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ZÁPIS
ze Setkání pracovních skupin MAS Stolové hory
konané dne 4. června 2014 od 16.00 hodin
ve společenském sále Městysu Velké Poříčí
Přítomní členové:

dle prezenční listiny

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Aktuální výsledky analytické části strategického dokumentu
Práce ve skupinách
Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Přítomné členy pracovních skupin přivítal Mgr. Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory a seznámil je
s programem setkání. Zároveň opět přivítal zástupce firmy VČR s.r.o., ing. Jiřího Škodu a Ditu
Leinweberovou, kteří povedou dnešní pracovní setkání.
2. AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Ing. Jiří Škoda seznámil členy pracovních skupin s hlavními výsledky analytické části v jednotlivých
oblastech Integrované strategie. Opět byla promítána prezentace výsledků analýz, doplněná o nové
informace a podněty z předešlého setkání pracovních skupin.
3. PRÁCE VE SKUPINÁCH
Po ukončení úvodní části byli členové pracovních skupin vyzváni k práci ve skupinách. Členové byli
rozděleni tak, aby skupiny, vytvořené pro dnešní společnou práci, obsáhly všechny oblasti dle
stávajících pracovních skupin (zemědělství a lesnictví, drobné podnikání, cestovní ruch, obnova a
rozvoj venkova a sport). Členům byly rozdány předem připravené formuláře, do kterých uváděli, dle
svého názoru, slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby, které se týkají jednotlivých oblastí na
celém území MAS Stolové hory. K těmto analýzám poté doplnili své vize tak, aby budoucí stav
odpovídal jejich představě. Každá skupina si poté zvolila svého zástupce, který jednotlivé body
vysvětlil ostatním skupinám. Tím byla práce ve smíšených skupinách ukončena.
Následovala práce ve skupinách dle jednotlivých oblastí a témat, přičemž se každá skupina
vyjadřovala pouze ke svému tématu (opět se jednalo o SWOT analýzu území a formulaci vizí).
Z obou částí dnešního setkání vzešly zajímavé podněty a názory, díky kterým bude strategický
dokument odpovídat potřebám celého území MAS Stolové hory a povede k jeho rozvoji.
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4. ZÁVĚR
Na závěr poděkoval ing. Škoda za dnešní aktivní práci ve skupinách a za množství podkladů pro
zpracování strategického dokumentu. Po předání slova předsedovi sdružení, který taktéž poděkoval
za účast a aktivní spolupráci, byli všichni přítomní členové pracovních skupin pozváni na veřejná
projednávání, která se uskuteční 16.6.2015 v Polici nad Metují a 18.6.2015 v Hronově, vždy od
18.00 hodin.

Zapsala:
Tereza Kohlová
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