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

Zápis z kulatého stolu – Město Svratka
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:
společenská místnost v bývalé budově MŠ
(Pionýrská ulice 370, Svratka)
Datum konání:
21. září 2014 od 17.00 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 Františkem Mládkem,
starostou Města Svratka, 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
 propagace místních produktů (výrobků)
 koloběh místního (lokálního) hospodářství – farmářské trhy, místní producenti, místní
produkty apod.
 podpora pracovních míst v cestovním ruchu (stravování, ubytování)
 podpora řemeslníků
 podpora sociálního podnikání
Priorita 2 – Živá a bezpečná obec
 hippostezky, cyklostezky
 tábořiště, základní ubytování („na dojezd“)
 pokrytí mobilním signálem, vysokorychlostním internet (forma: rozhledna)
 přechody pro chodce a bezpečnostní prvky (retardéry,…)
 budování dětských, sportovních a dopravních hřišť
 podpora tradičních, kulturních a sportovních akcí
 obnova místních komunikací
 péče o běžkařské tratě
 podpora kroužků a mimoškolních aktivit
 podpora vzdělávání (zš, mš, univerzity 3. věku)
Priorita 3 – Rodina a dostupné služby
 terénní sociální služby
 sousedská výpomoc
 knihovny v obcích
 obchody v obcích (jako místo k setkávání se)
 sociální byty, pečovatelské domy
 pošty na obcích
Priorita 4 - Krajina kolem nás
 bioodpady
 revitalizace krajiny (staré zátěže apod.)
 krajinářský management (revitalizace)
 krajinářské zásahy, výsadba zeleně
 péče o kulturní památky, památkové zóny a přírodní rezervace
 brána do CHKO
 oprava technické infrastruktury
Priorita 5 – Partnerství, informovanost a rozvoj v území MAS
 obecní strategie (metodická pomoc)
 společné projekty
 propagační materiály a akce
 mezisektorová spolupráce
ad. 4.
Po jednotlivých návrzích opatření proběhla diskuse nad jednotlivými prioritami, v rámci níž se
také hovořilo o společných projektech s okolními MAS (poznávací výjezdy, výměna zkušeností,
příklady dobré praxe apod.)

ad. 5.
Jaroslava Hájková, ředitelka a František Mládek, starosta města, poděkovali všem přítomným
za účast.

Zapsala: Hana Půžová
Ověřila: Jaroslava Hájková

