Zápis ze společného jednání pracovních skupin a zástupců obcí konaného dne 7.8.2014 na zámku v Jílovém – „
Návrh klíčových oblastí, cílů a opatření v SCLLD a pravděpodobné možnosti jejich financování“

Přítomní: dle prezenční listiny
Facilitátor: Mgr. Václav Zibner
Prezentace dosavadního zpracování, harmonogram dalšího postupu a představení návrhu: Jiřina Bischoffiová
Představení možností financování jednotlivých opatření : Ing. Jana Šubrtová

Společné jednání zahájil v 17.05 p. Mgr. Václav Zibner, který přítomné přivítal, účastníky představil a seznámil je
s předpokládaným průběhem jednání. V úvodu shrnul důvod zpracování Strategie SCLLD, její význam a návaznost.
Jiřina Bischoffiová – manažerka MAS seznámila přítomné s postupem zpracování Strategie SCLLD. Objasnila
jednotlivé kroky, způsob zpracování situační analýzy, analýzy problémů i potřeb ( SWOT analýzy).
Na základě všech zpracovaných analýz a po konzultaci s metodikem p. Hakenem ( ověření správnosti zpracování)
byly stanoveny 3 základní klíčové oblasti, na které je nutné se zaměřit v následujícím období - 1. Rozvoj ekonomiky,
2. Rozvoj obcí a 3. Životní prostředí, příroda a krajina. V rámci těchto tří oblastí byly stanoveny strategické cíle, které
byly společně na tomto jednání diskutovány ( viz příloha – tabulka) a na základě připomínek přítomných doplněny.
K rozšíření zásobníku záměrů, byly přítomní požádáni o vyplnění el. formuláře k jednotlivý záměrům plánovaným
v příštím období, aby byla opatření, která jsou navrhována dostatečně podložena.
Současně byly zodpovězeny otázky, k dalšímu průběhu zpracování Strategie, ke standardizaci MAS, k časovému
harmonogramu.
Připomínky a návrhy byly zapracovány do 1. Návrhu Strategie, který bude ještě před zveřejněním na webu MMR
zaslán pracovním skupinám a obcím k seznámení. Zároveň byli zástupci obcí požádáni o zveřejnění tohoto návrhu
s komentářem, který jim bude zaslán ( materiál ke zveřejnění na stránkách obcí bude zaslán současně se zasláním
dokumentu k připomínkování na web MMR). Lhůta pro připomínkování bude do 30.9.2014.
V průběhu měsíce října budou připomínky zapracovány a Strategie bude pravděpodobně do konce roku 2014
dopracována . V lednu 2014 se předpokládá schválení na VH MAS a po vyhlášení výzvy k předkládání Strategií ke
schválení bude Strategie MAS LS SCLLD předložena ke schválení Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. ( Po udělení
standardizace pro MAS LS).
Zapsala: Jiřina Bischoffiová

