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MAS České středohoří , z. s .

Popis postupu zapojení komunity do
vypracovaní strategie
1 Způsoby zapojení veřejnosti
1.1 Participativní přístup při zpracování SCLLD
Účelem zapojení komunit bylo vyvinout rozsáhlou spoluúčast participujících subjektů i jednotlivců.
Důvodem byla potřeba konfrontovat zjištění z tvrdých statistických dat s názory veřejnosti. Pevná
data jsme chtěli doplnit a upřesnit jejich interpretaci, jakož i dozvědět se o pociťovaných potřebách
obyvatelstva.
Participativním způsobem jsme se zaměřili na širokou veřejnost, tj. na každý subjekt (i jednotlivce)
jakkoli činný či přítomný v území MAS, a který má zájem spolupracovat na procesu tvorby SCLLD.
Při tvorbě strategického plánu bylo využito metody komunitního plánování, tedy zapojení veřejnosti
do zjišťování potřeb v území. Přípravy zpracování strategie se zúčastnilo široké spektrum aktérů, čímž
bylo dosaženo pohledu „zdola“.
Při zpracování podkladů pro SCLLD bylo využito námětů veřejnosti. Zdrojem informací bylo jednak
dotazníkové šetření realizované v rámci analýzy území MAS, jednak to byly diskuse se zástupci členů
a partnerů (z veřejného sektoru, NNO a podnikatelského sektoru).
Pro zapojení komunity jsme využili tyto metody:
1.1.1 Dotazníková šetření
Dotazníková šetření (ankety) proběhla prostřednictvím internetových formulářů a do tvorby SCLLD
přinesla pohled pro určení priorit. Respondenti byli dotazováni na své rozvojové náměty a potřeby.
Obrázek 1 – Inzerát upozorňující na dotazníkové šetření

Zdroj: Deník Litoměřicka, 23. 10. 2012
Pozn.: Deník svým vydáním pokrývá celé území MAS
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Zjišťovací šetření probíhala:
 na podzim 2012 (zjišťovací),
 březen 2014 (zjišťovací),
 červen 2014 (ověřovací).
Na dotazník kromě telefonu a hromadné emailové kampaně byli potenciální respondenti upozorněni
i novinovými články.
Níže prezentujeme sumarizaci výsledků posledního šetření. Odpovědi dotazníkového šetření v roce
2014 nadefinovaly základní oblasti, které aktéři a členové vnímají jako problematické.
Dotazy anket se obracely na širokou veřejnost, kdokoli mohl odpovědět a jeho odpověď byla
zapracována. Závěry anket byly využity pro strukturování kritických oblastí, zejména shlukování
jednotlivých témat, ale také pro určení významu a naléhavosti vyjádřeného problému.
Na základě výsledků byl vytvořen zásobník projektů, který je nadále průběžně doplňován.
Obrázek 2 Závěr ankety na téma nejdůležitější oblasti rozvoje

Výstup z aktivity: Vyhodnocení vyjádřených potřeb veřejností (podklad pro tematizaci kritických
oblastí)
1.1.2
Dvoukolová interview
Další zjišťovací metodou byla interview, jejichž respondenty byli zejména důležití aktéři činní v území
MAS ČS. Tématem prvního kola byly potřeby, tématem druhého kola rozhovorů byly vize a plány do
budoucího programového období. Dotazováni byli i představitelé velkých podniků.
 podzim 2012 - Interview s jednotlivými zástupci obcí, podnikatelů, neziskových organizací
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květen - červen 2014 - s jednotlivými obcemi z území MAS, zástupci podniků, podnikatelských
sdružení i jednotlivců, NNO, spolků, státní správy (CHKO, Policie ÚP ČR), apod. Rozhovory a
otevřenou komunikaci vedla Ing. Šturalová.

Výstup z aktivity: Karty obcí – sumář projektových záměrů + podklad pro návrhovou část
strategie.
1.1.3
Veřejná projednání
Veřejná projednání byla uskutečněna na podzim r. 2012 a následně na jaře a v létě 2014.
V první fázi byly zjišťovány podněty a názory veřejnosti. Jednalo se o otevřený proces mapování
potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení. Byli osloveni rovněž volení zástupci obcí, u nichž se
předpokládá nejlepší informovanost o potřebách na území jednotlivých obcí.
Setkání se uskutečnila v jednotlivých regionech, aby byly dostupná pro co největší okruh aktivních
obyvatel takto:
13.9.2012 – Mikroregion Porta Bohemica – Velké Žernoseky
18.9.2012 – Mikroregion České Středohoří – Ploskovice
20.9.2012 – Samostatní členové MAS – Ploskovice
25.9.2012 – Úštěcko – Úštěk
Obrázek 3 Mapa konání veřejných projednání

Na následných jednáních byly vymezeny základní teze SWOT analýz. Jednotlivé problémy byly
auditoriu představeny v kontextu názorů zjištěných od odborníků (v expertní části) a v dotazníkových
šetřeních a interview. Záměrem veřejných projednání bylo získat zpětnou vazbu, zejména ověření,
zda jsou problémy a jejich příčiny chápány v celospolečenském měřítku stejně.
Dále SWOT byly doplněny a nastíněny již konkrétní návrhy k řešení.
2. 6. 2014 - Mikroregion Porta Bohemika Velké Žernoseky
3. 6. 2014 - Neziskové organizace - Litoměřice
4. 6. 2014 - Zbylé území - Mlékojedy
27. 6. 2014 - Mikroregion České středohoří - Žitenice
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28. 6. 2014 - Svazek obcí Úštěcka – Úštěk
Výstup: Ověření a doplnění SWOT + byly ověřeny problémy v území a formulovány rozvojové potřeby
území.

