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1 Úvod
1.1 Základní informace o MAS Otevřené zahrady Jičínska
Základní charakteristika MAS
Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska (dále i jen MAS OZJ nebo MAS)
vznikla jako občanské sdružení na přelomu roku 2005 – 2006, kdy byl ustaven
přípravný výbor. Nyní působí jako zapsaný spolek Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Spolek má strukturu místní akční skupiny – MAS. To znamená, že je místním
partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném
subregionálním území. V současné době (ke dni 29. 02. 2016) má spolek 34 členů
z řad zástupců veřejné správy, neziskových organizací, fyzických osob, církve
a podnikatelů v zemědělském i nezemědělském oboru.
Hlavním cílem spolku je veřejně prospěšný udržitelný rozvoj zájmového území (viz
obrázek č. 1), a to činnostmi ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových
organizací, drobných podnikatelů a živnostníků, malých a středních podniků a
dalších subjektů, které zde působí.

Obrázek č. 1 – Zájmové území Otevřené zahrady Jičínska z. s.
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Identifikace právnické osoby a její orgány
Základní identifikační údaje nositele
Přesný název MAS:
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Právní forma:
zapsaný spolek
IČ:
27017346
Sídlo MAS:
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
Korespondenční adresa:
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
Telefon:
602 420 396 (manažer MAS)
www stránky:
www.otevrenezahrady.cz
E-mail:
otevrenezahrady@seznam.cz
Statutární zástupce:
Jiří Drška
Orgány nositele
Orgány spolku jsou – členská schůze, rada spolku, předseda spolku, kontrolní
a výběrová komise.
Pro svoji potřebu může rada spolku zřídit pracovní skupiny, jako odborné poradní
orgány, jejichž členy mohou být členové i nečlenové spolku.

1.2 Zdůvodnění vymezení místní akční skupiny v území
Vytvoření území
Impulsem pro výběr území byly dosavadní pozitivní zkušenosti ze vzniku
dobrovolného svazku obcí (dále jen SO) Mariánská zahrada a původní záměr
usilovat o obnovení prvků barokní krajinné kompozice Františka Josefa Schlika
a jejich využití pro rozvoj území, zejména pro rozvoj obcí, podnikání a cestovního
ruchu. Krajinná kompozice dostala podle charakteristických „mariánských“ prvků
(vazby na Pannu Marii, na mariánský kult, na ženský prvek) název „Mariánská
zahrada“, který se velmi rozšířil, a byl podnětem ke vzniku SO téhož jména. Příznivé
ohlasy vedly nakonec k definování širšího území pro potřeby cestovního ruchu jako
subregionu turistického regionu Český ráj – k vymezení turistické oblasti Mariánská
zahrada. SO Mariánská zahrada deklaroval odhodlání prosazovat a propagovat
z hlediska cestovního ruchu celé toto území bez ohledu na příslušnost obcí k SO.
V té době měl svazek obcí 14 členských obcí. K tomuto úsilí se postupně připojily
i obce sousedního SO Rozhraní. (SO Rozhraní zanikl v roce 2009, jeho členské obce
se staly součástí SO Mariánská zahrada.)
V bezprostředním sousedství Mariánské zahrady je další barokní krajinná
kompozice, kterou založil Albrecht z Valdštejna. Nachází se zejména na území Jičína
a Valdic, ale zasahuje až do území Mariánské zahrady. Obě kompozice se tedy
zčásti prolínají. Podle vzoru z Mariánské zahrady byla také zde definována širší
turistická oblast a nazvána podle vzoru Mariánské zahrady turistickou oblastí
Valdštejnova zahrada. Následně vznikl SO téhož jména, ale v roce 2012 ukončil svoji
činnost.
Obě území mají i řadu dalších styčných charakteristik a popsané charakteristiky byly
hlavním důvodem pro výběr území MAS. Oba stěžejní názvy byly základem i pro
název MAS – Otevřené zahrady Jičínska.
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Shodné a styčné charakteristiky území
Části území MAS – Mariánská a Valdštejnova zahrada – tvoří celek s přirozeným
spádovým centrem – městem Jičín, které zajišťuje pro celé toto území i přenesený
výkon státní správy. Jičín poskytuje širšímu území řadu pracovních míst, v Jičíně má
navíc sídlo jednatelství Krajská hospodářská komora (dříve Oblastní hospodářská
komora Jičín) a Okresní agrární komora, tedy samosprávy podnikatelů, které mohou
rovněž přispět k rozvoji území.
Celé území MAS spadá do téhož okresu, téhož kraje, téhož turistického regionu.
Řada subjektů z různých sfér již vzájemně spolupracovala nebo spolupracuje, což
zvyšuje předpoklady úspěšného rozvoje partnerství při budoucích aktivitách.
Zvláštnosti území
Ve strategii jsou používány názvy Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada
ve trojím významu:
a) jako název barokní krajinné kompozice,
b) jako název dobrovolného svazku obcí (SO),
c) jako název území vymezeného pro potřeby cestovního ruchu – název
turistické oblasti.
Největší zvláštností území MAS je bezesporu existence již zmíněných dvou zcela
odlišných barokních komponovaných krajin, které se však v daném území prolínají.

