Zápis z úvodního workshopu k přípravě CLLD21+
Kdy: 21. 1. 2020 od 17 h
Kde: Komunitní centrum Lomnice
Program:
•
•
•

Stručná informace k workshopům k CLLD21+.
Jaké zdroje můžeme k rozvoji Sokolovska využít?
Společná tvorba analýzy zdrojů a rozvojového potenciálu Sokolovska.

Workshop proběhl po skončení valné hromady partnerů MAS Sokolovsko. Účastnící byli seznámeni
s plánem tvorby a časovým harmonogramem aktualizované Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na území MAS Sokolovsko v novém programovém období CLLD21+.

Analýza vnitřních zdrojů a rozvojového potenciálu
Manažerka MAS vysvětlila způsob společné práce na dnešním workshopu v rámci společné tvorby
analýzy vnitřních zdrojů a rozvojového potenciálu. Jedná se o prozkoumání vnitřních zdrojů, které
můžeme k rozvoji území použít. Není vhodné spoléhat se při plánování rozvojových aktivit pouze na
vnější zdroje (např. dotace, financování ze strany státu). Při přípravě rozvojové strategie je vhodné
zamyslet se také, jaké vlastní vnitřní zdroje může region využít ke svému rozvoji. Dochází
k uvědomění, že rozvoj není závislý jen na zdrojích zvenku.
Následně budeme s tabulkou zdrojů pracovat v rámci koncepční části SCLLD21+ pro identifikaci
rozvojového potenciálu využitelného v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. K tomu
využijeme otázky: Využíváme zdroje, nebo na ně zapomínáme? Kde musíme využít zdroje zvenku a
kde můžeme vyjít z našich zdrojů?
Možné zdroje byly rozděleny do oblastí a na flipchart byly zapisovány nápady vzešlé z diskuze
účastníků workshopu. Nicméně je potřeba uvědomit si, že identifikované zdroje spolu souvisí a
rozdělení nemá striktně dané pevné hranice.
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Zdroje:
•
•
•
•
•
•

Lidské a institucionální
Ekonomické
Přírodní
Sociální (komunita)
Historie a tradice
Hmotné

Tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje je otevřený proces. Na workshopu sestavený
návrh lze průběžně upravovat a doplňovat, k čemuž byli účastníci vyzváni a pracovní verze návrhu jim
bude zaslána.
Na závěr byli účastníci pozváni k dalšímu plánovacímu workshopu, který proběhne 20. 2. 2020 od 10
h v Habartově.

Zapsala: M. Hendrichová
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Oblast
Identifikováno
Lidské
a Spolky (např. KČT, hasiči, včelaři, sportovní
kluby, svazy chovatelů, divadelní spolky).
institucionální
zdroje:
Aktivní občané (např. partneři MAS z řad
občanů, dobrovolníci zapojení do akce
Čištění řeky Ohře).

Doporučení

Rozvojový potenciál

Souvislosti

Aktivní vzájemná komunikace.

Využití lidských a institucionálních zdrojů:
• Leadership na místní úrovni.
• Sdílení informací.
• Spolupráce k rozvoji území.
• Společné hodnoty, cíle a priority
rozvoje.

Lidský potenciál jako nutná podmínka rozvoje
dalších oblastí. Rozvoj dalších oblastí má pozitivní
vliv na rozvoj lidských zdrojů.

Analýza vnitřních zdrojů a rozvojového potenciálu území MAS Sokolovsko
Image Sokolovska: Skutečnost je lepší než image.

MAS (mikroregiony) jako společná
platforma a centrum spolupráce.
MAS a mikroregiony jsou odlišně
koncipovány, ale cíl je stejný a
mohou se vzájemně doplňovat.

Školy: ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, SŠ, SOU.
MAS, mikroregiony.
Efektivnost fungování místního rozvojového
systému.

Lokální destinační management.
Kraj, městské a
zaměstnanců KÚ).

obecní

úřady

(vč.

Farní charity, sociální služby, sociální
podniky.
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Rozvíjení
a
prohlubování
spolupráce napříč sektory (veřejný,
podnikatelský, neziskový).

Využívání volných zdrojů a vyhledávání dalších
zdrojů k efektivní spolupráci.
Společné rozvojové projekty.
Velké podniky – místně orientovaný
management, rozvoj území, kde pracují
zaměstnanci firmy – růst lokální ekonomiky.
Regionální značky – lokální ekonomika –
budování pozitivního image uvnitř a navenek –
růst lokální ekonomiky.

Malé firmy a drobní podnikatelé v obcích
vč. sponzorství.
Kraj, obce/města (financování v rámci
veřejných rozpočtů, např. cyklostezka
Ohře).
Regionální značky a produkty.

