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1. Úvod
SCLLD byla zpracována v letech 2013 – 2016 metodou komunitně vedeného místního rozvoje.
Klíčovým krokem bylo zapojení co nejširšího spektra místních aktérů na všech úrovních zpracování
SCLLD. Díky tomuto byl vytvořen dokument, který odráží všechny relevantní zájmy a názory. Časový
horizont provádění jednotlivých činností je zobrazen v tabulce níže.
Tabulka č. 1: Harmonogram zpracování SCLLD

Činnost
Informování veřejnosti o záměru zpracování
strategie, sestavení realizačního týmu
Dotazníkové šetření včetně aktualizace
Veřejná projednávání, definování problémů,
potřeb, klíčových oblastí rozvoje a návrhu
opatření, kulaté stoly
Mapování absorpční kapacity území včetně
aktualizace záměrů
Analytická část
Aktualizace analytické části
Pracovní skupiny – k analýze území a tvorba
strategické části
Projednání návrhu strategie, připomínkování
Schválení analytické části a úvodu návrhové části
orgány MAS MTJ
Odeslání pracovní verze na MMR
Připomínkování pracovní verze
Odeslání pracovní verze na MMR po vypořádání
připomínek
Strategická část
Přepracování SCLLD dle aktuální metodiky
Tvorba programových rámců, rozdělení finanční
alokace
Připomínkování SCLLD
Schválení SCLLD orgány MAS MTJ
Podání SCLLD MAS MTJ na MMR
Odeslání HoUP na MMR

2013

2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015

2016

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

Zdroj: vlastní zpracování

Odkaz k uloženým záznamům veřejného projednávání (zápisy, prezenční listiny, zapojení
veřejnosti do přípravy SCLLD) : http://www.masmtj.cz/strategie-clld-20javascript:;14-2020/.
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Do přípravy strategie se zapojili všichni relevantní aktéři, kteří na území MAS působí.
Jedná se především o:
 zástupce měst a obcí,
 zástupce dobrovolných svazků obcí,
 členy a partnery MAS,
 majitele a manažery malých a středních místních podniků,
 podnikatele v oblasti zemědělství,
 nestátní neziskové organizace občanského typu (zejména zájmová sdružení a poskytovatelé
sociálních a jiných služeb) a nečlenské subjekty a dobrovolníci,
zástupci spolků a volnočasových aktivit
 zástupce církví,
 zástupce škol (zejména mateřských a základních škol),
 místní obyvatele.
 ženy, zejména kategorie ženy nad 50 let a mladé ženy po rodičovské dovolené
Veřejnost a subjekty působící na území MAS měli možnost zapojení do přípravy strategie několika
způsoby:
 vyplnění dotazníků,
 účast na diskusních jednáních a účast na tzv. „kulatých stolech“,
 účast v pracovních skupinách pro tvorbu SCLLD,
 účast na veřejných projednáváních strategie,
 konzultace s manažerem MAS,
 zasílání podmětů e-mailem,
 sběr projektových záměrů.
Tímto zapojením veřejnosti byl dodržen princip komunitně vedeného místního rozvoje, který je dle
definice nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích
procesů i realizace rozvoje území.
Veškeré materiály o zapojení veřejnosti, členů a místních aktérů do přípravy SCLLD jsou uveřejněny
na webových stránkách MAS MTJ, www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, odkaz
http://www.masmtj.cz/strategie-clld-20javascript:;14-2020/.
V rámci přípravy SCLLD byli místní aktéři a veřejnost zapojeni v několika krocích:
1) mapování potřeb území prostřednictvím dotazníkového šetření a řízených hovorů s manažerem
MAS,
2) zjišťování absorpční kapacity území formou dotazníkového šetření, osobní konzultace, příp.
e-mailová komunikace,
3) projednávání dokumentu SCLLD orgány MAS,
4) jednání pracovních skupin pro tvorbu SCLLD,
5) veřejná projednávání.
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2. Mapování potřeb území MAS MTJ
Přípravnou fází tvorby SCLLD bylo zmapování potřeb území MAS MTJ. Mapování potřeb území
místních aktérů a veřejnosti probíhalo prostřednictvím různého zaměření dotazníkového šetření
a ankety, na jejichž základě byly stanoveny základní směry a cíle v rozvoji území MAS MTJ. Průzkum
území formou dotazníkového šetření probíhal průběžně v období podzim 2013 - červen 2014.
Dotazník byl distribuován místním aktérům, a to občanům, podnikatelským subjektům, zemědělcům,
neziskovým organizacím a zástupcům jednotlivých obcí na území MAS MTJ.
Cílové skupiny se mohly zapojit do průzkumu několika způsoby:




vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webových stránkách MAS MTJ
vyplněním tištěného dotazníku (distribuce proběhla prostřednictvím zástupců jednotlivých
obcí, ředitelů škol, zaměstnanců MAS atd.)
osobní konzultace pracovníka MAS

Hlavním cílem šetření bylo vyjádření názorů respondentů na budoucí rozvoj v jednotlivých oblastech,
stanovení potřeb a požadavků a zejména náměty na zlepšení situace v regionu.

2.1. Dotazníkové šetření mezi občany
Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění
základního profilu respondenta a dále rozděleny do hlavních oblastí veřejného života, a to: obnova
občanské vybavenosti a služeb, vzdělání a pracovní příležitosti, dopravní a technická infrastruktura,
podpora cestovního ruchu, podnikání a zemědělství a životní prostředí. V dotazníku měli občané
možnost vyjádřit svůj názor neomezeně ke všem okruhům.
Celkem bylo na území distribuováno přes 600 tištěných dotazníků, z nich se vrátilo 410 vyplněných
tiskopisů. Elektronickou cestou bylo vyplněno a odesláno cca 50 dotazníků.

Foto: Vyplněný dotazník, archív MAS
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Dne 13. 12. 2013 na společném jednání Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska požádala starosty
ředitelka MAS o spolupráci s dotazníkovým šetřením a seznámila přítomné s procesem přípravy
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. V některých obcích se
ředitelka zúčastnila jednání zastupitelstva a seznámila s činností MAS, s potřebami průzkumu území a
přípravou nové rozvojové strategie celého území MAS MTJ a současně i SO ORP Moravská Třebová,
které je naprosto shodné.
Do dotazníkového šetření
byla zapojena většina
zástupců a zaměstnanců
obcí, kteří pomáhali
s distribucí a sběrem
vyplněných dotazníků.

