INTEGROVANÁ STRATEGIE
POPIS ZAPOJENÍ
KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2020
KOMUNITY
REGION HANÁ

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE
Strategie MAS Region HANÁ byla plánována na základě principů metody Leader, se zapojením
komunity pro identifikaci potřeb svého území (princip „zespoda na horu – bottom-up“). Aktéři a
subjekty rozvoje a obyvatelé mohou svoji aktivitou ovlivnit rozvoj území. MAS při tvorbě strategie
zapojovala občany na místní úrovni pro nalezení odpovědi na sociální, environmentální a ekonomické
otázky. Do tvorby strategie MAS se nezapojila pouze veřejnost, ale i konkrétní členové zájmových
skupin, kteří jsou zároveň členy pracovních skupin. Region HANÁ, z.s. má s Komunitně vedeným
místním rozvojem dlouholeté zkušenosti, od svého založení v roce 2003 již více než dvanáctileté.
MAS se rozvinula do organizace s jednou s největších členských základen mezi MAS v ČR (cca 120
členů). Činnost metodou LEADER byla v minulosti pozitivně hodnocena při hodnocení MAS
Ministerstvem Zemědělství, kdy se ve všech hodnoceních (2007 – 2012) umístila v nejvyšší kategorii
hodnocených „A“, na předních místech (např. v roce 2012 na 2. místě v rámci ČR) (více viz odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/hodnoceni-mistnich-akcnichskupin-2012.html).
Komunitně vedený místní rozvoj je přístup, který vyžaduje čas a úsilí pro efektivní realizaci strategie.
Komunita je do plánování a činnosti zapojována kontinuálně, nejedná se pouze o omezené období
přípravy strategie. Všechny důležité úkony a zásadní činnost Regionu HANÁ jsou prováděny ve
spolupráci s příslušnou částí veřejnosti a místních aktérů. Systematická práce na přípravě strategie
pro nové období byla zahájena již na v roce 2014.
Základem tvorby strategie CLLD tedy bylo zapojení široké veřejnosti a členů zájmových skupin MAS.
Proto probíhala na území MAS Region HANÁ tematická setkávání s relevantními aktéry. Na těchto
setkáních se otevřeně diskutovalo nad problémy, potřebami a následným řešením v podobě
projektových záměrů. Výhodou MAS byla realizace programu Leader v předchozích letech, proto
měla MAS dobrý přehled o potřebách v území. Avšak prostřednictvím komunitního projednávání se
vytvářela cesta k lepšímu a přesnějšímu zacílení využití současných prostředků.
Na přípravě strategie se podíleli zejména:
1) MAS
- rada MAS – programovací výbor (zastoupení různých sektorů)
- pracovní skupiny MAS (tematické skupiny k různým oblastem)
- členové zájmových skupin MAS
- pracovníci kanceláře MAS
2) široká veřejnost – dotazníková šetření, průzkum v rámci akcí konaných MAS
3) neziskový sektor
4) místní subjekty podnikatelské i nepodnikatelské, zemědělci
3) spolupracující organizace
4) externí odborníci
Do tvorby SCLLD byla veřejnost zapojena různými způsoby kvalitativního i kvantitativního šetření:




DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
ŘÍZENÉ ROZHOVORY SE STAROSTY, PODNIKATELI A OSTATNÍMI AKTÉRY
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PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ STRATEGIE VALNOU HROMADOU MAS

1. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
Pro tvorbu strategie CLLD bylo nezbytné provést dotazníkové šetření. Tato forma šetření probíhala v
rámci pěti problémových oblastí strategie:

1.1. Problémová oblast I. Podpora zlepšení ekonomické aktivity regionu
Pro potřeby této problémové oblasti strategie byla provedena dotazníková šetření:
Dotazník pro zemědělce
Zmapování stavu zemědělců a zemědělských podnikatelů proběhlo na základě zjištěných informací
v území, prostřednictvím osobní komunikace se zástupci zemědělských subjektů, dále
z dotazníkového šetření a z diskusí pracovní skupiny Zemědělci v Regionu HANÁ. Byla provedena
problémová analýza, analýza rizik, SWOT analýza a zjišťování konkrétních neinvestičních a
investičních potřeb zemědělských subjektů.
Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-zemedelstvi/

