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Úvod 
 
 

Akční plán je hlavním nástrojem implementace Komunikační strategie Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Představuje konkretizovaný soubor aktivit 

ve střednědobém časovém horizontu, které vymezuje návrhová část strategie. Seznam aktivit byl sestaven z výsledků analýz uskutečněných  

v průběhu tvorby komunikační strategie. Akční plán na období 2022-2023 představuje aktivity, která mají být prioritně realizovány v tomto 

stanoveném období. V plánu jsou uvedeny nejen aktivity s realizací v období 2022-2023, ale také aktivity s ukončením v delším časovém horizontu.  

 

Vzhledem k tomu, že trendy v oblasti komunikace se neustále mění, bude Akční plán pružným a živým dokumentem, který umožní na tyto změny 

včas reagovat. Každé aktivita Akčního plánu má svůj nadřazený specifický cíl a tyto parametry:  

 

• Název  

• Stručný popis  

• Odpovědná osoba 

• Termín realizace  

• Předpokládané náklady  

• Předpokládaný zdroj financování  

• Monitorovací indikátor 

 

Jakmile skončí platnost Akčního plánu za dané období, proběhne jeho vyhodnocení, které bude důležitým podkladem pro zpracování nového 

Akčního plánu na další období. Vyhodnocení bude mít podobu souhrnné zprávy, která bude obsahovat informace ohledně realizace aktivit 

stanovených pro dané období. Plnění aktivit bude hodnoceno podle předem daného monitorovacího indikátoru, který se váže ke každé aktivitě  

v Akčním plánu. Pokud bude aktivita identifikována jako nesplněná nebo probíhající, musí být vysvětleno z jakého důvodu nebylo plněno v daném 

časovém úseku. 

  



 

4 
 

1. Informovanost zástupců členských obcí o DSO Rožnovsko 

 

Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

1.A Zástupci 
členských obcí 

jsou informováni 
o aktivitách, 

hospodaření a 
projektech DSO 

Rožnovsko 

Zástupci členských obcí 
jsou informováni o 

naplňování cílů 
prostřednictvím Valné 

hromady DSO Rožnovsko 

• valná hromada se schází dle potřeby, 
nejméně však jednou za rok • dokumenty 

nutné k projednání jsou spolu s pozvánkou, 
programem a místem konání zasílány 

minimálně 7 dní předem 
• zápis z jednání valné hromady je k 

nahlédnutí v kanceláři Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko 

manažer 
mikroregionu 

2022-
2023 

– – 
vnitřní akt 

řízení 

DSO Rožnovsko 
zveřejňuje informace o 

rozpočtu 

• rozpočet a rozpočtová opatření jsou v 
elektronické podobě zveřejněny na 
internetových stránkách Sdružení 

Mikroregion Rožnovsko v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a v listinné podobě k 
nahlédnutí v kanceláři Sdružení Mikroregion 

Rožnovsko 

manažer 
mikroregionu 

2022-
2023 

– – 
vnitřní akt 

řízení 

Členské obce zveřejňují 
na své úřední desce 

materiály DSO Rožnovsko 
nebo mají na svých 

internetových stránkách 
proklik na úřední desku 

DSO Rožnovsko 

• členské obce prostřednictvím zveřejňování 
materiálů či prokliku na internetové stránky 

DSO Rožnovsko zvyšují dostupnost 
veřejnosti a občanů k informacím týkajících 

se mikroregionu  

předseda 
mikroregionu 
(starostové 
jednotlivých 
členských 

obcí) 

2022-
2023 

– – 
vnitřní akt 

řízení 

Pořízení sdíleného disku 
pro DSO Rožnovsko  

• pořízený sdílený disk bude sloužit jako 
nástroj interní komunikace 

• prostřednictvím disku budou sdíleny 
dokumenty k hospodaření a ke společným 

projektům, podklady a materiály pro jednání 
valných hromad, materiály a dokumenty z 
jednání valných hromad, směrnice DSO 

