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POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD 
 
 
Základní popis participace 
 

V roce 2012 se MAS-PM 
začala připravovat na nové 
plánovací období Evropské unie 
2014-2020.  V letech 2013–2014 
práce na nové integrované strategii 
rozvoji území pokračovaly a 
k přípravě rozvojové strategie se 
sešly pracovní skupiny, uskutečnil se 
sběr projektových záměrů, konala se 
veřejná projednávání, anketa, 
dotazníkové šetření u starostů obcí, 
dopracovávaly se podklady pro 
analytickou část dokumentu a začalo 
se pracovat na návrhové části. 
V letech 2014–2015 byla dokončena 
strategická část včetně akčního 
plánu – programových rámců – a 

implementační část. 
Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro 
programové období 2014–2020 byla 
zpracovaná pracovním týmem MAS-
PM ve spolupráci s členy MAS, 
starosty, místními neziskovými 
organizacemi, spolky, podnikateli, 
tematicky zaměřenými pracovními 
skupinami, experty a veřejností 
v období od září 2012 do konce roku 
2015. Její tvorba byla podpořena 
v roce 2013 a 2014 Olomouckým  
a Zlínským krajem a v roce 2014 také 
v rámci Operačního programu 
Technická pomoc. 

Zpracování strategie se 
provádělo v souladu s doporučujícím Manuálem tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
programové období 2014–2020 a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém 
období 2014–2020. Byla zpracovaná jako víceodvětvová integrovaná strategie území MAS se zohledněním 
principů udržitelného rozvoje. Obsahuje části: charakteristika MAS, analytická, návrhová a implementační část, 
přílohy. 

Při její tvorbě byly využity v kombinaci expertní a participativní metody práce. Expertní metody zajišťují 
správné vedení a odbornost strategie, participativní metody nové impulzy, vtažení veřejnosti a větší míru 
ztotožnění se strategií. 

Expertní metody práce byly využity při procesu strategického plánování, zpracování analýzy i návrhu 
klíčových oblastí rozvoje, specifických cílů a opatření v návrhové části, připomínkování. Součástí pracovního 
týmu MAS-PM ke zpracování integrované strategie území jsou lidé se zkušenostmi se strategickým plánováním, 
kteří zpracovávali výstupy z projednávání, jednání pracovních skupin či analytických částí. Odborníci za danou 
oblast jsou členy tematicky zaměřených pracovních skupin, analytická část se zaměřením na životní prostředí 
byla zpracovaná projekční a poradenskou kanceláří Arvita P spol. s r.o. Starostové obcí poskytli potřebné 
informace formou dotazníku. 

Participační metody práce jsou ty, na nichž je zaručen podíl místní veřejnosti při tvorbě strategie. 
V MAS-PM byla veřejnost do tvorby strategie zapojena formou aktivní účasti na veřejných projednáváních 
strategie, účastí v anketě, návrhy projektových záměrů, připomínkováním.  

Obrázek 1 – Pozvánky na veřejná projednávání 
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Tabulka 1 – Přehled aktivit k tvorbě integrované strategie 

 
Etapa a stručný popis úkolu 

1 Projednání a zpracování struktury, řízení a harmonogramu tvorby strategie 

2 Dotazník (zapojení obcí a klíčových institucí) – zpracování, distribuce a vyhodnocení 

3 Anketa (zapojení širokého spektra obyvatel) – zpracování, sběr a vyhodnocení 

4 Statistická data – zadání oblastí pro zpracování, tvorba výstupů z podkladových dat 

5 Projektové záměry – sběr, vyhodnocení a rozčlenění dle oblastí 

6 Analýzy regionu – v úzké spolupráci se členy MAS nebo dalším zpracovatelem 

7 Facilitace jednání výboru pro přípravu strategie 

8 Facilitace jednání oborových pracovních skupin 

9 1. kolo Veřejné projednávání – facilitace celková, metody tvorby plánu ve skupinách 

10 2. kolo Veřejné projednávání – facilitace celková, práce ve skupinách, připomínkování 

11 Strategická část – tvorba struktury a vize 

12 SWOT analýza – zpracování s využitím dotazníku, ankety a veřejných projednávání 

13 Monitoring strategie – plán sledování strategie 

14 Strategická část – cíle a opatření 

15 Strategická část – akční plán – progamové rámce 

16 Implementace – plán organizačního zajištění naplňován strategie 

17 Monitoring, Evaluace – plán vyhodnocování strategie 

18 Zpracování návazných programových rámců  

19 Schválení SCLLD Sněmem MAS 

 
 
