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Tištěný náklad v roce 2020 3 300 výtisků

Předplatné 1 700 výtisků (údaj z listopadu 2020)

Počet vydání v roce 2020 12

Cena tištěného i elektronického předplatného 1 300 Kč (včetně DPH)

Cena elektronického předplatného 900 Kč (včetně DPH)

Cena vyžádaného výtisku 120 Kč (včetně DPH) + poštovné

Základní cena inzertní celostrany 60 OOO Kč

Průměrný rozsah časopisu 64 stran

Formát a barevnost časopisu 182 x 258 (215 x 305) mm a 4/4

elektronický zpravodaj 4. 11. 2019
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	Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo výzvy k podávání žádostí o národní dotace 
na rok 2020. Na projekty podporující rozvoj regionů, cestovní ruch a bydlení je připra-
veno více než 1,6 mld. Kč, další miliarda je určena na projekty, které jsou v takzvaném 
zásobníku programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a v letošním roce se na jejich 
financování nedostalo. Výzvy v jednotlivých dotačních programech budou vyhlašová-
ny postupně do konce listopadu, termíny pro podání žádostí budou uvedeny v každé 
výzvě samostatně. Podle vyjádření ministerstva by většina dotačních programů měla 
zachovávat kontinuitu z minulých let a nedojde tak k výraznějším změnám podmínek 
pro přidělení dotace. Zachovány zůstanou i dotační tituly pro obce do 3. tis. obyvatel 
a pro obce a města od 3 do 10 tis. obyvatel. Veškeré informace o dotačních programech 
Ministerstva pro místní rozvoj naleznete zde. ●

	Dvoudenní workshop s názvem Města a změny klimatu organizuje 21. a 22. listo-
padu společnost CI2 v Novém Jičíně. Účastníci se během akce seznámí s hodnocením 
zranitelnosti města, tvorbou městské klimatické strategie, energetickým managemen-
tem měst a různými opatřeními na zmírnění následků změn klimatu. Hovořit se bude 
také o alternativních zdrojích energie a o elektromobilitě či o mikroadaptacích. Před 
vlastním workshopem se účastníkům doporučuje absolvovat e-learningový úvod, 
během něhož získají potřebné teoretické znalosti. Na ně pak workshop naváže praktic-
kými cvičeními, v nichž si zájemci budou moci procvičit nabyté znalosti a vyzkouší 
si boj se změnami klimatu v simulovaných situacích. Podrobné informace o akci 
a o možnostech přihlášení najdete zde. ●

Dotace pro obce na příští rok

Workshop ke změnám klimatu



Struktura předplatitelů časopisu

podle krajů (%) podle počtu obyvatel a zaměření (%)

obce s rozšířenou působnosti (%) podle funkcí (%)
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ediční plán časopisu na rok 2020
čí

sl
o

Hlavní téma Speciální příloha
Krajská 
příloha

uzávěrka 
textů a obj.

inzerce ex
pe

-
di

ce konference, 
kongresy a veletry te

rm
ín

místo pořadatel

1
Prezentace měst a obcí (webové 
stránky, zpravodaj, FB atd.) informační 
otevřenost a ochrana dat

Technické služby, stroje, 
údržba obce Ústecký kraj 9. 12. 4. 1. Konference společnosti B.I.D.  Praha B.I.D. services, s. r. o.

2 Dopravní infrastruktura - veřejná do-
prava, alternativní možnosti dopravy

Odpady, kolektivní systémy, 
zpětný odběr

Karlovarský 
kraj 11. 1. 1. 2. Konference společnosti B.I.D. Praha B.I.D. services, s. r. o.

3 Finanční produkty, pojištění měst 
a obcí

Smart technologie (infor-
mační systémy) ISSS 2021

Královéhra-
decký kraj 8. 2. 1. 3. ISSS 2021

Konference společnosti B.I.D.
Hradec Králové

Praha
Triada

B.I.D. services, s. r. o.

4 Městský mobiliář, cyklostezky, pěší zóny, 
architektura

Veřejné osvětlení, kamerové 
a informační systémy

Olomoucký 
kraj 12. 3. 5. 4. Dny malých obcí 

Konference společnosti B.I.D.
Olomouc a Praha 

Praha
Triada

B.I.D. services, s. r. o.

5
Bezpečnost v obcích, ochrana majetku, 
ochrana dat, ochrana osobních údajů, 
GDPR

Komunální energetika Liberecký kraj 12. 4. 3. 5. Konference společnosti B.I.D. Praha B.I.D. services, s. r. o.

