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5.1 Popis zapojení komunity do tvorby strategie 

Integrovaná strategie místního rozvoje (SCLLD) území MAS Šumperský venkov, z. s. je 

komplexní dokument, který vznikl na základě dlouhodobé koncentrace informací z celého regionu. 

Zapojit se měli možnost všichni obyvatelé bez rozdílu, zástupci odborné i laické veřejnosti z území 

regionu MAS Šumperský venkov. 

 

„V našem regionu, otevřeném novým myšlenkám a podnětům, dostáváme my, jeho obyvatelé, 

prostor a jedinečnou příležitost pro vlastní seberealizaci. Jsme to my, kdo stojíme ve středu veškerého 

dění regionu. Vezměme do rukou štětec a barvy a malujme vlastní obraz regionu, takový, který bude 

zcela odpovídat našim představám a snům…“ 

…žijeme otevřeně a upřímně 

Kvalitní a realizovatelný strategický dokument pro region nelze zpracovat bez součinnosti 

jeho obyvatel, a tedy těch, kterých se problematika jednotlivých oblastí přímo dotýká. Cílem tedy bylo 

do procesu tvorby SCLLD zapojit co možná nejširší spektrum místních a vzbudit v nich zájem zapojit 

se do její tvorby, což mnohdy nebylo zrovna jednoduché.  

Počátky přípravy na jejich zapojení a osvětě sahají do roku 2013. Nejprve bylo třeba rozšířit 

povědomí o tom, co je MAS, metoda LEADER a veřejnosti vysvětlit, proč by se měli do tvorby 

strategie zapojit. Dělo se tak prostřednictvím zpráv v místních periodikách, webových stránek MAS i 

členských obcí, propagace na regionálních akcích, informačních schůzek či osobních setkání zástupců 

MAS se zástupci z jednotlivých zájmových skupin. 

Do samotné přípravy SCLLD byli zapojeni všichni významní aktéři z území MAS Šumperský 

venkov, ať už se zástupci obcí regionu, soukromým i neziskovým sektorem.  Zapojení veřejnosti do 

tvorby strategie probíhalo formou anonymního i adresného (určeno obcím regionu) dotazníkového 

šetření, v němž se měli možnost vyjádřit všichni obyvatelé regionu. V tvorbě analytické a strategické 

části byly dále zjišťovány informace prostřednictvím organizovaných kulatých stolů, veřejných 

projednávání, pravidelných jednání se starosty obcí (Snídaně starostů), ale i osobními schůzkami s 

významnými subjekty z regionu a telefonickými rozhovory s vybranými aktéry. Právě osobní schůzky 

a veřejná projednávání se ukázaly jako nejefektivnější formy pro zjišťování potřeb regionu. V tomto 

směru nelze opomenou zajímavé náměty a nápady vzešlé z jednání Sněmu mládeže (orgánu MAS), 

který dává možnost náhledu na region očima mladých. 

K zanalyzování jednotlivých oblastí venkova, určení potřeb, silných, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb regionu, na základě kterých byla strategie zpracována, byly vytvořeny pracovní 

skupiny (Věda, výzkum, vzdělání; Životní prostředí, Zaměstnanost; Zemědělství a lesnictví, Podnikání 
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a doprava). S pracovními skupinami úzce spolupracuje pětičlenný tým programového výboru 

(výkonného orgánu MAS), který je zastoupený veřejným, soukromým i neziskovým sektorem, a je tak 

zárukou odbornosti a otevřenosti směrem vně regionu.  

Všechna zjištěná data včetně projektových záměrů z území byla využita při jednáních během 

roku 2015, kdy byly tvořeny programové rámce, výstupové indikátory a finanční plán SCLLD, které 

byly postupně schvalovány na jednáních orgánů MAS. 

Mezi léty 2013 a 2016 se k tvorbě SCLLD uskutečnilo 26 jednání. Do těchto jednání nejsou 

započítané osobní schůzky a jednání s vybranými subjekty z regionu. Do vytváření SCLLD bylo 

zapojeno kolem tisícovky lidí. 

