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1. Popis zapojení komunity do tvorby strategie 
 
      Do samotné přípravy SCLLD byli zapojeni všichni významní aktéři z území MAS 
Rozvoj Tanvaldska jak ze sféry veřejné správy, podnikatelských subjektů, nestátních 
neziskových organizací a také občanů všech obcí v území působnosti. Zapojení 
veřejnosti do tvorby strategie probíhalo formou anonymního i adresného (určeno 
obcím regionu) dotazníkového šetření, v němž se měli možnost vyjádřit všichni 
obyvatelé regionu. V tvorbě analytické a strategické části byly dále zjišťovány 
informace prostřednictvím organizovaných kulatých stolů, veřejných projednávání, 
pravidelných jednání se starosty obcí (zasedání Mikroregionu Tanvaldsko) a také 
individuálními jednáními s významnými aktéry z regionu. Právě osobní schůzky a 
veřejná projednávání se ukázaly jako nejefektivnější formy pro zjišťování potřeb 
regionu.  

 

Rok 2012 

       Tvorbu Komunitně vedené místní strategie (SCLLD) MAS Rozvoj Tanvaldska 
zahájila v roce 2012 ustavením pracovní skupiny pro SCLLD. Proběhla první jednání 
ohledně důležitosti jejího vypracování pro čerpání finančních zdrojů v období 2014 - 
2020. Do diskuzí byli zapojeni všichni členové MAS a další subjekty působící v území 
(školy, podnikatelé, neziskové organizace ad.). V období červen až listopadu 2012 
byly u široké veřejnosti prostřednictvím dotazníkové ankety „Pomozte změnit místo 
kde žijete“, zjišťovány potřeby území a plány obcí na realizaci akcí a aktivit v období 
2014 – 2020. Kancelář MAS a pracovní skupina pro přípravu SCLLD výstupy z ankety 
vyhodnotila a utřídila podle okruhů problematiky do šesti oblastí a následně tento 
výstup byl prezentován veřejnosti a na jednání svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko. 
Tyto výstupy jsou jedním z hlavních podkladů pro tvorbu SCLLD. V lednu 2012 MAS 
vyhlásila výzva k předkládání projektových záměrů všech aktérů v území na období 
2014 -2020. 
 
Rok 2013 

        Pracovní skupina pro přípravu SCLLD vyhodnotila doručené projektové 
záměry od aktérů v území, které se rovněž staly jedním z podstatných zdrojů informací 
pro přípravu a zaměření strategie. Výstupy z provedených šetření byly intenzivně 
diskutovány na všech místních úrovních a spolu s dalšími statistickými daty tak daly  
základ ke vzniku strategie.  
 
Rok 2014 

       V červenci 2014 se na čtyřech různých místech v území MAS uskutečnilo 
veřejné projednávání návrhu strategie. Facilitace na těchto projednáváních byla 
zajištěna specialistou na tuto činnost. Diskuze se zaměřovaly na konzultaci analytické 
části SCLLD a hledání východisek pro návrhovou část strategie. Jednání pracovní 
skupiny byla otevřena širší veřejnosti. Po jednáních byla tato část SCLLD schválena 
valnou hromadou a následně k 31. 8. 2014 předána řídícímu orgánu (MMR) ke 
zveřejnění na webových stránkách a možnému připomínkování široké veřejnosti. Ve 
2. polovině roku se pracovní skupina zabývala převážně návrhovou částí strategie. Po 
celý rok byly konzultovány otázky implementace ve vazbě na úpravy požadavků 



standardizace řízení MAS. Výsledkem byla aktualizace základních interních 
dokumentů MAS a jejich implementace do SCLLD. 
       V období únor – prosinec 2014 byl prostřednictvím vlastního podrobného 
dotazníkového šetření zjišťován současný stav v obcích na území MAS Rozvoj 
Tanvaldska v součinnosti se získáváním dat pro projekt Meziobecní spolupráce 
realizovaný Svazem měst a obcí ČR. V srpnu 2014 se uskutečnilo dotazníkové šetření 
k projektovým záměrům v oblasti sociální a zaměstnanosti ve spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování.  
 
 
Rok 2015 

         Jedním z kroků nutných ke schválení SCLLD MAS řídícím orgánem je její 
standardizace, tou MAS Rozvoj Tanvaldska úspěšně prošla.  Také v tomto roce 
probíhaly intenzivní práce na finalizaci SCLLD spojené s diskuzemi s místními aktéry, 
včetně diskuzí a jednání spojených s projektem „Podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce“. V říjnu 2015 byli aktéři v území vyzváni k předložení svých 
aktualizovaných projektových záměrů utříděných dle jednotlivých opatření operačních 
programů IROP, PRV, OPZ.  Vyhodnocení uvedených šetření, analýzu, potřeb obcí a 
utřídění získaných informací k potřebám území do jednotlivých plánovaných 
operačních programů zpracovala kancelář MAS Rozvoj Tanvaldska. S roztříděnými 
daty dále pracovali pracovníci kanceláře, určení k přípravě strategie pod vedením 
manažerky MAS společně s pracovníky Mikroregionu Tanvalsko, zástupci NNO i 
podnikatelů. 
        Další projednávání nové strategie probíhá na valných hromadách Rozvoj 
Tanvaldska z.s. svazku obcí  Mikroregion Tanvaldsko a setkáních starostů v územní 
působnosti  MAS Rozvoj Tanvaldska. Jednání jsou včas oznamována a jsou veřejná 
– účastnit se mohou i NNO a podnikatelé z územní MAS Rozvoj Tanvaldska.  
 
