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Evropská

Pojem globalizace znamená na místní
úrovni jednak pﬁíleÏitosti a moÏnosti,
zároveÀ ale i nejistotu, která pramení
z komplikovanosti a spletitosti místních
spoleãensk˘ch skupin. Ve svûtové ekonomice, která se stále více otevírá a kde
se projevuje konkurenãní prostﬁedí, se
mûsta jako aktéﬁi musí prosazovat prostﬁednictvím jasné strategické vize, kterou sdílí celá obec - komunita. Orgány
veﬁejné správy na místní úrovni mají ve
vytváﬁení a uplatÀování strategií dlouhou tradici – jak v oblasti mûstského
a ekonomického rozvoje, v nedávném
období rovnûÏ pak v oblasti Lokální
agendy 21. Tyto strategie jsou v‰ak
velmi ãasto vytváﬁeny urãitou institucí
na základû sektorálního pﬁístupu za
úãasti rÛzn˘ch aktérÛ a na rÛzné období. KdyÏ ale komplikovanost ãi spletitost
dosáhne pﬁíli‰ vysokého stupnû, vyvstane otázka spojitosti strategické vize. Birminghamská radnice ﬁe‰í tuto otázku
prostﬁednictvím tzv. mûstského strategického partnerství – partnerství, které
vytváﬁí spojení a souãinnost mezi v‰emi
existujícími strategiemi ve mûstû. Cílem
je pozvednout strategii obce - komunity
na úroveÀ tzv. pﬁeklenujícího rámce
a uskuteãÀovat ji spoleãnû na základû
národní legislativy. Birminghamská zku‰enost jasnû ukazuje, Ïe toto je moÏné
jedinû tehdy, je-li projekt pevnû a dobﬁe
koordinován, a jsou-li partneﬁi schopni
efektivnû se podílet na zodpovûdném
pﬁístupu k projektu.

Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Lyonská aglomerace
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Birmingham
Birmingham:
vynalézavá proměna
průmyslového města,
které jde vstříc evropské
budoucnosti
Do poloviny 18. století byl Birmingham
men‰í osadou v oblasti English Midlands.
Poté následovalo období nevídaného rÛstu,
jelikoÏ rozvoj mûsta pÛsobil jako jeden
z motorÛ britské prÛmyslové revoluce.
Poãátkem 19. století se Birmingham stal
druh˘m nejvût‰ím mûstem ve Velké Británii
hned po Lond˘nu. Po éﬁe prosperity, která
nemûla obdoby a která vdûãila svému
rozkvûtu pﬁedev‰ím automobilovému prÛmyslu, nastal v 70. letech a ãásteãnû
i v 80. letech 20. století úpadek v˘robního
sektoru, jeÏ byl hrozbou pro budoucí v˘voj
mûsta. Vedoucí pﬁedstavitelé mûsta si uvûdomili, Ïe promûna Birminghamu musí
probûhnout tak, aby si mûsto samo mohlo
zabezpeãit Ïivotaschopnou roli v postindustriálním období.

Vize a partnerství:
hnací motor v pozadí
renesance Birmingham
Birmingham má tradici ve vytváﬁení vizí
a renomé „pﬁem˘‰livého velikána“, coÏ
je v historii spojováno s vedoucími pﬁedstaviteli mûsta uÏ v 19. století. V posledních
30 letech bylo mûsto vedeno jasnou vizí

Klíčové statistické údaje
Birmingham je druh˘m nejvût‰ím mûstem ve Velké Británii s poãtem obyvatel
976.000.
Birminghamská aglomerace má 2,8 – 3
miliony obyvatel, kteﬁí Ïijí ve 14 mûstsk˘ch

