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1. Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy strategie SCLLD 

1.1. Popis postupu realizace SCLLD 

V průběhu projektu probíhaly aktivity vedoucí k vytvoření komunitně vedené strategie 
místního rozvoje (SCLLD) pro území OPS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění 
mechanismů implementace strategie tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitnímu 
rozvoji a pozitivní změně.  

Vznik SCLLD Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj probíhal v širokém zapojení 
místních aktérů v území. 

Sběr dat pro analytickou část SCLLD byl složen ze tří částí. Prvním byl dotazník pro 
starosty a zastupitele obcí, kterým byly zjištěny nejen potřeby v území z pohledů zástupců 
obcí, ale zjištěny i informace nezbytné pro zpracování strategie, které nelze získat z 
dostupných statistických informačních zdrojů. 

 

Druhou částí byly strukturované rozhovory s vybranými, doporučenými osobnostmi 
v území, které jsou autoritami v území (ať již formálními nebo neformálními), mají širší 
rozhled, vnímají souvislosti a reprezentují nějakou odbornost. Viz níže: 

Otázky pro strukturované rozhovory  - pracovní verze pro jednání 21.2.2013 

Poznámky úvodem: 

- rozhovory jsou vedeny individuálně, přítomen je pouze tazatel a respondent, další 
osoby výhradně se souhlasem obou 

- otázky jsou pouze návodné, je možné je doplňovat, měnit 
- odpovědi jsou určeny pouze tazateli,  totožnost respondenta (vazba k odpovědím) není 

zveřejněna 
- písemný záznam rozhovoru provádí tazatel, zvukový záznam pouze se souhlasem 

respondenta 
- rozhovor trvá (obvykle) 2 – 3 hodiny 
- obsah rozhovoru je využit výhradně pro zpracování ISRÚ MAS ČR 

 

A. Část vstupní, úvodní: 

A1: Jaký je váš osobní vztah k území MAS ČR?   

A2: Kdybyste měl/a popsat území MAS ČR třemi slovy/souslovími, která by to byla? 

A3: V čem vidíte jedinečnost území MAS ČR? Jste tu na něco hrdí? Co se vám v území  

        zejména líbí?  
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B. Hodnocení:  

B1: Uveďte 3 změny k lepšímu, 3 příklady pozitivních jevů/událostí v území MAS ČR, které 
jste v posledních 5 letech zaznamenal/a 

B2: Uveďte 3 změny k horšímu, 3 příklady problematického, negativního vývoje v území MAS 
ČR, které jste v posledních 5 letech zaznamenal/a 

B3: Odkud získáváte informace a dovednosti, vedoucí k rozvoji obce (vašeho podnikání, vámi 
vedené instituce…)? Jaké informace/dovednosti vám chybějí? 

B4: Jak hodnotíte existenci Chráněné krajinné oblasti Český ráj a činnost SCHKO ČR/obecně 
OPK? Jak OPK ovlivňuje život v území? 

B5: Vůdčí osobnosti, hybatelé na území MAS ČR: kdo vykonal a/nebo koná něco důležitého 
pro rozvoj, pro dobré fungování území MAS ČR? Co to bylo/je? 

B6: Jste v kontaktu s MAS ČR? Jak byste hodnotil/a její činnost? 

B7: Uveďte největší problémy na území MAS ČR, největší překážky pro rozvoj území MAS 
ČR, které je podle vašeho názoru třeba vyřešit, odstranit.  

B8: (pro podnikatele, zástupce VS): Mají podnikatelé příležitost realizovat své záměry? Co 
jim v tom brání?  

B9: Jak hodnotíte občanskou aktivitu, činnost spolků a neziskových organizací? Zajímají se 
místní lidé o veřejné dění a zapojují se do něj? 

B10: Kdo jsou vaši nejbližší partneři v oblasti vaší činnosti – s kým spolupracujete? Jak tato 
spolupráce funguje?  

C: Budoucnost, vize 

C1: Území MAS ČR v roce 2020: máte o něm nějakou představu? Jak by mělo vypadat? 
Stručný popis, několik vět, asociace…  

C2: Existuje nějaký nevyužitý potenciál území vaší obce/MAS ČR?  Jaký? 

C3: Co je největším, nejvýznamnějším ohrožením pro vaši obec/oblast činnosti/podnikání? 
Obáváte se něčeho v souvislosti s rozvojem území MAS ČR? Nač je třeba si dát pozor, čeho je 
třeba se vyvarovat?  

C4: Kdybyste měl/a možnost realizovat 3 projekty, změnit 3 konkrétní věci týkající se území 
MAS ČR, které by to byly?  
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Třetí nezbytnou částí byl rozsáhlý sběr dat z veřejných informačních zdrojů, nejčastěji 
z Českého statistického úřadu, ale i z dalších institucí. Kombinace těchto tří informačních 
zdrojů poskytla základní obraz o stavu území a jeho potřebách.  

