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Veřejná projednání na území MAS Moravská cesta 

v období leden – březen 2016 

Na území MAS Moravská cesta probíhala veřejná projednání v několika vlnách. První setkání 

s veřejností, podnikateli, NNO a zástupci obcí se uskutečnila v letech 2012 (Příkazy) a 2013 

(Náklo). Cílem bylo získat základní přehled a povědomí o možných potřebách a problémech 

v území, které nejlépe umí identifikovat samotní občané. Pro MAS Moravská cesta to byla 

příležitost k seznámení subjektů se svou činností a zamýšlenými aktivitami v budoucích letech 

a nabídnutí budoucí spolupráce či konzultací v oblasti projektových záměrů, realizovaných na 

daném území.  

Další vlna veřejných projednání se konala na jaře roku 2014 a proběhla ve všech členských 

obcích MAS s výjimkou obcí Bílá Lhota, Slavětín a Štěpánov. Důvodem konání těchto setkání 

bylo získání podkladů pro další zpracovávání strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Součástí jednání byla i diskuse o potřebách občanů a podnikatelů působících v obci 

a v neposlední řadě byly identifikovány i potřeby samotných obcí. Výsledkem tohoto šetření 

bylo vytvoření databáze projektových záměrů a tedy i potřeb území, které se následně 

promítly do připravované strategie. Ovšem díky vývoji v oblasti jednotlivých operačních 

programů se postupně měnila situace v souvislosti s možnou realizací zjištěných projektových 

záměrů, proto bylo nutné již zmíněnou projektovou databázi aktualizovat a opět vyjet do 

území s novými informacemi pro následující programovací období 2014 – 2020.  

Veřejná projednání v roce 2016 

Základním impulsem pro realizaci dalších veřejných projednání bylo získání certifikátu 

o Standardizaci MAS dne 27. 11. 2015 a také schválení Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje Valnou hromadou. Strategie byla jako první v Olomouckém kraji dne 14. 12. 

2015 předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj k dalšímu hodnocení. V souvislosti 

s podanou žádostí o SCLLD koncem roku 2015, je předpokládán termín první výzvy pro 

předkládání projektů v druhé polovině 

roku 2016. Z tohoto důvodu začala 

počátkem ledna 2016 probíhat veřejná 

projednání v členských obcích MAS 

Moravská cesta. Tematické zaměření 

těchto besed zasahuje do oblasti 

představení možností čerpání dotačních 

prostředků v obci a celém regionu z OP 

Zaměstnanost, OP Životní prostředí, IROP 

a PRV. Hlavním cílem bylo nejen získat 

přehled o možných projektových záměrech 

ze strany zástupů obcí, z řad podnikatelů 

či veřejnosti, ale i zvýšit povědomí 

o působnosti MAS Moravská cesta na 

území 22 obcí a nastínit příležitosti, které 

tomuto regionu v nejbližších letech nabízí. Úkolem bylo také aktivovat potenciální žadatele,  

aby byly se svými záměry, před vyhlášením první výzvy připraveni a probíhaly konzultace 

těchto zamýšlených projektů.  

Obrázek 1 Veřejné projednání v obci Luká dne 
13. 1. 2016 
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Tabulka 1 Přehled účastníků veřejných projednání 

    Počet účastníků   

Obec  Datum NNO Podnikatelé Veřejnost 

Zástupci 

obcí Celkem  

Bílá Lhota 15. 2. 2016 1 1 1 2 5 

Bouzov 25. 1. 2016 0 1 8 1 10 

Červenka 19. 1. 2016 1 2 1 2 6 

Dubčany 18. 1. 2016 0 0 0 1 1 

Haňovice 13. 1. 2016 0 0 0 2 2 

Horka nad Moravou 26. 1. 2016 3 2 2 1 8 

Cholina 18. 1. 2016 3 0 0 4 7 

Křelov - Břuchotín 25. 2. 2016 6 0 0 3 9 

Liboš 12. 4. 2016 0 0 0 0 0 

Litovel 20. 1. 2016 1 1 0 6 8 

Luká 13. 1. 2016 8 8 6 3 25 

Měrotín 25. 1. 2016 0 0 2 1 3 

Mladeč 15. 2. 2016 0 0 0 0 0 

Náklo 21. 1. 2016 5 5 3 3 16 

Pňovice 25. 1. 2016 2 2 1 2 7 

Příkazy 22. 1. 2016 1 1 6 4 12 

Skrbeň 9. 3. 2016 0 0 0 1 1 

Slavětín 20. 1. 2016 0 0 0 0 0 

Střeň 28. 1. 2016 1 0 3 4 8 

Strukov 20. 1. 2016 0 1 3 4 8 

Štěpánov 12. 4. 2016 1 0 3 2 6 

Vilémov 3. 2. 2016 2 1 1 2 6 

  Celkem  35 25 40 48 148 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výše uvedená tabulka uvádí přehled účastníků na 

