Luboš
Řehák

Digitálně podepsal Luboš Řehák
DN: c=CZ, o=Místní akční
skupina POHODA venkova, z.s.
[IČ 27005577], ou=1, cn=Luboš
Řehák, serialNumber=P196772
Datum: 2015.12.17 11:53:11
+01'00'

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

pro území Místní akční skupiny POHODA venkova
na období 2014 – 2020

Příloha č. 3
Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
(verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015)

Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy
Strategie byla připravena komunitním přístupem, za účasti širokého spektra organizací, obcí a aktivních
občanů. Příprava SCLLD začala již koncem roku 2012, kdy v rámci dotace poskytnuté z Královéhradeckého
kraje byly vytvořeny prvotní dokumenty a návrhy prací na tvorbě strategie. Co se zapojení veřejnosti týče, tak
práce komunitním způsobem byly započaty v listopadu 2013 úvodními setkáními v regionu a dotazníkovými
akcemi. Práce pokračovaly intenzivně v r. 2014 s několika koly jednání pracovních skupin, veřejných
projednávání a shromažďování připomínek a námětů.
Odbornou pomoc při zpracování poskytla výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec, s.r.o.
(www.tima-liberec.cz), která vyvinula metodiky jednotlivých přípravných kroků, koncipovala části strategie a
zpracovala návrhy některých oddílů.
Během tvorby strategie se participativní a expertní část zpracování strategie velmi úzce prolínala a strategie
vznikala v souladu s Manuálem tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014-2020, s Metodickým pokynem MMR pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 20142020 (verze 1.0, červenec 2014) a s Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému
pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 k integrovanému nástroji
Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) platným od 1.9. 2015.
Participativní část přípravy SCLLD
Participační metody práce jsou takové metody, které zaručují podíl místní veřejnosti při tvorbě strategie.
Veřejnost byla do této části zapojena formou aktivní účasti na veřejných projednáváních, zasíláním
projektových záměrů, účastí v anketě či připomínkováním.
Úvodní setkání s veřejností se uskutečnilo 28.11. 2013 v Pivovarské sklepní restauraci v Dobrušce, kde byli
účastníci seznámeni s úlohou místních akčních skupin v novém programovém období 2014-2020 a
s předpokládaným harmonogramem tvorby SCLLD. Detailně zde byl představen integrovaný přístup v čele
s komunitně vedeným místním rozvojem a požadavky na zapojení veřejnosti do tvorby strategie.
Na toto úvodní setkání navázala jednání místních aktérů, která se uskutečnila na třech místech území. Pro
převážně horskou část území se setkání uskutečnilo 22.1. 2014 v restauraci Na Kovárně na Novém Hrádku, pro
podhorskou a částečně mírně zvlněnou část území pak 19.2. 2014 v Pivovarské sklepní restauraci v Dobrušce a
pro zbytek území 4.3. 2014 v restauraci Pyramida v Novém Městě nad Metují. Na těchto jednáních kromě
základních informací o MAS a novém programovém období již započala komunitní práce účastníků, kteří se
zde aktivně zapojili do přípravy strategie, neboť se zde věnovali vymezení silných a slabých stránek území a
zároveň vymezení potřeb jednotlivých aktérů území. Výběr jednotlivých míst pro daná jednání probíhal na
základě předchozích zkušeností s realizací strategického plánu Leader, neboť území působnosti MAS je velice
rozmanité a např. potřeby aktérů z horské části se v některých případech většinou liší od potřeb aktérů z mírně
zvlněného pásma území.
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Po zapracování výstupů z uskutečněných jednání přišla na řadu jednání tematických pracovních skupin. Tyto
skupiny byly a i nyní jsou naprosto otevřené všem zájemcům z řad široké veřejnosti, nemají tudíž stálou a
přesně definovanou členskou základnu. Tyto pracovní skupiny, jejich náplně a tematická zaměření vzešly právě
na základě podkladů získaných při uskutečněných jednáních místních aktérů. Vzhledem k tomu, že někteří
aktéři z území projevili zájem o účast ve více tematických pracovních skupinách, proběhlo 10.4. 2014 ve
Spolkovém klubu v obci Val za sebou jednání hned tří pracovních skupin. Od 16 h. zasedala pracovní skupina
Vybavenost obcí, od 17 h. skupina Volný čas a od 18 h. pracovní skupina Zemědělské podnikání. Na těchto
jednáních byly místními aktéry identifikovány konkrétní problémy a potřeby v dané tematické oblasti a
zároveň byly projednány cíle a vize v příslušné oblasti.