Dotazník pro podnikatele a další aktéry v oblasti cestovního ruchu
V rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány požadavky a názory aktérů v oblasti cestovního ruchu
(podnikatelé – poskytovatelé služeb v CR, spolky, obce, muzea, památky apod.) v území MAS.
Dotazník byl tematicky rozčleněn pro obce, pro poskytovatele ubytovacích služeb, pro poskytovatele
stravovacích služeb, dotazník pro atraktivní subjekty s placeným vstupem a pro ostatní poskytovatele
služeb.
Dotazník pro obce měl za úkol zmapovat počet gastronomických a ubytovacích zařízení v obcích,
ostatní služby pro turisty např. cykloservis, půjčovna sportovního vybavení, průvodci apod. Dále byla
prostřednictvím dotazníku zjišťována zajímavá místa, objekty a turistické atraktivity v území, či
plánované obecní projekty v cestovním ruchu.
Dotazník pro poskytovatele ubytovacích služeb měl za úkol zjistit provozní dobu zařízení, strukturu a
vybavenost pokojů, ceny pokojů, možnost stravování, sportovní možnosti, wellness služby.
Dotazník pro poskytovatele stravovacích služeb analyzoval rozsah poskytovaných služeb, provozní
dobu zařízení, zda je poskytována teplá kuchyně atd.
Dotazník pro atraktivní subjekty s placeným vstupem měl za úkol zjistit provozní dobu zařízení, ceny
vstupného, zda se jedná o muzeum, zámek, galerii, církevní či technické památky, rozhledy, lázně,
bazény, koupaliště aj.
Dotazník pro ostatní poskytovatele služeb zjišťoval název a adresu subjektu, webové stránky, ceny
vstupného aj.
Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-cestovniruch/
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1.2. Problémová oblast II. Rozvoj obcí
Pro potřeby této problémové oblasti strategie byla provedena dotazníková šetření:
Dotazník pro starosty
V rámci dotazníkového šetření byly řešeny různé oblasti problémů (investiční i měkké akce) v obcích.
Základní dotazníkové šetření mezi obcemi bylo prováděno při osobních konzultacích při řízených
rozhovorech. V průběhu zpracování jednotlivých témat byly dále prováděny dotazníkové průzkumy
tematické, k jednotlivým oblastem.
Prostřednictvím dotazníků se zjišťovalo, jak moc obce využívají dotace, na jakou skupinu občanů se
v současné době zaměřují aktivity obce, jaké největší problémy v oblasti školství, sociálních služeb,
životního prostředí obce řeší. Dotazníkové šetření mezi starosty bylo obsáhlé ukázka dílčích
dotazníků, např. šetření v rámci samostatné problematiky cyklostezek je dostupné v následujícím
odkazu.
Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/cyklodoprava/

1.3 Problémová oblast III. Životní prostředí a kulturní dědictví
Pro potřeby této problémové oblasti strategie bylo provedeno dotazníková šetření u místních
samospráv. Dotazník v této oblasti byl řešen se starosty jako dílčí část obecného základního
dotazníku. Respondenti byli dotazováni na stav životního prostředí v obci, aktivity v oblasti ochrany a
tvorby ŽP, výrazné ekologické zátěže v obcích, stav kanalizace, záměry a vize, a další.

