
 

  1 

SCLLD 2014-2020 

PŘÍLOHA Č. 3 POPIS ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A ČLENŮ MÍSTNÍHO 

PARTNERSTVÍ DO PŘÍPRAVY SCLLD 
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána „Společně v pohybu“ byla 
zpracována v letech 2012 – 2015 metodou komunitně vedeného místního rozvoje. Klíčovým aspektem 
bylo zapojení co nejširšího spektra místních aktérů na všech úrovních zpracování strategie. Díky tomu 
byla vytvořena strategie, která odráží všechny relevantní zájmy a názory. Příprava kombinovala dva 
přístupy, participativní komunitní přístup se zapojením veřejnosti a expertní přístup při zpracování 
analytických podkladů, facilitaci a finální kompletaci dokumentu. 

Zapojení veřejnosti bylo provedeno na různých úrovních intenzity participace – základními prostředky 
bylo dotazníkové šetření, šetření potřeb, veřejná projednávání, setkávání s místními opinion leadery  
a připomínkování průběžných výstupů. Jednotliví partneři se účastnili tvorby SCLLD  
ve všech jeho fázích prostřednictvím zapojení do orgánů MAS, veřejných projednávání a šetření potřeb 
regionu. Součástí práce na Strategii bylo veřejné projednávání pracovních verzí strategie na valných 
hromadách, které provázely tvorbu strategie až po její schválení. Jakmile jednotliví partneři pochopili, 
že mohou ovlivnit rozvoj regionu a že jejich účast není formální, aktivně se do přípravy strategie zapojili, 
což se týká také široké veřejnosti. Výrazným katalyzátorem byla podpora v Programu LEADER  
2007-2013, kdy viděli již i praktické výsledky rozhodování a realizaci strategie v území, kterého se 
problematika týká. 

Klíčovou součástí práce na strategii byly tematické schůzky se zástupci různých sektorů napříč celým 
regionem na základě zájmové oblasti daných subjektů a stanovených prioritních oblastí. Tyto pracovní 
jednání byly organizovány podle potřeby v průběhu vlastní přípravy strategie a hledaly optimální řešení 
problémů pro co největší okruh lidí, kterých se problém dotýkal. Výsledky setkání byly předávány 
prostřednictvím stanovených zástupců do základní skupiny (Rada MAS), která tyto výsledky a výstupy 
z analýzy potenciálu a šetření potřeb regionu sumarizovala a zajistila přípravu celkového návrhu řešení 
pro orgán s rozhodovací pravomocí (Valná hromada). Jednotlivých setkání se účastnilo variabilní pole 
aktérů podle konkrétního řešeného tématu.  

Veřejnost byla důkladně informována o průběhu přípravy strategie a byla seznamována s dílčími 
výstupy na veřejných projednáváních, setkáních místních aktérů a tematických setkáních, 
prostřednictvím článků v místních periodicích a zpravodajích, internetových stránek (zprávy, zápisy 
z jednání) a emailové komunikace. Dílčí výstupy byly prostřednictvím těchto kanálů průběžně 
předkládány veřejnosti k připomínkování.  

Tabulka P3.1 – Harmonogram zpracování SCLLD 
Aktivita 2012 2013 2014 2015 2016 

Informování veřejnosti o záměru zpracování strategie, sestavení realizačního 
týmu 

x    
 

Dotazníkové šetření  x    

Veřejná projednávání, definování problémů, potřeb, klíčových oblastí rozvoje 
a návrhu opatření, kulaté stoly 

 x X x 
 

Mapování absorbční kapacity území  x X x  

Analytická část   X   

Pracovní skupiny – k analýze území a tvorba strategické části   X   

Projednání návrhu strategie, připomínkování   X   

Schválení analytické a návrhové části VH MAS   X   

Realizace projektů PMOS, EMI 6 a ECHÚ (doplňují SCLLD)   X x  
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Aktualizace projektových záměrů   X x  

Kontrola souladu SCLLD a Strategie meziobecní spolupráce (PMOS)    x  

Aktualizace dat ve strategii, zapracování výstupů z projektů ECHÚ a EMI 6    x  

Přepracování SCLLD dle nové metodiky    x  

Schválení dodatku ke strategii - Strategie spolupráce obcí, úprava SCLLD    x  

Tvorba programových rámců, rozdělení finanční alokace MAS (PS)    x  

Připomínkování SCLLD     x x 

Schválení SCLLD VH MAS     x 

Podání SCLLD na MRR     x 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Dotazníkové šetření vč. vyhodnocení a zápisy z veřejných projednávání, kulatých stolů, pracovních 
skupin, relevantních schůzí Rady MAS a Valné hromady MAS jsou dostupné na: 
 http://mas-moravskabrana.cz/strategie/dokumenty_sclld. Prezenční listiny jsou archivovány 
v kanceláři MAS. 

 
 
 

  

http://mas-moravskabrana.cz/strategie/dokumenty_sclld
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3.1 MAPOVÁNÍ POTŘEB REGIONU 
 
Dotazníkové šetření  

Na území MAS Moravská brána probíhalo dotazníkové šetření mezi obcemi, neziskovými organizacemi, 
podnikateli a zároveň anketa mezi občany v roce 2013.  

Obrázek P3.1 – Dotazníkové šetření  

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 

 
Z dotazníkového šetření vzešly projektové záměry a informace z pohledu kulturních památek, 
brownfields, přírodních zajímavostí, infrastruktury a služeb v regionu. Důležitým výstupem 
dotazníkového šetření byly informace týkající se potřeb v regionu a kvality života. Díky dotazníkovému 
šetření byly v regionu zmapovány neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Na základě 
dotazníkového šetření byly určeny pracovní skupiny, které dále řeší a určují směr Integrované strategie 
rozvoje území 2014–2020 pro území MAS Moravská brána. 

