
Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

 

 Strategie 
 
komunitně vedeného místního rozvoje  
 

Místní akční skupiny Český sever, z. s. 
 

pro období 2014 – 2020 

 

 

 

 

 

 
Příloha 5.3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 
Zapojení veřejnosti a členů místního partnerství 

 
 
 
 
 



2 

 

 

 Harmonogram aktivit při tvorběISRÚ 
 

 
1.   Úvodní informace na webu MAS ………………………………………………………….………………......….……………………………………..………………………………..říjen 2012              
2.   Definice záměru tvorbyISRÚ a jejího obsahu…………….......................................................…………………………………….……………….….………… leden 2013 
3.  Komunitní projednávaní (propagace, expertní facilitace, vyhodnocení zápisů ze setkání) ……….……………………………………..….…... únor – březen 2013 
4. Strukturované rozhovory se starosty …………………………………………..…………………………………………………………………………….………………………....... jaro 2013 
5. Expertní zpracování dosavadních výstupů použitím metod komunitně vedeného místního rozvoje ……………………………..………..……………… jaro 2013 
6. Specializovaná dotazníková šetření„Jak zlepšit život v našem regionu?“ …………………………………………………………………………..…… leden – březen  2013 
7. Zmapování projektových záměrů obcí na období 2014 – 2020 …………………………………………….………………………………………………………………….. jaro 2013 
8. Anketa„Vize pro náš život“ pro veřejnost.......………………………………………………………………………………………………………….………..……. leden – březen2014 
9. Specializované dotazníkové šetření „Vize pro náš život“ pro vymezené cílové skupiny ……………………………………………..……….... leden – březen 2014 
10. Expertní zpracování dalších získaných výstupů použitím metod komunitně vedeného místního rozvoje….…………………..…..……………..…… jaro 2014 
11. Podnikatelské kavárny …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….….…….……… rok 2013, 2014 
12.Dotazování spolků a neziskových organizací ………………………………………………………………………………………………………..…………….………..………….. rok 2014 
13. Dotazování základních a středních škol ……………………………………………………………………………………………………………..………………………......... březen 2014 
14. Diskusní fórum „Exodus jako řešení?“ …………………………………………………………………………………………………………………………….………..………. červen 2014 
15. Veřejná projednání, konzultace a připomínkování při tvorbě Strategie ………………………………………………….……………………………………………… průběžně 
16. Valné hromady MAS, schůze představenstva MAS, ostatní jednání …………………………………………………………………………….……………….…….…. průběžně 
17. Jednání pracovního týmu SCLLD ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. průběžně 
18. Doprovodné PR aktivity ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..…….….. průběžně 
19. Schválení SCLLD na Valné hromadě MAS …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. leden 2016 
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 Úvod: Příprava strategie rozvoje regionu odstartována! 
 

 

V říjnu 2012 uveřejnila MAS na svém webu i v regionálním tisku následující tiskovou zprávu: 
 
„MAS  Šluknovsko v území 18 obcí Šluknovského výběžku realizuje od roku 2009 Strategický plán LEADER „Šluknovsko návštěvníkům i sobě!“. Tato 
strategie včetně jejích priorit byla schválena pro období 2008 – 2013. Kam se bude ubírat rozvoj území po roce 2013, do jakých oblastí budou 
směřovat dotace ze státních i evropských fondů, jaké bude mít území priority – to jsou otázky, kterými se MAS v současné době zabývá. Na tyto, ale i 
další otázky, by měla odpovědět aktualizovaná strategie regionu. Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet z přání 
obyvatel.  
 
Pokud tedy máte nějaké připomínky ke kvalitě života v místě svého bydliště, nebojte se to dát najevo. Hlavně na vás totiž záleží, zda se budou stavět 
nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací zařízení. Nebo snad postrádáte v obci stacionáře pro děti či seniory, 
spolkové prostory nebo více sportovnícha společenských akcí? Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, 
podpořili, vybudovali, opravili…?“. Lístek s písemnou odpovědí pak vhoďte do některé z krabic, které jsou na veřejně přístupných místech, například 
obecních úřadech, v knihovnách, informačních centrech, nebo vyplňte anketu na stránkách www.mas-sluknovsko.cz . Svá přání nebo nápady můžete 
tímto způsobem vyjádřit do konce listopadu 2012.  
 
