POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zpracována týmově komunitním
způsobem.
Pravidla strategického týmu:
Názor můžeme kritizovat, ale neshazujeme ho
Každý má možnost se vyjádřit
Každý má právo změnit názor
Máme na zřeteli potřeby a zájmy lidí, kteří v území žijí a pracují
Veřejnost do zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zapojena
v několika etapách.
1. Sběr dat z území, vyhodnocení dotazníkového šetření
2. Společné komunitní workshopy v roce 2013 – (4 setkání) a v roce 2014 –(6 setkání),
v roce 2015 –(6 setkání)
3. Řízené rozhovory se zástupci obcí v územní působnosti
4. Vyjádření se ke zjištěným okruhům a návrhům a námitky k návrhu strategických
oblastí
5. Zapracování připomínek, koneční schválení SCLLD
V roce 2012 začala první etapa tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V
každé obci v územní působnosti byly umístěny tzv. krabičky přání. V dotazníku byly zjišťovány
potřeby a názory obyvatel příslušné obce. Vyhodnocení tohoto průzkumu bylo prezentováno
na I. komunitním setkání za účelem tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
v březnu 2013. V témže roce byla uskutečněna ještě další tři setkání, a to v prosinci - kdy
došlo ke komunitně plánovacímu workshopu se zemědělci a podnikateli, se zástupci veřejné
správy a následně ještě setkání s poskytovateli služeb v sociální sféře. Příprava Strategie
pokračovala i v roce 2014 a 2015. V roce 2014 probíhalo zjišťování podkladů na základě
řízených rozhovorů se zástupci obcí v územní působnosti. Získané informace byly
vyhodnoceny a byly zapracovány do analytické části. V červnu se uskutečnila čtyři setkání
cílem vyhodnotit dosavadní zpracování, zjištěné problémy území byly podrobeny SWOT
analýze a na jejím základě probíhalo zpracování strategické části. V rámci komunitních
jednání byly pojmenovány problémové okruhy, formulace vizí, stanovení cílů a volba
prioritních oblastí V průběhu září a října probíhalo připomínkovací řízení zpracované
Strategie a připomínky byly zapracovány. Výstupy návrhové etapy byly připomínkovány,
včetně vypořádání připomínek. V březnu 2015 veřejnost seznámena s připomínkami a bylo
rozhodnuto, aby návrhová část byla zpracována za účasti tematicky zaměřených kulatých
stolů. Kulaté stoly byly svolány až po zveřejnění „architektury“ operačních programů pro

příslušné místní akční skupiny. Kulaté stoly a návrhy programových rámců probíhaly za účasti
zájmových skupin v srpnu a září 2015. Výkonná rada na své schůzi v říjnu 2015 rozhodla o
finančním členění finančních alokací a doporučila věc veřejně projednat. V proběhu září a
října analytická část dopracována o aktuální data ČSÚ. V rámci konečného zpracování SCLLD
v listopadu 2015 bylo doporučeno upustit od zapracování podpory opatření na územní
plánovací dokumentaci. Veřejné projednání Strategie a členská základna zmocnila pracovníky
kanceláře a předsedkyni spolku ke konečným úpravám. Závěrem byla členy Výkonné rady
před konečným projednáním SCLLD zpracována analýza rizik a výstupů pro jednotlivé
Strategické rámce.
Řada setkání a podnětů vzešla při neformálních setkáních v kanceláři MAS Vyhlídky, z.s. se
zástupci obcí, např. města Mělníka, Liběchova, Lhotky, Mělnického Vtelna a Nebužel,
společností VITIS Mělník SL, s.r.o., Slunce umění, o.s. či Sdružení přátel Kokořínska). Ačkoliv
z těchto jednání nebyly pořizovány zápisy, byly ze strany zmíněných subjektů poskytovány
písemné podklady, ze kterých se při dopracování Strategie vycházelo. Rovněž konzultace
s vedením a pověřenými pracovníky CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a zástupci
Pozemkového úřadu významně přispěly k dopracování návrhové části.
V r. 2014 došlo k rozlišení základny dle „věcných okruhů“ do zájmových skupin, některá
setkání byla pořádána účelově pro dané zájmové skupiny, z tohoto důvodu nebyl poměr
zástupců uváděn.
Termíny setkání, kdy se veřejnost podílela na vypracování Strategie:
Březen 2013
- (27.3. 2013) – vyhodnocení krabiček přání, návrh oblastí a ustavení tematických
skupin za účasti a facilitace Mgr. Jarolímka
Prosinec 2013
- 9.12. 2013 – setkání – komunitní plánování s podnikateli a zemědělci
- 10.12. 2013 – setkání a komunitní plánování veřejný sektor
- 10.12. 2013 – setkání a komunitní plánování soc. oblast a NNO za účasti Bc.
Kratochvila z ASZ
Březen 2014
-

25.3. 2014 – setkání seznámení s výsledky analytické části

Červen 2014
-

10.6. 2014 – Kulatý stůl tematické oblasti LIDÉ(obce + NNO)
12.6. 2014 – Kulaté stůl tematické oblasti PRÁCE A VOLNÝ ČAS(zemědělci obce)
18.6. 2014 – Kulaté stůl tematické oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍR. A KULT.
DĚDICTVÍ
24.6. 2014 – komunitní plánování pro strategickou část /velká SWOT/

Září - říjen 2014
-

připomínkování zveřejněné SCLLD viz připomínkovací listy

Prosinec 2014
-

16.12.2014 Snídaně se starosty účast. Mgr. P. Čápa z ASZ, akcent na sociální oblast

Březen 2015
-

24.3.2015 seznámení s dosavadním zpracováním

Srpen – říjen 2015
kulaté stoly se zástupci zájmových skupin
3.8.2015 - zemědělství
14.8.2015 – sociální služby
2.9.2015 – obce
6.10.2015 – projednání strategie na VR MAS

Listopad 2015
26.11. 2015 – veřejné projednání SCLLD

Tým MAS Vyhlídky, z.s. děkuje všem spolupracujícím konzultantům, expertům a externím
odborníkům; Rovněž děkujeme za inspiraci Dr. Čepelkovi, Ing. Sršňovi a zástupcům
spřátelených MAS při výměně zkušeností s tvorbou strategických dokumentů.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zpracována za expertní účasti a
facilitace Mgr. Michala Jarolímka a za přispění Mgr. Petra Čápa z ASZ při Úřadu vlády ČR.

Dokumenty zveřejněny na http://www.vyhlidky.eu/index.php?pg=&page=30100&lang=cz

