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POZVÁNKA

V rámci cca. dvouhodinového programu bude 
přednesena aktuální informace k programovacímu období 2014 – 2020
a návrh harmonogramu přípravy Strategie pro období 2014 – 2020. 

Stěžejní část jednání bude věnována spole čné diskusi o:

• důležitých prioritách p ři zaměření přípravy strategie,
• vhodných cestách k oslovení, komunikaci a diskusi s důležitými 

cílovými skupina (podnikatelé, NNO, mládež, atd. ),
• možnostem navázání na exitující aktivity v území,
• možnostech aktivního zapojení členů MAS ORLICKO 

do konkrétních aktivit.



Místní
rozvojová strategie (MRS)

MRS:

- Základní strategický dokument

- Definuje a kvantifikuje potřeby území

- Příprava v roce 2013

Programový 
rámec:

Integrovaný 
regionální
operační
program

Programový
rámec:

Program
rozvoje 
venkova

Programový
rámec:

další
OPVK
OPŽP

…

Programové rámce:

- Soulad cílů a priorit MRS 

MAS ORLICKO s cíly a prioritami

jednotlivých opatření

- Jednotlivé konkrétní plány

realizace MRS prostřednictvím

konkrétních OP

- Příprava v roce 2014 

JednotlivéOP

Jednotlivé OP:

- Jednotlivé OP na úrovni řídících
orgánů



Místní
rozvojová strategie (MRS)

MRS:

Problém: nedostatečná vybavenost škol

Cíl: zkvalitnění úrovně základního školství

Priorita: Investice do škol

MI: 30 ZŠ se zlepšenou investiční
vybaveností

Programový 
rámec:

Integrovaný 
regionální
operační
program

Programový
rámec:

Program
rozvoje 
venkova

Programový
rámec:

další
OPVK
OPŽP

…

Programové rámce:

-Programový rámec IROP

- Opatření: zvyšování úrovně ve

školství

Fiche: Investice do škol

Vhodní žadatelé: ……………..

Finanční alokace: …………….

Finanční plán: ……………….. 



Místní rozvojová strategie (MRS ): ANALYTICKÁ ČÁST

I.
Analýza stávající
situace v území

PROBLÉMOVÁ!

Jaké jsou charakteristiky našeho území?
Jaké má naše území specifika?
Jaké jsou potřeby území (= co potřebujeme)?
Jaké jsou kapacity území(= máme zdroje,jak naše potřeby uspokojit)?

Zdroje: 
-Data: ČSÚ, databáze, registry, …
- Komunitní metody:dotazníková a místní šetření, kulaté stoly, pracovní skupiny, …

II.
Analýza 

rozvojových 
pot řeb

CO POTŘEBUJEME ( ODSTRANIT, UDRŽET, ZÍSKAT NEBO VYBUDOVAT) ?
V rozsahu umožňující následující kvantifikaci výstupů (nastavení monitorovacích idnikátorů) a 
nastavení finančního plánu.

Zdroje: 
- vychází z analýzy stávající situace
- je definována odbornými pracovními skupinami, ve spolupráci s  veřeností

III.
SWOT Analýza SWOT



Místní rozvojová strategie (MRS ): STRATEGICKÁ ČÁST

IV.
Stanovení cíl ů

a priorit

Definuje cíle (= čeho chceme dosáhnout) a priority.

např:
Cíl: Zlepšit pozici zemědělských podniků v území.
Priorita 1: Zavedení nových technologií pro …. 
Priorita 2: Vzdělávání pracovníků v oblasti …..

Vychází z ANALÝZY.

V. Inspirace 
VI. Inovace    
VII. Akční plán

Inspirace: uvedení příkladů dobré praxe, srovnání s jinými zeměmi/regiony/ podniky, …
Inovace: popis těch prvků navrhovaného řešení (cílů, priorit), které přináši nový způsob řešení problémů
Akční plán: popis očekávaného výsledného stavu, popis předpokládané realizace MRS prostřednictvím

jednotlivých OP

IX.
Indikátory

Kvantifikace očekávaných výsledků (výstupů) dle Národního číselníku indikátorů.
Kolik chceme dosáhnout?

VIII.
Finanční plán

Předpokládané náklady nutné pro realizaci vytyčených cílů a priorit. prostřednictvím projektů. 
Kvalifikovaný odhad.



Místní rozvojová strategie (MRS ): DALŠÍ ČÁSTI

• Informace o MAS (organizační struktura, členská základna,
zdroje MAS …)

• Partnerství MAS 

• Procesy (administrativní procesy, blízkost informací žadatelům, 
monitoring realizace MRS, evaluace činnosti MAS, …)

• Informace o způsobu zpracování MRS (popis zapojení
partnerství MAS i široké veřejnosti do přípravy MRS)

• …



Schválení MRS 
VH MAS

Projednání v 
zastupitelstvech 
všech měst a obcí
na území MAS

Projednání ve VH 
MAS

Zpracování
dalších částí MRS

Finanční plán, 
indikátory

Inspirace, 
inovace, akční
plán

Stanovení cílů a 
priorit

SWOT

Analýza 
rozvojových 
potřeb

Analýza území

Propagace

Zahájení
propagace

Příprava 
webových stránek

Příprava 
harmonogramu, 
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Rámcový harmonogram prací – p říprava MRS



DOSAVADNÍ AKTIVITY:

1. Webové stránky MAS – Nová sekce „STRATEGIE 2014 – 2020“ :

• Aktuality MRS

• Informace o strategii

• Jak se zapojit? 
- Ankety
- Databáze projektových zám ěrů – podnikatelé, NNO, obce
- Účast na ve řejných projednání, p řipomínkování dokument ů

- Zapojení do pracovních skupin a tým ů

• Ankety

• Dokumenty

• Podnětovna (diskusní fórum)



Orlický deník – extra
- do všech domácností v okrese ÚO

Do místních zpravodaj ů všech m ěst a 
obcí v ÚP MAS ORLICKO a na ú řední
desky a webové stránky m ěst a obcí

Webové stránky Agrovenkov.cz

Zpravodaj Agrovenkov

Pardubický kraj

Web MAS ORLICKO

Další ???

