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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 10. dubna 2013 v Prosenicích 

 

Účastníci: celkem 28 osob dle prezenční listiny, MAS – 3 osoby, SMARV –3 osoby. Veřejný i soukromý 
sektor zastoupeny z cca 50%. 

Program: 

1. Úvodní slovo, analytická část strategie  

2. Prezentace o strategii obecná  

3. Rekapitulace minulých projednání  

4. SWOT analýza – doplnění  

5. Projektové náměty, diskuse o společném projektu MAS  

6. formulování priorit rozvoje, stanovení důležitosti priorit 

7. Závěr  

 

Při vstupu do sálu si každý účastník vybral barevnou vizitku (celkem 3 barvy). Po úvodních 
prezentacích byla přečtena SWOT analýza z minulého jednání, účastníci měli možnost se k ní vyjádřit. 
Dále dostali lepící lístky, na které zaznamenali své projektové náměty. Ty byly následně přidány 
k námětům z projednání v Dolním Újezdě. Bylo tak k dispozici cca 50 lístků s náměty. Dále proběhl 
brainstorming k integrovanému projektu MAS a vznesené nápady byly zapsány. Účastníci se poté 
rozdělili do tří skupin podle barev. Každá skupina k dispozici flipchart nadepsaný dvěmi z těchto 
témat: 1. občanská vybavenost, spolkový život a kultura, 2. podnikání, 3. infrastruktura, 4. vzdělání, 
zaměstnanost, sociální oblast, 5. životní prostředí, 6. cestovní ruch. Úkolem skupiny bylo do „svých“ 
témat přiřadit náměty a poté vymyslet možný název „priority“. V závěru proběhlo zhodnocení, 
diskuse, přeskupení témat před celou skupinou. Poté co se účastníci v rámci možností shodli na 
prioritách, byly tyto názvy priorit přepsány na barevné lepící lístky. Úkolem skupiny bylo dohodnout 
se na seřazení priorit podle důležitosti a následně je přenést do „terče“, kdy nejdůležitější priorita 
byla umístěna ve středu terče a nejméně důležitá na vnější straně.  

Výstupy pro strategii: První návrh priorit do strategie včetně návzvů, jejich seřazení dle důležitosti; 
další námět na integrovaný projekt, jehož potenciálním příjemcem je MAS a může být navržen 
k přímé podpoře v rámci strategie. 

 

 

 

 






