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PŘÍLOHA 3 POPIS POSTUPU
VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD

ZAPOJENÍ

KOMUNITY

DO

Tato příloha popisuje způsob využití místního partnerství a zapojení veřejnosti při
komunitním plánování za účelem vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Partneři, včetně místních ekonomických
subjektů a zástupců občanů, byli zapojeni do procesu plánování a vzniku strategie. Subjekty
budou také zapojeny do vlastní implementace rozvoje území.
Strategie CLLD je strategickým dokumentem, který vznikl na základě dat a údajů
vycházejících z území MAS, ze znalosti místní situace, znalosti jejích občanů (jejich přání
a potřeb). Vznikala na základě principu „zdola – nahoru“. Při veřejném projednávání
probíhalo však také expertní zpracování na základě spolupráce s externím facilitátorem.
Spolupráce bylo užito při vyhledávání a zpracování statistických dat o území MAS Živé
pomezí, při uplatnění jednotlivých aktivit, díky kterým byla následně zapojena veřejnost.
Na všech uvedených aktivitách vznikla spolupráce zaměstnanců MAS Živé pomezí s externím
facilitátorem, pracovníky Nadace Partnerství.
Popis jednotlivých aktivit při zapojení místních aktérů, zástupců veřejného, soukromého,
neziskového sektoru, odborníků a v neposlední řadě také zástupců ostatních subjektů
rozvíjejících vzájemnou meziobecní spolupráci v území MAS (projekt Meziobecní spolupráce
Svazu měst a obcí):
Veřejnost v území MAS byla do přípravy strategie zapojována od roku 2013 prostřednictvím
kulatých stolů a dále prostřednictvím dotazníkových šetření, setkáváním pracovních skupin
zájmových skupin, studentů a dalšími aktivitami vedoucími k tvorbě strategie CLLD.
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – WORKSHOPY, „KULATÉ STOLY“,…
Na území MAS proběhly na podzim roku
2013 po jednotlivých mikroregionech (pro
vyšší možnost zapojení široké veřejnosti)
a ve spolupráci s externím facilitátorem),
čtyři

komunitně

„kulaté stoly“.

plánovací

workshopy
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K moderování bylo použito prezentace a technik skupinové práce - brainstormingu, otevřené
diskuze a hlasování. Účastníci tak měli možnost vyjádřit vlastní názory, projevit vlastní
iniciativu, vznikala platforma pro další komunikaci a spolupráci při rozvoji daného území.
Komunitním projednáváním bylo umožněno pohlédnout na území komplexně z vícero
různých úhlů pohledu. Díky připomínkám, tak mohly vzniknout tradiční či zcela nová řešení
vedoucí k rozvoji území MAS. Tímto se zájemci z řad příznivců MAS, zástupci místních
samospráv, občanů a zástupců subjektů rozvíjejících další vzájemnou spolupráci na úrovni
obcí (SMO), zapojily do tvorby SCLLD. Workshopy probíhaly pod vedením pracovníků
MAS, za dohledu pracovníků Nadace Partnerství. K moderování bylo použito prezentace
a technik skupinové práce, brainstormingu, otevřené diskuze a hlasování. Výstupy
z workshopů byly použity jako jeden z podkladů při zpracování analytické části strategie,
byly podkladem pro práci na integrované SWOT analýze a při tvorbě strategické části
strategie komunitně vedeného místního rozvoje území.
Doklad o zapojení komunity: http://zivepomezi.cz/projekty/strategie-2014/zapojeni-komunity
Místo a datum konání komunitního plánování „kulatých stolů“:
-

