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Chceme uspět v programovacím období 2014+ – Integrovaná strategie 

rozvoje území – koncepční dokument MAS KJH, o.p.s. – stav prací; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaná strategie rozvoje území 
V srpnu roku 2012 začaly práce na Integrované strategii rozvoje území. Dokument, který bude dokončený 

v roce 2013, by měl mapovat celé území ze všech úhlů pohledu a je jednou ze zásadních podmínek pro 

další fungování MAS i po roce 2013. Koordinací prací ve fázi A byl pověřen Aleš Kosina. 

 

Tvorba ISRÚ: září – prosinec 2012 
Kompletní proces se podařilo uskutečnit v devatenácti obcích z celkových dvaceti čtyř. Obce – Hajnice, 

Vlčkovice v Podkrkonoší, Čermná, Kocbeře, Staré Buky jsou řešeny individuálně. Stav prací v těchto obcích 

jsou v různé fázi. Předpokládá se, že proces bude probíhat v měsících – únor až duben 2013. Rozpis 

jednotlivých veřejných projednávání je obsažen v přehledu akcí za rok 2012 (kapitola 4). 

 

Zmapování potřeb jednotlivých obcí – září – prosinec 2012: 

1. etapa – Sběr dat z jednotlivých obcí – říjen 

Sekretariát MAS připravil osnovu pro sběr dat a zjištění vyčerpávajících informací o obcích a poskytl jej 

starostům a starostkám. Významnou pomoc nabídli studenti veřejné správy Městského gymnázia a SOŠ 

Úpice, kteří asistovali MAS i obcím.  

 

2. etapa – Dotazníky do domácností, firmám, příspěvkovým a neziskovým organizacím – říjen – listopad 
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Ve spolupráci s obcemi šel do schránek občanů dotazník, který se ptal na potřeby a požadavky obyvatel a 

vyzýval je k předkládání námětů na zlepšení života v jednotlivých obcích. Současně obce vyzvaly firmy, 

příspěvkové a neziskové organizace prostřednictvím speciálních dotazníků ke spolupráci při řešení rozvoje 

obce a současně i k zmapování aktuálního stavu. 

 

3. etapa – Veřejné projednávání s místními obyvateli – listopad - prosinec 

V devatenácti obcích se uskutečnilo společné setkání občanů dané obce. Každý občan měl možnost se 

vyjádřit, zasáhnout do vývoje obce a současně navrhnout nové věci.  

 

4. etapa – Projednání na veřejném zastupitelstvu – listopad – prosinec 

Tato etapa uzavřela fázi A. Na veřejném zastupitelstvu se občané seznámili s procesem jednotlivých etap. 

Zastupitelé projednali celý proces a do zápisu z veřejného zastupitelstva se dostaly základní informace.  

 

Další fáze tvorby budou následovat v roce 2013. 

 

Veřejné projednávání strategie rozvoje obce v území MAS 
PARTNER: obce z území MAS 

podzim/zima 2012 

 

Veřejná projednávání strategie rozvoje regionu 

začala v pondělí 19. 11. 2012 večer v Suchovršicích a 

poslední před vánočním volnem se konalo 21. 

prosince v Maršově u Úpice. Všichni účastníci se 

zapojili do debaty, ze které vzešly návrhy na zlepšení 

vzhledu obcí nebo občanskou vybavenost, probrala 

se problematika dopravní obslužnosti nebo špatných 

komunikací. Společně prodiskutovali další 

možnosti, jak by se jejich obec mohla rozvíjet v 

příštích letech, co v nich teď chybí a kam by se 

mohlo dál investovat. K práci a debatám nad 

možnými projekty a nápady se ve všech obcích 

sešlo téměř tři sta občanů včetně zástupců spolků 

v obcích, zastupitelů i podnikatelů. 
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