
3. prosinec 2013 od 15—17 hodin zasedací místnost radnice MěÚ 

v Hlinsku- Poděbradovo náměstí 

Akci zajišťovala MAS Hlinecko ve spolupráci s garantem MAS (Místní akční skupinou Sdružení pro 

rozvoj Poličska o.s.) a hosty z MAS Moravský kras, kteří zpestřili facilitací celé jednání . 

Zástupci garanta i hostů měli předem možnost prostudovat všechny finální zpracované podklady MAS 

a nezávislým pohledem s vazbou na zkušenosti regionu, názory na jejich koncepci a výsledky 

představili zástupcům veřejnosti. 

Smyslem jednání bylo oponovat výsledky práce MAS za 1-11/2013 „cizími aktéry“ , zejména 

představit výhody a nevýhody regionu Hlinecka s vazbou na definované strategické cíle. 

Okolo strategických cílů byla vedena diskuse směrem k detailům možných aktivit a směřování 

budoucích činností, než ke zpochybnění jasných koncepčních směrů. 

Výsledky nezávislých hodnotitelů analýzy v regionu MAS Hlinecko směřují neustále k řešení stejných 

palčivých problémů, o kterých víme, k nim patří zlepšení obecné zaměstnanosti, celkového 

nevylidňování území, zamezení stárnutí populace a odchodu mladé generace, která má primárně 

zájem v regionu dále zůstat, ale možnosti, zejména pracovní, jí to nedovolují. Problémem je i větší 

vzájemná provázanost veřejné správy a podnikatelů, zjednodušení podmínek pro podnikání na úrovni 

obce a veřejné sféry versus zvýšení zaměstnanosti a ekonomický přínos pro obyvatele i obecní 

rozpočty a pochopení vzájemné důležitosti a spolupráce. Území naší okrajové MAS Pardubického 

kraje s méně příznivou nadmořskou výškou a stíženými podmínkami nevedou k výraznému rozvoji 

zemědělství i provozu některých podnikatelských aktivit. Území naší MAS nebylo ani MMR 

vyhodnoceno jako území „rozvojové“ z hlediska perspektivy rozšiřování průmyslové výroby a 

potenciálních zahraničních investorů či firem, ale pouze jako území stabilizované (jen část a větší 

obce) a nakonec jako území periferní. O to více je v oblasti MAS, která leží ve dvou CHKO větší 

příležitost k rozvoji služeb a infrastruktury cestovního ruchu, společně s propagací a publicitou, 

možností rozvoje regionální značky, podpory regionálních výrobců, prodejen a trhů. 

Oponentura podkladů a jejich prezentace veřejnosti potom se samozřejmostí podpořila správný směr 

vývoje ve spolupráci se školami, podnikateli a školami (rozvoj technických oborů, možnosti praxí u 

stávajících firem, budoucích zaměstnavatelů atd…), rozvoj sociálních služeb (obzvláště v regionu 

s nadprůměrnou věkovou strukturou obyvatel). 

Samozřejmostí je podpora občanské vybavenosti a infrastruktury, jejíž potřeby jsou velmi dobře 

zmapovány prostřednictvím veřejné sféry- obcí a svazku obcí. 

Představení a oponentura výsledně zvolených strategických cílů MAS Hlinecko byla diskutována 

s veřejností, z pléna, krom námětů na rozpracování určitých oblastí, které budou řešeny návazně 

počátkem roku 2014, nezazněly žádné zásadní výhrady nebo kritika opomenutí základních palčivých 

témat regionu k řešení. Naopak účastníky zajímala praktická aplikace minulého období 2007-2013 ze 

strany již zkušených MAS a jejich doporučení reálných témat a možností případných projektů. 

 

  



Výstupy a efekt akce 

a) Otevřená diskuse a oponentura postupu výběru strategických cílů a postupu k jejich definici 

za účastí zástupců dvou nezávislých MAS v ČR (MAS Moravský kras a MAS Sdružení pro rozvoj 

Poličska), nezávislý pohled zkušených zástupců MAS 

b) Zpětná vazba formou ukázky konkrétní práce a projektů v období 2007-2013 ze strany již 

podpořených MAS- důležité utvrzení dobrého směru vývoje a stimul další aktivní práce členů 

MAS  

Doložení realizace akce- pozvánka, fotodokumentace, zápis  

Zpracovala Olga Ondráčková, manažerka MAS 