Informace se budou postupně zveřejňovat v obecních zpravodajích, na webových stránkách obcí a Místní akční skupiny Šluknovsko.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 Šetření přání občanů všech obcí a místních částí, konzultace se starosty obcí 
 

 

 
 

Dotazníkové šetření formou ankety, určené široké veřejnosti i představitelům obcí, proběhlo v lednu 
až únoru 2013. Anketa nesla název Jak zlepšit život v našem regionu? (foto vlevo). Anketní lístky 
byly distribuovány do 41 obcí na území působnosti MAS a rozmístěny na nejvíce frekventovaných 
místech obcí.  
Vzor anketního lístku (příloha č. 1) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-
komunity-do-vypracovani-strategie 

 
V březnu – dubnu  2014 probíhala aktualizace 
dotazníků formou osobních konzultací se starosty. 
Dvoukolové zjišťování názorů představitelů obcí 
pomohlo zjistit investiční i neinvestiční záměry obcí  
na období let 2014 – 2022. Toto zmapování 
projektových záměrů obcí zahrnovalo specifikaci 
projektových záměrů v dané obci, předpokládané 
investiční náklady, připravenost projektů k realizaci       
a očekávaný termín realizace. 
Vzor dotazníku pro starosty obcí (příloha č. 2) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-
zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 

 
 

 
Další dotazník Vize pro náš život (foto vpravo), uveřejněný v březnu 2014, byl určen nejširší 
veřejnosti. Propagacea dostupnost dotazníku byla řešena tak, aby se mohl zapojit každý obyvatel 
v území působnosti MAS se zájmemo veřejné dění. V 41 obcích byly umístěny krabice s formulářem 
dotazníku na obecních úřadech, školách, v knihovnách a dalších veřejných místech. Každé místo 
s dotazníkovými lístky bylo viditelně označeno letákem s prosbou o vyplnění (vzor na str. 4). Dotazník 
v elektronické podobě byl k dispozici na webu MAS a informace o něm byla publikována jak 
v lokálních tištěných zpravodajích, tak na obecních webech. 
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V březnu 2014 byla uskutečněna další specializovaná dotazníková šetření pro tyto vymezené cílové skupiny: 

 

- podnikatelé 
Vzor dotazníku (příloha č. 3a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 

 

- spolky a nestátní neziskové organizace 
Vzor dotazníku (příloha č. 3b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 
 

- zemědělci 
Vzor dotazníku (příloha č. 3c) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 

 
- základní a střední školy 
Vzor dotazníku (příloha č. 3d) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obce, na jejichž území bylo provedeno dotazníkové šetření:
 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Jano
Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, 
Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, St
Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov 
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šetření: 

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Jano
Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, 

Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, St

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, 
Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, 

Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, 



7 

 

 

 Komunitní plánování 
 

     První kolo komunitních projednání ISRÚ proběhlo v únoru – březnu 2013 v těchto městech a obcích: 
 
Varnsdorf ………………………… 28. února (pro obyvatele obcí v jižní části Šluknovska) 
Zápis (příloha č. 4a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/399kltsb2apsekmrxqaklo4jponerhuk/4a-zapis-varnsdorf-
28.2.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 4a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/406cqefiuw7uvlts9orm7r5zdwv1fiuc/4a-prezencni-
listina-z-komunit.-projednani-varnsdorf-28.2.2013.pdf 
 

Šluknov ………………………….… 12. března (pro obyvatele obcí v severní části Šluknovska) 
Zápis (příloha č. 4b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/398st2qtrtb4qxclogctxvkx46ujn1dz/4b-zapis-sluknov-
12.3.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 4b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/404zeuovrdao8ckrg3y9vvxkxvzydgtm/4b-prezencni-
listina-z-komunit.-projednani-sluknov-12.3.2013.pdf 

 
Česká Kamenice …….………… 19. března (pro obyvatele obcí Českokamenicka) 
Zápis (příloha č. 4c) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/400b54ifroidtt6mgzyhrwbbetv5jsnj/4c-zapis-ceska-kamenice-
19.3.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 4c) ke stažení http://www.masceskysever.cz/file/403rmqaq3cae2kwmaommnrirru1x4h3u/4c-prezencni-
listina-z-komunit.-projednani-ceska-kamenice-19.3.2013.pdf 

 
Růžová ……………………………. 21. března (pro obyvatele obcí Českého Švýcarska) 