Rožnovsko a další důležité informace, které 
by měly být dostupné členům DSO 

Rožnovsko 

manažer 
mikroregionu 

2023 – – disk 
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2. Informovanost občanů a veřejnosti o DSO Rožnovsko a jeho poskytovaných službách 

 

Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.A Občané 
mikroregionu a 
veřejnost jsou 
informováni o 
činnosti DSO 
Rožnovsko 

DSO Rožnovsko 
zveřejňuje informace o 

své činnosti na 
internetových stránkách 

• vkládány jsou povinně zveřejňované 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dále informace o realizovaných 
projektech, projektech v realizaci, 

pozvánky na akce a festivaly 

manažer 
mikroregionu 

2022-
2023 

– – 
příspěvek na 

webových 
stránkách  

DSO Rožnovsko 
zveřejňuje informace o 

činnosti a akcích v 
mikroregionu 

prostřednictvím vlastní 
facebookové stránky 

• DSO Rožnovsko prostřednictvím 
facebookové stránky informuje veřejnost o 

projektech a aktivitách, na kterých se 
podílí, dále jsou zveřejňovány pozvánky na 

kulturní a jiné akce v mikroregionu 

manažer 
mikroregionu 

2022-
2023 

– – 
příspěvek na 
Facebooku 

DSO Rožnovsko 
zveřejňuje informace o 

činnosti a akcích v 
mikroregionu 

prostřednictvím 
instagramového účtu 

• DSO Rožnovsko prostřednictvím 
Instagramu informuje obyvatele 

mikroregionu a veřejnost o projektech a 
aktivitách, na kterých se mikroregion podílí, 

dále zveřejňuje fotografie z celého 
mikroregionu, fotografie akcí, zveřejňovány 
jsou aktuality a informace členských obcí, 
pozvánky na kulturní a jiné akce, součástí 

medializace je také prezentace Valašského 
letňáku a dalších událostí realizovaných v 

mikroregionu 
• pozornost je věnována vizuální a 

kreativní stránce příspěvků s využitím 
manuálu nové vizuální identity 

manažer 
mikroregionu, 
zaměstnanec 
mikroregionu 

2023 – – 
příspěvek na 
Instagramu 

DSO Rožnovsko 
informuje veřejnost o své 
činnosti prostřednictvím 

regionálních 
komunikačních kanálů – 

televize, rozhlas 

• DSO Rožnovsko využívá regionálních 
komunikačních kanálů k informování 

veřejnosti o své činnosti min. 4× ročně 
• témata se týkají připravovaných a 

realizovaných projektů a akcí v 
mikroregionu Rožnovsko 

manažer 
mikroregionu 

2022-
2023 

– – reportáž 
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Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.A Občané 
mikroregionu a 
veřejnost jsou 
informováni o 
činnosti DSO 
Rožnovsko 

Pořízení elektronických 
úředních desek  

• elektronická úřední deska je interaktivním 
nástrojem, který přispěje k lepší 

komunikaci obecních úřadů členských obcí 
DSO s veřejností a zároveň představuje 
moderní a efektivní způsob zveřejňování 

dokumentů přehlednou formou s 
nepřetržitým přístupem veřejnosti 

• pro cílovou skupinu zaměstnanců 
obecních úřadů a volených zástupců je 
elektronická úřední deska výhodná ve 

smyslu možností vzdálené správy, 
možnosti 24hodinové aktualizace, 
časového nastavení zveřejňování 

dokumentů, třídění dokumentů a nahrazuje 
některé dokumenty, které bylo třeba 
tisknout fyzické úřední desky také 
odpovídající softwarové vybavení 

předseda 
mikroregionu 

2022-2023 224.000 Kč 

Evropský 
sociální fond, 

Operační 
program 

Zaměstnanost 

elektronická 
úřední deska 

Pořízení manuálu vizuální 
identity DSO Rožnovsko  

• sjednocená grafická podoba a vzhled 
umožní jednoznačnou identifikaci 

dokumentů vydávaných DSO Rožnovskem  
• manuál zajistí jednoznačnou identifikaci 

dokumentů vydávaných DSO a jejich 
sjednocený vzhled a umožní občanům 

snazší identifikaci informací podávaných 
DSO 

• prvky dokumentu budou využitelné pro 
běžné i slavnostní tiskoviny, elektronickou 
komunikaci, tvorbu drobných propagačních 

předmětů apod. 

