
17.06.2020

17.09.2020

červenec - říjen 2020

červenec - říjen 2020

listopad 2020

07.12.2020

21.01.2021

leden - březen 2021

08.02.2021

květen 2021

řízené rozhovory se zástupci obcí - definování slabých míst, potřeb v 

oblasti obce a případné záměry v diskutovaných oblastech

fokusní skupina zástupců zájmových skupin členů 

MAS představení a projednání analýzy potřeb, připomínkování a doplnění

POSTUPY PROJEDNÁNÍ A ZAPOJENÍ KOMUNITY V RÁMCI TVORBY SCLLD 2021+

pracovní schůzka s poskytovateli sociálních 

služeb

manažerka SCLLD a projektoví manažeři MAS

programový výbor + valná hromada MAS

obyvatelé MAS

zástupci obcí

projednání dílčích výstupů analýzy strategie, projednání návrhu analýzy 

potřeb a zapracování připomínek

veřejnost

projednání a definování potřeb v oblasti sociálních služeb a sociálního 

začleňování, plánování možných aktivit

zpracování analýzy rozvojových potřeb území z výstupů jednotlivých 

šetření  a první připomínkování na základě znalosti území, zkušenosti s 

realizovanými projekty v území

připomínkování analytické části SCLLD - analýzy území + SWOT, Analýzy 

rozvojových potřeb, Koncepční části SCLLD 2021+

Připomínkuje pracovní verzi SCLLD

zástupci obcí, zástupci podnikatelů (Hospodářská komora, zemědělci), 

tematická skupina pro sociální oblast, tematická skupina pro školství

Účastní se dotazníkových šetření

podnikatelé

programový výbor + valná hromada MAS

programový výbor + valná hromada MAS

projednání potřeb škol a dalšího směřování aktivit 

Průběžně monitoruje postup prací

Z řad členů MAS jsou osloveni a zapojeni členové do pracovních skupin nebo fokusní skupiny pro tvorbu SCLLD, kteří spolupracují při tvorbě 

analytické části a sběru dat do analýzy, SWOT analýzy, analýzy rozvojových potřeb území

Schvaluje finální verzi strategie

 Veřejnost

obyvatelé regionu

Manažer SCLLD + projektoví manažeři MAS- koordinace činností a spolupráce při tvorbě SCLLD, zpracování SCLLD

Předkládá finální verzi strategie valné hromadě

SCHÉMA TVORBY SCLLD 2021+ MAS POLIČSKO z.s. 
Valná hromada MAS

Rozhoduje o zahájení přípravy strategie

dotazníkové šetření mezi podnikateli ve spolupráci s Hospod. Komourou 

okr. Svitavy - výstupem definování potřeb a slabých míst území

projednání příprav strategie

projednání na valné hromadě, představení postupných kroků při 

zpracování SCLLD 21+ a seznámení s dalším postupem

dotazníkové šetření mezi obyvateli - elektronicky web/FB MAS, listinná 

podoba - výstupem definování potřeb regionu

Aktéři území

Odpovídá za koordinací dílčích částí strategie

Průběžně monitoruje postup prací

Programový výbor MAS

definují potřeby území v dané oblasti

fokusní skupina - členové MAS, kteří zastupují zájmové skupiny v MAS= 

zástupci podnikatelů, NO, obcí, sociální oblasti

Účastní se připomínkování pracovní verze SCLLD

setkání se zástupci škol z území

www.maspolicsko.cz



Programový výbor + valná hromada 

MAS

SCHVÁLENÍ KONCEPČNÍ ČÁSTI SCLLD MAS POLIČSKO z.s. na 

období 2021–2027

www.maspolicsko.cz



www.maspolicsko.cz
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