Dotazníkové šetření mezi obcemi: 
Zjišťovaná data: Základní obecní infrastruktura, Technická infrastruktura, Společenská infrastruktura  
–  školství, kultura, sport, zdravotnictví, Kulturní památky, Přírodní zajímavosti, Přehled spolků v obci, 
Přehled podnikatelů v obci, Přehled dotací za posledních 5 let, Projektové záměry  

Anketa pro obyvatele  
MAS Moravská brána obsahovala 15, které zjišťovaly povědomí veřejnosti o MAS a její činnosti, stav 
přípravy projektových záměrů a hodnocení situace v regionu – co v regionu chybí, hodnocení kvality 
života a oblasti rozvoje na něž by se měli lokální lídři zaměřit.  
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Graf P3.1 – Vyhodnocení ankety pro obyvatele  
Znáte činnost MAS Moravská brána? Znáte projekt, který MAS ve vaší obci nebo jiné obci podpořila? 

      
Pozn.: kompletní výsledky šetření viz http://mas-moravskabrana.cz/strategie/dokumenty_sclld 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 

 

Mapování absorbční kapacity a potřeb území 

Mapování potřeb území probíhá v území každoročně. První mapování bylo součástí dotazníkového 
šetření v roce 2013, v následujících letech proběhlo vždy v lednu a únoru daného roku. Pracovníci MAS 
provedli dotazování e-mailem, telefonicky a především prostřednictvím individuálních schůzek. 
Osloveni byly obce a jejich p. o., podnikatelé i NNO. Lze konstatovat, že je dlouhodobě problematické 
zjišťování záměrů u soukromého sektoru, zejména podnikatelů). Dobře spolupracují zemědělci. 

Pracovníci MAS zjišťovali v rámci šetření projektové záměry vč. jejich reálné připravenosti, projekty 
realizované v uplynulém roce a současně byly diskutovány aktuální i dlouhodobé potřeby a problémy, 
náměty pro spolupráci. Na základě šetření byla provedena aktualizace zásobníku projektových záměrů 
a byly připraveny podněty do diskuze s místními aktéry a jednání Rady MAS a VH mikroregionů, kde 
byly zjištěné problémy a zájmy dále diskutovány. 

 

Individuální konzultace 

Další formou zjišťování potřeb území byly individuální konzultace z iniciativy místních aktérů 
uskutečněné v kanceláři MAS. MAS aktivně poskytuje místním aktérům poradenství v orientaci 
v evropských a národních dotačních zdrojů, pomáhá jim se správným zacílením jejich záměrů, 
posouzením udržitelnosti a pomoc s vyhledáním vhodného dotačního titulu, případně orientaci 
v konkrétní výzvě tak, aby si byl žadatel schopen svou žádost sám připravit a podat. V rámci těchto 
konzultací byly mimo diskuze nad aktuálním projektem probírány i budoucí záměry, rozvojové plány  
a potřeby. 

 

Přenos informací z mikroregionů 

MAS rovněž aktivně využívá aktivit mikroregionů. Pracovníci MAS se pravidelně účastní valných 
hromad a zasedání rad mikroregionů Lipensko, Pobečví i Záhoří – Bečva. Informují o stavu a vývoji 
zpracování SCLLD, změnách, aktuální diskuzi a zpětně sbírají podněty z mikroregionů. Současně se 
zúčastňují i studijních cest po ČR pořádaných mikroregiony, které jsou určeny pro starosty, zastupitele, 
členy komisí, spolky, zástupce škol, atd.  V letech 2013 až 2015 se uskutečnily studijní cesty do MAS 
Železné hory, Mikroregion Hrotovicko, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, MAS Slavkovské bojiště, 
Vesnice roku z Jihomoravského, Pardubického kraje a Vysočiny. Zástupce MAS spolu s některými 
starosty se rovněž zúčastnili exkurze SPOV a CSV do MAS Vršatec a MAS Požitavie – Širočina na 
Slovensku. Tyto studijní cesty jsou zaměřeny na přenos dobré praxe. Přímo na místě se diskutuje 
rozdílnost či shodnost potřeb našeho a navštíveného území, možnost přenosu zkušenosti a současně 
je účastníci využívají pro diskusi s pracovníky MAS o potřebách a projektových námětech z jejich obce. 

  

http://mas-moravskabrana.cz/strategie/dokumenty_sclld
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3.2 VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ  
 
V roce 2013 se uskutečnila čtyři veřejná projednávání k přípravě SCLLD MAS Moravská brána pro 
období 2014-2020. Každé veřejné projednávání se uskutečnilo ve vybrané obci každého ze tří 
partnerských mikroregionů. Za „vnějšího experta“ byla ve výběrovém řízení vybrána Středomoravská 
agentura rozvoje venkova (SMARV), která prokázala nejvíce zkušeností v realizaci programu LEADER  
a důležité bylo její zaměření na metody otevřeného zapojování veřejnosti. V roce 2014 se uskutečnilo 
jedno veřejné projednání SCLLD. Po volbách do obecních zastupitelstev bylo uspořádáno setkání členů 
MAS. 

MAS Moravská brána se v letech 2014 – 2015 účastnila jako partner projektu SMS ČR „MAS jako nástroj 
pro efektivní chod úřadů“ (ECHÚ), jehož výstupem byla úprava části SCLLD orientované na spolupráci 
obcí (analytická i strategická část dokumentu) a samostatný dodatek SCLLD „Strategie spolupráce 
obcí“, který byl schválen obcemi MAS a stal se nedílnou součástí SCLLD. V roce 2015 proběhly dva 
kulaté stoly se starosty obcí MAS zaměřené na diskuzi nad stavem a možnostmi rozvoje spolupráce 
obcí v MAS, výstupy z diskuzí byly zapracovány do analytické i strategické části SCLLD (Klíčová oblast 
rozvoje území 6 Rozvoj spolupráce a místního partnerství). 

 
První veřejné projednání  - 20. března 2013 v Kulturním domě v Dolním Újezdě 

Počet účastníků – 34 osob. 