veřejných projednáních v obcích. Z důvodu obav 

z nízkého zájmu a účasti v menších obcích se tyto 

obce spojily se sousedními a uspořádaly besedu 

společně, jednalo se o obce – Bílá Lhota a Mladeč, 

Cholina a Dubčany, Litovel a Slavětín.  

Největší zájem byl projeven ze strany NNO, 

veřejnosti a podnikatelů v obci Luká, kde celkový 

počet zúčastněných se vyšplhal na hodnotu 25. Mezi 

další obce s vyšší účastí lze řadit Bouzov (10), Náklo 

(16), Příkazy (12). Bohužel se objevily i obce s nulovou účastí a to Slavětín a Liboš. V obci 

Obrázek 2 Veřejné projednání v obci 
Cholina dne 18. 1. 2016 
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Skrbeň veřejné projednání neproběhlo, ale uskutečnila se schůzka se zástupci obcí, kteří byli 

seznámeni s dotačními možnostmi následujícího programovacího období a byli vyzváni 

k tomu, aby možné potenciální žadatele ze své obce odkázali na kancelář MAS Moravská 

cesta.  

Obrázek 3 Účastníci dle jednotlivých sektorů (v %) 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výše uvedený graf zobrazuje procentuální zastoupení účastníků dle jednotlivých sektorů. 

Z celkového počtu 148 zúčastněných osob dosáhli nejvyššího zastoupení zástupci jednotlivých 

obcí a tvoří z celkového počtu účastníků 32 %. Další početnou skupinu tvořila veřejnost, která 

byla z celkového počtu zastoupena 27 % a následuje ji skupina NNO, která tvořila 24 %. 

Nejnižší účast byla zaznamenána u podnikatelů, kteří byli na veřejných projednáních 

zastoupeni pouze 17 %, ale tuto výslednou hodnotu lze přisuzovat i neochotě podnikatelů 

veřejně vystupovat a diskutovat o svých budoucích podnikatelských záměrech, proto raději 

volí variantu samostatných konzultací s kanceláří MAS, které nyní intenzivně probíhají.  

V roce 2014, kdy poprvé probíhaly veřejná projednání ve všech obcích, bylo složení účastníků 

trochu jiné. Největší zastoupení se objevilo u NNO (38 %) a veřejnosti (27 %). Zástupci obcí 

tvořili z celkového počtu zúčastněných 24 % a podnikatelé byli přítomni pouze 11 %. Nižší 

míra zastoupení na veřejných projednáních konaných na počátku roku 2016 je přisuzována 

zkušenostem žadatelů z minulého programovacícho období a spolupráci s MAS Moravská 

cesta. Dané subjekty se nyní rovnou obrací na MAS, která je pravidelně informuje 

prostřednictvím zpravodajů či tiskových zpráv zveřejňovaných na webových stránkách. Jak již 

bylo zmíněno, realizuje i konzultace projektových záměrů. Proto někteří nepovažovali za 

nutné se projednání zúčastnit.  

Veřejná projednání přinesla nové informace z území v oblasti projektových záměrů, které jsou 

nyní navázány na dané operační programy, které bude MAS v následujícím období realizovat. 

Přínos byl spatřen také v zájmu ze strany působících subjektů v obcích, konzultovat své 

projektové záměry s pracovníky MAS Moravská cesta. Nyní je zaznamenán zájem o podporu 
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projektů ve všech zmíněných operačních programech a připravují se první podklady žadatelů 

do připravované výzvy MAS.   

Obrázek 4 Veřejné projednání v obci Bouzov dne 25. 1. 2016 

  

 
Obrázek 5 Veřejné projednání v obci Luká dne 13. 1. 2016 
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Obrázek 6 Veřejné projednání v obci Příkazy dne 22. 1. 2016 

 

 
 

Obrázek 7 Veřejné projednání v obci Náklo dne 21. 1. 2016 
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Obrázek 8 Veřejné projednání v obci Vilémov dne 3. 2. 2016 
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