2. Propagace



K DISKUSI NA DNEŠNÍM JEDNÁNÍ:

STRUKTURA 
ANALYTICKÉ
ČÁSTI MRS

PRO 
JEDNOTLIVÉ

DÍLČÍ
ČÁSTI MRS:

Do jakých oblastí bychom se v rámci MRS měli zaměřit a 
které bychom neměli opomenout? 

Co by m ělo být p ředmětem analýzy? Do jaké hloubky?

Jaký by byl nejvhodn ější způsob provedení analýzy?
(Kde lze získat informace? Jaké jsou / budou vhodné

příležitosti  k oslovení cílových skupin)?

Tipy na vhodné osoby pro užší spolupráci 
při přípravě dílčích částí MRS

* Hlavní konzultant pro p řípravu díl čí části MRS
* Další – pracovní skupina

(připomínkování dílčích výstupů, příprava dotazníků,
konzultace podkladů k jednání, prezentací, PR textů,
definice rozvojových potřeb, inovací,  …)



Návrh základních oblastí analýzy:

Obce a města
(infrastruktura, obč. vybavenost)

Vzdělávání
(předškolní a základní)

Sociální a doprovodné
služby

(senioři, handicapovaní, ..)

Ekonomika, podnikání, zaměstnanost
(zemědělství, CR, průmysl, služby )

Regionální identita a 
občanská angažovanost

(spolkový život, kulturní dědictví,
vztah k regionu a území, ..)

Zdraví obyvatel
(dostupnost a kvalita 

zdravotní péče)

Životní prostředí
VCHÚ, Natura, …

(stav a potenciál pro 
rozvoj území)

?



STRUKTURA 
ANALYTICKÉ
ČÁSTI MRS

PRO 
JEDNOTLIVÉ

DÍLČÍ
ČÁSTI MRS:

Návrh základních oblastí analýzy:

Zaměření analýzy:

- Obecní infrastruktura (vybavenost, stav, potřeba)?

- Životní prostředí (ekologické zátěže, odpady,úspora energií)  

- Zaměstnanost (nezaměstnanost, hlavní zaměstnavatelé, …)

- Základní služby (HD, obchody a sortiment)

- Sociální služby v obcích

- Vzdělání v obcích (ZŠ, MŠ, obsazenost, dotace, ..)

- Spolkový život (spolky v obcích a jejich činnost)

- Regionální identita (zájem o dění v obci, zájem o
činnost v ZM/ZO, …)

Zdroje informací:

Dotazníkové šetření, facebook

Osobní jednání v obcích – pohovory se starosty

ČSÚ, …

Základní „obecná“ analýza, zaměřená na:

- informace o vybavenosti obcí a potřebách

- získání výchozích informací k dalším „kategoriím“

Obce 

a 

města



STRUKTURA 
ANALYTICKÉ
ČÁSTI MRS

PRO 
JEDNOTLIVÉ

DÍLČÍ
ČÁSTI MRS:

Zdroje informací:

- Statistické informace, osobní jednání se starosty,  jednání s radní PK

- Šetření k posouzení potřeb ZŠ/MŠ – ředitelé??

- Besedy s rodiči, dotazníková šetření, diskuse na
facebooku, 

Předmět analýzy:

- základní informace (kapacity a jejich využití, dostupnost, právní
prostředí, …)

- investiční vybavenost škol? Další potřeby škol?

-alternativní metody vzdělávání (montessori,… )?  Posouzení
spokojenosti  rodičů s dostupností a  kvalitou nabízených služeb,
zájem rodičů o  alternativní metody vzdělávání a ochota za ně zaplatit.
Zájem škol,  případně dalších institucí o zavedení / vytvoření
specielních tříd?

Spolupráce – pracovní skupiny, „expertní“ vedoucí týmu?

Analýza nabídky vzdělávacích možností. Kvalita zázemí pro 
vzdělávání. Spokojenost rodičů s nabídkou a zájem rodičů o 
alternativní formy vzdělávání.

Školství



K DISKUSI NA DNEŠNÍM JEDNÁNÍ:

STRUKTURA 
ANALYTICKÉ
ČÁSTI MRS

PRO 
JEDNOTLIVÉ

DÍLČÍ
ČÁSTI MRS:

Do jakých oblastí bychom se v rámci MRS měli zaměřit a 
které bychom neměli opomenout? 

Co by m ělo být p ředmětem analýzy? Do jaké hloubky?

Jaký by byl nejvhodn ější způsob provedení analýzy?
(Kde lze získat informace? Jaké jsou / budou vhodné

příležitosti  k oslovení cílových skupin)?

Tipy na vhodné osoby pro užší spolupráci 
při přípravě dílčích částí MRS

* Hlavní konzultant pro p řípravu díl čí části MRS
* Další – pracovní skupina

(připomínkování dílčích výstupů, příprava dotazníků,
konzultace podkladů k jednání, prezentací, PR textů,
definice rozvojových potřeb, inovací,  …)