Barokní krajinná kompozice Valdštejnova zahrada
Albrecht Eusebius z Valdštejna (1583 – 1634) začal po připojení Jičína k panstvími
Kumburk a Veliš v roce 1621 budovat za pomoci urbanistů a architektů kompozici,
která je charakteristická přísnými liniemi, nesoucí výrazné mužské prvky a rysy,
s pomyslným středem v chrámu sv. Jakuba v Jičíně. Na téměř přesné přímce leží na
jedné straně vrch Veliš, kostel sv. Jakuba, čtyřřadá lipová alej, Valdštejnská loggie
v Libosadu (Jičín-Sedličky) a kartuziánský klášter (Kartouzy) s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie (dnes areál Valdické věznice), v němž byl také Valdštejn původně
pochován. Na tuto základní linii navazuje uspořádání Libosadu a další stavby.
Schématické znázornění prvků Valdštejnovy zahrady je na obrázku č. 2.
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Obrázek č. 2 – Schéma Valdštejnovy zahrady

Barokní krajinná kompozice Mariánská zahrada
František Josef Schlik (1656 – 1740) budoval krajinu, nyní nazývanou Mariánská
zahrada, jako celek využívající kombinace staveb a přírodních prvků v dokonalé
harmonii a ve vzájemném propojení.
Centrem a symbolickým středem této krajinné kompozice je chýše Panny Marie,
barokní kaple z r. 1694 – Loreta. Podle starých map vedly z Lorety čtyři průseky ve
tvaru kříže na další zajímavá místa krajiny. Severní průsek spojoval Loretu s kaplí sv.
Anny (matky Panny Marie), jižní se zámkem v Jičíněvsi a kostelem Panny Marie
v Kostelci. Východní průsek směřoval ke kapli Andělů Strážců (patronů Mateřství) a
k zámku ve Vokšicích, západní na Holý vrch mezi Bukvicí-Křelinou a Střevačí.
Drobných církevních staveb lze nalézt v České republice i v Evropě řadu, ale nikde
nenajdeme téměř „vedle sebe“ stavby čtvercového, kruhového, šestibokého a
trojúhelníkového tvaru. Loreta a kaple sv. Anny byly postaveny podle návrhů
Francouze Jeana Baptista Matheye (1630 – 1696), kaple Nejsvětější Trojice
a Svatých Andělů Strážců pocházejí od Jana Blažeje Santiniho-Aichla
(1677 – 1723).
Schéma průseků a propojení základních prvků barokní krajinné kompozice
znázorňuje obrázek č. 3.
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Obrázek č. 3 – schéma Mariánské zahrady

