Řídicí výbor
Plzeňské aglomerace
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027

Řídicí výbor Plzeňské aglomerace stojí v čele hierarchie řídicí struktury
integrovaného nástroje. Je ustaven nositelem integrované územní
strategie, Statutárním městem Plzeň (usnesení RMP č. 345 ze dne
26/4/2021), který je zodpovědný za zpracování integrované územní
strategie pro programové období 2021–2027. Výbor se řídí
schváleným statutem a jednacím řádem platným z předchozího
období.
Je ustaven na základě principu partnerství a jsou v něm zastoupeni
klíčoví hráči, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím
integrované strategie ve vymezené Plzeňské aglomeraci.

K ČEMU SLOUŽÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR?
NAPOMÁHÁ k udržitelnému rozvoji území.
USMĚRŇUJE vývoj strategického plánování.
NAPLŇUJE integrovanou strategii.

Oproti programovému období 2014 – 2020 je novou funkcí řídicího
výboru schválení programového rámce Strategie Plzeňské
aglomerace (SPA 21+), který obsahuje seznam strategických projektů
plánovaných v programovém období 2021 – 2027. Tento VÝBĚR
probíhá ve fázi přípravy samotné strategie a po schválení výborem
bude následně schvalován Zastupitelstvem města Plzně a dotčenými
řídicími orgány.
Řídicí výbor zřídil 4 odborné pracovní skupiny, zabývající se konkrétním
nastavením strategického dokumentu a posouzením projektových
záměrů.
PS Modrozelená aglomerace
PS Cirkulární aglomerace
PS Sociální aglomerace
PS Atraktivní aglomerace
Výstupy z jednání pracovních skupin mají doporučující charakter pro
rozhodování řídicího výboru. Následně řídicí výbor posuzuje přispění
projektových záměrů k plnění cílů integrované strategie a vydává
vyjádření o souladu daného projektu s integrovanou strategií.
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Zástupce ORP Plasy
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