Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Hornolidečska na období 2014 – 2020
Příloha: Zapojení veřejnosti do projednání strategie komunitně
vedeného místního rozvoje.

Příprava strategie byla spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje a z operačního programu Technická pomoc

Zapojení veřejnosti do projednání strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Příprava samotné strategie začala již v roce 2013 a od začátku byl kladen důraz na zapojení
všech zainteresovaných skupin obyvatel včetně široké veřejnosti. V celém procesu vytvoření
strategie měla veřejnost možnost zapojení se, aby byly cele respektovány a zahrnuty potřeby
občanů a jejich preference z hlediska rozvoje území. V jednotlivých fázích procesu byly
nabízeny aktivity, které umožnily zapojení veřejnosti a náměty a připomínky, které z těchto
aktivit vzešly, byly následně zahrnuty jako záměry či opatření do finální strategie.
V rámci zapojení veřejnosti byly využity standartní nástroje jako řízené rozhovory, dotazníkové
šetření apod. Klíčovou roli zde sehrála veřejná správa, která byla nejen aktivně zapojena do
samotného procesu tvorbu, ale zároveň občanům a dalším subjektům na svém území
zprostředkovávala informace a získávala zpětnou vazbu a konkrétní podněty a připomínky.
Sekundárním efektem oslovení široké veřejnosti bylo zvyšování povědomí o činnosti a
aktivitách MAS.

Veřejnost byla do projednání SCLLD zapojena následujícími způsoby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotazníkové šetření pro občany členských obcí.
Řízené rozhovory se starosty
Tematické pracovní skupiny
Osobní rozhovory
Veřejné projednání
Schvalování strategie – v orgánech MAS byly postupně schvalovány jednotlivé části
strategie a také finální verze strategie.

1. Dotazníkové šetření pro občany členských obcí
Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Informace byla zveřejněna ve zpravodaji MAS.
Občané mohli využít buď tištěnou verzi, která jim byla doručena spolu se zpravodajem nebo
elektronickou verzi dotazníku, která byla dostupná na webových stránkách MAS. Dotazník byl
strukturován tak, aby byl jednoduchý a srozumitelný a zároveň, aby přinášel relevantní
informace o zájmech a potřebách občanů. Do území bylo distribuováno celkem 4500 tištěných
dotazníků, které po vyplnění byly odevzdávány na příslušný obecní úřad. Návratnost byla
poměrně nízká a bylo získáno celkem 358 vyplněných dotazníků (elektronických i tištěných)
s drtivou převahou tištěných dotazníků. Zjištěné výsledky pak byly využity jak v analytické části
strategie, tak především v návrhové části, která formulovala jednotlivá opatření. Souhrnné

výsledky dotazníkového šetření jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Hornolidečska
v sekci Strategie „2014 – 2020“.

2. Řízené rozhovory se starosty
Veřejná správa je z pochopitelných důvodů nejaktivnějším aktérem v oblasti rozvoje území.
Tato skupina má nejvíce informací a často také největší zájem o tuto problematiku. Příprava
strategie CLLD se zástupci veřejné správy tak začala již v roce 2013. Území MAS Hornolidečska
je shodné s územím Sdružení obcí Hornolidečska, které je tak platformou pro setkávání a
společné řešení problémů. Setkání všech zástupců veřejné správy z území probíhá pravidelně,
jednou za měsíc. K projednání dílčích bodů strategie s veřejnou správou tak byly kontinuálně
využívány tyto setkání. Díky intenzivnímu kontaktu byla také jednodušší spolupráce při
získávání dat pro analytickou část formou místních šetření. Starostové obcí byly v době
přípravy strategie CLLD také hlavním prostředníkem pro kontakt s dalšími subjekty a místními
aktéry (základní školy, spolky, apod.)

3. Tematické pracovní skupiny
Tato forma zapojení veřejnosti byla využita především v závěrečné části přípravy strategie, kdy
bylo nutné stanovit konkrétní opatření navázané na programové dokumenty jednotlivých
operačních programů s ohledem na předpokládané alokace pro MAS. Skupiny byly
zformovány na základě právní subjektivity, tedy – neziskové organizace, podnikatelé a
zemědělci. Nejčastější formou bylo setkání se zástupci dané pracovní skupiny v době konání
valné hromady MAS (zpravidla po oficiálním ukončení jednání), kdy byly zjišťovány potřeby a
priority jednotlivých skupin a byly také zjišťována absorpční kapacity území. Nejaktivnější
skupinou byly zemědělci, kteří jsou jednak významnými podnikatelskými subjekty, ale také
mají velký vliv na údržbu a péči o krajinu. Informace o jednání pracovních skupin jsou uvedeny
na webových stránkách MAS Hornolidečska v sekci Strategie „2014 – 2020“.

4. Osobní rozhovory
Velmi častou a také velmi efektivní metodou k zjišťování názorů a potřeb regionu byly osobní
rozhovory. Vzhledem k malé rozloze území a omezenému počtu aktivních subjektů se zájmem
o rozvoj regionu zde existují velmi dobré neformální vazby, které usnadňují vzájemnou
komunikaci a výměnu informací. Při formálních i neformálních setkáních bylo možné získat
aktuální informace z jednotlivých oborů, které mají vliv na možnosti rozvoje území a často také
ovlivňují investiční potřeby a priority v dílčích oblastech. Jedná se především o změny
legislativního rámce a další regulativa ovlivňující běžný chod jak podnikatelských, neziskových
tak i veřejných subjektů. Z těchto rozhovorů není vyhotoven žádný formální výstup. Získané
informace byly průběžně zapracovávány do strategie MAS

5. Veřejné projednání
V rámci přípravy strategie CLLD proběhlo také veřejné projednání. Vzhledem k malé rozloze
území MAS bylo toto projednání společné pro celý region. Občané byly o jeho konání
informovaní prostřednictvím místního rozhlasu a prostřednictvím webu MAS. Zájem o účast
však nebyla příliš velká a účastnili se především lidé z řad členů MAS. Výstupem tohoto setkání
byly spíše obecné formulace rozvoje, příp. popis potřeb jednotlivých obcí využitelný více
v rámci tvorby Programu rozvoje obce než tvorby strategie CLLD. Veřejné projednání se
uskutečnilo 16.1.2015 v kulturním domě v Lidečku. Zápis a fotky z jednání jsou k dispozici na
webových stránkách MAS v sekci Strategie „2014 – 2020“.

6. Schvalování strategie.
Schvalování strategie proběhlo na několika úrovních. Prvním krokem bylo určení působnosti
MAS formou schválení realizace strategie na území obcí MAS, které musela schválit jednotlivá
zastupitelstva obcí. Při schvalování dostali jednotliví zastupitelé především obecné informace
formou důvodové zprávy. Diskusní příspěvky z jednotlivých obcí byly následně prezentovány
starosty při setkání starostů a následně zapracovány do strategie CLLD, zpravidla se jednalo
spíše o konkrétní projektové záměry, které však bylo možné zobecnit pro zajištění
komplexního územního rozvoje.
Hlavní část schvalování strategie však probíhal na půdě Valné hromady MAS, která byla
průběžně informována o práci na strategii, a průběžně byly také představovány dílčí části
strategie. Součástí celého procesu byla diskuse, která umožňovala postupně zapracovávat
názory a pohledy členů MAS včetně jejich projektových záměrů. Konečná verze strategie byla
pak schválena na valné hromadě dne 23.3.2016.

