Co je Sportovní benchmarking

Jak vše probíhá v praxi

Jde o nástroj hodnocení efektivnosti podpory
sportu a provozu sportovních zařízení, slouží zástupcům obcí a měst jako robustní zdroj
dat pro strategické i krátkodobé rozhodování.
Sportovní benchmarking vznikl právě na základě zpětné vazby od představitelů samospráv
a provozovatelů sportovních zařízení.

Cílem Sportovního Benchmarkingu je zpracování podrobné analýzy a uskutečnení Konference Sportovního benchmarkingu.

Pomocí Sportovního Benchmarkingu zjistíte,
jak si stojíte oproti jiným obcím a městům i celonárodním standardům v široké škále ukazatelů a jak se tyto hodnoty vyvíjejí v čase.
* Sportovní benchmarking nesouvisí ani není jakkoliv propojen s Benchmarkingovou iniciativou 2005.

Proč Sportovní benchmarking
Význam Sportovního Benchmarkingu posiluje
dnes, při vysokém tlaku na efektivnost rozpočtů samospráv a dramatickém růstu provozních
nákladů sportovišť. Výsledky Vám pomohou
definovat rozhodnutí, aby byla podpora sportu
a provoz sportovních zařízení efektivní.
Benchmarking dále reaguje na potřebu obcí
a měst vytvořit komunikační platformu ke sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pracovníky
úřadů či provozovateli sportovních zařízení.

Komu je určen
Benchmarking je určen vedení obcí a měst,
úředníkům a představitelům příspěvkových
organizací, organizačních složek či obchodních
společností provozujícím sportovní zařízení.

Od ledna do dubna dochází ke sběru dat,
součástí je osobní jednání se zástupcem obce
a provozovatele sportovišť. Během září je městu předložena souhrnná zpráva s výsledky,
na níž navazují osobní konzultace.

Konference
Ve druhé polovině listopadu je uspořádána
Konference Sportovního Benchmarkingu.
Účastníkům jsou prezentovány hlavní poznatky
a trendy v rámci řešených oblastí rozvoje sportu a provozu sportovních zařízení.
Konference se účastní také další odborníci
v oboru, dochází ke sdílení dobré praxe rozvoje sportu, provozu sportovních zařízení a možností financování sportu z dalších zdrojů.

Kde se dozvíte podrobnosti
Podrobněji se můžete seznámit s celou strukturou Sportovního benchmarkingu na následující
adrese nebo s využitím QR kódu.
https://lokalsport.cz/benchmarking

Základní typy (moduly)

Jaké jsou naše zkušenosti

Sportovní benchmarking reflektuje rozmanitou sídelní strukturu ČR včetně různé sportovní vybavenosti, specifické vlastnické struktury a organizačního uspořádání sportovišť
samospráv. Benchmarking navíc nesrovnává
obce a města jen jako celky, ale pokračuje na
úvoveň konkrétních sportovních zařízení a jejich provozních aspektů.

Problematice podpory a rozvoje sportu na
úrovni obcí a měst se věnujeme již více než
10 let, máme za sebou desítky koncepčních
a analytických realiací ve městech napříč ČR.

Celková cena za účast
Obce a města do 10 000 obyvatel ............... 12 500 Kč
Obce a města nad 10 000 obyvatel .............. 15 000 Kč

V obou případech je uvedena cena včetně účasti
na Konferenci s neomezeným počtem zástupců
obce či města.

Co je vše je součástí
> Hodnocení celkové finanční podpory sportu
> Hodnocení dotační podpory sportu

Jak se přihlásit
Nezávazně se můžete přihlásit prostřednictvím
následující formuláře na následující adrese, nebo
využijte QR kód:

> Hodnocení provozních a investičních výdajů
> Hodnocení efektivnosti krytého bazénu
> Hodnocení efektivnosti zimního stadionu
> Hodnocení efektivnosti letního koupaliště
> Souhrnná zpráva s interpretací výsledků
> Účast na Konferenci SB
> Pravidelné informování o nových trendech
a dobré praxi z prostředí rozvoje sportu
> Informování o dotačních titulech a dalších
možnostech financování rozvoje sportu

Konkrétní ukazatele
Pokud vás zaíjmají konkrétní ukazatele, můžete si je prohlédnout zde:

Případně se na nás neváhejte kdykoliv obrátit
s vašimi dotazy prostřednictvím následujících
kontaktů:

+420 728 713 727
sb@lokalsport.cz

www.lokalsport.cz