1.4 Problémová oblast IV. Občanská společnost a sociální koheze
Pro potřeby této problémové oblasti strategie byla provedena dotazníková šetření:
Dotazník pro neziskové organizace
Zmapování stavu spolků a NNO na území MAS Region HANÁ proběhlo formou dotazníkových šetření,
řízených interview. Pro účast v rámci analýz byly osloveny všechny spolky a NNO působící v území,
jednalo se o záměrný, vyčerpávající výběr. Respondenty byli především zástupci jednotlivých spolků a
NNO (předsedové spolků, velitelé sborů, jednatelé, hospodáři, apod.), starostové obcí, doplňkově
také veřejnost.
Z dotazníkového šetření byl vybrán vzorek 22 spolků a NNO (členěných podle typu činnosti)
působících na území Mikroregionu Konicko, u kterých byl zmapován stav nemovitého a movitého
majetku, jejich další potřeby a očekávání (v majetkové oblasti), jejich činnost a aktivity a vytvořil se
přehled investičních a neinvestičních projektů, které v předešlých letech úspěšně realizovali.
Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-spolkynno/
Dotazník na podporu sociálních služeb
Zmapování poskytovatelů sociálních služeb na území MAS Region HANÁ proběhlo formou
dotazníkových šetření, řízených interview a analytických postupů. Pro účast v rámci analýz byly
osloveny všechny obce v území, jednalo se o záměrný, vyčerpávající výběr. Respondenty byli
především starostové obcí, poskytovatelé sociálních služeb, doplňkově také uživatelé sociálních
služeb a veřejnost. Dotazník zjistil reálné potřeby v oblasti sociální (investiční a neinvestiční záměry).
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Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-socialnipodnikani/

1.5 Problémová oblast V. Vzdělávání – investice do budoucnosti
Pro potřeby této problémové oblasti strategie byla provedena dotazníková šetření:
Dotazník pro ředitele škol a organizace neformálního a zájmového vzdělávání
V rámci této problémové oblasti proběhlo několik dotazníkových šetření, vždy zaměřené na jinou
problematiku v rámci vzdělávání. Cílem šetření bylo zjistit technický stav budov škol, současný stav a
potřeby vybavení škol (stav školní zahrady, hřiště, učeben pro klíčové kompetence, stav
interaktivních tabulí a připojení k internetu a další). V rámci dotazníků byla šetřena i dosavadní
spolupráce škol, mimoškolní a zájmová činnost škol, stav pedagogického sboru a zkušenosti s inkluzí.
Odkaz:
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/priprava-skolstvi/
Výstupy za všechny řešené problémové oblasti byly zpracovány a vyhodnoceny v rámci analytické
části strategie a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS Region HANÁ. Výstupy z dotazníkového
šetření byly použity i pro tvorbu SWOT analýzy, analýzy problémů a potřeb a sloužily jako podklad
pro diskuzi v tematických pracovních skupinách.

2. VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TEMATICKÝCH PRACOVNÍCH A ZÁJMOVÝH SKUPIN
V rámci tematický pracovních skupin probíhalo plánování a projednání integrované strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Tato setkávání byla určena pro členy významných zájmových
skupin MAS, zástupce aktérů v dané oblasti, zástupců cílových skupin, obcí, neziskových organizací,
firem, místních aktérů, škol a pro další zainteresované osoby z řad veřejnosti.
Schůzek se uskutečnilo značné množství, činnost pracovních skupin předcházela plánování strategie,
a bude pokračovat i po skončení plánování integrované strategie. Některá zásadní setkání jsou
popsána dále v tomto dokumentu, více informací lze nalézt na webových stránkách MAS
www.regionhana.cz , případně přímo v kanceláři MAS.

1. Pracovní skupina zemědělci:
Tematická pracovní skupina zemědělci se skládá z členů zájmové skupiny MAS Zemědělci a dále
z veřejnosti zemědělců a dalších zainteresovaných osob z území MAS.
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Zemědělci a zemědělské subjekty - Zapojení do rozvoje venkova II.
termín: 5. 6. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:

Analytická část zemědělské strategie – stručné shrnutí, zhodnocení, závěry (informace o
stavu zemědělství v našem regionu, o činnosti a potřebách zemědělských podnikatelů.
Výstupy z dotazníkového šetření)
 Program rozvoje venkova (PRV 2014 – 2020) – prezentace podporovaných oblastí a opatření,
principy přípravy a realizace projektů.
 Příprava návrhové části Zemědělské strategie – v rámci ISU 2020 MAS Region HANÁ (diskuse
o prioritách a typech projektů, které by zemědělské subjekty rádi předložili a na které by
žádali podporu. Zapojení přítomných do přípravy strategického návrhu).
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

