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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 20. března 2013 v Dolním Újezdě 

 

Účastníci: celkem 34 osob dle prezenční listiny, MAS – 3 osoby, SMARV –3 osoby. Veřejný i soukromý 
sektor zastoupeny z cca 50%. 

Program: 

1. Úvod (Předseda MAS – p. Dokoupil), představení manažerů 

2. Prezentace MAS 

3. Kroky ke strategii do 20. 3. 2013 (dotazník, anketa) 

4. Proč strategie EU/ČR  

5. SMARV (prezentace)  

6. Harmonogram zpracování  

7. +/- dosavadní spolupráce s MAS (lístečky)  

8. Lístečky 4 barvy 

9. SWOT a vysvětlení SWOT, SWOT (kavárna) – Silné stránky / Slabé stránky / Příležitosti / 

Hrozby  

10. Projektové záměry + přiřazení projektových záměrů ke SWOT  

11. Závěr a shrnutí 
 

Po úvodních prezentacích a diskusi o způsobu a harmonogramu přípravy strategie byly rozdány 
barevné lístky, na které měli účastníci psát své názory na dobré a špatné věci v programovacím 
období 2007 – 2013. Oranžové lístky – pozitivní věci, šedé lístky – negativní. Tyto názory se týkaly 
fungování MAS, čerpání dotací a rozvoje regionu obecně. Další aktivitou byl brainstorming týkající se 
tzv. integrovaného  projektu MAS. Účastníci vznesli své návrhy, které byly zaznamenány. 

Závěrem společného jednání byla tvorba SWOT analýzy. Přítomní byli rozděleni do 4 skupin po cca 7 
lidech a každá skupina měla prostor k vyjádření svých názorů jak k silným nebo slabým stránkám 
regionu, tak k příležitostem a hrozbám. Výsledná SWOT analýza je průnikem názorů všech pracovních 
skupin ke každé oblasti SWOT analýzy.        

Po vytvoření SWOT analýzy byli přítomní hosté vyzváni k předložení svých projektových záměrů, 
které byly následně přiřazeny k silným a slabým stránkám identifikovaným v rámci SWOT analýzy. 
Mezi nejčastější projektové záměry patřila výstavba malometrážních bytů pro seniory, zřízení 
regionálního muzea, výstavba cyklostezky, oprava infrastruktury v obci apod. 

Výstupy pro strategii: Zhodnocení stávajícího programovacího období – bude použito do 
implementační části strategie, SWOT analýza regionu, databáze cca 40 ti projektových námětů – 
podklad pro priority a opatření ve strategii.  
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Silné stránky (Strengths)  Slabé stránky (Weaknesses) 

Poloha v rámci Střední Moravy 
Příroda, úrodnost půdy 
Atraktivita regionu (Týn nad Bečvou, Lipník nad 
Bečvou, jezernické viadukty) 
Dobrá dopravní dostupnost – blízkost dálnice D1, 
železnice 
Blízkost řeky Bečvy 
Cyklostezky  
Mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití 
(sportoviště) 
Kulturní památky 
Udržování tradicí 
Pivo Osečan 
Dobrá spolupráce s Polskem 
Město Lipník – průmyslové a kulturní centrum 
 

Nedostatek ubytovacích a stravovacích možností 
Nedostatečná propagace 
Nedostatek drobných řemeslníků 
Málo pracovních příležitostí, nezaměstnanost 
Odliv mladého obyvatelstva 
Příliv sociálně slabých obyvatel, kriminalita 
Vysoká vytíženost kulturních zařízení 
Velká rozlehlost území 
Špatný technický stav kulturních památek 
Špatný technický stav komunikací 
Nedostatek financí na vodohospodářskou 
infrastrukturu, zejm. kanalizace 
Působnost 2 regionálních značek v území 
Nedostatek informací o MAS 
Nedostatek zázemí pro seniory 
Nedostatek pozemků vhodných k výstavbě 
Digitalizace katastru 
Nedostatečná návaznost cyklistických stezek 

Rozpad „tradiční“ rodiny 
Nedostatek drobných zemědělců (monopol 
velkých ZD) 
Nedokončené pozemkové úpravy 
(biokoridory, krajinné prvky) 
Nedostatečná práce s mládeží 

Příležitosti (Opportunities)  Hrozby (Threats) 

Využití krajinného potenciálu 
Rozvoj cestovního ruchu v návaznosti na 
cyklostezky 
Udržení folkloru a tradic 
Dobudování dopravní infrastruktury v návaznosti 
na blízkost dálnice D1 
Možnost společné propagace díky propojení 
atraktivit regionu 
Možnost společného postupu v sociální oblasti a 
odpadovém hospodářství (v návaznosti na 
připravovaný projekt „spalovny) 
Možnost získat dotace v novém programovém 
období EU 2014-2020 
Prohloubení spolupráce neziskového sektoru 
s podnikatelským sektorem 

Využití škol (ZŠ, SŠ) - upevnění vztahu 
k regionu a obci, ve které žijí 
Možnosti spolupráce – přeshraniční 

Vláda ČR 
Nadměrná administrativa a byrokracie 
Nedobudování dálnice D1 
Kanál Dunaj-Labe-Odra 
Stárnutí obyvatelstva spojený s posunem věku 
odchodu do důchodu 
Špatná vymahatelnost práva 
Doprava 
Rozpor mezi prioritami velkých a malých měst 
Životní prostředí, zhoršené klima ovlivněné 
blízkostí měst Přerov a Hranice na Moravě 
Nedostatek možností ubytování seniorů 
v malometrážních bytech 
Nedostatek financí na potřebné projektové 
záměry 

Kriminalita, drogy u mládeže 

 