Rok 2016 

       Úprava a doplnění analytické i návrhové části CLLD na základě 
aktualizovaných dat z území probíhala až do ledna 2016. Výstupy z jednotlivých 
šetření jsou průběžně aktualizovány a doplňována nové informace získané na 
jednáních obcí ORP Tanvald a Mikroregionu Tanvaldsko. Těchto jednání se 
pravidelně účastní i zástupci kanceláře MAS Rozvoj Tanvaldska. SCLLD byla 
dopracována, projednána a schválena valnou hromadou Rozvoj Tanvaldska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Veřejná projednávání a kulaté stoly k SCLLD 
 

     Mezi léty 2012 a 2016 se k tvorbě SCLLD uskutečnilo 33 jednání. Do těchto 
jednání nejsou započítané osobní schůzky a jednání s vybranými subjekty z regionu.    
 

Datum Místo  Jednání 

28.06.2012 Jiřetín p.Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – příprava 
kulatých stolů k SCLLD 

04.07.2012 Jiřetín p. Bukovou Kulatý stůl – prezentace metody LEADER 

25.09.2012 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
vyhodnocení ankety „Pomozte změnit místo kde žijete“ 

31.10.2012 Jiřetín p. Bukovou 
Kulatý stůl – prezentace výsledků ankety „Pomozte změnit místo 
kde žijete“ 

13.12.2012 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
zapracování MA 21 do SCLLD 

14.01.2013 Jiřetín p. Bukovou Jednání Valná hromady – plán přípravy strategie 

06.06.2013 Jiřetín p.Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – příprava 
implementačních dokumentů MAS pro Standardizaci 

23.01.2014 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
vizualizace statistických dat pro tvorbu SCLLD 

19.03.2014 Jiřetín p. Bukovou Jednání Valné hromady – prezentace rozpracované strategie 

04.04.2014 Jiřetín p.Bukovou. 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
zaměstnanost a sociálně vyloučené lokality 

11.04.2014 Jiřetín p.Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – životní 
prostředí a brownies 

24.04.2014 Josefův Důl Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko –   

03.07.2014 Jiřetín p. Bukovou Veřejné projednávání návrhu CSLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 

15.07.2014 Plavy Veřejné projednávání návrhu CSLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 

21.07.2014 Tanvald Veřejné projednávání návrhu CSLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 

18.07.2014 Velké Hamry 
Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko –  prezentace 
pracovní verze SCLLD 

22.07.2014 Harrachov Veřejné projednávání návrhu CSLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 

06.10.2014 Jiřetín p. Bukovou Jednání Valné hromady – schválení analytické části SCLLD 

16.10.2014 Smržovka 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce – 
administrativní podpora obcí 

23.10.2014 Smržovka 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce – 
životní prostředí 

21.11.2014 Smržovka 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce – 
sociální služby v území MAS  

27.01.2015 Tanvald 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce – 
odpadové hospodářství obcí  

20.03.2015 Smržovka 
Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko –  komunitní plán 
sociálních služeb 



13.05.2015 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
programové rámce SCLLD 

21.05.2015 Zlatá Olešnice 
Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko –  společné 
projekty obcí  

15.06.2015 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Valné hromady – schválení dokumentů ke 
standardizaci, projednání strategické a implementační části 
SCLLD 

13.08.2015 Smržovka 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce – 
řízení obcí a informovanost obyvatel 

09.09.2015 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – klíčové 
projekty v SCLLD 

10.09.2015 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání s pracovní skupinou projektu Meziobecní spolupráce - 
školství   

23.10.2015 Zásada 
Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko –  projekty 
z oblasti turistického ruchu 

27.01.2016 Jiřetín p. Bukovou 
Jednání Rady/pracovní skupiny pro přípravu SCLLD – 
programové rámce OP, spolupráce MAS 

26.02.2016 Smržovka 
Jednání se starosty Mikroregion Tanvaldsko – veřejná doprava, 
poskytovatelé sociálnchí služeb 

24.03.2016 Jiřetín p. Bukovou Jednání Valné hromady MAS – schvalování strategie 

 

 

Zápisy včetně prezenčních listin z přípravy a projednávání strategie 
organizované místní akční skupinou Rozvoj Tanvaldska jsou dostupné na 
www.masrt.cz v sekci dokumenty a v sekci strategie rozvoje. 
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