Blížkovice, 19. 11. 2013

-

Mikulovice, 21. 11. 2013

-

Jevišovice, 28. 11. 2013

-

Vedrovice, 3. 12. 2013

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ
OBCÍ V ÚZEMÍ MAS ŽIVÉ POMEZÍ, z. s.
V průběhu zpracovávání strategie CLLD byla nejdříve zpracována prvotní verze dotazníku,
který byl následně použit jako doplněk pro jednání „kulatých stolů“. Dle reakcí byl tento
dotazník vnímán jako dlouhý, s chybějícím prostorem pro formulaci individuálních odpovědí,
proto přistoupil realizační tým k úpravě dotazníku, který byl nazván pracovně „jak to vidíte“.
V tomto dotazníku byla již možnost vyjádřit svůj názor na situaci v regionu a jeho potřeby.
Odpovědi měly pro vypracování strategie velmi vysokou hodnotu, neboť reflektovaly aktuální
situaci v území na základě vlastních zkušeností respondentů žijících na území MAS. Podaly
přesné informace o spokojenosti či nespokojenosti s touto situací.
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Výsledky dotazníkového šetření byly použity jako podklad pro vypracování celkové analýzy
území včetně SWOT analýzy, poskytly podklad pro získání představy o možném rozvojovém
potenciálu území v jednotlivých oblastech.
Výsledky dotazníkového šetření jsou důležitou součástí zpracované strategie z důvodu zjištění
skutečných dat a preferencí občanů, místních aktérů, samospráv, neziskových organizací
a podnikatelů.
Průběh šetření:
Dotazníkové šetření probíhalo na území MAS v období 13. 6. - 15. 7. 2014. Veřejnost
se mohla zapojit prostřednictvím elektronického formuláře, který byl zveřejněn na webových
stránkách MAS, facebookovém profilu a také byl rozeslán všem členům a příznivcům MAS
prostřednictvím emailu. V tištěné podobě byly dotazníky dostupné v některých knihovnách
a na obecních úřadech. Do dotazníkového šetření byli také zapojeni někteří aktivní členové
MAS, kteří distribuci a následný sběr dotazníků zajišťovali ve své obci.
Dotazník byl zaměřen na spokojenost se životem v obcích území MAS, ekonomickou
aktivitu, zájem veřejnosti o rozvoj obcí, o společenský život. Respondenti odpovídali
na otázky typu: zda jsou spokojeni s technickou a občanskou vybaveností míst, ve kterých
žijí, služeb, možností trávení volného času, životním prostředím a stavem krajiny. Byly
kladeny otázky týkající se směřování dalšího možného rozvoje.
Dotazník pro oslovení obyvatel, podnikatelů a organizací žijících a působících na území
místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko:
Dobrý den,
chtěli bychom vás tímto velmi požádat o laskavost a spolupráci. Místní akční skupina
připravuje Integrovanou územní strategii na budoucí programové období 2014-2020. Součástí
strategie je získání co nejširších reakcí, názorů a podkladů ze strany široké veřejnosti
ze zájmového území MAS (území najdete v odkaze http://www.zivepomezi.cz/onas/zakladni-informace/uzemni-prislusnost/).
Bez těchto zpětných vazeb není možné stanovit základní priority rozvoje území. Proto vás
prosíme o chvilku vašeho času stráveného nad vyplněním dotazníku na níže uvedeném
odkazu.
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Za vyplnění Vám děkujeme! Dotazník "jak to vidíte"
https://docs.google.com/forms/d/1BpkxxnfxpPKUORny0XygC1qFXeo_G32o4AioVG6uHE/viewform.
K dotazníkům se proklikem dostanete i z úvodní stránky www.zivepomezi.cz Zapojte
se do přípravy rozvojové strategie místní akční skupiny. Pomozte nám prosím zmapovat
potřeby v regionu severozápadního Znojemska. VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKU NÁM
POMŮŽETE VYTVÁŘET LEPŠÍ PODMÍNKY PRO ŽIVOT V REGIONU.
Pokud jste již tak učinili, děkujeme mnohokrát za vaši spolupráci Za tým kanceláře MAS
zdraví Ing. Jitka Schneiderová manažerka místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov telefon: 515230240, +420724702722
email: manager@zivepomezi.cz, www.zivepomezi.cz
Odkaz na znění dotazníku – oslovení veřejnosti v území místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko: https://docs.google.com/forms/d/1r_dP8trWtJq41Joc4Ul52QpZdzCL84ghsANY2I283Q/viewform
Dotazník pro oslovení obcí v území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko:
Dobrý den,
v současné době probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území pro období 2014-2020,
kterou připravuje MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Snažíme se analyzovat
potřeby v našem území. Prosím představitele obcí, aby nejlépe do 31. 5. 2014 vyplnili krátký
elektronický formulář, který nám pomůže zmapovat zpracované koncepční plánovací
dokumenty a rozvojové záměry obcí v území.
Předem děkujeme za spolupráci.
Odkaz na elektronický formulář pro obce: https://docs.google.com/forms/d/1-8ssO4GC2HOVcwP3F4Jhr-cVxVH4aGAtR1V4m0LPqo/viewform
S pozdravem Bc. Petr Krška analytik strategie Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov telefon: 515 230 240 www.zivepomezi.cz
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Odkaz na znění dotazníku – oslovení obcí v území místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko: https://docs.google.com/forms/d/1-8ssO4GC2-HOVcwP3F4JhrcVxVH4aGAtR1V4m0LPqo/viewform
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – ZAPOJENÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA MORAVSKÝ
KRUMLOV
Velmi důležitou cílovou skupinou jsou studenti Gymnázia v Moravském Krumlově, kam
dojíždí za vzděláním děti a mladí z obcí území MAS. Pracovní setkání proběhlo se studenty
dne 13. 6. 2014. Diskuze proběhla se studenty dvou tříd 3. ročníku gymnázia. Se studenty
byla vedena řízená diskuze na různá témata. Byly probrány možnosti a problémy současného
stavu a budoucího směřování regionu, kdy po vyzvání studentů ke krátkému brainstormingu,
byly odpovědi zaznamenávány na flipchart. Mladí lidé vnímali stejná pozitiva a negativa
území, která vyplynula z komunitního plánování „kulatých stolů“. Rozdílně jen vnímala tato
skupina problematiku trávení volného času, jak již v kvalitních nekuřáckých kavárnách
či barech, tak při aktivním trávení volného času.
Pracovníci MAS zaznamenali zvýšenou poptávku po vzniku tzv. work outových hřišť,
možnostech sportovního vyžití i v zimě. Zájem byl také o vyšší informovanost o možnostech
vzdělávání na blízkých vysokých školách (jejich nabídce studijních programů), dostupnosti
dopravní i finanční, možnostech získat zaměstnání a o možnostech zapojení se do
komunitního života jednotlivých obcí a akcí, v obcích, ve kterých žijí (na území MAS i mimo
toto území).
Pro další období vnímá MAS Živé pomezí potřebu navázání bližší spolupráce se zástupci
vzdělávacích zařízení, s poskytovateli služeb mimo školních, volnočasových aktivit
a s hospodářskými komorami, které mohou svými semináři informovat studenty
o možnostech kurzů vzdělávacích, rekvalifikačních a možnostech pracovního uplatnění.
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PRACOVNÍ SETKÁNÍ – ZAPOJENÍ ZÁJMOVÝCH SKUPIN
Na základě „kulatých stolů“ přirozeně vznikly také zájmové skupiny, které byly tvořeny
zástupci zájmových skupin MAS Živé pomezí. Šlo vždy o neformální setkávání, na kterých
byly řešeny otázky možností

