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Zapojení komunity do tvorby Akčního plánu OPZ+ 

A. Popis postupu tvorby Akčního plánu OPZ+ 

Základním principem při tvorbě Akčního plánu OPZ+ (dále jen AP) bylo aktivní zapojení 

odborné i veřejné komunity do procesu přípravy AP.  

Místní akční skupina má historii spojenou s realizací projektů spolufinancovaných  při 

realizaci SCLLD v období 2014 - 2020 z OP Zaměstnanost; a tedy i existující místní partnerství. 

Toto partnerství bylo již v průběhu roku 2021 informováno o vytvoření AP pro období 2021+; 

z důvodu přijetí protiepidemiologických vládních opatření ve velké míře omezeno prezenční 

setkávání komunity a proto většina projednávání probíhala elektronicky. 

1. fáze postupu tvorby Akčního plánu OPZ+ (Analytická fáze) 

Již při zpracování aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

byla v roce 2020 ve spolupráci s externí firmou zpracována Socioekonomická analýza území. 

Výstupy z této analýzy se staly podkladem pro stanovení potřeb v území. V této fázi také MAS 

vycházela ze z aktuálně platných Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb pro Krnov, Město 

Albrechtice a Osoblahu- 

2. fáze postupu tvorby Akčního plánu OPZ+ (Informativní fáze) 

V roce 2021 byly zahájeny činnosti pro zpracování AP. Krajskou sítí Místních akčních 

skupin v ČR byly organizovány webináře pro přípravu AP, kterých se zástupci MAS účastnili. 

V březnu 2021 byl řídícím orgánem zpracován pracovní dokument „Podpora prostřednictvím 

CLLD V OPZ+“. Tento materiál se stal základem pro projednávání aktivit k podpoře ze strany MAS 

Rozvoj Krnovska. Byl vytvořen dotazníkový formulář pro poskytovatele sociálních služeb  

a zástupce obcí, ve kterém byly uvedeny příklady aktivit a dotazovaní vyjádřili své potřeby, 

dotazník byl také zveřejněn v aktualitách na webu MAS.  

S poskytovateli sociálních služeb v oblasti dobrovolnických aktivit a poskytování 

paliativní péče na území MAS (Charita Krnov a Slezská diakonie Krnov) byly konány individuální 

konzultační schůzky. Pro aktivitu zaměstnanostních programů a dluhového poradenství MAS 

vycházela z historických zkušeností, z realizovaných projektů na území MAS a ze současného 

stavu v této oblasti. 

 V průběhu roku 2022 byly řídícím orgánem zpřesněny aktivity k podpoře 

prostřednictví CLLD. 25. května 2022 bylo konáno poslední veřejné jednání s poskytovateli 

sociálních služeb a dalšími aktéry z území.  

3. fáze postupu tvorby Akčního plánu OPZ+ (Dokončovací fáze) 

 Programový výbor MAS dle potřeb v území a dle zaměření podpory z OPZ+ dne 

25.7.2022 vybral aktivity k podpoře ze strany MAS.  

MAS bude realizovat projekt na podporu aktivit zaměstnanostních programů a 

dluhového poradenství. Pro realizaci projektu byl vybrán partner s finančním příspěvkem 

(Osoblažský cech, z.ú.).  

Pracovníci MAS na základě identifikovaných vybraných aktivit vypracovali ve spolupráci 

s partnerem projektu Akční plán OPZ+ včetně rozpočtu.  

Žádost o podporu bude podána v roce 2022. 
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B. Metody zapojení komunity do tvorby Akčního plánu OPZ+ v časovém kontextu 

 Fáze analytická 2020 Fáze informativní 2021 Fáze dokončovací 2022 

webináře CLLD 

v OPZ+ 
- ANO ANO 

Dotazníkové 

šetření 
ANO ANO - 

Veřejná jednání  - ANO - 

Osobní jednání  ANO ANO ANO 

Prezentace, 

informování 
ANO ANO ANO 

 

Webináře CLLD v OPZ+ 

Webináře pro uplatnění nástroje CLLD v OPZ+ se konaly dne 29.6.2021, 15.10.2021, 2.6.2022 a 

webináře k vyhlášené výzvě pro podávání AP dne14.7.2022. 

Dotazníkové šetření 

Byl vytvořen dotazníkový formulář pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce obcí, ve kterém 

byly uvedeny příklady aktivit a dotazovaní vyjádřili své potřeby, dotazník byl také zveřejněn 

v aktualitách na webu MAS. Dotazníkového šetření se zúčastnili pouze 3 poskytovatelé, jejich 

potřeby byly zohledněny při zpracování Akčního plánu OPZ+. 

Veřejná jednání 

Veřejné jednání k přípravě Akčního plánu OPZ+ se konalo 25.5.2022. Jednání se zúčastnili 3 

zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb a 2 aktéři v oblasti sociálního podnikání.  

Osobní jednání 

V průběhu tvorby Akčního plánu OPZ+ měli zaměstnanci MAS několik osobních jednání 

především za informativním účelem a zjišťováním absorpční kapacity v území. Z těchto jednání 

se nevedly žádné záznamy a slouží jako podklad zejména při zjišťování potřeb dle aktivit Akčního 

plánu OPZ+. 

Prezentace, informování  

Veřejnost byla informována prostřednictvím webových stránek MAS, prostřednictvím sociálních 

sítí a v článcích tiskové agentury STA 

Bruntálsko o.p.s. 

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

 


