Komunitní projednávání vzniku SCLLD MAS Achát z.s.

Strategie místní akční skupiny se začala připravovat již v roce 2012, kdy proběhla první jednání spojená s přípravou na
čerpání finančních zdrojů v období 2014 – 2020. MAS – tehdy ještě Turnovsko , vedla na toto téma řadu diskuzí a
rozhovorů, převážně na jednáních mikroregionů, obcí, ale i s podnikateli a školami. Zároveň v letních měsících
proběhlo první dotazníkové šetření v celém původním území MAS, kdy byly osloveny obce, NNO, školy i podnikatelé
a začal vznikat zásobník projektových záměrů z území. V této době také došlo k jednání s největšími městy, která
s původním územím MAS bezprostředně sousedí, o možné rozšíření působnosti MAS. Příprava strategie se
projednávala také na schůzích sdružení, zejména na VH, nebo při pracovních jednáních. Začala se formovat první
pracovní skupina, která zjišťovala zájem území okolních obcí a měst o možnou spolupráci a její zástupci navštěvovali
veřejná jednání, kde seznamovali obyvatelé s činností MAS.
Rok 2013 byl pro další činnost MAS, klíčový. Pracovní skupina ukončila svou práci v území dohodou s městy Semily,
Železný Brod a obcemi Záhoří, Chuchelna, Jílové u Držkova, Radčice, Loužnice, Skuhrov, Pěnčín, Dalešice, Maršovice,
Vlastiboř, tak že působení MAS se rozšířilo z původních 23 obcí na nových 37 obcí a měst. Z malé MAS s územní
působností cca 12 tis. obyvatel se stala organizace s působností cca 35 tis. obyvatel. Rozšíření území s sebou přineslo
nejenom potřebu provést nové šetření ohledně projektových záměrů, ale také potřebu změny názvu organizace,
rozšíření členské základny nové složení rady a ostatních orgánů. Při realizaci projektů spolupráce, byly tyto otázky
řešeny v podstatě denně. Začaly práce na nové implementaci MAS, vznikla pracovní skupina, která zpracovávala
stanovy a jednací řády. Výstupy z dotazníkových šetření, byly zaznamenány do zásobníků projektů a začalo jejich
rozdělování do připravovaných OP. Začal se připravovat projekt „Osvojování“, který byl následně realizován a v jehož
rámci bylo uspořádáno několik společných setkání s obyvateli a projednány zde hlavní směry práce MAS a její strategie
rozvoje. Výstupy z těchto jednání a intenzivní diskuze na všech místních úrovních byly jedním z hlavních podkladů pro
následnou tvorbu SCLLD. Součástí diskuzí byly také přípravy složení a vzniku pracovní skupiny k tvorbě SCLLD.
V roce 2014 se v pravidelných intervalech začala scházet pracovní skupina pro tvorbu SCLLD, složená ze zástupců
aktérů na všech místních úrovních. Diskuze se zaměřovaly na konzultaci analytické části SCLLD a hledání východisek
pro návrhovou část strategie. Jednání komise byla otevřena širší veřejnosti, ve formě zápisů pak byla zveřejňována
elektronickou formou a zároveň uchována k dispozici všem zájemcům v archivu MAS Achát. Po 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. Ve 2. polovině roku se pracovní komise zabývala
převážně návrhovou částí strategie. Po celý rok byly konzultovány otázky implementace ve vazbě na úpravy
požadavků standardizace řízení MAS. Výsledkem byla aktualizace základních materiálů MAS a jejich implementace do
SCLLD.

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 aktivně 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.
Jedním z kroků nutných ke schválení SCLLD MAS řídícím orgánem je její standardizace, tou MAS Achát úspěšně prošla.
Také v roce 2015 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.
V celém procesu přípravy a projednávání SCLLD byly využívány praktické zkušenosti managementu MAS (vznik
obdobných organizací, řízení projektů obdobného charakteru, expertní činnost na obdobných projektech, činnost ve
strukturách MAS podpořených v období 207-2013, realizace projektů s podporou EU)
Podrobné informace k projednávání SCLLD jsou uvedeny na webových stránkách MAS http://www.masachat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-2020.

