Tematické strategie města Brna
a jejich zasazení do Strategie #brno2050
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Metodika pro tematické strategie
Různé formy zpracování
• Vlastními silami
• Ve spolupráci s externí firmou
• Ve spolupráci s externími odborníky

Zapojení odborné veřejnosti

Zapojení široké veřejnosti
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Obdobná struktura
• Analytická část - spolupráce při sociologických šetřeních
• Návrhová část
• Dlouhodobá vize
• Střednědobá programová část
• Krátkodobý akční plán

Od dlouhodobé vize ke
konkrétním projektům
Včetně zodpovědnosti, postupu
implementace a monitoringu
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