Zemědělci a zemědělské subjekty - Zapojení do rozvoje venkova III.
termín: 3. 7. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Korekce a doplnění návrhové části Zemědělské strategie – v rámci ISU 2020 MAS Region
HANÁ dle výsledků dotazníkového šetření.
 Diskuse o prioritách a typech projektů, které by zemědělské subjekty rádi předložili a na
které by žádali podporu. Zapojení přítomných do přípravy strategického návrhu.
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Zemědělci a zemědělské subjekty - Zapojení do rozvoje venkova IV.
termín: 18. 12. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 MAS Region HANÁ
 Diskuse nad dalšími tématy a prostor pro veškeré dotazy
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
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Zemědělci a zemědělské subjekty - Zapojení do rozvoje venkova prostřednictvím strategie MAS
Region HANÁ
termín: 19. 1. 2016, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 MAS Region HANÁ Článek 17) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 Příprava programového rámce PRV v rámci strategie MAS - ISU 2020 MAS Region HANÁ Článek 35 d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů.
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

2. Pracovní skupina cestovní ruch:
Tematická pracovní skupina cestovní ruch se skládá z členů zájmové skupiny MAS Cestovní ruch,
Kvalita života, Kultura a historie, a dále z dalších zainteresovaných osob z území MAS.

Setkání pracovní skupiny cestovní ruch
termín 25. 3. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Integrovaná strategie území Regionu HANÁ ISU 2020 - oblast cestovní ruch
 Představení výsledků dotazníkového šetření, diskuze
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Setkání pracovní skupiny cestovní ruch
termín 15. 4. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Integrovaná strategie území Regionu HANÁ ISU 2020 - oblast cestovní ruch
 Kontrola analytické části strategie, diskuze, tvorba SWOT a diskuze nad problémy a
potřebami
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http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

3. Pracovní skupina školství:
Tematická pracovní skupina školství se skládá z členů zájmové skupiny MAS Děti a mládež a dále
z veřejnosti z řad ředitelů, učitelů, zřizovatelů, nepedagogických pracovníků a dalších
zainteresovaných osob z území MAS.

Setkání pracovní skupiny školství
termín: 1. 4. 2015, Náměšť na Hané (přísálí OÚ městyse)
Obsah jednání:
 Základní informace školám o dotačních možnostech
 Diskuze nad projektovými záměry škol
 Plánování ISU (Integrovaná strategie území) 2014 – 2020
 Představení výsledků dotazníkového šetření, diskuze
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

Setkání pracovní skupiny školství
termín: 19. 8. 2015, Zámek Konice
Obsah jednání:
 Informace o podpoře škol prostřednictvím MAS Region HANÁ
 Diskuze nad projektovými záměry škol
 Plánování ISU (Integrovaná strategie území) 2014 – 2020 – doplnění analytické části
strategie, diskuze nad potřebami a vypracování SWOT analýzy
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
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Setkání pracovní skupiny školství
Termín: 17. 2. 2016, zámek Konice
Obsah jednání:
 Diskuze nad strategií, představení programových rámců
 Doplnění analytické části
 Představení konkrétní podoby podpory škol prostřednictvím MAS
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

Setkání pracovní skupiny školství
termín: 26. 2. 2016, Čelechovice na Hané
Obsah jednání:
 Doplnění problémů a potřeb škol
 Diskuze nad projektovými záměry škol
 Doplnění strategie ISU 2014 - 2020
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

4. Pracovní skupina podnikání:
Tematická pracovní skupina školství se skládá z členů zájmové skupiny Podnikání MAS a dalších
zainteresovaných osob z území MAS.