1.3 Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území
Historie MAS
Vznik partnerství a následný vznik MAS OZJ se datuje do roku 2005. Zástupci
svazku obcí Mariánská zahrada (SO MZ) a Oblastní hospodářské komory Jičín
(OHK) zahájili jednání na téma bližší spolupráce obou subjektů. Na straně SO MZ byl
zájem propagovat území turistické oblasti Mariánská zahrada a získat ke spolupráci
nejen obce, ale také soukromé podnikatele. Na straně OHK naopak využít
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vznikajících aktivit na území turistické oblasti na jih od Jičína k podpoře podnikatelů
v oblasti cestovního ruchu. Na jednom z jednání, kde se plánovaly budoucí možné
aktivity, zazněl návrh na spolupráci v rámci tzv. místní akční skupiny. Přes
nedostatečné informace a minimální zkušenosti SO MZ i OHK byla tato možnost
vyhodnocena jako perspektivní a na konci roku 2005 došlo společně s několika
jednotlivci a občanskými sdruženími k ustanovení přípravného výboru MAS. Na
přelomu roku 2005 – 2006 žádá vznikající MAS v zastoupení OHK o podporu v rámci
výzvy „Osvojování činností MAS“.
Původní záměr prosazovat metodu LEADER na území dvou turistických oblastí
Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada byl v roce 2006 po dohodě se vznikající
sousední MAS omezen v oblasti Valdštejnovy zahrady pouze na její část. Hlavním
propagátorem metody LEADER na Jičínsku byl tehdejší předseda SO MZ. V té době
neměl SO MZ ještě tolik členů jako nyní a bylo třeba postupně oslovovat starosty
dotčených obcí a prostřednictvím nich i neziskové organizace. OHK deklarovala
zajištění technického zázemí ve své kanceláři a získání ke spolupráci podnikatele
nebo subjekty typu Okresní agrární komory. V roce 2006 také vznikl nápad na
společný projekt SO MZ a OHK, jehož nositelem a realizátorem byla nakonec v roce
2007 Akademie J. A. Komenského Jičín pod názvem „Usnadnění přístupu
k celoživotnímu vzdělávání na venkově“. Současně se zástupci SO MZ a OHK
zapojili do více než ročního vzdělávacího projektu „Profesionálové v MAS“. V říjnu
2006 však zemřel předseda SO MZ a na další měsíce to činnost SO MZ
a následně i MAS částečně oslabilo. OHK udržovala základní funkce MAS a snažila
se získávat nové členy.
V roce 2007 měla MAS již přes 20 členů, podávala další projekty v rámci grantových
schémat Královéhradeckého kraje a ve druhé polovině roku získala grant na
zpracování Strategického plánu LEADER i na provozní náklady. Tehdy začala
zveřejňovat informace na internetu, pořádat veřejná setkání, do MAS vstoupil další
svazek obcí – Rozhraní (SO Rozhraní zaniklo v r. 2009 a jeho obce se staly členy
SO Mariánská zahrada).
V rámci oslovování potencionálních členů shromažďuje MAS předprojektové vzory,
ze kterých se profilují potencionální projekty i jejich žadatelé. MAS se profiluje jako
platforma, která se orientuje nejen na metodu LEADER, ale také na další programy.
V řadách MAS působí 2 euromanažeři a MAS deklaruje svým členům jejich
připravenost konzultovat s nimi plánované záměry. Při oslovování a volbě partnerů
nebyla stanovena žádná omezující kritéria. V roce 2007 se stala MAS řádným
členem Národní sítě MAS v ČR a od r. 2009 řádným a aktivním členem Krajského
sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s., v Královéhradeckém kraji.
K nárůstu počtu členů docházelo postupně až do roku 2010, kdy MAS měla 39 členů.
V roce 2011 došlo po zavedení členských příspěvků k poklesu členů na 32, ale již
v roce následujícím tento počet stoupl na 34. V dalších letech došlo k pohybu členů,
jak k úbytku tak i nárůstu počtu členů.
V současné době (k 29. 02. 2016) mají Otevřené zahrady Jičínska z. s. 34 členů:

9 členů ze státní a komunální sféry
 10 neziskových organizací

7 fyzických osob

2 zástupce církví

6 zástupců podnikatelů
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Členové MAS Otevřené zahrady Jičínska
Veřejný sektor
 Svazek obcí Mariánská
zahrada (sdružuje 31 obcí)
 Obec Bukvice
 Město Jičín
 Obec Kozojedy
 Město Libáň
 Obec Střevač
 Obec Tuř
 Obec Úlibice
 Obec Veliš

Neziskové organizace
 Akademie J. A. Komenského, oblast Jičín
 Klub českých turistů Jičín
 Krajská hospodářská komora
 Královéhradeckého kraje, jednatelství
Jičín
 Milkovický přírodně společenský kroužek
 Organum Cantate, z. s.
 SDH Vitiněves
 STROM, o. s., Dětenice
 FK Kopidlno
 ZO ČSOP Křižánky
 ZŠ Bodláka a Pampelišky, o. p. s., Veliš

Fyzické osoby
 Drahoňovský Vojtěch, Bc.
 Horák Miroslav
 Jiterský Jan, Mgr.
 Kabelková Kamila, Mgr.
 Kubíček Jiří
 Vildman Lukáš, Mgr.

Podnikatelé
 Antoš Jiří - zemědělství
 Schlikovský dvůr, s. r. o. - zemědělství
 Bíšková Hana, Ing. - zemědělství
 Hubálovský Miloš - zemědělství
 Havelka Miloš - nezemědělský podnikatel
 Labaštová Iva, Ing. - nezemědělský p.
 Obitková Marketa, Ing. - nezemědělský p.

Církevní organizace
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně
• Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín
(Po podání žádosti ke standardizaci došlo k následujícím změnám v členské základně. Došlo
k ukončení členství u obce Bačalky a u Mudr. Miroslavy Hnízdové. Mezi nové členy přibyly
Hana Bíšková, Miroslav Horák a Miloš Hubálovský. Změny doloženy samostatnou přílohou
k žádosti o podporu SCLLD – změnovým listem a zápisy z rady spolku.)

Zkušenosti s rozvojem území
Rozvoj zájmového území MAS probíhá prostřednictvím úspěšné realizace projektů.
MAS se podílí na realizaci individuálních projektů, projektů MAS a projektů
spolupráce.
Podpořené projekty v rámci výzev vyhlášených MAS
Za období existence MAS bylo na individuální projekty vypsáno pět výzev
a podpořeno celkem 57 projektů. Přehled projektů v jednotlivých výzvách je uveden
v následující tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1 – Přehled projektů v jednotlivých výzvách
Výzva
Rok vyhlášení
Přijaté projekty
Podpořené projekty
Nepodpořené projekty

1
2
3
4
5
Celkem
2009 2010 2011 2012 2013
4
16
17
16
35
88
4
7
6
13
27
57
0
9
11
3
8
31

Podpořené projekty podle typů příjemců dotace:
 9 projektů neziskových organizací (4x neziskové organizace, 5x církev),
 9 projektů podnikatelů (1x zemědělec mimo oblast zemědělství, 1x zemědělec
v zemědělství, 5x podnikatel),
 39 projektů veřejné správy (37x obec, 2x Sdružení Český ráj).
V rámci jednotlivých výzev byly podpořeny projekty v těchto oblastech podpory:
1. výzva – 8. kolo PRV – vyhlášení výzvy září 2009
Fiche č. 2

Název fiche
Plánování a obnova zahrady jako základ
jejího udržitelného rozvoje

Hlavní opatření
Obnova a rozvoj vesnic

2. výzva – 10. kolo PRV – vyhlášení výzvy duben 2010
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 4

Název fiche
Zahrada s historií je zahradou
s budoucností
Plánování a obnova zahrady jako základ
jejího udržitelného rozvoje
Venkov je zahrada, ve které je možné prožít
plnohodnotně kvalitní a udržitelný život II

Hlavní opatření
Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby

3. výzva – 12. kolo PRV – vyhlášení výzvy prosinec 2010
Název fiche
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 4
Fiche č. 7

