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PŘÍLOHA 5 POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE 

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE 
V rámci přípravy strategie bylo využito několika různých nástrojů pro aktivizaci veřejnosti a její zapojení do 

procesu přípravy strategického dokumentu. Vzhledem k velmi krátké historii působení MAS Bobrava byl 

preferován spíše osobní přístup místo plošného dotazníkového šetření od instituce, která ještě nemá takové 

povědomí v regionu. Významnou roli tak sehráli představitelé jednotlivých obcí, místních podnikatelských 

subjektů a neziskových organizací, se kterými byly realizovány strukturované rozhovory. V neposlední řadě 

dostala prostor i veřejnost, a to prostřednictvím veřejných projednání a možnosti připomínkovat jednotlivé části 

strategie díky zveřejnění na webu. Do přípravy přispěly taktéž orgány MAS, do kterých byli zvoleni zástupci 

z regionu. 

Podrobný popis zapojení místní komunity a výstupy z těchto jednáních jsou uvedeny na webových stránkách 

(v sekci Dokumenty – SCLLD). Níže uvádíme taxativní výčet nejdůležitějších momentů zapojení komunity. 

 osobní dotazníkové šetření se starosty všech obcí na území ve dnech 27. 7. – 6. 8. 2015 

 emailové dotazníkové šetření 39 podnikatelským subjektům 24. 8. 2015 

 emailové dotazníkové šetření 64 neziskovkám 24. 8. 2015 

 zveřejnění analytické části veřejnosti na webu k připomínkování 1. 9. 2015 

 veřejná projednání analytické části 14. 9. a 17. 9. 2015 ve Střelicích a Moravanech 

 projednání strategické části Řídícím výborem 20. 10. 2015 v Nebovidech 

 veřejné projednání strategické části na jednání Valné hromady 26. 10. 2015 v Moravanech 

 zveřejnění strategické části veřejnosti na webu k připomínkování 27. 10. 2015 

 projednání nastavení indikátorů strategické části a implementační části Řídícím výborem 3. 11. 2015 v 

Ostopovicích 

 společné jednání Řídícího výboru a Výběrové komise ke kompletnímu nastavení programových rámců a 

finančního plánu 1. 12. 2015 ve Střelicích 

 zveřejnění kompletní SCLLD k připomínkování na webu 27. 11. 2015 

 veřejné projednání kompletní SCLLD na jednání Valné hromady 15. 12. 2015 v Moravanech 

 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=298

