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ROZVOJ ÚZEMÍ JE DLOUHODOBÝ PROCES VYVÁŽENÉHO A UDRŽITELNÉHO 

ZLEPŠOVÁNÍ SITUACE V REGIONU.   
         

JE PODMÍNĚN KONCEPČNÍM A PROMYŠLENÝM PŘÍSTUPEM 
 



 
PROČ je strategie vytvářena ? 

 
•   obce jsou ze zákona zodpovědné za rozvoj svého území – 
efektivním způsobem plánování rozvoje je vypracování funkčních 
strategií rozvoje 
•  jedná se o dokument pro širší region, než je území obce a 
zároveň bude strategie zahrnovat potřeby všech subjektů 
působících na územích obcí MAS 
•  nové programovací období 2014 – 2020 
•  nové požadavky na vypracování strategií Článek 29 Ustanovení 
Společných nařízení (= komunitně vedený místní rozvoj strategie s 
návrhem metod a základních principů tvorby veřejných strategií) 
•široký okruh zainteresovaných stran  (mezisektorová) 
• propojuje subjekty, záměry a zdroje  
•  integrovaný rozvoj v širokém spektru potřeb 



 
CO strategie řeší ? 

 •  jaký problém / problémy budou v území řešeny a v jakém hodnotovém kontextu (tzn. na základě 
jakých kritérií) 
• musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby regionu s vyčíslením 
jejich měřitelných indikátorů bez přímé vazby na dotačně podporované oblasti. 

ÚVOD - PŘEDSTAVENÍ MAS 
• identifikace MAS (název, IČ, právní 
forma), přehled členů MAS 
• historie a zkušenosti MAS 
• způsob zpracování ISRÚ 
• řešitelský tým 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
• vymezení území (rozloha, počet 
obyvatel, 
obce, shodné charakteristiky, specifika) 
• vyhodnocení stávajícího potenciálu 
• analýza rozvojových potřeb 
• lidský a finanční kapitál 
• návaznost na jiné strategické 
dokumenty 
• SWOT analýza 

STRATEGICKÁ ČÁST 
• stanovení cílů a priorit, návaznost na priority EU 
• integrační a inovativní prvky 
• akční plán (popis způsobu dosahování 
cílů a priorit) 
• finanční plán (resp. rámcový rozpočet) 
• kvantifikované a měřitelné indikátory výsledku 
 
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
• organizační struktura, rozdělení odpovědnosti 
• management a personální zázemí 
• technické zázemí 
• propis standardizovaných procesů 
– administrativní a organizační postupy apod. 
• hospodaření 
– samofinancování, fundraising, vnitřní finanční 
zdroje, ... 
• monitoring a evaluace 
• plán vnitřního POŽADAVKY NA STRUKTURU 
rozvoje organizace 



Programové rámce 

• Programový rámec je obdobou dnešního Strategického plánu Leader v rámci Programu 
rozvoje venkova 

• Pro každý relevantní operační program může být zpracován samostatný Programový 
rámec = pro období 2014–2020 je možno zpracovat: 
 

Programový rámec Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR 
Programový rámec Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO 
Programový rámec Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT 
Programový rámec Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP 
Programový rámec Zaměstnanost (ESF) – MPSV 
Programový rámec Program rozvoje venkova 2014–2020 (EZFRV) – MZe 
Programový rámec Rybářství (ENRF) – MZe 
 
Programový rámec obsahuje definice Fichí (opatřeni) realizujících část ISÚ navazujících 
na témata daného OP. 



 



 
JAK  bude problém řešen? 

 
•  expertní přístup  (analytická část, kompletace podkladů) 
 
Schvalování ISÚ 
 
•   komunitní přístup (analýza – dotazníkové šetření, strategická část – 
formulace cílů, tvorba vize, stanovení priorit, implementační část – pracovní 
skupiny, veřejná setkávání s připomínkami, akční plán) 
 
Široká multisektorová strategie zpracovaná na základě komunikace s 
aktéry v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující 
kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. 
Definice poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování.  



Schvalování ISÚ 

1. Komunitní projednávání 
2. Schválení finální verze rozhodovacím orgánem MAS  
3. Posouzení SEA – nemusí zpracovávat (vázáno na usnesení) 
4. Projednání finální verze strategie všemi zastupitelstvy z území působnosti MAS 
5. Rozhodovací orgán MAS potvrdí ukončení procesu tvorby ISÚ 
 
 ISÚ 

Schválení ukončení 
procesu nejvyšším 

orgánem MAS 

Schválení souladu ISÚ se 
záměry obcí zastupitelstvy obcí 

z území působnosti MAS 

Schválení finální verze ISÚ rozhodovacím 
orgánem MAS 

Projednání ISÚ aktéry z území působnosti MAS 

Komunitní projednání 



 
KDY  se bude problém řešit? 

 

prosinec 2012 – červenec 2013 zpracovávání strategie 
    + komunitní projednávání  
 
srpen 2013 – říjen 2013   schvalování strategie ve všech obcích 
    (obecními zastupitelstvy)  na území  
    MAS Horní Pomoraví.  
 
 
podrobněji až dle vydaných závazných metodik, které nejsou ještě vydány 
 

Připravovaná strategie bude platná na období 1.1.2014 – 31.12.2020 



Způsob výběru ISÚ k podpoře 

- v prvním kole bude posuzována ISÚ jako celek co do technického obsahu strategie (je 
v ní vše, co je požadováno v rámci tohoto dokumentu) a co do návazností (jsou v ní 
logické návaznosti analýzy, strategických záměrů a monitorovacích indikátorů) 

 
 
 
 
- ve druhém kole budou hodnoceny Programové rámce (obdoba dnešního Strategického 

plánu Leader) společnou hodnotitelskou komisí s ohledem na návaznost na ISÚ a 
naplňování cílů strategie Evropa 2020, Dohody o partnerství a cíle programu, pro který je 
Programový rámec připraven. 

 
 
 



 
KDO  bude problém řešit? 

 

•   odpovědnost za implementaci strategie – za realizaci 
jednotlivých aktivit, je stanovena především v organizační 
struktuře 
 

 - konkrétní úkoly včetně odpovědnosti za realizaci 
 - systém řízení změn, systém řízení rizik 
 - systém monitorování naplňování cílů strategie 
 - systém vyhodnocování strategie 
 - komunikační plán strategie 
 - rozpočet a zdroje financování 
 - časový harmonogram 



 
 KOLIK  bude řešení stát ? 

 
Zdroje: 
•  finanční 
•  lidské 
•  organizační 
 

Odhad nákladů na realizaci aktivit 
•  nové programové období (rámec 750 mil. – 1 mld. Kč na 
území MAS Horní Pomoraví) 
 
Nejedná se pouze o dotační zdroje – jsou to také vnitřní zdroje 
území. 
 



 
 JAK DLOUHO bude strategie platit ? 

 

Připravovaná strategie bude platná na období 1.1.2014 – 31.12.2020 

•   plán aktualizace 
 
•   spuštění dotačních programů pro financování aktivit  
     strategie (až rok 2015) 
 



 



Děkuji za pozornost 
 

Mgr. Olga Špiková 
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