Přírodní zdroje:

Dobrovolnická činnost.
Medard a další území k využití po těžbě a
rekultivaci (výsypky, velkolomy po
ukončení těžby).
Krušné hory, Slavkovský les, Ohře
(Krušnohorská
magistrála,
dálková
turistická trasa „hřebenovka“ v Krušných
horách), lyžařský areál Bublava, rozhledny
a vyhlídky.
Hornický region Krušnohoří, důl Jeroným a
další prvky v krajině spojené s hornickou
minulostí.
UNESCO (hornický region Krušnohoří,
lázeňský
trojúhelník
v sousedství
Sokolovska – zájem o zapsání do seznamu
UNESCO).

Spolupráce.
Shoda
na
využití
území
s rozvojovým
potenciálem
v souvislosti s ukončením těžby.
Změna image Sokolovska.

Využití atraktivit území – posilování image
Sokolovska:
• Uvnitř (budování regionální identity,
potenciál lidí v regionu – růst lokální
ekonomiky a vzdělanosti).
• Navenek (návštěvnost regionu, noví
obyvatelé a návrat absolventů škol –
růst lokální ekonomiky).
Výsypky a území po těžbě – časově vzdálenější
rozvojový potenciál – nutnost spolupráce
s aktéry a shody.

Lidské a institucionální zdroje. Tradice a historie. Přírodní
zdroje. Hmotné zdroje. Image.

Velké a střední podniky:
• Např. ept connector (partner
MAS).
• Sokolovská uhelná (největší
zaměstnavatel, vlastník území
s velkým
rozvojovým
potenciálem).
• BMW (nově příchozí subjekt,
potenciál zaměstnanosti, inovací
a rozvoje).

Lidské a institucionální zdroje. Ekonomické zdroje.
Tradice a historie. Image.

Ekonomické
zdroje:
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Česko – německá spolupráce.

Budování komunity.

Spolupráce a sdílení má také ekonomické
přínosy.

Sociální podniky.

Wellbeing.

Komunita obyvatel malé obce.
Meziobecní spolupráce.

Zdroje
související
s historií
tradicí:

a

Spolupráce škol: SŠ + ZŠ (např. využití
odborných učeben na Gymnáziu Sokolov a
dalších odborných školách), ZŠ + ZŠ,
zřizovatelé škol.
Tradice a hmotné pozůstatky spojené
s historickou důlní činností. (např.
Hornické
muzeum v Krásně.
Objev
zkamenělých stromů z období třetihor na
břehu jezera Medard).
Průmyslová kultura, průmyslová turistika
(např. vyhlídky na probíhající těžební
činnost Družba a Jiří).
Lázeňství v sousedství Sokolovska
Historie 20. století (např. mauzoleum
v Jindřichovicích)
Památky: Loket, Chlum Svaté Maří,
Hartenberg a další drobnější (např. křížová
cesta Citice)
Česko – německá spolupráce
Regionální značky a produkty

Návaznost na lidské zdroje.
Propojování, kreativita, inovace.
Úcta a respekt k historii.

Propojování prvků vycházejících z kultury,
průmyslu, historie a tradice. Hledání nových
kreativních řešení. Závislost na lidském fakturu
a přímý vliv na lidský faktor – cestovní ruch,
image uvnitř i navenek – lokální ekonomika.
Posilování a budování image Sokolovska.

zdroje.

Propojování lidí a sektorů.

Lidské a institucionální
Ekonomické zdroje. Image.

Návaznost na lidské zdroje.

Lidské a institucionální zdroje. Ekonomické zdroje. Přírodní
zdroje. Image.

Sociální zdroje MAS, mikroregiony, spolky, charita.
(komunita):
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Památky a zajímavosti na
Sokolovska, např. důl Jeroným

území

Drobné památky v nevyhovujícím stavu,
např. areál bývalého zámku v Kostelní
Bříze
Problémová území po důlní činnosti

Neudržované památky a další
objekty, nevyužitá území, plochy a
objekty v nevyhovujícím stavu –
nalezení vhodného využití, shoda
na využití, realizace postupných
kroků (studie, plány, projektové
dokumentace, stavební povolení,
investoři). Nutnost spolupráce a
koordinace.

Objekty v nevyhovujícím stavu. Např.
bývalé železniční depo Sokolov a jeho
budoucí využití, brownfieldy.
Území zaniklých obcí

Nárůst návštěvnosti památek a zajímavostí na
Sokolovsku – image Sokolovska – zaměstnanost
v cestovním ruchu a službách – lokální
ekonomika.
Neudržovaná území a objekty – nutnost shody
s využitím a spolupráce – potenciál růstu lokální
ekonomiky.

Tradice a historie. Sociální zdroje
(komunita). Ekonomické zdroje. Lidské
a institucionální zdroje. Image.

Hmotné zdroje:

Shoda na prioritách. Nastavení cílů. Společná cesta k naplnění cílů.
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