Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zápis

z
II. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020

Datum:

16. 7. 2013

Čas:

16:00h

Místo: „Zasedací místnost Města Albrechtic“ (klubovna tělocvičny Základní školy ve Městě Albrechticích)

Program:
1) Úvodní slovo - Ing. Jana Bradová
2) Identifikace nejdůležitějších silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení dalšího rozvoje
regionu – Pavel Žiška
3) Diskuse nad dlouhodobou vizí regionu – Pavel Žiška
4) Definování klíčových oblastí rozvoje regionu – Pavel Žiška

Ad.1)
Ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Ing. Jana Bradová zahájila II. Veřejné projednání Integrovaného strategického
plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020, přivítala všechny přítomné z řad veřejnosti a v krátkosti
připomněla stanovené úkoly z I. Veřejného projednání. Jednalo se konkrétně o připomínkování Profilu území
a doplnění SWOT analýzy. Následně předala slovo panu RNDr. Žiškovi z ARR (Agentury pro regionální rozvoj),
která zpracovává pro MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. ISÚ(Integrovaná strategie území).

Ad.2)
Pan RNDr. Žiška poděkoval za zaslání námětů veřejného připomínkování Profilu území a SWOT analýzy a
následně rozdal každému z přítomných výsledek z tohoto připomínkování v podobě tří tematických SWOT
analýz doplněných o příspěvky veřejnosti. Úkolem každého z přítomných bylo bodově ohodnotit jednotlivé
oblasti SWOT analýz.
Tyto tři tematické SWOT analýzy budou také zveřejněny na webových stránkách MAS, k bodovému
hodnocení veřejnosti a následně z výsledků bodování bude sestavena komplexní SWOT analýza.

Ad. 3)
Pan RNDr. Žiška prezentoval účel formulování vize při strategickém plánování a uvedl příklady vizí z jiných
regionů. Následně proběhla rozsáhlá diskuse o dalším směřování rozvoje Krnovska a jeho budoucí žádoucí
podobě. Náměty veřejnosti byly zaznamenány a budou panem RNDr. Žiškou zpracovány do jednotné vize.“
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Ad. 4)
Pan RNDr. Žiška připravil návrh klíčových oblastí rozvoje regionu:
 Hospodářství
 Lidé a společnost
 Životní prostředí a infrastruktura.
Tento návrh byl veřejností přijat, a proto pan RNDr. Žiška oslovil přítomné k vytvoření tří pracovních skupin,
které se budou zabývat jednotlivými oblastmi.

Z přítomných se tedy přihlásili do jednotlivých pracovních skupin tito zájemci:
Pracovní skupina Hospodářství:
-

Václav Kalda

-

Patra Kučerová

-

Petra Veličková

-

Veronika Turýnová

-

Karel Novák

Pracovní skupina Lidé a společnost:
-

Martina Jalamasová

-

Ing. Lenka Metzlová

-

Petra Veličková

-

Veronika Turýnová

-

Helena Hádělová

-

Karel Novák

Pracovní skupina Životní prostředí a infrastruktura:
-

Petra Veličková

-

Veronika Turýnová

Pracovní skupiny jsou otevřené, a proto bychom velice rádi přivítali nové zájemce o práci v těchto
skupinách!!! Do skupiny je možné se nahlásit prostřednictvím e-mailu: ziska@arr.cz
Ad. 5)
Závěrem poděkovala ředitelka MAS všem přítomným za jejich aktivní účast a ukončila II. Veřejné projednání
Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020.

V Osoblaze dne 17.7.2013

Zapsala:
Ing. Jana Bradová

