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Zápis z jednání 

Základní informace:  

• Fokusní skupina byla zaměřena na projednání koncepční části SCLLD 21+ 

• Setkání se uskutečnilo dne 14.5.2021 

• Potřebné podklady byly členům předány v elektronických verzích (pro promítání) i tištěných verzích byly 

k dispozici na místě samotném. Jedná se zejména o: 

 

o Koncepční část SCLLD 21+ 

o Analýza rozvojových potřeb: 

o Strategické a specifické cíle koncepční části SCLLD 21+ 

 

 

• Řízení skupiny 

o Ing. Šárka Zedníčková 

• Zápis 

o Ing. Šárka Zedníčková 

 

• Účastníci se dohodli, že pro potřeby koncepční části bude vyhotoven písemný zápis a jednání nebude 

nahráváno. 

Koncepční část má zakomponované části popisu dotčeného území, zahrnutí komunity do tvorby strategie, 

socioekonomické části, analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu, strategické části zahrnující nastavení 

strategických rámců, cílů, specifických cílů, vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, popisu integrovaných a 

inovativních rysů a implementační části.  Důležitým tématem jednání byla Analýza rozvojových potřeb a 

rozvojového potenciálu území působnosti MAS. V koncepční části je uvedeno 12 oblastí uvádějící zaměření na 

konkrétní rozvojové potřeby s jejich odůvodněním. U každé oblasti jsou vydefinovány cílové skupiny, na které má 

daná potřeba dopad. Byly projety jednotlivé oblasti a řešena jejich aktuálnost. 

Koncepční část strategie také obsahuje kapitoly zaměřené na téma integrovaných a inovativních rysů strategie, 

jednotlivé pro vazby mezi opatřeními. MAS současně přispívá k inovativnosti projektů, a to především ve fázi 

přípravy, kde se snaží v rámci konzultací a školení inovace podnítit. Inovace jsou také jako preferenční kritérium u 

velké řady opatření a nutí žadatele přemýšlet o inovacích ve výrobě, procesu, nastavení, plánování. Je zde snaha 

propagovat téma inovací, sdílení, chytrých řešení. MAS v území je hlavním propagátorem komunitního plánování a 

tedy práce s cílovou skupinou a občany. 

V rámci fokusní skupiny vyvstal zejména apel na možnosti dotací pro obce, na obecní úřady a veřejná prostranství, 

dále také zaměření strategie na podporu spolků, cyklostezek a rozvoj komunitního života v obci. Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje je třeba pro nové období nastavit široce, aby pojmula co nejvíce oblastí ke 

zlepšení nejen infrastruktury v regionu. Bližší specifikace budou poté reflektovat programové rámce, jež se budou 

vázat na jednotlivé OP. V rámci projednání vyvstávaly dotazy na kulturní domy, zateplení, obecní domy, vybavení 

provozoven podnikatelů. Veškeré náměty byly vysvětleny a společně bylo hledáno, jestli jsou do koncepční části 

strategie vhodné. 

 



 
 
 

• Jednání se zúčastnili: 

o Ing. Šárka Zedníčková, Vedoucí CLLD 

o Bc. Simona Budařová, ředitel 

o Vladimír Měrka, předseda správní rády, starosta města Náměšť Nad Oslavou 

o Marek Klement – domov bez zámku 

o Petr Krátký – ředitel DDM Náměšť nad Oslavou 

o Marek Buš, správce státního zámku v Náměšti nad Oslavou 

o Lenka Hůlková, starostka obce Číměř 

o Michal Burian, zemědělec 

o Olga Křížová, FO 

o Jan Požár, starosta obce Čikov 

o Květuše Hejátková, Zera, z.s. 

o Miroslav Cejpek, komunitní plánování a prorodinná politika 

o Pavel Rybníček, Niva-Čikov 

o Antonín Havlíček, starosta obce Naloučany 

 

 


