
 

 

Jednání focusní skupiny ke koncepční části SCLLD MAS Královská 

stezka pro období 2021-2027  

Kavárna Na cestě, Žižkovo náměstí 428, Habry 

28. 4. 2021, 14:30 

Jednání focusní skupiny proběhlo dne 28. 4. 2021 za přítomnosti různých zástupců z regionu (Michal 

Simandl - místostarosta Ledče nad Sázavou a pedagog, Marie Kudrnová - oddělení řízení projektů za 

město Havlíčkův Brod, Martin Sedlák  - podnikatel, Jaroslava Dvořáková  - bývalá předsedkyně MAS, 

David Šorm – evangelický farář, Gustav Charouzek – ředitel Královská stezka o.p.s., Lubomír Pospíchal 

– starosta obce Okrouhlice, Jan Votava – podnikatel, Petr Bárta – předseda MAS, Petr Zadina – starosta 

obce Radostín, Pavel Chlád – starosta obce Dolní Město).  

Zúčastněným byl představen návrh znění 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, která reflektuje požadavky Ministerstva pro místní rozvoj a je v souladu s nastavením Pravidel 

pro různé operační programy.  

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 projity jednotlivé oblasti a řešena jejich aktuálnost, diskutováno bylo o smart 

řešení, která se prolínají napříč tématy a které budou nutností pro další léta.  

V rámci strategické části bylo projednáváno období 2014-2020 vůči novému období, jak se jeví nové 

možnosti realizace projektů, v jakých oblastech a zaměření i vzhledem k možné podpoře z EU. Debata 

se spustila ohledně rozložení regionů v nově stanoveném NUTS II, financování ex ante a ex post a o 

jednotlivých operačních programech, které bude MAS pravděpodobně administrovat. Jedná se o IROP 

II, SZP (PRV), OPŽP, OPZ, OP TAK, OP JAK. Zmiňují se jednotlivé body vyjednávání s ministerstvy a 

Národní sítí MAS a co je nejdůležitější pro žadatele z hlediska připravenosti projektů. Neméně 

podstatným bodem koncepční části je vazba na Strategii regionálního rozvoje 21+ v souvislosti s 

rozložením územně specifického přístupu k rozvoji. 

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

strategie, jednotlivé provazby 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 koncept Smart Villages, tedy téma inovací, 

sdílení, chytrých řešení.  MAS v území je hlavním propagátorem komunitního plánování a tedy práce 

s cílovou skupinou a občany. 

Na zasedání byla zhodnocena specifika území MAS Královská stezka a také proběhl brainstorming 

s otázkou, na co se může v regionu cílit/potřeby v regionu MAS Královské stezky. Z toho vzešlo několik 

bodů:  

 Lepší podpora regionálních produktů 

 Podpora malých farem  

 Farmářské trhy – lepší informovanost  

 Budování cyklostezek   

 Podpora komunikace mezi starosty  

 Podpora malých firem a rodinného podnikání (podpořit prioritu pro region – např. pekárny, 

mlékárny) 

 Podpora spolkového života/aktivních spolků 

 Budování dětských hřišť 

Stále je problém s odlivem vzdělaných lidí do měst, tedy spíše jejich návratu po studiích. 

V budoucnu se nadále předpokládá spolupráce jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

V následujícím období budou pro realizaci projektových záměrů a samotných projektů dále 

poskytována školení, konzultace, vzdělávání, podpora s projektovým managementem. 

 

 

 