Zahrada s historií je zahradou s budoucností
Plánování a obnova zahrady jako základ jejího
udržitelného rozvoje
Venkov je zahrada, ve které je možné prožít
plnohodnotně kvalitní a udržitelný život
Zahrada, ve které kvete i podnikání –
zemědělci

Hlavní opatření
Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Diverzifikace činností
nezemědělské povahy
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4. výzva – 15. kolo PRV – vyhlášení výzvy prosinec 2011
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 4
Fiche č. 6
Fiche č. 10

Název fiche
Zahrada s historií je zahradou
s budoucností
Plánování a obnova zahrady jako základ
jejího udržitelného rozvoje
Venkov je zahrada, ve které je možné prožít
plnohodnotně kvalitní a udržitelný život
Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro
nezemědělce
Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro
zemědělce v zemědělství

Hlavní opatření
Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
Modernizace zemědělských
podniků

5. výzva – 18. kolo PRV – vyhlášení výzvy prosinec 2012
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 4
Fiche č. 5
Fiche č. 6
Fiche č. 7
Fiche č. 9
Fiche č. 10

Název fiche
Zahrada s historií je zahradou
s budoucností
Plánování a obnova zahrady jako základ
jejího udržitelného rozvoje
Venkov je zahrada, ve které je možné prožít
plnohodnotně kvalitní a udržitelný život
Zahrada, která hledá své příznivce
a obdivovatele I.
Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro
nezemědělce
Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro
zemědělce v nezemědělských oborech
Zahrada, která hledá své příznivce
a obdivovatele II.
Zahrada, ve které kvete i podnikání – pro
zemědělce v zemědělství

Hlavní opatření
Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
Obnova a rozvoj vesnic
Občanské vybavení a služby
Rozhledny, pěší trasy, vinařské
stezky, hippostezky a další
tematické stezky
Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje
Diverzifikace činností
nezemědělské povahy
Ubytování, sport
Modernizace zemědělských
podniků

Projekty spolupráce
Rozvoj zájmového území se uskutečňuje také realizací projektů spolupráce. MAS
OZJ se podílela celkem na sedmi projektech spolupráce, z nichž tři projekty nebyly
k podpoře vybrány a čtyři projekty byly podpořeny a úspěšně realizovány.
Podpořené projekty spolupráce:
Venkov za sportem – 2011 – projekt byl realizován ve spolupráci MAS OZJ a MAS
Šipka z Pelhřimova. V rámci projektu bylo na území MAS OZJ vybudována přístavba
sociálního zařízení a klubovny sportoviště ve Veliši.
Živý venkov – tradice a současnost – 2012 – koordinační MAS projektu byla LAG
Podralsko, o. s., partnerské MAS – MAS Skleněný Nový Bor, MAS Turnovsko a MAS
OZJ. Cílem projektu bylo podpořit konání akcí, které mají tradici na územích
spolupracujících MAS, a zajistit k jejich konání potřebné vybavení. V rámci projektu
byly na území MAS OZJ podpořeny tyto akce: Dětenické divadlování, Loučení
s prázdninami v Běcharech, festival Foerstrovy Osenice a osvětová akce Den Země
11

