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Kapitola 1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního 

rozvoje do tvorby SCLLD 

Do přípravy nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro období 2021-

2027 byla zahrnuta především členská základna MAS ve spolupráci s kanceláří ale také 

veřejnost, včetně dalších spolupracujících subjektů (např. SDMB, spolek Živá voda).  

Prvním nástrojem k identifikaci aktuálních problémů a potřeb v území byly polostrukturované 

rozhovory se zástupci obcí. Výstupem těchto rozhovorů jsou aktualizované problémy a 

potřeby obcí a dále také seznam jejich projektových záměrů pro nové období 2021-2027.  

V návaznosti na provedené rozhovory s představiteli obcí, díky kterým jsme vytvořili seznam 

jejich investičních a neinvestičních plánů, připravila kancelář MAS online dotazník ke sběru 

projektových záměrů také od dalších subjektů z území, včetně fyzických osob. Tento dotazník 

mapuje oblasti zájmu potenciálních žadatelů a tím pádem přispívá k identifikaci 

problémových oblastí a slabých míst. 

V další fázi přípravy nové Strategie byl vytvořen dotazník pro obyvatele Broumovska (=území 

působnosti MAS Broumovsko+). Dotazník byl vytvořen formou online formuláře a jeho 

distribuce byla zajištěna všem členům MAS (včetně obcí) a dále také veřejnosti 

prostřednictvím webových stránek i facebookového profilu MAS. Na svých webových 

stránkách ho zveřejnilo také několik obcí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 135 

respondentů nejrůznějších věkových kategorií. Mezi největší problémy z pohledu obyvatel 

patří na Broumovsku nedostatek pracovních příležitostí, nepřizpůsobiví občané se sklony 

k vandalismu a nedostatek bytů a parcel pro výstavbu rodinných domů. Velkou potřebou je 

rovněž regulace návštěvníků zejména v Adršpašsko-teplických skalách. Dotazníkové šetření 

prokázalo, že se lidem v našem regionu žije spíše dobře a nejvíce jsou hrdí na místní přírodní 

bohatství a krajinu. V souvislosti s projektovými záměry do budoucna by měli lidé zájem o 

investice do infrastruktury, výsadbu zeleně a podporu místních podnikatelů.  

Třetí fází při přípravě Strategie bylo setkávání s obcemi, členy MAS a veřejností v rámci 

pracovních skupin. Se zástupci obcí jsme aktualizovali cíle, opatření a rozvojové potřeby pro 

nové období a s dalšími pracovními skupinami zase SWOT analýzu území (zástupci veřejné 

sféry, oblasti školství, neziskového a podnikatelského sektoru). Aktualizaci SWOT analýzy jsme 

vlivem koronavirové pandemie dokončili za pomoci online nástrojů. 

Výstupy všech uvedených fází byly podkladem pro tvorbu koncepční části Strategie pro 

období 2021-2027. Seznam projektových záměrů z celého území je však využitelný také pro 

následnou tvorbu Akčních plánů jednotlivých operačních programů. 

Veřejné projednání a připomínkování Strategie pro období 2021-2027 probíhalo s ohledem 

na průběh koronavirové pandemie online a členská základna MAS i veřejnost se vyjadřovali 

prostřednictvím elektronických formulářů a konzultací (online). Na základě přijatých 

připomínek a jejich projednání zpracovala kancelář MAS finální podobu koncepční části 

Strategie 2021-2027 a předložila ji v březnu 2021 ke schválení Valné hromadě MAS. 
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Nástroj komunitního projednání Datum (období) realizace  

Rozhovory se starosty obcí v území MAS  12/2019-02/2020 

Sběr projektových záměrů (online sběr) od 02/2020 

Dotazník pro obyvatele Broumovska (online 

sběr) 
07/2020-09/2020 

Pracovní skupiny k přípravě SCLLD 

(aktualizace SWOT analýzy, strategických 

cílů a opatření a stanovení rozvojových 

potřeb) 

09/2020-11/2020 

Veřejné projednání a připomínkování 

návrhu Strategie 
12/2020-02/2021 

Schválení aktuální podoby Strategie před 

odevzdáním 
03/2021 
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