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MAs VtAsAŘ

f

o.p.s.

Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč
Ě:26a 04 818
Zapsána V rejstříku obecně prospěšných spoIečnostívedeným Krajským soudem v Plzni oddí| o, vložka 93

ZPRAVA
z komunitního mikroregionáIního setkání
v ramcr prrpravy

Strategie komunitně Vedeného místníhorozvoje
na období 2oL4-2020
MAs VIadař o.p.s
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:
čas konání:

2' 6' 201'4 (pondělí)
Chrám chmele a piva, náměstíProkopa Velkého t951',Žatec
dle prezenčnílistiny
14:00 - 15:00 hodin

Shrnutí účasti:Setkání se konalo jako poslední bod programu jednání mikroregionu Nechranicko. Z
celkového počtu 7mi účastníkůtak byla zastoupena výrazně skupina zástupců měst a obcí, tedy veřejné
správy. Pozvánka na jednání byla vystavena jak na webových stránkách, tak sociální síti a rozeslána na
všech ny obecn í úřady m ikroregionu Nechra nicko'

V tomto regionu bude sběr a ověřování podkladů pro strategii dále řešen individuálními konzultacemi se
subjekty, které jsou vytipovány na základě rozhovorů se starosty obcí na územímikroregionu Nechranicko.
Vzhledem k přítomnosti 2 větších měst s vlastními komunitně připravovanými strategiemi rozvoje bude
velký důraz kladen také na využitíinformací z těchto materiálů.

Po shrnutí podpory MAS Vladař o.p.s. V mikroregionu Nechranicko a představení aktuálního stavu

legislativy kolem programovacího období 20l4-2o2o na státní a evropské úrovni jsme přešli k diskusi a
zjišťovánípotřeb území'Využili jsme techniky kolektivního brainstormingu se zapisováním na flipcharty.
otázky by|y cílenéna zjištěnípodkladů pro SWoT analýzu.

Kompletní přehled
Silné stránky

zi ištěn

tů:

:

(Čeho sinejvíce ceníte no území Mikroregionu

Nechranicko?)

'
'
'
'

Krajina, příroda (4 pref')

Atraktivníturistická místa (3 pref.)
Památky (2 pref.)
Regionální produkty (chmel) (6 pref.)

Slabé stránky :
(Co se Vám na území MÍkroregionu Nechranicko
nelíbí?)
' Nezaměstnanost (3 pref')

'
'
'

Vzdělanost (2 pref')
Známost regionu uvnitř
Známost regionu na venek (2 pref.)
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Dopravní obslužnost

Nedostatek financí (6 pref.)

Síťcest

Lobby regionu (1 pref.)

Kulturníakce (3 pref.)

Cyklostezky (2 pref.)

Sportovnívyžití

Neadresné soc. dávky

Dostu pnost zdravotn í péče

Nepřizpůsobiví občané(2 pref.)
Nekonání soudů (4 pref.)
Nesplavnost ohře od Nechranické přehrady
dále

Příležitosti :
je no území Mikroregionu Nechranicko udělat,

(Co

aby se tu lépe žilo?)

'
'

obnova

a

výstavba chodníků

Zlepšení pořádku a čistoty veřejných prostor
(2 pref.)

'
'
'
'
'

Cyklostezka ohře (a pref.)
Práce policie (5 pref.)
Koncepčnost a dodržování strategie
propagace (5 pref.)
Veřejná doprava
Povědomí o regionu a okolí(5 pref)

Hrozby:
(Co můžev budoucnu zhoršit kvolitu životo na územÍ
M i kroreg ion u N ech ro n icko? )

'

Koncentracenepřizpůsobivýchspoluobčanů
(6 pref.)

'
'
'
'
'
'
'

Sníženípravomocísamosprávy (1 pref.)
Odchod elit (2 pref.)

Zhoršenípracovnínabídky (3 pref')
Výstavba velkoplošných zdrojů obnovitelné
energie (2 pref.)
Narušení krajinného rázu (2 pref.)

Rozšířenídrogmezi mládeŽí(4 pref')
Zhoršeníkvalityvod (řeky, přehrady)

(3

pref.)

Za správnost

lns

JoselnpÝ
f'

.'/'

{
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