Zápis z 1. komunitní projednání SCLLD na území
MAS Rozkvět pro plánovací období 2014 - 2020
Místo konání: Chelčice, Sportbar (Chelčice 123)
Datum a čas konání: 21. července 2014, od 16:30 hodin
Počet zúčastněných osob: 30 přítomných
Facilitace: Ing. Marta Krejčíčková, manažerka MAS Rozkvět
V pořadí 1. Komunitní projednání MAS Rozkvět přivítal všechny přítomné
starosta obce Chelčice Jiří Iral.
Celým společným setkáním provázela manažerka MAS Rozkvět Ing. Marta
Krejčíčková. Nebylo nutné vysvětlovat přítomným: Co znamená, Co je a Co
všechno dělá MAS, protože všichni přítomní velmi dobře znají její činnost.
Pouze představila plán činnosti do konce roku 2014 a výhled na rok 2015.
Vysvětlila důvod tohoto setkání a objasnila potřebu zapracovat náměty
vzniklé při tomto komunitním projednání do nové strategie MAS pro další
programové období 2014 – 2020.
Cílem setkání bylo posbírat názory a podněty občanů (podnikatelů, NNO a
veřejného sektoru) a na základě potřeb území tak stanovit priority a určit směr,
kterým se MAS bude v příštím období zabývat.
Byl také představen formulář pro sběr projektových námětů, který je uveřejněn
na webových stránkách MAS; pomocí něhož mohou zasílat své nápady, podněty
potřeby a plány

Následovala teoretická část. Ing. Marta Krejčičková seznámila přítomné
s operačními programy a s jejich současnými pravidly.
Praktická část workshopu byla zaměřena na SWOT analýzu území. Tato
metoda je velmi vhodná pro plánování a velká témata, kterou bezesporu
tvorba místní strategie SCLLD je.
Výchozím bodem pro tvorbu témat byly oblasti SWOT analýzy ze strategie
MAS platné z roku 2014, přičemž byly společně doplněny o další klíčové
pojmy, které skupina považovala za důležité.
Největší zájem vzbudila oblast Lidské zdroje
OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“

Kvalitní infrastruktura, služby a spolupráce v regionu MAS Rozkvět
SILNÉ STRÁNKY
Dlouhodobě pozitivní přírůstek obyvatelstva regionu MAS Rozkvět, dlouhodobá podpora
rozvoje bytové výstavby, která přispěla ke stabilizaci sídelní struktury venkovského
regionu
Dostatečná kapacita a nabídka základního vzdělávání, přítomnost kapacit pro zájmové
vzdělávání a osvětové aktivity v rámci činnosti NNO, mobilní PC učebna MAS Rozkvět
Fungující systém komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na regionální úrovni
ORP zájmového území MAS (PT, ČK, Vodňany, ČB) včetně plánování a naplňování
standardů kvality sociálních služeb
Kulturní potenciál regionu (široká kulturní nabídka kulturních subjektů, fungující systém
místních knihoven, existence a činnost řady spolků, tradice – baráčníci, ochotnická
divadla a další)
Rozvinutá a pestrá síť neziskových organizací a jejich angažovanost v místních
komunitách
Vysoká aktivita MAS a sdružení obcí (Mikroregion Chelčicko- Lhenický, SO Blata a Svazek
Lipenských obcí) v regionálním rozvoji ve venkovském prostoru
Výhodná geografická poloha na hranici s Německem a Rakouskem, včetně tradičních
vazeb na sousední regiony
Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z evropských zdrojů a dalších dotačních
systémů (státní fondy, JčK)
SLABÉ STRÁNKY
Vyšší nezaměstnanost v periferních částech regionu MAS, ve spojení s nižší nabídkou
pracovních příležitostí a také nižší hladinou mezd podporující socioekonomické disparity a
zaostávání/ snižování konkurenceschopnost regionu MAS
Nedostatečná vybavenost škol a zařízení sociálních služeb s potřebou dalších investičních
i neinvestičních opatření
Nízká dostupnost sociálních služeb a odborných lékařů, především v periferních částech
regionu MAS; nedokončená transformace sítě sociálních služeb z hlediska místní, časové
a ekonomické dostupnosti
Stále místně nedostatečná infrastruktura pro volnočasové aktivity (kultura, sport,
zájmová činnost atd.) v některých částech regionu MAS