„role mûsta jako regionálního centra,
centra národní infrastruktury, a pomûrnû
nedávno, jako velkého evropského mûsta“.
První krok smûrem k promûnû mûsta byl
zjevn˘ jiÏ v 70. letech 20. století, kdy bylo
rozhodnuto vybudovat Národní centrum
pro konání v˘stav, které je stále nejvût‰ím
v˘stavním centrem ve Velké Británii. Tehdy
Birmingham uspûl dokonce i proti takové
konkurenci, jakou byl Lond˘n. V 90. letech
20. století následovala pozoruhodná obnova mûstského centra: v˘stavba Mezinárodního konferenãního centra, vybudování
nového Symfonického sálu a Národní sportovní arény pro halové sporty, spoleãnû
s budováním rozsáhl˘ch pû‰ích zón, vytváﬁením nov˘ch veﬁejn˘ch ploch a námûstí
a dal‰ích veﬁejn˘ch iniciativ. Poslední velkou investicí je dokonãení tzv. bodu tisíciletí – „Millennium Point“, coÏ je multifunkãní
komplex pro vûdecké, konferenãní i studijní úãely.
Birmingham má silnou tradici v oblasti
partnerství veﬁejného a soukromého sektoru. Investice do veﬁejné infrastruktury se
jako v zrcadle odráÏí v podobû rozsáhl˘ch
investic v oblasti obchodních sluÏeb, maloobchodu a zábavy.

ãástech, coÏ pﬁedstavuje 60% celkového
poãtu obyvatel regionu West Midlands.
HDP na hlavu ãiní v Birminghamu
25.000 Euro.
Celkov˘ poãet pracovních míst ve
mûstû je 480.000, z ãehoÏ se asi 100.000
nachází ve stﬁedu mûsta. Míra nezamûstnanosti je okolo 10%.
Asi 30% obyvatel mûsta patﬁí k etnick˘m men‰inám – pﬁedev‰ím jsou to Afriãané, obyvatelé z oblasti Karibiku, Indové, Pakistánci a lidé z Bangladé‰e.
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.birmingham.gov.uk

Inter
Strategie birminghamské komunity –
dlouhodobá strategie, vytvořená
prostřednictvím partnerství
Národní strategie

Zákon, upravující ãinnost orgánÛ místní veﬁejné správy, tj. místní – regionální vlády z roku 2000, ukládá tûmto orgánÛm veﬁejné správy na místní úrovni zﬁídit Strategické partnerství. Podle vládního ustanovení má ustavení Strategického partnerství na
místní úrovni spojit veﬁejné klíãové aktéry – pﬁedstavitele z oblasti obchodu, obce a dobrovolníky tak, aby bylo moÏné prosadit efektivnûj‰í spoleãnou ãinnost, obzvlá‰tû pokud se t˘ká obnovy a boje s nedostateãnou vybaveností a zanedbaností.
DÛraz na obnovu a nedostateãnou vybavenost odráÏí názor vlády, Ïe existující programy, urãené na obnovu, jsou roztﬁí‰tûné a ve znev˘hodnûn˘ch oblastech nepﬁispívají k Ïádnému zlep‰ení. Jednou z rolí Strategického partnerství na místní úrovni je zlep‰ovat efektivnost regeneraãních prací cestou vytváﬁení integrovanûj‰ího pﬁístupu na místní úrovni.
Obce ve Velké Británii mají dlouhou tradici jak v aktivitách, do kter˘ch je zapojeno partnerství veﬁejného/soukromého sektoru, tak i v zapojování obcí - komunit. V nedávné dobû se tato spolupráce roz‰íﬁila spolu s rostoucím podílem ãinnosti
v oblasti partnerství veﬁejného a soukromého (PUBLIC/PUBLIC) sektoru, zatímco nové iniciativy vlády nekompromisnû poÏadovaly rozvíjení ãinnosti prostﬁednictvím nov˘ch forem partnerství. V˘sledkem je, Ïe mnoho lidí poukazuje na potﬁebu naléhavé pomoci „unavenému a vyãerpanému partnerství“. Dal‰í dÛleÏitou úlohou strategického partnerství na místní úrovni je
rozumnû vysvûtlit uspoﬁádání existujících partnerství.
Velká mûsta jako Birmingham jiÏ mají dobﬁe fungující, a mnohdy dosti efektivní, struktury partnerství za úãelem ﬁe‰ení klíãov˘ch otázek, které pﬁed nimi vyvstávají. PoÏadavek zﬁídit Mûstské strategické partnerství s sebou pﬁiná‰í moÏnosti a je
i v˘zvou: moÏnosti vytvoﬁit partnerství na vysoké úrovni a na niÏ‰ích stupních pak vytvoﬁit rozumnûj‰í, citlivûj‰í partnerské
svazky; v˘zvy, pokud jde o zakomponování nového statutárního partnerství do rámce, ve kterém jiÏ existuje efektivní partnerství na vysoké úrovni, zamûﬁené na jasné a zﬁetelné cíle.

