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1 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do 
přípravy SCLLD 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole (viz odstavec v bodě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), probíhá 

příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zcela v souladu s principy komunitně 

vedeného místního rozvoje – obdobně jako tomu již bylo i v případě přípravy tzv. Strategického plánu 

LEADER na období 2007–2013. Podrobnější popis přípravné fáze viz body níže. 

 

 Informační kampaň 1.1
Prvním krokem při zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bylo vytvoření a 

realizace informační kampaně, která informovala širokou veřejnost o krocích, které se v rámci této 

aktivity budou podnikat. 

  Veškeré činnosti, které se týkají tvorby tohoto dokumentu, byly v území MAS Království – 

Jestřebí hory, o.p.s., zahájeny již v průběhu roku 2012. O tom, že se celý proces bude zahájen a jakou 

formou se bude postupovat, byli partneři MAS i všechny interesované skupiny postupně informovány 

na svých jednáních, zástupci obcí a měst na jednáních svazků obcí (Společenství obcí Podkrkonoší a 

Svazek obcí Jestřebí hory), různé zájmové skupiny (školy, NNO, starostové) na společných setkáních a 

také široká veřejnost při propagačních akcích pořádaných MAS a jejími partnery. 

  Speciální zapojenou skupinou byla i mládež, resp. žáci druhého stupně základních škol a 

studenti vyššího gymnázia. Zástupci celkem šesti škol (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, 

ZŠ Malé Svatoňovice, ZŠ Radvanice, ZŠ Pilníkov a Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice) 

se sdružili do Studentského parlamentu MAS KJH, kde s nimi byla rozebírána problematika rozvoje 

regionu a byly jim prezentovány organizace, které se jí zabývají. Žáci a studenti pak společně 

navrhovali témata, kterými by se MAS v dalším programovém období měla zabývat. Celý výstup 

z práce Studentského parlamentu naleznete v příloze dokumentu. 

  Široká veřejnost se o celém procesu dozvídala na propagačních akcích pořádaných MAS nebo 

jejími partnery (např. Olympiáda pro starší a dříve narozené nebo Venkovská konference) 

prostřednictvím zaměstnanců a partnerů MAS. Dále byly postupně zveřejňovány na internetových 

stránkách společnosti www.kjh.cz. 

 

 Aktivity týkající se dalšího programového období 1.2
MAS zahájila přípravu na nové programovací období Evropské unie 2014–2020 v roce 2012, a to 

zejména přípravou podkladů pro tzv. Integrovanou strategii území (ISÚ), která jako víceodvětvová 

rozvojová strategie bude zásadním strategickým a koncepčním dokumentem MAS pro určení priorit a 

nastavení procesů pro následné čerpání dotačních zdrojů v rámci nového období. 

  Příprava tohoto dokumentu opět plně odpovídá principům tzv. komunitně vedeného 

místního rozvoje, kdy jsou do procesu přípravy tohoto strategického dokumentu zapojovány všechny 

relevantní partneři a subjekty v regionu. Práce na ISÚ byly zahájeny spuštěním tzv. dotazníkového 

šetření ve všech 24 obcích v srpnu 2012. Na toto dotazníkové šetření navazovala veřejná 

projednávání organizovaná v každé obci. Následně začalo zpracování prvních částí dokumentu (vždy 

v závislosti na dostupnosti metodických dokumentů ze strany koordinačních orgánů, zejména 

Národní síť MAS ČR, relevantních ministerstev); do konce roku 2013 byla pak dokončena první část 

dokumentu – konkrétně úvodní část a doporučení k ní. Doporučení se pak projevila v souvislosti se 
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standardizací MAS v roce 2015, kdy byla na jeho základě aktualizovaná partnerská základna, 

organizační struktura organizace, anebo například některá povinnosti orgánů MAS i o.p.s. 

 V roce 2015 tedy následovala finalizace úvodní části dokumentu, tedy charakteristiky 

organizace, následovala na počátku roku 2016 aktualizace a dokončení analytické části a vytvoření 

strategické a implementační části dokumentu. 

 

V rámci přípravy na nové programové období procházeli zaměstnanci i externí spolupracovníci 

školeními a semináři, které byly této problematice věnovány. Jednalo se např. o tyto: 

 Integrovaný regionální operační program 

 Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 

 Příležitosti pro obce a města v období 2014 – 2020 

 Dotační možnosti na období 2014 – 2020 pro náš venkov z PRV 

 Národní konference VENKOV 2014 

 Školení standardizace MAS (2014) 

 Školení společné metodiky tvorby SCLLD (2014) 

 

 Participativní část 1.2.1
Činnosti spojené s přípravou SCLLD byly započaty v srpnu 2012. Participativní část, do které jsou 

přímo aktivně zapojeni jednotliví partneři, subjekty a jednotlivci z regionu, lze rozdělit do této chvíle 

na následující 4 etapy. 

