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Úvod: 

- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),  
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,  
- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.  

 
Časť 1: Analytická časť: 

- kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a 
kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a 
hospodárskej situácie,  

- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných 
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),  

- analýza silných a slabých stránok územia,  
- identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),  
- analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam), 
- analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska 

príležitostí a ohrození),  
- analýza väzieb územia,  
- SWOT analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),  
- odhad budúceho možného vývoja.  

 
Časť 2: Strategická časť  

- vízia územia,  
- formulácia a návrh stratégie,  
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, 

sociálna, environmentálna).  

 
Časť 3: Programová časť  

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

 
Časť 4: Realizačná časť  

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob 

komunikácie, kooperácie a koordinácie,  
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  
- systém monitorovania a hodnotenia,  
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram 

realizácie jednotlivých opatrení a projektov.  
 
Časť 5: Finančná časť  

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,  
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

 


