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Příloha 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování
strategie
Podle míry využití expertního a vlastního zpracování strategie se rozlišuje expertní a participativní metoda
zpracování. Obě metody nelze striktně oddělovat, neboť se vzájemně prolínají. SCLLD MAS Hrubý Jeseník byla
zpracována kombinací obou těchto metod s důrazem na zapojení komunity do vypracování strategie.

1.1. Expertní zpracování
Expertní přístup je většinou charakterizován vysokou mírou odborného přístupu zpracovatelů a nízkou mírou
participace veřejnosti. MAS Hrubý Jeseník od počátku kladla důraz na to, aby i ty části strategie, které byly
zpracovávány externími odborníky, podléhaly komunitním principům. Dílčí části strategie byly zpracovány
experty, kteří ne vždy byli z území MAS, ostatní části zpracovala MAS vlastními silami. Všechny části pak prošly
korekturami MAS.
Vedle externích expertů fungovaly po dobu zpracování SCLLD také pracovní skupiny, které se podílely na
návrzích obsahu a připomínkování dílčích částí strategie. Členy expertních skupin byli po celou dobu tvorby
SCLLD i pracovníci kanceláře MAS, kteří připravovali jednotlivé aktivity, vyhodnocovali je, komunikovali
navenek, předávali informace orgánům spolku apod.

1.2. Participativní část
Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD je aktivní zapojení veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či
subjektů do její tvorby, které je známé jako participativní/komunitní plánování a tvoří tedy stěžejní část
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území
na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Tento přístup naplňuje princip LEADER
zdola-nahoru (náměty vychází z podnětů místních venkovských subjektů a občanů, nikoli krajské, státní nebo
evropské politické moci).
Komunitní plánování obvykle vyžaduje důmyslné zvážení odlišných znalostí, hodnot a zájmů nejrůznějších
účastníků procesu. A právě metody komunitního (participativního) plánování se snaží všechny tyto interakce
pojmout a co nejefektivněji je zahrnout do výsledných návrhů analyzovaných oblastí či aktivit spolku jako
takového. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost
působení MAS.
Přípravě SCLLD komunitním přístupem se MAS Hrubý Jeseník zabývá od podzimu 2012 a zvýšenou pozornost
věnovala právě veřejnému procesu přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího
přesnějšího zacílení dle potřeb regionu. Dalšími důvody bylo zapojení všech obcí, občanů a maximálního počtu
subjektů z území MAS, zvýšení povědomí o MAS u veřejnosti, zvýšení informovanosti veřejnosti o procesu
přípravy a zpracování SCLLD. Veřejnost se mohla zapojit do tvorby strategie několika způsoby:









Dotazníková šetření – probíhala dotazníková šetření mezi obyvateli.
Osobní dotazování – proběhlo dotazování se všemi starosty.
Sběr projektů – proběhl sběr projektových námětů v území.
Tematické pracovní skupiny – proběhla tematická jednání pracovních skupin.
Koordinační schůzky v území – probíhaly koordinační schůzky s ostatními MAS, Polskou MAS, Správou
CHKOJ, Městem Bruntál, s Agenturou pro sociální začleňování, Hasičským záchranným sborem apod.
Připomínkování – zpracované části strategie byly vždy zveřejněny k připomínkování.
Projednání strategie – strategie byla projednána s veřejností.
Schvalování strategie – jednotlivé výstupy strategie byly postupně schvalovány, finální strategie byla
schválena VH MAS.
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-----------------------------------------------------------------Informování o přípravě strategie probíhalo několika kanály:
 Na webu MAS - http://mashj.cz/strategie-2014-2020/priprava-strategie-2014/
 Na Facebook profilu - https://www.facebook.com/StrategieMasHrubyJesenik20142020/?ref=hl
 Prostřednictvím newsletterů – zasílání newsletterů členům MAS
 Prostřednictvím emailu - Pozvánky na jednání a projednání, zápisy
 Zveřejňování na jiných kanálech – na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj na stránkách
MMR - http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Hruby-Jesenik
MAS Hrubý Jeseník se jako člen lokálního partnerství Bruntál a Vrbno pod Pradědem účastnila všech jednání
lokálních partnerství k přípravě strategií sociálního začleňování v Bruntále a na Vrbensku.

