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ZÁPIS z veřejného projednání Strategie CLLD 2021+
MAS Region HANÁ z.s.
v rámci Valné hromady MAS 1/2021
ze dne 17. 6. 2021 v Loučanech
Program jednání:
1. Úvod
2. Představení struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Region HANÁ pro
programové období 2021 - 2027
3. Představení jednotlivých dílčích částí Koncepční části SCLLD MAS Region HANÁ pro programové období
2021 - 2027
4. Diskuze, závěr

Ad 1) Úvod
Ing. Jaroslav Brzák přivítal všechny přítomné a zahájil jednání veřejného projednávání SCLLD MAS Region
HANÁ na programovací období 2021 - 2027. Zapisovatelem byla stanovena Mgr. Lucie Vojtěchová. Toto
veřejné projednávání bylo určeno všem starostům členských obcí MAS Region HANÁ, zástupcům neziskových
organizací, podnikatelům, zemědělcům a dalším zájemcům o rozvoj regionu. Veřejné projednání koncepční
části strategie CLLD začalo v 17:30.

Ad 2) Představení struktury Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Region
HANÁ pro programové období 2021 - 2027
Zúčastnění byli seznámeni se základními parametry území působnosti MAS Region HANÁ a byly jim
vysvětleny základní principy, pojmy a důležitost SCLLD jako takové. Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje představuje důležitý dokument pro území MAS na nadcházejících 7 let. Přítomní byli seznámeni s
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čerpáním finančních prostředků v tomto programovacím období na území MAS v rámci SCLLD 2014 – 2020 a
došlo k celkovému zhodnocení, efektivitě, potřebnosti a přínosu SCLLD jako takové. Na základě schválené
strategie umožnila MAS žadatelům na svém území v programovém období 2014-2020 čerpat prostředky
z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu
Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. Spolek za dotační období 2014 – 2020 v rámci
realizace strategie CLLD podpořil ve 29 vyhlášených výzvách celkem 217 projektů, které byly zrealizovány
(údaj k 27. 05. 2021). Rozděleno bylo doposud v rámci SCLLD 2014-2020 celkem 96 295 000,- Kč.
Díky zpracování Strategie CLLD MAS Region HANÁ 2021+ dojde k rozvoji území v potřebných oblastech a také
je to příležitost pro subjekty na území MAS, které budou moci čerpat finanční prostředky z evropských dotací
vyčleněných pro území MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje i v nadcházejícím programovacím
období. Ing. Jaroslav Brzák poté představil jednotlivou strukturu koncepční části SCLLD MAS Region HANÁ na
programovací období 2021 - 2027. Oproti předchozímu programovacímu období došlo vlivem jednotného
metodického nastavení strategií k velkým změnám týkající se obsahu, počtu kapitol i formy. SCLLD pro další
období bude mít pouze dvě hlavní části - Koncepční část, která se nyní zpracovává (deadline pro odevzdání
je srpen 2021), a Akční plán, který bude zpracován po schválení Koncepční části (předpokládaný termín
zpracování cca podzim 2021). Stěžejní kapitolou celé strategie je tzv. Analytická část, v rámci níž je zařazena
analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS a stanovení strategických a
specifických cílů a opatření. Dále koncepční část SCLLD definuje vize, popisuje proces implementace,
animační aktivity, spolupráci nebo monitoring a evaluaci strategie.

Ad 3) Představení definovaných rozvojových potřeb území působnosti MAS Region HANÁ při
zohlednění rozvojového potenciálu území, propojení se specifickými cíli a opatřeními Strategického
rámce SCLLD, vazba na SRR ČR 21+, popis integrovaných a inovativních rysů, implementační struktura


MAS
Hlavní manažer MAS představil a popsal jednotlivé rozvojové potřeby, kterých bylo v rámci strategie
definováno celkem 8:

A. Moderní infrastruktura na venkově a zlepšení dostupnosti a mobility
B. Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání
C. Zlepšení podmínek pro sociální práci a sociální služby a jejich rozvoj, včetně rozvoje sociální soudržnosti
prostřednictvím komunitních aktivit a podporou rodiny
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D. Zajištění a podpora rozvoje základního občanského vybavení, služeb i bydlení pro obyvatele a zlepšení
kvality prostředí v obcích
E. Využití a rozvoj rekreačního potenciálu, přírodního a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu a
rekreace
F. Podpora kulturního a spolkového života v území
G. Ochrana, tvorba a adaptační aktivity životního prostředí v sídlech i krajině a zlepšení zapojení,
informovanosti a úrovní znalostí veřejnosti v oblasti životního prostředí
H. Podpora lokální ekonomiky a zaměstnanosti v podnikatelském sektoru, zemědělství a lesnictví

Účastníci hojně diskutovali o definicích a popisu jednotlivých rozvojových potřeb, a zda naplnění těchto
potřeb přispěje k rozvoji území MAS Region HANÁ. Přítomní neshledali, že by bylo zapotřebí doplnit, nebo
rozšířit výčet či obsah rozvojových potřeb, neboť jsou zde postihnuty všechny důležité aspekty týkající se
území Regionu HANÁ. Všichni zúčastnění souhlasili s návrhem rozvojových potřeb.


Přítomným bylo dále představeno celkem 5 Strategických cílů:

1. Strategický cíl 1 - OBYVATELSTVO: Stabilní a spokojené obyvatelstvo obcí Regionu HANÁ
2. Strategický cíl 2 - EKONOMIKA: Konkurenceschopné a rostoucí podnikatelské prostředí
3. Strategický cíl 3 - KULTURA A VOLNÝ ČAS: Rozvoj rekreace, cestovního ruchu a kultury v obcích
4. Strategický cíl 4 - MODERNÍ SÍDLA: Moderní infrastruktura, vybavenost, služby a bydlení v obcích
5. Strategický cíl 5 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Zlepšení životního prostředí a ekologie sídel a krajiny

V rámci těchto 5 strategických cílů bylo definováno celkem 12 specifických cílů, které se dále člení do 35
opatření:
Specifický cíl 1.1. Dostupná a moderní síť školských a vzdělávacích zařízení
Opatření 1.1.1. Zajišťování kapacity a rozvíjení infrastruktury a vybavení předškolního, základního, středního
a základního uměleckého vzdělávání
Opatření 1.1.2. Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání
Opatření 1.1.3. Posilování vzdělanostních kapacit a rozvoj partnerství ve školství
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Specifický cíl 1.2. Posilování sociální koheze na území Regionu HANÁ
Opatření 1.2.1. Komunitní aktivity, aktivizace a participace, dobrovolnictví
Opatření 1.2.2. Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
Opatření 1.2.2. Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
Opatření 1.2.4. Posilování rodinných vazeb
Opatření 1.2.5. Investiční podpora pro rozvoj spolkových, komunitních aktivit a sociální práce
Opatření 1.2.6. Podpora činnosti spolků a komunitních volnočasových aktivit
Opatření 1.2.7. Podpora sociálních služeb na území Regionu HANÁ
Specifický cíl 2.1. Moderní, diverzifikované a konkurenceschopné podnikání v Regionu HANÁ
Opatření 2.1.1. Podpora investic, inovací drobného, malého a středního podnikání
Opatření 2.1.2. Zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v podnikatelském prostředí a inovacích
Opatření 2.1.2. Zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v podnikatelském prostředí a inovacích
Specifický cíl 2.2. Moderní a diverzifikované zemědělství a lesnictví a potravinářství
Opatření 2.2.1. Podpora zemědělského podnikání
Opatření 2.2.2. Podpora investic v oblasti lesnictví, lokálního zpracování dřeva a mimoprodukčních funkcí
lesa
Opatření 2.2.3. Podpora zpracování zemědělské produkce a lokálního trhu
Specifický cíl 3.1. Udržitelný cestovní ruch a rekreace
Opatření 3.1.1. Budování a modernizace infrastruktury a služeb cestovního ruchu a rekreace
Opatření 3.1.2. Podpora managementu destinace a produktů cestovního ruchu