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS MTJ. Výstupy šetření jsou zveřejněny na webových
stránkách
www.masmtj.cz,
záložka
Strategie
CLLD
2014
–
2020,
odkaz
http://www.masmtj.cz/strategie-clld-20javascript:;14-2020/.
Respondenti se zaměřovali spíše na problémy obce, ve které žijí než na problémy celého území MAS
MTJ. Z větší části jsou lidé spokojeni se životem ve své obci, a to je dáno hlavně tím, že na malých
vesnicích je klid a relativně čistý vzduch. Někteří lidé si váží kulturních činností, které pro ně obec
pořádá. Na druhou stranu lidem v obcích chybí podpora zaměstnanosti, protože na území MAS MTJ
je nezaměstnanost veliká. To je hlavní a zásadní problém celého regionu. Proto je překvapivé, že lidé
ve svých námětech pro rozvoj regionu uváděli spíše konkrétní prvky (koupaliště, hřiště a další
vybavenost jednotlivých obcí). Regionu také chybí rychlostní silnice, či dálnice, která by umožňovala
dojíždění za prací do větších vzdálenějších měst jako je např. Olomouc, Brno. Do sousedních větších
měst není vhodné dopravní spojení a lidem se tak nevyplatí cestovat za prací. Mladí lidé to řeší
stěhováním za prací do větších měst, a tím dochází k úbytku obyvatel z území MAS MTJ.
Na druhou stranu se překrývaly odpovědi, co lidem v obci chybí a jaké náměty pro rozvoj obce či
regionu mají. Již zmíněné koupaliště a ostatní vybavenost obce souvisí hlavně s tím, že lidem na
vesnici zřejmě stále více chybí sociální kontakt, na který byli zvyklí. Absence dětského hřiště nebo
sportovního hřiště, obchodu, hostinského zařízení způsobuje, že lidem v malých obcích
pravděpodobně chybí důvod a místo, kde by se mohli setkávat. Naopak velké obce a města mají
dostatek sportovního i kulturního dění a daleko více možností k „potkávání se“.
Dalším okruhem byla bezpečnost na silnicích. Absence chodníků, přechodů a hlavně cyklostezek je na
území MAS MTJ velká. Při dnešním velkém silničním provozu mají lidé obavy. Což je další námět
k řešení.
Oblast komunikací a veřejné dopravy je také k zamyšlení. Stav místních vozovek a cest není úplně
ideální, ale některé obce se snaží tento problém řešit a každým rokem vyčleňují finanční prostředky
na jejich opravu v rámci možností obce. Veřejná doprava po úpravě systémem IREDO lidem moc
nevyhovuje.
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Dotazník nám ukázal názory občanů, co považují za priority a jak vnímají problémy nejen své obce.
V každé obci jsou jiné, ale problémy s dopravní infrastrukturou a zaměstnáním jsou pro všechny obce
společné a prioritní.
Názor občanů se ve většině případů shodoval s názory zástupců obcí.
K získávání informací od občanů bylo využito i veřejných akcí konaných v území MAS MTJ. Informace
jsme získali např. při propagační akci MAS na každoroční velké akci Biskupické kaléšek a pak také na
tradiční jevíčské pouti.
K získání informací jsme využili např. anketu k průzkumu cestovního ruchu, znalostí památek v území
a jejich návštěvnosti, dále i spokojenost občanů s životem v našem území.
Dne 16. – 17. 8. 2014
provedli pracovníci MAS
anketu s občany z území MAS
MTJ. Anketa byla zaměřena
na cestovní ruch a spokojenost občanů s životem
v území MAS MTJ.
Občané, kteří se anonymní ankety zúčastnili, jsou se životem na Jevíčsku většinou spokojeni (až na
výhrady k zaměstnanosti). Významné památky v regionu občané znají, ale navštívili jen některé.
Z ankety vyplynulo, že je potřeba podpořit propagaci území, chybí materiál o celém území MAS MTJ a
různých zajímavostech včetně otevíracích dob.
Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS MTJ. Výstupy šetření jsou zveřejněny na webových
stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategieclld-20javascript:;14-2020/.

2.2. Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty a zemědělskými
subjekty
Průzkum byl zaměřen na malé a střední podnikatele a dále na podnikatele vykonávající činnost
v oblasti zemědělství. Otázky byly zaměřeny především na problémy s dostupností, kvalitou a
vzdělaností pracovních sil, vnějších i místních překážek v rozvoji podnikání a dále na potenciální
projektové záměry. 50 podnikatelských subjektů a 10 zemědělských subjektů (rodinných farem)
odevzdalo vyplněný dotazník v tištěné podobě. Někteří podnikatelé a zemědělci využili po uzavřeném
dotazníkovém šetření konzultací k projektovým záměrům přímo v kanceláři MAS.
Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS MTJ. Výstupy šetření jsou zveřejněny na webových
stránkách
www.masmtj.cz,
záložka
Strategie
CLLD
2014
–
2020,
odkaz
http://www.masmtj.cz/strategie-clld-20javascript:;14-2020/.
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2.3. Dotazníkové šetření mezi NNO
Neziskové organizace byly obeslány dotazníkem, ve kterém zástupci organizací odpovídali na otázky
týkající se fungování organizace v obci a především zde byly zjišťovány budoucí plány v oblasti rozvoje
činnosti a projektové záměry. 10 NNO odevzdalo vyplněný dotazník v tištěné podobě. U 8 NNO
probíhal průzkum formou řízeného hovoru mezi zástupcem NNO a manažerem MAS. Malé neziskové
organizace typu spolků by potřebovaly obnovit vybavení kluboven a jejich zázemí. Dále potřebují
vybavení pro svoji spolkovou činnost, např. jezdecké potřeby, stany, nové
chatky apod. Všechny organizace, které provozují příměstské tábory, by
potřebovaly finanční podporu na zaměstnance, aby mohly rozšířit kapacitu
táborů a rodiče v době prázdnin měli postaráno o děti a mohli jít do práce.
Další skupinou neziskových organizací jsou vlastníci kulturních památek. V území
jsou velmi zajímavé záměry (např. muzeum Jevíčko, Kalvárie v Jaroměřicích
apod.). Na indikativní seznam národních kulturních památek se nakonec dostal
jen areál Kalvárie v Jaroměřicích, který tvoří Kostel Povýšení sv. Kříže, Fara
s kaplí čp. 29 a Křížová cesta. Zde se předpokládají větší investiční záměry.
Konzultace probíhaly během posledních let několikrát. Jednání se zúčastnili zástupci církve, obce,
nadačního fondu, projektanti a úředníci památkové péče, kteří úspěšně spolupracují na záchraně a
obnově památky již mnoho let.