6 Odpadové hospodářství měst a obcí Prostranství, parky a městský 
mobiliář Zlínský kraj 14. 5. 7. 6. Konference společnosti B.I.D. Praha

7 Veřejná doprava, silnice, železnice Turistický ruch, památky Jihočeský kraj 11. 6. 7. 7.

8 Vodovody a kanalizace Chytrá řešení pro obce - 
Smart Cities Kraj Vysočina 12. 7. 2. 8.

9 Otevřený úřad a komunikace s občany Financování měst a obcí Jihomoravský 
kraj 16. 8. 6. 9. Konference společnosti B.I.D. Praha B.I.D. services, s. r. o.

10 Spolupráce měst, obcí, regionů 
a soukromých subjektů

Komunální odpad - 
zpracování a svoz

Středočeský 
kraj 13. 9. 4. 10. Dny malých obcí

Konference společnosti B.I.D.
Olomouc a Praha 

Praha
Triada

B.I.D. services, s. r. o.

11
Ochrana klimatu v praxi obcí a měst
emise, elektromobilita, šetrné budovy, 
zelené střechy, fotovoltaika

Informační systémy, datové 
a komunikační sítě Plzeňský kraj 11. 10. 1. 11. Konference společnosti B.I.D. Praha B.I.D. services, s. r. o.

12 Služby ve městech a obcích Hospodaření s vodou Moravskoslez-
ský kraj 12. 11. 6. 12. Konference společnosti B.I.D. Praha B.I.D. services, s. r. o.

1
Prezentace měst a obcí (webové 
stránky, zpravodaj, FB atd.) informační 
otevřenost a ochrana dat

Technické služby, stroje, 
údržba obce

Pardubický 
kraj 10. 12. 3. 1. Konference společnosti B.I.D.  Praha B.I.D. services, s. r. o.



termíny expedice PROmo newsletteru v roce 2021

NL č. uzávěrka pro podklady datum distribuce

1 6. 1. 11. 1.

2 20. 1. 25. 1.

3 3. 1. 8. 2.

4 17. 2. 22. 2.

5 3. 3. 8. 3.

6 24. 3. 29. 3.

7 31. 3. 6. 4.

8 14. 4. 19. 4.

9 5. 5. 10. 5.

10 19. 5. 24. 5.

11 9. 6. 14. 6.

12 16. 6. 28. 6.

13 1. 9. 6. 9.

14 15. 9. 20. 9.

15 6. 10. 11. 10.

16 20. 10. 25. 10.

17 3. 11. 8. 11.

18 24. 11. 29. 11.

19 1. 12. 6. 12.

20 15. 12. 20. 12.



ceník inzerce (bez DPH)

Měsíčník PRO MĚSTA A OBCE - formáty (šířka x výška - v mm) a ceny inzerce (v Kč)

inzerce 2/1 1/1 2/3 1/2 1/3 kolejnice 1/3 1/3 1/4 1/4 1/6 1/9

na zrcadlo 394 x 258 182 x 258 123 x 258 182 x 128 69 x 258 64 x 258 182 x 82 182 x 62 123 x 82 64 x 128 64 x 82

na spad 420 x 297 210 x 297 135 x 297 210 x 148 70 x 297 70 x 305 210 x 99 210 x 74 123 x 65

Newsletter PROmo - formáty (v mm) a ceny inzerce (v Kč)

inzerce 2 sloupce 3 sloupce 3 sloupce 1 sloupec 2 sloupce

na zrcadlo 128 x 130 193 x 30 193 x 40 58 x 60 120 x 60

podval podval podval podval podval

strana 1 4 000 6 000 – 2 500 5 000

strana 2,3 2 500 4 000 4 700 1 600 3 300

strana 4 2 300 3 700 4 500 1 300 3 000

– součástí předplatitelského servisu časopisu PRO MĚSTA A OBCE
– distribuce on -line v pdf formátu
– periodicita – čtrnáctideník
– distribuce cca 16 000 adres

Termíny pro předání podkladů v newsletteru PRO MĚSTA A OBCE
Hotové předlohy – do 5 pracovních dnů před zveřejněním (na magnetickém nosiči)

Přirážky za umístění v časopise PRO MĚSTA A OBCE

Druhá a čtvrtá strana obálky 30 %

Přesné umístění 20 %

Přirážka za grafické zpracování 10 %

Přirážky se stanoví ze základní ceny inzerátu.

