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asistenční program 

Podpora samosprávám při rozvoji veřejných prostranství 

 

 

Výzva  

Chceme pomoci městům a obcím v Plzeňském a Středočeském kraji s rozvojem veřejných 

prostranství. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR jsme připravili asistenční program, v rámci 

kterého pomůžeme několika vybraným městům nebo obcím s řešením jejich projektů. 

 

Pěstuj prostor, z. s. je uskupením architektů a dalších odborníků usilujících o kvalitní rozvoj měst. 

Dlouhodobě působí ve veřejném prostoru, podporuje komunitní a participační projekty a snaží se o 

osvětu v oblasti architektury a urbanismu. Spolek je členem Platformy pro veřejný prostor, která se 

zaměřuje na městské plánování orientované na člověka (Human Centered Urban Design). Sdružuje 

odborníky z různých oblastí, kteří úzce spolupracují na projektech rozvoje veřejného prostoru měst a 

obcí v České republice. 
 

 

 

I. Cíl a zaměření výzvy  

Výzva je zaměřena na aktivní radnice, které chtějí: 

 měnit prostředí měst a obcí odpovědně, promyšleně a s dlouhodobým dopadem na 

podmínky života v nich;  
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 reagovat na skutečné potřeby veřejnosti a zapojovat ji do tvorby veřejných prostranství 

od samého začátku tam, kde je třeba (participace);  

 spolupracovat s kvalitními odborníky (urbanista, architekt, krajinář, sociolog, PR apod.). 

 

S čím vám můžeme pomoci: 

▪ s vytvořením koncepce veřejných prostranství 

▪ s přípravou konkrétního projektu – pomůžeme vám sestavit projektový tým, nastavit 

projekt, zpracovat potřebné analýzy, projektový záměr, zadání pro architekta apod. 

▪ s naplánováním a vyhodnocením participačních metod – poradíme vám, jak zapojit 

politiky, úředníky, širokou veřejnost a další odborníky v průběhu celého projektu 

▪ s výběrem odborníků na zpracování projektu – s ohledem na typ projektu společně s vámi 

navrhneme nejvhodnější způsob jejich oslovení (napřímo, poptávkové řízení, souběžné 

zadání, architektonická soutěž) a pomůžeme s konkrétním výběrem 

▪ s komunikací a PR – poradíme vám, s kým a jak o projektu mluvit a psát  

▪ s komunitními projekty – předáme vám zkušenosti ze spolupráce s místními komunitami, 

prověříme možnosti těchto projektů u vás a pomůžeme s jejich realizací 

▪ s plánem evaluace – ukážeme vám, jak vyhodnotit aktivity a jak tyto výsledky promítnout 

do dalších kroků 

 

Asistenční program 

Náplň asistenčního programu navrhneme individuálně pro každého vybraného zájemce. 

Odvíjet se bude od úvodní schůzky, během které nás seznámíte s potřebami vašeho 

města/městského obvodu/obce, včetně všech dostupných souvisejících podkladů jako jsou 

dokumentace, analýzy apod. Následovat bude krátký monitoring (vybrané lokality či dle 

potřeby celého města/městského obvodu/obce), abychom ještě lépe porozuměli konkrétní 

problematice. 

Na základě úvodní schůzky a vlastního průzkumu terénu přizpůsobíme asistenční program 

přímo na míru tak, aby co nejvíce reflektoval potřeby vašeho města/městského obvodu/obce 

a mohl efektivně pomoci s jejich řešením.  

U všech projektů budeme klást důraz na funkčnost, kvalitu, udržitelnost i mezioborovou 

spolupráci, a to v rámci reálných podmínek a s ohledem na možnosti místní samosprávy.  

Příklady aktivit v rámci asistenčního programu:  

▪ workshop/y: jako prostor po společnou diskusi a řešení projektu, nastavení postupů, 

procesů a zpracování podkladů pro potřebné dokumenty; 

▪ zpracování potřebných dokumentů: vytvoření koncepce, projektového záměru, zadání pro 

architekta, plánu participačních metod a komunikace, plánu evaluace apod.; 
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▪ uspořádání různých druhů aktivit: jako veřejné projednání, akce na podporu projektu, 

realizace drobného komunitního projektu apod.; 

▪ odborné konzultace; 

▪ vzdělávací aktivity: seminář či přednáška na témata, která vyplynou z úvodní schůzky, 

exkurze za příklady dobré praxe apod. 

Konkrétní výběr, rozsah a počet aktivit zvolíme tak, aby finální plán reflektoval potřeby obce 

a zároveň odpovídal předpokládané hodnotě asistenčního programu, tj. 50.000 Kč. 

 

II. Podmínky výzvy 

1. Zájemce 

O účast ve výzvě můžete žádat, pokud jste město, obec nebo městský obvod s vlastním 

orgánem samosprávy nacházející se na území Plzeňského a Středočeského kraje. 

2. Přihláška  

Přihlásit se můžete do 1. 6. 2020 skrze jednoduchý formulář výzvy, ve kterém stručně popíšete 

projektový záměr či problém, se kterým se potýkáte, a v případě řešení konkrétního místa 

přiložíte mapu a fotodokumentaci zájmového území.  

Sken vyplněné a podepsané přihlášky pošlete e-mailem na adresu podpora@pestujprostor.cz 

3. Právní rámec spolupráce na realizaci projektu 

Předpokladem ke spolupráci na realizaci projektu je uzavření smlouvy mezi vámi a Pěstuj 

prostor, z. s.  (dále jen „Smlouva“), která stanoví podmínky spolupráce na realizaci projektu a 

vymezí práva a povinnosti stran. 

4. Financování realizace projektu 

Předpokládaná celková hodnota asistenčního programu je 50.000 Kč. Vaše spoluúčast na této 

částce bude ve výši 15.000 Kč. 

5. Personální zajištění realizace projektu 

Pro zajištění hladkého průběhu projektu je nutné, abyste si určili osobu odpovědnou za 

realizaci projektu – koordinátora projektu. 

 

III. Průběh výzvy a projektu 

1. Harmonogram výzvy a projektu 

20. dubna 2020   vyhlášení výzvy 

1. června 2020   uzávěrka podání přihlášek 

červen 2020    hodnocení přihlášek a výběr zájemců 

mailto:podpora@pestujprostor.cz
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červenec 2020 úvodní schůzka s vybranými zájemci                                

zahájení asistenčního programu 

do 30. listopadu 2020  ukončení asistenčního programu 

Pěstuj prostor z. s. si vyhrazuje právo změnit harmonogram výzvy a projektu. 

2. Hodnocení 

Na základě posouzení přihlášek z hlediska níže uvedených kritérií vybereme maximálně 5 

zájemců, kterým pomůžeme s realizací projektu. Těmto vybraným zájemcům následně 

zašleme návrh Smlouvy.   

Pěstuj prostor, z. s. si vyhrazuje právo nevybrat k realizaci žádný z přihlášených projektů. 

Kritéria hodnocení: 

▪ kvalita a smysluplnost projektového záměru – jeho přínos pro daný prostor a místní 

obyvatele; 

▪ udržitelnost projektu – dlouhodobá vize a směřování projektu. 

 

 

IV. Kontaktní údaje 

Své dotazy k výzvě, vyplnění přihlášky či ke zpracování projektového záměru můžete zasílat  

e-mailem na adresu: podpora@pestujprostor.cz 

Veškeré informace a dokumenty k výzvě najdete na níže uvedeném odkazu. 

http://pestujprostor.plzne.cz/vyzva-2020 
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