2.4. Řízené hovory se zástupci obcí
Ve všech obcích, které se nachází na území MAS MTJ, proběhly v polovině roku 2014 řízené
rozhovory mezi pracovní skupinou MAS a starosty, případně místostarosty obcí.
Byly zjišťovány především informace týkající se:
 základní obecní infrastruktura
 technická infrastruktura
 společenská infrastruktura – školství, kultura,
sport, zdravotnictví
 kulturní památky
 cestovní ruch
 přírodní zajímavosti
 přehled spolků v obci
 přehled podnikatelských subjektů v obci
 přehled dotací za posledních 5 let
 připravované projektové záměry a výhled
potřeb obcí do roku 2020
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Tabulka č. 2: Seznam provedených řízených rozhovorů se zástupci obcí

Obec
Bělá u Jevíčka
Bezděčí u Trnávky
Biskupice
Borušov
Březina
Březinky
Dětřichov u MT
Dlouhá Loučka
Gruna
Hartinkov
Chornice
Janůvky
Jaroměřice
Jevíčko
Koruna
Křenov
Kunčina

Datum
17. 6. 2014
23. 6. 2014
9. 7. 2014
20. 6. 2014
12. 6. 2014
25. 6. 2014
10. 7. 2014
10. 6. 2014
22. 5. 2014
25. 6. 2014
17. 6. 2014
11. 6. 2014
23. 6. 2014
24. 6. 2014
4. 6. 2014
11. 6. 2014
2. 6. 2014

Obec
Linhartice
Malíkov
Městečko Trnávka
Mladějov na Moravě
Moravská Třebová
Radkov
Rozstání
Rychnov na Moravě
Slatina
Staré Město
Třebařov
Útěchov
Víska u Jevíčka
Vranová Lhota
Vrážné
Vysoká

Datum
21. 5. 2014
2. 7. 2014
27. 5. 2014
3. 6. 2014
1. 7. 2014
2. 7. 2014
2. 7. 2014
3. 6. 2014
12. 6. 2014
2. 6. 2014
4. 6. 2014
10. 6. 2014
18. 6. 2014
29. 5. 2014
9. 7. 2014
25. 6. 2014

Zdroj: vlastní zpracování

Řízené rozhovory se zástupci obcí proběhly ve všech 33 obcích v období květen - červenec 2014.
Záznamy z jednání jsou uloženy v kanceláři MAS MTJ. Výstupy šetření jsou zveřejněny na webových
stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategieclld-20javascript:;14-2020/. Výstupy z dotazníků jsou uvedeny v Analytické části SCLLD v kapitole 4.
Na podzim roku 2014 proběhlo další šetření v obcích a spolupráci se zástupci obcí. Probíhalo
dotazníkové šetření týkající se zjištění, zda v obcích žijí různé skupiny osob ohrožených sociálním
vyloučením. Ve všech obcích bylo zjištěno, že zde žijí některé z ohrožených skupin. Výstupy
z dotazníků jsou uvedeny v Analytické části SCLLD v kapitole 4 a dále na webových stránkách
www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategie-clld20javascript:;14-2020/.

