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ATTRACTIVE DANUBE 
O projektu
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Jitka Faugnerová, CENIA

3. Národní workshop projektu ATTRACTIVE DANBUE, 

27.2.2018, Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret



ZÁKLADNÍ INFORMACE

ATTRACTIVE DANUBE 
aneb Posílení odborných kapacit pro zvyšování 
atraktivity území podunajského regionu

(Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region)
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Časový plán:

Začátek: 01/2017

Konec: 06/2019

Finance:

Celkový rozpočet: 1.860.000 €

Příspěvek zemím EU: 1.294.550 €

Příspěvek zemím IPA: 286.450 €



ZEMĚ PODUNAJSKÉHO REGIONU
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PROJEKTOVÍ PARTNEŘI
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Země EU: 9 partnerů

Kandidátské země: 3 partneři

Asociovaní strategičtí partneři: 7



ÚZEMNÍ ATRAKTIVITA

Atraktivita území je definována jako schopnost území přitáhnout a udržet…
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lidi

… díky již existujícím nebo vytvářeným podmínkám, které jsou umožněny 
příslušnými politikami.

investice
Stálé obyvatele Turisty

Správně nastavená politika (tzv. dobré vládnutí) umožní maximální využití 
tohoto potenciálu pro…

rozvoj regionu zvýšení atraktivity regionu

Pro stálé obyvatele

Pro návštěvníky

Pro podnikatele



VÝVOJ: OD ATTRACT-SEE K 
ATTRACTIVE DANUBE

ATTRACT-SEE
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www.attract-see.eu

- definována územní atraktivita pomocí 5 

kapitálů

- sada indikátorů pro každý z kapitálů

ATTRACTIVE DANUBE

www zatím nedostupné

- vznikne společná platforma s 

jednotnými indikátory pro 

všechny zúčastněné země

- každá země bude mít vlastní 

verzi národní platformy

- které indikátory budou ty 

specifické národní? – výsledek 

diskuse a rozhodnutí z 

národních seminářů

Antropogenní 

kapitál

Ekonomický 

kapitál
Institucionální 

kapitál

Sociokulturní 

kapitál

Environmentální 

kapitál



CÍL PROJEKTU

• Provozovat funkční nadnárodní a národní 
platformu indikátorů atraktivity 

• Obě platformy naplnit indikátory

• Tyto indikátory aktualizovat

• Užívat obě platformy pro podporu rozhodování
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KUDY K NÁRODNÍ PLATFORMĚ?
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ÚČASTNÍCI PROJEKTU
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IDENTIFIKACE 
STAKEHOLDERŮ

Stakeholderem pro projekt ATTRACTIVE 

DANUBE jsou:

• Tvůrci dat, indikátorů

• Současní uživatelé indikátorů, budoucí 

uživatelé připravované platformy

• Experti pro oblast územního plánování, 

udržitelného rozvoje

V praxi:

• Obec

• Kraj

• Úřad státní správy

• Akademická sféra

• Soukromá sféra

• Nevládní organizace

• Spolky



DISKUSE NÁRODNÍCH 
INDIKÁTORŮ
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3 NÁRODNÍ WORKSHOPY

3 národní workshopy se stakeholdery s 

cílem stanovit sadu národní indikátorů pro 

připravovanou platformu

Představení různých 

typů indikátorů 

Diskuse indikátorů 

pro národní platformu

8.6.2017 21.9.2017

Zajištění dostupnosti 

indikátorů

Vhodnost indikátorů pro 

hodnocení atraktivity

27.2.2018

Představení národních 

indikátorů

Představení národní 

platformy

http://ma21.cenia.cz/cs-

cz/aktuality/%C4%8Dl%C3%A1n

ekaktualitworkshopad.aspx



1. NÁRODNÍ WORKSHOP
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2. NÁRODNÍ WORKSHOP
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INDIKÁTORY
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INDIKÁTORY ATRAKTIVITY