Veřejná projednávání a pracovní skupiny 
 

Veřejná 
projednávání 
doplňovala jednání 
pracovních skupin. 
Přípravu a výstupy 
hodnotil pracovní 
tým MAS na 
pravidelných 
poradách cca 2x 
měsíčně. Setkávání 
týmu MAS k 
přípravě 
Integrované 
strategie rozvoje 
území MAS – 
Partnerství 
Moštěnka na 
období 2014–2020 
se konalo obvykle 
každý druhý 
čtvrtek, od jara 
roku 2014 každý 
čtvrtek.  

 
Tvorbu integrované strategie území MAS-PM podpořil Olomoucký kraj příspěvkem 125 000 Kč a Zlínský 

kraj dotací 100 000 Kč.  
 

Tabulka 2- Seznam veřejných projednávání, jednání pracovních skupin 

Datum Název jednání Náplň jednání 

14. 11. 2012 I. Veřejné projednání Integrované Informace o přípravě strategie, výstupy z dotazníku a 

Obrázek 7 – Fotosestřih z veřejných projednávání 
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 strategie rozvoje území MAS-PM 
2014-2020, Dřevohostice (OK) 

ankety, nástin priorit, tvorba SWOT analýzy, sběr 
projektových záměrů 

19. 3. 2013 
 

Jednání pracovní skupiny 
„Podnikání a Zemědělství“, KuH 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
podnikatelů a zemědělců, projektové záměry 
podnikatelů a zemědělců, podpora zaměstnanosti 

16. 4. 2013 II. Veřejné projednání Integrované 
strategie rozvoje území MAS-PM 
2014-2020, Machová (ZK) 

Informace o přípravě strategie, stav analytické části, 
název strategie, projednání priorit, sběr projektových 
záměrů, vize + cíle strategie  

30. 5. 2013 Jednání pracovní skupiny „Školství 
a Vzdělávání“, KuH 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory pro 
oblast školství, projektové záměry škol, podpora 
zaměstnanosti v regionu 

12. 9. 2013 Jednání pracovní skupiny MP4-7, 
KuH 

Stav strategie spolupracujících MAS, možnosti 
operačních programů 

6. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny MP4-7, 
KuH 

Stav strategie spolupracujících MAS, charakteristika, 
možnosti operačních programů 

25. 2. 2014 Jednání pracovní skupiny 
„Zaměstnanost a sociální služby“, 
KuH 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
v oblasti zaměstnanosti z OP Zaměstnanost, IROP, 
podpora zaměstnanosti v regionu 

5. 6. 2014 Projednání přípravy strategie 
2014+ MAS – Partnerství 
Moštěnka, Dřevohostice (MR 
Moštěnka) 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
rozvoje regionu prostřednictvím operačních programů  

18. 6. 2014 Projednání přípravy strategie 
2014+ MAS – Partnerství 
Moštěnka, Holešov (MR 
Holešovsko) 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
rozvoje regionu prostřednictvím operačních programů 

19. 6. 2014 Jednání pracovní skupiny 
„Školství“, KuH 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory pro 
oblast školství, projektové záměry škol, podpora 
zaměstnanosti v regionu 

25. 6. 2014 Projednání přípravy strategie 
2014+ MAS – Partnerství 
Moštěnka, Lechotice (MR Žídelná) 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
rozvoje regionu prostřednictvím operačních programů 

17. 7. 2014 Jednání pracovní skupiny „Sociální 
služby“, Kostelec u Holešova 

Informace o přípravě strategie, možnosti podpory 
sociálních služeb, projektové záměry v oblasti 
sociálních služeb 

19. 8. 2014 Jednání pracovní skupiny „ „Životní 
prostředí“ 

Problematika životního prostředí v programovacím 
období 2014+ 

20. 11. 2014 Pracovní skupina členů Výběrové 
komise 

Pravidla hodnotících a bodovacích kritérií při 
vyhodnocování projektů pro příští programovací 
období 

21. 1. 2015 Pracovní skupina zaměstnanost a 
sociální služby 

Informace o přípravě strategie, možnosti čerpání 
dotací, projektové záměry 

29. 10. 2015 Pracovní skupina podnikatelé a 
zemědělci 

Informace o dotačních možnostech, diskuse o 
nastavení opatření a finanční alokace 

