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Joining Forces – základní informace

Originální celý název: Joining Forces – Metropolitan Governance & 
Competitiveness of European Cities
Lead partner – Lille (Agence de développement et d'urbanisme de 
Lille Métropole)
Partneři – Brno (místní samospráva), Brusel (regionální
samospráva), Burgas (místní samospráva), Eindhoven (SRE - Regio
Eindhoven), Florence (místní samospráva), Krakow (Institute of 
Urban Development), Sevilla (místní samospráva)
Délka trvání projektu: 2 roky (duben 2008 – květen 2010)
Finanční rámec projektu:

300.000 € – celkové náklady projektu (z toho přípravná fáze 50.000 €) 
228.000 € spolufinancováno z ERDF – program OP URBACT II
Město Brno spolufinancovalo projekt částkou ve výši 9.000 €, příspěvek z ERDF 
pro město Brno činil 36.000 €. 



Joining Forces – cíle projektu

Efektivní řízení metropolitních oblastí
Zvýšení konkurenceschopnosti 

metropolitní oblasti
Využití zkušeností partnerských měst



Proč jsme se stali projektovým partnerem

Města – vedoucí úloha rozvoje států
Po 2. sv. válce – městské aktivity a funkce 

se dostávají za administrativní hranice 
Metropolitní oblast – fyzická stránka 

ekonomického úspěchu či neúspěchu 
Z hlediska konkurenceschopnosti je důležité

ne město, ale celá metropolitní oblast –
městský region, aglomerace

ALE !!!



Proč jsme se stali projektovým partnerem  

Aglomerace se nacházejí mezi úrovní kraje a obce

Aglomerace nemají své politické reprezentanty



Co to znamená být projektovým 
partnerem

Fáze formulace projektu (Development Phase)
Letter of Intent
Baseline Study
Audit Trail
Application Form

Fáze realizace projektu (Implementation Phase)
Ustanovení Místní podpůrné skupiny (ULSG) a vedení jejich jednání
Příprava podkladů na tématické semináře (Introductory Note)
Příprava prezentací na semináře a aktivní účast na nich
Spolupráce na zprávách z tématických seminářů
Příprava vlastního tématického semináře 
Spolupráce na dalších výstupech projektu
Zpracování soupisu výdajů a zpráv za jednotlivá šestiměsíční období
Propagace a komunikace projektu na lokální úrovni
Formulace Místního akčního plánu (LAP)



Role Lead partnera

Fáze formulace projektu - téma, oslovení potenciálních 
partnerů, návrh projektové fishe, organizace přípravných 
jednání ve fázi formulace projektu, koordinace aktivit 
souvisejících se schválením všech dokumentů
projektovými partnery, hlídání termínů, vyjednávání a 
komunikace se sekretariátem URBACTU
Fáze realizace projektu - koordinace a příprava aktivit 
souvisejících s realizací, administrativní podpora 
zapojených měst, hlídání termínů, komunikace se 
sekretariátem URBACTU, vedení seminářů, odborná
facilitace seminářů
Koordinace finančních záležitostí („audity“ partnerů
projektu) během celého projektu.



Spolupráce s Lead partnerem
Probíhala na bázi téměř každodenní emailové
komunikace (znalost AJ je absolutní nezbytností)
Občas několik „tvrdších“ upozornění v případě
nedodržení termínů, z naší strany pro změnu v případě
nejasností ohledně vyúčtování
Celkově ale maximální spokojenost 
Bylo výhodou, že měl Lead partner s těmito typy 
projektů dlouholeté zkušenosti
+
že jsme si vzájemně dobře rozuměli – o tom svědčí
další spolupráce s Lead partnerem (pracovní skupina 
Eurocities, iniciativa Cities of Tomorrow, účast na 
akcích v Brně jako keynote speaker – např. 
Konference ÚRR (Managing Authority) s názvem 
Města 2020



Spolupráce se zapojenými městy

Prostřednictvím seminářů v jednotlivých 
partnerských městech byla možnost poznat 
města více do hloubky a také se zástupci 
zapojených měst strávit více času (cca 3 dny za 
2 měsíce)

S některými partnery spolupracujeme nadále 
(Florencie, Brusel) - pracovní skupina Eurocities, 
účast na akcích v Brně jako keynote speaker –
např. Konference ÚRR (Managing Authority) s 
názvem Města 2020, posílání návrhů na 
zapojení do dalších projektů...



Spolupráce s Managing Authority
- v rámci Místní podpůrné skupiny (ULSG)

ULSG složená z expertů (zástupci Regionální rozvojové agentury 
JMK, CzechInvestu, Krajského úřadu JMK, Sdružení obcí a měst 
Jižní Moravy, Masarykovy univerzity, Ústavu územního rozvoje, 
Magistrátu města Brna, Občanského sdružení Vaňkovka, Arch. 
Designu, Ateliéru ERA a Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod – tzv. Managing Authority)
Pravidelná účast na jednáních ULSG s cílem: definovat 
nejvýznamnější problémy související s řízením brněnské
metropolitní oblasti
Pomoc při organizaci semináře v Brně, účast na něm
Pomoc při sestavení Místního akčního plánu
Pomoc při přípravě podkladů na tématické semináře
Účast na závěrečné konferenci projektu
Rozšíření obzoru MA o aktuální trend urbánního rozvoje 
(metropolitní regiony) s vidinou podpory určitých kroků v budoucím 
programovém období EU



Poučení na závěr aneb co nezanedbat

na co dát pozor: dodržovat termíny, od 
všeho vést přesnou dokumentaci např. 
včetně uchování palubních lístků, 
precizně vypracovávat audity

co nezanedbat: obsahovou kvalitu výstupů
projektu, zejména však obsahovou kvalitu 
vlastních příspěvků včetně jejich kvalitní
prezentace

co zabere hodně času: audity, plánování
seminářů (logistika, harmonogram, 
pozvánky, VŘ atd.)



Aglomerační vazby města Brna a jeho okolí

Studie aglomeračních vazeb 
Vymezení prostoru brněnské aglomerace.
Definování slabých, silných stránek, příležitostí a rizik 
modelů rozvoje brněnské aglomerace a zohlednění
rozvojových trendů (včetně modelů mezních stavů).
Formulace a doporučení zásad a opatření směřujících k 
optimálnímu rozvoji „brněnské aglomerace“ včetně
doporučení shody mezi Jihomoravským krajem a městem 
Brnem o udržitelném rozvoji.

Výstupy projektu URBACT II Joining Forces
Doporučení
Příklady dobré praxe
Místní akční plán (LAP)



Vymezení Brněnské aglomerce

Dojížďka za prací



Vymezení Brněnské aglomerace

Další hlediska pro 
vymezení Brněnské
aglomerace: 

dopravní dostupnost
dojížďka do škol
sídelní dělba práce



Pro více informací...



Děkujeme za pozornost!

www.urbact.cz
www.urbact.eu
www.urbact.eu/joining_forces

strategie@brno.cz

Connecting cities
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http://www.urbact.cz/
http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.eu/joining_forces
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