Zápis (příloha č. 4d) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/401ntdzf3hlz5eopbztlotyvvzvjhmn2/4d-zapis-ruzova-
21.3.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 4d) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/407dcp8ta9jbbxybk8fm4ldgtbcffkul/4d-prezencni-listina-z-komunit.-projednani-
ruzova-21.3.2013.pdf 

 
Kamenický Šenov …..………. 28. března (pro obyvatele obcí Českolipska) 
Zápis (příloha č. 4e) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/402mwlhybzwvr7kgtjkek19teadmsuw1/4e-zapis-kamenicky-senov-28.3.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 4e) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/408celmnoqyfwqiyd8ybmwlb2ubhctjm/4e-prezencni-listina-z-komunit.-projednani-
kamenicky-senov-28.3.2013.pdf 
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Foto z komunitních projednání (příloha č. 4) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/sclld-popis-postupu-zapojeni-komunity-do-vypracovani-strategie 

 
 
 
 
 
 
 

  
Na každém z pěti setkání probíhala debata k těmto tématům: 

  

veřejné komunikace ● dopravní obslužnost ● ostatní infrastruktura ● sítě ● životní prostředí a krajina ● ochrana biodiverzity ● zemědělství a 
lesnictví ● odpadové hospodářství ● veřejné prostranství ● cestovní a turisTcký ruch ● rekonstrukce a výstavba budov ve veřejném zájmu ● 
spolkový život ● podnikání a podpora služeb v obci ● školství ● kulturní akTvity ● sportoviště a hřiště ● památky ● mimoškolní vzdělávání ● sociální 

péče a zdravotnictví ● obnovitelné zdroje v regionu ● sportovní akTvity ● bezpečnost v regionu ● nezaměstnanost ● sociálně vyloučená oblast 

 
 
Na komunitní projednání byla zvána široká veřejnost formou 
pozvánek, uveřejněných na webu MAS (vlevo) a na webu 
jednotlivých obcí. 
 
Vzhledem ke značné rozsáhlosti území MAS Český sever byl celý 
region rozdělen do pěti pomyslných center, aby všichni zájemci 
o účast měli snadnější přístup na veřejná projednání. Dobu 
konání jsme přizpůsobili tak, aby se projednání mohli zúčastnit 
zájemci ve svém volném čase po pracovní době. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Druhé kolo komunitních projednání ISRÚ ve formě workshopů proběhlo v listopadu – prosinci 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Z předchozího 
vyhodnocení dotazníkového šetření byla definována následující témata. Komunitních projednání se zúčastnili zástupci zájmových skupin i ostatní 
zájemci z řad veřejnosti o dané téma. 

 
1. Sebevědomý a soběstačný region ................................... 27. listopadu 

Nabízíme důstojnou práci pro každého 
Podporujeme místní podnikání 
Zvyšujeme přidanou hodnotu v zemědělství a lesnictví 
Přispíváme ke kvalitnímu vzdělávání pro praxi 

Zápis (příloha č. 5d) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/410cy6nu1zznjyek4hpskvvqwbzdacdj/5d-zapis-z-workshopu-
27.11.2014-sobestacny-region.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5d) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/415o3jimolzqe71s8jhiw6ikvo6xoxg8/5d-prezencni-listina-
27.11.2014.pdf 

 
2. Solidární a pečující region………………………………….…………6. listopadu 

Chceme tu žít bezpečně (osvěta, vzdělávání, prevence) 
Kvalitní a dostupné sociální služby a zdravotní péče  
Budování a provoz sociálního bydlení  
Zefektivnit veřejnou správu 
Základní služby dostupné všem 

Zápis (příloha č. 5a) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/413jley1xdegfb5arpndyvn6zppz1mmo/5a-zapis-z-workshopu-6.-
11.-2014-socialni-veci.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5a) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/418gdwu6kwa2jmpvt8btviixdtoeuirc/5a-prezencni-listina-
6.11.2014.pdf 
 

3. Dostupný a prostupný region ……………………………….……… 20. listopadu  
Oprava místních komunikací 
Bezpečnost účastníků silničního provozu 
Kvalitní spojení do regionu 
Kvalitní informační systém 
Nastavení dobrých podmínek pro nemotorovou dopravu 