Sleva za opakování v časopise PRO MĚSTA A OBCE 
a v newsletteru PRO MĚSTA A OBCE

4–5 x 10 %

6–8 x 20 %

Termíny pro předání podkladů
Hotové předlohy – do 15 pracovních dnů před zveřejněním
Ostatní podklady – do 20 pracovních dnů před zveřejněním

Odborný měsíčník pro obce, města a kraje

ceny inzerce 98 000 60 000 42 000 27 000 42 000 15 000 15 000 10 000 10 000 8 000 6 000

Rozměry »NA SPAD« jsou uvedeny v čistém formátu po ořezu. Pro ořez je nutné zajistit překreslení o dalších 5 mm nad čistý formát po obvodu inzerátu!

Inzerce kontakt: Petr Pfleger, manažer časopisu, 603 198 873, Petr.Pfleger@promestaaobce.eu

elektronický zpravodaj 4. 11. 2019

www.promestaaobce.eu
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	Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo výzvy k podávání žádostí o národní dotace 
na rok 2020. Na projekty podporující rozvoj regionů, cestovní ruch a bydlení je připra-
veno více než 1,6 mld. Kč, další miliarda je určena na projekty, které jsou v takzvaném 
zásobníku programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a v letošním roce se na jejich 
financování nedostalo. Výzvy v jednotlivých dotačních programech budou vyhlašová-
ny postupně do konce listopadu, termíny pro podání žádostí budou uvedeny v každé 
výzvě samostatně. Podle vyjádření ministerstva by většina dotačních programů měla 
zachovávat kontinuitu z minulých let a nedojde tak k výraznějším změnám podmínek 
pro přidělení dotace. Zachovány zůstanou i dotační tituly pro obce do 3. tis. obyvatel 
a pro obce a města od 3 do 10 tis. obyvatel. Veškeré informace o dotačních programech 
Ministerstva pro místní rozvoj naleznete zde. ●

	Dvoudenní workshop s názvem Města a změny klimatu organizuje 21. a 22. listo-
padu společnost CI2 v Novém Jičíně. Účastníci se během akce seznámí s hodnocením 
zranitelnosti města, tvorbou městské klimatické strategie, energetickým managemen-
tem měst a různými opatřeními na zmírnění následků změn klimatu. Hovořit se bude 
také o alternativních zdrojích energie a o elektromobilitě či o mikroadaptacích. Před 
vlastním workshopem se účastníkům doporučuje absolvovat e-learningový úvod, 
během něhož získají potřebné teoretické znalosti. Na ně pak workshop naváže praktic-
kými cvičeními, v nichž si zájemci budou moci procvičit nabyté znalosti a vyzkouší 
si boj se změnami klimatu v simulovaných situacích. Podrobné informace o akci 
a o možnostech přihlášení najdete zde. ●

Dotace pro obce na příští rok

Workshop ke změnám klimatu



možnosti řízené distribuce

Vedle „tradiční“ plošné inzerce v měsíčníku a newsletteru nabízíme 
tzv. „řízenou distribuci“.

Inzerent má možnost oslovit tyto naše čtenáře:

 Konkrétní kraje

 Členy krajských a městských zastupitelstev

 Starosty nebo tajemníky obecních a městských úřadů

 Podle počtu obyvatel 700 / 1 000 / 3 000 a nad 3 000 obyvatel

 Vedení měst s rozšířenou působností

Dle přání zadavatele je možno vytvořit speciální newsletter 
(max. do tří stran) a distribuovat konkrétní skupině adresátů, viz výše.



Webový Portál PRO města a obce

ÚVOD
Starostové a  zastupitelé měst a  obcí mají výrazně větší zájem o  in-
formace a vzájemnou komunikaci než v předchozích letech (zjištění 
časopisu PRO města a  obce, květen  2020). Chybí jim komunikační 
platforma. Vydavatel a redakce měsíčníku PRO města a obce připra-
vují proto se svými partnery do konce roku 2020 spuštění webové 
platformy, která vychází požadavku vstříc.