Po úvodních prezentacích a diskusi o způsobu a harmonogramu přípravy strategie byly rozdány 
barevné lístky, na které měli účastníci psát své názory na dobré a špatné věci v programovacím období 
2007 – 2013. Oranžové lístky – pozitivní věci, šedé lístky – negativní. Tyto názory se týkaly fungování 
MAS, čerpání dotací a rozvoje regionu obecně. Další aktivitou byl brainstorming týkající se tzv. 
integrovaného  projektu MAS. Účastníci vznesli své návrhy, které byly zaznamenány. Závěrem 
společného jednání byla tvorba SWOT analýzy. Přítomní byli rozděleni do 4 skupin po cca 7 lidech a 
každá skupina měla prostor k vyjádření svých názorů jak k silným nebo slabým stránkám regionu, tak 
k příležitostem a hrozbám. Výsledná SWOT analýza je průnikem názorů všech pracovních skupin ke 
každé oblasti SWOT analýzy. Po vytvoření SWOT analýzy byli přítomní hosté vyzváni k předložení svých 
projektových záměrů, které byly následně přiřazeny k silným a slabým stránkám identifikovaným 
v rámci SWOT analýzy. Mezi nejčastější projektové záměry patřila výstavba malometrážních bytů pro 
seniory, zřízení regionálního muzea, výstavba cyklostezky, oprava infrastruktury v obci apod. 

Výstupy pro strategii: Zhodnocení stávajícího programovacího období – bude použito do 
implementační části strategie, SWOT analýza regionu, databáze cca 40 ti projektových námětů – 
podklad pro priority a opatření ve strategii.  

Foto P3.1 – Veřejné projednávání Dolní Újezd 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 
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Druhé veřejné projednání - 10. dubna 2013 v obci Prosenice 

Počet účastníků  - 28 osob 

Při vstupu do sálu si každý účastník vybral barevnou vizitku (celkem 3 barvy). Po úvodních prezentacích 
byla přečtena SWOT analýza z minulého jednání, účastníci měli možnost se k ní vyjádřit. Dále dostali 
lepící lístky, na které zaznamenali své projektové náměty. Ty byly následně přidány k námětům 
z projednání v Dolním Újezdě. Bylo tak k dispozici cca 50 lístků s náměty. Dále proběhl brainstorming 
k integrovanému projektu MAS a vznesené nápady byly zapsány. Účastníci se poté rozdělili do tří 
skupin podle barev. Každá skupina k dispozici flipchart nadepsaný dvěmi z těchto témat: 1. občanská 
vybavenost, spolkový život a kultura, 2. podnikání, 3. infrastruktura, 4. vzdělání, zaměstnanost, sociální 
oblast, 5. životní prostředí, 6. cestovní ruch. Úkolem skupiny bylo do „svých“ témat přiřadit náměty  
a poté vymyslet možný název „priority“. V závěru proběhlo zhodnocení, diskuse, přeskupení témat 
před celou skupinou. Poté co se účastníci v rámci možností shodli na prioritách, byly tyto názvy priorit 
přepsány na barevné lepící lístky. Úkolem skupiny bylo dohodnout se na seřazení priorit podle 
důležitosti a následně je přenést do „terče“, kdy nejdůležitější priorita byla umístěna ve středu terče  
a nejméně důležitá na vnější straně.  

Dohodou přítomných vznikl první návrh rozvojových priorit/klíčových oblastí rozvoje pro období 2014-
2020: 

1. Kultura a společenský život – oblasti podpory: měkké aktivity v těchto oblastech. 
2. Technická infrastruktura – oblasti podpory: chodníky a místní komunikace; čistírny odpadních 

vod, vodovody a kanalizace. 
3. Životní prostředí – oblasti podpory: krajina a zeleň; vodní plochy; nakládání s odpady.  
4. Cesty k poznání krajiny a historie regionu – oblasti podpory: muzea; rozhledny; cyklostezky; 

servis pro cestovní ruch 
5. Příležitosti pro podnikání na venkově – oblasti podpory: poradenství; podnikání; zemědělství 
6. Investice a opravy – oblasti podpory: výstavba bytů; opravy a rekonstrukce obecních budov; 

kulturní  
a sportovní zařízení; opravy a rekonstrukce vzdělávacích zařízení; oprava sakrálních staveb. 

7. Podpora vzdělávání a rozvoj sociálních služeb – oblasti podpory: publikační činnost; 
vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; sociální služby.  

V závěru jednání byl sestaven seznam priorit/klíčových oblastí rozvoje dle jejich významnosti. 
Z hlediska významnosti mezi velmi důležité oblasti patří občanská vybavenost a technická 
infrastruktura, mezi „nejméně“ významné patří cestovní ruch. Navržené priority byly v průběhu prací 
na SCLLD dále rozvíjeny.  

Foto P3.2 – Veřejné projednávání, Prosenice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 
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Třetí veřejné projednání - 14. května 2013 v obci Žákovice 

