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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Soutěž pro všechny kraje ČR o nejlepší
počin v oblasti RLZ a zaměstnanosti

motto roku 2008: 
Moci – umět – chtít
Vítězem se stává krajská rada RLZ, která
nominovala nejlépe hodnocený projekt, 
spolu se zástupci projektového týmu, 
jejichž projekt získal nejvíce bodů. 
Obsazena budou také další dvě místa, 
druhé a třetí. Vítězové získají věcné ceny.
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Projekty lze hlásit nejlépe do 28. dubna 2008

Za každý kraj smí soutěžit maximálně 7 projektů, které
odsouhlasí krajská rada pro RLZ

Veřejné hlasování na TOPREGION.CZ probíhá od 1. května 
2008 do 8. září 2008
Nominace mohou pokračovat až do 7. 9. 2008

Přihlášky – nominace do soutěže: prostřednictvím vaší
Krajské rady RLZ nebo na soutez@topregion.cz
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Hodnocení projektů: 
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Hodnocení veřejnosti: on-line na TOPREGION.CZ
doporučena podpora vlastních projektů, organizace PR 

kampaně na krajské úrovni: „Hlasujte pro projekty našeho 
kraje“, hlasování s cenami

Hodnocení odborné poroty: podle pěti kritérií:
• Srozumitelnost projektu a jeho prezentace
• Míra originality a inovace
• Udržitelnost a přenos know-how
• Partnerství
• Celkový dojem



DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Hodnocení projektů: 

Co je důležité pro úspěch? 
• Vtipný, ale i výstižný název projektu
• Popis projektu: jasně, krátce, jednoduše, výstižně

Co zajímá média?
• Konkrétní příklady, jak projekt pomůže lidem v regionu? 

(osobní příběh)
• Kolika lidem bude sloužit?
• V čem je tento projekt nový?
• Kolik tento projekt stojí – bude stát? …efektivita
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Veškeré informace naleznete na portálu 
TOPREGION.CZ pod ikonou soutěže nebo 
přímo na: http://www.topregion.cz/soutez

Těšíme se na vaše nominace:
Útvar RLZ

E-mail: soutez@topregion.cz
tel.: (+420) 224 500 572-3
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Inspirační databanka: 
Nová tvář



Podportál Aktivní politika 
zaměstnanosti

- Jediný portál v ČR, systematicky se zabývající
benchmarkingem v oblasti APZ

- Rozsáhlá databáze projektů zaměřených na 
problematiku APZ

- Pokročilý systém vyhledávání
- Aktuality



Krajské podportály

6 krajů jmenovalo svého šéfredaktora:

Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, 
Liberecký, Plzeňský, Zlínský

Mají zájem další kraje???
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