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Dobrá praxe

Úspěšný projekt a jeho vývoj

Management projektu

Příklady úspěšných projektů

Kapitola 4:
Přehled příkladů dobré praxe 

a úspěšných projektů



4.1 Co je to dobrá praxe?

Dobrá praxe je postup, technika nebo metoda, která je obecně považována za metodu s

nejlepšími výsledky v konkrétní oblasti. Úspěšně implementované projekty s dobrými

výsledky, a zároveň spolufinancované EU, nám mohou sloužit jako příklady dobré praxe.

dodržení harmonogramu projektu 

dodržení limitů rozpočtu projektu 

naplnění všech cílů projektu

efektivní tým

„Projekt je organizační jednotka zaměřená na dosažení

cíle - obecně úspěšné dokončení vývojového produktu

včas, v rámci rozpočtu a v souladu s předem stanovenými

výkonovými specifikacemi.“ 

4 podmínky, které musí být splněny kumulativně, aby
byl projekt úspěšný:
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4.2 Co je to úspěšný projekt?

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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Dodržujte harmonogram projektu

Plánování je proces stanovování nezbytných

kroků k dosažení cílů projektu. Plánování

implementace projektu by mělo být podrobné a

předem uvážené, s monitorováním a kontrolou  po

celou dobu realizace projektu, aby bylo možné

přesně dodržovat harmonogram projektu. 

Dodržování rozpočtových omezení

Rozpočet projektu jsou celkové předpokládané

náklady potřebné k dokončení projektu ve

stanoveném období. Používá se k odhadu, jak

vysoké budou finanční náklady pro každou fázi

projektu. Rozpočet musí být úplný a dokonale

korelovat s plánovanými aktivitami, s materiály

použitými na realizaci projektu a s očekávanými

výsledky. Aby byly dodrženy limity rozpočtu projektu,

musí být náklady realistické (správně odhadnuty),

dostatečné a nezbytné pro realizaci projektu. 

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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Naplnění všech cílů projektu

Specifické: konkrétně vyjádřené, nezanechávající žádný prostor pro nedorozumění

Měřitelné: spočítatelné, buď kvantitativně nebo kvalitativně

Dosažitelné: realistické a dosažitelné, aby mohly být úspěšné

Relevantní: dosažení cíle přispívá k dopadu projektu

Časově zavazující: obsahuje datum, do kterého se očekává jeho dosažení

Cíl projektu odráží očekávané výsledky projektu a představuje kroky nezbytné pro úplnou

implementaci projektu. Cíle jasně definované a sdílené všemi členy týmu jsou základem pro

aktivní závazek k projektu po delší dobu a pomáhají vytvářet úspěšná řešení. SMART je anglická

zkratka pro vlastnosti cíl, které jsem nezbytné pro jejich správnou formulaci. 

Efektivní tým

Počínaje předpokladem, že projekt je realizován

členy projektového týmu, si musíme uvědomit, že

lidská stránka je ve výsledku základním klíčovým

prvkem každého úspěšného projektu. 

Efektivní tým zahrnuje nejen znalosti a dovednosti

každého člověka, ale také schopnost zvládat

kritické situace, odhodlání a vztahy mezi

zaměstnanci. Efektivní tým je motivován k

dosažení cílů projektu včas, v rámci rozpočtu a v

souladu s očekávanou kvalitou. 

Úspěšný projekt a jeho vývoj
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4.3 Management projektu

Iniciace návrhu projektu

Každý projekt je založen na myšlence a je iniciován z důvodu reálné potřeby, existence

významného problému, který je třeba řešit. Hlavním účelem projektu je pozitivní změna situace

příjemců projektu. 

Plánování projektu

Časové plánování aktivit je zaměřeno na navázání vztahu mezi aktivitami a jejich optimální

posloupností, na odhad skutečné doby trvání každé aktivity a na identifikaci potřebných zdrojů.

Realizace projektu

Ve fázi implementace je nutné zjistit, zda bylo dosaženo všech cílů projektu, zda byl dodržen

harmonogram aktivit a zda nejsou překročeny alokované zdroje. Kontrola se soustředí hlavně na

dodržení časového období a nepřekročení nákladů.