2.5. Veřejná fóra v rámci akce Zdravé Město
Zaměstnanci a partneři MAS se pravidelně účastnili každoročního veřejného fóra pořádaného
městem Moravská Třebová. V rámci této velmi úspěšné akce, které se účastní cca 100 občanů,
úředníků a zástupců města jsou zhodnoceny výsledky minulého období a občané určují nejvíce
problematické oblasti a konkrétní potřeby, které je potřeba řešit. Každoročně je z námětů občanů
sestaveno 10 nejdůležitějších problémů, které je nutné přednostně řešit. Na jednání 18. 1. 2016 byla
poprvé představena i tzv. pocitová mapa. Všechny tyto veřejné debaty nám potvrdily pravdivost dat
anonymně řešených v dotaznících i informace od zástupců obcí. Výstupy jsou zveřejněné na
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21.html.
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2.6. Zjišťování absorpční kapacity území formou dotazníkového šetření,
osobní konzultace, příp. e-mailová komunikace
Veškeří místní aktéři (zástupci jednotlivých obcí, podnikatelé, zemědělci, NNO, poskytovatelé
sociálních služeb, zástupci základních a mateřských škol) byli osloveni prostřednictvím dotazníkového
šetření, jehož záměrem bylo zjištění potenciálních projektových záměrů v území MAS MTJ pro
následující programové období 2014 – 2020. První mapování bylo součástí dotazníkového šetření
v roce 2013 – 2014. Místní šetření probíhalo po celou dobu zpracování SCLLD. V průběhu přípravy
SCLLD pracovníci MAS zjišťovali projektové záměry včetně fáze připravenosti a dále byly diskutovány
aktuální a dlouhodobé potřeby a problémy, náměty na spolupráci atd. Na základě šetření byla
prováděna pravidelná aktualizace zásobníku projektových záměrů a byly připraveny podněty do
diskuze s místními aktéry a jednání orgánů MAS, kde byly zjištěné problémy a zájmy dále
diskutovány.
Cílová skupina se mohla zapojit do průzkumu několika způsoby:






vyplněním tištěného dotazníku
osobní konzultace pracovníků MAS, telefonicky, e-mailem
osobní účast pracovní skupiny MAS na jednání mikroregionu a zastupitelstev obcí apod.
jednání v kanceláři MAS, konzultace záměrů
jednání na místě přímo u potencionálních žadatelů

Celkem bylo na území distribuováno přes 150 tištěných dotazníků. Při osobním jednání pracovníka
MAS se zástupci místních aktérů (se zástupci obcí, řediteli škol, NNO, podnikateli a zemědělci,
poskytovateli sociálních služeb) se podařilo vyplnit přibližně 50 dotazníků.
Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS MTJ. Výstupy šetření jsou zveřejněny na webových
stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategieclld-20javascript:;14-2020/.
Prostřednictvím tohoto průzkumu byla zjištěna absorpční kapacita území v programovém období
2014 – 2020. Výsledek analýzy tvoří základ pro nastavení finančního a časového plánu a hodnot
monitorovacích indikátorů SCLLD.
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3. Projednávání dokumentu SCLLD orgány MAS
Příprava jednotlivých částí SCLLD MAS MTJ probíhala po celou dobu ve spolupráci s členy jednotlivých
orgánů MAS. Členové MAS MTJ byli pravidelně informováni o probíhajícím zpracování strategie a
vyzýváni k předkládání různých podnětů a připomínek. Vzešlé připomínky od členů orgány jsou
zapracovány a předloženy pracovním skupinám k diskuzi.
Tabulka č. 3: Přehled jednání k SCLLD v rámci orgánů MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Datum a místo
jednání
13. 5. 2014
Moravská
Třebová

Program týkající se SCLLD
Jednání správní rady, předběžné analýzy potřeb území, schválení nových zaměstnanců ke
zpracování analytické a návrhové části, k dalšímu mapování potřeb území.

