POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD (IPRM)

IPRM bude zaměřen na téma lázeňství a s tím souvisejících služeb.
Po prvotním stanovení organizačních a personálních struktur bude samotné zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda probíhat ve dvou fázích – tvorba návrhu IPRM a dokončení IPRM, poté bude následovat vlastní realizace IPRM prostřednictvím jednotlivých projektů.
              I. fáze – Návrh IPRM
 II. fáze – Dopracování IPRM  včetně projektových listů

1. Příprava a organizační zajištění IPRM:
Město v procesu přípravy IPRM jmenuje řídící výbor, který bude mít rozhodovací pravomoc při tvorbě IPRM. Dále město jmenuje členy pracovní skupiny (příp. pracovních skupin). Pracovní skupina (příp. pracovní skupiny) bude navrhovat a koordinovat výstupy směrem k řídícímu výboru.

2. Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města  (IPRM)

Integrovaný plán rozvoje města bude zpracován v následujících krocích: 

2.1.Návrh IPRM (I.fáze)
Přípravná fáze tvorby návrhu IPRM:
	Definování požadovaných výstupů, stanovení organizační a řídící struktury prací a specifikace konkrétního časového a obsahového postupu prací.

Pracovní setkání pro zajištění spolupráce s klíčovými partnery a jejich oslovení s nabídkou účasti v pracovní skupině (příp. pracovních skupinách) na základě jejich odborností a zájmů.
	Informování Zastupitelstva města a hlavních cílových skupin a veřejnosti o plánu postupu prací a možnostech zapojení.

Realizační fáze tvorby návrhu IPRM:
Analýza sociálně ekonomické situace města, analýza existujících dokumentů  včetně zhodnocení návaznosti plánovaných zahrnutých projektů/záměrů na územně plánovací dokumentaci města – pro potřeby konceptu.
Analýza tématické oblasti – lázeňství a existujících projektových záměrů ve vztahu ke strategickým cílům města a jejich zasazení do širších regionálních, národních a evropských souvislostí, včetně posouzení socioekonomické situace.
Definování cíle IPRM, výběr projektů souvisejících s oblastí lázeňství. Popis projektů, definování jejich specifických cílů, opatření. Přiřazení indikátorů, navržení způsobu jejich sledování a naplňování.
Workshopy pracovních skupin.
Kompletace podkladů a finalizace konceptu IPRM , schválení Zastupitelstvem města.
Předložení konceptu IPRM, popř. veřejná prezentace konceptu IPRM .

     2.2. Dokončení IPRM včetně projektových listů (II.fáze)
Přípravná fáze:
Zapracování připomínek ke konceptu.
Pracovní setkání řídícího výboru a pracovní skupiny (příp. pracovních skupin).
Informování hlavních cílových skupin a veřejnosti o plánu postupu prací na IPRM a možnostech zapojení. 

Realizační fáze tvorby IPRM:
Dopracování jednotlivých projektů zahrnutých v IPRM, zpracování podrobného časového harmonogramu k jednotlivým projektům i návrh harmonogramu realizace celého IPRM a zajištění návaznosti zahrnutých projektů na územně plánovací dokumentaci města.
Přiřazení operačních programů, vhodných k financování navržených projektových záměrů. Vymezení příjemců podpory.
Zpracování  plánu spolufinancování ze strany města – rozpočtový výhled  a způsoby zajištění partnerství v IPRM.
Zpracování projektových listů k jednotlivým projektům.
Pracovní setkání řídícího výboru a pracovní skupiny (příp. pracovních skupin).
Kompletace podkladů a finalizace IPRM. 

Harmonogram:
měsíc
Prosinec 2007 – Leden 2008
Únor 2008
Březen 2008
Duben 2008
Květen 2008
Červen 2008
Červenec 2008
týden


1-2 týden
3- 4 týden
5- 6 týden
7-8 týden
9-10 týden
11-12 týden
13-14 týden
15-16 týden
17-18 týden
19-20 týden
21-22 týden
23-24 týden
Příprava zpracování
x
x
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