
 
 

 

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie  

Do vzniku Strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území MAS Staroměstsko byla 

zapojena i veřejnost a bylo využito místní partnerství. Jedná se o aplikaci metody komunitně 

vedeného místního rozvoje, kdy jsou zapojováni do procesu plánování a vzniku SCLLD 

partneři na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů. 

Následně také budou zapojeni i do vlastní realizace rozvoje území. Dochází tak k zjištění 

skutečných místních potřeb a potenciálu území, vytváření nových postupů, implementaci 

zjištěného do praxe a k celkovému posílení místní kapacity pro rozvoj území. Participativní 

metoda zpracování strategie umožňuje využití více různých pohledů na danou problematiku, 

dává prostor pro nalezení tradičních i inovativních řešení, která jsou stabilní a přínosná pro 

rozvoj území. Účastníci komunitního projednávání mají prostor pro vyjádření vlastní iniciativy 

a uplatnění vlastních názorů, tím je podpořena jejich motivace pro následnou realizaci strategie, 

jsou tak vytvářeny i podmínky pro další spolupráci a rozvojové snahy na území MAS 

Staroměstsko.  

Při procesu zpracovávání strategie prostřednictvím metody komunitně vedeného místního 

rozvoje byly uplatněny nejrůznější metody zapojení veřejnosti, konkrétně se jednalo o 

workshopy, možnost připomínkování rozpracované verze SCLLD, dotazníkové šetření, 

setkávání starostů a partnerů MAS, mapování absorpční kapacity území apod.  

V první fázi přípravy strategie byl vytvořen dotazník pro občany obcí MAS, který měl zjistit 

preference respondentů v další etapě rozvoje území MAS Staroměstsko. Tento dotazník byl 

vyplňován v průběhu roků 2013, 2014 a vyplnilo ho 529 respondentů. Dotazníkem bylo 

osloveno celé území MAS. V některých obcích probíhala distribuce dotazníků s pomocí 

starostů do schránek obyvatel či jejich umístnění do veřejných prostor nebo na další místa 

setkávání se. Volně byl k dispozici i v kanceláři MAS Staroměstsko, kde se pro něj mohl 

kdokoliv z regionu zastavit. Dotazník se zaměřoval na témata hodnocení úrovně regionu MAS 

– dostupnost kulturního vyžití, kvalita základních a mateřských škol, bydlení, nabídka 

pracovních příležitostí, životní prostředí, infrastruktura, cestovní ruch aj. Dále se dotazník 

zabýval oblastmi, do kterých by se mělo nejvíce investovat.  

 

 



 
 

 

Sběr dotazníkového šetření probíhal i na akcích pořádané na území MAS: 

- Dne 24. 8. 2013 se tradičně konaly v obci Polešovice slavnosti vína TOP Víno 2013, 

kde byl realizován terénní výzkum pro účely strategie území.  

- V obci Kostelany nad Moravou se dne 31. 8. 2013 konal Hasičský den  při příležitosti 

výročí 120 let SDH v obci.  Této akce se zúčastnila i Místní akční skupina Staroměstsko, 

aby využila shromáždění většího počtu obyvatel místních a provedla dotazníkové 

šetření. 

 

- Dne 8. 9. 2013 se ve Starém Městě konal Velkomoravský koncert při příležitosti Dnů 

Otevřených památek. I zde byl proveden terénní výzkum pro účely strategie území.    

            

- Dne 28. 9. 2013 se tradičně ve Starém Městě konaly Michalské slavnosti, zde byl 

proveden další terénní výzkum pro účely strategie území.  

                

       



 
 

 

 

- Dne 22. 11. 2013 se v 10 hodin konalo setkání se studenty místní střední školy. Studenti 

byli seznámeni s činností MAS Staroměstsko, debatovalo se na téma dotace a na závěr 

studenti zpracovali ve skupinkách svoji vlastní SWOT analýzu z pohledu své věkové 

kategorie. Tyto výstupy budou zapracovány do finální analýzy strategie.  

Během doby, kdy v území MAS probíhalo dotazníkové šetření, organizovala MAS 

Staroměstsko komunitní projednávání v obcích. První projednávání se uskutečnilo v rámci 

projektu „MASka Staroměstsko v srdci Slovácka“, v rámci něhož MAS Staroměstsko 

získávala zkušenosti a dovednosti za účelem vytvoření aktivního místního partnerství 

zabývajícího se udržitelným rozvojem, jelikož MAS Staroměstsko nepatřila k podpořeným 

MAS v programovém období 2007 - 2013. Na komunitní projednání byli vždy pozváni 

zástupci veřejnosti. Informování o konání události bylo vždy zveřejněno na stránkách MAS. 

Na šíření informací o komunitních projednáních v jednotlivých obcích se podíleli i členové 

MAS. 

- Dne 29. 10. 2013 proběhlo ve Starém Městě veřejné projednávání analytických 

podkladů a byla tvořena SWOT analýza území. 

 

  

 



 
 

 

Druhá fáze přípravy strategie byla řešena v rámci projektu OPTP, který byl zaměřený na 

zpracování strategické části SCLLD. Realizace tohoto projektu zahrnovala prvotní komunikaci 

se starosty o přípravě nového programového období a tvorbě nové komunitně vedené strategie. 

Při této příležitosti zaměstnanci MAS při jednáních se starosty se bavili o připravovaných 

projektech a budoucích potřebách obce. Současně zaměstnanci MAS studovali relevantní 

strategie.  

