
Příloha 3: Popis postupu zapojení komunity do vypracování 
strategie 

Zpracování SCLLD MAS Hlučínsko probíhalo podle zásad komunitního plánování. Na tomto složitém a 
dlouhodobém procesu se podíleli zaměstnanci MAS Hlučínsko, místní a externí odborníci, starostové obcí, 
podnikatelé, zástupci NNO, církví a široká veřejnost. Základem řešitelského týmu byli pracovníci MAS Hlučínsko 
– Mgr. Radim Lokoč, PhD. a Mgr. Dagmar Quisková, důležitými spoluautory byli členové Programového výboru 
– ředitel Charity Hlučín Mgr. Lukáš Volný a předseda MAS Ing. Josef Teuer, externí poradci jako např. za 
veřejnou správu starosta obce Bolatice, předseda Sdružení obcí Hlučínska a poslanec Mgr. Herbert Pavera, 
k problematice životního prostředí přispěli Mgr. Zdeněk Frélich, Mgr. Veronika Frélichová  a Ing. Adrian 
Czerníik, k tématům spojeným s životem v obcích historik a  ředitel Muzea Hlučínska Mgr. Metoděj Chrástecký, 
bývalý děkan hlučínského děkanátu Mons. Msg.  Jan Svoboda, manažerka Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Lenka 
Osmančíková, zpracovatelé strategií území správních obvodů ORP Hlučín a Kravaře  Bc. et Bc. Hana Paverová, 
Jana Teichmannová, Ing. Petr Ruhswurm, Mgr. David Adamec, zaměstnankyně MAS Petra Tomíčková a další 
odborníci a aktéři z regionu. 
Komunitní přístup procházel všemi fázemi zpracování strategie, kdy byly voleny různé způsoby zapojení 
odborníků, místních aktérů i široké veřejnosti – dotazníky, řízené rozhovory, konzultace a připomínkování 
formou komentované diskuse a mailové korespondence, setkání pracovních skupin atd. Komunitní způsob 
tvorby strategie bude nejlépe patrný na popisu jednotlivých fází zpracování strategie: 

1. Sběr podkladů pro analytickou část vycházel z dat a statistických údajů o jednotlivých obcích 
uveřejněných v dokumentech a databázích Českého statistického úřadu, Moravskoslezského kraje, 
Ministerstva práce, strategických dokumentů a z jiných zdrojů. Následně byly tyto informace 
verifikovány a doplněny zástupci obcí a jiných dotčených subjektů, případně dalšími aktéry v území, kteří 
projevili zájem o zapojení do tvorby SCLLD. Takto zapojení aktéři mohli doplnit další informace, vyjádřit 
své potřeby a podněty. 

2. V říjnu 2012 se tehdejší Programový výbor rozhodl rozdělit zodpovědnost za komunitní zpracování 
jednotlivých oblasti do gesce členů výboru. Potřeby aktérů v území, které byly postupně 
shromažďovány, byly v průběhu dvou let projednávány na jednáních výkonného orgánu. Doloženo 
v dokumentech na webových stránkách MAS:  
http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_29_10_12.pdf, http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_2_5_13.pdf, 
http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_4_6_13.pdf, http://mashlucinsko.cz/pdf/pv_10_10-13.pdf, 
http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/pv/2014/Zapis_PV-28_4_%202014.pdf, 
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/pv/2014/Zapis_PV-12_%208_%202014.pdf  

3. Pro dosažení hlubšího popisu problematiky byly využívány dokumenty vzniklé komunitním plánováním 
v rámci předešlých nebo současně probíhajících projektů, se zpracovateli a aktéry byly tyto informace 
dále konzultovány a prohlubovány v rámci pracovních jednání. Významný spolutvůrce těchto 
dokumentů – Mgr. Lukáš Volný (Charita Hlučín) se velkou měrou podílel na komunitním plánování 
zaměřeném na problematiku sociálních služeb a občanské vybavenosti na venkově, v SCLLD byly 
zúročeny jeho dlouholeté zkušenosti. Podobně významná byla pro tvorbu SCLLD spolupráce 
s řešitelskými týmy SO ORP Hlučín a Kravaře (Strategie území správního obvodu ORP Kravaře/Hlučín v 
oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a 
bezpečnosti a krizového řízení) a společně probíhala jednání, setkávání a tvorba dotčených oblastí. 
Veškeré dokumenty k tvorbě CLLD a komunitnímu plánování byly pravidelně zveřejňovány na webových 
stánkách:  
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/komunitni-projednavani/,  

http://www.hlucin.cz/pro-obcany/komunitni-planovani-2/struktura-kp/struktura.html, 
http://www.hlucin.cz/pro-obcany/komunitni-planovani-2/dokumenty/dok.html  