Setkání pracovní skupiny podnikání
Termín: 15. 4. 2014 v Náměšti na Hané
Obsah jednání:
 Diskuze nad problémy a potřebami podnikatelů
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Diskuze nad projektovými záměry podnikatelů
Představení strategie CLLD a podpory podnikatelům

http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/

5. Pracovní skupina Senioři:
Tematická pracovní skupina školství se skládá z členů zájmové skupiny Senioři, Rozvoj neziskového
sektoru a Kvalita života MAS a dalších zainteresovaných osob z území MAS.

Setkání pracovní skupiny seniroři:
termín: 8. 12. 2014, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Ustavení PS, organizace, Region HANÁ
 Úkoly a plán činnosti pracovní skupiny v roce 2015
 Společné projekty, aktivity
 Zapracování této oblasti do Integrované strategie území Regionu HANÁ ISU 2020
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Setkání pracovní skupiny seniroři:
termín: 26. 5. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
Obsah jednání:
 Akademie seniorů MAS - sociální a vzdělávací aktivity seniorů v MAS
 Zařazení seniorské tématiky do dotačních výzev 2016-2020
 Integrovaná strategie území Regionu HANÁ ISU 2020 - oblast seniorů
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
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6. Pracovní skupina pro sociálních služeb v území MAS
Tematická pracovní skupina školství se skládá z členů zájmové skupiny Podnikání, Rozvoj neziskového
sektoru a Kvalita života MAS a dalších zainteresovaných osob z území MAS.

Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb MAS Region HANÁ a dalších aktérů
termín: 11. 9. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
 Připravované strategii MAS Region HANÁ 2014 – 2020 pro oblast sociální
 Předpokládané alokace finančních prostředků do 4 oblastí: Sociální služby a sociální
začleňování, Zaměstnanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření.
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Pracovní setkání Koordinátorů KPSS MAS Region HANÁ
termín: 26. 10. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
 První společné setkání, koordinaci aktivit a nalezení řešení pro bílá místa, která nejsou
komunitním plánováním doposud pokryta
 Připravované strategii MAS Region HANÁ 2014 – 2020 pro oblast sociální, aktuální dotační
možnosti, jednotlivé výzvy pro oblast sociální
 Předpokládané alokace finančních prostředků do 4 oblastí: Sociální služby a sociální
začleňování, Zaměstnanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření.
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
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7. Pracovní skupina sociální podnikání
Tematická pracovní skupina školství se skládá z členů zájmové skupiny Podnikání a dalších
zainteresovaných osob z území MAS.

Sociální podnikání v Region HANÁ – příležitost pro rozvoj obcí 2014 – 2020 v rámci přípravy ISU
2020 (informační seminář I.)
termín: 2. 4. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
 Nastavení priorit v ISU MAS Region HANÁ pro co nejlepší nastavení dotační podpory
 Identifikací konkrétních záměrů v území, doporučení postupu přípravy a realizace projektu u
konkrétních záměrů přítomným na semináři
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Sociální podnikání v Region HANÁ – příležitost pro rozvoj obcí 2014 – 2020 v rámci přípravy ISU
2020 (informační seminář II.)
termín: 21. 5. 2015, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
 Nastavení priorit v ISU MAS Region HANÁ pro co nejlepší nastavení dotační podpory
 Identifikací konkrétních záměrů v území, doporučení postupu přípravy a realizace projektu u
konkrétních záměrů přítomným na semináři
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Workshop sociální podnikání a sociální inovace v rámci přípravy SCLLD MAS Region HANÁ
termín: 23. 2. 2016, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
•
Vysvětlení principů sociálních inovací na praktických příkladech
•
Stručné představení výzvy č. 24
•
Praktická ukázka postupu vytvoření sociální inovace
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http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Workshop sociální podnikání a sociální inovace v rámci přípravy SCLLD MAS Region HANÁ
(navazující workshop)
termín: 23. 3. 2016, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
•
Podrobné rozpracování inovačního záměru DZR Bílsko a Charity Konice
•
Názorná ukázka postupu vytvoření sociální inovace
•
Vysvětlení principů sociálních inovací na konkrétních případech
Z důvodu individuálního projednání podnikatelského záměru a jeho know-how není zápis ze schůzky
veřejně dostupný.
V rámci plánování sociálního podnikání v Regionu HANÁ se realizovala řada workshopů s cílem založit
sociální podnik.
Na workshopech se jednalo o individuálních podnikatelských záměrech, z důvodu jejich know-how
jsou zápisy z workshopů veřejně nedostupné.
Přehled workshopů v tabulce:
Workshop

