Zápis ze 4. komunitního projednání SCLLD na území
MAS Rozkvět pro plánovací období 2014 - 2020
Místo konání: Zliv, zasedací místnost úřadu města Zliv (Dolní náměstí 585)
Datum a čas konání: 24. července 2014, od 16:30 hodin
Počet zúčastněných osob: 19 přítomných
Facilitace: Ing. Marta Krejčíčková, manažerka MAS Rozkvět
V pořadí 3. Komunitní projednání MAS Rozkvět přivítal všechny přítomné
starosta obce Pištín Jaroslav Havel.
Celým společným setkáním provázela manažerka MAS Rozkvět Ing. Marta
Krejčíčková. Kompletně představila a vysvětlila: Co je MAS?, Jaké území
spravuje?, Jakou činnost vyvíjí?, Jaké projekty má již za sebou, na kterých
právě dělá. Seznámila přítomné s plánem činnosti do konce roku 2014, v jaké
fázi rozpracovanosti nebo udržitelnosti jsou projekty MAS a plán akcí 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 opět 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. I upozornila, že nic
z toho není finální verze.
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.
Jednou z klíčových oblastí byl „ CESTOVNÍ RUCH“

-

Rozvoj doprovodných služeb v cestovním ruchu
Budování nových atraktivit (koupaliště, rozhledny, lanovky, informační servis a
další)
Zavedení lokálního destinačního managementu
Budování nových/rozšiřování kapacit pro cestovní ruch (ubytování, stravování,
doprovodné služby)
Zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu a jejich standardizace
Inovace
produktů
CR
(trendy,
zážitek,
potřeby
a
požadavky
CS,
konkurenceschopnost)
Efektivní marketing
Rozvoj spolupráce (JCCR, přeshraničně)
Rozvoj sítě hipostezek, cyklostezek a tras pro pěší
Rozvoj různých forem soft-turismu, zážitkové turistiky, včetně sítí místních
průvodců
Obnova a ochrana kulturního a přírodního dědictví regionu
Podpora národopisu a uchování tradic regionu
Zavádění a rozvoj regionálního značení místních produktů a certifikace služeb

A dalším bylo znovuzavedení místních tradic či zvyků
Se všemi přítomnými podnikateli konzultovali zástupci MAS jejich individuální
požadavky a náměty na projekty k zařazení do Strategie.
Závěr: Toto 4. oficiální komunitní projednávání napomohlo k širšímu podvědomí
MAS a dostali jsme zde řadu nových námětů k doplnění strategie MAS Rozkvět
2014-2020. Velká část NNO či samotné město, čerpají z Oranžového roku.

Zápis vypracovala dne 25.7.2014; Milada Vopálková