Přehled nejvýznamnějších jednání (účast min.4 osob)
Datum

Název setkání

Místo
konání

17.01.201
3
Jednání rady MAS TURNOVSKO
29.01.201
3
Valná hromada MAS TURNOVSKO

Řešené téma
vyúčtování dotace pro kraj, rozšíření
územní působnosti, příprava valné
hromady
rozšíření územní působnosti, PRV v roce
2013

25.02.201
3
Jednání rady MAS TURNOVSKO

projekt osvojování, projekt památky,
přípravy na letní kolo PRV

Turnov

09.05.201
3
Jednání rady MAS TURNOVSKO

projekt osvojování, projekt památky,
přípravy projektu spolupráce

Turnov

25.02.201
3
Jednání rady MAS TURNOVSKO

projekt spolupráce, projekt osvojování,
přihlášky o členství MAS

Turnov

23.05.201
3
Jednání rady MAS TURNOVSKO

projekt osvojování, projekt památky,
přípravy projektu spolupráce

Turnov

25.06.201
3 Seminář + setkání s veřejností

Základní informace o MAS Turnovsko,
sběr projektů, konzultace základních cílů

Železný
Brod

27.06.201
3 Seminář + setkání s veřejností
30.09.201
3 Jednání rady MAS TURNOVSKO

Základní informace o MAS Turnovsko,
sběr projektů, konzultace základních cílů

Pěnčín
(LBC)

změna sídla

Jenišovice

02.10.201
3 Valná hromada MAS

přijímání nových členů, informace z
činnosti MAS, realizované projekty

Železný
Brod

Turnov
Turnov

17.10.201
3 Prezentace strategie MAS

Předání zkušeností MAS LAG Podralsko,
zahájení činnosti pracovní komise,
konzultace základních cílů
Líšný
Prezentace pracovní verze strategie MAS
včetně návrhu upravené organizační
struktury
Koberovy

24.10.201
3 Jednání rady MAS TURNOVSKO
08.11.201
3 Setkání MAS Libereckého kraje

projednání projektů - SOKOL, LEADER,
statut a stanovy MAS
Konzultace a koordinace sousedních
strategií

22.11.201
3 Sněm starostů DSO Podkozákovsko

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednávání vize a strategických cílů
Ondříkovice

19.12.201
3 Jednání rady MAS TURNOVSKO

Meziobecní spolupráce, Žádost na MMR,
zápis do veřejnéh rejstříku
Semily

06.10.201
3 Setkání s veřejností

Malá Skála
Svijany

21.01.201
4 Porada starostů ORP Železný Brod
23.01.201
4 Pracovní skupina MAS

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednávání vize a strategických cílů
Splzov
Dílčí studie, analýzy

Líšný

06.02.201
4
07.02.201
4
19.02.201
4
20.02.201
4

Pracovní skupina MAS

Vize, strategické cíle, kompletace SWOT
analýzy

Líšný

Podpora meziobecní spolupráce

Konzultace se spolupracujícími starosty

Porada starostů ORP Železný Brod

05.03.201
4 Podpora meziobecní spolupráce
06.03.201
4 Pracovní skupina MAS

Návrh vize
Připomínkování analytické části, SWOT
analýzy
rozvoj meziobecní spolupráce,
konzultace záměrů v oblasti školství,
sociální a odpadů
Konzultace vize, připomínkování SWOT
analýzy

18.03.201
4 Porada starostů ORP Železný Brod

Konzultace vize, strategických cílů,
projektových záměrů

Bratříkovice

20.03.201
4 Pracovní skupina MAS
01.04.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

Konzultace vize, strategických cílů,
přehled projektů

Líšný

dotazníkové šetření

Koberovy

03.04.201
4 Pracovní skupina MAS
08.04.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

Konzultace vize, strategických cílů,
projektových záměrů

Líšný

dotazníkové šetření

Vlastibořice

09.04.201
4 Schůze starostů ORP Železný Brod
10.04.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

Prezentace pracovní verze strategie MAS, Železný
projednávání vize a strategických cílů.
Brod
Železný
dotazníkové šetření
Brod

17.04.201 Projednání strategie na schůzi DSO
4 Podkozákovsko

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednávání vize a strategických cílů.
Líšný

17.04.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

setkání se starosty, KMOS a regionální
koordinátor

29.04.201
4 Projednání strategie na schůzi DSO Kozákov
12.05.201
4 CHKO Český ráj
13.05.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednávání vize a strategických cílů.
Semily

05.06.201
4 Projednávání strategie na schůzi DSO Jizera

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednávání vize a strategických cílů.
Čtveřín

12.06.201
4 Veřejné projednání strategie

Prezentace pracovní verze strategie MAS,
projednání analytické části, SWOT, cílů,
opatření.
Radimovice