předseda 
mikroregionu 

2023 350.000 Kč 

Evropský 
sociální fond, 

Operační 
program 

Zaměstnanost 

manuál 
vizuální 
identity 

Jednotná informovanost 
veřejnosti o DSO 
Rožnovsko a jeho 
připravovaných 

(realizovaných) projektech 
a akcích – provázanost 

zpravodajů   

• informace sdílené prostřednictvím 
tištěného média (zpravodaj) jsou 

předávány prostřednictvím tiskové zprávy 
v originální vizuální podobě vydané DSO 

Rožnovsko, která již není dále upravována 
jednotlivými členskými obcemi, případně 

redakcemi zpravodajů  

manažer 
mikroregionu 

2022-2023 – – články  
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Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.A Občané 
mikroregionu a 
veřejnost jsou 
informováni o 
činnosti DSO 
Rožnovsko 

Vytvoření propagačního 
videa DSO Rožnovsko 

• propagační video slouží k medializaci a 
propagaci zajímavých lokalit mikroregionu 

Rožnovsko 
• video je používáno ve všech směrech 

(formou reklam, ke zviditelnění mikroregionu 
Rožnovsko) – na internetových stránkách, v 

rámci promítání Valašského letňáku aj. 

manažer 
mikroregionu 

2023 80.000 Kč 
vlastní zdroje / 

EU 
video 

 

 

Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.B Občané 
mikroregionu a 
veřejnost jsou 
informováni o 
činnosti DSO 
Rožnovsko 

DSO Rožnovsko vytvoří 
katalog sociálních služeb 

v papírové podobě 

• katalog sociálních služeb v papírové 
podobě nabízí větší přehlednost 

poskytovaných sociálních služeb na území 
mikroregionu a lepší orientaci pro veřejnost a 

obyvatele mikroregionu 

předseda 
mikroregionu 

2023 50.000 Kč vlastní zdroje 

katalog 
sociálních 
služeb v 
papírové 
podobě 

DSO Rožnovsko vytvoří 
katalog sociálních služeb 

v elektronické podobě 

• katalog sociálních služeb v elektronické 
podobě nabízí větší přehlednost 

poskytovaných sociálních služeb na území 
mikroregionu a lepší orientaci pro veřejnost a 

obyvatele mikroregionu 

předseda 
mikroregionu 

2023 – vlastní zdroje 

katalog 
sociálních 
služeb v 

elektronické 
podobě 
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Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Termín 

realizace 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládaný 
zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.C Zjišťování 
zpětné vazby v 

rámci 
spokojenosti s 
informovaností 

u občanů 
mikroregionu a 

veřejnosti 

DSO Rožnovsko realizuje 
dotazníková šetření v 

papírové podobě 

• implementace pravidelného vyhodnocování 
názorů veřejnosti a občanů DSO Rožnovsko  

• DSO Rožnovsko se prostřednictvím 
průběžného monitorování zaměřuje na 
spokojenost s informovaností občanů 

mikroregionu a veřejnosti 
• dotazníkové šetření je anonymní, 

realizované v papírové podobě formou 
jednoduchých a srozumitelných otázek 

zaměřených vždy na aktuální projekt či akcí 
• po vyhodnocení dotazníkového šetření 

bude výsledek představen na valné hromadě 
zástupcům členských obcí 

manažer 
mikroregionu 

2023 – – 
počet 

odevzdaných 
odpovědí  

DSO Rožnovsko realizuje 
dotazníková šetření v 
elektronické podobě 

• dotazníkové šetření je anonymní, 
realizované v elektronické podobě formou 

jednoduchých a srozumitelných otázek 
zaměřených vždy na aktuální projekt či akcí 