Téma

Datum
29. 6. 2015
14. 7. 2015

1

Technické
služby

24. 8. 2015
8. 10. 2015
23. 6. 2015

2

Služby
obyvatelstvu

23. 7. 2015
24. 8. 2015
17. 6. 2015
14. 7. 2015

3

Kavárničky

4. 8. 2015
8. 9. 2015

15. 6. 2015
4

Sociální podnik
Regionu HANÁ

23. 6. 2015

Obsah
První etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu.
Druhá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Třetí a pátá etapa rozpracování vize sociálního
podniku do podoby sociálně-podnikatelského plánu
Šestá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
První etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Druhá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Třetí etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
První etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Druhá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Třetí etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Čtvrtá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
První etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Druhá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
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23. 7. 2015
4. 8. 2015
8. 10. 2015

Třetí etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Čtvrtá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu
Pátá etapa rozpracování vize sociálního podniku do
podoby sociálně-podnikatelského plánu

8. Pracovní skupina Spolky a NNO
Setkání v oblasti spolků a NNO v Mikroregionu Konicko a MAS Region HANÁ
termín: 22. 9. 2014, MAS Region HANÁ, Náměšť na Hané
program:
 seznámení s analýzou spolků a NNO, tvorba analýzy cílových skupin, analýza rizik, SWOT
analýza
 návrhová část (návaznost na fondy, náměty na společné aktivity a projekty
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
Setkání v oblasti spolků a NNO v Mikroregionu Konicko a MAS Region HANÁ
termín: 5. 11. 2014, Ludéřov (Sýpka)
program:
 Spolky na našem území – analýza, zhodnocení, činnost (informace o zastoupení spolků
v našich obcích, o jejich činnosti a potřebách. Výstupy z dotazníkového šetření. Diskuse
k analýze pro doplnění chybějících skutečností).
 Dotační programy – příležitost pro podporu činnosti neziskových organizací (prezentace
dotací z programu LEADER, principy přípravy projektů, realizace projektů. Inspirace, tipy pro
přípravu projektů, příklady dobré praxe).
 Příprava strategie – oblast podpory spolků pro období 2015 – 2020 (diskuse o prioritách a
typech projektů, které by spolky a neziskové organizace rádi předložili a na které by žádali
podporu. Zapojení přítomných do přípravy strategického návrhu).
http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historie-a-priprava-isu-2014-2020/popis-postupuzapojeni-komunity-do-vypracovani-sclld/
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3. INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY A SPOLEČNÁ SETKÁNÍ SE STAROSTY
Strategie CLLD byla individuálně projednána se starosty členských obcí. V rámci těchto rozhovorů byl
doplňován zásobník projektů a byla aktualizována data v rámci analytické části strategie.
Informace o tvorbě CLLD byly podávány starostům i prostřednictvím společných setkávání, tzv.
Starostenského sezení (2x ročně), či na valných hromadách regionu (opět 2x ročně)
Prostor pro doplnění strategie dokládá např. e-mailová komunikace starostům (příklad řešení):

4. SDÍLENÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI
Informace o tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou veřejnosti k dispozici na
webových stránkách MAS Region HANÁ. Odkaz: http://regionhana.cz/cs/leader-2014-2020/historiea-priprava-isu-2014-2020/
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5. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ STRATEGIE CLLD VALNOU HROMADOU MAS
Závěrem byla strategie komunitně vedeného místního rozvoje schválena nejvyšším orgánem (valnou
hromadou) dne 7. 3. 2016 v Náměšti na Hané.
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