Počet účastníků – 24 osob 

V rámci úvodních prezentací byla zrekapitulována minulá projednání a dále dostali účastníci k dispozici 
papíry a tužky, na které mohli v průběhu setkání zapsat dotazy / podněty do závěrečné diskuse. Pro 
tyto podněty byla připravena papírová krabice. Dále se účastníci rozdělili do tří skupin. Prvním úkolem 
bylo rozdělit potenciálních 100 mil. Kč (100% financí)  mezi 6 navržených priorit. Výsledky pak 
prezentoval vždy zástupce z každé skupiny, uvedl procentní podíly a důvody, proč se tak skupina 
rozhodla. Tyto výstupy byly zkonfrontovány s „terčem“ z minulého projednání, byla shledána víceméně 
shoda v důležitosti priorit. Druhým úkolem bylo rozpracování priorit. Každá ze skupin pracovala  
na dvou prioritách strategie. Dostala k dispozici ke každé prioritě list papíru, na kterém byl název 
priority, seznam námětů, které do ní spadají  a první návrh možných opatření. Úkolem skupinky bylo 
diskutovat o těchto opatřeních, doplnit je, popř. zúžit a následně mezi výsledná opatření opět rozdělit 
finance. Následovaly prezentace výstupů každé skupiny zvlášť. Dále byly diskutovány náměty 
přítomných na společný projekt: cestovní ruch – rozhledny nebo provázaný systém výškových bodů 
(nejen rozhledny, ale i radnice apod.) s cílem výhledu do Moravské brány, je možno je propojit 
cyklostezkami. Další nápad: herní, resp. cvičící prvky s popisem cvičení, vhodné i pro seniory. Dále: 
geocaching, obnova polních cest. Závěr: možnosti propojení pohybu s výškovými body. Na závěr byli 
přítomní vyzváni k vymyšlení názvu nové strategie pro období 2014-2020. Všichni účastníci se shodli 
na názvu „Společně v pohybu“. 

Výstup pro strategii: priority rozpracované do opatření. Každá priorita budo obsahovat jedno „měkké 
opatření“ a bude navržena průřezová priorita zaměřená na propagaci, zázemí MAS a rozvoj spolupráce. 
Dále vznikl první návrh finančního plánu. Námět na integrovaný projekt, jehož potenciálním 
příjemcem je MAS a může být navržen k přímé podpoře v rámci strategie. Návrh názvu strategie. 

Priority: 

1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 9 % 
(muzea, rozhledny, cyklostezky, kostely, sakrální stavby, ubytování) 

2. Zlepšování technické infrastruktury a životního prostředí 28 % 
(čistírny odpadních vod, vodovody a kanalizace, krajina, zeleň; vodní plochy; nakládání 
s odpady)  

3. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově 13 % 
(řemesla, poradenství; podnikání; zemědělství) 

4. Budování zázemí pro obyvatele obcí 30 % 
(chodníky a místní komunikace, výstavba bytů; opravy a rekonstrukce obecních budov; 
kulturní a sportovní zařízení; sportovní areály, opravy a rekonstrukce vzdělávacích zařízení) 

5. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb 13% 
(publikační činnost; vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; sociální služby, měkké aktivity 
v kultuře, sportu a volném čase, podpora mateřských center) 

6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství 7 % 
(management, projekty spolupráce, společný projekt)  
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Foto P3.3 – Veřejné projednávání, Žákovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 

 
Čtvrté veřejné projednání - 15. července 2013 v Lipníku nad Bečvou  

Počet účastníků - 19 osob, MAS – 3 osoby, SMARV – 3 osoby. Veřejný i soukromý sektor zastoupeny 
z cca 50%. 

Veřejné projednání v Lipníku nad Bečvou bylo určené především pro zastupitele města Lipníka nad 
Bečvou a další významné aktéry z řad městského úřadu a také místní spolky a podnikatele. Město Lipník 
nebylo v době přípravy SPL 2008 – 2013 členem MAS. Přítomným proto byla nejprve osvětlen důvod  
a způsob zpracování strategií komunitním způsobem, dosavadní průběh přípravy strategie, hlavní 
závěry z předchozích 3 projednávání a diskuze nad daty do analýzy, schválení navržených priorit  
a opatření.   

Výstup pro strategii: doplnění dat pro analýzu ze strany města, potvrzení navržených priorit a zaměření 
opatření. 

Foto P3.4 – Veřejné projednávání Lipník nad Bečvou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2013 

 
Páté veřejné projednání - 17. července 2014 v obci Veselíčko 

Počet účastníků – 37 osob 

Na veřejném projednání v roce 2014 byli přítomní seznámeni s dosavadním postupem zpracování 
SCLLD (analytická část / návrhová část / zásobník projektových záměrů) a představeny aktuální verze 
operačních programů na období 2014-2020 s důrazem na podporu SCLLD tak, aby bylo zřetelné, které 
typy projektů bude možné financovat prostřednictvím MAS. Dále byla prezentována aktuální verze 
strategie MAS Moravská brána a především návrhová část, tedy hlavní priority a opatření. Posledním 
příspěvkem byla prezentace o tzv. standardizaci MAS, tedy kritériích přijatelnosti, které musí každá 
MAS v ČR splnit, aby mohla čerpat finance prostřednictvím SCLLD. Účastníci setkání dále diskutovali 
podobu strategie, omezené financování opatření strategie prostřednictvím výzev MAS a z ESIF obecně, 
bude nutné se z velké části orientovat na národní zdroje, velký potenciál má i spolupráce obcí, resp. 
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sdružení prostředků z obecních rozpočtů na zavedení společné služby) a vyšší míra spolupráce se 
soukromým sektorem. 

Výstup pro strategii: projednání pracovní verze SCLLD – analytická a strategická část 

 

Foto P3.5 – Veřejné projednávání, Veselíčko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 
Setkání členů MAS k CLLD – 20. 11. 2014 v Prosenicích 

Počet účastníků – 33 členů MAS 

Po volbách do obecních zastupitelstev uspořádala MAS setkání členů, na němž se představili noví 
zástupci obcí. Přítomní byli seznámeni s Informacemi o novém plánovacím období (2014 - 2020), rolí 
MAS v tomto období, stavem zpracování SCLLD, očekávaným vývojem a postupem prací v roce 2015. 
Současně jim byl prezentován aktuální vývoj operačních programů a pravděpodobné dotační možnosti 
v nadcházejících letech. Na setkání byla prezentována i nová sociální služba, resp. poskytovatel  
a diskutována situace v sociálních službách v regionu, potřebnost a možnosti financování sociálních 
služeb, členové MAS se shodli na tom, že tato oblast je prioritou a měla by být podpořena i ve výzvách 
MAS, pokud to bude možné. Dále byly diskutovány další potřeby a projektové záměry a možnosti 
financování a změny v možnostech financování obecních projektů (nemožnost financovat občanskou 
vybavenost z PRV jak tomu bylo dosud). 

