
 

 

Postup zapojení komunity do veřejného projednávání 

  

Základním principem tvorby strategie MAS Jablunkovsko na období 2015-2023 je zapojení 

široké veřejnosti v co největší možné míře. Proto v území probíhaly různé aktivity směřující 

k propojení tvorby záměrů a názorů, potřeb občanů, firem i dalších subjektů v území. 

 Veřejnost byla seznamována se závěry analýz, cíly, možnostmi zapojení, průběhu 

prací formou článků v místních periodikách, zpravodajích a místní regionální televizi. Veškeré 

podklady i pozvánky na veřejná setkávání byly rovněž zveřejňovány na webových stránkách 

www.masjablunkovsko.cz. Dále tyto informace byly rozesílány pomocí elektronické pošty 

nejen všem místním aktérům (obcím, místním podnikatelům, zástupcům neziskového 

sektoru a dalším místním aktérům). Do tvorby strategie byli také zapojeni odborníci na různá 

témata i mimo územní působnost MAS Jablunkovsko, například pracovníci Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje a jiní. 

 Do informování veřejnosti se aktivně zapojily i členské obce, které v rámci svých 

možností, informace a články zveřejňovaly v obecních zpravodajích a na internetových 

stránkách. Rovněž pracovníci místní akční skupiny byli k dispozici pro případné dotazy a 

konzultace, ať už telefonicky či osobně. 

 Po celou dobu tvorby strategie probíhaly individuální konzultace. Pracovníci 

pravidelně navštěvovali členy místní akční skupiny, jak obce, tak zástupce ziskového i 

neziskového sektoru. Rovněž zaměstnanci MAS se podíleli na prezentacích na různých 

setkáních, besedách a konferencích, kde šířili dobré jméno Místní akční skupiny 

Jablunkovsko, seznamovali veřejnost s jejími záměry a nabízeli možnost spolupráce.  

 MAS Jablunkovsko je funkčním sdružením poměrně krátkou dobu, bylo založeno 

v roce 2012. S ohledem na tento fakt bylo nutné, aby veřejnost nejdříve získala povědomí o 

MAS Jablunkovsko, dozvěděla se co MAS Jablunkovsko je, co právě připravuje a jak přispívá 

k rozvoji v území.  

 

 

 



 

Dotazníkové šetření 

 MAS Jablunkovsko uskutečnilo dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování preferencí 

široké veřejnosti. Respondenti byli dotazováni, které z uvedených témat vidí jako prioritní a 

do kterých oblastí by měla být směřována podpora. Z dotazníku je také možné vyčíst obec, 

ve které respondent působí i jeho statut (občan, podnikatel, ...). Dotazník byl vyplňován, jak 

elektronickou formou, tak tištěnou. Na základě výsledků ze záznamníku odpovědí byly 

uvedené oblasti seřazeny, tento žebříček byl následně promítnut i do strategického 

dokumentu MAS Jablunkovsko. 

 

SWOT 

 Nedílnou součástí každé strategie je SWOT analýza, ani v případě strategie MAS 

Jablunkovsko tomu nebylo jinak. Tvorba SWOT analýzy probíhala v několika etapách. Jako 

prvotní návrh sloužila analýza sestavená pracovníky MAS na základě místní znalosti a 

analytických zdrojů, tuto verzi analýzy následně připomínkoval Programový výbor MAS. Tato 

SWOT byla následně projednávána a upravována jednáními pracovních skupin, konzultacemi 

s odborníky v území i mimo něj. Rovněž byla analýza zveřejněna na webových stránkách 

organizace k připomínkování. 

 Pro zjištění závažnosti jednotlivých položek uvedených ve SWOT analýze bylo využito 

bodovacího systému. Tohoto bodování se mohli zúčastnit jak členové MAS, tak členové 

pracovních skupin. Každý z nich měl k dispozici 40 bodů (10 pro silné stránky, 10 pro slabé 

stránky, 10 pro příležitosti a 10 pro hrozby) s tím, že je musel rozdělit mezi minimálně tři a 

maximálně šest tvrzení. Na základě obdržených bodů byl sestaven žebříček důležitosti 

uvedených definic. 

 

Projektové listy 

 Sběr projektových listů, záměrů probíhal po několik měsíců, uzavřen byl 30. 4. 2015. 

Během této doby probíhaly osobní konzultace a návštěvy za účelem sesbírání projektů a 

utvoření projektové databáze, která odkryla potřebnost území. Projektové listy bylo možné 

odevzdat elektronicky, při konzultaci nebo přímo v kanceláři MAS Jablunkovsko, samozřejmě 

také pomocí pošty. 



 

 

Veřejná projednávání 

 Veřejná projednávání probíhala v území dvěma způsoby. Formou pracovních skupin a 

kulatých stolů. Pracovní skupiny byly rozděleny do tří částí, podle témat stanovených ve 

strategickém dokumentu, a to hospodářství, společnost, krajina a infrastruktura. Členové byli 

voleni na základě doporučení a místní znalosti, vždy měli možnost nesouhlasu či požadavku 

přesunutí do jiné skupiny. První zasedání pracovních skupin, konané 17. 2. 2015 v Bystřici, 

obsahovalo seznámení s podstatou fungování místní akční skupiny, východiska analytické 

části a počáteční jednání o výsledné podobě SWOT analýzy.  

 První jednání formou „kulatých stolů“ proběhlo ve dvou termínech, 10. 3. 2015 

v Jablunkově a 17. 3. 2015 v Bystřice. Obě tato jednání měla stejný program. Důvodem pro 

konání ve dvou termínech bylo maximální možné vyhovění požadavkům na časové a územní 

parametry. Veřejnost měla možnost volby, jak termínu, tak místa konání. Na programu 

jednání byla především formulace strategických cílů. 

 Druhá vlna jednání pracovních skupin se uskutečnila 13. 5. 2015 v Bystřici. Toto 

zasedání bylo rozvrženo na základě stejných principů jako v minulosti. Obsahem byly závěry 

plynoucí z analytické části, prezentace strategických cílů a informace ze sběru projektových 

listů. 

 Další kolo zasedání u „kulatého stolu“ se konalo 25. 6. 2015 v Bystřici, kde byla široká 

veřejnost podrobně seznámena s alokacemi dostupnými v následujícím plánovacím období 

2014 – 2020 a procesem přijímání žádostí o podporu. 

 

Seznam setkání: 

Pracovní skupiny  17. 2. 2015 Bystřice 

Kulatý stůl   10. 3. 2015 Jablunkov 

   17. 3. 2015 Bystřice 

Pracovní skupiny  13. 5. 2015 Bystřice 

Kulatý stůl   25. 6. 2015 Bystřice 

 

  



 

 

Veškeré podklady i výstupy jednání byly distribuovány všem dotčených aktérům v území 

k následnému připomínkování, byly rovněž zveřejněny na webových stránkách MAS. 

Sesbírané připomínky byly opět zapracovány do strategického dokumentu místní akční 

skupiny. 

 

Veškeré výstupy, zápisy ze zasedání i prezenční listiny jsou podrobně zpracovány. 

Nahlédnout do nich je možné v kanceláři MAS Jablunkovsko. 


