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Popis tvorby Komunitně vedené místní strategie MAS Achát
na období 2014 – 2020
2012
Práce na tvorbě Komunitně vedené místní strategie (SCLLD) MAS Achát započaly v roce 2012, proběhla
první jednání ohledně důležitosti jejího vypracování pro čerpání finančních zdrojů v období 2014 2020. Do diskuzí byli zapojeni všichni členové MAS a další subjekty působící v území (školy, podnikatelé,
neziskové organizace ad.). Byla zahájena první jednání o možnosti budoucího rozšíření územní
působnosti MAS o další obce.
2013
V tomto roce MAS rozšířila svou působnost na 37 obcí a rozšířila členskou základnu na 34 členů.
V souvislosti s rozšířením územní působnosti MAS rozhodla valná hromada o změně názvu MAS
Turnovsko na MAS Achát. Společně se sběrem projektových záměrů od aktérů působících v území
provedla MAS také dotazníkové šetření. Výstupy těchto šetření a intenzivní diskuze na všech místních
úrovních byly jedním z hlavních podkladů pro následnou tvorbu SCLLD. Součástí diskuzí byli také
přípravy složení a vzniku pracovní skupiny k tvorbě SCLLD.
2014
V roce 2014 se v pravidelných intervalech začala scházet pracovní skupina pro tvorbu SCLLD, složená
byla ze zástupců aktérů na všech místních úrovních. Diskuze se zaměřovaly na návrhovou část SCLLD,
byly otevřeny širší veřejnosti, ve formě zápisů pak byly zveřejňovány elektronickou formou a zároveň
uchovány k dispozici všem zájemcům v archivu MAS Achát. Po finálních jednáních byla tato část SCLLD
schválena valnou hromadou a následně k 31. 8. 2014 předána řídícímu orgánu (MMR) ke zveřejnění na
webových stránkách a možnému připomínkování široké veřejnosti.
Na území MAS Achát zároveň probíhal projekt „Podpora rozvoje meziobecní spolupráce“, realizovaný
Svazem měst a obcí ČR, v jeho rámci byla diskutována také realizace a tvorba SCLLD. MAS Achát se
podílela na tvorbě rozvojové strategie pro území SO ORP Železný Brod a Semily, v rámci tvorby SCLLD
pracovala také s výstupy zbylého SO ORP, na kterém MAS Achát působí – SO ORP Turnov.
Členská základna se rozrostla o 14 členů na 55.
2015
Jedním z kroků nutných ke schválení SCLLD MAS řídícím orgánem je její standardizace, tou MAS Achát
úspěšně prošla. Také v tomto roce probíhaly intenzivní práce na finalizaci SCLLD spojené s diskuzemi
s místními aktéry, včetně diskuzí a jednání spojených s projektem „Podpora rozvoje meziobecní
spolupráce“. SCLLD byla dopracována, projednána a schválena valnou hromadou MAS Achát.
Členská základna se rozrostla o 4 členy na 59.

