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1 Postup přípravy strategie
1.1 Zvolení postupu pro zpracování strategie
MAS Strakonicko začala s přípravou strategie již v roce 2012, kdy Valná hromada schválila dva prvotní
dokumenty, a to Metodický pokyn pro zpracování strategie a postup zpracování strategie, který zahrnoval
metody pro zapojení veřejnosti.
1) METODICKÝ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

Dokument Evropské komise k PRV 2014+
Poziční dokument NS MAS: Národní strategický plán LEADER 2014+
→ definuje pět prioritních os:
Prioritní osa 1: Člověk a společnost
Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
Prioritní osa 3: Rozvoj území
Prioritní osa 4: Krajina, ekosystém, biodiverzita
Prioritní osa 5: Efektivní, stabilní a bezpečná společnost
Z tohoto strategického dokumentu pro čerpání dotací z jednotlivých SF EU vycházet několik programových dokumentů
ZÁKLADNÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY PRO ZPRACOVÁNÍ ISRÚ 2014+



Národní strategický plán LEADER 2014+
Plán rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 – 2020 (v současné době zpracováván, MAS Jihočeského kraje budou
připomínkovat tento dokument prostřednictvím Jiřího Netíka)



Strategické plány jednotlivých svazků obcí:
Svazek obcí středního Pootaví
Svazek obcí Dolního Pootaví
Svazek obcí šumavského Podlesí
Svazek obcí Strakonicka
IPRM města Strakonice
Komunitní plán sociálních služeb Strakonicka
Strategický plán LEADER MAS LAG Strakonicko o.s. 2007 – 2013 „Cesty od kořenů k vizi“





ORGANIZACE PRO ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ







Český statistický úřad – reprezentace České Budějovice
Úřad práce Strakonice
ČSAD STTRANS a další dopravci
ČD
AOPK
Další oborové organizace

2) POSTUP ZPRACOVÁNÍ ISRÚ 2014 + (SCLLD 2014 – 2020)

č.
1

Aktivita
Vymezení území pro nové období

Zajistí
vedoucí manažerka MAS

Partner
starostové obcí ze zájmového území MAS

2

Příprava statistických analytických podkladů

kancelář MAS

odborníci

3

Sestavení anketních lístků pro veřejnost

kancelář MAS

pracovní skupiny

4

Zajištění anketních míst pro veřejnost

kancelář MAS

starostové obcí, ZŠ, MŠ, dobrovolníci

5

Sestavení dotazníků pro samosprávu

kancelář MAS

pracovní skupiny

6

Návštěva jednání DSO - průběžně

manažeři MAS

DSO SOSP, SOS, SODP, SOŠP

7

Návštěva obcí – osobní jednání

manažeři MAS

starostové a zastupitelé obcí

8

Semináře a workshopy pro obce v rámci jednání

manažeři MAS

předsedové mikroregionů
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svazků
Komunitní plánování, workshopy

9

manažeři MAS

mikroregiony

manažeři MAS

zástupci uvedených skupin

11

Setkávání s NNO a zájmovými skupinami osobní
jednání, veřejné akce
Setkávání s širokou veřejností - využití akcí

manažeři MAS

představitelé MAS

12

Jednotný regionální dotazník

kancelář MAS

distributoři

13

Dotazníky pro mládež 18 + na SŠ

kancelář MAS

distributoři, střední školy

14

Dotazníky pro neziskové organizace

kancelář MAS

distributoři

15

Dotazníky pro nezemědělské podnikatele.

kancelář MAS

distributoři

16

Dotazníky pro zemědělce (zemědělství, lesnictví)

kancelář MAS

distributoři

17

kancelář MAS

18

Katalogy projektů – veřejná správa, školy,
podnikatelé
Zpracovávání podkladů

19

Zpracování strategie

zpracovatelský tým

zástupci obcí, podnikatelských subjektů,
neziskových organizací
vedoucí pracovních skupin
externí pracovníci
odborníci

