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Zapojení komunity do tvorby Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na období 2021 – 2027 (SCLLD 21+)
A. Popis postupu tvorby Strategie
Základním principem při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bylo
aktivní zapojení komunity do procesu přípravy tohoto rozsáhlého a časově náročného
dokumentu. Jelikož místní akční skupina již má historii spojenou s realizací SPL v období 2007 2013 a s realizací SCLLD 2014 - 2020 a tedy i existující místní partnerství, bylo toto partnerství již
v průběhu roku 2019 informováno o nutnosti vytvoření tohoto integrovaného dokumentu pro
nové programové období 2021+.
V letech 2020 – 2021 bylo z důvodu přijetí proti epidemiologických vládních opatření ve
velké míře omezeno prezenční setkávání komunity a proto většina projednávání probíhala
elektronicky.
1. fáze postupu tvorby SCLLD 21+ (Informativní fáze)
V roce 2019 byly zahájeny činnosti pro zpracování SCLLD 21+. Dle doporučení
Metodickým pokynem pro využití Integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
v aktuální verzi (MPIN) vznikne nová Strategie aktualizací SCLLD pro období 2014 - 2020. O
zahájení činností vedoucích ke zpracování Strategie byla veřejnost (včetně partnerů a členů
povinných orgánů MAS) informována prostřednictvím STA – multimediální společnosti o.p.s.
v internetovém článku ze dne 15.11.2019. Členové Programového výboru MAS oficiálně zahájili
přípravy aktualizace Strategie na svém jednání 26.11.2019.
2. fáze postupu tvorby SCLLD 21+ (Analytická fáze)
V roce 2020 byla vypracována Socioekonomická analýza území MAS Rozvoj Krnovska
i Analytická část SCLLD 21+, která byla z části vypracovaná externě (Sádek projekt, z.s.) na základě
veřejných projednání, skupinových rozhovorů (focus group), dotazníkového šetření, osobních
jednání s aktéry v území a za bdělého koordinování prací kanceláří MAS. Na veřejných
projednáních místních aktérů byly nadefinovány vytčené oblasti rozvoje (Ekonomika a rozvoj
podnikání, Životní prostředí a infrastruktura, Kvalitní život v obcích), zpracovány SWOT analýzy
jednotlivých vytčených oblastí rozvoje a byla zpracována Analýza rozvojových potřeb území. Při
aktualizaci Strategie bylo využito také Střednědobého hodnocení SCLLD k 31.12.2018.
3. fáze postupu tvorby SCLLD 21+ (Dokončovací fáze)
V roce 2021 byla pracovníky místní akční skupiny dokončena Koncepční část SCLLD 21+.
Tato část Strategie byla zpracována podle Šablony Koncepční části Strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021 – 2027, která byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj,
Národním orgánem pro koordinaci. Jednotlivé programové rámce a související Akční plány budou
zpracovány samostatně až po schválení oblastí podpory a s tím souvisejících alokací prostředků
určených k podpoře pro integrovaný nástroj LEADER.
Dokument byl zaslán k připomínkování všem partnerům, místním aktérům, starostům
obcí apod. k připomínkování. Po ukončení připomínkovacího období byly veškeré doručené
připomínky do dokumentu zapracovány a dokument byl předložen rozhodovacímu orgánu MAS
(Programový výbor) k projednání.
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Dokument Koncepční části byl veřejně projednán na jednání Pléna MAS a schválen
Programovým výborem MAS. Schválený dokument bude předložen do výzvy pro předkládání
SCLLD 21+ ke schválení řídícími orgány jednotlivých Operačních programů.

B. Metody zapojení komunity do tvorby Strategie včetně časovém kontextu
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Veřejná projednání
Veřejné projednání proběhlo po vypracování finální verze Strategie 21+, která byla představena
veřejnosti při jednání Pléna v roce 2021.
Dotazníkové šetření
Byla vytvořena verze dotazníku, která sloužila na začátku tvorby Strategie jako pomocník pro
analytickou část a SWOT – analýzu. Dotazník byl rozeslán aktérům přítomným na skupinových
rozhovorech a starostům obcí v území MAS. Připomínky zaslané v dotazníku byly zapracovány so
SWOT analýz a napomohly při zpracování Koncepční části SCLLD 21+.
Skupinové rozhovory (focus group)
Jednání focusních skupin bylo nejčastější metodou zapojení komunity. V roce 2020 proběhla tři
jednání, ve kterých proběhly revize, návrhy a připomínkování SWOT analýzy stávající SCLLD.
Podstatné připomínky byly do dokumentu zapracovány.
Osobní jednání
V průběhu tvorby Strategie měli zaměstnanci MAS několik osobních jednání především za
informativním účelem a zjišťováním absorpční kapacity v území. Z těchto jednání se nevedly
žádné záznamy a budou sloužit spíše jako jistý podklad zejména při opatření SCLLD 21+ a jejich
Akčních plánů.
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Prezentace, informování
Zaměstnanci MAS se v průběhu zpracování SCLLD 21+ účastnili několika jednání, především
mikroregionů. Veřejnost byla informována prostřednictvím webových stránek MAS,
prostřednictvím sociálních sítí a v článcích tiskové agentury STA Bruntálsko o.p.s.
C. Internetové stránky pro připomínkování Strategie a pro aktuální informace
Na internetových stránkách byla na začátku tvorby Strategie vytvořena speciální sekce SCLLD
2021 – 2027. Později byl vytvořen přímý odkaz na všechny dokumenty související se Strategii
(pozvánky, zápisy, Strategie, připomínkovací list, atd.)

https://www.maskrnovsko.cz/sclld-2021-2027/
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