Uzavření projektu

Na konci projektu je nutné vyhodnotit úspěšnost projektu. Projekt lze považovat za úspěšně

realizovaný, pokud je dokončen včas, s přidělenými zdroji a na požadované výkonnostní úrovni.

 

 

Úspěšné řízení projektu = úspěšná realizace projektu 

Management projektu je proces vedení práce týmu směrem k dosažení cílů a splnění kritérií úspěchu ve

stanovené době.

Fáze řízení projektu

Management projektu



Příhraniční regiony mezi Španělskem a Portugalskem se

vyznačují vylidňováním a nízkou mírou HDP na osobu ve

srovnání s národními (a EU) ukazateli. Tyto regiony jsou

bohaté na kulturní a přírodní dědictví a mají silný

potenciál jako turistické destinace. Z tohoto důvodu se

cestovní ruch jeví jako silný kandidát na vytvoření

sociálně-ekonomického rozvoje a zaměstnanosti v těchto

regionech, který současně podporuje výhody

udržitelného řízení kulturního a přírodního dědictví.

 

Cílem DESTINO FRONTERA je řešit tyto výzvy vytvářením

produktů přeshraničního cestovního ruchu na hranici

mezi Španělskem a Portugalskem. Myšlenkou projektu je

motivovat lidi, aby se vydali přes hranici, a zároveň využili

všeho, co tento prostor nabízí, protože se obvykle jedná o

území s velkým historickým, kulturním a přírodním

bohatstvím. 

Výhodou INTERREG je, že postupy vyvinuté v jedné

oblasti lze exportovat i do jiné, neboť příhraniční území v

rámci Evropské unie (EU) mají často velmi podobné

vlastnosti. 

Účastnící se země: Španělsko, Portugalsko

Příklad dobré praxe – projekt INTERREG 

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP) 
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EU dotace:  1.515.440 € 

Období realizace: od 2017 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



odměňování za dobré environmentální praktiky

zvýšení míry recyklace

podpory environmentálního povědomí o občanství s

pomocí uplatnění her

technik odměňování

Tropa Verde je multimediální platforma vytvořená

Santiagem de Compostela (ES) za účelem podpory

ohleduplného chování vůči životnímu prostředí. Pomocí

webové platformy na bázi hry, mohou občané vyhrát

recyklační poukázky a vyměnit je za odměny od městské

rady a místních prodejců.

Tropa Verde je multimediální platforma zaměřená na

podporu recyklace a odpovědnosti k životnímu prostředí

prostřednictvím:

Využívá webovou platformu založenou na hrách, kde si

občané mohou vyměňovat recyklační body za odměny od

městské rady a místních maloobchodníků. 

 

Účastnící se země: Španělsko, Francie, Polsko,

Portugalsko, Řecko, Maďarsko

Příklad dobré praxe – projekt URBACT 

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III
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EU dotace:  453.038 € 

Období realizace: 2014 - 2020

https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

https://urbact.eu/good-practices/home

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Aktivity projektu jsou zaměřeny na popularizaci výsledků

výzkumu a jeho vzdělávání u odborné veřejnosti. Česká

organizace TEREZA do projektu zapojila další organizace a

konkrétní odborníky a vytvořila platformu pro odbornou

diskusi. Výstupem této aktivity byla studie popularizující

toto téma a shrnující hlavní přínosy kontaktu dětí s

přírodou, jakož i hlavní překážky a úskalí současné

společnosti. 

Další důležitou součástí projektu bylo vytvoření různých

aktivit v přírodě pro rodiče a prarodiče dětí, které si

osobně mohli vyzkoušet.

Poslední aktivitou bylo vytvoření vzdělávacích programů

pro školy. V rámci této aktivity byly vytvořeny a otestovány

roční vzdělávací plány pro různé ročníky základních škol.

Tyto plány ukazují, že venku lze učit cokoli, že se děti

mohou v přírodě účastnit různorodých lekcí a naučit se

nové věci ze všech oblastí výuky. 