Pracovní skupina MAS

Koberovy
Železný
Brod
Líšný

Zásada
Líšný

Splzov

Konzultace cílů s plánem péče CHKO
schůze starostů ORP

Železný
Brod

17.06.201
4 Podpora meziobecní spolupráce
17.06.201
4 Setkání starostů ORP Železný Brod

aktuální informace o projektu, příprava
na první shromáždění starostů

Berany

Konzultace strategie, projektové záměry

Berany

18.06.201
4
24.06.201
4
10.07.201
4
24.07.201
4

Jednání pracovní skupiny MAS

Projednávání tvorby SCLLD implementace, finalizace SCLLD

Líšný

Setkání starostů ORP Železný Brod

Konzultace strategických cílů

Koberovy

Pracovní skupina MAS

Konzultace cílů, opatření

Líšný

Pracovní skupina MAS

Konzultace cílů, opatření

Líšný

07.08.201
4
21.08.201
4
19.09.201
4
16.10.201
4

Pracovní skupina MAS

Priorizace SWOT analýzy, cílů,

Líšný

Komplexní veřejné projednání strategie

Komplexní projednání strategie

Podpora meziobecní spolupráce

jednání skupiny - problémové okruhy

Koberovy
Železný
Brod

Podpora meziobecní spolupráce

informace o aktuální stavu projektů

Koberovy

06.11.201
4 Pracovní skupina MAS
13.11.201
4 Podpora meziobecní spolupráce
27.11.201
4 Valná hromada MAS

Projednávání ukončených ( SCLLD ) a
dokončovaných projetků
spolupráce mezi starosty

Jenišovice
Železný
Brod

Projednání zpracované SCLLD

Malá Skála

05.12.201
4 Podpora meziobecní spolupráce
02.12.201
4 Zasedání rady MAS
16.12.201
4 Podpora meziobecní spolupráce

informace o aktuální stavu projektů,
gestoři cílů a indikátorů

Železný
Brod

informace o aktuální stavu projektů

Jenišovice

informace o aktuální stavu projektů

Splzov

27.01.201
5 Podpora meziobecní spolupráce
21.04.201
5 Setkání starostů ORP Železný Brod

informace o průběhu realizace, cílů a
indikátorů
podpora meziobecní spolupráce

Pěnčín
(LBC)
Železný
Brod

05.02.201 Shromáždění starostů mikroregionu
5 Podkozákovsko

schválení rozpočtu za minulé období,
plán činností

Železný
Brod

12.05.201
5 Pracovní skupina MAS

Certifikace MAS - opravy připomínek v
žádosti o certifikaci

Jenišovice

28.05.201
5 Valná hromada MAS

Hospodaření celku, schválení nových
členů, plán činností na další období

Železný
Brod

Pracovní skupina MAS

Závěrečný účet DSO Mikroregion
Podkozákovsko, účetní uzávěrka 2014,
dotaze z LB kraje
aktualizace základních statistických dat SCLLD, implementace, programové
rámce

Setkání starostů ORP Železný Brod

jednání k tématu EMOS a místnímu plánu Koberovy

Setkání starostů ORP Železný Brod

podpora meziobecní spolupráce

Setkání starostů ORP Železný Brod

jednání k tématu EMOS a místnímu plánu Koberovy

Setkání starostů ORP Železný Brod
Shromáždění starostů mikroregionu
Podkozákovsko

jednání k tématu EMOS a místnímu plánu Koberovy

16.06.201 Shromáždění starostů mikroregionu
5 Podkozákovsko
18.06.201
5
23.07.201
5
06.08.201
5
27.08.201
5
17.09.201
5
24.11.201
5

03.12.201
5 Valná hromada MAS

schválení rozpočtu a hospodaření
finalizace SCLLD, volba nové komise,
standardizace MAS, projekty
rozpracované/ukončené, volba nových
členů