v Běcharech. Projektem byly dále podpořeny tyto záměry: zpevnění ploch v obci
Běchary, rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary, výstavba dřevěného
altánu v obci Běchary, výstavba dětského hřiště v Běcharech a Osenicích a výstavba
dřevěného pódia v obci Dětenice, části Osenice v prostoru u Foerstrova památníku.
Kumštýři na horách i v kraji – 2013 – projekt byl realizován ve spolupráci MAS OZJ
a MAS Rozvoj Tanvaldska. Partneři projektu – LD Martínek Libáň, Závěsné divadlo
Jičín, DivOch Veliš, Iva Labaštová Češov, ZUŠ Tanvald, J-Klub Jiřetín, DS J. K. Tyl
Josefův Důl. Projekt byl zaměřen na podporu spolkové a divadelní činnosti
prostřednictvím zajištění vybavení divadelních spolků, propagací spolků, společných
setkání spolků podporujících výměnu zkušeností, zkvalitnění zázemí po konání
hudebních akcí.
Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji – 2014/2015 – projekt
spolupráce, kde bylo zapojeno 14 MAS z Královéhradeckého kraje. Výsledkem
projektu je společná metodika o uplatňování principech metody Leader v období
2007 – 2013.
Nepodpořené projekty spolupráce:
Venkov v září reflektorů – projekt zaměřen na podporu spolkové a divadelní
činnosti
Greenway Mrlina – projekt zaměřen na studii k vybudování a vyznačení cyklotrasy
podél řeky Mrliny
Obce pro mládež – projekt zaměřen na zvýšení občanské vybavenosti a zvýšení
kvality zázemí pro vzdělávací aktivity pro mládež
Projekt spolupráce mezi obcemi na území MAS a MAS OZJ
V rámci projektu, jehož předkladatelem bylo Sdružení místních samospráv ČR, byla
MAS OZJ zapojena do realizace projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“. Tento projekt byl na území MAS realizován v období
01. 10. 2014 – 30. 11. 2015. Do projektu byly zapojeny všechny obce zájmového
území MAS. Výsledkem projektu je dokument „Strategie spolupráce obcí“, jehož
základním strategickým cílem je rozvoj spolupráce obcí a zefektivnění chodu úřadů
v regionu MAS. K dosažení tohoto strategického cíle bylo stanoveno šest
specifických cílů:
Specifický cíl 1 Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
Specifický cíl 2 Zlepšit situaci v regionálním školství
Specifický cíl 3 Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření a zdrojů vody
v krajině
Specifický cíl 4 Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
Specifický cíl 5 Rozvíjet cestovní ruch na území MAS
Specifický cíl 6 Eliminace zdrojů znečištění životního prostředí
Vlastní projekty MAS
MAS OZJ každoročně od roku 2007 získávala ke své činnosti provozní dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje, díky kterým podpořila řadu společenských akcí
v území MAS, pořídila si technické vybavení a prováděla animaci území.
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Pracovníci MAS OZJ se podíleli na konzultaci a zpracování projektových záměrů i do
III. osy PRV u projektových záměrů šesti obcí v rámci opatření Obnova občanského
vybavení a služeb, z dotace Královéhradeckého kraje, Nadace OKD, Fondu T-Mobil.
MAS OZJ v rámci své činnosti realizovala v roce 2006 projekt v rámci výzvy
Osvojování činností MAS, v roce 2007 se zapojila do projektu Usnadnění přístupu
k celoživotnímu vzdělávání na venkově a vzdělávacího projektu Profesionálové
v MAS.
Projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Otevřené zahrady Jičínska“ – významný vlastní projekt, který byl
financován z Operačního programu Technická pomoc a na jehož základě vznikla
v období 01 – 08 /2014 tato část strategie:
1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika
2. Analýza problémů - vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji
území na základě socioekonomické analýzy
3. Analýza potřeb - vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít
k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území
4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území
Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohly
být jejich cíle zahrnuty do vznikající integrované strategie a nedocházelo
k rozporům mezi existujícími strategiemi
5. Stanovení cílů a jejich prioritizace
 Stanovení vize strategie
 Stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a
provázanosti
6. Návrh konkrétních opatření
 Definice konkrétních opatření pro naplnění stanovených cílů
7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách „Pracovní
skupiny pro udržitelný rozvoj“
8. Určení typu indikátorů pro jednotlivé cíle – nad rámec povinných výstupů
9. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu – jen částečně – nad
rámec povinných výstupů

1.4 Proces tvorby a východiska zpracování SCLLD
Strategie komunitně vedeného územního rozvoje (SCLLD) je v rámci programového
období EU 2014 – 2020 jedním ze tří typů integrovaných nástrojů vymezených
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v Metodickém pokynu pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN).
Předkládaná SCLLD vychází z Nařízení Evropského parlamentu a
č. 1303/2013 (zejména čl. 33) a je metodicky v souladu s podmínkami MPIN.

