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2. Příprava na hodnotící okružní jízdu 2011.
(Doporučení pro kandidáty / účastníky)

1. Všichni účastníci by se měli seznámit a plně využívat informace zveřejněné na webové 
stránce www.entente-florale.eu.

2. Při přípravě okružní jízdy by měli účastníci vzít v úvahu, že budou posuzováni jako celek – 
celé město a/nebo okolní venkov v rámci celé krajiny.

3. Přípravy budou časově náročné. Musí být vytvořeno portfolio, navržen program, ustanoveni 
partneři, sponzoři a další osoby zapojené do konzultací, programu a propagace/tvorby a 
distribuce letáků. Úspěšnost hodnotící návštěvy poroty bude záviset na tom, jak národní člen 
poroty pomůže svým dohledem připravit účastníka, a na spolupráci mezi různými 
zúčastněnými stranami. Nejdůležitější částí během příprav bude uspořádání okružní jízdy, 
co zahrnout a co vyloučit, aby byly pokryty všechny cíle a účely soutěže Kvetoucí sídla 
Evropy, včetně času vyčleněného na posuzování a hodnocení. 

4. Časový harmonogram na hodnotící okružní jízdu je pevně daný a musí být dodržen. 
Maximální přípustný časový harmonogram je založen na velikosti populace účastníka 
následujícím způsobem:

Populace vyšší než 30.001 max 7 hodin hodnotící okružní jízda + max 1 hodina na oběd
Populace 5.001 –  30.000 max 6 hodin hodnotící okružní jízda + max 1 hodina na oběd
Populace nižší než 5.000 max 4 hodiny hodnotící okružní jízda + max 1 hodina na oběd

Porota se bude striktně držet časového rozvrhu, proto by v plánu mělo být předem určeno, 
které části prezentace lze v případě nedostatku času vypustit.

5. Informace poskytnuté porotě na začátku okružní jízdy by měly zahrnovat:
Mapu, aby porotci mohli posoudit okružní jízdu v rámci celkového zeměpisu
Průvodce okružní jízdou s vyznačením zastávek s prostorem pro zaznamenávání

6. Hodnotící okružní jízda musí být dobře připravena a zorganizována. Doporučený program je 
rozdělen do dvou částí, a) uvítání a představení poroty, krátká prezentace nebo tisková či 
DVD prezentace, a b) hodnotící okružní jízda po částech města a krajině. Nejdůležitější 
oblasti by měly být navštíveny pěšky, delší vzdálenosti mezi jednotlivými “zastávkami” 
vozem. Není nutné nebo žadoucí používat nezvyklé dopravní prostředky. Porotci mají právo 
odmítnout připravený transport, pokud z jejich úhlu pohledu představuje ohrožení vlastní 



bezpečnosti nebo pohodlí.

7. Vzhledem k tomu , že různí jednotlivci, dobrovolníci a sponsoři, kteří jsou zúčastnění, mají 
k projektům velmi blízko, měly by tyto projekty být prezentovány těmi, kteří jsou za něj 
odpovědní, a jejich vztah k projektu by měl být jasně vymezen.

8. Porota oceňuje setkání s tolika zástupci komunity, která je potřebná a účelná s ohledem na 
schopnost posoudit angažovanost všech částí komunity. Každý zvlášť musí předvést 
jednotlivé výsledky práce a závazky -  veřejný sektor (městský úřad),  soukromý sektor 
(komerční subjekty, obchodní společnosti a organizace) a dobrovolný sektor (jednotlivci a 
skupiny konající aktivity ve svém volném čase nebo bez nároku na odměnu).

9. Čas na hodnocení projektu nebo oblasti v rámci programu by měl být alokován podle 
důležitosti v celkovém kontextu posuzovaných kritérií.

10. Pokud je v kterékoli fázi okružní jízdy potřeba překladatel, ujistěte se, že je kompetentní pro 
tento úkol a plně seznámen s tím, že překládá pouze přesně to, co bylo řečeno .

11. Aby porota měla pohodlí, je potřeba naplánovat dostatečné pauzy. Kvůli nestálosti počasí by 
měly být připraveny deštníky pro případ deště a dostatečné množství tekutin v horku.

12. Okružní jízda by měla končit na příhodném místě, kde porota může využít místnost pro 
počáteční soukromou poradu. Po té může následovat krátké soukromé setkání se zástupci 
účastníka, kde dostanou první zpětnou vazbu od poroty.

13. Tisk by měl vědět předem, že čas na skupinové foto celé poroty bude buď na začátku nebo 
na konci okružní jízdy, případně v době oběda. Tiskové nebo televizní rozhovory je nutné 
dohodnout s předsedou poroty. Mohou se konat během dne pokud nebrání hodnotícímu 
procesu. Media nesmí oslovovat jednotlivé členy poroty v průběhu okružní jízdy, kdy se 
koná hodocení.


