Zápis ze 4. plánovacího workshopu MAS Sokolovsko

Místo konání: Hory, Restaurace pod Kaštanem
Datum a čas konání: 26. března 2013, od 14:00 hodin – 17:30 hod.
Počet zúčastněných osob: 23 přítomných
Facilitace: Ing. Kristína Trollerová
V pořadí 4. plánovací workshop pracovní skupiny MAS Sokolovsko pro tvorbu nové strategie MAS pro
období 2014-2020 zahájila přivítáním všech přítomných facilitátorka Ing. Kristína Trollerová.
Obsah programu 4. plánovacího workshopu MAS byl následovní:
1. Doplnění vize a zpětná vazba
2. Přehled připravovaných záměrů 2014-2020
3. Teoretický úvod ke strategickému plánování
4. Připomenutí problémů cílových skupin a výsledky anonymní ankety
5. Formulace priorit moderovanou diskusí
6. Tvorba strategických cílů v jednotlivých prioritách
Ad 1.
Bylo představeno doplnění vize vyplývající z poslední diskuse na 3. WS. Nebyly k doplnění žádné
připomínky.
Ad 2.
Byl představen přehled plánovaných záměrů na další programové období EU. Bylo konstatováno, že
záměry doposud poskytlo 25 obcí z 36 členských obcí MAS. Celkem bylo vysbíráno 131 záměrů
v hodnotě 344,5 mil. Kč z toho 114 z veřejné sféry, 13 z NNO a pouze 4 z podnikatelského sektoru.
Z pohledu požadavků na finanční prostředky veřejná sféra válcuje neziskovou a podnikatelskou
sféru 92% oproti 6% z NNO a 2% pro podnikatele. Bylo konstatováno, že tento vývoj se nám na půdě
MAS nelíbí a je potřeba s tím něco udělat.
Ad. 4
Komunitní skupině byly připomenuty 2 nejdůležitější problémy, které byly definovány zástupci
cílových skupin na 2. WS. Dále byly prezentovány výsledky anonymní ankety, která proběhla před
započetím tohoto komunitně-plánovacího workshopu. Bylo vyplněno 22 anketních lístků se 3
otázkami. Z ankety vyplynulo, že :
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 Nejzávažnějšími problémy MAS Sokolovsko jsou: nezaměstnanost a nízká vzdělanostní
úroveň
 Obce by na poli vzdělávání mohly: poskytovat zdarma prostory ke vzdělávání a podílet se na
iniciování vzdělávacích akcí
 Obce by na poli podpory zaměstnanosti mohly: spolupracovat s firmami a NNO a podílet se
na tvorbě projektů na podporu zaměstnanosti
Facilitátorka poukázala na nesoulad výsledků ankety se zaměřením plánovaných záměrů obcí, které
především chtějí řešit rekonstrukci komunikací, veřejných budov, dále úpravy zeleně a veřejných
prostranství, což neřeší kardinální problém MAS Sokolovsko, kterým je vysoká nezaměstnanost.
Na toto téma se rozpoutala vášnivá diskuse zejména v oblasti úvah o tom, jak obce by mohly svými
projekty podpořit zaměstnanost a vzdělávání. Především představitelé větších měst mají dojem, že
jako městský úřad na to nemají páky, a že na půdě workshopů MAS nelze tyto projekty vymyslet.
Facilitátorka reagovala tím, že navrhla uspořádat workshop v květnu zaměřený pouze na tvorbu
projektů podporujících zaměstnanost a vzdělanost. Reakce na tento návrh byla více méně tichá, ne-li
negativní, tudíž facilitátorka vyzvala přítomné, že pokud mají zájem a chuť se takovéhoto workshopu
zúčastnit, ať se přihlásí anonymně napsanou čárkou na flipchart ke slovu ANO. Výsledkem byl zájem 4
osob z celkového počtu 23 přítomných.
Ad 5.
Po občerstvovací přestávce se pokračovalo skupinovou prací na tvorbě priorit moderovanou diskusí.
Výsledkem bylo definování následujících 3 priorit, přičemž priorita Zaměstnanost byla určena jako
stěžejní:
1. Zaměstnanost: zejména v místě bydliště nebo v regionu, zabránit odlivu mladých lidí,
podpora CR jako zdroj zaměstnanosti (např. křížová cesta z Dasnic na Chlum), nakontaktovat
a zapojit majitelé nevyužitých budov a pozemků, vytvořit lobbing tým, který bude propagovat
osobně připravené průmyslové zóny (např. Nové Sedlo) a bude informovat vyšší úrovně o
problémech obcí, využití dědictví po hornické činnosti – využití výsypek, zapojení
dobrovolníků, podpora malých zemědělců