V roce 2000 ve‰el v platnost vládní
zákon, vyÏadující po v‰ech obcích, aby
pﬁipravily Strategii obce – komunity
prostﬁednictvím Strategického partnerství na místní úrovni. Aãkoli v Birminghamu existovalo ‰iroké spektrum fungujících partnerství, nebylo zde Ïádné

pﬁeklenující strategické partnerství, jak
vyÏadoval zákon. I kdyÏ radnice mûsta
mûla vypracovanou vlastní dlouhodobou spoleãnou strategii a vytvoﬁila se
sv˘mi partnery celou ﬁadu strategií, do
jejichÏ rámce by mohly b˘t zahrnuty
sluÏby jako napﬁ. ekonomick˘ rozvoj,

Projektový management

bydlení a sociální péãe, neexistovala Ïádná pﬁeklenující strategie napﬁíã v‰emi
existujícími partnerstvími, jako je právû
strategie obce – strategie komunity.
V roce 2000 proto radnice otevﬁela diskusi s klíãov˘mi partnery a zaloÏila
Mûstské strategické partnerství. V následujícím roce byla vypracována první
strategie obce. V souãasné dobû se
tento dokument pﬁezkoumává, jelikoÏ
se klade vût‰í dÛraz na proces realizace.

Mûstské strategické partnerství je sloÏeno z hlavních veﬁejn˘ch aktérÛ mûsta, kter˘mi jsou mûstská rada, a rady v oblastech zdravotnictví, odborné kvalifikace, policie, sluÏeb zamûstnanosti a vy‰‰ího vzdûlání. Dále sem patﬁí i regionální aktéﬁi v oblasti dopravy a ekonomického rozvoje. Dal‰ími ãleny je rovnûÏ nûkolik skupin, reprezentujících obãanskou spoleãnost – obchodní komora, rada pro dobrovolné ãinnosti, povûﬁená síÈ v rámci komunity a partnerství, fungující v oblasti
rasov˘ch aktivit. Pﬁedsedou Mûstského strategického partnerství je lídr mûstské rady - starosta.
Za druhé, Mûstské strategické partnerství je podporováno „rodinou partnerÛ“. Tato“rodina“ se skládá ze 12 nejdÛleÏitûj‰ích partnersk˘ch spoleãenství, která jsou zodpovûdná napﬁ. za oblast zdraví, péãe o dûti a mladé lidi a sociální bydlení.
Tﬁetí souãástí Strategického partnerství je program radnice mûsta, zamûﬁen˘ na pﬁevádûní urãité oblasti sluÏeb na mûstské ãásti – na místní úroveÀ. Na základû tûchto opatﬁení bude strategické partnerství na místní úrovni zﬁízeno v kaÏdém
z 11 parlamentních volebních okrskÛ Birminghamu.
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3 otázky pro Davida Howla, projektového koordinátora strategie
obce – komunity.

Strategie obce – komunity – je spí‰e
iniciativou vlády neÏ rady mûsta.
Jaké v˘hody dosud pﬁinesla Birminghamu?
Nejzﬁetelnûj‰í v˘hodou je identifikace
dvou klíãov˘ch pﬁání ãi spí‰e vytyãen˘ch cílÛ: „Národní /mezinárodní
mûsto“ a „Mûsto prosperujících mûstsk˘ch ãástí “. I kdyÏ tato pﬁání ãi cíle
existovaly jiÏ dﬁíve, prostﬁednictvím
strategie obce – komunity – se staly
zﬁeteln˘mi a srozumitelnûj‰ími. Obecnû ﬁeãeno, v rámci celého mûsta byl
díky strategii obce posílen dialog
o vztazích mezi mnoha dal‰ími strategiemi, které jsou vytváﬁeny nebo které
vznikají. Koneãnû - existuje tak vût‰í
a ‰ir‰í povûdomí o potﬁebách Birminghamu v rámci vytváﬁení lep‰í spoleãné
strategické pozice, aby mohla b˘t efektivnûji uplatnûna metoda „udeﬁ svou
vahou“ na regionální i národní úrovni.