Účastnící se země: Česká republika, Norsko

Příklad dobré praxe – Granty EHP a Norska 

Children Live Outside. Increased Wellbeing and Environmental Responsibility Via
Play and Learning in Nature: granty EHP a Norska
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EU dotace:  68.919 € 

Období realizace: 2014 - 2016

https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913

https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Cílem projektu SEWeb bylo představit a prezentovat

životní prostředí Skotska, a to prostřednictvím webové

stránky, která spojila data, informace a odborné znalosti z

řady organizací, do jediné centralizované „vstupní brány

do všeho, co chcete o skotském prostředí vědět“. 

Webová stránka poskytuje komplexní pohled na prostředí

Skotska a umožňuje uživatelům přístup, prohlížení a

dotazování komplexních údajů od různých agentur po

celém Skotsku.

 

Projekt SEWeb rozvinul úspěšná partnerství s řadou

organizací ve všech klíčových odvětvích, zrealizoval svůj

koncept a propagoval výhody SEIS, zlepšil účinnost

rozvoje politiky a zapojil veřejnost poskytnutím údajů v

přístupnějším formátu, otevřením diskuse, monitorováním

a lokálními aktivitami, publikováním vzdělávacích

informačních zdrojů a odměňováním dobrých nápadů a

aktivitami ve školách.

Příklad dobré praxe – projekt LIFE 

SEWeb - Scotland's environmental web: LIFE
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EU dotace:  2.351.950 € 

Období realizace: 2011 - 2015

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Základní škola Ivo Andrice se nachází v Bělehradě, v obci

Rakovica. Navštěvuje ji 1141 studentů ve 44 třídách od 1.

do 8. ročníku. V roce 2010 škola přijala koncepci

inkluzivního vzdělávání. Pracovali s dětmi se zdravotním

postižením a problémy s učením a také s dětmi migrantů a

cizinců. Cílem projektu bylo vyvinout inkluzivní přístup.

Tento projekt vedl k sladění pedagogické praxe v Srbsku s

pedagogickou praxí v EU, což je důležitým předpokladem

toho, aby se Srbsko stalo členem EU. Umožnil škole, aby

zavedla novou metodiku výuky a byla příkladem dobré

praxe pro další školy v Srbsku.

 

Účastnící se země: Srbsko, Španělsko, Malta

Příklad dobré praxe – projekt Erasmus+ 

Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together
we make a whole: Erasmus+
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EU dotace:  11.310 € 

Období realizace: 2018 - 2019

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en

Příběhy úspěšných projektů podpořených EU



Přístup k doplňkovému způsobu financování.

Zvýšená prestiž města nebo regionu v jeho okolí a mezi jeho občany. 

Vytvoření sítě kontaktů (pro budoucí projekty).

Po prvním implementovaném projektu vznikají další možnosti pro nové projekty.

Podpora významu a uznání města nebo regionu v Evropě. 

Navázání nových vztahů s entitami podobných nebo doplňujících charakteristik a výměna

zkušeností a osvědčených postupů s ostatními.

EU poskytuje financování formou dotací a grantů v rámci široké škály fondů a dotačních

programů pokrývajících různé oblasti zájmu. Dotace a granty se udělují různým druhům

institucí, které implementují konkrétní projekty přispívající k naplňování cílů politik EU. 

Mezi hlavní aktéry patří místní a regionální orgány veřejné správy, které mohou dotace a granty

využít ke zvýšení kvality života svých občanů v nejdůležitějších oblastech zájmu jako je

vzdělávání, kultura, sociální a ekonomická odvětví, zdraví nebo sport. EU proto nabízí městům a

regionům širokou škálu dotačních příležitostí k dosažení vyšší úrovně rozvoje a blahobytu jejich

občanů. 

Mimo výše uvedené účast na evropských projektech přináší našim městům a regionům řadu

výhod:

Rádi bychom Vás proto všechny povzbudili, abyste aktivně využívali finančních prostředků

a programů, které vám EU poskytuje. Doufáme, že tato příručka a projekt TICTAC jako celek

přispějí k tomu, aby pro Vás získání finančních prostředků a realizace projektů byla

jednodušší a přínosnější.



Česká republika 

Španělsko

Malta

Rumunsko

Itálie

Maďarsko