Nedostatečná nabídka programů dalšího vzdělávání, nízká míra propagace systému
celoživotního vzděláván
Nedostatečná úroveň znalostí jazyků (především NJ a AJ) a v oblasti využití ICT
Zájmové území regionu MAS bez měst střední velikosti – nutná dojížďka za vzděláváním
(SŠ, VŠ) a dalšími službami
Vysoká míra dojížďky za prací ve všech lokalitách zájmového území MAS
PŘÍLEŽITOSTI
Využívání struktury škol a školských zařízení jako polyfunkčních vzdělávacích center v
systému celoživotního učení, medializace systému CZV
Další rozvoj volnočasových aktivit, také jako prvku posilujícího komunitní život a jako
prevence sociálních problémů a rizikového chování mládeže
Posílení sítě sociálních služeb z hlediska místní, časové a ekonomické dostupnosti
v regionu MAS, rozšiřování kapacit terénních služeb
Posilování infrastruktury a služeb v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit
Rozvoj tradičních kulturních, sportovních a společenských aktivit na území regionu MAS
Rozkvět
Optimalizace územní dostupnosti a kvality veřejných služeb, modernizace a zefektivnění
veřejné správy, zavedení e-governmentu, rozvoj vysokorychlostního internetu a zvýšení
využívání ICT
Další rozšiřování přeshraniční spolupráce v rámci Europa regionu Dunaj – Vltava (ERDV)
a se sousedními MAS, regiony a v rámci Euroregionů Silva Nortica a Šumava – Bavorský
les
Aktivity podporující zdravý životní styl
Další rozvoj spolupráce a partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým a
podnikatelským sektorem prostřednictvím MAS s využitím principů metody LEADER
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti
lidských zdrojů; Rozšíření činností MAS Rozkvět v oblasti strategického plánování,
poradenské činnosti, animace projektových záměrů v širokém spektru oblasti rozvoje
lidských zdrojů i širším regionu a v mezinárodních souvislostech a vazbách
OHROŽENÍ
Nepříznivá struktura a vývoj populace související s trendem stárnutí populace, dopady

pokračující trendu stárnutí na kvalitu života obyvatel
Prohloubení socioekonomických disparit v regionu MAS a zhoršování dostupnosti služeb,
především v oblasti zdravotních a sociálních služeb, vzdělávání, dopravní obslužnosti,
pracovních příležitostí a dopravní dostupnosti center; další prohloubení zaostávání
hospodářsky slabších oblastí jednotlivých obcí v rámci regionu MAS
Případný útlum aktivit kulturních, neziskových či jiných subjektů na území regionu MAS z
důvodu nedostatečné finanční podpory jejich činnosti a dostupnosti zázemí pro činnost
MAS (infrastruktura, vybavenost), související pokles zájmu obyvatelstva regionu o
volnočasové aktivity
Dopady nezdravého životního stylu, především ve vazbě na sociálně slabší skupiny
obyvatel; růst zadluženosti mezi obyvateli regionu a s tím souvisejících problémů
(zejména v sociální oblasti)
Nedostatečná kapacita odborných i praktických lékařů pro zajištění ambulantně
poskytované zdravotní péče, nedostupnost terénních služeb (zdravotních i sociálních)
Problémy veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj obcí, nevyhovující systém
financování sociálních služeb a nedostatečná dostupnost vícezdrojového financování
Negativní legislativní vývoj na centrální úrovni (v nejrůznějších zájmových oblastech) a
změny v rozpočtovém určení daní, které mohou ovlivňovat rozvoj regionální ekonomiky a
souvisejících vazeb (např. významné rozpočtové škrty s vlivem na rozvoj obcí regionu v
různých oblastech, snížení rozpočtů obcí a disponibilních prostředků na investice a
spolu/financování projektů)
Negativní vývoj zaměření dotačních prostředků do oblasti rozvoje venkova, který nebude
odpovídat v optimální míře potřebám regionu MAS; omezení podpory programů
přeshraniční spolupráce

Se všemi přítomnými podnikateli konzultovali zástupci MAS jejich individuální
požadavky a náměty na projekty k zařazení do Strategie.
Závěr: Toto oficiální 1. Komunitní projednávání poskytlo mnoho relevantních
podnětů k doplnění strategie MAS Rozkvět 2014-2020.

Zápis vypracovala dne 22.7.2014; Milada Vopálková