28. 7. 2014
Jevíčko

Jednání správní rady MAS.
Projednání dalších analytických výstupů, SWOT analýzy různých oblastí.

31. 8. 2014

Uveřejnění SCLLD k připomínkování na webových stránkách MAS.

28. 11. 2014
Jevíčko

Společné jednání zakladatelů a dalších členů MAS.
Projednání pracovní verze SCLLD, seznámení s připomínkami, návrh na zapracování.

23. 2. 2015
Moravská
Třebová

Představenstvo
Projednání zpracovaných připomínek ke strategii, seznámení s dalším postupem
zpracování.

22. 4. 2015
Moravská
Třebová

Představenstvo
Informace ke Standardizaci MAS, informace ze seminářů, aktualizace potřeb území,
vkládání dat do elektronického systému RSK.

17. 9. 2015
Jevíčko

Představenstvo
Informace ze seminářů, projednání dalšího postupu zpracování SCLLD.

23. 9. 2015
Jevíčko

Partnerská schůze
Prezentace a diskuze k předběžně přidělené alokaci na programové rámce pro naši MAS,
prezentace možností rozdělení na podporovaná opatření, potřeby území, absorpční
kapacita území, přísná pravidla a limity OP IROP.

21. 1. 2016
Moravská
Třebová

Představenstvo
Projednání pracovní verze strategické části a návrhu finančního plánu jednotlivých
operačních programů.

26. 1. 2016
Moravská
Třebová

Prezentace a projednání pracovní verze strategie, návrhu finančního plánu jednotlivých
operačních programů, proběhla diskuze k oblasti sociálních služeb.
Ustanovení pracovních skupin IROP, PRV, OPZ k dokončení strategie CLLD.

17. 2. 2016
Moravská
Třebová

Jednání představenstva, projednání zpracovaného návrhu alokací, finančního plánu k IROP,
PRV, OPZ a navazujících indikátorů.

29. 2. 2016
Projednání a schválení dokumentu SCLLD
Městečko
pro období 2014-2020 (2023)
Trnávka
Zdroj: vlastní zpracování
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28. 11. 2014 Jevíčko

23. 9. 2015 Jevíčko

29. 2. 2016 Městečko Trnávka

29. 2. 2016 Městečko Trnávka

Členové se na svých jednáních zabývaly jednotlivými tématy SCLLD spíše jen průřezově a proto bylo
doporučeno vytvořit tematické pracovní skupiny, které by se z povahy zaměření činnosti jejich členů
zabývaly konkrétním tématem.
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4. Jednání pracovních skupin pro tvorbu SCLLD
V souvislosti s tvorbou SCLLD byly vytvořeny následující pracovní skupiny:
 pracovní skupina podnikání a zaměstnanost,
 pracovní skupina zemědělci,
 pracovní skupina sociální služby,
 pracovní skupina životní prostředí a nakládání s odpady,
 pracovní skupina veřejná správa a školství,
 pracovní skupina ženy,
 pracovní skupina cestovní ruch, památky a volnočasové aktivity.
Hlavní činností tematických pracovních skupin bylo zejména prodiskutovat vzešlé připomínky a
podněty od členů orgánů MAS a dále posouzení analytických podkladů a výstupů z dotazníkového
šetření. Výsledkem práce pracovních skupin bylo stanovení aktivit rozvoje území Moravskotřebovska
a Jevíčska včetně jejich cílů a seznamu možných záměrů (aktivit, řešení), určení priorit a
monitorovacích indikátorů a prvotní návrh finančního plánu SCLLD.
Vzešlé připomínky od členů orgánů jsou zapracovány a předloženy pracovním skupinám k diskuzi.
Tabulka č. 4: Přehled jednání k SCLLD v rámci pracovních skupin
Datum a
místo jednání
18. 9. 2014
Moravská
Třebová
25. 9. 2014
Moravská
Třebová
25. 10. 2014
Moravská
Třebová

Program týkající se SCLLD
Oblast sociálních služeb.
Definování existujících a chybějících služeb v území, diskuze k dalším potřebám.
Oblast životní prostředí a odpadové hospodářství.
Definování problémů v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství, návrhy
na řešení v území MAS.
Oblast zaměstnanosti.
Definování problémů a důvodů velké nezaměstnanosti, možnosti řešení.

