Integrovaná
strategie rozvoje
regionu Zábřežsko
na období
2007 - 2013

Aktualizace listopad 2008

Centrum pro komunitní práci Střední Morava
Regionální kancelář Šumperk
Nemocniční 53
787 01 Šumperk

Ing. Anna Bartošová
email: anna.bartosova@cpkp.cz
tel.: +420 777 793 733

www.cpkp.cz
email: sumperk@cpkp.cz

Zdenek Zívala
email: zdenek.zivala@cpkp.cz

Úvod
Tvorba integrované strategie pro region Zábřežsko vychází z potřeby aktualizace
strategického dokumentu, který byl vytvořen v roce 2004 a byl zacílen na programové období
2004 – 2006.
V současné době v regionu působí dvě organizace prioritně zaměřené na rozvoj regionu, a
to Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, jehož členskou základnu tvoří třicet obcí a MAS
Zábřežsko o.p.s., která sdružuje neziskové organizace, podnikatelské subjekty a obce.
Tyto organizace se dohodly na společném postupu při plánování strategického rozvoje a
aktualizují strategický dokument, ve kterém jsou vymezeny priority pro období 2007 – 2013.
MAS Zábřežsko o.p.s. se dne 1.7.2008 stala součástí MAS Horní Pomoraví o.p.s. Od
tohoto data vystupují obě místní akční skupiny jako MAS Horní Pomoraví o.p.s. Její území
zahrnuje kromě regionu Zábřežsko také region Hanušovicko.
Tento strategický dokument i po aktualizaci ze dne 11.12.2008 pracuje s regionem
Zábřežsko, a tedy pouze s částí území spadajícího pod MAS Horní Pomoraví o.p.s. Dotčená
část území v tomto strategickém dokumentu vystupuje pod původním názvem MAS
Zábřežsko o.p.s.
Aktualizovaná podoba strategie čerpá z původního strategického dokumentu, stejně jako
z odvětvových analýz a strategických dokumentů regionu – Strategie rozvoje cestovního
ruchu mikroregionu Zábřežsko a Územní energetická koncepce, dále využívá rozpracovaný
dokument Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Zábřežsko.
Strategie pro léta 2007-2013 také odráží priority odvětvových operačních programů,
Programu rozvoje venkova a Regionálního operačního programu.
Integrovaná strategie je strategií multi-tématickou, je zaměřena na ekonomický, sociální,
environmentální a kulturní rozvoj regionu při respektování myšlenky trvale udržitelného
rozvoje.
Strategie pro období 2007-2013 je tvořena komunitním způsobem – na principu
partnerství a spolupráce mezi místními subjekty – neziskovými organizacemi,
podnikatelskými subjekty, obcemi a širokou veřejností.
Použité nástroje zapojení veřejnosti:
1)
2)
3)
4)
5)

dotazníkové šetření mezi členskými obcemi obou organizací
dotazníkové šetření obyvatelstva ve 2 etapách (10-12/2006 a 5-9/2007)
veřejná projednávání při tvorbě strategie
informování veřejnosti prostřednictvím místních médií
možnost připomínkování rozpracovaných částí dokumentu prostřednictvím
připomínkových listů i přímé komunikace se zpracovatelem

Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko 2007 - 2013 se stane základním
dokumentem pro koordinaci rozvojových aktivit subjektů na Zábřežsku, podkladem
pro čerpání dotací na financování těchto aktivit a oporou pro prosazování
předkládaných rozvojových záměrů.

Struktura strategie rozvoje regionu
Integrovaná strategie rozvoje se skládá ze tří základních částí – analytické, návrhové a
implementační, přičemž každá z těchto částí je dále rozčleněna:
Schematické zobrazení struktury dokumentu:

Situační analýza
Analytická část
SWOT analýza

Návrhová část

Strategie rozvoje regionu

Řízení a monitoring strategie
Implementační část
Akční plán
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