 

Tabulka č. 1 – Etapy přípravy ISÚ 

Etapa Popis Zapojené 

subjekty 

Období 

realizace 

1. Sběr dat 

v obcích 

Sekretariát MAS připravil a poskytl 

zástupcům obcí tvořících MAS strukturované 

požadavky na požadovaná data. Do této 

činnosti byli zapojeni i studenti veřejné 

správy Městského gymnázia a SOŠ Úpice. 

Obce 10 / 2012 

2. Dotazníkové 

šetření 

Sekretariát MAS ve spolupráci s obcemi 

distribuoval dotazníky mezi tři základní cílové 

skupiny: běžné občany (domácnosti), 

neziskový sektor (vč. příspěvkových 

organizací) a podnikatelský sektor. Dotazníky 

vyzývaly jednotlivé cílové skupiny k formulaci 

současných potřeb a požadavků vedoucích ke 

zlepšení situace v obcích a současně sloužily 

ke zmapování aktuálního stavu v obcích. 

Výsledkem je cca 600 obdržených vyplněných 

dotazníků. 

Obyvatelé obcí 

(domácnosti), 

neziskové 

organizace, 

příspěvkové 

organizace, 

podnikatelé 

10–11 / 2012 

3. Veřejná 

projednávání 

v obcích 

Sekretariát MAS pořádá ve všech obcích 

setkání s občany, na kterém představuje 

vyhodnocení dvou předchozích etap. Navíc 

má současně kdokoliv možnost na tomto 

Obyvatelé obcí 

(široká 

veřejnost), 

zástupci 

11 / 2012 – nyní 
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otevřeném jednání vyjádřit svoje náměty a 

vyslovit připomínky k budoucímu rozvoji 

regionu. Těchto jednání se účastnili i zástupci 

klíčových subjektů v obci (neziskové a 

příspěvkové organizace a podnikatelé). 

neziskových a 

příspěvkových 

organizací, 

podnikatelských 

subjektů 

4. Projednání na 

obecních 

zastupitelstvech 

Představitelé obcí a občané mají možnost 

seznámit se s prozatímním procesem přípravy 

SCLLD a tyto základní informace mají být 

součástí zápisu z jednání obecního 

zastupitelstva. 

Členové 

obecních 

zastupitelstev, 

obyvatelé obcí  

11 / 2012 – nyní 

 

Z výše uvedeného přehledu v tabulce je zřejmé, že diskuse a sběr dat k podkladové části SCLLD 

probíhá se zapojením všech možných úrovní a typů subjektů v daném území a plně tak naplňuje 

principy tzv. komunitně vedeného místního rozvoje. V příslušných Společných pokynech Evropské 

komise1 je totiž KVMR definován následovně: „Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro 

zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při 

vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají jejich oblasti vytvořit přechod 

k udržitelnější budoucnosti.“ (bod 2.1, str. 6 tohoto dokumentu EK). 

 

 Zapojení veřejnosti, orgánů MAS a dalších relevantních partnerů do tvorby 1.2.2
SCLLD 

 

Tabulka č. 2 – Seznam aktivit v rámci komunitního projednávání strategie a práce nad SCLLD 

datum aktivita 

průběžně Setkávání orgánů MAS a o.p.s. a jejich pravidelné informování o činnostech 

v rámci SCCLD a sběr podkladů k zapracování 

7. 9. 2012 Zahajovací setkání projektového týmu 

13. 9. 2012 Sestaven dotazník pro obce MAS 

17. 9. 2012 Komunikace s Gymnáziem - praxe 

Září 2012 Představení prací na svazcích obcí 

27. 9. 2012 Zahájení studentských praxí pro sběr dat v MAS 

1. – 3. 10. 2012 Sběr dat v obcích MAS 

10/2012 Distribuce dotazníků do obcí MAS (obce, NNO, příspěvkové organizace, 

podnikatelé, občané) 

18. – 21. 10 2012 Pracovní exkurze na SVK – zkušenosti s plánem rozvoje mikroregionu a 

obce 

19. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Suchovršice 

20. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Libňatov 

21. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Batňovice 

26. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Chvaleč 

26. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Velké Svatoňovice 

28. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Jívka 

                                                           
1
 Společné pokyny Evropské komise DG AGRI, EMPL, MARE a REGIO pro komunitně vedený místní rozvoj v evropských 

strukturálních a investičních fondech (návrh verze 30. 1. 2013) 
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28. 11. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Vlčice 

29. 11. 2012 Sněm MAS (představení návrhu koncepčního dokumentu MAS) 

3. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Vítězná 

3. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Pilníkov 

4. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Havlovice 

4. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Radvanice 

6. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Malé Svatoňovice 

10. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Rtyně V Podkrkonoší 

10. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Dolní Olešnice 

11. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Horní Olešnice 

13. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Chotěvice 

17. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Úpice 

18. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Kohoutov 

21. 12. 2012 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Maršov u Úpice 

10-12/2012 

1-4/2013 

Zpracování sesbíraných dat z obcí 

4/2013 Sběr dalším materiálů o regionu, především DP, BP 

16. 4. 2013 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Kocbeře 

17. 4. 2013 Veřejné projednávání – sběr dat v obci Čermná 

25. 4. 2013 Sněm MAS (představení pokračování prací na koncepčním dokumentu 

MAS) 