CÍL
Prostřednictvím webového Portálu, tištěného časopisu PRO města 
a  obce, newsletteru PROmoNEWS při napojení na další informační 
zdroje a partnery vybudovat silnou komunikační platformu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Města a obce, krajské a městské úřady

Starosta, místostarosta, tajemník, volení zastupitelé a vedoucí 
jednotlivých oddělení obecního, městského a krajského úřadu.

rozšířené zpravodajství a informace | sdílení názorů a zkušeností | poradenství

PARTNEŘI PROJEKTU
Města a obce | Kraje | Organizace zastupující veřejnou správu 
(Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR) 
Státní instituce | Organizace spolupracující s městy a obcemi 
Společnosti spolupracující s městy a obcemi

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ
   Rozšířená podoba redakčních článků a příspěvků z měsíčníku  

PRO města a obce a newsletteru PROmoNEWS

   Aktuality z veřejné správy s odkazy na významné texty

   Monitoring médií z oblasti měst a obcí

   Diskusní příspěvky starostů a zastupitelů obcí, měst, krajů

   Rozcestník informací Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních 
samospráv ČR, MMR, MF, MK, MŽP aj.

   Oborové informace (odpady, energetika, doprava, nové technologie, 
životní prostředí aj.)

   Statistická čísla ve spolupráci s ČSÚ

   Právní poradna

   Zkušenosti ze zahraničí

   Pro předplatitele časopisu – zvláštní sekce s rozšířeným exkluzivním 
obsahem webu

OSLOVENÍ PARTNEŘI PROJEKTU
Asociace krajů | Ministerstvo pro místní rozvoj



Nabídka partnerských balíčků

VIP partner 250 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, newsletteru 
a webu PRO města a obce

   2× celostránkový prostor v časopise 
PRO města a obce ve formě inzerátu  
anebo PR textu partnera

   10× reklamní podval v newsletteru PROmo-
NEWS dle výběru načasování partnera

   Reklamní banner na webových stránkách 
Portál PRO města a obce po dobu celého 
roku 2021

   4× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021

Hlavní partner 100 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, newsletteru 
a webu PRO města a obce

   2× půlstrana v časopise PRO města a obce 
ve formě inzerátu anebo PR textu partnera

   10× reklamní square v newsletteru 
PROmoNEWS dle výběru načasování 
partnera

   Reklamní square na webových stránkách 
Portál PRO města a obce po dobu celého 
roku 2021

   2× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021

Partner 50 000 Kč

   Celoroční partnerství časopisu, newsletteru 
a webu PRO města a obce

   2× čtvrtina stránky v časopise PRO města 
a obce ve formě inzerátu anebo PR textu 
partnera

   5× reklamní square v newsletteru PROmo-
NEWS dle výběru načasování partnera

   Reklamní square na webových stránkách 
Portál PRO města a obce po dobu celého 
roku 2021

   2× elektronické celoroční předplatné 
měsíčníku PRO města a obce 2021

Formáty inzertních bannerů: 300×250 mm, 300×600 mm, 728×90 mm

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:
   Reklamu na Portálu PRO města a  obce lze 

vyhodnocovat co do efektivity, adresně ji za-
cílit. Jsou zde možnosti jako platba za proklik 
nebo může jít o  platbu za počet zobrazení 
reklamy (impressions). Reklama se objeví jen 
u tématicky podobného článku. Tím se znač-
ně zvyšuje účinnost (míra zaujetí, prokliku) 
a efektivnost.

   Pro inzerenty lze pak třeba i umístit na jejich 
weby a  další místa analytiku (kód Portálu 
PROmo) a přímo interpretovat, kdo se dostal 
na web zadavatele z Portálu PROmo.

   Portál může využívat Search Engine Mar-
keting, tj.  přivede na stránky další uživatele, 
kteří cílí na daný obsah za pomoci vyhledá-
vačů. Reklamu tak uvidí mnohem širší okruh 
přesně cílených lidí. Není to jako u zpravodaj-
ských serverů, kde je sice velká masa lidí, ale 
inzerenti platí často i za oslovení mimo svoji 
cílovou skupinu.

   Portál umožní i  nekontextové zobrazování 
reklamy (rotuje ve vybraném formátu na vy-
braném místě a zobrazuje se všem návštěv-
níkům).

   Portál umožní i  zvýšit soustředěnost na re-
klamní sdělení či prezentaci inzerenta tím, že 
na jeho místě „odkloníme“ nežádoucí rušivé 
vlivy a jiné reklamy.

   Bude se dát spočítat i návratnost investice.

JEDNODUŠE ŘEČENO, PORTÁL UMOŽNÍ 
REKLAMU NEJEN MONITOROVAT, ALE 
TAKÉ POKROČILE MĚŘIT, ANALYZOVAT 
A NÁSLEDNĚ CÍLIT.
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