• po vyhodnocení dotazníkového šetření 
bude výsledek představen na valné hromadě 

zástupcům členských obcí 

manažer 
mikroregionu 

2023 – – 
počet 

odevzdaných 
odpovědí  
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Zásobník aktivit  

 

Zásobník aktivit měl být původně rozdělen do projektů určených pro DSO, typové projekty pro větší členské obce DSO a menší členské obce DSO 

s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých obcí. Při zpracování strategického dokumentu Komunikační strategie Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

však bylo zjištěno, že členské obce DSO Rožnovsko vyjma Města Rožnov pod Radhoštěm, řeší podobné aktivity.  

 

  

Specifický cíl Aktivita Stručný popis 
Odpovědná 

osoba 
Předpokládan

é náklady 

Předpokláda
ný zdroj 

financování  

Monitorovací 
indikátor 

2.A Občané 
mikroregionu a 
veřejnost jsou 
informováni o 
činnosti DSO 
Rožnovsko 

Modernizace/Pořízení 
nových webových 

stránek 

• modernizace/pořízení nových webových stránek 
DSO Rožnovsko a jeho členských obcí jako 

moderního nástroje komunikace  

předseda 
mikroregionu 
(starostové 
jednotlivých 
členských 

obcí) 

250.000 Kč 
vlastní zdroje 

/ EU 
webové 
stránky 

Společné vzdělávání 
• vzdělávání zaměstnanců mikroregionu a členských 

obcí v oblasti Komunikace a prezentace 
manažer 

mikroregionu 
100.000 Kč 

vlastní zdroje 
/ národní 

dotace / EU 

počet 
seminářů / 

počet 
účastníků 

Rozvoj komunikace na 
sociálních sítích 

• analýza komunikace obce na sociálních sítích, 
vzdělávací kurzy ke komunikaci na sociálních sítích, 

zpracování strategie komunikace na soc. sítích 

manažer 
mikroregionu, 
zaměstnanec 
mikroregionu 

100.000 Kč 
vlastní zdroje 

/ národní 
dotace / EU 

dokument / 
vzdělávací 

kurz 
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Závěr 
 
 
Akční plán je hlavním nástrojem implementace komunikační strategie. Aktivity, které jsou uvedeny v návrhové části strategie budou plněny ve 

střednědobém časovém horizontu tak, aby bylo možné včas vyhodnotit, zdali došlo k naplnění aktivit a nadřazených specifických cílů a priorit.  

 

Na konci dvouletého období bude Akční plán vyhodnocen. Vyhodnocení bude zpracováno v podobě souhrnné zprávy, která představí,  jaká 

opatření se podařilo splnit. Pokud nebyla aktivita ve stanoveném období uskutečněna, bude možné převést aktivitu  

s odůvodněním do Akčního plánu na další období. 

 

Každá aktivita v Akčním plánu má určené předpokládané náklady a zdroj financování. Některé aktivity jsou přímo navázány  

na rozpočet DSO Rožnovsko. U mnohých aktivit jsou předpokládané náklady nulové z důvodu implementace aktivit strategické povahy v podobě 

interních aktů řízení. Dotační tituly jsou další možností, jak financovat stanovené aktivity. Pravidelnou analýzou dotačního prostředí zaměstnanci 

DSO Rožnovsko bude umožněno pružně reagovat na dotační výzvy, které mohou finančně zajistit některé aktivity. 

 

S ohledem na trendy v oblasti komunikace a nové volební období, které nebylo možné zohlednit v období tvorby tohoto strategického dokumentu, 

bude umožněno aktivity doplnit. Doplněný strategický dokument musí být vždy projednán a následně schválen Valnou hromadou Sdružení 

Mikroregion Rožnovsko. 
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Akční plán byl schválen Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko dne 15. září 2022, usnesením č. 6. 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 