Výstup pro strategii: potvrzení a upřesnění pracovní verze SCLLD po volbách do obecních zastupitelstev 

Foto P3.6 – Setkání členů MAS Prosenice 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 

Další série veřejných projednání strategie zaměřených na informování především o programových 
rámcích a připravovaných výzvách MAS a animační činnosti je plánována na jaře 2016. 
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3.3 TEMATICKÁ SETKÁNÍ  
 

V průběhu přípravy SCLLD zorganizovala MAS řadu tematických setkání s místními aktéry, které 
umožnily diskutovat potřeby a rozvojové záměry zjištěné v průběhu analytických prací, mapování 
potřeb regionu a prvotních veřejných projednávání, dále je rozvíjet a v konečné fázi zpracovat 
strategickou část dokumentu tak, aby plně zobrazovala rozvojový potenciál regionu.  

Výsledky setkání byly předávány prostřednictvím stanovených zástupců do základní skupiny (Rada 
MAS), která tyto výsledky a výstupy z analýzy potenciálu a šetření potřeb regionu sumarizovala  
a zajistila přípravu celkového návrhu řešení pro orgán s rozhodovací pravomocí (Valná hromada). 
Jednotlivých setkání se účastnilo variabilní pole aktérů z veřejného i soukromého sektoru podle 
konkrétního řešeného tématu.  

 
3.3.1 Obce a meziobecní spolupráce 

Setkání: 10. 4. 2014, 9. 12. 2014, 26. 2. 2015, 8. 9. 2015 

V průběhu let 2014 a 2015 se uskutečnila řada setkání zástupců obcí, na nichž obce společně řešily 
oblast rozvoje spolupráce obcí MAS - možnosti řešení společných problémů, tvorbu společných 
projektů, přenos dobré praxe a dále problémy regionu v oblasti občanské vybavenosti, technické 
infrastruktury, odpadů, bytové politiky, dopravy, školství z pozice zřizovatele, podpory sociálních 
služeb, podpora zaměstnanosti, krizové řízení, administrativní podpora malých obcí, cestovního ruchu, 
atd. Obce průběžně kontrolovaly zapracování jejich potřeb do SCLLD.  

Podpora spolupráce obcí byla aktivně rozvíjena i díky projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
realizovaným DSO MR Lipensko. Výstupy a závěry z jednání projektu PMOS byly zapracovány  
do Strategie MOS, jejíž závěry byly průběžně projednávány na Radě MAS a následně zapracovány  
do SCLLD tak, aby obě strategie byly v souladu. 

Klíčové oblasti rozvoje: všech šest klíčových oblastí rozvoje 

 

Setkání starostů MAS – 10. dubna 2014 - odpady 

Počet účastníků – 22 obcí 

První tematické setkání obcí bylo na téma odpady a meziobecní spolupráce. Předmětem diskuze byly 
nejistota vzhledem k avizovanému zákazu skládkování, zvyšující se náklady na svoz komunálního 
odpadu a rozdílná politika svozových společností – zájem obcí o společné výběrové řízení a celkové 
společné řešení OH v regionu, plán vybudovat spalovnu v blízkém Přerově – nesouhlas s plánem, řešení 
bioodpadu a tříděného odpadů, a další. Odpadové hospodářství a jeho řešení na společné bázi bylo 
určeno jako jedna z priorit MAS. Kancelář MAS byla pověřena rozpracováním opatření SCLLD o OH. 
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Foto P3.7 – Setkání starostů, Prosenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 
Setkání starostů MAS – 9. prosince 2014 - cyklodoprava 

Počet účastníků – 9 obcí 

Další tematické setkání obcí bylo na téma cyklodoprava v území MAS. Po představení výhledu podpory 
výstavby cyklostezek v období 2015-2020, projektových záměrů obcí MAS a stavu připravenosti 
projektů proběhla diskuze nad plánováním sítě cyklostezek (koncepční řešení rozvoje sítě, koordinace 
projektů). Přítomní se shodli nad nutností řešit rozvoj koncepčně s ohledem na možné zdroje 
financování, kancelář MAS dostala úkol zpracovat koncept rozvoje sítě cyklostezek MAS Moravská 
brána jako přílohu SCLLD. Padl i návrh na společný projekt MAS na značení všech stávajících cyklotras 
v celém území. 

Foto P3.8 – Setkání starostů, Lipník nad Bečvou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 

Setkání starostů MAS – 26. února 2015 v obci Radslavice – Kulatý stůl spolupráce obcí 

Počet účastníků – 22 obcí 

Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu SMS ČR MAS jako nástroj pro efektivní chod úředů, jehož 
se MAS účastnila jako partner. Výstupy z projektu byly zapracovány do strategie (analytická i návrhová 
část) a součástí strategie se stal i dodatek Strategie spolupráce obcí pro roky 2015 – 2020. Po prezentaci 
projektu ECHÚ a potenciálních možností rozvoje spolupráce obcí byli přítomni starostové vyzváni  
k diskuzi nad zvolenými tématy a možnostmi spolupráce obcí v rámci MAS Moravská brána a také co 
by mohla MAS Moravská brána pro obce udělat, role plánovaného nového DSO MORAVSKÁ BRÁNA. 
Přítomní starostové hovořili o problémech v oblasti nakládání s odpady, školství, sociální potřebnosti, 
nakládání s vodami i bezpečnosti, které je účelné řešit společně. Padla řada podnětů pro rozpracování 
koncepce a zpřesnění strategie MAS.  
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Foto P3.9 – Kulatý stůl  Radslavice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Setkání starostů MAS – 8. září 2015 v obci Sušice 

