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Z Á P I S 

z veřejného projednání integrované strategie pro území MAS Moravská brána, 

o.s. na roky 2014 – 2020, konané 14. května 2013 v Žákovicích 

 

Účastníci: celkem 24 osob dle prezenční listiny, MAS – 3 osoby, SMARV –3 osoby. Veřejný i soukromý 
sektor zastoupeny z cca 50%. 

Program: 

1. Zahájení a shrnutí minulých veřejných projednání 

2. Prezentace MAS Moravská brána 

3. Prezentace SMARV 

4. Proces strategie 

5. Projektové záměry pro nové účastníky 

6. Finanční plán (srovnání finálního finančního plánu s terčem) 

7. Název strategie 

8. Společný projekt (témata) 

V rámci úvodních prezentací byla zrekapitulována minulá projednání a dále dostali účastníci 
k dispozici papíry a tužky, na které mohli v průběhu setkání zapsat dotazy / podněty do závěrečné 
diskuse. Pro tyto podněty byla připravena papírová krabice. Dále se účastníci rozdělili do tří skupin. 
Prvním úkolem bylo rozdělit potenciálních 100 mil. Kč (100% financí)  mezi 6 navržených priorit. 
Výsledky pak prezentoval vždy zástupce z každé skupiny, uvedl procentní podíly a důvody, proč se tak 
skupina rozhodla. Tyto výstupy byly zkonfrontovány s „terčem“ z minulého projednání, byla shledána 
víceméně shoda v důležitosti priorit.  

Druhým úkolem bylo rozpracování priorit. Každá ze skupin pracovala na dvou prioritách 
strategie. Dostala k dispozici ke každé prioritě list papíru, na kterém byl název priority, seznam 
námětů, které do ní spadají  a první návrh možných opatření. Úkolem skupinky bylo diskutovat o 
těchto opatřeních, doplnit je, popř. zúžit a následně mezi výsledná opatření opět rozdělit finance. 
Následovaly prezentace výstupů každé skupiny zvlášť.  

Dále byly diskutovány náměty přítomných na společný projekt: cestovní ruch – rozhledny 
nebo provázaný systém výškových bodů (nejen rozhledny, ale i radnice apod.) s cílem výhledu do 
Moravské brány, je možno je propojit cyklostezkami. Další nápad: herní, resp. cvičící prvky s popisem 
cvičení, vhodné i pro seniory. Dále: geocaching, obnova polních cest. Závěr: možnosti propojení 
pohybu s výškovými body.  
Na závěr byli přítomní vyzváni k vymyšlení názvu nové strategie pro období 2014-2020. Všichni 

účastníci se shodli na názvu „Společně v pohybu“. 
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Výstup pro strategii: priority rozpracované do opatření. Každá priorita budo obsahovat jedno 
„měkké opatření“ a bude navržena průřezová priorita zaměřená na propagaci, zázemí MAS a rozvoj 
spolupráce. Dále vznikl první návrh finančního plánu. Námět na integrovaný projekt, jehož 
potenciálním příjemcem je MAS a může být navržen k přímé podpoře v rámci strategie. Návrh názvu 
strategie. 

 

Priority: 

1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 9 % 

(muzea, rozhledny, cyklostezky, kostely, sakrální stavby, ubytování) 

2. Zlepšování technické infrastruktury a životního prostředí 28 % 

(čistírny odpadních vod, vodovody a kanalizace, krajina, zeleň; vodní plochy; nakládání 

s odpady)  

3. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově 13 % 

(řemesla, poradenství; podnikání; zemědělství) 

4. Budování zázemí pro obyvatele obcí 30 % 

(chodníky a místní komunikace, výstavba bytů; opravy a rekonstrukce obecních budov; 

kulturní a sportovní zařízení; sportovní areály, opravy a rekonstrukce vzdělávacích zařízení) 

5. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb 13% 

(publikační činnost; vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; sociální služby, měkké aktivity 

v kultuře, sportu a volném čase, podpora mateřských center) 

6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství 7 % 

(management, projekty spolupráce, společný projekt)  
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