vzdělávacích zařízení,

zaměstnanosti,

infrastruktury

a vybavenosti obcí, života na venkově včetně projednání komunální politiky, provozování
služeb pro občany obcí, … Byly probírány také „novinky“ z oblasti drobných podnikatelů
(OSVČ), zemědělců (vinařů), dopravních možností, obnovy památek. A v neposlední řadě
také zástupců komunitního plánování sociálních služeb na území MAS, kterého jsou členové
MAS vždy přítomni.
Zájmové skupiny byly formálně utvořeny a schváleny Výkonnou radou počátkem května
2015 a v souladu s Metodikou pro standardizaci byli členové MAS rozděleni dle svých
převažujících zájmů do 1 ze 4 zájmových skupin. Příslušnost členů k zájmovým skupinám
eviduje kancelář MAS a přehled je také dostupný na webových stránkách http://zivepomezi.cz/o-nas/clenove/
Členové formálně potvrzených zájmových skupin se však již dříve účastnili procesu přípravy
rozvojové strategie pro území MAS na konci roku 2013. Zástupci zájmových skupin
se aktivně účastnili kulatých stolů. Při definování hlavních problémů území a vize dalšího
rozvoje byla na setkání v Blížkovicích zastoupena zájmová skupina Podnikání panem
Hrdinou. Své zástupce na zmíněném setkání měla také zájmová skupina Rozvoj obcí, kterou
reprezentovali paní Šárka Ježková a pan Ivo Hos (starostové a zástupci DSO při formanské
cestě). V Mikulovicích byla zastoupena zájmová skupina Rozvoj obcí a to panem starostou
Karlem Křížem.
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V Jevišovicích se kulatého stolu účastnil zástupce zájmové skupiny Identita pan Libor
Nevrkla (členství v MAS ukončeno 2. 11. 2015). Ve Vedrovicích byly zastoupeny hned 3
zájmové skupiny: Richard Janderka za Rozvoj obcí, Hana Kunčáková (členství ukončeno
k 20.