Zápis (příloha č.5c) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/411fmdwu2v7h4ygrwaehqtzbtx1bmkme/5c-zapis-z-workshopu-
20.-11.-2014-doprava-a-cr.pdf 
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Prezenční listina (příloha č. 5c) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/412bhjdremaa4mrdhmhk59dcgpsp7vcr/5c-prezencni-
listina-20.11.2014.pdf 

 
4. Kvalitně a moderně vybavený region……………….……………. 2. prosince 

Chceme se bavit a sportovat 
Veřejné budovy spoří energii a plní své funkce 
Veřejný prostor funguje a rozvíjí se 
Každý může bydlet podle svého gusta 

Zápis (příloha č. 5e) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/414zxh8nopntepanbqoau3fuyn5t2adi/5e-zapis-z-
workshopu-2.12.2014-zivotem-pulsujici-region.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5e) ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/417mowhr4kvognuphvxnkxrnjopbonih/5e-prezencni-
listina-2.12.2014.pdf 

 
5. K přírodě zodpovědný region……………………………..………… 13. listopadu 

Čistíme odpadní vody (ČOV) 
Přispíváme k ekologické stabilitě krajiny  
S odpady nakládáme hospodárně  
Chceme dýchat čistý vzduch  
Voda je základem života  

Zápis (příloha č.5b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/409tmtr1slilxa4cwckvqmsiofxyi9or/5b-zapis-z-workshopu-13.-11.-2014-zivotni-prostredi.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5b) ke stažení nahttp://www.masceskysever.cz/file/416cxilvg8iylamod9z7s51cbvfuimzq/5b-prezencni-listina-13.11.2014.pdf 

 

6. Atraktivní a pestrý region…………………………………..………… 20. listopadu 
Standardní služby v cestovním ruchu 
Bohatá nabídka atraktivních produktů cestovního ruchu 
Propagace 

Zápis (příloha č. 5c) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/411fmdwu2v7h4ygrwaehqtzbtx1bmkme/5c-zapis-z-workshopu-20.-11.-2014-doprava-a-cr.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5 c) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/412bhjdremaa4mrdhmhk59dcgpsp7vcr/5c-prezencni-listina-20.11.2014.pdf 

 
7. Životem pulsující region ……………………………………...……… 2. prosince 

U nás to žije 
Na akce k nám jezdí i přespolní 
Pečujeme o historické a kulturní dědictví regionu 
Komunitně vedený místní rozvoj prospívá všem 
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Zápis (příloha č.  5e) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/414zxh8nopntepanbqoau3fuyn5t2adi/5e-zapis-z-workshopu-2.12.2014-zivotem-pulsujici-
region.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 5e) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/417mowhr4kvognuphvxnkxrnjopbonih/5e-prezencni-listina-2.12.2014.pdf 

 
Pozvánky na jednotlivé workshopy byly rozeslány e-mailem členům a partnerům MAS, místním aktérům v území, obcím, a  dále byly uveřejny na 
webu MAS.  
 
Zápisy ze všech komunitních projednání byly zaslány v elektronické podobě účastníkům workshopů a dále byly  uveřejněny na webu MAS (aktualita 
vpravo). 
 
Účastníci komunitních projednání, tj. zástupci zájmových skupin           
a veřejnost, byli vyzváni k tomu, aby případné další náměty, podněty 
a připomínky k nové strategii zaslali do konce roku 2014 na adresu 
MAS. 
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 Regionální fórum Exodus jako řešení? 
 

 
V červnu 2014 proběhlo ve Varnsdorfu regionální diskusní fórum Exodus jako řešení? Jeho smyslem bylo zjistit, v jakém rozsahu dochází k odlivu 
obyvatel - především čerstvě dostudovaných mladých lidí, kvalifikovaných pracovních sili celých rodin - ze Šluknovska a Děčínska, jaká jsou s tím 
spojena rizika a co by bylo možné v tomto ohledu podniknout.  

Pozvánka na fórum byla uveřejněna na webu MAS, rozeslána e-mailem eventuálním zájemcům, místním podnikatelům i obcím. K závěrům fóra bylo 
přihlédnuto při  tvorbě ISRÚ. 