Počet účastníků – 17 obcí 

Přítomní zástupci obcí byli seznámeni s finální verzí dodatku SCLLD Strategie spolupráce obcí MAS 
Moravská brána (SSO) a návrhem úprav SCLLD s ohledem na pokrok v rozvoj konceptu hlubší 
spolupráce obcí v regionu. Starostové vzali na vědomí fakta zjištěná v projektu a uvítali navržená řešení. 
Všichni zúčastnění jsou si vědomi nutnosti koncepčního a dlouhodobě konzistentního řešení 
definovaných problémů. K takovému jsou v SSO Moravská brána navrženy patřičné cesty a budou-li 
postupně dále vykonávány navržené kroky, bude se situace v území ubírat k lepšímu. Komentáře 
k dokumentu ze strany přítomných starostů byly spíše v podobě doplňujících dotazů neměnících 
samotný dokument. Znění SSO MAS Moravská brána bylo přítomnými starosty schváleno stejně jako 
Pakt o spolupráci. Obce dále diskutovaly aktuální problémy obcí - zejména o téma odpadového 
hospodářství v malých obcích MAS, které podněcuje iniciativu ke zřízení pozice odpadového manažera 
při nově vznikajícím DSO. Dále se jedná o oblast informování zástupců obcí o změnách v legislativě, 
drobné dotazy k veřejným zakázkám a s nimi souvisejícími výběrovými řízeními realizovanými 
v jednotlivých obcích. V oblasti zaměstnanosti bylo diskutováno vytvoření pracovní čety na platformě 
sociálního podniku zřízeného uskupením obcí nebo samotným DSO, přičemž tato pracovní četa bude 
mít za úkol řešit lépe péči o obce na základě zakázek jednotlivých obcí zadaných tomuto podniku. 
Neméně důležité je společné vyjednávání s ÚP ohledně sdělování jmen volných uchazečů dle obcí.  
Zástupci obcí se dále zajímají o možnou podporu malých podnikatelů, která bude umožněna pouze 
prostřednictvím MAS v rámci financí plánovaných v alokaci PRV. Mezi starosty dále začínají zaznívat 
otázky ke KPÚ a jednání se Státním pozemkovým úřadem.  

Foto P3.10 – Setkání starostů, Sušice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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Setkání starostů MAS – projednání finální verze strategie k připomínkám v mikroregionech 

Setkání: 25. 11. 2015 – 12 obcí, 27. 11. 2015 – 17 obcí, 10. 12. 2015 – 13 obcí 

Před finálním schvalováním strategie byla SCLLD zveřejněna k připomínkám. Kancelář MAS 
prezentovala finální strategii a zejména pak cíle a opatření dotýkající se místní samosprávy a rozdělení 
alokace MAS z IROP, PRV a OPZ na Valných hromadách mikroregionů Lipensko, Záhoří – Helfštýn a 
Pobečví. Starostové, kteří se na podobě strategie celou dobu aktivně podíleli, položili doplňující dotazy 
a finální verzi strategie vzali na vědomí bez připomínek a návrhů změn. 

Foto P3.11  - Setkání starostů, Týn nad Bečvou a Lipník nad Bečvou 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 

3.3.2 Školství 

Setkání: 14. 5. 2014 – 23 osob (ředitelé, zřizovatelé), 3. 7. 2014 – 7 osob (ředitelé, zřizovatelé),  
8. 7. 2015 – 13 osob (ředitelé, zřizovatelé) 

Setkání k oblasti rozvoje školství v území se v roce 2014 uskutečnilo dvakrát. Účastníci diskutovali  
o problémech a možnostech rozvoje předškolního a základního vzdělávání, byly představeny 
projektové záměry škol a také možná spolupráce škol. Výstupem druhého jednání byl definitivní návrh 
specifických cílů a opatření pro oblast školství v SCLLD. V roce 2015 se ředitelé škol i obce aktivně 
zapojili do přípravy projektu MAP vzdělávání v území MAS, jehož cílem je společného plánování rozvoje 
školství v území MAS (území ORP Lipník nad Bečvou bylo po dohodě rozšířeno i o obce MAS z ORP 
Přerov). Mimo diskuze k MAP byli seznámeni s definitivní verzí opatření SCLLD s ohledem na možnosti 
financování vzdělávacích zařízení prostřednictvím výzev MAS, toto znění potvrdili bez úprav. 

Klíčové oblasti rozvoje: 4. Budování zázemí pro obyvatele obcí (investice do školských zařízení),  
5. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb 
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Foto P3.12  - Rozvoj školství v regionu, Týn nad Bečvou a Lipník nad Bečvou 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014, 2015 

 

3.3.3 Sociální věci 

Setkání: 21. 7. 2014 – 18 osob (poskytovatelé soc. služeb, starostové) 

Setkání bylo určeno především pro poskytovatele sociálních služeb a obce z území MAS, kteří společně 
definovali základní problémy a potřeby území v oblasti sociálních služeb. Účastníci setkání byli 
seznámeni s výsledky analýzy sociální oblasti v území MAS a návrhem opatření.  
Skupina diskutovala o znění navrhovaných opatření a navrhla jejich úpravy (drobné reformulace) tak, 
aby reálně reflektovaly diskutované problémy a potřeby. Diskuze směřovala ke konstatování velké 
podfinancovanosti tohoto sektoru a nutnosti hledání finančních zdrojů nejen z MPSV, ale lepší čerpání 
dotací a rovněž participace rozpočtů obcí, v nichž jsou služby poskytovány. Zájem je jednoznačně  
o podporu terénních služeb a rozšíření pobytových služeb (kapacity stávajících zařízení) a to především 
pro seniory, zdravotně postižené. Diskutována byla i oblast podporovaného bydlení pro seniory, 
handicapované i mladé rodiny a ambulantních služeb pro seniory (typ Lipenský klub Pohoda). Je možná 
spolupráce obcí při výstavbě a provozu těchto zařízení.  