10.

2015)

za

Společenská

témata,

Michal

Schneider

(členství

ukončeno

2. 11. 2015) a paní Anna Gigimovová za zájmovou skupinu Identita.
V létě 2014 byl spuštěn proces připomínkování již zpracovaných částí strategie a to jak pro
veřejnost, tak pro členy MAS. Na jednání orgánů MAS byla strategie představena
a projednávána – konkrétně analytická a strategická část. Projednání a připomínkování
v předsednictvu se účastnili: Bc. Šárka Ježková a Karel Kříž za Rozvoj obcí, Mgr. Jan Rozek
a Jiří Hrdina za Podnikání a Ing. Hana Kunčáková za zájmovou skupinu Společenská témata.
V prosinci 2015 byla strategie projednávána na Výkonné radě MAS - byly představeny
připravované programové rámce a finanční alokace. Na jednání byli zastoupeni: Richard
Janderka a Pavel Vlček za Rozvoj obcí, Jiří Hrdina za zájmovou skupinu Podnikání, Ing.
Lenka Řezáčová a Marek Pečer za zájmovou skupinu Společenská témata.
V březnu 2016 byl spuštěn konečný připomínkovací proces SCLLD pro obce, veřejnost
a členy MAS před schválením ze strany Valné hromady. Na Valné hromadě byly projednány
programové rámce a podrobně představena jednotlivá opatření, členové rozebírali také
finanční alokaci na opatření. Do připomínkovacího procesu se elektronickou formou zapojil
Mgr. Jan Rozek za zájmovou skupinu Podnikání. SCLLD byla projednána 22. 3. 2016
na jednání Valné hromady, zde byli přítomni: Richard Janderka, Pavel Vlček, Karel Kříž,
Mgr. Pavel Málek za Rozvoj obcí, Ing. Lenka Řezáčová, Marek Pečer za zájmovou skupinu
Společenská témata, Mgr. Anna Gigimovová za zájmovou skupinu Identita a Jiří Hrdina
za zájmovou skupinu Podnikání. V letech 2016 – 2022 místní akční skupina Živé pomezí
bude tuto spolupráci i nadále rozvíjet.
MAS se také stane členem jednání pracovní skupiny zástupců meziobecní spolupráce, která
v roce 2015 na základě vytvořené platformy realizačním týmem Svazu měst a obcí vznikla.
V této pracovní skupině máme rovněž své zástupce. Dojde tímto opět k rozšíření předávání
informací, navázání bližší komunikace, spolupráce na mnoha projektech, tím k většímu
rozvoji, uspokojení přání a potřeb občanů.
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DALŠÍ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PROJEDNÁVÁNÍ S AKTÉRY
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
V průběhu tvorby SCLLD probíhalo mapování absorpční kapacity celého území místní akční
skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, na němž se spolupodíleli volení zástupci
obcí, místní aktéři, samotní partneři a aktivní občané. Komunikace probíhala formou osobních
setkání či telefonickými, emailovými konzultacemi. Touto formou komunikace bylo
využíváno při komunikaci zaslaných připomínek k zapracování do vytvářené strategie, při
oslovení všech zainteresovaných zástupců při vyplnění a následném zpětném zaslání tzv.
Karet projektů, jejich připravenosti. Vypracované Karty projektů se následně staly podkladem
k relevantnímu vypracování akčního plánu strategie CLLD. Posloužily jako podklad pro
přímé zacílení zdrojů financování, určení indikátorů. Staly se nástrojem pro vytvoření
finančního plánu, nedílnou součástí zpracovávané strategie CLLD.
Oslovení představitelů obcí, zástupců podnikatelského, neziskového a soukromého sektoru
v území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko dne 15. 01. 2016:
Dobrý den a srdečně zdravím,
dovoluji si Vás tímto informovat o vývoji tvorby a zpracování strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s.
a také Vás chci požádat o podporu a spolupráci při jejím dokončení.
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Přílohou emailu je připravená karta projektů, jejich připravenosti. Karta projektů je součástí
akčního plánu, je podkladem pro následné přímé zacílení zdrojů financování, určení
indikátorů, nástrojem pro vytvoření finančního plánu, nedílnou součástí zpracovávané
strategie CLLD.
Prosím

