
Realizace projektu - 17RRD02 - Podpora svazků obcí  

Mikroregion Brodec je dobrovolný svazek obcí (DSO) z podhůří Orlických hor v jižní části okresu 
Rychnov nad Kněžnou na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje. Sdružuje celkem osm 
obcí a pojmenován byl podle potoka Brodec, který prochází v délce 19 km jeho územím a vlévá se 
do Divoké Orlice. Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Brodec v roce 2017 získal z grantu 17RRD02 
Podpora svazků obcí prostřednictvím Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 41.000,- Kč. V rámci 
projektu byl zajištěn odborný servis s poradenstvím a profesionální zázemí pro 8 obcí – Borovnice, 
Chleny, Kostelecké Horky, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Polom, Svídnice a Vrbice.  

Nejvýznamnějším plánem a smyslem spolupráce v rámci mikroregionů je postihnout vzájemnou 
součinnost občanů a místní samosprávy k ekonomickému, společensko-kulturnímu rozvoji, ale také 
vztahu občanů a řešení otázek v oblasti životního prostředí. 
Po ukončení činnosti okresních úřadů lze zaznamenat oslabení poradenského a informačního 
servisu, který byl malým veřejnoprávním municipalitám poskytován. 
Hlavním cílem mikroregionu je snaha všech členů o společný rozvoj regionu. Zejména venkovské 
obce se musí co nejvíce postarat o tento rozvoj vlastním přičiněním, který je stále více závislý na 
profesionalizaci řízení managementu rozvoje jimi spravovaného území. Zvýraznila se tak „osamělost“ 
malých obcí a jejich nedostatečné odborné zázemí pro zajišťování efektivní správy svěřeného území. 
Řada obcí vnímá servis poskytovaný obcí s rozšířenou působností jako nedostatečný. Otvírá se tak 
prostor pro dobrovolnou spolupráci obcí při zajištění expertního servisu pro iniciaci rozvoje svého 
území. 
 
Specifickým cílem projektu bylo zajištění fungování svazku. Zodpovědnost za rozvoj území a 
komunikace navenek zajišťovalo vedení mikroregionu. V našem svazku se jedná o předsedu a 
místopředsedu, dále o radu mikroregionu. Tyto orgány jsou pověřeny výkonnou složkou rozvoje 
území a mohou využívat dalších organizačních složek k podpoře rozvoje území, které přímo podléhají 
jejich kontrole.  
 
Externí manažer podporoval rozvoj členských obcí svazku. Náplní jeho činnosti bylo zejména 
poskytování odborného servisu v podobě koordinace činností svazku, poradenství, vedení agendy 
s realizací projektů nebo zastupování a jednání na úřadech. Dále poskytoval informace o dotačních 
titulech, vytipovával projekty pro získání dotací z různých programů a zpracovával žádosti o 
dotace. Manažer se zároveň podílel na propagaci svazku, zajišťoval administraci a koordinaci 
společných rozvojových projektů svazku obcí.  

 

 

 

 