Klíčové oblasti rozvoje: 4. Budování zázemí pro obyvatele obcí (investice do sociálních služeb),  
5. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb 

Foto P3.13 – Sociální věci, Týn nad Bečvou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 

3.3.4 Podnikání a zaměstnanost 

Setkání: 26. 5. 2015 – 10 osob, 5. 8. 2015 – 7 osob, 25. 8. 2015 – 31 osob (občané, zemědělci, 
podnikatelé, školy, obce, mikroregiony, ÚP Přerov, zástupce sektorové dohody) 

Setkání s místními zemědělci, podnikateli a aktéry místního trhu práce, která MAS zorganizovala, řešila 
problematiku rozvoje podnikání, zemědělství a zaměstnanosti v území MAS. Speciální pozornost byla 
věnována i sociálnímu podnikání, které v území není rozvinuto.  
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Workshop na téma komunitně podporované zemědělství byl kanceláří MAS Moravská brána 
zorganizován na základě identifikované poptávky v území a na základě analytických dat, ze kterých 
vyplývá absence tohoto typu podnikání v území MAS Moravská brána. Území je současně definováno 
jako zemědělské, proto je zde očekávatelný velký potenciál k diverzifikaci možností zemědělského 
podnikání a zřetelná podpora tohoto sektoru podnikání. Celý workshop se nesl ve velmi tvůrčím duchu 
a lze jej vyhodnotit jako velmi příznivý start do případné další spolupráce s drobnými zemědělci v území 
při vyplňování mezery na místním trhu v podobě absence nabídky bedýnkového prodeje či jakéhokoli 
způsobu zkrácení spotřebitelského řetězce mezi hospodářem a zájemcem o čerstvé domácí produkty.  

Předmětem pracovního setkání s občany a podnikateli bylo nalezení podnikatelského potenciálu mezi 
občany MAS, představení možností vedoucích k založení nového typu podnikání – sociální podnikání  
a motivace obyvatel k tomuto kroku. Podpora drobného podnikání se osvědčila již v minulém 
programovacím období a MAS v tom hodlá pokračovat i nadále. Oproti tomu sociální podnikání je 
v území zcela nové. Potvrdilo se, že model je zajímavý, nicméně bude třeba masivní informační 
podpora v rámci animace území. Účastníci byli vyzváni k šíření myšlenky a především k rozvedení 
vlastních podnikatelských myšlenek alespoň do podoby podnikatelského záměru, který lze následně 
zkonzultovat přímo v MAS či ve spolupráci se spolupracujícími odbornými institucemi. 

Setkání místních aktérů trhu práce bylo uspořádáno společně s Hranickem. Setkání se zúčastnili 
zástupci MAS, mikroregionů, škol (ZŠ i SŠ), ÚP Přerov, zaměstnavatelé, zástupci samosprávy a expert 
regionálního zastoupení SP ČR v projektu Sektorové dohody. V rámci diskuze bylo dosaženo shody nad 
reálnými slabými stránkami a hrozbami místního trhu práce, při brainstormingu následně padlo několik 
potenciálních budoucích okruhů spolupráce, které je vhodné podporovat - Popularizace technického 
vzdělávání, Shrnutí legislativních překážek u všech článků systému adaptace trhu práce (na straně ZŠ, 
SŠ, ÚP i podniků), jejich transfer do struktur s možností legislativu ovlivňovat (NS MAS, SMO, SMS, Učící 
se síť Paktů zaměstnanosti), Práce se základními školami a rodiči, Využití struktury MAS a mikroregionů 
k systematickému informování obcí a dalších subjektů v území. 

Klíčové oblasti rozvoje: 3. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově 

Foto P3.14 – Podnikání a zaměstnanost, Lipník nad Bečvou, Hranice 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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3.3.5 Cestovní ruch 

Setkání: 17. 6. 2014 – 10 osob z MAS MB, 5 osob z okolních MAS 

Setkání aktérů cestovního ruchu řešilo oblast rozvoje podmínek pro cestovní ruch v území MAS  
a možnosti budoucí spolupráce s okolními turistickými destinacemi (okolními MAS). Byly prezentovány 
projektové záměry, diskutovány možnosti financování a účastníci zrevidovali návrh opatření pro oblast 
cestovního ruchu a navrhli jejich úpravy. Setkání PS se kromě lokálních aktérů zúčastnili i zástupci 
okolních turistických destinací. Rozvoj cestovního ruchu v území MAS tak bylo možné diskutovat  
vč. vztahu k celkovému rozvoji turismu v Přerovském okrese. 

Klíčové oblasti rozvoje: 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 

Foto P3.15 – Cestovní ruch, Lipník nad Bečvou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 

 

3.3.6 Česko – polské partnerství 

Setkání: 18. 4. 2015 – 44 osob (spolky, školy, obce) 

Rozvoj česko-polského partnerství je jednou z priorit rozvoje spolupráce MAS. V prosinci 2014 jela do 
Polska delegace z MAS na pozvání LGD Partnerstwo Borów Niemodlinskich (Opolské vojvodství), aby 
domluvila další spolupráci na širší úrovni MAS pro programovací období 2014-2020. Na jaře 2015 jeli 
do Polska zástupci spolků z MAS na schůzku s polskými protějšky, aby zde dohodly první společné 
projekty. Do budoucna jsou očekávány společné projekty našich a polských obcí, mikroregionů, NNO  
a obou MAS v oblastech cestovní ruch, přenos zkušeností, sdílení tradic, vzájemné porozumění apod., 
v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL.  