4. Zejména z důvodu zajištění správné interpretce statistických dat, doplnění analýzy o problémy v území a 
zjištění záměrů a potřeb byl v roce 2012 zveřejněn dotazník pro starosty jednotlivých obcí. Vyhodnocení 
bylo zveřejněno a v roce 2015 proběhly řízení rozhovory se starosty zaměřené aktualizaci dříve 
uvedených problémů a potřeb, na celou problematiku rozvoje Hlučínska, včetně stanovení priorit 
rozvoje.  



5. Na podzim a v zimě roku 2014 proběhlo dotazníkové šetření, v němž byli cílovou skupinou aktéři 
v území, tzn. podnikatelé, zástupci NNO a občané. Výstupy dotazníkového šetření byly interpretovány a 
zahrnuty do analýzy  

6. V průběhu zpracování SCLLD bylo zorganizováno několik pracovních setkání nejen v rámci komunitního 
plánování pořádaného MAS – členské schůze, workshopy a kulaté stoly s odborníky a aktéry z území, ale 
také ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska, kdy byly zástupcům obcí představovány výstupy 
analytické a návrhové části, vytvářeny a verifikovány SWOT analýz, společně diskutovány a stanovovány 
cíle, priority a opatření. Doloženo v dokumentech na webových stránkách:  
http://mashlucinsko.cz/pdf/info_seminar-2013.pdf, http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-
mas/archiv/2014/?detail=122, http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-mas/archiv/2014/?detail=141 

7. Na všech jednáních členů MAS Hlučínsko (Členská schůze, Programový výbor), na společných jednáních 
institucí v regionu (Sdružení obcí Hlučínska, SO ORP Kravaře, SO ORP Hlučín) byl vždy projednáván 
postup zpracování. Připravené pracovní materiály a výstupy z práce zpracovatelů a z komunitních 
plánování byly zveřejňovány na webových stránkách:  
http://novy.mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/cs/Z%C3%A1pis%20%C4%8CS%2014_11_ 
2013. pdf, http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zapisy_ze_schuzi/zapisy_ze_schuzi_2014/ - 12. 5. 2014 + 
20. 11. 2014, http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zapisy-ze-schuzi/cs/2015/Za% CC%81pis%20z%20C% 
CC%8CS%207 _12_2015.pdf 

8. V srpnu 2014 byla zveřejněna první verze SCLLD s připomínkovými listy a tyto dokumenty byly také 
zaslány členům, organizacím a partnerům. Doloženo na webových stránkách MAS: 
http://mashlucinsko.cz/aktualne-z-mas/archiv/2014/?detail=134, 
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/komunitni-projednavani/  

9. Po vypořádání připomínek a dopracování dalších částí strategie (zejména doplnění návrhové a 
implementační části) následovala dvě setkání pracovních skupin – 8. 10. 2015 a 4. 11. 2015 ve Velkých 
Hošticích, kde byly hlavním tématem programové rámce operačních programů (IROP, OPZ a PRV). 
Společnými silami zúčastněných byly stanoveny: priority a alokace v jednotlivých opatřeních, finanční 
plán a nastavení indikátorů. Pracovních skupin se zúčastnili zástupci z řad starostů obcí, zemědělců, 
neziskových organizací a další aktéři z území Hlučínska. Výstupy z těchto komunitních projednávání 
posloužily k dokončení SCLLD. Zpracovaný dokument byl rozeslán prostřednictvím mailů členům MAS a 
všem dalším aktérům, kteří se zapojili do přípravy SCLLD, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách 
MAS: 
http://mashlucinsko.cz/dokumenty/zakladni_dokumenty/clld/ 

 
Odpovědnost za aktivity provádění při tvorbě SCLLD nese Programový výbor. Hlavní část realizace strategických 
rámců budou provádět především pracovníci kanceláře MAS Hlučínsko v čele s vedoucím pracovníkem pro 
SCLLD. Také při realizaci SCLLD se počítá s participací členů MAS, odborníků a dobrovolníků z území.  
 



 
Zdroj: Web MAS Hlučínsko 2016 
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