 

Konzultace se starosty: 

- 7. 4. 2014  Obec Kostelany nad Moravou 

        Obec Nedakonice 

   Městys Polešovice 

   Obec Vážany 

- 8. 4. 2014 Obec Újezdec 

   Obec Tučapy 

- 9. 4. 2014  Město Staré Město 

Dále byly uspořádány setkání pracovních skupin neziskového a podnikatelského sektoru a 

pracovní skupiny pro vzdělávání. Na jednotlivých setkáních byly řešeny projektové záměry, 

získání podkladů pro analýzu a nastavení strategické části. 

 

Pracovní skupiny 

V rámci komunitního plánování byly realizovány setkání pracovních skupin, kterých se mohli zúčastnit 

všichni aktéři daného odvětví bez nutnosti býti členem MAS (zájmové skupiny tvoří pouze členové 

MAS). 

- 14. 5. 2014  Setkání pracovní skupiny neziskového sektoru  

Setkání pracovní skupiny podnikatelského sektoru.  

- 11. 6. 2014  Setkání pracovní skupiny vzdělávání 

 



 
 

 

 

V průběhu roku 2013 - 2015 sbírala MAS statistická data do analytické části strategie. Data 

byla sbírána například od Českého statistického úřadu, ministerstev, Zlínského kraje a dalších 

oficiálních zdrojů. Část dat byla získána i od obcí a starostů na základě faktických jevů v obci. 

V průběhu sběru dat MAS tvořila analytickou část. Části analytických dat, které již byly hotové, 

prezentovala při setkáních partnerů MAS na veřejnosti.  

Orgány MAS 

Valná hromada MAS je orgánem MAS, který díky svému složení je zároveň pracovní 

skupinou pro projednávání strategie. Na každém setkání Valné hromady byla řešena otázka 

SCLLD a členové VH měli možnost průběžně individuálně připomínkovat veškeré části 

strategie. 

Dne 25. 6. 2014 byla na Valné hromadě byly projednány a schváleny dílčí části SCLLD: 

- SWOT analýza  

- Priority a cíle  

- Analytická část strategie 

 

Poté již byly průběžně zapracovány individuální podněty a připomínky a strategie byla finálně 

upravena a schválena dne 29. 3. 2016 Valnou hromadou MAS. 

 

 

 



 
 

 

Finalizace strategie a jednání VH 

V roce 2015 byly připravovány i mapové podklady do strategie, které jasně prezentovaly 

výstupy z území.  

Dále proběhlo několik setkání i s ostatními okolními MAS a podnětnými diskuzemi se staly 

také velkým přínosem při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje převážně při 

konzultace metodiky MPIN. V pokročilejší fázi přípravy strategie v roce 2016 byly 

naplánovány setkání s veřejností - pro veřejný sektor a pro soukromý sektor. Na těchto 

setkáních vznikaly připomínky, které byly vždy po setkáních zapracovány do strategie.  

         

 

V poslední fázi připomínkování strategie byla členům MAS zaslána pracovní verze, kdy její 

členové měli prostor na pročtení a následné připomínkování.  

Dne 29. 3. 2016 byla finální verze SCLLD schválena a odevzdána ke kontrole prostřednictvím 

žádosti ve výzvě č. 6 – PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj.  

 

Zájmové skupiny a jejich participace na dosahování cílů strategie 

Na Valné hromadě v říjnu 2014 bylo navrženo a schváleno 6 zájmových skupin, které tvoří 

členové MAS. Jejich příslušnost v dané zájmové skupině je dána dle převažující činnosti člena 

a společně je pak skupina zaměřena cíleně na danou problematiku SCLLD. Činností zájmových 

skupin pak je při realizaci cílů strategie a jejich role pak hraje při rovnosti hlasovacích práv 

orgánů MAS – transparentnost MAS.  

Valná hromada určila tyto zájmové skupiny:  



 
 

 

- Správa 

- Zemědělství 

- Cestovní ruch 

- Podnikatelský subjekt 

- Sport + kultura 

- Volnočasové aktivity 

Tabulka 1  Schéma zainteresovanosti jednotlivých zájmových skupin na realizace strategie 

  Správa Zemědělství  
Cestovní 

ruch 
Podnikatelský 

subjekt 

Sport 
a 

kultura 
Volnočasové 

aktivity 

1.2.1 Podpora kvalitního 
vzdělávání na ZŠ **       **   

1.2.2 Vzdělávání bez bariér **           

1.2.3 Podpora zájmového 
a volnočasového 
vzdělávání *   ** ** ** ** 

1.3.1 Podpora bezpečnosti 
v dopravě **   ** *     

1.3.2 Krizové řízení a 
podpora řešení v rámci 
živelných katastrof a 
dalších ohrožení **         * 

3.2.1 Podpora 
celoživotního vzdělávání       ** * ** 

2.1.2 Vznik a rozvoj 
malých podniků a 
mikropodniků   **   **     

2.2.1 Podpora zemědělské 
a navazující činnosti   **   **     

2.2.2 Údržba lesů ** **         

2.3.1 Infrastruktura pro 
trávení volného času 
obyvatel a turismus         ** ** 

3.3.1 Spolupráce v rámci 
Iniciativy LEADER     **   * ** 

3.1.1 Služby umožňující 
podporu zaměstnaným 
rodičům dětí do 15 let 
(družiny, příměstské 
tábory, kluby) **     ** * ** 

 

 



 
 

 

Veškeré zápisy, prezenční listiny, počty zapojených osob a fotogalerie jsou k dispozici na:  

http://www.mas-staromestsko.cz/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj 