Rady

Z hlediska struktury obsahuje předkládaná SCLLD všechny předepsané části.
V úvodní části je uveden základní popis zájmového území MAS a jeho zvláštnosti.
Dále je zde popsána historie MAS a dosavadní zkušenosti s rozvojem území.
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Následná analytická část strategie obsahuje socio-ekonomicku analýzu, která čerpá
jak z relevantních datových zdrojů, tak z výstupů realizovaných komunitních
projednávání, obsahuje tedy kromě specifikace a hodnocení statistických údajů také
zhodnocení problémů a potřeb vnímaných obyvateli regionu. Jednotlivé tematické
kapitoly socio-ekonomické analýzy jsou doplněny analýzou problémů a potřeb k dané
oblasti a přehledně shrnuty formou dílčích SWOT analýz.
Analýza problémů a potřeb představuje posouzení trendů spojených s problémovými,
resp. rozvojovými oblastmi hospodářského a sociálního vývoje území v relevantním
časovém období. Na konci každého tématu analytické části je uvedeno, které
identifikované problémy a potřeby jsou řešeny prostřednictvím ESI fondů s ohledem
na možnosti financování v rámci integrovaného nástroje CLLD.
Druhou kapitolou analytické části je kapitola o vyhodnocení rozvojového potenciálu
území. V další kapitole jsou výstupy dílčích SWOT analýz sestaveny pro přehlednost
do celkové SWOT analýzy. Na základě všech analytických podkladů a kvalitativního
hodnocení výroků celkové SWOT analýzy jsou v závěru analytické části společně
s identifikací rozvojového potenciálu území formulovány souhrnné analytické závěry,
které uzavírají logickou strukturu analýzy a tvoří přechodový můstek do strategické
části.
Další částí SCLLD je strategická část, která obsahuje popis východisek, mise a vize
SCLLD, návrh strategických a specifických cílů specifikovaných do úrovně opatření.
Strategická část je formulována s ohledem na návrhové období SCLLD a zohledňuje
zásadní problémy, potřeby, příležitosti a možná ohrožení řešeného území. Pro
ověření reálných potřeb území prošla návrhová část, resp. opatření návrhové části,
priorizací prostřednictvím aktérů regionálního rozvoje v rámci komunitního
projednávání SCLLD. Výsledky této priorizace jsou součástí strategické části
a definují východiska pro věcný i časový postup implementace SCLLD. V úrovni
specifických cílů byly následně obsahově definovány indikátory jejich naplnění (jedná
se o indikátory strategie stanovené MAS OZJ mimo indikátory uvedené v opatřeních
programových rámců).
Kapitola je doplněna popisem integrovaných a inovativních rysů strategie
a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V této
části je také popsána vazba SCLLD na ostatní strategické dokumenty a vazba na
horizontální témata.
Strategická část dále obsahuje Akční plán obsahující popis programových rámců
včetně principů pro určení preferenčních kritérií (v případě PRV v nich obsažených
fichí). Pro potřeby rozvoje území, které jsou identifikovány v analytické části
a jsou podloženy reálnými projektovými záměry místních subjektů a kde je
umožněno financování z ESI fondů jsou sestaveny opatření (fiche) v programových
rámcích. Jedná se o programový rámec k Integrovanému regionálnímu operačnímu
programu (IROP), k Programu rozvoje venkova a Operačnímu programu
Zaměstnanost.
V implementační části strategie je uveden popis řízení MAS, dále popis
administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů.
Dále jsou zde popsány animační aktivity MAS. Součástí implementační části je také
popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a případné příhraniční
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spolupráce a popis zvláštních opatření pro hodnocení, kterými jsou monitoring
a evaluace.
Strategie obsahuje tyto povinně stanovené přílohy:
 Finanční plán a indikátory pro programové rámce
 Mapa území a seznam obcí
 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
 Analýza rizik
 Čestné prohlášení
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