STRUKTURA STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE (SMR)
ÚVOD A ANALYTICKÁ ČÁST
ÚVOD
1) Informace o MAS - historie, zkušenosti
2) Popis zapojení veřejnosti, popis způsobů vyhodnocování SMR
ANALYTICKÁ ČÁST
1) Vyhodnocení stavu území
2) Vyhodnocení současného stavu z pohledu aktérů z území (obyvatelstvo,
technická infrastruktura, doprava, vybavenost obcí, řízení a spolupráce obcí,
bydlení, ŽP, život v obcích, školství, podnikání, zaměstnanost, bezpečnost,
apod. )
3) Vyhodnocení rozvojového potenciálu území – definování oblastí, ve
kterých se území MAS může rozvíjet – např. vybavenost obcí
4) Analýza rozvojových potřeb území – východisko TOP 10 priorit obcí
5) Celková SWOT analýza
6) SWOT analýzy k jednotlivým oblastem rozvoje
7) Tabulková část
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CELKOVÁ SWOT ANALÝZA – PRACOVNÍ NÁVRH
Pozitiva
Potenciál v aktivitě mladých lidí
Velký počet podnikatelských subjektů a
jeho různorodost
Aktivní spolkový život
Dobrá dopravní dostupnost
Fungující systém veřejné dopravy
Existence MAS
Spolupráce založená na metodě
LEADER
Nadprůměrná kupní síla
Sport jako nástroj pro rozvoj
komunitního života v obcích
Komunitní plánování sociálních služeb
Postupné zvyšování ekologického
povědomí
Drobné památky jsou ozdobou vesnice a
krajiny

Negativa
Stínový efekt Prahy
Nedostatečná občanská vybavenost
Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ
Nadměrná automobilová doprava- „život
v autě“
Nedostatečná technická infrastruktura
Špatný stav památek
Absence systémového využití sítě
památek
Nahodilost a krátkodobost spolupráce
mezi obcemi i NNO
Nedostatečné pokrytí sociálních a
vzdělávacích služeb se zaměřením na
seniory a lidi starší 50 let
Nedostatečná primární prevence
sociálně patologických jevů u mládeže
Znečišťování vody
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CELKOVÁ SWOT ANALÝZA – PRACOVNÍ NÁVRH

Příležitosti
Ohrožení
Spolupráce mezi veřejným a soukromým
Individualizace životního stylu obyvatel
sektorem
Celoplošné stárnutí populace
Meziobecní spolupráce
Rostoucí zadluženost obyvatelstva
Využívání vícezdrojového financování
Nová výstavba na zelené louce
Síťování NNO a využití příkladů dobré praxe Ohrožené zemědělské půdy – zábory
Využití památek pro veřejné účely
Zánik nevyužitých památek pro náročnost
Využití brownfieldů pro novou výstavbu
rekonstrukce
Podpora ekologicky šetrného způsobu
Udržitelnost kvality a existence sociálních
hospodaření
služeb
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OSNOVA STRATEGICKÉ ČÁSTI DOKUMENTU SMR UKÁZKA
1) Definování MISE = důvod zpracování strategie + definování principů rozvoje

) Definování MISE = důvod zpracování strategie + definování principů rozvoje
2) Definování dlouhodobé vize rozvoje území

2) Definování dlouhodobé vize rozvoje území

3) Stanovení klíčových oblastí rozvoje území – návrh 4 oblastí:
3.1. Obce jako společenství,
3) Stanovení
klíčových oblastí rozvoje území – návrh 4 oblastí:
3.2. Sociální oblast a zdravotnictví,
3.1. 3.3.
Obce
jako společenství,
Krajina a životní prostředí,
3.2. 3.4.
Sociální
oblastna
a zdravotnictví,
Ekonomika
venkově

3.3. Krajina a životní prostředí,
3.4. Ekonomika
na venkově
3.1. Oblast: Obce
jako společenství - strategický cíl: zlepšení života obyvatel
v regionu, zlepšení občanské vybavenosti v obcích

3.1. Oblast: Obce jako společenství - strategický cíl: zlepšení života obyvatel v regionu,
3.1.1.občanské
Podoblast:
Školství a vzdělávání
zlepšení
vybavenosti
v obcích
3.1.1.1. Specifický cíl: Podpora optimalizace volných kapacit ve školství - síťování
základních škol ve venkovském prostoru
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Opatření:
Navyšování kapacity škol
Podpora projektů spolupráce ve školství – svazkové školy
Podpora modulových staveb ve školství, dřevostaveb
Realizační indikátory:
Přírůstek kapacit pro vzdělávací aktivity - Plocha nových kapacit vzniklých podporou v tis.
m2
Podíl žáků zapojených do vzdělávacích aktivit v projektech na celkovém počtu žáků ve
školách a školních zařízeních
Počet podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí
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SCHVALOVÁNÍ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE V ÚZEMÍ
1) Komunitní projednání – dotazníková šetření, tématická setkání v pracovních
skupinách, veřejné setkání s připomínkováním
2) Schválení SMR –veřejné projednání na setkání aktérů, kteří byli zapojeni do tvorby
SMR
3) Souhlas obce se začleněním svého správního území do územní působnosti MAS
Region Pošembeří na období 2014-2020 – nutné získat do konce I. čtvrtletí 2014
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení správního území obce do území
působnosti MAS Region Pošembeří na období 2014–2020.“
4) Projednání finální verze strategie všemi zastupitelstvy z území působnosti MAS
– schválení by mělo proběhnout v II. čtvrtletí 2014
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie místního rozvoje MAS Region
Pošembeří na období 2014-2020 na svém správním území.“
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