• Ve spolupráci s účastníky workshopů 

došlo k definování indikátorů (ideálně 

výběrem z indikátorů již používaných)

• Bylo ověřeno, zda jsou indikátory 

dostupné

• Pokud nebyly indikátory dostupné, byla 

zjišťována dostupná data pro vytvoření 

indikátorů

• Příprava indikátorů pro národní 

platformu



VYHODNOCENÍ INDIKÁTORŮ

27.2.2018 14



SPOLEČNÁ A NÁRODNÍ 
PLATFORMA INDIKÁTORŮ
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1 SPOLEČNÁ 
PLATFORMA A 
11 NÁRODNÍCH

• Systém pro zobrazení indikátorů vyvíjen 

leadrem projektu Geodetickým institutem ze 

Slovinska (funguje dnes již pro publikaci 

slovinských statistických dat)

• Společná platforma 22 indikátorů z projektu 

ATTRACT-SEE (s metadaty) -> POSTER

• Národní platformy se specifickými národními 

indikátory

• Uživatelsky vstřícný nástroj pro podporu 

rozhodování

• Srovnání a vyhodnocení od r.2008

• Přehled o trendech 

• Nástroje pro přípravu a export reportů 



SPOLEČNÁ PLATFORMA
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Antropogenní 

kapitál

Ekonomický 

kapitál

Institucionální 

kapitál

Sociokulturní 

kapitál

Environmentální 

kapitál



ATTRACTIVE DANUBE V ČASE

27.2.2018 17

Společná platforma, národní 

platformy – plnění indikátorů, 

testování

3. Národní workshop

1.1.2017

27.2.2018

30.6.2019

Analýza dat pro indikátory

Příprava na publikaci



PLATFORMA V PRAXI
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• 3 školící workshopy: 2 v druhé polovině roku 

2018 a 1 v první polovině roku 2019 – VÍTE O 

AKCI, KAM BYSTE NÁS CHTĚLI S 

PŘEDSTAVENÍM PLATFORMĚ POZVAT?

• Představení národní a společné platformy

• Školení k užívání platforem

3 NÁRODNÍ ŠKOLÍCÍ 
WORKSHOPY

3 NADNÁRODNÍ 
WORKSHOPY

• 3 nadnárodní workshopy: s cílem testovat 

možnosti rozhodovacích procesů na nadnárodní 

úrovni

• Pro ČR a SR vhodný workshop organizovaný 

Technickou univerzitou v Košicích na podzim 

2018 (pravděpodobně 10/2018)



UŽÍVÁNÍ PLATFORMY
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UŽÍVÁNÍ PLATFORMY

• Platforma bude udržována povinně 5 let po 

skončení projektu, včetně aktualizovaných 

indikátorů.

• Ideálním případem je ukotvení platformy v 

některých rozhodovacích procesech a její 

provoz i po době povinné udržitelnosti.

LEPŠÍ POLITIKY PRO 
LEPŠÍ ŽIVOT

• Případem nejideálnějším jsou v budoucnu 

koordinovaná  a reálnými daty podložená 

rozhodnutí na lokální a regionální úrovni.



KDE SE O PROJEKTU DOZVĚDĚT?
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www.interreg-danube.eu/attractive-danube

Facebook: @InterregCENIA

Twitter: @ATTRACTDanube

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/attractive-danube-546509140/

https://www.facebook.com/InterregCENIA/
https://twitter.com/ATTRACTDanube
https://www.linkedin.com/in/attractive-danube-546509140/


DĚKUJEME ZA POZORNOST

Jana Bašistová jana.basistova@cenia.cz

Jarmila Cikánková jarmila.cikankova@cenia.cz

Jitka Faugnerová jitka.faugnerova@cenia.cz

Shane Hume shane.hume@cenia.cz

Miluše Rollerová miluse.rollerova@cenia.cz

Miluše Větroňová miluse.vetronova@cenia.cz

Alžběta Kodetová alzbeta.kodetova@cenia.cz
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