
Strategické
řízení

► strategické rozvojové
dokumenty

► řízení procesu strategického
plánování

Společnost MEPCO byla založena v roce 2004 jako společný
podnik Svazu měst a obcí České republiky a Agentury pro
zahraniční spolupráci nizozemského Svazu měst VNG
International.

Posláním společnosti je podpora místních a krajských
samospráv v České republice při zvyšování efektivity a kvality
výkonu veřejné správy a přenos českých zkušeností a know
how v oblasti dobrého vládnutí i na mezinárodním trhu.

MEPCO poskytuje poradenské, manažerské a výzkumné
služby obcím a krajům, jimi zřizovaným organizacím a dalším
subjektům veřejné správy v České republice. Současně
aktivně podporuje účast českých měst a vzdělávacích institucí
v mezinárodních projektech zaměřených na sdílení
zkušeností a přenos knowhow.

Strategické plány rozvoje měst:
Znojmo, Litoměřice, Klimkovice, Uherské Hradiště, Děčín,
Pardubice, Ústí nad Labem a další

Integrované nástroje:
IPRÚ Jihlava, ITI Ústeckochomutovská aglomerace,
spolupráce při přípravě ITI Pražské metropolitní oblasti

Sociální odpovědnost:
Sociální města 2020, Romplan – Praha 14, Karviná

Mezinárodní projekty:
Nerepresivní modely ke snižování korupce na municipální
úrovni (Bulharsko), Sociálněekonomické a politické reakce na
regionální polarizace ve střední a východní Evropě (ITN
RegPol2), Podpora podnikání  i.e. SMART (Central Europe),
studijní cesty pro pracovníky veřejné správy ze Srbska,
Turecka, Černé Hory, Běloruska, Ukrajiny atd.

Kompetenční modely a procesní řízení:
Kopřivnice, Milevsko, Most, Uherské Hradiště, Znojmo

SMO ČR projekty:
Podpora meziobecní spolupráce, Odpovědný zastupitel,
Evropské dotace  Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti
měst a obcí, Horizont IS

Ministerstvo pro místní rozvoj:
Benchmarking na podporu rozvoje a řízení měst

Kompetenční
modelování

► rozvoj personálního
řízení a lidských
zdrojů

Organizace
studijních cest

► sdílení zkušeností a přenos
dobré praxe zejména v rámci
mezinárodní spolupráce

Konzultace,
tréninky,
analýzy,

studie šité
na míru dle
konkrétních
požadavků

►např. analýzy pro
kulturní koncepce,
facilitace pracovních
skupin, veřejná
projednání apod.

Mezinárodní
projekty

► řízení mezinárodních
projektů

► rozvojové projekty

PORTFOLIO

Hodnocení
výkonnosti

►Benchmarking, CAF,
Balanced Scorecard
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POSLÁNÍ REFERENCE



Vlastníci
společnosti

Sídlo společnosti
Spálená 108/51
110 00 Praha 1

Kontakty
tel. +420 222 560 384

IČ: 27143643
mepco@mepco.cz

www.mepco.cz

Mezinárodní poradenské
centrum obcí

MEPCO je součástí mezinárodní sítě
poradenských center

VNG International: CILG, CMRA.

REALIZOVANÁ
SPOLUPRÁCE




