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Podklad k 1. kulatému stolu: zkušenosti s Místními akčními plány (Local Action 
Plans) a místní podpůrnou skupinou (URBACT Local Support Group) v projektu 

Active A.G.E. 
 
Mgr. Eva Benková, M.S., místní koordinátorka projektu Active A.G.E. 
Kontakt: active-age@email.cz, +420 732 927 880 
 
 

Místní akční plán (LAP) 
 

− je to analýza/strategie, která analyzuje situaci ve Vašem městě (problémy ale i co dobře 
funguje) a obsahuje konkrétní i obecná doporučení jak zlepšit stávající situaci a problémy. 
Doporučení LAP odrážejí výměnu zkušeností a dobré praxe, tzn. jsou motivované příklady 
dobré praxe ze zahraničí.  
� každý z partnerů projektu může mít jinou motivaci/cíl pro vypracování LAP 
� vypracuje každý z partnerů projektu pro svoje město. Neexistuje žádná oficiální 

předloha LAP programu Urbact 
� do přípravy LAP jsou zapojeni lokální stakeholdři (participativní přístup) 
� tématičtí experti projektu – odborníci, jenž koordinují partnery po odborné stránce 

a připomínkují jednotlivé LAP 
 

− LAP integrují v sobě různé dimenze, které mají vliv na stávající situaci a její zlepšení 
→ Active A.G.E. má 3 okruhy (3 Místní akční plány hl. města Prahy) 
� Stáří a ekonomika 
� Stáří a pečovatelské služby 
� Stáří a inkluze 

 
Příklad: Obsah místního akčního plánu hl. m. Prahy 

− Úvod 

− Praha: město s nejstarší věkovou strukturou v České republice 

− Politiky na místní úrovni 

− Záměry 

− Analýza problému 

− Účel, aktivity a cíle 

− Časový harmonogram 

− Rozpočet 
 
 



  
 
 
 
 
   

 
 
Místní podpůrná skupina URBACT-u (ULSG) 
 
 
 

− je skupina odborníků a stakeholderů z města, kteří hrají klíčovou úlohu v problematice 
projektu 
� zaměstnanci samosprávy 
� zvolení zástupci města (starosta, poslanci městského zastupitelstva...) 
� zástupci obyvatel města a jeho komunit 
� instituce působící v oblasti projektu (příspěvkové organizace města, …) 
� neziskové organizace 
� soukromý sektor 
� … 

 
� ULSG projektu Active A.G.E. se skládala ze zástupců – Magistrát hlavního města Prahy, 

městské části, centra sociálních služeb, domovy seniorů, neziskové organizace 
 

− hlavní úloha místní podpůrné skupiny – podílí se na vypracování Místního akčního plánu 

− zástupci místní podpůrné skupiny se podílí na mezinárodní výměně zkušeností 
� nepřímo - koordinátoři projektu zprostředkují zkušenosti ze zahraničí 
� přímo - účastní se mezinárodních setkání 

 
− vlivem projektu URBACT může místní podpůrná skupina dosáhnout toho víc 

� zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů ve městě  
� vznik iniciativ a projektů, které se začnou realizovat ještě před koncem URBACT 

projektu 
 
 
Monitoring a kontrola ULSG a LAP 
 

− setkání místní podpůrné skupiny 
� pozvánky a email rozeslání pozvánek 
� prezenční listiny 
� podklady ze setkání (prezentace, ...) 
� zápisy ze setkání 
� doplňující podklady- fotky 

 
− tvorba Místních akčních plánů 

� finální dokumenty 
 


