Zápis z 3. plánovacího workshopu MAS Sokolovsko

Místo konání: Horní Slavkov, městský úřad
Datum a čas konání: 29. ledna 2013, od 14:00 hodin – 17:00 hod.
Počet zúčastněných osob: 34 přítomných
Facilitace: Ing. Kristína Trollerová, Ing. Miroslav Makovička
V pořadí 3. 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 3. plánovacího workshopu MAS byl následovní:
1. Přehled čerpaných prostředků z MAS od roku 2009 (6 výzev)
2. Teorie k tvorbě vize, představení současné vize a její revize formou otevřené diskuse
3. Sběr plánovaných projektů subjektů na území MAS Sokolovsko pro období 2014-2020 –
vyplňování záměrových tabulek a prezentace jednotlivých záměrů přítomnými
představiteli různých subjektů působících na území MAS

Ad 1. Podpořilo se 100 projektů za cca 97,3 mil. Kč – z toho nejvíce čerpaly obce (81%
prostředků zejména na obnovu budov a komunikací), dále NNO (pouhých 11%) a podnikatelé
(8%). Samotná MAS na své projekty získala cca 16 mil. Kč. Bylo konstatováno, že nižší % čerpání
pro NNO a podnikatele je způsobeno také omezeným výčtem způsobilých výdajů, ale také
preferenčními kritérii, kterých revize určitě pro nové období proběhne.
Ad 2. Diskuse k vizi se zaměřila zejména na to, co si konkrétně představujeme pod pojmem
„obrození krajiny“ a s ohledem na omezené množství finančních prostředků, se kterými MAS
operuje, většina zúčastněných vidí obrození v malých jednotlivostech, drobnostech, které stojí
za to pro region zachránit (hrázděnky, historické mosty apod.) i když nejsou na seznamu
kulturních památek, ale pro dané místo mají svůj význam. Bylo navrženo udělat seznam
památek, které mají smysl zachránit pro budoucí generace a zachovat jejich původní ráz.
Diskutovalo se také o propojení obrození krajiny a duše, o narušeném vztahu ke krajině a
majetku v důsledku vystěhování původního německého obyvatelstva. Obrození duše vidíme
hlavně ve změně vnímání sokolovského regionu – změna image v myslích lidí.
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Facilitátoři uvedli, že pravděpodobně podle nových pravidel pro strategie MAS bude muset být
vize doplněna o tzv. strategické cíle tzv. koncové body, které by měly být:
 Specifické
 Měřitelné
 Akceptovatelné
 Realistické
 Sledovatelné v čase
Ad 3. Bylo odprezentováno cca 50 záměrů (především od obcí), ale své záměry prezentoval i
jeden zemědělec a pár NNO.
Nejvíce záměrů se objevovalo v infrastrukturní oblasti obcí – cca 30 projektů. Dále v oblasti
záchrany kulturního dědictví bylo prezentováno 8 projektů, 7 záměrů ze sféry NNO, které jsou
zaměřeny zejména na mediální pomoc NNO, ekooblast a vzdělávání v rukodělných
zaměstnáních. Seznam doplňují 2 zemědělské záměry na nákup strojů a zpracování
zemědělských produktů.
Na závěr bylo dohodnuto místo konání 4. workshopu – OÚ Hory v únoru 2013.

Zapsáno dne 31.1. 2013
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