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

Zápis z kulatého stolu – Městys Nové Veselí
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 Úřadu městyse v Novém Veselí
(Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí)
Datum konání:
18. září 2014 od 15.00 hodin
Seznam účastníků:
viz prezenční listina (příloha zápisu)
Cílem jednání bylo seznámit občany, podnikatele a zástupce obcí, škol, neziskových organizací
se zpracovávanou strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Havlíčkův
kraj a společně navrhnout priority strategie.
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Přestavení rozvojové strategie MAS a její připomínkování
3. Generování nápadů, námětů na jednotlivá opatření
4. Diskuse
5. Závěr
ad. 1.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. společně s MVDr. Zdeňkem Křivánkem,
starostou Městyse Nové Veselí, přivítala účastníky kulatého stolu a poděkovala jim za jejich
zájem.
ad. 2.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS a Hana Půžová, facilitátor, seznámily přítomné s pracovní
částí Integrované strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 – 2020 (SCLLD),
která je v současné době zveřejněna k připomínkování. Dále přítomné informovaly
o harmonogramu dalších povinností souvisejících se strategií a následným obdobím, např.
Standardizace MAS a její podmínky, dotační programy apod.
ad. 3.
Hana Půžová seznámila přítomné se strategickou částí SCLLD MAS Havlíčkův kraj, o. p. s., která
zahrnuje prioritní oblasti (viz priorita 1 – 5) a opatření, na které bylo jednání zaměřeno.

Výstupem kulatého stolu byly následující náměty, na co se v regionu MAS zaměřit, co zlepšit
a co podporovat. Veškeré návrhy budou následně zapracovány do strategie.
Priorita 1 – Zaměstnanost a podnikání
 podpora drobných řemeslníků, podnikatelů – zedníci, elektrikáři (ti, co jsou na vesnici
potřební)
 učňovské školství pro obory typické pro venkov (zedníci, kováři, truhláři, elektrikáři,
klempíři)
 technická výchova ve školách (dílny)
 zachování místních prodejen
 propagace a obchodování s regionálními produkty, jejich podpora na trhu (farmářské
trhy)
 podpora výroby v podnicích
 nová pracovní místa – podpora finanční (příspěvky na pracovní místa)
Priorita 2 – Živá a bezpečná obec
 výstavba a oprava chodníků, místních komunikací, přechodů, veřejného osvětlení
 nastavení spolupráce s PČR, meziobecní spolupráce (v obl. kriminality apod.)
 podpora spolkové činnosti a zájmových skupin
 budování cyklostezek, pěších tras, běžkařských tratí apod.
 výstavba dopravního hřiště (nové, součást hřišť, MŠ)
 obnova KD, sokoloven + vybavení (kulturní stánky apod.)
 podpora sportovních činností (organizací)
Priorita 3 – Rodina a dostupné služby
 podpora mezigeneračního setkávání
 zajištění dostupného telefonního (mobilního) signálu + vysokorychlostní internet
 podpora obchodů (prodejen) na obcích i jako místo k setkávání
 zachování poštovních služeb (pošt)
 podpora školních družin a klubů (nedostatečné kapacity, převis dětí, bezpečnost)
 podpora mimoškolních aktivit, kroužků
 podpora školních psychologů, logopedů a dalších odborníků
 lepší dopravní obslužnost, provázanost školních autobusů
Priorita 4 - Krajina kolem nás
 podpora protipovodňových opatření
 rekonstrukce, opravy technické infrastruktury (kanalizace, vodovody apod.)
 podpora odborných prořezávání a posudků (památné stromy, aleje apod.)
 péče o rybníky (hráze, zpevnění, odbahnění)
 nákup podzemních kontejnerů
 budování komunitních kompostáren
 podpora biodiverzity krajiny (původní druhy)
 budování školních zahrad
 podpora environmentální výchovy
Priorita 5 – Partnerství, informovanost a rozvoj v území MAS
 společné projekty (exkurze, poznávací zájezdy škol, čištění řek apod.)








výměna zkušeností a příklady dobré praxe
strategické dokumenty obcí (obecní strategie)
komunitní setkání
propagace obcí (materiály)
spolupráce s MAS
webové stránky

ad. 4.
Po navržených opatření a námětech proběhla diskuse nad jednotlivými prioritami, v rámci
níž se také hovořilo o společných projektech s okolními MAS (např. Čistá řeka Oslava apod.).
ad. 5.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS a MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse, poděkovali
všem přítomným za účast.

Zapsala: Hana Půžová
Ověřila: Jaroslava Hájková

