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1 Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy  
 

1.1  Expertní a participativní část 
 
 Při tvorbě strategie je velmi důležitá součinnost představitelů regionu s tvůrcem. 
Podle míry zapojení odborníků a místních představitelů se rozlišuje expertní a participativní 
metoda zpracování. Obě metody nelze striktně oddělovat, neboť se vzájemně prolínají. 
SCLLD byla zpracována kombinací obou těchto metod s důrazem na komunitní principy.  
 

1) Expertní část 
 Expertní postup je charakterizován vysokou mírou odborného přístupu zpracovatelů 
a malou mírou participace veřejnosti. Analytická část SCLLD byla zpracována týmem expertů, 
kteří ne vždy byli přímo z území MAS Zálabí, ale vznikl pomocí nich standardizovaný 
dokument, ve kterém byl kladen důraz především na hloubkovou analýzu sledovaných 
oblastí, ukončené shrnutím stěžejních faktů včetně SWOT analýzy.  
 Vedle externích expertů fungovala po dobu zpracování SCLLD také expertní/pracovní 
skupina, která se pravidelně scházela a vedla komunitní plánování a zpracovávala výsledky 
do logické struktury dokumentu. Členy expertní skupiny jsou po celou dobu tvorby SCLLD i 
pracovníci kanceláře MAS, kteří připravují jednotlivé aktivity, vyhodnocují je, komunikují 
navenek, předávají informace orgánům spolku apod. 
 
 Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) probíhalo ve 
spolupráci zaměstnanců kanceláře MAS s externím zpracovatelem panem Mgr. Michalem 
Jarolímkem. Ten poskytl odbornou pomoc v podobě metodického poradenství a 
zpracovatelských činností 

 
2) Participativní část 

 Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD je 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.  
  
 Komunitní plánování obvykle vyžaduje důmyslné zvážení odlišných znalostí, hodnot a 
zájmů nejrůznějších účastníků procesu. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím více 
rozdílných nápadů. 
  



3 

1.2 Šetření mezi veřejností 
 
 Součástí první fáze vytváření strategie byla komunitní projednávání, která byla 
realizována v pěti místech regionu. Jejich cílem bylo zmapovat stav území na základě názorů 
a příspěvků od obcí, veřejnosti, podnikatelských subjektů a neziskových organizací žijících či 
majících sídlo na území MAS Zálabí. Výsledky těchto setkání byly shrnuty do dílčích SWOT 
analýz, které poskytly ucelenou představu o stěžejních charakteristikách regionu. 
  
 Celkem proběhlo komunitní jednání v 5 místech regionu MAS Zálabí a zúčastnilo se 
95 osob z regionu. Pozvánky byly rozesílány e-mailovou korespondencí, byly publikovány na 
webových stránkách MAS a webových stránkách členských obcích. Dále byly vyhlašovány 
obecními rozhlasy a vyvěšeny na obecní vývěsky. Využity byly také zpravodaje jednotlivých 
obcí. 
 
Témata k projednání: 
 

 Životní prostředí 
 Cestovní ruch 
 Památky 
 Doprava 
 Bezpečnost 
 Podpora podnikatelů 
 Zemědělství 
 Zdravotnictví 
 Sociální péče 
 Vzdělávání 
 Sport 
 Kultura 
 Volný čas 

 
 

 
  
 
 Také probíhalo dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory se starosty obcí regionu 
MAS Zálabí a dotazníkové šetření formou internetového dotazování mezi širokou veřejností 
regionu MAS Zálabí, do něhož byly zahrnuty otázky z různých oblastí. 
  
 Následně byla vytvářena analytická, strategická a implementační část rozvojového 
dokumentu. Strategické návrhy byly konzultovány s Radou MAS. 
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 Po dokončení pracovní verze byla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
představena veřejnosti pro účely připomínkování. Z výsledků projednávání s jednotlivými 
subjekty vzešla finální verze SCLLD, která byla schválena Valnou hromadou MAS Zálabí 
v rámci zasedání konaného dne 24. září 2015. Zpracování probíhalo dle stanovené osnovy, 
nařízení a doporučení. Hlavní důraz při vytváření strategie byl kladen na zapojení co nejširší 
veřejnosti a zastoupení všech zájmových skupin. Vycházelo se zároveň ze stávajících strategií, 
které jsou pro dané území již navrženy či implementovány. Vytvářená strategie byla 
průběžně konzultována s Národní sítí MAS ČR a s dalšími místními akčními skupinami za 
účelem zjištění nedostatků a jejich případného odstranění.  
 Místní aktéři se na vytváření strategie podíleli během všech fází jejího zpracovávání, 
tj. při sběru informací formou dotazníků a komunitních projednávání, průběžným 
poskytování požadovaných dat, konzultacemi ohledně daných strategií a konkrétních 
opatření. 
 Potřebná data byla získávána rovněž z veřejně přístupných zdrojů ČSÚ, úřadů práce, 
MZ, MMR, MFČR, MVČR, MPSV, z webových stránek obcí, dále pak od jednotlivých 
podnikatelských subjektů, organizací, institucí, spolků a dalších. Další informace 
shromažďovaly projektové manažerky na základě vlastního šetření a znalostí daného území.  
 
 Odkaz na důkazy o zapojení komunity umístěné na oficiálních webových stránkách 
MAS Zálabí, z. s.: http://maszalabi.eu/akt/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-
2014-2020. 