Projekty podporující zaměstnanost by měly být bodově zvýhodněny v procesu výběru
projektů k podpoře.
2. Kvalita života: zejména podpora rodina, která je základem státu, snižování kriminality,
zlepšování kvality fyzického prostředí, ochrana ŽP, podpora volnočasových aktivit jak pro
děti, tak dospělé, pojem Kvalita života je zde myšlen obecně, tudíž se prolíná do všech úrovní
života
3. Památky a CR – středověké kupecké cesty
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Ad 6.
Poslední aktivitou byla tvorba strategických cílů v jednotlivých prioritách, a to skupinovou formou,
kde se zformovaly 4 skupiny, každá řešila cíle v jedné prioritě. V rámci priority Památky a CR
pracovaly 2 menší skupiny.
Protože tvorba strategických cílů je nelehký úkol, často v pracovních skupinách docházelo k tomu, že
se zformulovaly už opatření tj. konkrétní typy projektů místo definice strategických cílů. Každopádně
se jednalo o podnětné náměty a nápady, které budou do strategie zapracovány. Přítomní byli
informováni o tom, že rozhodnutí o konečném znění všech strategických úrovní mají zpracovatelé
strategie spolu s Programovým výborem, který na základě toho bude i stanovovat monitorovací
indikátory (měřitelné hodnoty v projektech).
Následuje zápis z pokusu o tvorbu strategických cílů:
1. Zaměstnanost:
 Motivace investorů – lobbing (např. pro obsazení průmyslových zón či nevyužitých budov)
 Iniciativa zaměřená na politiky Karlovarského kraje (podpora zaměstnanosti)
 Podpora infrastruktury – průmyslové zóny
 Podpora projektů propagace na výstavách a v rámci public relations (projekt mapy podniků a
průmyslových zón)
 Maximální využití EF – dočerpávání alokací
 Využití nezaměstnaných z ÚP na placené veřejně prospěšné práce
 Snížit věkovou hranici odchodu do důchodu – každý důchodce zaučí svého mladého zástupce
(nerušit stávající místa)
 Podpora výuky cizích jazyků jako připravenost pro budoucí povolání pro cizí investory
 Podpořit budoucí zemědělce např. konáním farmářských trhů
 Rekonstrukce obecních objektů hrazených z dotací v rámci učňovských řemesel (na
nevyužitém chátrajícím objektu se zrekvalifikují nezaměstnaní nebo mladí)
 Nesamostatnost mladých lidí, kteří jsou živeni do vysokého věku rodiči
2. Kvalita
 Dostatek parkovacích míst (dojezd do zaměstnání)
 Řešení dopravní obslužnosti (měření – poměr počtu lidí, kteří se potřebují někam dostat
k počtu lidí, kteří se tam dostanou)
 Zvýšení bezpečnosti v obcích (měření – nápadem trestné činnosti)
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 Příležitosti pro zapojení seniorů do dobrovolnické práce (mikrojesle)
 Kvalita života seniorů (měření: počet aktivních seniorů k počtu seniorů celkem)
 Podpora sociálně slabých rodin – školy v přírodě, ozdravné pobyty
 Centra volného času pro mládež
 Dostatek míst v MŠ a zastupitelnost MŠ v době dovolených

3. Památky a CR
 Mapa historických míst – spolupráce se ZŠ +SŠ+ZUŠ
 Tvorba databáze památek MAS pro zvýšení propagace regionu MAS
 Region MAS jako cíl turistů ČR a příhraničí
 Napojení evropských turistických tras na region MAS a Prahu
 Zapojení dětí a mládeže do aktivit CR (Nauč se být průvodcem)
 Oživení městských center – projekt Obce a města očima dětí – výstava obrázků dětí i seniorů,
na niž bude zobrazeno konkrétní místo
 Propojení mezi obcemi – podpora CR a obcí – vytvoření jedné mapy MAS (graf. zpracování,
fotky, překlady, tisk)

Facilitátor a tým MAS uvažují na podnět zástupců NNO přítomných na workshopu zorganizovat
workshop na tvorbu smysluplných projektů se zástupci aktivních NNO, které jsou plné nápadů. Role
obcí by spočívala ve vytipování a poskytnutí kontaktů na aktivní NNO, které by mohly na workshopu
přispět svými záměry a nápady.
Termín dalšího workshopu MAS nebyl přesně stanoven, ale bude dostatečně včas oznámen.

Zapsáno dne 27. 3. 2013
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