PŘÍLOHA Č. 3 - POPIS POSTUPU A ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE
První práce na strategii komunitně vedeného místního rozvoje byla započata již v roce 2012, kdy se
uskutečnilo první setkání starostů vybraných regionů se zástupci MAS, kde se diskutovalo o
nejdůležitějších potřebách a problémech regionu, které by měla strategie v budoucnu řešit. Z této schůzky
také vzešel podnět, informovat obce a další subjekty působící v území MAS o přípravě strategického
dokumentu pro nové programové období a zapojit je do jeho tvorby. V roce 2013 byla sestavena
šestičlenná pracovní komise pro strategii MAS Svitava, která měla za úkol zmapovat potřeby a stav
území MAS a aktivně se podílet na zpracování analytické a strategické části dokumentu.
Jedním z prvních kroků byl sběr dat v rámci místního průzkumu, který probíhal formou dotazníkového
šetření. Do průzkumu byli zapojení aktéři ze soukromého a veřejného sektoru. Dotazníky byly zaměřeny
na obyvatele, starosty obcí, neziskové organizace a podnikatele. Osloveno bylo více než 400 respondentů.
Výsledky dotazníkového šetření byly zapracovány do analytické části strategie a také jsou zveřejněny na
webu MAS. Další významnou aktivitou pracovní skupiny, bylo získat projektové záměry od
potenciálních žadatelů. Formou informačních dopisů, vydáním zpravodaje či prostřednictvím obecních
úřadů byly subjekty v území vyzvány k zasílání svých požadavků, na které by chtěly získat dotační
prostředky. Na MAS bylo přijato více než 450 záměrů, které jsou evidovány v zásobníku projektových
záměrů v kanceláři MAS. Projektové záměry, které se shodují s podporovanými aktivitami OP, byly
zohledněny při sestavení finančního plánu a indikátorových hodnot, které jsou přílohou strategie.
Pracovníci MAS pravidelně informovali veřejnost o možnosti zapojení se do tvorby strategického
dokumentu, včetně jeho připomínkování. Strategie byla pravidelně aktualizována a zveřejňována na webu
MAS. Žadatelům byly průběžně zasílány informace z jednotlivých operačních programů.
V závěrečné fázi, kdy byla strategie téměř dokončena, byl celý dokument prezentován na veřejných
projednáních, ze kterých vzešly připomínky a následné úpravy některých částí SCLLD. Finální verze
strategie byla schválena nejvyšším orgánem MAS.
Níže jsou uvedeny všechny aktivity týkající se zapojení komunity do vypracování strategie komunitně
vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s.

Časový přehled uskutečněných jednání a činností v rámci projednání strategie SCLLD:
Datum a místo
11. 12. 2012
Restaurace
Fabrika Svitavy
18. 12. 2012

Název
Porada s vybranými starosty
obcí k vypracování strategie
MAS
Dopis obcím Mikroregionu
Brněnec a Svitavsko

16. 01. 2013
kancelář
knihovny,
Fabrika, Svitavy

Úvodní jednání Pracovní
komise pro strategii MAS
Svitava

Cíl a předmět jednání
Diskuze o potřebách regionu MAS a o tvorbě
strategie

Podloženo dokumentem
Listina přítomných

Informace o tvorbě strategie SCLLD, získání
rozvojových plánů a strategií od obcí z obou
Mikroregionů, navázání spolupráce při tvorbě
strategie
1. Seznámení s Metodikou tvorby integrované
strategie území, jak je zpracována komisí Národní
sítě MAS ČR

Informační dopis

Pozvánka
Zápis z jednání

2. Stav zpracování rozvojových plánů v obcích v
regionu působnosti naší MAS pro období do roku
2020, vč. projednání vztahů spolupráce s městem
Svitavy

22. 04. 2014
MěÚ Svitavy
2013-2014
17. 06. 2014
Opatov

01. 08. 2014

28. 08. 2014
Učebna ve
Fabrice, Svitavy
26. 11. 2014
MěÚ Svitavy

28. 11. 2014
MěÚ Svitavy
01. 12. 2014
Opatov
30. 01. 2015
Obecní úřady

Beseda se seniory k tvorbě
SCLLD
Dotazníkové šetření v území
MAS
Informování starostů o
SCLLD v rámci setkání
projektu Obce sobě
Vydání zpravodaje MAS –
informace o strategii a
zapojení komunity do tvorby
a veřejného projednání
Projednání konceptu
strategie SCLLD

3. Jak provést aktualizaci Rozvojové strategie
MAS Svitava z r. 2008, představa jejího
veřejného projednání a schvalovacího procesu
Diskuze o SCLLD se seniory, žijící v území MAS
a zjištění jejich potřeb
Do dotazníkového šetření se zapojilo přes 400
respondentů z 20 obcí
Zapojení veřejnosti, prostřednictvím obcí do
tvorby strategie (dotazníky, oslovení podnikatelů,
NOO a dalších subjektů). Projednání dílčí a
posléze finální verze strategie MAS ve
vrcholných orgánech měst a obcí
Průběžné informování veřejnosti o tvorbě SCLLD
prostřednictvím tištěného zpravodaje, který byl
zaslán do všech obcí v regionu a je též zveřejněn
na webu MAS
Projednání konceptu strategie SCLLD se členy
MAS Svitava

Fotografie pořízená z
jednání
Ukázka vyplněného
dotazníku
Zápis z jednání

Zpravodaj MAS – 08/2014

Listina přítomných

Projednání konceptu
strategie SCLLD s aktéry
činnými v sociálních
službách

Projednání konceptu strategie SCLLD s aktéry
činnými v sociálních službách

Listina přítomných

Veřejné projednání strategie
SCLLD v rámci
Mikroregionu Svitavsko
Projednání konceptu
strategie SCLLD
Informační dopis starostům
obcí