Prezenční listina z diskusního fóra (příloha č. 6) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/422jfmhzbzyqxidyijp7igwaqltidrjm/6.-prezencni-listina-exodus-

jako-reseni-24.6.2014.pdf 
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 Seminář k čerpání finančních prostředků z operačních programů 
 

 

Jako součást příprav Strategie proběhl dne 22. května 2015 ve Chřibské seminář k čerpání finančních prostředků obcemi z operačních programů 
v období 2015 – 2023. Účastníci se seznámili s dotačními možnostmi z následujících programů. Prezentace všech přednášejících jsou ke stažení na 
webu MAS http://www.mas-sluknovsko.cz/Seznamte-se-s-dotacnimi-programy-na-nove-obdobi/1138.html. 
 
- Integrovaný regionální operační program (IROP) 
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
- Program rozvoje venkova ČR (PRV ČR) 
- Fond malých projektů Euroregionu Nisa (FMP ERN) 

 
Prezenční listina (příloha č. 8) je ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/421hg1zlqlbd8up4vikarzxyfpyot6n5/8.-prezencni-listina-seminar-o-cerpani-
financi-obcemi-chribska-22.5.2015.pdf 

 
 

 

Foto: 
seminář ve 
Chřibské 
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 Podnikatelské kavárny 
 
 
V roce 2013 a 2014 probíhaly každý měsíc (v r. 2014 kromě období letních 
prázdnin) ve městech Varnsdorf, Šluknov a Děčín tzv. podnikatelské kavárny, 
zaměřené na setkávání podnikatelské veřejnosti. Pozvánky byly uveřejněny 
na webu MAS a rozeslány potenciálním zájemcům e-mailem. 
 
Diskutovalo se na tato témata: 
 
• Komunitně vedená strategie místního rozvoje 2014 - 2020  
Přednášející: Ing. Eva Hamplová, manažerka MAS Šluknovsko 
 
• Marketing cestovního ruchu na Děčínsku a Šluknovsku 
Přednášející: Bc. Michaela Dopitová, marketing Zámku Děčín 
 
• Chci to změnit! Chci se změnit? 
Přednášející: Mgr. Jakub Kureš, soukromý psychoanalytik 
 
• Exodus jako řešení? 
Přednášející: Mgr. Irena Kubátová, etikoterapeutka 

 
Termíny konání PK v roce 2013: Termíny konání PK v roce 2014: 
15. 4. – Varnsdorf                                19. 3. – Děčín  
13. 5. – Varnsdorf                                24. 3. – Varnsdorf  
10. 6. – Varnsdorf                                31. 3. – Šluknov 
15. 6. – Varnsdorf                                23. 4. – Varnsdorf 
26. 8. – Varnsdorf                                28. 4. – Děčín 
21. 10. – Varnsdorf                              30. 4. – Šluknov 
21. 11. – Šluknov                                  21. 5. – Děčín 
23. 5. – Šluknov 
26. 5. – Varnsdorf 
16. 6. – Varnsdorf  
18. 6. – Děčín 
19. 6. – Šluknov 



 

 

 

 Dotazování základních a středních škol 
 
 

Oslovili jsme všechny školy v oblasti MAS Šluknovsko s nabídkou zapojení do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoj
navázali spolupráci s těmi školami, které se k naší žádosti postavil
 
Nejprve byla studentům promítnuta prezentace s výkladem, jehož smyslem bylo představit Místní akční sku
strategie místního rozvoje. Vlastní práce se studenty probíhala metodou brainstormingu a určení priorit. Nejprve studenti odp
bychom chtěli změnit (co je zde špatně)“ a následně formou hlasovacích lepíků přiřazovali hlasy těm položkám, které považují za nejdů
Totéž se dělo na otázku „Jak bychom využili dotační prostředky (co je třeba udělat)“
vyhodnoceny. Výsledky brainstormingu jsou uvedeny ve Strategii.
 