3. 11. 2015 Pracovní skupina pro přípravu 
strategie 

Informace o tvorbě strategického dokumentu, 
doplnění SWOT analýzy 

3. 11. 2015 Jednání Programového výboru Příprava podkladů pro schválení strategie, nastavení 
Opatření a finančních alokací  

2013–2015 Pracovní schůzky týmu MAS-PM ke zpracování integrované strategie území 1x za 14 dní 

21. 12. 2015 Předložení SCLLD ke schválení Sněmem MAS 

 
Pozvánky, zápisy a prezenční listiny z veřejných projednávání a jednání pracovních skupin včetně jejich složení 
jsou v závěru Přílohy 3 (spolu s fotodokumentací) a přístupny na webu: www.mas-mostenka.cz v sekci Strategie 
2014–2020.  
 
Tabulka 3 - Seznam členů pracovních skupin 

http://www.mas-mostenka.cz/
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Člen pracovní skupiny Subjekt 

Pracovní skupina Podnikatelé – zemědělci 

Michaela Zmeškalová MAS-PM 

Petr Netopil Zemědělský podnikatel 

Jarmila Čermáková Agrodružstvo Roštění 

Martin Ležák Zemědělský podnikatel 

František Václavík IDEAL TRADE s.r.o. 

Pracovní skupina Péče o krajinu a životní prostředí 

Markéta Poláchová Kropáčková MAS-PM 

Jiřina Mádrová Obec Stará Ves 

Vladimír Martínek Obec Horní Moštěnice 

Lubomír Sehnula Obec Podolí 

Ivo Pitner Obec Beňov 

Pracovní skupina Školství 

Lucie Měsíčková MAS-PM 

Martin Bartík Obec Rymice 

Zdeněk Ballnér Základní škola, Kostelec u Holešova 

Eva Čechová Základní škola a mateřská škola, Pravčice 

Nataša Kučerová Základní škola, Dřevohostice 

Ilona Zapletálková t.č. MŠ Včelka Líšná, nyní Mateřská škola 
Dřevohostice 

Pracovní skupina Pro přípravu strategie 

Tomáš Šulák MAS-PM 

Markéta Poláchová Kropáčková MAS-PM 

Stanislav Skýpala (do 2014) Městys Dřevohostice 

Petr Dostál (od 2014) Městys Dřevohostice 

Radoslav Pospíšilík (do 2014) Obec Kostelec u Holešova 

Petr Hlobil (od 2014) Obec Kostelec u Holešova 

František Václavík IDEAL TRADE s.r.o. 

Martin Ležák Zemědělský podnikatel 

Hana Bělařová Podnikatel 

Pracovní skupina Zaměstnanost a sociální služby 

Marie Tesařová MAS-PM 

Simona Stuchlíková Město Holešov 

Květuše Bouchalová Obec Čechy 

Vladimíra Vilímková Senior Přerov 

Eva Relichová Charita Holešov 

Marta Šťastná Charita Přerov 

Ladislav Podmele Počítačová služba 
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        Jednání PS Školství (pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny, fotodokumentace):



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 

 

 

  



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 

 



Příloha č. 3 

 

 
 



Příloha č. 3 

   

 



Příloha č. 3 

Jednání PS Podnikatelé-zemědělci (pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny, fotodokumentace):



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 

 

 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 



Příloha č. 3 

 

 



Příloha č. 3 

 

 

  



Příloha č. 3 

Jednání PS Péče o krajinu a životní prostředí (pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny, 

fotodokumentace):
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Jednání PS Pro přípravu strategie (pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny):
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Jednání PS Zaměstnanost a sociální služby (pozvánky, zápisy z jednání, prezenční listiny):
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Obrázek 8AB - Ukázka modulu výstupů z dotazníkového šetření obcí, výstupy jsou formulovány v tabulkách v příloze 
a ukázka definování potřeb a aktivit škol z PS „Školství“ 

   

 
Obrázek 2- Dotazník pro obce a aktualizace ISRÚ „My a svět“, 2012 – Profily obcí a jejich záměry s výhledem 2014+ 

 

Do přípravy Strategie byli podle potřeby zapojeni relevantní aktéři z území. Byly osloveny subjekty, působící  na 

území MAS-PM a jsou znalci v dané problematice. Oblast zaměstnanosti byla konzultována s Úřadem práce ČR 
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– kontaktním pracoviště Přerov. Problematika sociálních služeb a sociálního začleňování se prodiskutovávala 

zejména s lokálními poskytovateli sociálních služeb a s obcemi. Informace o sociálním podnikání potřebné pro 

přípravu Strategie poskytla paní Dořičáková, lokální konzultantka MPSV pro oblast sociálního podnikání. 