22. 4. 2015
Chornice

Pracovní skupina žen.
Definování problémů týkajících se žen, zaměstnanosti, dostupnosti dětských lékařů,
umístění dětí v MŠ.

27. 7. 2015
Městečko
Trnávka

Oblast sociální služby a odpadové hospodářství
Definování problémů v oblasti sociálních služeb a odpadového hospodářství, návrhy na
řešení v území MAS.

20. 8. 2015
Městečko
Trnávka

Oblast zaměstnanosti.
Možnosti programů APZ, zapojení zástupců obcí do opatření ke snižování
nezaměstnanosti, zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, vzdělávání
zaměstnanců

2. 9. 2015
Moravská
Třebová
13. 11. 2015
Křenov

Pracovní skupina zaměřená na školství.
Zjišťování spolupráce mezi školami v území, možnost nastavení nového partnerství.
Oblast památek a cestovního ruchu
Možnosti finančních alokací v IROPu, definování nejasností k zaslání dotazů na MMR
přes NS MAS. Stanovení pověřené osoby k zasílání dotazů – Veronika Tinklová.
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16. 11. 2015
Jaroměřice
27. 11. 2015
Moravská
Třebová
13. 1. 2016
Moravská
Třebová

Oblast školství
Potřeby a záměry škol, absorbční kapacita
Oblast sociální služby a soc. podnikání

Pracovní setkání zástupci MAS a Ing. Kantoříková u Úřadu práce. Konzultace aktuálních možností a nastavených
úřadu práce, možnosti MAS ve strategii SCLLD podporující prorodinná opatření.

13. 1. 2016
Moravská
Třebová

Pracovní skupina zemědělců.
Aktualizace projektových záměrů v území, zájem o čerpání v jednotlivých navržených
Fichích, rozvržení žádostí o dotaci a proplacení do jednotlivých let.

12. 2. 2016
Jevíčko

Setkání s podnikateli, představení strategie CLLD pro období 2014-2020(2023),
seznámení s potřebami podnikatelů v území. V diskuzi podnikatele zajímal další postup,
časové údaje, jaký bude další postup, vyhlašování výzev, metodická pomoc ze strany
MAS, animační činnost MAS, doplnění zásobníku dalších projektů apod.

16. 2. 2016
Moravská
Třebová

Navázání nové spolupráce se zástupci základních a mateřských škol, upřesnění potřeb
škol a vymezení možných témat další spolupráce a administrativní pomoci MAS
v příštím období.

Pracovní skupina památky
Jednání s architektkou, paní starostkou Mgr. Glocovou, administrátorem p.
25. 2. 2016
Nádvorníkem, p. farářem a zaměstnanci MAS. Téma: Studie na parkové úpravy kolem
Jaroměřice
objektů Fary s kaplí – Kalvárie Jaroměřice. Konzultace studie přímo v terénu, náměty na
další témata do zásobníku projektů.
Zdroj: vlastní zpracování

18. 9. 2014 Moravská Třebová

20. 8. 2015 Městečko Trnávka

12. 2. 2016 Jevíčko

27. 7. 2015 Městečko Trnávka

13. 1. 2016 Moravská Třebová
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Veškerá dokumentace týkající se jednání pracovních skupin je zveřejněna na webových
stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategieclld-20javascript:;14-2020/.
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5. Veřejná projednávání a kulaté stoly
V rámci přípravy SCLLD proběhla veřejná projednávání a připomínkování.
Všechna jednání, která jsme označili za veřejná, byla přístupná veřejnosti, o čemž svědčí i hojná účast
dle fotografické dokumentace. Informace o konání veřejných jednání byly pravidelně zveřejněny na
webových stránkách MAS, na informační desce před kanceláří MAS a MěÚ Jevíčko, na veřejných
vývěskách a v místním zpravodaji. Pozvánky na veřejné projednávání jsou k nahlédnutí na webových
stránkách MAS, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, část Archív.