Specifický cíl 3.2. Bohatá kulturní společnost a péče o památky v Regionu HANÁ
Opatření 3.2.1. Podpora kulturních akcí, aktivit a nehmotného dědictví v Regionu HANÁ
Opatření 3.2.2. Rekonstrukce a péče o památky
Specifický cíl 4.1. Zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně obcí, včetně cyklodopravy
Opatření 4.1.1. Investice pro zvýšení bezpečnosti, zklidnění dopravy v sídlech a zlepšení dopravní
dostupnosti regionu
Opatření 4.1.2. Rozvoj cyklodopravy investicemi do cyklokomunikací a doprovodné infrastruktury
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Specifický cíl 4.2. Obnova a rozvoj technické infrastruktury obcí, vč. moderních prvků (obnovitelné zdroje,
dostupnost širokopásmového připojení)
Opatření 4.2.1. Budování a modernizace vodní infrastruktury
Opatření 4.2.2. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor v obcích
Opatření 4.2.3. Moderní informační infrastruktura pro obce
Specifický cíl 4.3. Kvalitní a dostupná občanská vybavenost, služby a veřejný prostor obcí
Opatření 4.3.1. Výstavba, rekonstrukce a vybavení pro občanskou vybavenost a služby
Opatření 4.3.2. Veřejná prostranství obcí
Opatření 4.3.3. Podpora obecních investic pro rozvoj bydlení

Specifický cíl 5.1. Zlepšení ekologické stability krajiny
Opatření 5.1.1. Ochrana a zlepšení vodního režimu i kvality vody v krajině a sídlech
Opatření 5.1.2. Vytváření a zkvalitňování vegetačních prvků významných pro ekologickou stabilitu krajiny
Opatření 5.1.3. Aktivity pro ochranu a podporu biodiverzity v krajině i sídlech

Specifický cíl 5.2. Zlepšování ekologických parametrů venkovských sídel
Opatření 5.2.1. Investiční a neinvestiční aktivity pro oblast odpadů
Opatření 5.2.2. Ekologické, úsporné a inovativní investice pro veřejné budovy a prostory
Opatření 5.2.3. Obnova a vytváření sídelní zeleně s důrazem na zmírňování dopadů klimatických změn

Specifický cíl 5.3. Zlepšení informovanosti a vzdělávání v oblasti životního prostředí a ekologie
Opatření 5.3.1. Podpora znalostí a kompetencí obyvatel a samospráv v oblasti životního prostředí a ekologie

Ad 4) Diskuze, závěr
Po představení obsahu jednotlivých navrhovaných opatření začala rozsáhlá debata týkající se provázanosti
jednotlivých opatření na potřeby v regionu. Účastníci dále diskutovali, zda jsou dostatečně stanoveny a
popsány specifické cíle a na ně navazující opatření. Probíraly se jednotlivé potenciální záměry a diskutující se
zajímali, zda tyto náměty budou ve strategii podporovatelné. Shodli se, že jsou v rámci jednotlivých
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navrhovaných opatření postihnuty všechny důležité aspekty týkající se rozvoje celého území MAS Region
HANÁ. Přítomní, na konci debaty, souhlasili s návrhem definovaných strategických a specifických cílů a
opatření a s jejich obsahem. Bylo konstatováno, že rozvojové potřeby jsou prostřednictvím Strategického
rámce naplněny, a že daná opatření zohledňují všechny potřeby území. Účastníci byli dále seznámeni
s dalšími částmi strategie: s hrubým obsahem a návazností jednotlivých opatření SCLLD21+ na Strategii
regionálního rozvoje ČR 21+ a naplnění jejích specifických cílů. Jde o jeden ze stěžejních dokumentů v oblasti
regionálního rozvoje České republiky.
Všechny části Koncepční části SCLLD MAS Region HANÁ pro období 2021 – 2027 byly podrobně projednány.
Všichni přítomní účastníci veřejného projednání souhlasili s postupem vytváření Koncepční části SCLLD MAS
Region HANÁ pro období 2021 – 2027, a doporučili MAS strategii v dalších formálních částech finálně
dopracovat. Bylo konstatováno, že rozvojové potřeby odrážejí všechny aspekty týkající se území MAS Region
HANÁ, jsou prostřednictvím Strategického rámce naplněny, a že daná navrhovaná opatření navazují na
všechny potřeby území.

Veřejné projednání koncepční části strategie CLLD bylo ukončeno ve 21:00.

Ing. Jaroslav Brzák poděkoval účastníkům za účast a zejména za jejich aktivní přístup.

Zapsala: Mgr. Lucie Vojtěchová, administrativní pracovnice MAS