 

Čtvrtou částí byly 2 veřejné diskuze nad návrhem Integrované strategie rozvoje území OPS 
pro Český ráj v Sobotce dne 13.8.2013 a v Karlovicích dne 10.12.2013 

 

Odkaz na zápis z veřejné diskuse nad návrhem Integrované strategie rozvoje území OPS pro 
Český ráj v Sobotce dne 13.8.2013 a v Karlovicích dne 10.12.2013 na stránkách OPS: 
http://www.craj-ops.craj.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=57 

Popis zapojení pracovních skupin  

Na základě shrnutí a zpracování získaných dat a informací byly komunitním způsobem 
navrženy a schváleny „Priority ke komunitnímu projednávání“. Těchto priorit bylo stanoveno 
7 a během měsíců dubna a května 2014 se uskutečnila v různých částech území setkání 
s občany. Tyto veřejné diskuze facilitovali na základě služby p. B. Hušková a K. 
Vinklátová ze společnosti Labyrinth Pro s.r.o. Témata a místa konání těchto veřejných 
setkání jsou uvedena v tabulce. 
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Tabulka č. 9: Přehled setkání s občany k prioritám komunitního projednávání 
Místo Téma diskuse 
Karlovice komunikace, silnice, polní cesty, dopravní značení, dopravní 

obslužnost 
Klášter 
Hradiště nad 
Jizerou 

ostatní infrastruktura, sítě, odpadové hospodářství, veřejné 
prostranství, rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu 

Sobotka spolkový život (podpora spolkové a zájmové činnosti v obcích a 
městech) 

Karlovice životní prostředí, krajina, vodní hospodářství, ochrana 
biodiverzity, flora i fauna, zemědělství a lesnictví 

Karlovice cestovní a turistický ruch, podnikání a podpora služeb v obcích 
Turnov sociální péče a zdravotnictví 
Turnov školství, sport, kultura a památky 



 

Integrovaná strategie rozvoje území Společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                       

 

 



 

Integrovaná strategie rozvoje území Společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                       
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Přehled projednávání jednotlivých priorit pracovních skupin s veřejností včetně zápisů na 
stránkách OPS: http://www.craj-ops.craj.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-
all&rstema=50 

 

1.2. Popis zapojení expertů 
Po zpracování informací a námětů získaných při veřejných projednáních vznikl návrh 7 
strategických klíčových oblastí, které Plénum MAS na veřejném projednávání dne 23.6.2014 
ve Skokovech připomínkovalo, doplnilo a navrhlo spojení některých tematicky blízkých 
oblastí. Dle návrhu vznikly 4 strategické oblasti. 

 

 

Programový výbor dne 20.8.2014 na svém projednávání odsouhlasil navržené 4 strategické 
oblasti a stanovil ke každé oblasti i strategické podoblasti, které schválil do návrhu SCLLD 
včetně provedené revize SWOT analýzy. 
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V rámci služby byly veškeré podklady a informace shrnuty a zpracovány do kompletní 
pracovní verze SCLLD Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj na období 2014 až 
2020. Zpracovatelem byla ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. z Liberce. 
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2. Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie 
V níže uvedené tabulce je uveden přehled členů podílejících se na přípravě a zpracování 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
Tabulka č. 10: Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie 

Jméno Pozice Funkce 
Luděk Láska Zaměstnanec Společnosti - 

ředitel 
Koordinátor týmu (koordinace týmu, 
metodické vedení, tvorba a kompletace 
SCLLD)  

Mgr. Doubravka Fišerová Partner MAS Vypracování, distribuce, sběr a 
vyhodnocení dotazníků, sběr a tvorba 
dalších podkladů 

Barbora Špicarová 
Stašková M.A. 

Partner MAS Sběr a vyhodnocení statistických dat 

Petra Patočková Zaměstnanec Společnosti - 
asistent 

Administrativní a terénní spolupráce, 
letáky, plakáty, pozvánky a zápisy 

RNDr. Blažena Hušková Externí facilitátor - Labyrinth 
Pro s.r.o. 

Strukturované rozhovory v území, 
facilitace, vyhodnocení, prvotní návrhy 
strategických oblastí a podoblastí, tvorba 
SCLLD 

RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Externí zpracovatel podkladů 
- ARR - Agentura 
regionálního rozvoje, spol. 
s r.o. 

Zpracování veškerých dat, vyhodnocení, 
prvotní návrhy strategických oblastí a 
podoblastí, tvorba a kompletace SCLLD 

 

 

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
 V průběhu roku 2015 jsme také spustili v několika vlnách sběr projektových záměrů z území 
MAS pro jednotlivá opatření, s cílem zjistit potřeby území, absorpční kapacitu pro jednotlivé 
strategické rámce a fiche v PRV. Sběr probíhal elektronicky - webový formulář na stránkách 
MAS, i upravené tabulky pro jednotlivá opatření, které byly distribuovány do území. Této 
aktivity se doposud zúčastnilo kolem cca 66 subjektů z regionu a zatím bylo sesbíráno kolem 
255 záměrů. Projektové záměry rozdělujeme dle oblastí rozvoje MAS Český ráj a Střední 
Pojizeří. Byla přidána i kategorie nezařazeno. Jedná se o projekty, které MAS sbírala i před 
stanovením priorit, tudíž některé projekty v současném období nebudou moci být podpořeny. 
Projekty byly převážně z neziskového sektoru. Nejvíce návrhů projektů je zatím sesbíráno od 
obcí, ale nemalé množství projektů je ze soukromého prostředí, ať se jedná o zemědělské a 
nebo nezemědělské projekty. Dále se sešlo i nemalé množství projektů ze sociální oblasti. 
Sběr projektových záměrů stále pokračuje, a to přes webové stránky MAS. Kdokoliv projeví 
zájem sdělit nám svůj záměr, může vyplnit formulář záměru. Jeho záměr je přidán do naší 
databáze projektů, kterou aktualizujeme a sledujeme. Pokud je vyhlášena nějaká výzva (z 
národních i evropských zdrojů) informujeme dle databáze potencionální žadatele.  
 

 