Po dalším zapracování získaných poznatků se 26.6. 2014 uskutečnilo další jednání tematických pracovních
skupin, které se konalo opět v obci Val, ovšem tentokrát v areálu Přírodního divadla. Vzhledem k tomu, že se
představy místních aktérů v některých tematických pracovních skupinách dost shodovaly, byla tento den na
pořadu dvě jednání, která měla na programu zhodnocení SWOT analýzy, odsouhlasení vize, upřesnění dílčích
cílů k dosažení vize a návrh aktivit pro realizaci stanovených cílů. Od 17 h. tak společně zasedaly pracovní
skupiny Vybavenost obcí, Volný čas a Cestovní ruch a od 18 h. pracovní skupiny pro Zemědělské a
Nezemědělské podnikání.
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Ve studijním středisku Univerzity Karlovy v Dobrušce proběhlo 19.2. 2015 jednání místních aktérů v rámci
přípravy této strategie komunitně vedeného místního rozvoje, během něhož byla připomínkována analytická a
strategická část SCLLD a byly zde navrženy základní principy pro implementační část s výhledem na
financování možných oblastí podpory z relevantních zdrojů ESI fondů.

Oblast předškolního a základního školství byla se zástupci zřizovatelů a místních mateřských a základních
škol diskutována v rámci přípravy Místního akčního plánu (MAP) pro rozvoj vzdělávání. V rámci dvou setkání,
která proběhla 14.4. 2015 v Dobrém a 4.6. 2015 v Podbřezí, byly s přítomnými kromě problematiky tvorby MAP
probrány i záležitosti týkající se nastavení podpor a jejich zaměření v rámci realizace SCLLD a potřeby
zajištění péče o děti v rámci prorodinných opatření.
S tím, jak postupně přibývaly nové informace, které byly stále detailnější a praktičtější, vzešla v území potřeba
uspořádání dalšího komunitního setkání v území, které se uskutečnilo 20.8. 2015 v areálu Přírodního divadla
v obci Val. Na tomto setkání byla na základě oponentského posudku k pracovní verzi SCLLD provedena
prostřednictvím metody ABC prioritizace jednotlivých opatření a aktivit uvedených v integrované strategii.
Následně byli účastníci seznámeni s možnostmi, které lze financovat prostřednictvím programových rámců a na
základě toho byla provedena selekce jednotlivých oblastí, které by dle názoru místních aktérů měly být
podpořeny prostřednictvím nástroje CLLD. Posledním bodem jednání bylo nastavení finančního plánu
realizace SCLLD a cílových hodnot indikátorů. V rámci jednání byly pro některé oblasti podpory navrženy
finanční alokace a pro některé indikátory byly stanoveny předběžné cílové hodnoty.
Finanční a indikátorový plán byl ještě detailněji probrán s místními aktéry na jednání, které se konalo 17.9.
2015 v prostorách Obecního domu v Dobrém. Z tohoto jednání již vzešel konečný návrh opatření CLLD/fichí
pro PRV, které budou obsaženy v programových rámcích připravované SCLLD.
Kromě těchto veřejných projednávání se mohla veřejnost do tvorby strategie zapojit i formou zasílání
vyplněných projektových listů, prostřednictvím kterých MAS chtěla získat povědomí o připravovaných akcích
a zároveň i alespoň částečně prozkoumat absorpční kapacitu území. Projektové listy bylo možné zasílat
prostřednictvím e-mailové či fyzicky realizované pošty, nebo je odevzdat přímo v kanceláři MAS. Zaslané
projektové listy byly využity v implementační části ke stanovení předběžných alokací na jednotlivé oblasti
podpory.
Nezbytnou součástí tvorby strategie byly i dotazníky. Místní akční skupina vzhledem k dobré spolupráci s
Dobrovolným svazkem obcí "Region Orlické hory" a Dobrovolným svazkem obcí Region "Novoměstsko"
využila dotazníková šetření těchto subjektů, aby nemuseli být představitelé jednotlivých obcí zatěžováni
dalšími dotazníkovými šetřeními v území. Kromě toho byly při tvorbě využity i výsledky dotazníkových
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šetření uskutečněných v rámci realizace projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů s rozšířenou působností.

