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POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ
STRATEGIE CLLD
Doklady o průběhu komunitního projednávání jsou uvedeny na internetových stránkách MAS
Znojemské
vinařství,
z.s.
www.znojemskevinarstvi.cz
na
odkazu
http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/sclld-2014-2020/.
První kolo kulatých stolů proběhlo v roce 2013 v obci Hodonice, městysi Šatov a městysi
Oleksovice. Druhé kolo kulatých stolů proběhlo v roce 2014 v obci Hodonice a třetí kolo
kulatých stolů proběhlo v roce 2015 v obci Hrádek. Zápisy, pozvánky, prezenční listiny a fotky
jsou na našem webu www.znojemskevinarstvi.cz v záložce SCLLD 2014-2020, kde je
podsložka kulaté stoly s přístupovým heslem „strategie2020“.
V neposlední řadě proběhla řada individuálních konzultací rozvojových záměrů jednotlivých
aktérů z území, které společně s výstupy dotazníkového šetření vyústily v zásobník projektů.
Zásobník
bude
průběžně
aktualizován
a
je
k nahlédnutí
na
stránkách
http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/zasobnik-projektu/ pod heslem zasobnik21.

Na podzim r. 2013 probíhalo ve všech členských obcích MAS dotazníkové šetření napříč
cílovými skupinami v regionu. Dotazník byl také zveřejněn na webových stránkách MAS. Cílem
dotazníku bylo zjistit spokojenost dotčených subjektů s aktuální úrovní poskytovaných služeb
v různých oblastech života, od vzdělávání, kultury, životního prostředí, sociálních služeb až po
dopravu či podmínky podnikání a zaměstnanosti.
Rovněž byl zjišťován názor na největší problém v území z pohledu aktérů a jejich návrhy
na zlepšení a rozvoj. V oblasti rozvoje podnikání byla pozornost zaměřena mimo předchozího
na zjištění podmínek pro podnikání i na pracovní trh. Dotazník vyplnilo většinou za asistence
vyškolených osob celkem 972 občanů a 53 podnikatelských subjektů. Více informací
je
zveřejněno
na
webových
stránkách
MAS
Znojemské
vinařství
http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/sclld-2014-2020/ a také v záložce SCLLD 2014 2020/kulaté stoly, pod heslem strategie2020.
Jako jeden z dalších výstupů komunitního projednávání rozvoje území MAS Znojemské
vinařství
je
zásobník
projektů
dostupný
na
internetových
stránkách
http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/zasobnik-projektu/ pod heslem zasobnik21.
Komunitní metoda byla použita při jednáních s klíčovými aktéry regionu. Zvolená
metoda opakované diskuze pod vedením moderátora umožnila místním představitelům větší
zapojení do přípravy Strategie. Výhodou komunitní metody je veřejné projednávání Strategie již
v počátcích jejího vzniku, možnost diskuze, obecné analýzy klíčových problémů a důraz
na jejich konkrétní řešení. Metoda také zajišťuje větší míru „ztotožnění se“ místních aktérů
se Strategií.
V rámci komunitní metody proběhla jednání s veřejností, převážně volenými zástupci obcí
a podnikateli, u „kulatých stolů“, a to v následujících obcích a termínech:



v obci Hodonice (14. 11. 2013)
v městysi Šatov (21. 11. 2013)
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v městysi Oleksovice (26. 11. 2013)
v obci Hodonice (24. 6. 2014)
v obci Hrádek (17. 2. 2015)
v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice (3. 9. 2015)

Na setkáních byla představena a prodiskutována věcná náplň Strategie. Účastníci byli
informováni o připravovaných změnách a doporučeních k přípravě propracovaných projektů.
V rámci SCLLD budou realizovány projekty s širšími dopady do regionu, které kombinují
infrastrukturní i tzv. „měkkou“ složku řešení konkrétních problémů. Ke kulatým stolům byli
přizváni zástupci všech členů MAS.
O postupu prací při tvorbě strategie, byla taktéž průběžně informována Valná hromada
MAS. Schvalování průběžných verzí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Znojemské vinařství byly součástí programu valných hromad konaných v roce 2015:
 v obci Hrádek (17. 2. 2015) – kromě informací o průběhu prací
na Strategii proběhlo také jednomyslné schválení SCLLD (verze SCLLD F 4.0.docx)
 v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice (03. 09.2015) – po veřejném projednání
došlo k jednomyslnému schválení Strategie (verze SCLLD - k 3.9.2015.docx).
Zároveň byly přijaty podněty a připomínky k dopracování. V neposlení řadě bylo
doporučeno postupné schvalování Strategie v zastupitelstvech obcí tak, aby
výsledná strategie odrážela konsensus všech zúčastněných partnerů v území.
Na základě jednání Valné hromady v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice byl web MAS
doplněn
o
záložku
Proces
schvalování
SCLLD
(http://www.znojemskevinarstvi.cz/mas-193/strategie-clld-2014-2020/processchvalovani-sclld/), kde mohou partneři MAS sledovat, kdy a kterou obcí byla
Strategie CLLD schválena.
 v městysi Prosiměřice (10. 11. 2015) – Strategie CLLD byla schválena
Valnou hromadou členů MAS Znojemské vinařství, z.s. K tomuto datu byla SCLLD
projednána a odsouhlasena v zastupitelstvech nadpoloviční většiny obcí.
Během přípravy Strategie byla definována potřeba lépe využít potenciál regionu ve vztahu
k rakouské hranici a navázat hlubší spolupráci s partnery v rakouském pohraničí. Proto
se MAS Znojemské vinařství účastnila workshopu „Rakousko-česká přeshraniční spolupráce“
konaného 4.5.2015 ve Znojemské besedě, kde byla představena vize rakouské strany ucházet
se ve spolupráci se znojemským regionem o pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy
v roce 2021 a s tím spojená snaha rozběhnout na obou stranách různé formy spolupráce.
Z účastníků workshopu, mezi nimiž byli také členové MAS Znojemské vinařství, byly vytvořeny
česko-rakouské pracovní skupiny, které přímo na místě formou brainstormingu vymýšlely
možná témata spolupráce: společná propagace obou regionů (vícejazyčné brožury představující
zajímavosti a tipy na výlet, společné kulturní a společenské akce), projekty zviditelnění
znojemských vinařů v Retzu a naopak rakouských vinařů na Znojemsku v rámci větších
i menších kulturně-společenských akcí. Obecně by se měly propojit cyklostezky na obou
stranách hranice a s tím také cyklistická infocentra včetně půjčoven (elektro)kol a koloběžek.
MAS Znojemské vinařství na workshopu pokračovala v partnerství s MAS WeinviertelManhartsberg, která projevila velký zájem o spolupráci. Rakušané by mohli finančně podpořit
až 2 projekty vzájemné česko-rakouské spolupráce.
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