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Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma nebo zadaných úkolů v elearningovém systému. Zkouška je písemná a ústní.
Vyučující
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Lenka Slavíková, Ph. D.
Stručná anotace předmětu
Předmět je zaměřen na analýzy vývoje konceptu multi-level govrenance v EU v kontextu regionálního rozvoje a na
analýzy aplikace principu multi-level governance v rozvojových veřejných výdajových programech a při financování
rozvoje venkova prostřednictvím soustavy veřejných rozpočtů (RUD a dotací). V rámci předmětu proto budou kromě
témat týkajících se přímo problematiky aplikace principu multi-level guvernance v kontextu EU a veřejných výdajových
programů financovaných z rozpočtu EU např. řešena i témata související s problematikou financování obcí, rozpočtovým
určením daní, majetku státu, krajů a obcí a dále programováním sociálně ekonomického rozvoje územní samosprávy.
Obsahovou náplň předmětu tvoří:
1. Aktuální témata multi-level governance – úvod do problematiky (nové trendy from government to governance,
aktuální vývoj v EU, systém správy v dimenzi prostoru)
2. Teoretické přístupy (klasifikace pojmů, typologie přístupů, participace, smart administration)
3. Možnosti uplatnění multi-level governance v systému veřejných rozpočtů (finanční zdroje státu, majetek státu,
krajů a obcí, finanční zdroje krajů)
4. Možnosti uplatnění multi-level governance při financování obcí v ČR (specifika financování venkovských obcí,
empirické analýzy fiskální pozice obcí, programování sociálně ekonomického rozvoje územní samosprávy)
5. Možnosti uplatnění multi-level governance při strategickém a komunitním plánování (strategické plánování na
regionální a místní úrovni, vliv politických stran, výhody a rizika užití metody komunitního plánování pro
rozvoj obce)
6. Rozvojová a regionální politika – výzva pro multi-level governance
7. Přeshraniční spolupráce – nový model regionální governance
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