
 
 

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
 

 

Zápis ze ZÁVĚREČNÉHO KULATÉHO STOLU konaného v Havlíčkově Borové 

Téma:   
„Příprava rozvojové strategie regionu MAS Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020“ 

Podtémata:   
zaměstnanost a podnikání, živá obec, rodina a sociální služby, krajina kolem nás, 
partnerství, informovanost a rozvoj v území 

Místo konání:  
zasedací místnost v kanceláři MAS v „Lukšově chalupě“ 
(modrý domek vedle rodného domku KHB) 

Datum konání:  
8. října 2014 od 15.00 hodin  

Seznam účastníků: 
 viz prezenční listina (příloha zápisu) 
 
Cílem jednání bylo shrnout náměty a nápady, které vzešly z předchozích jednání (kulatých 
stolů). Tyto náměty budou postupně zapracovávány do připravované strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův kraj (SCLLD). 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Přestavení rozvojové strategie MAS 
3. Shrnutí nápadů a námětů do priorit a opatření 
4. Časový harmonogram 
5. Diskuse 
6. Závěr 
 
ad. 1. 
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. společně s Ing. Bohumírem Niklem, 
předsedou Správní rady MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., přivítala účastníky kulatého stolu 
a poděkovala jim za čas, který si pro toto setkání vyhradili.  
 
ad. 2. 
Facilitátorka Hana Půžová, stručně shrnula závěry z předcházejících kulatých stolů                               
a  seznámila přítomné s pracovní částí Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. 
s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD).  
 
ad. 3. 
Hana Půžová seznámila přítomné s prioritami a opatřeními, které vzešly z předchozích 
jednání (kulatých stolů) a které budou zapracovány do strategické části SCLLD MAS Havlíčkův 
kraj, o. p. s. Jedná se o priority a opatření, které tvoří samostatnou přílohu k tomuto 
dokumentu (Příloha č. 1). 



 
 

 
ad. 4. 
Jaroslava Hájková a Hana Půžová seznámily přítomné s časovým harmonogramem prací na 
strategii, s podáním integrované strategie a s možnostmi čerpání finančních prostředků 
v následujícím dotačním období. 
 
ad. 5. 
Po shrnutí jednotlivých návrhů priorit a opatření proběhla diskuse nad jednotlivými tématy. 
 
ad. 6. 
Jaroslava Hájková, Hana Půžová poděkovaly za postřehy a náměty. Ing. Bohumír Nikl se na 
závěr rozloučil a poděkoval všem přítomným za jejich účast. 
 
 
 
Zapsala: Hana Půžová 
Ověřila: Jaroslava Hájková 
 



 
 

PŘÍLOHA č. 1 
 

 
 

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
pro období 2014 – 2020 (strategická část) 

Závěrečný kulatý stůl, 8. 10. 2014, Havlíčkova Borová 
 
 
PRIORITY A OPATŘENÍ: 

Priorita 1: ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

 Podpora sociálního podnikání 

 Příprava pozemků pro budoucí podnikatelské zóny a propagace území pro nově příchozí 
podnikatele 

 Podpora venkovských prodejen a obchodů 

 Vzdělávání a poradenství pro podnikatele 

 Podpora místních výrobců (producentů) včetně pořádání místních trhů  

 Podpora modernizace výroby 

 Sanace a likvidace starých staveb a dalších zátěží souvisejících s místními brownfieldy 

 Přestavba a rekonstrukce starých staveb 
 
 

Priorita 2: ŽIVÁ A BEZPEČNÁ OBEC 

 Rekonstrukce základních a mateřských škol 

 Zkvalitnění výuky a služeb základních a mateřských škol 

 Podpora aktivit a zázemí NNO a zájmových skupin 

 Budování dětských a dopravních hřišť 

 Podpora akcí a mezisektorové spolupráce 

 Podpora kroužků a sportovních aktivit pro děti a mládež 

 Podpora místních tradičních akcí 

 Pořádání kulturních a sportovních akcí 

 Podpora agroturismu 

 Naučné stezky po kulturních památkách a památkových rezervací 

 Výstavba cyklostezek, cyklotras a singletracků  

 Péče o běžkařské tratě 

 Propagace území MAS směrem navenek 

 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků včetně parkovacích ploch  

 Budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy 

 Budování přechodů pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost dopravy 
 
 

Priorita 3: RODINA A DOSTUPNÉ SLUŽBY 

 Vzdělávání terénních sociálních pracovníků  

 Výstavba a rekonstrukce domů s pečovatelskou službou, sociálních bytů, ordinací lékařů 
apod.  

 Podpora sociální integrace  

 Podpora sousedské výpomoci 

 Podpora vzdělávání 3. věku 



 
 

 Vzdělávací aktivity pro znevýhodněné skupiny obyvatel 

 Podpora neprofesionálních knihoven v obcích 

 Podpora vybavení knihoven v obcích 

 Modernizace vybavení a informační technologie úřadů 

 Zachování a rozšíření služeb (poštovní, bankovní služby apod.) 
 

Priorita 4: KRAJINA KOLEM NÁS 

 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích a v obcích  

 Výsadba obnova zeleně (krajinářské zásahy, přírodní zahrady apod.) 

 Omezení zdrojů znečištění 

 Budování a zkvalitňování preventivních protipovodňových opatření 

 Optimalizace nakládání s odpady (podzemní kontejnery, sběrné dvory apod.) 

 Budování a opravy technické infrastruktury obcí (ČOV, vodovody, kanalizace) 

 Oprava a péče o kulturní památky, přírodní památky a památky místního významu (drobné 
sakrální stavby atd.) 

 Oprava středu obcí a rozvoj estetické úrovně návsí  

 Budování a opravy IT (internet, mobilní síť) 
 
 

Priorita 5: PARTNERSTVÍ, INFORMOVANOST A ROZVOJ V ÚZEMÍ MAS 

 Tvorba koncepčních dokumentů obcí a svazků obcí a metodická pomoc 

 Koordinace příprava společných projektů více subjektů v regionu 

 Propagace a osvěta o MAS, dotační možnosti a řízení MAS 

 Projekty spolupráce s okolními a ostatními MAS 

 Setkávání obcí z MAS 
 
 
 

 
 


