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Příloha č. 3 – Popis postupu zapojení komunit do zpracování
strategie
Zpracování strategie bylo uskutečněno převážně vlastními silami, externí firma facilitovala jednotlivé
schůzky, měla metodický a odborný dohled. Proces strategického plánování byl v regionu Společná
CIDLINA zahájen na podzim roku 2012. Při jeho tvorbě byla použita moderní komunitní metodika
strategického plánování, tzn. se zapojením široké veřejnosti a odborníků v regionu, respektující
mezinárodně požadované principy trvale udržitelného rozvoje. Zapojeni do vlastní tvorby strategie byli
zástupci všech sektorů: veřejného, neziskového a podnikatelského. Integrovaná strategie rozvoje
regionu Společná CIDLINA se skládá ze tří základních částí – analytické, syntetické a strategické.
Valnou hromadou Společné CIDLINY bal schválen 5členný pracovní tým, který koordinovala manažerka
MAS. Přípravný tým ve fázi přípravy zkoumal existenci dalších relevantních strategií, opatření a
konceptů. Prováděl sběr dat a organizoval veřejný průzkum. Dotazník byl vytvořen online a
distribuován fyzicky prostřednictví žáků základních škol do jednotlivých rodin v regionu.
Další fází přípravného týmu byl sběr dat a příprava analýzy současného stavu regionu.
Pro další práci byl sestaven rozšířený tým. Členové pracovního týmu oslovili (písemně a osobně) hlavní
aktéry v regionu z řad podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Tento tým se sešel celkem
3x a pracoval na zmapování problémů v regionu a na nastavení cílů.
V další fázi byl přípravný tým rozšířen o odborníky konkrétních oblastí, kteří zpracovávali dílčí
analytické části, interpretovali problémy, nastavovali opatření. Byly zpracovány pasporty obcí.
Pracovní verze strategie byla zveřejněna na webových stránkách MAS s odesláním upozornění na
všechny adresy z databáze MAS o možnosti připomínkování pracovního návrhu. Termín připomínek
byl nastaven do konce srpna 2014. V termínu nebyla přijata žádná připomínka.
Podzim 2014 byl věnován jednáním veřejné správy, neziskových organizací, škol apod. kde bylo řešeno
nastavení cílů a možná implementace těchto oblastí. Závěrem všech jednání je konstatování,
že nastavené cíle korespondují s potřebami regionu. Důležité bude nastavení indikátorů,
implementace a finančního rozdělení.
Po dopracování akčního a finančního plánu byla Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu
Společná CIDLINA 2014 – 2020 zveřejněna a v listopadu 2015 v Nepolisech veřejně projednána.
Valná hromada Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Společné CIDLINY 2014 – 2022
schválila dne 5. 11. 2015.
Dne 4. 12. 2015 byla strategie zaslána ke zveřejnění do Databáze strategií.
Veškeré podklady z jednotlivých jednání (zápisy, fotodokumentace, prezenční listiny) jsou ke stažení
na webových stránkách MAS:
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4287491