Zkušenosti z prvních
dvou let
Pro Birmingham bylo jedním z nejdÛleÏitûj‰ích úspûchÛ první komunitní strategie, která byla publikována v roce
2001, vytyãení dvou pﬁeklenujících,v‰eobecn˘ch cílÛ. Ve mûstû existuje obecnû roz‰íﬁen˘ názor, kter˘ utvrzuje, Ïe
tyto dva cíle efektivnû spojují a sdílejí
tzv. birminghamskou vizi a poskytují
rámec pro rozvoj a vytváﬁení strategie:
1. Regionální, národní a mezinárodní
mûsto – toto úsilí se t˘ká dlouhodobé
role mûsta z hlediska ‰ir‰ího svûtového
kontextu – Birmingham pohlíÏí na okolní svût a zamûﬁuje se na takové otázky,
jako napﬁ. obnova stﬁedu mûsta a strategické infrastruktury, jako je leti‰tû
a univerzity.
2. Mûsto prosperujících mûstsk˘ch
ãástí – tato snaha se bezprostﬁednû
t˘ká kvality Ïivota místní komunity –
mûsto pohlíÏí samo na sebe – a zamûﬁuje se na takové otázky, jako je nepomûr v oblasti péãe o zdraví, bytová
a sociální soudrÏnost.

Co jste se vy i ostatní nauãili ãi dozvûdûli o mûstském managementu?
Za prve, soustﬁedili jsme se na vypracování strategie a mûli jsme za to, Ïe
realizace, v˘konn˘ management atd.,
bude stejnû komplexní jako v pﬁípadû
jakékoli jiné strategie mûstské rady.
Nyní si uvûdomujeme, Ïe v pﬁípadû
tohoto druhu partnerství je vytváﬁení
efektivní konzultace, realizace a opatﬁení v˘konného managementu mnohem komplexnûj‰í. Vût‰í pozornost je
zapotﬁebí vûnovat oblasti navrhování
systémÛ a procesÛ, oblasti komunikace
s dal‰ími aktéry a je rovnûÏ nutné
zabezpeãit, aby kaÏd˘, kdo je do tohoto procesu zapojen, byl schopen vyuÏívat své kapacity a vykonávat ãinnost
zodpovûdnû.

Zku‰enost s vytváﬁením strategie obce –
komunity za poslední dva roky zdÛraznila nûkteré dÛleÏité body, na základû
kter˘ch je nutné se dále uãit:
Komplexní projekty tohoto druhu
spoléhají na navazující – kaskádovitou
odpovûdnost smûrem k niÏ‰ím ãlánkÛm
prostﬁednictvím rÛzn˘ch úrovní partnerství, dÛleÏit˘ch ãinitelÛ a dal‰ích
aktérÛ. Vedoucí role neleÏí tedy pouze
na manaÏerovi projektu, ale je sdílena
napﬁíã cel˘m systémem. Jakékoli „vakuum“ ve vedoucí roli, které mÛÏe kdekoli v systému vzniknout, v‰ak nepﬁíznivû
ovlivní cel˘ projekt.
Projektov˘ systém je stejnû tak sloÏen
z rÛzn˘ch „subsystémÛ“, ke kter˘m se
ﬁadí konzultace, komunikace, v˘konn˘
management atd. Pokud kter˘koli
z tûchto subsystémÛ nefunguje, dotkne
se tato skuteãnost celého projektu.
Napﬁíklad, pokud je systém konzultací
nedostateãn˘, jednotliví aktéﬁi mohou
vÛãi projektu zaujmout nepﬁízniv˘ aÏ
nepﬁátelsk˘ postoj, a ani strategie pak
nebude dostateãn˘m zpÛsobem odráÏet úsilí a snahu komunity.
Hlavním úkolem projektového managera je zajistit, aby tyto problémy
vÛbec nevyvstaly, coÏ mÛÏe zabezpeãit
vhodn˘m vykonáváním své vedoucí
role na v‰ech patﬁiãn˘ch úrovních a na
v‰ech potﬁebn˘ch místech. RovnûÏ je
zapotﬁebí nastavit v‰echny procesy