10

manažeři MAS

1.2 Vymezení územní působnosti MAS
MAS musela pro nové projektové období zajistit souhlas všech obcí svého zájmového území se zařazením
správního území obce do územní působnosti SCLLD MAS na období 2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že všichni
starostové tento souhlas projednávali ve svých orgánech, byl to dlouhodobý proces. Jeho výsledkem je, že
zájmové území MAS se pro nové projektové období nezměnilo. Všechny stávající obce svůj souhlas se
zařazením poskytly, žádna nová nepřibyla. Obcí je v zájmovém území MAS stále 57, z toho 2 města a 1 městys.

2 Způsoby zapojení veřejnosti
2.1 Informace
MAS prostřednictvím výzvy k zapojení do přípravy strategie na období 2014 – 2020 informovala širokou
veřejnost. Výzva byla zveřejněna na webu MAS a dle možnosti na veřejných propagačních místech.

VÝZVA MAS „ZAPOJTE SE“
Zapojte se s námi do rozvoje regionu!
Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. připravuje na období 2014 – 2020 nový strategický plán rozvoje
území. V něm chce zohlednit především potřeby obyvatel zapojených obcí do svého zájmového území.
Pokud jste občan, nezisková organizace nebo podnikatel s bydlištěm, sídlem nebo organizace převážnou činností
v dále uvedených obcích a městech, zapojte se s námi do přípravy strategie pro rozvoj regionu. V této sekci
najdete anketu a dotazníky, jejichž vyplnění přispěje ke správnému nasměrování strategického plánu pro období
2014 – 2020.
Místní akční skupina měla pro období 2007 – 2013 připravenou integrovanou strategii s názvem „Vize pro
venkov“ a z ní pak vycházel Strategický plán LEADER „Cesty od kořenů k vizi“. Ten byl vybrán k podpoře
z Programu rozvoje venkova (EAFRD) a pro MAS byly alokovány na celé uvedené období finanční prostředky,
kterými mohla pomáhat financovat projekty podnikatelů (zemědělských i nezemědělských), neziskových
organizací a veřejné správy (obcí a měst). Vybrané a podpořené projekty žadatelů v tomto období najdete pro
inspiraci na www.strakonicko.net v sekci aktuality - Výzva MAS. Podobně bude probíhat i následující období
2014 – 2020, typy podporovaných projektů můžete právě teď ovlivnit.
Těšíme se na spolupráci s Vámi
kolektiv pracovníků MAS
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2.2 Dotazování
2.2.1 Anketa
Anketa byla připravena v roce 2012, sběr anketních lístků probíhal během let 2013 a 2014. Anketní lístky byly
distribuovány potenciálním respondentům na různých významných akcích na území MAS (zajišťovali manažeři
MAS), kde obvykle respondenti anketní lístky vyplňovali na místě a odevzdávali do označené přenosné
schránky. Dále byla zajištěna pro veřejnost anketní místa (obecní úřady, obchody), kde si obyvatelé anketní
lístky vyzvedli a poté je vhodili do příslušné schránky určené k jejich sběru,
umístěné na veřejně přístupném místě (budovy OÚ) nebo v sídle kanceláře
MAS. Anketa byla určena všem občanům, tj. široké veřejnosti a cílem bylo
zjistit, co lidem v regionu nejvíce chybí. Protože se ukázalo, že jsou diametrálně
odlišné potřeby lidí na venkově a v okresním městě, byly anketní lístky
rozděleny na „město a venkov“ a také tak odděleně zhodnoceny.

