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Pokud nečtete tento měsíčník poprvé, pak jste 
si jistě všimli zvláštní zkratky, kterou často pou-
žíváme – SCLLD. Nejedná se o zkratku žádného 
politického hnutí ani návykové drogy. Zkrat-
ka pochází z anglického Community-Led Local 
Development Strategy, v překladu do jazyka 
českého Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje. Proč se nepoužívá česká zkratka, 
když žijeme v České republice? Protože zkrat-
ka SCLLD je přeci jen příjemnější na jazyku než 
zkratka SKVMR. A proč celý červnový měsíčník 
věnujeme zkratce? Protože…

 … komunita je jedním z hnacích motorů přirozené-
ho rozvoje našeho regionu a důvodem, proč naše místní 
akční skupina vlastně vznikla. ano, je to tak. Na začátku, 
tedy v roce 2005, se sešlo několik aktivních lidí z regionu, 
kteří zastupovali obce a svazky obcí, zemědělce, obchodní 
společnosti, neziskové organizace a společně založili ten-
krát ještě občanské sdružení mas Region kunětické hory. 
Od té doby uběhlo mnoho let (konkrétně šestnáct) a ko-
munita spolupracující s mas se vyvíjela a rozvíjela a mas 
společně s ní. Jen od roku 2014 byla naše mas žadatelem 
a realizátorem 10 projektů, které měly přínos pro region 
(např. byla opravena některá obecní hřiště, sportoviště  
a jejich zázemí, byla podpořena regionální produkce, byl 
podpořen turismus a turistická infrastruktura, realizovaly se 
zábavné akce). Navíc mas pravidelně vyvíjí činnost jako 
hlavní koordinátor v aktivitě kRaJ PeRNŠTeJNŮ regionální 

produkt® a aktivně spolupracuje mimo jiné s turistickou 
oblastí Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

 … strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
je významný nástroj, jak získat finanční prostředky přímo 
pro komunitu. Jen v programovém období 2014 – 2020 
byly dosud podpořeny různé typy žadatelů, které uvádíme  
v grafu dole (započítány pouze projekty schválené před-
stavenstvem do května 2021).

 … právě se finalizuje koncepční část strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje pro programové období 
2021 – 2027, díky níž budeme moci získávat finanční pro-
středky pro komunitu i v následujících letech. Zásadní část 
koncepční části strategie je tvořena analýzou rozvojových 
potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti mas, 
která vznikla díky těm z vás, kteří se účastnili našich dvou 
workshopů, zanechali nám svůj názor při dotazníkovém 
šetření, zaslali nám svůj projektový záměr, nebo si s na-
šimi manažerkami, věříme že příjemně, popovídali. Tak  
a jsme zase u komunity jako hnacího motoru přirozeného 
rozvoje našeho regionu. koncepční část, než ji zašleme 
ministerstvu místního rozvoje ČR ke schválení, můžete dle 
uvedených pokynů připomínkovat (viz proklik).

 … brzy začneme připracovat akční plán strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje pro programové ob-
dobí 2021 – 2027. Tato část strategie plynule navazuje na 
koncepční část, kde říkáme, co bychom si všechno přáli 
změnit a zlepšit. V akčním plánu říkáme, jaká témata sku-
tečně podpoříme, protože nikdy nemůžeme mít všechno 
a finančních prostředků, které nám mohou být přiděleny, 
je jen omezené množství na omezené aktivity. Pokud máte 
reálný projekt, který plánujete v blížících se letech reali-
zovat a zatím jste nám o něm neřekli, tak šup sem s ním, 
naše manažerky ho rády uslyší a pomůžete tím při tvorbě 
akčního plánu naší scLLD. 8; 27%
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