 
Zkoumání metodou brainstormingu probíhalo v roce 2014

 

10. 3. – SOŠ Mediální grafiky a polygrafie Rumburk 
11. 3. – Gymnázium Rumburk 
14. 3. – VOŠ a SŠ Karolíny Světlé, Varnsdorf,  
14. 3. – SOŠmediální grafiky a polygrafie, Rumburk  
17. 3. – VOŠ a SŠ Mariánská, Varnsdorf 
18. 3. – Gymnázium Česká Kamenice 
25. 3. – VOŠ a SŠ Karolíny Světlé, Varnsdorf 
26. 3. – Střední lesnická škola Šluknov  
27. 3. – VOŠ a SŠ Mariánská, Varnsdorf 
31. 3. – SUŠ sklářská, Kamenický Šenov  
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Oslovili jsme všechny školy v oblasti MAS Šluknovsko s nabídkou zapojení do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoj
navázali spolupráci s těmi školami, které se k naší žádosti postavily vstřícně.  

ta prezentace s výkladem, jehož smyslem bylo představit Místní akční skupinu a
strategie místního rozvoje. Vlastní práce se studenty probíhala metodou brainstormingu a určení priorit. Nejprve studenti odp

a následně formou hlasovacích lepíků přiřazovali hlasy těm položkám, které považují za nejdů
„Jak bychom využili dotační prostředky (co je třeba udělat)“. Následně studenti vyplňovali dotazníky, které 

jsou uvedeny ve Strategii. 

roce 2014na těchto školách:  

Oslovili jsme všechny školy v oblasti MAS Šluknovsko s nabídkou zapojení do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje a následně jsme 

 smysl komunitně vedené 
strategie místního rozvoje. Vlastní práce se studenty probíhala metodou brainstormingu a určení priorit. Nejprve studenti odpovídali na otázku „Co 

a následně formou hlasovacích lepíků přiřazovali hlasy těm položkám, které považují za nejdůležitější. 
Následně studenti vyplňovali dotazníky, které byly poté 
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 Veřejná projednání SCLLD, konzultace, připomínkování dokumentu 
 

 

 

Veřejné připomínkování  
20. září 2014 
Zámek Šluknov 
- součást programu 2. ročníku Festivalu lokální ekonomiky (pozvánka vpravo) 
Foto z veřejného připomínkování ve Šluknově (příloha č. 7) je ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/419pkv6bwkv4pg2ydv331fbrvodaxuir/7.-foto-z-
verejneho-pripominkovani-isru-zamek-sluknov-20.9.2014.pdf 
 

Konzultace připomínek zemědělských subjektů 
14. srpna 2015 
Kancelář MAS, Varnsdorf 
Cílem bylo stanovit: 

- pořadí priorit ve stanovených tématech 
- optimální nastavení podpory 
- plánované rozvojové/ investiční projekty 
Prezenční listina z konzultace (příloha č. 9) je ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/423gblqr9lwr35nla77tjyqrzgqqonah/9.-prezencni-listina-
konzultace-prv-k-sclld-14.8.2015-zemedelstvi-.jpg 

 
Setkání MAS Ústeckého kraje k SCLLD (sociální oblast) 
15. října 2015 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Prezenční listina ze setkání (příloha č. 10) je ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/42464fatxf8p65piaysncusqsefyvi8n/10.-prezencni-listina-
setkani-mas-uk-sclld-15.10.2015-soc.-oblast-.jpg 

 
Veřejné projednání SCLLD 
16. prosince 2015 
Restaurace Slavie, Horní Podluží 
Prezenční listina z veřejného projednání (příloha č. 11) je ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/420baiv9f8khow8mrtivv5zyknnhz69n/11.-prezencni-listina-verejne-projednani-sclld-slavie-horni-podluzi-16.12.2015.pdf 
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Dvoukolové zjišťování názorů představitelů obcí ke zjištění investičních i neinvestičních záměrů obcí na období let 2014 – 2022 
 
Strukturované rozhovory pracovníků MAS se starosty obcí formou osobních konzultací: 
 

- zhodnocení stavu všech rozvojových oblastí 

- zjišťování projektových záměrů pro účely doplnění zásobníku projektů 
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 Valné hromady MAS, schůze představenstva MAS 
 

 

 

Valné hromady 
 
26. 3. 2013 …………. Kulturní dům Střelnice, Varnsdorf (informace o průběhu tvorby dokumentu) 
Zápis (příloha č. 12a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/428mzzexo3zhps8qzfyccmf5xfk7edgv/12a-zapis-vh-mas-26.3.2013.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 12b) ke  stažení na http://www.masceskysever.cz/file/430tkoayjuz63qurskolmw5tcunz23e7/12b-prezencni-listina-z-vh-26.3.2013.pdf 

