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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ PRACOVNÍ VERZE INTEGROVANÉ 
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDNÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 

2014 - 2020 
 
 

Místo: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice 
Datum: 29. 10. 2014 v 15:00 h 
Akce: Veřejné projednání pracovní verze Integrované strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Holicko, o.p.s. 2014 – 2020  
 
Počet zúčastněných osob: 12 (viz. prezenční listina) 
 
Délka trvání: 15:00 – 16:30 
 
 
Program: 

1) Zahájení setkání 
2) Seznámení veřejnosti s výsledky SCLLD 
3) Diskuse  
4) Závěr 

 
 
1) Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaela Kovářová přivítala přítomné a seznámila je s činností 

MAS a průběhem přípravy Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Holicko na období 2014 – 2020 (viz. prezentace ze setkání) 

 
2) V dalším bodě jednání Ředitelka seznámila přítomné s výstupy analytické části strategie – SWOT 

analýzou. Dále byli přítomní informováni o výsledcích strategické části - klíčové oblasti, 
strategické cíle, specifické cíle a jednotlivé podporované aktivity (viz. prezentace ze setkání) 

 
3) Poté se rozvinula diskuse: 

 Jaký bude další postup MAS v přípravě strategie? V současné době realizační tým stále 
pracuje na SCLLD. Je třeba dopracovat indikátory a finanční plán. Od 2. poloviny listopadu 
2014 do května 2015 poběží standardizace MAS (MAS Holicko musí splnit standardy dané 
MZe). A teprve následně bude vyhlášena výzva na příjem SCLLD na MMR. Na začátku roku 
2015 projde pracovní verze SCLLD ještě jedním veřejným připomínkovým řízení. Finální verzi 
musí schválit Valná hromada MAS a dále jednotlivé obce, na kterých MAS Holicko působí. 

 

 Jak jsou stanoveny priority SCLLD? Nastavení priorit je blíže popsáno ve strategii, ale v zásadě 
nejvyšší prioritu má klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích a nejmenší prioritu má klíčová 
oblast E. Životní prostředí. To ale neznamená, že jiné aktivity než z klíčové oblasti B nebudou 
podpořeny. Určitě budou podporovány ty aktivity, na které MAS získá finanční zdroje. 
Stanovení priorit vyšlo z dotazníkového šetření absorpční kapacity území – nejvíce 
předpokládaných projektových záměrů je z klíčové oblasti B. 

 

 Aktivity jednotlivých opatření se překrývají (např. cyklostezky nebo protipovodňová opatření 
jsou v materiálu zmíněny ve 2 specifických cílech, apod.)? Je to způsobeno tím, že vše souvisí 
se vším a těžko se určuje, která aktivita bude podporována v rámci jedné oblasti a v druhé 
ne, i když tam taky svým zaměřením spadá. Tato připomínka bude určitě zapracována. 



 

 

 

 Ze strategické části úplně vypadly drobné památky? Máte pravdu, určitě je tam v rámci 
připomínkového řízení zapracujeme. 

 
4) Na závěr Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaela Kovářová poděkovala všem přítomným za 

účast na tomto jednání a požádala je, aby si prostudovali především navrženou strategickou část 
SCLLD a poslali na e-mail mas.holicko@seznam.cz do 7. 11. 2014 své připomínky, které budou 
jistě zapracovány, tak aby byly pokryty veškeré potřeby území. V případě, že připomínky přijdou 
i po tomto datu, tak se nic neděje – stále máme pracovní verzi SCLLD, takže i tyto připomínky 
budou vypořádány. 
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