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Dne 3. května proběhlo veřejné projednání zpracované koncepční část strategie, kterého se účastnili
zástupci různých sektorů. Účastníci dostali návrh koncepční části do mailu před konáním projednání.
Pan Charouzek seznámil přítomné se zněním vytvořené Koncepční části strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2021-2027 dle dané šablony pro její tvorbu od
MMR. 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. Po schválení této
koncepční části strategie Valnou hromadou MAS bude zhotovená strategie odevzdána ke schválení na
MMR.
Strategické, specifické cíle a opatření zohledňují i nastavení jednotlivých operačních programům a SR
společné zemědělské politiky tak, aby bylo možné spolupracovat na rozvoji regionu s co nejširším
spektrem subjektů z regionu. Byly vzaty v potaz projektové záměry, které vzešly z šetření v území. Pro
postihnutí co největšího požadavku potencionálních záměrů probíhaly od září 2020 do května 2021
nejrůznější aktivity se zjišťováním potřeb, od projednání podnětů z oblasti sociální, přes komunitní
práci, školství, jednání u kulatého stolu k samotným individuálním rozhovorům se starosty obcí v území
MAS. V rámci veřejného projednání 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. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je pro nové období
nastavena 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 a SZP.
V rámci projednání vyvstávaly dotazy na kulturní domy, zateplení, obecní domy, vybavení provozoven
podnikatelů, možnosti projektů v OP TAK apod. Veškeré náměty byly vysvětleny a společně bylo
hledáno, jestli jsou do koncepční části strategie vhodné. Výsledkem byl obecný souhlas s nastavením a
byla odsouhlasena verze, která se bude dále předkládat na VH MAS Královská stezka ke schválení.