Tabulka č. 1: Veřejná projednávání a zasedání „kulatých stolů“ k SCLLD: 

Datum, Místo Jednání 

22. 1. 2013 Nový Malín Jednání Valné hromady 

6. 2. 2015 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže 

13. 2. 2013 Dolní Studénky 
I. projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS Šumperský 

venkov 

3. 4. 2013 Dolní Studénky 
II. projednávání Integrované strategie rozvoje území MAS Šumperský 

venkov 

19. 4. 2013 Bludov Jednání se starosty – Snídaně starostů 

21. 5. 2013 Nový Malín Jednání pracovní skupiny Integrované strategie území Životní prostředí 

21. 5. 2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie území Věda, výzkum, 

vzdělání 

29. 5. 2013 Nový Malín Jednání pracovní skupiny Integrované strategie území Zaměstnanost 

19. 6. 2013 Nový Malín 
Jednání pracovní skupiny Integrované strategie území Zemědělství a 

lesnictví 

19. 6. 2013 Nový Malín Jednání pracovní skupiny Integrované strategie území Podnikání, Doprava 

10. 9. 2013 Nový Malín Jednání k projektu Místní partnerství zaměstnanosti 

8. 10 2013 
Petrov nad 

Desnou 
Zasedání Sněmu Mládeže, jednání MAS se Sněmem mládeže 

30. 11. 2013 Sobotín Jednání pracovní skupiny projektu Místního partnerství zaměstnanosti 

19. 12. 2013  Nový Malín Jednání Valné hromady 

3. 12. 2013 Šumperk Jednání kulatého stolu: Uplatnění nových nástrojů rozvoje regionu 

19. 12. 2013 Nový Malín Jednání místního kulatého stolu k projektu MPZ 

24. 1. 2014 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže 

11. 2. 2014 Nový Malín Jednání pracovní skupiny Zaměstnanost 
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18. 3. 2014 Nový Malín Jednání pracovní skupiny projektu Místní partnerství zaměstnanosti 

10. 4. 2014 Vernířovice Jednání pracovní skupiny projektu Místního partnerství zaměstnanosti 

3. 6. 2014 Velké Losiny Jednání pracovní skupiny projektu MPZ 

3. 6. 2014 Velké Losiny Veřejné projednávání strategie území MAS – Cestovní ruch 

26. 6. 2014 Rapotín Jednání se starosty – Snídaně starostů 

10. 7. 2014 Šumperk Jednání pracovní skupiny projektu Místního partnerství zaměstnanosti 

5. 9. 2014 Nový Malín Jednání Valné hromady 

25. 11. 2014 
Petrov nad 

Desnou 
Jednání Valné hromady – priority a cíle strategie 

4. 12. 2014 Dolní Studénky Prioritní cíle Integrované strategie území MAS pro roky 2014 – 2020 

6. 2. 2015 Rapotín Jednání MAS se Sněmem mládeže 

25. 5. 2015 Nový Malín Jednání Programového výboru 

1. 7. 2015 Dubicko  Společné jednání - nadregionální spolupráce 

12. 10. 2015 Vikýřovice Jednání se starosty – Snídaně starostů 

18. 11. 2015 Nový Malín Jednání Valné hromady 

18. 11. 2015 Nový Malín Jednání Programového výboru k SCLLD 

15. 12. 2015 Dolní Studénky Závěrečné projednávání strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

15. 12. 2015 Dolní Studénky Jednání Valné hromady MAS – schvalování strategie 

18. 12. 2015 Dolní Studénky Projednávání strategie a dotačních možností - Hasiči 

Zdroj: http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/projednavani-strategie/ 

 

Dotazníky MAS Šumperský venkov, z. s. , které byly použity k tvorbě SCLLD jsou 

zveřejněny na webu www.sumperskyvenkov.cz v sekci Strategie 2014-2020. Skrze ně se do tvorby 

strategie do konce roku 2015 zapojilo180 obyvatel. 

Informace k SCLLD a jejím aktuálním stavu byly průběžně zveřejňovány na webu MAS, kde 

měla veřejnost možnost se vyjádřit prostřednictvím speciálního připomínkového formuláře 

(http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/pripominky-line/), informace byly podávány 

také na jednání orgánů MAS (valné hromady, jednání dozorčí rady, programového výboru) a jednání 

s partnery MAS Šumperský venkov. Projektové záměry MAS sbírala ať už v kanceláři MAS, nebo 

prostřednictvím formuláře k projektovým záměrům na webu MAS 

(http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/vase-projektove-zamery/). 