 
2. 12. 2014 …………. Kulturní dům Střelnice, Varnsdorf (informace o průběhu tvorby dokumentu) 
Zápis (příloha č. 13b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/4275rmws9v938e9u1epquzmxuzmwczbl/13b-zapis-vh-mas-2.12.2014.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 13a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/429ipd7la5srcjea6nrbiuxtz6lsrdfc/13a-prezencni-listina-vh-mas-2.12.2014.pdf 

 
26. 3. 2015 …………. Restaurace Radnice, Chřibská (informace o průběhu tvorby dokumentu) 
Zápis (příloha č. 14b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/426n9yl9mg9b3m39ygot12d6arg43vzy/14b-zapis-vh-mas-26.3.15.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 14a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/431ujxdqsurqy5wtwclaiu4rojr1yzuj/14a-prezencni-listina-vh-mas-26.3.2015.pdf 

 
23. 10. 2015 …….... Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf (informace o průběhu tvorby dokumentu) 
Zápis (příloha č. 15b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/425wulfra2o6a7anieaq19uyllg3wfvw/15b-zapis-vh-mas-23.-10.-2015.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 15a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/432pwjhrcqp4bvbfcrxuuz6fddwztqxo/15a-prezencni-listina-vh-mas-
23.10.2015.pdf 
 

19. 1. 2016 …………. Restaurace Radnice, Chřibská (schválení konečné verze dokumentu) 
Zápis (příloha č. 16a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/436xjuknzzrfemfvgn5l8of3uzqenxwd/16a-zapis-vh-mas-19.1.2016.pdf 
Prezenční  listina (příloha č. 16b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/4411jrncrsa3gslhysbze7emqmug6kbo/16b-prezencni-listina-z-vh-19.-1.-2016.pdf 
Hlasovací práva (zastoupení zájmových skupin) na Valné hromadě ke stažení na http://www.masceskysever.cz/zapisy-mas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 

 

 
Schůze představenstva 
 
11. 5. 2015 ………….. Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf 
Zápis (příloha č. 17b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/434yajgzwhf67abmjbgs98zbr5gmfgxz/17b-zapis-p-mas-11.5.2015.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 17a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/440hj8yq7qusoyli1qumh2ljxcjxwylb/17a-prezencni-listina-p-mas-11.5.2015.pdf 

 
14. 9. 2015 ………….. Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf 
Zápis (příloha č. 18b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/435ctjsqbwdd9tergedfdoawbazowzra/18b-zapis-p-mas-14.9.2015.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 18a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/439ampa6zc2fxscellyrneidddrnfab1/18a-prezencni-listina-p-mas-14.9.2015.pdf 

 
10. 12. 2015 ………… Kancelář MAS Český sever, z. s., Varnsdorf 
Zápis (příloha č. 19b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/438guoeqhvu7c6u9xlmtmt8orr11mdui/19b-zapis-p-mas-10.12.2015.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 19a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/437xp5hglhtlgettfk9ktogjcbajohoz/19a-prezencni-listina-p-mas-10.12.2015.pdf 

 
16. 12. 2015 ………… Restaurace Slavie, Horní Podluží 
Zápis (příloha č. 20b) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/433xombdjfzraz3gukvmejagjmmfpisy/20b-zapis-p-mas-16.12.2015.pdf 
Prezenční listina (příloha č. 20a) ke stažení na http://www.masceskysever.cz/file/442km1o3ukywhyo7tu3et3rns7alz9st/20a-prezencni-listina-p-mas-16.12.2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: schůze představenstva MAS 11. 5. 2015, Varnsdorf                                              Foto: Valná hromada MAS 2. 12. 2014, Varnsdorf 
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 Schůzky pracovního týmu SCLLD 
 

 

