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Příloha č. 4. Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 
 

Do vzniku Strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území MAS Bojkovska 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 Bojkovska. 

 

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. 

 

První fáze přípravy strategie 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. 

 

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

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

vyplňován v průběhu roků 2013, 2014 a vyplnilo ho 492 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. Dotazník bylo možné vyplnit také online, byl vyvěšen na webových stránkách 

MAS Bojkovska. Volně byl k dispozici v kanceláři MAS Bojkovska, 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. Vyhodnocení dotazníků je 

dostupné na stránkách http://www.bojkovsko.cz/mas/leader/komunitni-projednavani.html. 

 

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

komunitní projednávání v obcích. A to buď v obcích samotných či v rámci setkání 
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dobrovolného svazku obcí. První 3 komunitní projednávání se uskutečnili v rámci projektu 

„Osvojujeme se na Bojkovsku“, v rámci něhož MAS Bojkovska získávala zkušenosti 

a dovednosti za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným 

rozvojem, jelikož MAS Bojkovska 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. Komunitní projednání se 

odehrávala po celém regionu (zápisy z projednávání, fotografie jsou zveřejněny na webových 

stránkách www.bojkovsko.cz). Vždy se odehrávala až v odpoledních hodinách nebo navečer, 

kdy již mohla přijít široká veřejnost (po pracovní době). Komunitní projednávání facilitovala 

MAS buď sama, nebo za doprovodu odborníků. Vždy po komunitních projednáních byl 

vytvořen zápis a byly zapracovány připomínky. 

 

Zástupce MAS (manažer, předsedkyně) se účastnili také všech jednání Bojkovska, sdružení 

měst a obcí, ve kterém jsou členy 14 z 15 obcí území MAS Bojkovska. Díky častému setkávání 

(cca každé 2 měsíce) MAS Bojkovska měla po celou dobu představu o současné situaci 

v území a o jejich potřebách.  

 

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.  V roce 2015 byly 

připravovány i mapové podklady do strategie, které jasně prezentovaly výstupy z území. Pro 

zúčastněné byly poutavější než klasické tabulky a grafy. 

 

Příprava strategie probíhala nejen v samotném regionu MAS Bojkovska, ale také v rámci 

setkání zástupců MAS a CHKO z celého území CHKO Bílé Karpaty, kdy byla diskutována 

možná témata, která by se mohla stát základem pro budoucí partnerské projekty. Dále 

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

velkým přínosem při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

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 zástupcům partnerů MAS zaslána pracovní 

verze, kdy její členové měli týden na pročtení a následné připomínkování. Poté již byly pouze 

zapracovány podněty zaměstnanci MAS a strategie finálně upravena. 

 
 