A jak se bude tûchto zku‰eností vyuÏívat?
To se uÏ dûje nûkolika zpÛsoby. âlenové „Mûstského strategického partnerství“ jsou nyní mnohem více informováni o této spletitosti a komplexnosti.
Panuje pﬁesvûdãení, Ïe rada mûsta
nemÛÏe, a ani by nemûla, vykonávat
v‰e sama a stále více roste zájem sdílet
odpovûdnost. RovnûÏ panuje názor, Ïe
vytváﬁení strategie není pouze jednou
z mnoha ãinností, ale Ïe je to proces,
kter˘ vyÏaduje nepﬁetrÏité úsilí a zdokonalování v del‰ím ãasovém horizontu.

a mechanismy tak, aby bylo moÏné
zajistit efektivní fungování subsystémÛ
a jejich vzájemné propojení. ZávaÏnost
úkolu, jak˘m je vytváﬁení tohoto partnerství, neb˘vá ãasto docenûna ãi pochopena, a funkce managementu
v rámci celého projektu tak ãasto b˘vá
podcenûna.

Financování

Financování

Zdolávání cesty

V‰ichni ãlenové rady „Mûstského
strategického partnerství“ a rady
„Rodiny partnerství“ poskytují svÛj
ãas jakou souãást pracovní doby
nebo fungují na základû dobrovolného rozhodnutí. Rada mûsta
financuje projektového manaÏera
strategie a dal‰í doprovodné náklady, jako jsou náklady na tisk nebo
poﬁádání konferencí. Rada mûsta
v minulosti rovnûÏ financovala
sekretariát Mûstského strategického partnerství. V souãasné dobû se
sekretariát skládá ze ãtyﬁ osob, coÏ
je odezvou na v˘‰e zmiÀované
problémy, a je financován spoleãnû mûstskou radou a dal‰ími mûstsk˘mi veﬁejn˘mi aktéry. K realizaci
strategie komunity se bude vyuÏívat pﬁedev‰ím fondÛ partnersk˘ch
organizací.

Problematika institucionálních souvislostí v Anglii z pohledu města Birminghamu
Anglie se skládá z devíti administrativních regionÛ s prÛmûrn˘m poãtem obyvatel okolo ‰esti milionÛ (Severní Irsko,
Skotsko a Wales mají své vlastní administrativní uspoﬁádání). V kaÏdém anglickém regionu jsou zastoupeny tﬁi instituce: regionální správní orgán – resp. vládní kanceláﬁ, agentura pro ekonomick˘
rozvoj a rada (rada je jmenovaná z ﬁad
pﬁedstavitelÛ místních správních orgánÛ
a dal‰ích klíãov˘ch zainteresovan˘ch
aktérÛ). Aãkoli je jejich role v souãasné
dobû omezena, regionální správní orgán
– regionální vláda se snaÏí na tyto instituce pﬁevést zv˘‰ené pravomoci. Na
komunální úrovni existují dva systémy.
Ve vût‰ích mûstsk˘ch aglomeracích (‰est

je jich v Anglii, z ãehoÏ jedna v oblasti
West Midlands) existuje jedna úroveÀ
mûstské samosprávy – napﬁ. v birminghamské mûstské aglomeraci je sedm jednotliv˘ch, samostatn˘ch úrovní (oblastních) rad. Kromû zmínûn˘ch ‰esti metropolitních oblastí existují bûÏnû dvû úrovnû – okresní rada a na niÏ‰í úrovni oblastní rady.
V anglick˘ch obcích je nejvy‰‰ím formálním pﬁedstavitelem starosta. V˘konná
moc leÏí na lídrovi, vedoucím pﬁedstaviteli vládnoucí politické strany.
Na úrovni niÏ‰í neÏ oblastní rady neexistují Ïádné formální veﬁejné správní orgány. Av‰ak v souãasné dobû pﬁevádí
mûsto Birmingham asi 10 % sv˘ch pra-