Klíčové oblasti rozvoje: 6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství 

Foto P3.16 – Česko – polské setkání spolků, Wrzoski 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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3.3.7 Pracovní skupina pro preferenční kritéria (Výběrová komise MAS) 

Setkání: 21. 10. 2014 

V roce 2014 se sešla Výběrová komise MAS. Komise se věnovala evaluaci způsobu výběru projektů  
v SPL (období 2008 – 2013) a problematice nastavení preferenčních kritérií pro výběr projektů v období 
2014 – 2020. Výstupem setkání bylo vytvoření prvotního návrhu preferenčních kritérií pro výběr 
projektů ve výzvách MAS dle zkušeností s předcházejícím obdobím 2007 – 2013, s nímž bylo dále 
pracováno. 
Tabulka P3.2 – Pracovní skupiny pro preferenční kritéria (Výběrová komise MAS) 

Název PS Členové 

Preferenční kritéria Stanislava Čočková, Markéta Trnčáková, Alena Stískalová, Jaromír Školoudík, Petr 
Mrázek, Eva Dostalíková, Tomáš Šulák, Marek Zábranský 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 

3.3.8 Pracovní skupiny pro rozdělení alokací 

Setkání: PS IROP – 24. 11. 2015, PS IROP – 24. 11. 2015, PS OPZ – 24. 11. 2015, 1. 12. 2015 

Jednání o rozdělení alokace CLLD z IROP, PRV a OPZ proběhlo v MAS Moravská brána v několika krocích.  
 předběžný sběr záměrů z dané oblasti v průběhu let 2013 – 2015 
 nastudování pravidel pro alokaci CLLD 
 konzultace k projektovým záměrům směřující ke zjištění, zda tyto budou či nebudou 

podporované z IROP v CLLD 
 příprava materiálu – přehled opatření CLLD financovatelných z OP a absorbční kapacity území 
 diskuze o alokacích z PRV, IROP a OPZ v Radě MAS, rozhodnutí o ustanovení 3 pracovních skupin 

pro rozdělení alokace 

Tabulka P3.3 – Pracovní skupiny pro přípravu Programových rámců 
Název PS Členové 

IROP Jiří Řezníček, Kateřina Krejčí, Dana Navrátilová, Josef Hrdlička, Bohumil Gibala, Martin 
Engl, Jana Skopalová, Vlastimil Bia, Otakar Dokoupil, Josef Vaculin 

PRV Otakar Dokoupil, Leoš Zdráhal, Petr Lon, Karel Klimeš, Jiří Složil, Roman Horník, 
Markéta Trnčáková, Petr Mahr, Vlastimil Bia, Tomáš Šulák 

OP Z Josef Hrdlička, Hana Školoudová, Marie Kaňovská, Jana Jurajdová, Miloslav Jančík, 
Dana Navrátilová, Marie Vinklerová, Otakar Dokoupil, Vlastimil Bia 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Pracovní skupiny provedly výběr opatření, jež budou realizována v rámci Programových rámců, 
rozdělení finanční alokace MAS mezi jednotlivá opatření, stanovení předběžného plánu výzev  
a diskutovaly preferenční kritéria pro jednotlivá opatření programových rámců. Návrh pracovních 
skupin byl poté schválen prosincovou Radou MAS a v lednu 2016 Valnou hromadou MAS Moravská 
brána. 
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Foto P3.17 – PS pro rozdělení alokací 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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3.4 PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES A SCHVALOVÁNÍ STRATEGIE V ORGÁNECH MAS 
 

Transparentnost celého procesu zpracování strategie je jedním ze základních pilířů komunitně 
vedeného místního rozvoje. MAS pravidelně informovala veřejnost o stavu přípravy SCLLD, umožnila jí 
vznikající dokument připomínkovat nebo se přímo zapojit se do její tvorby. Průběžnou kontrolu stavu 
zpracování strategie, posouzení navrhovaných cílů a opatření a směrování doplnění či změn měla 
v gesci Rada MAS. Schválení strategického dokumentu předloženého Radou pak Valná hromada. 

 

3.4.1 Připomínkovací proces 

Veřejnost byla průběžně informována o průběhu přípravy strategie a byla seznamována s dílčími 
výstupy na veřejných projednáváních, setkáních místních aktérů a tematických setkáních, 
prostřednictvím článků v místních periodicích a zpravodajích, internetových stránek (zprávy, zápisy 
z jednání) a emailové komunikace. Dílčí výstupy Strategie byly prostřednictvím těchto kanálů průběžně 
předkládány veřejnosti k připomínkování. Přestože byly jednotlivé fáze pracovní verze strategie 
pravidelně umisťovány na webové stránky MAS s výzvou k zaslání připomínek, kancelář MAS 
nezaznamenala žádnou písemnou připomínku, veškeré připomínky a návrhy úprav byly řešeny na 
veřejných jednáních nebo přenášeny prostřednictvím členů Rady MAS. 

Obrázek P3.2 – Aktuality MAS 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 

3.4.2 Rada MAS 

Výsledky analýz, šetření potřeb a setkání s místními aktéry byly předávány prostřednictvím 
stanovených zástupců a kanceláře MAS do Rady MAS. Rada MAS je tvořena volenými zástupci obcí, 
NNO a podnikatelů. Rada průběžně kontrolovala postup zpracování strategie, stanovovala úkoly a 
doporučení ke znění strategie pro odpovědné manažery MAS a zodpovídala za přípravu celkového 
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návrhu řešení pro orgán s rozhodovací pravomocí (Valná hromada). Rada MAS byla rovněž 
odpovědným orgánem pro vypořádání připomínek ke strategii. 

Foto P3.18 – Rada MAS 

  

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

  

3.4.2 Valná hromada 

Součástí práce na Strategii bylo veřejné projednávání pracovních verzí a finální verze strategie na 
valných hromadách, které provázely tvorbu strategie až po její schválení. Součástí bodu ke strategii je 
vždy prostor pro diskuzi a návrhy změn či doplnění. Valná hromada se pravidelně schází na začátku 
kalendářního roku. V letech 2014 a 2015 se Valná hromada sešla i v průběhu roku. Důvodem bylo 
schválení pracovní verze SCLLD po dokončení projektu z OPTP (VH 18. 9. 2014) a změn stanov 
související s certifikací MAS (VH 17. 6. 2015). Finální verze SCLLD byla schválena VH dne 14. 1. 2016. 

Foto P3.19 – VH 18. 9.2014, VH 14. 1. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2014, 2016 