2.2.2 Dotazník
Dotazník byl již specializovanějším prostředkem ke komunikaci s veřejností, a proto byl připraven v několika
různých variantách podle toho, které skupině obyvatel byl určen. Jeho vyplňování zabralo více času, a proto byli
určeni tzv. tazatelé, kteří dotazníkovou akci zajišťovali.
Druhy dotazníků:
1) Regionální dotazník
Nejobecnější variantou byl „regionální dotazník“, který byl vyplňován a odevzdáván za stejných podmínek
jako anketa. Byl určen nejen obyvatelům samotným, ale i veřejné správě, podnikatelům a neziskovým
organizacím.
2) Dotazník pro podnikatele
3) Dotazník pro neziskové organizace
4) Dotazník pro školy
5) Dotazník pro studující 18+
6) Dotazník pro oblast vzdělávání
a)

pro představitele obcí (VS – veřejná správa))

b) pro obyvatele území (OS – občanský sektor)
Vzory všech druhů dotazníků jsou uvedeny v příloze č. 3 – b.
Jako dotazník pro veřejnou správu byl použit dokument MOS se statistickými údaji, které všechny obce
zkontrolovaly, doplnily údaje požadované MAS a doplnily seznamem svých potřeb. Tyto dokumenty byly
zpracovány do analytické části SCLLD a jsou uloženy v MAS.

2.2.3 Katalog projektů
Cílem katalogů projektů bylo získat představu o potřebách území a jeho hrubé absorpční kapacitě území.
Speciální formuláře byly připraveny pro podnikatele v rozdělení na zemědělské a nezemědělské, pro základní
a mateřské školy, pro církevní organizace a pro starosty obcí. Byly přidávány k dotazníkům, uvedeným
v kapitole Dotazník, druh 2), 4), 5).
Vzory všech druhů katalogů jsou uvedeny v příloze č. 3 – b.
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2.3 Setkávání s veřejností
2.3.1 Účast na akcích pro veřejnost
Během akcí pro širokou veřejnost se manažeři MAS kontaktovali s místními obyvateli, nechávali vyplňovat
dotazníky ke strategii, a kde to bylo možné, tak veřejně vystupovali a seznamovali přítomné se záměry MAS
a diskutovali s nimi. Jednalo se o různé kulturní akce, shromáždění místních organizací apod.

2.3.2 Setkávání v DSO
Zástupci MAS se účastnili téměř všech Valných hromad svazků obcí, jejichž katastrální území tvoří zájmové
území MAS. Jedná se o:
 Svazek obcí středního Pootaví (17 obcí)
 Svazek obcí Dolního Pootaví (17 obcí)
 Svazek obcí šumavského Podlesí (14 obcí)
 Svazek obcí Strakonicka (9 obcí)
Součástí jednání bylo vždy vystoupení manažerek MAS, které informovaly o postupu práce na strategii, nových
metodických postupech od řídících orgánů a přijímaly připomínky od zástupců obcí. Takto byla průběžně
informována samospráva obcí.
Jednání na území Svazku obcí středního Pootaví:
25. 6. 2013
9. 12. 2013
17. 6. 2014
15. 12. 2014
26. 1. 2015
19. 6. 2015
8. 10. 2015
21. 12.2015
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Jednání na území Svazku obcí Dolního Pootaví:
8. 4. 2013
2. 12. 2013
7. 4. 2014
8. 12. 2014
27. 4. 2015
19. 10. 2015
7. 12. 2015
Jednání na území Svazku obcí šumavského Podlesí
27. 6. 2013
15. 11. 2013
27. 12. 2013
16. 6. 2014
27. 11. 2014
29. 12 2014
15. 6. 2015
10. 11. 2015
28. 12. 2015
Jednání na území Svazku obcí Strakonicka:
18. 6. 2013
17. 12. 2013
11. 3. 2014
19. 8. 2014
16. 12. 2014
5. 5. 2015
1. 9. 2015
5. 12. 2015

2.3.3 Animační aktivity
Individuální setkávání se zástupci veřejné správy
Manažeři MAS se dále individuálně scházeli se zástupci obcí přímo v obcích, kde měli možnost osobně
prohlédnout problematická místa v obci, stav infrastruktury, případně pořídit fotodokumentaci některých
objektů. Se starosty kontrolovali probírali náměty na možné projekty. Setkání byla sjednávána telefonicky podle
časových možností starostů a podle projednávané problematiky (školství, cestovní ruch, infrastruktura apod.)
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Setkávání se skupinami obyvatel
Zemědělci