Zdroj: vlastní foto
1.1.4 Pracovní skupiny
V rámci veřejných projednání byli účastníci vyzváni k zapojení do jednotlivých pracovních skupin.
Tyto skupiny byly nadefinovány na základě výsledků dotazníků a analytických dat.
 Podpora podnikání a cestovní ruch, J. Patzl
 Život v obcích, H. Pawlíková, B. Jasanský
 Nezaměstnanost a sociální bezpečnost, A. Novotná
 Životní prostředí Ing. P. Gryndler
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Pracovní týmy scházely za účelem prodiskutování jednotlivých oblastí, sestavení SWOT analýzy a
formulování dílčích cílů. Jednání byla zaměřena na oblasti:
 Nezaměstnanost a bezpečnost 16. 6. od 15.00 v Litoměřicích
 Život v obcích 17. 6. 2014 od 15.00 v Litoměřicích
 Životní prostředí a doprava, 18. 6. 2014 od 14.30 v Litoměřicích
 Podpora podnikání a Cestovní ruch 16. 6. 2014 od 17.00 v Litoměřicích
 Vinaři 24. 7. 2014 ve Velkých Žernosekách
Na základě jednotlivých zasedání skupin byly oblasti rozděleny na dílčí části tak, aby pokrývaly
všechny potřeby. Z jednání vyplynula potřeba některé oblasti více rozvinout. Zájmové oblasti byly
formulovány následovně:
 Podnikatelé, zemědělci, vinaři
 Nezaměstnanost a bezpečnost
 Život v obcích – infrastruktura, obnova majetku a veřejného prostranství, spolková činnost
 Sociální, komunitní a zdravotní služby,
 Životní prostředí – ochranná opatření
 Rozvoj cestovního ruchu, památky, kultura
Pro ověření závěrů základních tezí pracovních skupin bylo realizováno ještě jedno ověřovací šetření
formou dotazníku. Použit byl on-line formulář. Upoutávka na něj byla rozeslána hromadným
emailem. Celkem přišlo 67 odpovědí a výsledky potvrdily původní myšlenky a tvrzení pracovních
skupin.
Výstup: Syntéza analytických podkladů z kvalitativních šetření, SWOT, představení návrhových částí
SCLLD
1.1.5 Zapojení zájmových skupin
V průběhu tvorby SCLLD byly z okruhu členů MAS vytvořeny zájmové skupiny, které jsou cíleně
zaměřené na určitou problematiku (sociální oblast, podnikání, podpora volnočasových aktivit, životní
prostředí atd.) Zástupci jednotlivých zájmových skupin se účastnili různých jednání MAS souvisejících
s tvorbou SCLLD – Valná hromada 13. 1. 2015, Správní rada 28. 8. 2015, 2. 10. 2015, 16. 10. 2015, 9.
11. 2015. Tím jim byla umožněna přímá účast na tvorbě i na finální podobě strategie. Zástupci
zájmových skupin se rovněž zapojovali do jednání pracovních skupin, připomínkovali texty atd.
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2 Přehled členů týmů pro přípravu a zpracování strategie
Hlavní úlohu pro přípravu a zpracování strategie měl řešitelský tým, který pracoval ve stálém složení:
V. Šturalová, L. Kudrna, B. Jasanský s pomocí K. Tůmové. Úkolem řešitelského týmu bylo technické
zpracování dokumentu, vypracování metodiky a selekce informací a dat potřebných pro zpracování
analytické části SCLLD. Dále zajišťoval organizaci a provedení participativních procesů (viz výše).
Výsledky jednotlivých procesů byly shromažďovány a zasazovány do logického kontextu. Rámce,
prioritní problémové okruhy a návrhy cílů a opatření byly dle jejich potřebnosti ověřovány. Řešitelský
tým je tedy garantem metodické a technické části dokumentu.
Vymezení kompetencí a zodpovědnosti řešitelského týmu:
 L. Kudrna – metodik a zpracovatel strategie – Zodpovědnost za řízení analytických a
syntetických procesů tvorby SCLLD a kompilaci dat a zpracování dokumentu.
 V. Šturalová – rešeršérka a analytička – Zodpovědnost za analýzu sběr dat pro expertní a
participativní úkoly při tvorbě SCLLD.
 Bohumír Jasanský - ředitel MAS – zodpovědnost za řízení tvůrčího týmu SCLLD.
 Kateřina Tůmová – zpracovatelka dat – Zodpovědnost za správnost a zpracování dat pro
jednání pracovních skupin, pro veřejná projednání a do obsahové části SCLLD.
Základní pracovní skupinou, která převzala zodpovědnost nad programovým a obsahovým rámcem
strategie jako veřejně politického dokumentu byla Správní rada MAS. Její jednotliví členové se stali
gestory jimi zvolených tematických oblastí, a to takto:
 Zemědělci, vinaři - A. Vacková (zástupce Mikroregionu Porta Bohemica)
 Nezaměstnanost a bezpečnost - Bc. A. Novotná (ředitelka TOOCAN HELP o.p.s.)
 Život v obcích – infrastruktura, obnova majetku a veřejného prostranství, spolková činnost H. Pawlíková (předsedkyně mikroregionu České středohoří, starostka obce Žitenice)
 Sociální, komunitní a zdravotní služby - Ing. R. Lončák, MBA
 Životní prostředí, doprava - Ing. V. Šturalová, Mgr. L. Kébrt (HZS ČR, velitel stanice Litoměřice,
vedoucí mladých hasičů SDH Křešice)
 Podnikatelé, Rozvoj cestovního ruchu, památky, kultura - J. Patzl
Doklady o zapojení komunity a členů místního partnerství do přípravy SCLLD:
http://www.mascs.cz/dokumenty-mas-stazeni/isru-2014-2020/komunitni-planovani
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