Pracovní setkání MAS Hrubý Jeseník
Datum

Místo

Název

Shrnutí

17. a 19. 9. 2013

Karlova Studánka

1. setkání pracovních
skupin

3. 10. 2013

Široká Niva

2. setkání pracovních
skupin

24. 10. 2013

Staré Město

6. 11. 2013

Vrbno pod Pradědem

11. 12. 2013

Bruntál

21. 11. 2013

Karlovice

5. setkání pracovních
skupin

15. 1. 2014

Bruntál

7. setkání pracovních
skupin

12. 2. 2014

Karlova Studánka

8. setkání pracovních
skupin

12. 2. 2015

Moravskoslezský Kočov

Problémové okruhy

12. 3. 2015

Staré Město

Prioritní oblasti rozvoje

1. 4. 2015

Bruntál

Setkání se zemědělci

9. 4. 2015

Vrbno pod Pradědem

Prioritní oblasti rozvoje
(životní prostředí)

22. 6. 2015

Bruntál

Programový rámec PRV

25. 6. 2015

Bruntál

Programový rámec IROP,
OPZ

Vize do roku 2026, Klíčové
problémy
Historické souvislosti, klíčové
problémy v jednotlivých
oblastech
Aspekty vize, SWOT analýza, Cíle
a indikátory
SWOT analýzy za jednotlivé PS,
Priority, Vize do roku 2026
Hodnotící kritéria, rozdělení
alokací (diskuze)
SWOT po připomínkách, pilíře,
priority a opatření, hodnotící
kritéria, prezentace Řezníček
Seznámení se s projekty v území,
Absorpční kapacita území dle
priorit (opatření)
Strategie rozvoje MAS Hrubý
Jeseník (organizace)
Výstupy analytické části, analýza
problémů, další postup
Shrnutí minulých setkání a
postupu práce, Vize, Prioritní
oblasti, stanovení cílů
seznámení s možnostmi pro
zemědělské subjekty z PRV,
spolupráce s MAS a dalšími
subjekty v území
Shrnutí minulých setkání a
postupu práce, Vize, Prioritní
oblasti, stanovení cílů
Shrnutí dosavadních postupů,
Návrh programového rámce PRV
Shrnutí dosavadních postupů,
Návrh programového rámce
IROP, OPZ

3. setkání pracovních
skupin
4. setkání pracovních
skupin
6. setkání pracovních
skupin
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Datum

Místo

1. 3. 2012

Dvorce

Název

Shrnutí

PS Vzdělávání

Náměty a podněty pro strategii

PS Obnova a služby

Náměty a podněty pro strategii

11. 4. 2012

Leskovec nad Moravicí

Náměty na rozvoj
cestovního ruchu

Náměty k rozvoji cestovního
ruchu

20. 6. 2012

Horní Benešov

PS Obnova a služby

Příprava zpracování strategie

11. 12. 2012

Razová

Příprava strategie

18. 6. 2013

Svobodné Heřmanice

Komise zemědělství

11. 7. 2013

Valšov

Komise vzdělávání

Datum

Místo

Název

31. 10. 2014

Oldřišov

2014 - 2015

Bruntál, Vrbno p/P

2. 7. 2015

Bruntál

Představení zpracování strategie
– R. Lokoč
Představení SWOT analýzy,
priorit, problémy území
Představení SWOT analýzy,
priorit, problémy území

Koordinační setkání

Komunitní jednání
tvorby CLLD – indikátory
a inovace KS MAS
Účast na jednáních LP
Bruntál a LP Vrbno p/P
Pracovní setkání s
Krajským ředitelstvím
HZS MSK

Shrnutí
Indikátory, inovace, postup
realizace jednotlivých MAS
Tvorba strategií sociálního
začleňování
Schůzka byla svolána
k projednání SCLLD, konkrétně
záměrů HZS pro území ORP
Bruntál

Všechny dokumenty a výstupy z přípravy strategie jsou dostupné na stránkách MAS: http://mashj.cz/strategie2014-2020/priprava-strategie-2014/
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