
Popis postupu zapojení komunity do vypracování Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s. 

 

Při vypracovávání strategie MAS Hlubocko – Lišovsko bylo zapojeno obyvatelstvo celého území MAS. 

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny domácnosti území MAS (vyjma obcí Jivno  

a Dubičné, které přistoupily až v průběhu roku 2014, resp. 2015). Byl připraven komplexní dotazník, 

který byl na přelomu července a srpna 2014 distribuován prostřednictvím České pošty s.p. Tímto 

způsobem bylo zapojeno do přípravy strategie více než 22 000 obyvatel bez rozdílu pohlaví, věku, 

vzdělání a profese. Je tedy zřejmé, že uvedená forma zapojení veřejnosti do regionálního dění 

umožnila anonymně se vyjádřit k dění v obcích a ovlivnit zaměření a koncipování strategie. Vráceno  

a vyhodnoceno bylo téměř 300 dotazníků. 

V letních měsících roku 2014 proběhlo i dotazníkové šetření názoru návštěvníků regionu Hlubocko – 

Lišovska. Z dotazníků nevyplynula výrazně překvapivá data, přesto se podařilo zachytit určité podněty 

a impulzy pro diskusi a pro další podporu a zvýšení spokojenosti návštěvníků. 

Z hlediska podrobné analýzy stavu obcí byli do přípravy strategie zapojeni představitelé všech  

21 členských obcí MAS v rámci dotazníkového šetření v obcích. Vyplňování dotazníků probíhalo při 

osobním rozhovoru se starosty nebo byly dotazníky zasílány a vraceny elektronickou poštou. 

Vyhodnocení získaných dat tvoří důležitou součást analytické části SCLLD. 

Dále proběhla komunitní projednání pracovní verze strategie a dotačních možností v MAS, a to se 

starosty obcí (veřejným sektorem) a podnikateli, zemědělci a zástupci NNO na území (soukromým 

sektorem). Jednání se zúčastnili partneři a zástupci všech zájmových skupin MAS (Rozvoj občanské 

vybavenosti, Rozvoj zemědělství, Rozvoj podnikání a cestovního ruchu a Rozvoj obecně prospěšných 

aktivit), ale také ostatní aktéři a potenciální žadatelé v území. Podklady k projednání pracovní verze 

strategie, prezenční listiny a fotodokumentace jsou umístěny na webových stránkách MAS:  

http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020. 

Dne 29. 3. 2016 proběhlo na společném zasedání shromáždění partnerů, správní a dozorčí rady MAS 

závěrečné komunitní projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh  

a následně i schválení všech dokumentů shromážděním partnerů a správní radou MAS. Zápis, 

prezenční listina, projednávané dokumenty a fotodokumentace ze zasedání jsou dostupné na 

webových stránkách MAS: http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020. 

Na webových stránkách MAS http://www.mashl.cz/strategie-uzemi-2014-2020 je k dispozici široké 

veřejnosti pracovní i konečná verze Strategie CLLD. Jakýkoli člen komunity má možnost podílet se na 

přípravě strategie a na uvedené kontakty zasílat své dotazy, náměty, postřehy a připomínky. 

Vzhledem k tomu, že MAS Hlubocko – Lišovsko patří k relativně menším MAS z hlediska územního 

rozsahu, zástupci MAS hojně komunikují s partnerskými i nepartnerskými aktéry v území telefonicky, 

elektronicky i osobně. 