Knihovníci
Myslivci

Zahrádkáři

Veřejnost
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2.4 Individuální zapojení
2.4.1 Pracovní skupiny
PS zemědělství a životní prostředí
Zařazení

Jméno

člen/zástupce člena MAS

Vedoucí pracovní skupiny
člen
člen
člen
člen

Vladimír Hoštička
Ing. Zdeněk Kadlec
Ing. Miloslav Samec
František Kubeš
Jiří Lenc

ANO
ANO
NE
NE
NE

Zařazení

Jméno

člen/zástupce člena MAS

Vedoucí pracovní skupiny
člen
člen
člen
člen

Helena Sosnová
Miluše Tlapáková
Václav Nový
Bc. Jan Kotrch
Rostislav Švelch

ANO
ANO
NE
NE
NE

Zařazení

Jméno

člen/zástupce člena MAS

Vedoucí pracovní skupiny
člen
člen
člen

Bc. Olga Medlínová
Romana Stříbrná
Jana Horvátová
Hana Petrovcová

ANO
NE
NE
NE

PS Podnikání a rozvoj

PS Sociální záležitosti

PS Cestovní ruch a agroturistika
Zařazení

Jméno

člen/zástupce člena MAS

Vedoucí pracovní skupiny
člen
člen
člen
člen

Terezie Daňková
RNDr. Ladislav Havel
Eduard Oberfalcer
Martina Hampejsová
Zbyněk Mařík

ANO
ANO
NE
ANO
NE

PS Kultura, vzdělávání a společenský život
Zařazení

Jméno

člen/zástupce člena MAS

Vedoucí pracovní skupiny
člen
člen
člen
člen

Karel Skalický
František Sáček
PhDr. Jitka Stropnická
Ing. Bohumil Linhart
Milena Novotná

ANO
ANO
NE
NE
NE

2.4.2 Odborníci
MAS vyhledala pro zpracování strategie odborný tým poradců pro jednotlivá témata, a to jak ze členů, tak
nečlenů MAS. Ti se na požádání vyjadřovali průběžně k příslušným problematikám, poskytovali odborné
informace a odpovědi na dotazy, doplňovali na požádání analytické informace, spolupracovali s pracovními
skupinami a podíleli se na zpracování SWOT analýz. Tímto způsobem MAS zapojila do zpracování strategie
odbornou veřejnost.
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Seznam odborných poradců:
Téma

Jméno

Člen /zástupce člena MAS

Zemědělství
Životní prostředí
Nezemědělské podnikání
Cestovní ruch
Vzdělávání
Kultura

Ing. Miroslav Pavlík
Ing. Miroslav Šobr
Lucie Štěpánová
Bc. Eva Janochová
Mgr. Jiřina Böhmová
Mgr. Irena Novotná

ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO

Pracovní skupina pro veřejnou správu nebyla ustanovena z důvodu, že se MAS byla průběžně po celou dobu
přípravy v kontaktu se starosty obcí a jejich informace i průběžné připomínky zapracovávala. Tak se mohly
intenzivně zapojit všechny obce podle svých možností.

2.5 Připomínkování SCLLD
Připomínkování strategie bylo umožněno široké veřejnosti prostřednictvím připomínkového listu na webových
stránkách MAS. Tento list do 31. 8. 2014 nikdo nevyužil.
K připomínkování pracovní verze SCLLD došlo až po komunálních volbách, které na konci roku 2014 změnily
vedení některých radnic, a to ze strany města Strakonice. Následovalo osobní jednání. Připomínky města byly
zapracovány. Žádné další připomínky již poté nebyly podány.

10 | S t r á n k a