tímto

o

vyplnění

karty

projektů

a

následné

zaslání

zpět

na

email:

komunikace@zivepomezi.cz do 31. 01. 2016, kde budou následně karty zpracovány.
Děkuji mnohokrát. S poděkováním, s projevy úcty a srdečnými pozdravy
Ing. Bc. Lucie Vyžrálková, Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s.
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 724 680 758
www.zivepomezi.cz
Příloha emailu - Oslovení
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás informovat o probíhajících závěrečných pracích na strategii komunitně
vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko –
Jevišovicko, z. s. a zároveň Vás požádat o podporu a spolupráci při jejím dokončení.
Po úspěšném zvládnutí procesu standardizace MAS a získání osvědčení o splnění standardů
MAS dne 01. 12. 2015 je rozhodující také dopracování strategie CLLD. Dopracování strategie
tkví ve vyplnění a zaslání zpět tzv. Karty projektů, jejich připravenosti.
Karta projektů je součástí akčního plánu pro území Místní akční skupiny Živé pomezí
Krumlovsko – Jevišovicko. Plán, který na základě karet projektů jednotlivých subjektů
působících na území MAS vznikne, bude jedním z nástrojů Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020. Karta projektů je přímou vazbou
na strategii, koncepční dokument MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.
Je podkladem pro následné přímé zacílení zdrojů financování, určení indikátorů, nástrojem
pro relevantní vytvoření finančního plánu, nástrojem CLLD – komunitně vedeného místního
rozvoje na základě vzájemné spolupráce.
Kartou projektů oslovujeme obce, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby, neziskové organizace působící na území MAS Živé pomezí
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Krumlovsko – Jevišovicko. Díky kartám projektů bude vytvořen přehled projektů
financovaných z fondů EU a nefinancovaných z fondů EU.
Po dokončení částí analytické a strategické, bude následně zaslána strategie CLLD obcím
v působnosti MAS Živé pomezí pro schválení realizace SCLLD na svém území.
Závazný text usnesení v případě doporučeného schvalování realizace SCLLD na území obce:
Zastupitelstvo obce (Městyse, Města) souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území MAS Živé pomezí na období 2014 - 2020 na svém správním území.
Po ukončení procesu projednání SCLLD bude tento proces vyhodnocen rozhodovacím
orgánem MAS, tedy nejvyšším orgánem MAS, který bude pro tento účel svolán v jarních
měsících roku 2016. Nejvyšší orgán MAS potvrdí ukončení procesu tvorby SCLLD
a "institucionalizuje" SCLLD jako závazný dokument.
Usnesení nejvyššího orgánu MAS:
Nejvyšší orgán MAS konstatuje, že obce v územní působnosti MAS Živé pomezí schválily
zařazení svého správního území do působnosti Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje území MAS Živé pomezí na období 2014 - 2020.
Nejvyšší orgán MAS Živé pomezí tímto prohlašuje Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje území MAS Živé pomezí ve znění mu předloženém za závazný dokument činnosti
a rozvoje MAS Živé pomezí na roky 2014 - 2020.
Po ukončení procesu projednání a schválení SCLLD v území bude následně, na základě
usnesení vlády č. 541 z 08. 07. 2015 o uložení ministryni pro místní rozvoj o vyhlášení výzev
od 01. 08. 2015 a příjmu strategií od 01. 09. 2015, strategie zaslána k připomínkování
a schválení Ministerstvu pro místní rozvoj.
Dovoluji si Vás tímto požádat o pomoc při vyplnění a následném zasláním zpět Karty
projektů a přijetí informací ohledně dalýšího postupu v této věci. O dalším vývoji Vás budu
i nadále informovat.
S poděkováním, s projevy úcty a srdečnými pozdravy
Ing. Bc. Lucie Vyžrálková
V Moravském Krumlově, dne 15. 01. 2016
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Odkaz na Kartu projektů 2014+ v území MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s.:
http://zivepomezi.cz/projekty/strategie-2014/projektove-zamery/
Ke vzájemné spolupráci docházelo také při setkávání s pracovníky ostatních místních akčních
skupin v regionu. Taktéž Jihomoravský kraj a jeho určení pracovníci byly velkým přínosem
a pomocí při zpracování strategie.
V následném období bude MAS Živé pomezí usilovat o zachování dobrých vztahů a efektivní
komunikace se všemi významnými aktéry v území na národní a mezinárodní úrovni.

