MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93

Zápis z 1. komunitního workshopu v rámci přípravy
Integrované strategie území na období 2014-2020 MAS
Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:
Čas konání:

30. 11. 2012 (pátek)
Obecní úřad Vilémov, Náměstí č. p. 1, Vilémov u Kadaně
dle prezenční listiny
09:00 – 11:30

Ředitel Martin Polák představil přítomným nástin možného směřování metody LEADER
v nadcházejícím programovém období 2014-2020. Tento workshop je, podle jeho slov, prvním
takovým ze série dalších, které budou následovat. V programovém období 2014-2020 bude kladen
větší důraz zapojení veřejnosti při vzniku ISÚ. Ředitel Polák dále shrnul podporu MAS Vladař o.p.s.
a představil aktuální stav předpisů a nařízení kolem programovacího období 2014-2020 na národní
a evropské úrovni.
Pan Michal Ryšavý položil otázku, jak to bude s financováním projektů administrovaných MAS
Vladař po roce 2014. Pan ředitel Polák odpověděl, že je požadavek ze stran MAS i Evropské
komise na větším uplatnění metody LEADER při přerozdělování evropských fondů, takže se
očekává větší přidělená alokace než je tomu v současném období a také více zapojených
operačních programů.
Následně se přešlo k diskuzi účastníků a zjišťování potřeb a problémů území. Pomocí
brainstormingu se zapisovali na flipchart nápady přítomných. Otázky byly zaměřené na zjištění
podkladů pro SWOT analýzu.
Z celkového počtu 16ti účastníků byla zastoupena z 50% podnikatelská sféra a z 25% a 25%
neziskové organizace a státní sféra. Pozvánka na jednání byla vystavena jak na webových
stránkách, tak sociální síti a rozeslána na všechny obecní úřady mikroregionu Radonicko.
Další sběr dat a ověřování podkladů pro strategii bude dále řešen individuálními konzultacemi s
vytipovanými subjekty.
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Silné stránky
Památky
Příroda
Spolky
Volnočasové aktivity
Zemědělská tradice území
Příležitosti
Místní rozhlasy v obcích
Větší propagace turismu
Okrašlení a zeleň veřejných prostor
Modernizace škol – centrum života obce
Opravy památek
Podpora spolků a místních organizací
Další rozvoj technické infrastruktury

Slabé stránky
Technická infrastruktura
Občanská vybavenost
Málo zaměstnavatelů
Dopravní obslužnost
Rozpad tradičních podniků – vybydlené areály
Hrozby
Odliv produktivního a vzdělaného obyvatelstva
Těžba nerostných surovin
Zhoršení rozpočtových výhledů obcí
Zvyšující nezájem občanů o dění
Zhoršení životního prostředí
Přistěhování nepřizpůsobivých občanů

Ve Vilémově 30. listopadu 2012
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Zapsal: Martin Polák
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