vomocí v oblasti sluÏeb na 11 „men‰ích
mûstsk˘ch radnic“ v 11 parlamentních
volebních okrscích.
Radnice mûsta Birminghamu je zodpovûdná za oblast bydlení (90.000 bytov˘ch jednotek je ve vlastnictví rady
mûsta), sociální sluÏby, vzdûlávání do
vûku 16 let, za sluÏby v oblasti kultury,
Ïivotního prostﬁedí, ochrany spotﬁebitele, místní dopravy, plánování a ekonomického rozvoje. Rozpoãet rady ãiní 3,8
miliard eur a poãet zamûstnancÛ je
okolo 53.000.
Dal‰í veﬁejní aktéﬁi jsou ãinní v oblasti
zdravotnictví, policie, vzdûlávání a ‰kolení mládeÏe nad 16 let a v oblasti dopravních sluÏeb v ‰ir‰í mûstské aglomeraci.
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Lesley Poulton, vedoucí kanceláﬁe pro mûstské strategické plánování
Jak˘ byl pﬁístup mûsta
Birminghamu k ustavení
strategického partnerství?
Uvûdomili jsme si, Ïe jako nejvût‰í
orgán veﬁejné správy ve Velké Británii,
jsme, struãnû ﬁeãeno, nemohli dodrÏovat vládní smûrnici, která byla urãena hlavnû men‰ím obcím. Navrhli
jsme spoleãnû s dal‰ími velk˘mi
mûsty tripartitní model – pro nás znamená strategické partnerství zapojení
mûsta – z toho vypl˘vá „mûstské strategické partnerství“, dále pak zapojení „rodiny partnerÛ“ a 11 strategick˘ch partnerÛ na místní úrovni, coÏ
bude ustaveno pﬁibliÏnû v prÛbûhu
pﬁí‰tího roku.

rady Mûstského strategického partnerství a oãekávat od nich, Ïe budou
reprezentovat nûkolik rÛznorod˘ch
spoleãenství - komunit ve mûstû.
Proto na úrovni rady Mûstského strategického partnerství stanoviska z ﬁad
obãanské spoleãnosti hájí a zastává
rada pro dobrovolné ãinnosti, povûﬁené sítû v rámci komunity, a dûje se
tak i prostﬁednictvím partnerství, fungující v oblasti rasov˘ch aktivit
a obchodní komory. Dal‰í dva smûry
strategického partnerství, tj. „rodina
partnersk˘ch institucí“ a 11 strategick˘ch partnerství na místní úrovni, se
postarají o ‰ir‰í zapojení obce –
komunity.

Kam smûﬁují zájmy obce
– komunity?
Toto byl jeden z problémÛ, kter˘
pﬁed námi vyvstal. Domnívali jsme se,
Ïe nebylo realistické nominovat ‰est
nebo sedm ãlenÛ komunity – obce do

Jak se vyvíjí strategické partnerství?
Myslím, Ïe v tomto smûru jsme
úspû‰nû pokroãili. Partnerství spojuje
mnoho aktérÛ a nese v sobû rovnûÏ
vût‰í míru zodpovûdnosti, stejnû tak
jako strategie obce – komunity. Rov-

Tým projektu Interact v Birminghemu:
Dave_Howl@birmingham.gov.uk
jeffares@sppemail.bham.ac.uk

nûÏ se projevuje vzrÛstající pocit
dÛvûry a spoleãného, sdíleného vlastnictví, coÏ vede ke konkrétním v˘stupÛm, jako je nedávn˘ úspûch spoleãné iniciativy na pomoc nezamûstnan˘m k získání práce v novém obchodním centru Bull Ring.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Ředitelství pro oblast
prosperity a strategie
aglomerace
Patrick Lusson :
tel. 00 33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
tel. 00 33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org
[ Interact] je tematickou sítí
v rámci hlavní ãinnosti pro „Mûsto
zítﬁka a kulturní dûdictví“ programu
„Energie, Ïivotní prostﬁedí a udrÏiteln˘
rozvoj“ v rámci 5. rámcového programu
Evropské unie

GRANDLYON

communauté urbanie