Konzultace oblasti prorodinných opatření poskytly 

zástupci škol a školských zařízení a neziskové 

organizace. 

 
 

Výstupy ze všech jednání byly konfrontovány s výstupy z analytických podkladů a zohledněny zejména ve 
výstupech v návrhové části strategie. 

V kapitole 3 SCLLD – Analýza rozvojových potřeb území – analýza problémů a potřeb, SWOT analýza – jsou 
uvedeny výstupy z dotazníků veřejnosti (vstupní anketní šetření pro obyvatele regionu MAS k přípravě rozvojové strategie 
2014–2020). 

 

Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie 
 
Zpracování strategického dokumentu MAS je dlouhodobým komplexním procesem, na kterém se podílí velká 
skupina aktérů. Práce na přípravě strategie se odehrávaly v několika úrovních: 

 pracovní schůzky uvnitř MAS – předseda, manažerky, zaměstnanci 

 pracovní schůzky se sousedními a partnerskými MAS 

 veřejná projednávání 

 jednání pracovního výboru pro strategii (výbor partnerství - správní rada / programový výbor) 

 pracovní skupiny  
 
Tabulka 3- Přehled členů týmu pro přípravu strategie 

Jméno a příjmení Organizace Funkce v MAS Role při zpracování strategie 

Tomáš Šulák SMARV Předseda SR MAS 
2013, 2014 

Supervize procesu přípravy strategie 
2012-2014, facilitace jednání, 
metodická činnost, tvorba textů, 
POV OK, OPTP 

Markéta Kropáčková MAS-PM Ředitelka MAS-PM Příprava podkladů pro strategii, 
facilitace jednání, tvorba textů, 
OPTP, POV OK 

Marie Tesařová MAS-PM Manažerka MAS-PM Příprava podkladů pro strategii, 
facilitace jednání, tvorba textů, 
OPTP, POV OK 

Marie Martínková MAS-PM Manažerka MAS-PM, 
t.č. MD 

Příprava podkladů pro strategii, 
facilitace jednání, tvorba textů, 
organizace akcí k přípravě strategie, 
OPTP, POV OK 

Michaela Zmeškalová MAS-PM Manažerka MAS-PM Příprava podkladů pro strategii, 
tvorba textů, organizace akcí 
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k přípravě strategie, OPTP 

Ing. Lucie Měsíčková MAS-PM Manažerka PMOS Příprava podkladů pro strategii 
tvorba textů, aktualizace databáze 
projektových záměrů, OPTP 

Ing. Zuzana Šálková MAS-PM Manažerka PMOS Příprava podkladů pro strategii, 
konzultace, PMOS 

Mgr. Hana Slováková SMARV Poradce Metodická činnost, příprava 
grafických podkladů 

Ing. Marek Zábranský MAS MB Poradce Spolupráce na mapovém systému 
MAS-PM a MAS MB 

Ing. Aneta Hučínová MAS-PM Manažerka MAS Aktualizace integrované strategie 
rozvoje území – Profily obcí, 
zpracování a vyhodnocování 
dotazníků, databáze projektových 
záměrů, 2012-2013 

Ing. Lenka Klimková MAS-PM Manažerka MAS-PM, 
t.č. MD 

Organizace akcí k přípravě strategie 

Členové správní rady MAS-PM Připomínkování, konzultace 

Účastníci pracovních skupin – Pro přípravu strategie (rozvoj obcí), 
Zemědělství a podnikání, Školství, Péče o krajinu a životní prostředí 
(odpady), Zaměstnanost a sociální služby 

Připomínkování, konzultace 

Účastníci veřejných projednávání Připomínkování, konzultace 

Manažeři partnerských MAS Připomínkování, konzultace 

Zástupci poskytovatelů podpory KÚOK, KÚZK, OPTP Organizační konzultace 

 

 


