Zápis
z pracovního regionálního setkání území měst Sázava, Týnec nad Sázavou, Neveklov,
Votice, Bystřice a Jílové u Prahy
ke zhodnocení rozvojových aktivit v regionu Posázaví za období 2006 – 2010
v rámci procesu evaluace Strategického plánu Leader
Setkání se konalo v Benešově v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v budově piaristické
koleje na Masarykově náměstí 1 dne 26. dubna 2010 od 16 hodin.
Setkání proběhlo podle navrženého programu:
16:00 – 16:15 Úvod setkání a představení jednotlivých účastníků, očekávání účastníků
setkání, vyplnění dotazníku.
16:15 – 16:30 Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu Posázaví,
retrospektiva obsahu a naplňování Strategie rozvoje regionu Posázaví.
16:30 – 17:15 Společné zhodnocení současného stavu, diskuse o vývoji stavu rozvoje v
oblasti zájmu účastníků.
17:15 – 17:40 Návrh na využívání dotačních prostředků z programu Leader v období
2011 – 2013.
17:40 – 17:50 Definování závěrů a požadavků.
17:50 – 18:00 Závěr a zhodnocení setkání.
Setkání se zúčastnily 4 osoby
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Jméno a příjmení
Martin Kraus
Martina Rychlá
Jiří Zápal
Jan Slabý

Subjekt
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Město Neveklov

E-mail
martinkraus@jilove.cz
rychla@jilove.cz
zapal@jilove.cz
mesto@neveklov.cz

Účastníci setkání vývoj aktivit jimi zastupovaných subjektů za uplynulé čtyřleté období.
Specificky se zabývali definicí významných zátěží nebo zhoršení stavu majících vliv na
rozvoj jejich zájmové oblasti, zamýšleli se také nad pozitivními vlivy (plusy) napomáhajícím
rozvoji jejich oblasti činnosti a majícími dopad na rozvoj regionu.
ZÁTĚŽ
Majetkoprávní vztahy - nevypořádané
Neochota bank poskytovat úvěry
Nedostatek volných peněz
Zvýšení administrativní zátěže
Problém s politikou kraje
Nezájem lidí než nastane problém
Malá snaha o vlastní informovanost
Za peníze lze všechno … a málokdo tuto vlastnost nemá

PLUSY
Větší aktivita zájmových skupin a jejich rozvoj
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Větší informovanost lidí
Větší angažovanost mladých
Vznik nových spolků
Přístup k dotačním prostředkům
Jasně vymezené mantinely administrativy
Zlepšení územního plánování
Lepší možnost volby (širší nabídka) služeb (např. územní plánování)
Na základě stanovení zátěží a pozitiv hledali účastníci možná řešení jednotlivých problémů.
ŘEŠENÍ
Jasně daná pravidla – vše běží v zaběhnutých kolejích
Profesionalizace činností
Školení pro nové politické vedení (samosprávu) o tom co na obci (městě) lze a co ne
– vymezení priorit
Motivace aktivních jednotlivců a spolků
Hledání společných řešení výhodných (přijatelných) pro většinu
Pro rozdělování finančních prostředků v rámci Strategického plánu Leader je důležitý pohled
potencionálních žadatelů. V první části každý z účastníků subjektivně definoval prioritu
jednotlivých fichí SPL. Na základě přidělených bodů byla stanovena celková priorita
(nejméně bodů je nejvyšší priorita).
STANOVENÍ PRIORITY JEDNOTLIVÝCH FICHÍ

ČÍSLO A NÁZEV FICHE

PRIORITY

SOUČET

POŘADÍ

I. Aby se Vám tu líbilo

6

6

6

3

21

6

II. Poznejte to u nás

2

3

3

6

14

4

III. Aby se nám tu líbilo

5

1

4

1

11

2

IV. Ctíme svou minulost

3

4

2

2

11

2

V. Stavíme na rodině a mládeži

4

5

5

4

18

5

VI. Myslíme na budoucnost

1

2

1

5

9

1

celkem

84

V druhé části každý z účastníků přiděloval virtuální finanční prostředky jednotlivým fichím
SPL. Celkem měl k dispozici 18 bodů, musel přidělit body všem fichím bez výjimky, nejmenší
přidělený počet byl 0,1, maximální počet na jednu fichi nebyl stanoven. Výsledky
v jednotlivých Fichích byly sečteny a následně byl stanoven procentuální poměr alokací na
jednotlivé fiche.
STANOVENÍ POMĚRU DĚLENÍ ALOKACE FINANCÍ NA JEDNOTLIVÉ FICHE
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ČÍSLO A NÁZEV FICHE
I. Aby se Vám tu líbilo
II. Poznejte to u nás

FINANCE

SOUČET

%

3

2

1

1

7

10%

0,5

1

2

2,5

6

8%

III. Aby se nám tu líbilo

8

3 4,5

4

19,5

27%

IV. Ctíme svou minulost

4

4 5,5

3,5

17

24%

V. Stavíme na rodině a mládeži
VI. Myslíme na budoucnost

0,5

1

2

1

4,5

6%

2

7

3

6

18

25%

72

100%

celkem

I. A by s e V ám tu líbilo
II. P oz nejte to u nás
III. A by s e nám tu líbilo
IV . C tíme s vou minulos t
V . S tavíme na rodině a
mládež i
V I. Mys líme na
budouc nos t

V závěru účastníci definovali oblasti, které je v rámci setkání překvapili. Stejně tak na
základě svých dlouhodobých zkušeností i prožitého setkání definovaly své požadavky na
další období.
PŘEKVAPILO
Malá účast
POŽADAVEK

Setkání vedl a zápis ověřil: Václav Pošmurný
Poznámky ze setkání: Marie Škvorová
Zápis zhotovila: Zuzana Matoušková
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Foto ze setkání
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