10/2013 Zveřejnění výstupů projednávání v jednotlivých obcích + sběr dalších 

námětů 

21. 11. 2013 Venkovská konference MAS – partneři MAS a zástupci obcí v MAS řešili 

společnou koncepci rozvoje území 

4/2014 Sběr potvrzení od obcí pro působnost MAS 

6/2014 Připomínkování první verze Analytické a Úvodní části strategie 

5. 6. 2014 Sněm MAS – schválení aktuální verzí 

8/2014 Finalizace prvních části ke zveřejnění na webu MMR k projektu OPTP 

9-12/2014 Sběr a vypořádání připomínek po vyvěšení na webu MMR 

11/2014 Schválení pracovní verze Strategické části SCLLD sněmem MAS 

1/2015 Vyvěšení aktuální verze SCLLD k připomínkování, především pro 

nadregionální partnery 

1-4/2015 Sběr projektových záměrů v území MAS 

2/2015 Sněm MAS – představení plánovaných činností v rámci tvorby SCLLD 

4/2015 Setkání zástupců obcí k problematice odpadového hospodářství 

9/2015 Schválení pracovní verze SCLLD sněmem MAS 

9/2015 Pracovní setkání zájmové skupiny Samospráva 

10/2015 Pracovní setkání zájmové skupiny Vzdělávání 

11/2015 Získání Osvědčení o standardizaci 

11/2015 Představení aktuální verze SCLLD sněmu MAS 

1/2016 Zveřejnění aktuálních verzí SCLLD pro připomínkování veřejnosti 

1/2016 Zapracování připomínek 

1/2016 Setkání pracovního týmu k finalizaci SCLLD 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 MAS KJH, o.p.s. 

7 
 

1/2016 Finalizace strategické části pracovním týmem 

2/2016 Zveřejnění aktualizovaných verzí SCLLD pro připomínkování veřejnosti 

2/2016 Veřejné setkání k připomínkování strategie 

2/2016 Setkání se starosty z území MAS k problematice OPZ v rámci setkání na 

Úřadu práce Trutnov 

2/2016 Finalizace všech částí SCLLD 

2/2016 Vyvěšení finální verze SCLLD pro sněm MAS 

3/2016 Sněm MAS a schválení SCLLD sněmem MAS 

3/2016 Podání žádosti na podporu strategie 

 

 Expertní část 1.2.3
Expertní část přípravy dokumentu následuje po dokončení podkladové části (zejména sběru dat), 

která byla popsána v předchozím bodě. Bude se týkat především zpracování analytické a strategické 

části a posléze i definice implementační části vč. tzv. Programových rámců. Samozřejmě i tato 

expertní část bude obsahovat participativní prvky, tj. i do této fáze budou prostřednictvím zejména 

připomínkování, veřejných projednání apod. zapojeni rozdílné subjekty z regionu. 

 

 Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování SCLLD 1.2.4

Na zpracování a sepsání SCLLD se podílejí a podílely následující osoby nebo subjekty:  

Hlavní kancelář: 

 Mgr. Jan Balcar, Ph.D. (ředitel MAS KJH, o.p.s.) 

 Ing. Lada Nevečeřalová, MBA (manažerka MAS SPL) 

 Dagmar Peterková (administrátorka MAS) 

 Bc. Kateřina Valdová (manažerka MAS pro SCLLD) 

 Bc. Lucie Žďárská (manažerka svazků obcí) 

 Bc. Radka Jansová (manažerka MAS pro SCLLD) 

 

Orgány organizace: 

 PaedDr. Vladimír Diblík (předseda správní rady, předseda výběrového výboru) 

 Petr Hrubý (místopředseda správní rady, předseda Společenství obcí Podkrkonoší) 

 Mgr. Jaroslav Balcar (předseda výběrového výboru do roku 2015, člen výběrového 

výboru) 

 Jaroslav Jörka ml. (programový výbor) 

 Ing. Pavel Dvořáček (dozorčí rada, kontrolní výbor) 

 Jan Šída (předseda programového výboru) 

 

Externí poradci: 

 Mgr. Tomáš Mečíř 

 Ing. Michal Hátle 

 Mgr. Dita Gollová 

 Aleš Kosina (koordinátor I. fáze) 

 DRAG s.r.o. 
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Instituce, které se zapojily do tvorby SCLLD: 

 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Trutnov 

 Náboženská obec Církve československé husitské, Úpice 

 Římskokatolická církev, Vikariát Trutnov 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko 

 Branka, o.p.s., destinační společnost Kladské pomezí 

 Oblastní charita Trutnov 

 Státní pozemkový úřad, pobočka Trutnov 

 Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov 

 Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory 

 