Koberovy

Líšný

Koberovy

Malá Skála

Radimovice

Dotazník pro obce: Květen 2012
V souvislosti s přípravou rozvojové strategie na následující programové období 2014 – 2020 si Vás dovolujeme
požádat o spolupráci.
Ze všech obcí, od neziskových i příspěvkových organizací, škol, podnikatelských subjektů a občanů, kterým záleží na
rozvoji obce, v níž žijí, bychom potřebovali získat podněty, co považují za důležité, aby se změnilo, opravilo,
vybudovalo…ve vaší obci a jejím okolí.
Na příští plánovací období bylo navrženo několik operačních programů, v jejichž rámci lze realizovat akce a aktivity –
ať již „měkké“ (školení, semináře, vzdělávací aktivity), tak „tvrdé“ – obnovy, opravy, výstavba budov, infrastruktury
apod.
Předpokládaná a nejpravděpodobnější varianta navržených OP je následující:
 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený ministerstvem průmyslu a obchodu
 Operační program Páteřní infrastruktura řízený ministerstvem dopravye
 Operační program Zaměstnanost a vzdělávání řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
 Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj
 Operační program Technická pomoc řízený ministerstvem pro místní rozvoj
 Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství
 Operační program Rybářství řízený ministerstvem zemědělství
nvání PléKS MAS Středočeského kraje
V rámci těchto předpokládaných operačních programů potřebujeme znát potřeby Vašeho území na příští plánovací
období a rámcové předpokládané částky na realizaci vašich akcí. Jedná se o návrhy z vašeho území – v této fázi není
potřebné schvalování zastupitelstvy obcí, schvalovat se bude až připravená strategie rozvoje území!
Žádáme vás proto naléhavě o vyplnění následující tabulky (počet řádků můžete dle Vašich potřeb rozšířit).
Upozorňujeme vás, že příprava strategie na toto další plánovací období, kterou v těchto dnech zahajujeme, bude
velmi dlouhá a časově náročná s několika schvalovacími procesy (včetně např. stanoviska SEA). Co v této strategii
nebude zahrnuto, na to nebudeme moci v celém příštím období do území MAS Turnovsko získat finanční
prostředky!
Věnujte proto vyplnění tabulky a jejímu odeslání k našim rukám náležitou pozornost, pokud chcete být v příštím
plánovacím období příjemci dotací prostřednictvím MAS Turnovsko
Vaše návrhy i připomínky vítáme, informace, které nám zašlete, budou následně přehledně zpracovány a vám všem
rozeslány k dalšímu kolu připomínkování a doplňování.
Žádáme vás o odeslání tabulky a vašich případných dalších námětů nejpozději do 15.8.2012 na e-mailovou adresu
strategiemas@seznam.cz
Plánované nebo předpokládané projekty (akce) na období 2014 – 2020
Obec: ………………………………………
Subjekt:1)……………………………………
Kontaktní údaje:………………………….
Plánovaná akce

Výstup akce
(komunikace, chodník,
budova, festival, přednáška,
apod.)

Předpokládaný Předpokládaná
parametr akce výše nákladů v Kč
(počet, km,
plocha, kus…)

Rok
realizace

Pozn: 1) Subjekt – prosíme vyplnit – obec, nezisková organizace, škola, podnikatel – FO, PO, soukromý zemědělec
apod….

Pracovní skupiny
Během zpracování SCLLD vznikla Komise pro tvorbu strategie MAS, jejímž předsedou a hlavním lídrem se
stal Ing. Jiří Mikeš. Tato komise se scházela v pravidelných intervalech, byla otevřena široké veřejnosti a
zabývala se postupně všemi oblastmi zpracovávané strategie. Připomínkovala a navrhovala části SWOT
analýzy, třídila projektové záměry, komunikovala s kanceláří MAS a připravovala návrhy implementační části
strategie.
Příležitosti k projednání strategie byly využívány také při společných setkáních v rámci jiných projektů,
zejména projektů Meziobecní spolupráce, Tváře Libereckého kraje, žadatelé bez občanky, Leader bez
hranic, Památky a jejich budoucnost apod. Tato setkání byla sice neformální ale pro další práci byla velice
přínosná.
Do samotné přípravy celé strategie, bylo aktivně zapojeno zhruba 25 obyvatel, nicméně na zpracování
dílčích částí se podílela cca 100 aktérů z území, mezi nimiž byli i členové MAS. Pracovníci kanceláře MAS
pravidelně projednávali tvorbu strategie na setkáních Mikroregionů Podkozákovsko, Kozákov i Jizera, a na
setkání starostů ORP Železný Brod, kde bylo zdůrazňována zejména potřeba doplnění projektových záměrů
obcí, NNO a podnikatelů s ohledem na nutnost vypracovat co nejpřesněji finanční plán čerpání možné
alokace a programové rámce pro jednotlivé OP.
Valná hromada 2013

Setkání v rámci projektu, projednávání záměrů

Sběr projektových záměrů 2013 Malá Skála

Sběr projektových záměrů 2013 Radimovice

Sběr projektových záměrů Semily

Pracovní setkání Líšný

Setkání MAS LK 2013

Odborný seminář Malá Skála

Pracovní jednání Kobyly

Pracovní setkání Železný Brod

Jednání VH

Projednávání v Koberovech

Příklady dobré praxe

Jednání NNO

Zapojení dětí a mládeže

Setkání na zámku Sychrov

Projednávání s občany Železný Brod

Projednání na území Železnobrodska

Konzultace a projednávání s podnikateli a občany

Projednávání s pracovníky škol