Kromě těchto výše uvedených forem v území v rámci přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje
probíhalo v určité formě e-mailové dotazování neziskových organizací a představitelů místních podniků, dále
individuální či skupinové rozhovory a samozřejmě i průběžné shromažďování připomínek. Veřejnost měla
např. možnost připomínkovat pracovní verzi SCLLD, která byla zveřejněna na stránkách Pracovní skupiny pro
udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj.
Vzhledem k tomu, že na území probíhala realizace projektů podpořených z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, byly setkání a pracovní jednání uskutečněné v rámci těchto projektů vzhledem k dobré
spolupráci místních partnerů často využity i k debatě o připravované SCLLD a jejím zaměření. Konkrétně se
jednalo o projekty nazvané ,,MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (reg. číslo
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043) a ,,Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností“ (reg. číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). Např. v rámci druhého uvedeného
projektu probíhala od poloviny června do srpna 2015 debata o akčním plánu a v rámci ní byla finálně dokončena
i implementační část této SCLLD.
V rámci ,,meziobecní spolupráce“ byla řešena problematika předškolního a základního vzdělávání, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a dopravy. Aby nedocházelo k duplicitě jednání a časové úspoře místních
aktérů, byla projednávaná témata diskutována i s ohledem na připravovanou strategii komunitně vedeného
místního rozvoje.
Veškeré pozvánky a podklady týkající se veřejných projednávání byly pravidelně zveřejňovány na internetových
stránkách MAS. Pozvánky byly rozesílány na získané a vytipované e-mailové adresy a na jednotlivé obce, které
je vyvěšovaly na úřední desky. K přenosu informací o komunitních projednáváních byli využívání stávající
členové MAS i představitelé obcí z územní působnosti, kteří mají přehled o aktivních obyvatelích a organizacích
ve svých municipalitách.
Expertní část přípravy SCLLD
Jako expert a poradce při přípravě a zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje s místní akční
skupinou spolupracovala výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec, s.r.o., která se již podílela na
tvorbě strategického plánu Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ na období 2007-2013.
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Expertní a poradenská agentura se pří přípravě a zpracování SCLLD podílela následujícími aktivitami:
 návrh postupu prací v orgánech MAS a průběžná metodická spolupráce,
 konzultace s řídícími orgány a zjišťování aktualit z přípravy nového období,
 vývoj metodik jednotlivých přípravných kroků strategie,
 facilitace při komunitních setkáních a jednáních tematických pracovních skupin,
 zpracování konceptu jednotlivých částí strategie,
 zpracování návrhů některých oddílů strategie,
 supervize zpracovaných částí strategie,
 další odborná, dohledová a metodická činnost.
S ohledem na výše uvedené je zcela zřejmé, že při přípravě a zpracování strategie docházelo k velmi úzkému
propojení mezi participativní a expertní částí zpracování a tvorby SCLLD.

Zapojení členů MAS do přípravy SCLLD
Kromě široké veřejnosti a zapojení expertů byli do tvorby strategie samozřejmě zapojeni i členové Místní akční
skupiny POHODA venkova, kteří se účastnili veřejných projednávání či jednání tematických pracovních skupin.
Kromě toho ale zejména členové Programového výboru sehráli důležitou roli při nastavení harmonogramu
a principů tvorby SCLLD a zajišťovali součinnost a plnění stanoveného plánu. Členové MAS měli hlavní
slovo při schvalování strategie komunitně vedeného rozvoje, která byla schválena Valnou hromadou MAS
dne 19.11. 2015. Na tomto jednání
Zapojení relevantních aktérů pro intervence z OP Zaměstnanost
Kromě zapojení komunity do tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje byli do přípravy zapojeni i
relevantní aktéři s odborným pohledem na danou problematiku. Pro oblast zaměstnanosti se do tvorby SCLLD
zapojili významní zaměstnavatelé z území MAS, obce a zčásti i kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Oblast
sociálních služeb a sociálního začleňování byla konzultována s představiteli obcí a místními poskytovateli
sociálních služeb, velmi okrajově byla zapojena Agentura pro sociální začleňování. Oblast sociálních služeb byla
řešena i v rámci ,,meziobecní spolupráce“. Oblast sociálního podnikání byla komunikována s obcemi a
potenciálními žadateli. V rámci prorodinných opatření byly do tvorby zapojeny školy, obce a částečně i
neziskové organizace.
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Odkaz na participativní část přípravy SCLLD
Veškeré podklady týkající se zapojení veřejnosti do přípravy integrované strategie jsou uvedeny na webu MAS,
který je www.pohodavenkova.cz pod odkazem Strategie 2014+. Přímý link je:

http://www.pohodavenkova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=342
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