ZÁPIS
Z veřejného projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Hornolidečska
Místo konání: Malý sál společenského centra v Lidečku
Termín: 16.1.2015

Program projednání:
1. Představení a rekapitulace činnosti MAS v letech 2007 – 2013
2. Prezentace stanovených cílů a priorit v novém programovacím období
3. Diskuze

Jednání zahájil předseda MAS Hornolidečska Vojtěch Ryza, který přivítal přítomné zástupce veřejnosti
a stručně popsal účel projednání a další aktivity MAS při tvorbě nové strategie. Poté předal slovo
manažerům MAS.

Slova se ujal Stanislav Petřík, který představil prezentaci činnosti MAS v minulém programovacím
období. Součástí prezentace bylo především faktické zhodnocení měřitelných ukazatelů v podobě
počtu realizovaných projektů a alokovaných prostředků vč. členění z hlediska právní subjektivity
žadatelů. Dále zmínil animační aktivity MAS a to jak v oblasti akcí a prostředků, které prezentovaly
činnost MAS široké veřejnosti, tak také v podobě projektů, jejichž výstupy byly určeny široké veřejnosti
jak v území, tak i mimo něj.
Následně se slova ujal manažer MAS Aleš Lahoda, který měl připravenou prezentaci, která
představovala návrh priorit a cílů na nové programovací období. Součástí prezentace bylo také
představení předběžného znění plánovaných operačních programů. Předběžný výčet priorit a cílů pro
nové programovací období byl zpracován pracovníky MAS ve spolupráci s externím konzultantem a
vycházel z provedené analýzy. Uvedená návrhová část definuje následující části:

Mise

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečsko představuje základní střednědobý nástroj pro
koncepční udržitelný rozvoj území regionu. Odráží v sobě komunitně vedený místní rozvoj, tj.
zapojení všech partnerů na místní úrovni, místních ekonomických subjektů a občanskou
společnost. Jako taková je účinným nástrojem pro vytváření efektivních a udržitelných forem
hospodářského a sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.
Vize
Hornolidečsko je území, kde všichni obyvatelé, při zachování přírodního a kulturního dědictví,
mají pro spokojený život k dispozici infrastrukturu na úrovni 21. století, mají ekonomické

aktivity zajišťující jim blahobyt alespoň na úrovni průměru ČR a mají možnosti seberealizace a
rozvoje s ohledem na své zájmy, schopnosti a možnosti.

Klíčové oblasti rozvoje
Klíčové oblasti strukturují obsah vize do základních témat (věcných oblastí), která budou
v rámci území MAS Hornolidečsko rozvíjena.
I.

Podpora a rozvoj místní ekonomiky
Finanční situace jednotlivců i rodin je jedním z nejvýznamnějších faktorů, vedle
nedostatečné občanské vybavenosti a omezených možností seberealizace a
společenského vyžití, způsobujících vysídlování venkovských oblastí. Cílem této
klíčové oblasti je vytvořit příjmy místního obyvatelstva na úrovni, kdy nebudou
odcházet z regionu za lepší ekonomickou situací svou nebo své rodiny.

II.

Infrastruktura, občanská vybavenost
Podmínky pro život ve venkovských oblastech jsou zpravidla ztížené charakterem
venkovských oblastí a nikdy nebudou srovnatelné s životem ve městech. Pro
spokojený život místních obyvatel je však důležité zajistit základní podmínky života
tak, aby tyto nebyly příčinou odchodu z regionu.

III.

Rozvoj trvale udržitelného života
Je přirozenou vlastností člověka, že se chce rozvíjet a seberealizovat nejen
v profesním, ale také v osobním životě. Je proto potřeba vytvářet zázemí
umožňující pestrou nabídku možností v tomto směru, tak aby lidé v regionu
nepociťovali jako nevýhodu svůj život ve venkovské oblasti.

Po tomto úvodu byla zahájena diskuse s občany, kteří mohli přednášet své návrhy, požadavky
či postřehy k rozvoji území a řízení tohoto rozvoje.

První připomínka směřovala ke konkrétnímu projektovému záměru. Jedna z přítomných se
ptala, jak vypadá příprava výstavby cyklostezky a zda je reálné její vybudování. Z hlediska
občanů se jedná o velmi žádaný projekt, který zvýší bezpečnost cyklistů při pohybu v regionu.
Odpovědí bylo, že zmíněná cyklostezka je jedním z prioritních projektů v území a z toho
důvodu se také objeví zmínka o ní ve strategii MAS. Její potřebnost je navíc podložena
provedenou analýzou v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Další dotaz směřoval do oblasti neziskového sektoru a týkal se podpory neziskových organizací
a spolků. Zda se s podporou počítá a v jaké míře. Konkrétně se jedná o možnost čerpat dotační
prostředky na vybudování zázemí, které umožní vykonávat a rozvíjet činnosti spolku.

Odpověď: rozvoj neziskového sektoru je v regionu dlouhodobě podporován, většinou ze
strany obcí, ale v minulém programovacím období také prostřednictvím MAS. Bohužel to
zatím vypadá, že možnosti podpory neziskového sektoru bude oproti minulému období
omezená a nebude možné čerpat prostředky v takovém rozsahu jako v minulém období.
Podpora neziskového sektoru však bude ve strategii zahrnuta a MAS bude hledat a
představovat cesty, jak této oblasti zajistit také adekvátní podporu.

Další dotaz směřoval na oblast volnočasových aktivit a cestovního ruchu a týkal se rozvoje
infrastruktury pro horskou cyklistiku a pěší turistiku obecně. Zda bude tato oblast ve strategii
řešena.
Odpověď: oblast cestovního ruchu byla ve větší míře podporována v minulém programovacím
období, kdy vznikla celá řada nových značených tras pro pěší a cyklisty. Celá oblast cestovního
ruchu je ve strategii uvedena a počítá se s podporou forem šetrných k životnímu prostředí,
kam výše uvedené aktivity spadají. Zatím nevyjasněnou otázkou je však financování těchto
aktivit, jelikož v rámci dokumentů EU, není cestovní ruch zařazen mezi podporované aktivity.

Zbylá část diskuze se týkala konkrétních problémů v jednotlivých obcích a jednalo se o běžné
požadavky a návrhy v podobě budování infrastruktury (chodníky, místní komunikace apod.),
péče o vzhled obcí vč. sídelní zeleně apod.

Na závěr vystoupil předseda MAS Vojtěch Ryza, který poděkoval přítomným za účast a aktivitu.
Zmínil, že příprava strategie bude probíhat také v následujících měsících a že všichni občané
z území mají možnost i nadále posílat své návrhy prostřednictvím emailu nebo osobní
návštěvou kanceláře MAS a že aktuální verze strategie je k nahlédnutí na webu
www.mashornolidecska.cz

