
Příloha č. 3 

 

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD 

 

8.4.2014 

Setkání starostů obcí – informace o záměru založení místní akční skupiny v regionu 

Mladé Boleslavi, vysvětlení podstaty a zjišťování zájmu členství v MAS i potřeb 

jednotlivých obcí  

7.5.2015 
Valná hromada MAS – definování zájmových skupin a jejich členů, schválení orgánů 

MAS prezenční listina 

1.7.2015 
Programový výbor – vysvětlení podstaty SCLLD, dohoda na postupu prací na 

vytvoření SCLLD 

červenec 

2015 

Jednání se zástupci Okresní agrární komory Mladá Boleslav o potřebách zemědělců na 

území MAS, zajištění kontaktů na všechny zemědělce v území 

září 2015 

(4.-30.9.) 

Dotazníkové šetření č. 1 – elektronické dotazníky pro občany, pro podnikatele a pro 

zájmové organizace zveřejněny na webu MAS a na webových stránkách všech měst a 

obcí MAS, dále v tištěné podobě v IC, městských knihovnách. Odkaz: 

http://www.mas-boleslavsko.cz/mas/dotaznik  

17.9.2015 
Programový výbor projednal časový harmonogram SCLLD, seznámil se s výsledky 

prvního dotazníkového šetření 

5.10.2015 

Setkání starostů obcí za přítomnosti odborných konzultantů firmy Tima Liberec s.r.o. a 

správní rady MAS Boleslavsko – vysvětlení podrobností strategie, definování 

potřebností jednotlivých aktérů i celku, diskuse nad připravovanou analytickou částí 

SCLLD  

říjen 2015 

(19.-30.10.) 

Dotazníkové šetření č.2 – elektronický dotazník zaslán e-mailem všem zástupcům měst 

a obcí, podnikatelským subjektům, zemědělcům a zájmovým organizacím (odesláno 

z e-mailu MAS) 

31.10.2015 
Analýza shromážděných dat o území MAS Boleslavsko – jejich prezentace na webu 

MAS a partnerům MAS 

5.11.2015 

Setkání partnerů MAS Boleslavsko a starostů obcí území MAS – projednání 

rozpracované SCLLD a vytvoření tematických skupin, diskuse s externím 

konzultantem, jednotlivé zájmové  skupiny mají za úkol projednat svoje téma v 

termínu do 25.11.2015  

listopad 

2015 

Jednání s podnikateli a zemědělci – individuální konzultace a projednávání potřeb, 

plánů a záměrů rozvoje podniků 

25.11.2015 
Setkání zájmových a tematických pracovních skupin – projednání problémů a 

identifikace potřeb ze všech oblastí 

18.1.2016  Zveřejnění Analytické a Implementační části SCLLD k připomínkování  

15.2.2016 
Zveřejnění analytické, strategické a implementační části SCLLD k připomínkování 

veřejnosti a projednání v zastupitelstvech obcí na území MAS 

18.2.2016 
Programový výbor projednal návrhy opatření, tato opatření a alokace na jednotlivá 

opatření schválil, včetně projednání finančního plánu SCLLD  

16. 3. 2016 
Jednání monitorovacího výboru MAS - projednání kapitol Monitoring a Evaluace v 

návrhu Implementační části SCLLD 

16.3.2016 
Zveřejnění návrhu kompletní SCLLD na webových stránkách a k projednání  na valné 

hromadě MAS 

23.3.2016 Projednání a schválení SCLLD valnou hromadou MAS 

 

 

Zápisy z jednání orgánů MAS, prezenční listiny ze všech výše uvedených pracovních jednání, 

dotazníkové šetření a další dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách MAS 

Boleslavsko http://www.mas-boleslavsko.cz/mas/sclld. 
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