Před zahájením příprav na zpracování SCLLD byl ustaven pracovní tým, který tvořili Ing. Eva Hamplová, Miroslav Řebíček, Mgr. Filip Mágr, Ing. 
Martin Kučera, Radim Burkoň, Hana Kracmanová, Ing. Mgr. Marek Hartych, Ing. Michal Vnenk, Ing. Jan Slavík, Ph.D., Martin Zíka, Mgr. Markéta 
Skočovská a externí poradce Mgr. Jakub Mareš. Členové týmu v období 2014 – 2016 absolvovali řadu schůzek, koordinovali postupné kroky při 
tvorbě dokumentu a připravovali podklady a informace pro představenstvo a členskou základnu MAS o jednotlivých etapách zpracování strategie. 
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Zápisy ze schůzek pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD: 
 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 21) ze dne 3. 2. 2014 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/447djzvbgg5vjnx73zrvixgemv8mdawr/21.-pt-prezencni-listina-3.2.2014.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 22) ze dne 3. 4. 2014 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/444nngavz768ugyswwbhlfzurkas3vfi/22.-pt-prezencni-listina-3.4.2014.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 23) ze dne 13. 5. 2014 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/445omq6jzjqyssdkviczogrceebn6mzz/23.-pt-prezencni-listina-13.5.2014.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 24) ze dne 8. 7. 2014 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/450bnss5iqi1ctnfbvefxwfa8ab1lils/24.-pt-prezencni-listina-8.7.2014.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 25) ze dne 14. 5. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/454drdvxsduhhzkd2m3ccjwpbehzv1cv/25.-pt-prezencni-listina-14.5.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 26) ze dne 17. 8. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/453hozatngij5tc3fjsbirmodhfkx2ks/26.-pt-prezencni-listina-17.8.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 27) ze dne 7. 9. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/448nhqswaakcyytlfmu3ekt1m63qdunn/27.-pt-prezencni-listina-7.9.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 28) ze dne 21. 9. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/449qqu7fiq95zkp9z64xpz1tiu6wwxfi/28.-pt-prezenni-listina-21.9.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 29) ze dne 12. 10. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/452ymdq3irhmcie84gff5ijulz24x7xi/29.-pt-prezencni-listina-12.10.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 30) ze dne 16. 12. 2015 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/451rz3cw7ccwc69mak5ymo7ksjcunkto/30.-pt-prezencni-listina16.12.2015.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 31) ze dne 7. 1. 2016 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/446u6vthwyh8ulsdqvduitufhuikhvtn/31.-pt-prezencni-listina-7.1.2016.pdf 
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Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 32) ze dne 12. 1. 2016 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/443w1ml6y5j4rbphozxnztejwtxlivcp/32.-pt-prezencni-listina-12.1.2016.pdf 
 
Prezenční listina ze schůzky pracovního týmu MAS k tvorbě SCLLD (příloha č. 33) ze dne 28. 1. 2016 ke stažení na 
http://www.masceskysever.cz/file/455bh9vpivly4f3ofb4evp7vq8gg4att/33.-pt-prezencni-listina-28.1.2016.pdf 
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 Doprovodné PR aktivity 
 

 

 

• Články v obecních a městských novinách, zpravodaji MAS, regionálních 
novinách, pozvánky na jednání; 

• Distribuce informací prostřednictvím pozvánky dětem ve škole pro jejich 
rodiče; 

• Součástí webových stránek MAS byla uveřejněna samostatná sekce            
s vysvětlením procesu tvorby strategického komunitního dokumentu, 
možnosti aktivního se zapojení, zveřejněny zápisy ze setkání, možnost 
zapojení se formou vyplnění dotazníků a anket; 

• Při komunikaci s veřejností bylo dbáno na srozumitelnost a jednotný styl 
aktivit. 

 
     Foto: ukázka aktualit o SCLLD v Rybnišťském (pod)Vodníku a na webu Jiřetína pod Jedl. 
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 Závěr: Strategie CLLD byla schválena Valnou hromadou! 
 

 

 Valná hromada MAS Český sever, z. s. 
 Restaurace Radnice, Chřibská 
 19. leden 2016 
 

 
Hlavním bodem programu Valné hromady MAS Český sever, z. s. bylo projednání a schválení Strategie MAS 
na období 2014 – 2020. Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová nejprve seznámila členy MAS 
s průběhem všech hlavních aktivit pracovního týmu pro tvorbu Strategie. Členové MASobdrželi všechny 
podklady v předstihu e-mailem, dokument byl rovněž uveřejněn na www.masceskysever.cz. 
 

Člen pracovního týmu SCLLD Radim Burkoň poté členům MAS zrekapituloval stěžejní údaje a výstupy nové 
Strategie. Po jeho vystoupení převzal slovo předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka, který vyzval přítomné 
k diskusi, dotazům a připomínkám k předložené Strategii. Poté zahájil hlasování o schválení Strategie CLLD. 

 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český sever, z. s. pro období 2014 – 2020  

byla Valnou hromadou MAS dne 19. ledna 2016 jednomyslně schválena. 

 

 

 

 
 


