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Zápis ze schůzky pracovních skupin pro přípravu strategie a 

programového výboru MAS 

29.4.2014 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny – členové pracovních skupin i členové managementu pro 

přípravu strategie a programového výboru MAS 

Program:  1) Seznámení členů pracovní skupiny se záměrem zpracování strategie pro 

období 2014-2020, s harmonogramem a plánovanou náplní schůzek.  

2) Předložení analýzy území 

3) Diskuze nad přípravou SWOT analýzy a strategické části 

4) Diskuze projektových námětů 

5) Různé 

 

Závěry:    

1) Seznámení členů skupiny s celkovou podobou přípravy strategie 

- Na dnešní jednání pracovních skupin byli přizváni i členové managementu pro přípravu 

strategie a programového výboru MAS, aby přítomné seznámili se strukturou 

připravované strategie, s účastí pracovních skupin na podobě dokumentu a informovali 

podrobněji o rozvojové vizi na období 2014-2020.  

- představila harmonogram schůzek a příprav strategie 

 

2) Předložení analýzy území 

- Rozpracovaná podoba analytické části strategie byla předložena k posouzení skupině 

- Přítomní předložili návrhy na další zdroje pro získávání informací 

- Informace získané od členů pracovní skupiny budou zapracovány do analýzy 

 

3)  Diskuze nad strategickou částí a SWOT analýzou:  

- Skupině byl předložen k diskuzi návrh způsobu zpracování SWOT analýzy a strategické 

část. Poznatky budou využity pro finální podobu strategie 

  

4) Diskuze projektových námětů:  

- Přítomní provedli kontrolu projektových námětů, které se schází od veřejnosti a od 

starostů obcí. Tyto náměty jsou postupně zařazovány do databáze. Dále byli požádáni o 

součinnost při získávání informací od široké veřejnosti. 

 

5) Různé: 

- příprava programu pro příští zasedání – diskuze nad rozšířenou podobou analýzy, první 

návrh SWOT analýzy, návrhy pro strategickou část 
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-  termín příštího zasedání dle stanoveného harmonogramu je 25.11.2014, předpokládaná 

doba jednání je vždy cca 1 hod.,  

 

  

 

Zapsala Iveta Kopcová 
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Zápis ze schůzky pracovních skupin pro přípravu strategie a 

programového výboru MAS 

25.11.2014 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny – členové pracovní skupiny i členové managementu pro 

tvorbu strategie, veřejnost 

Program:  1) Postup v dotazníkovém šetření  

2) Možnost nutné změny právní formy MAS 

3) Příprava valné hromady MAS 

4) Různé 

 

Závěry:    

1) Postup v dotazníkovém šetření 

- Dotazníkové šetření se starosty je již uzavřeno, dotazník s nimi byl vyplněn konzultační 

formou, a to z důvodu upřesnění jednotlivých bodů a zvýšení následné vypovídací 

hodnoty dotazníků. 

- Všechny školy, které vyučují i druhý stupeň, byly obeslány dotazníky pro žáky 8. a 9. tříd. 

- Připravuje se dotazníkové šetření pro širokou veřejnost 

 

2) Možnost nutné změny právní formy MAS 

- Přítomní byli seznámení s navrhovanými podmínkami pro příští plánovací období. Jednou 

z nich je i sjednocení právní formy všech MAS.  

- Otázka není zatím ujasněná, neexistuje jednotný výklad ani názor. Otevírá se několik 

možností – jediná povinná, zatím blíže neurčená forma, dále pak dvě povolené formy 

MAS nebo povolení všech dosud platných podob MAS. 

- MAS se musí připravit na možnost povinné transformace současné o.p.s. na jinou 

podobu, například spolek. V nejbližší době proběhne konzultace s právníkem. 

 

 

3) Příprava valné hromady MAS  

a. Valná hromada MAS proběhne od 17.00 hod. a program bude zahrnovat tradiční body – 

zprávu dozorčí rady, zprávu o činnosti MAS, aktuální informace o programu LEADER. Dále 

pak projednání možného rozšíření územní působnosti o obec Jívová a informace o 

postupu při tvorbě strategie na období 2014-2020..  

 

4) Různé 

-      příprava programu pro příští zasedání – příprava na certifikaci MAS, projednání pilotních      

       projektů pro strategii 
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-  termín příštího zasedání dle stanoveného harmonogramu je 7.6.2013, předpokládaná 

doba jednání je vždy cca 1 hod., přesný rozpis zasedání prac. skupin:  

 

 

 

Zapsala Iveta Kopcová 
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Zápis ze schůzky pracovních skupin pro přípravu strategie a 

programového výboru MAS 

17.6.2015 

 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny – členové pracovní skupiny Volný čas, kultura a sport, 

členové managementu pro tvorbu strategie, veřejnost 

Program:   

1) Postup v přípravě strategie – SWOT analýza 

2) Různé 

 

Závěry:    
1) Postup v přípravě strategie – SWOT analýza 

- Účastníkům byla předložena ke kontrole a připomínkování doposud zpracovaná část 

strategie – analytická. Jde ovšem pouze o návrh, MAS čeká mimo jiné na aktuální 

statistické údaje. Ty poskytne ČSÚ Ministerstvu pro místní rozvoj a to následně 

jednotlivým MAS.  

  

2) Různé 

-      termín dalšího jednání bude upřesněn a zveřejněn prostřednictvím webu MAS a  

e-mailové korespondence 

-  V průběhu listopadu se uskuteční v Pozlovicích setkání MAS, jehož součástí bude i 

prezentace přípravy strategie pro Krajský úřad, který právě na zpracování strategie 

poskytl dotaci zájemcům z řad MAS.  

- Přítomní diskutovali o využití dotací z PRV v tomto období a o způsobu rozšiřování 

informací o dotačních možnostech v příštím období. Současně podali návrh na nové téma 

projektu spolupráce, pokud nastane v budoucnosti možnost takovéto projekty 

zpracovávat a realizovat 

 