Dne 20. 2. 2014 proběhlo veřejné pracovní jednání zástupců obcí a škol k předběžným analytickým
výsledkům.
Dne 23. 6. 2014 na MěÚ v Moravské Třebové proběhlo první veřejné projednávání. Předmětem
projednávání byla diskuze nad konkrétními tématy, které byly zjištěny na základě provedeného
dotazníkového šetření. Dále bylo snahou zmapovat celkový
potenciál území a vydefinovat možnosti rozvoje regionu a
následně stanovit cíle, které chce území dále rozvíjet a obnovovat.
Přítomní byli seznámeni s pracovní verzí zpracované analytické
části. Veškeré obdržené připomínky a náměty byly následně
vypořádány.
Výstupem setkání byla analýza hlavních problémů a potřeb území
dle místních aktérů. Přínosem prvního zapojení komunity do tvorby SCLLD byla především
identifikace aktivních jedinců z území.
Dne 31. 8. 2014 byla na webových stránkách MAS MTJ zveřejněna první pracovní verze SCLLD.
Jednalo se o úvodní pracovní verzi, která obsahovala analytickou a strategickou část. Zveřejněná
pracovní verze byla určena k připomínkování široké veřejnosti, odborníků a organizací v území.
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Připomínkování pracovní verze bylo možné do 30. 9. 2014. Veškeré obdržené připomínky a náměty
byly následně vypořádány.
Součástí připomínkového procesu bylo i veřejné projednání SCLLD, které se konalo dne 18. 9. 2014 a
25. 9. 2014 v Moravské Třebové. Předmětem jednání bylo seznámení s výsledky doposud
zpracovanými částmi strategie a diskuze nad navrženou strategickou částí – zejména v oblastech:
sociální služby, životní prostředí a odpadové hospodářství, podnikání, zaměstnanost a zemědělství.
Veškeré obdržené připomínky a náměty byly následně do pracovní verze zapracovány a tím
vypořádány.

Foto: archív MAS

Veškerá dokumentace (pozvánky, zápisy, prezenční listiny) týkající se veřejných projednávání
je zveřejněna na webových stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020,
http://www.masmtj.cz/strategie-clld-20javascript:;14-2020/.
Další veřejné projednávání se uskutečnilo dne 22. 4. 2015
v Moravské Třebové. Na tomto veřejném projednávání byla
přítomným prezentována návrhová část SCLLD (definování
klíčových oblastí, seznámení se strategickými a specifickými
cíly a opatřeními CLLD).

Dne 14. 9. 2015 v Moravské Třebové proběhlo veřejné
projednávání, prezentace a diskuze k předběžně přidělené
alokaci na programové rámce pro MAS MTJ, prezentace
možností rozdělení na podporovaná opatření, potřeby
území, absorpční kapacita území, přísná pravidla a limity OP
IROP.
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Dne 26. 1. 2016 v Moravské Třebové se konalo další veřejné projednávání, na kterém proběhla
prezentace a projednání pracovní verze strategie, návrhu finančního plánu jednotlivých operačních
programů, proběhla diskuze zejména k oblasti sociálních služeb. Dále byla představena pracovní
verze implementační části.
Dne 29. 2. 2016 v Městečku Trnávka se konalo poslední veřejné projednávání SCLLD za přítomnosti
partnerů a zakladatelů MAS. Na tomto jednání byla SCLLD schválena jako závazný dokument pro
období 2014 – 2020 (2023).

Veškerá dokumentace týkající se veřejných projednávání je zveřejněna na webových
stránkách www.masmtj.cz, záložka Strategie CLLD 2014 – 2020, http://www.masmtj.cz/strategieclld-20javascript:;14-2020/.

Tímto děkuji všem, kteří byli ochotni obětovat svůj volný čas a podílet se na přípravě velmi
důležitého dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko ( SCLLD MAS MTJ).

Miroslava
Šejnohová

Digitálně podepsal
Miroslava Šejnohová
Datum: 2016.08.08
13:22:47 +02'00'

18