Předseda MAS Vladimír Buchta informoval
všechny starosty obcí, působící v Mikroregionu
Svitavsko o tvorbě SCLLD
Projednání konceptu strategie SCLLD se starosty
obcí ze správního území ORP Svitavy
Všichni starostové měst a obcí, působících
v regionu MAS byli prostřednictvím
informačního dopisu vyzváni ke spolupráci při
tvorbě strategie. Pracovní tým MAS uskutečnili
výjezdní zasedání do obecních úřadů (viz. Návrh
schůzek se starosty obcí). Zde bylo diskutováno o
potřebách a připravovaných záměrech daných
obcí a o jejich zapojení do tvorby SCLLD.
Pracovní MAS získali od starostů projektové
záměry, které posléze byly zapracovány do
strategie

Fotografie pořízené z
jednání
Listina přítomných
Dopis starostům
Návrh schůzek se starosty
obcí
Fotografie pořízené
z jednání

11. 02. 2015
Obecní úřad
Kukle
11. 08. 2015
Zasedací
místnost MZe,
Svitavy
06. 10. 2015
Fabrika Svitavy

Projednání rozvojových
plánů obcí do roku 2020

Schůzka se starosty z vybraných obcí a
projednání jejich rozvojových plánů do r. 2020

Listina přítomných

Veřejné projednání strategie
SCLLD, Svitavy

Projednání strategie SCLLD v rámci setkání
starostů k projektů Meziobecní spolupráce

Listina přítomných,
Fotografie pořízené z
jednání

Veletrh sociálních služeb

13. 10. 2015

Informační dopis o dotační
podpoře z PRV

Dopis sociálním
poskytovatelům
Fotografie pořízené
z veletrhu sociálních
služeb
Informační dopis k PRV

22. 10. 2015

Informační dopis o dotační
podpoře z IROP

23. 2. 2016

Závěrečné veřejné
projednání strategie
v Mikroregionu Brněnec

Na veletrhu sociálních služeb ve Svitavách byli
osloveni a informování všichni poskytovatelé soc.
služeb o možnosti získání dotací prostřednictvím
MAS. Byly zde předány informační letáky o
možnostech čerpání dotací z IROP a OP ZAM.
Obcím a zemědělským subjektům byl zaslán
informační dopis o oblastech podpory z PRV a
zároveň byly zaslány formuláře pro projektové
záměry žadatelů, které chce MAS získat do své
strategie
Obcím byl zaslán informační dopis o oblastech
podpory z IROP a zároveň jim byly zaslány
formuláře pro projektové záměry žadatelů, které
chce MAS získat do své strategie
Strategie CCLD byla projednána za účasti
starostů obcí mikroregionu Brněnec. Jednání se
uskutečnilo na obecním úřadě v Chrastavci

25. 2. 2016

Závěrečné veřejné
projednání strategie
v Mikroregionu Svitavsko

V rámci setkání starostů mikroregionu Svitavsko
byla projednána a připomínkována strategie
CLLD. Jednání proběhlo na Městské úřadě ve
Svitavách

2. 3. 2016

Veřejné projednání strategie
s poskytovateli sociálních
služeb

3. 3. 2016

Projednání strategie se členy
zájmových skupin MAS

3. 3. 2016

Schválení Strategie SCLLD
Místní akční skupiny
Svitava z. s. nejvyšším
orgánem MAS

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
svolala poskytovatele sociálních služeb působící
v regionu MAS, kde byla přítomným představena
strategie CLLD.
Členové jednotlivých zájmových skupin MAS se
sešli, aby prodiskutovali návrh strategie CLLD a
vznesli k němu případné připomínky.
Nejvyšší orgán MAS (valná hromada) schválil na
svém zasedání předloženou verzi Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje Místní
akční skupiny Svitava z. s. za závazný dokument
pro činnosti na roky 2014–2020

Informační dopis k IROP

Pozvánka
Listina přítomných
Zápis z jednání
Fotografie pořízené z
jednání
Pozvánka
Listina přítomných
Zápis z jednání
Fotografie pořízené z
jednání
Listina přítomných
Zápis z jednání
Fotografie pořízené z
jednání
Listiny přítomných
Zápisy z jednání
Listina přítomných
Usnesení z Valné hromady
MAS Svitava
Fotografie pořízené z
jednání

Fotografie pořízené z veřejného projednání strategie CLLD

22. 4. 2014 – Beseda se seniory o tvorbě SCLLD, MěÚ Svitavy

28. 11. 2014 – Veřejné projednání strategie SCLLD v rámci Mikroregionu Svitavsko

01. 12. 2014 – Projednání konceptu strategie SCLLD, Opatov

10. 02. 2015 – Veřejné projedná strategie se starosty obcí, Koclířov

11. 02. 2015 – Veřejné projednání strategie se starosty obcí, Kukle

12. 8. 2015 – Veřejné projednání strategie se starosty obcí, Svitavy

23. 2. 2016 – Veřejné projednání strategie v mikroregionu Brněnec, Chrastevec

25. 2. 2015 – Veřejné projednání strategie v mikroregionu Svitavsko, Měú Svitavy

2. 3. 2015 - Veřejné projednání strategie s poskytovateli sociálních služeb

3. 3. 2015 - Schválení Strategie SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. nejvyšším orgánem MAS

Pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání ke strategii CLLD
Veškerá dokumentace týkající se projednání strategie CLLD Místní akční skupiny Svitava z. s.
s aktéry v území je zveřejněna na internetových stránkách http://www.massvitava.cz/tvorbastrategie-sclld-20142020
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