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1. ÚVODNÍ SCHŮZKA K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE MAS PLOŠTINA 
 
Datum:  11. 9. 2012 Vysoké Pole 
Přítomno: celkem 7 osob programového výboru a pracovníků kanceláře 
Program: 

1. Úvodní slovo 
2. Harmonogram 
3. Nastavení spolupráce 
4. Diskuze 

 
Průběh jednání: 
Programový výbor a manažeři MAS se sešli ve Vysokém Poli, aby si předali informaci o 
novém programovacím období. Manažeři dále informovali o nastolení harmonogramu a 
informacích k přípravě Strategie. Programový výbor dal za úkol kanceláři MAS, aby apelovala 
na představitele obcí, aby s nimi v následujících několika měsících aktivněji spolupracovali a 
aby poskytovaly nejpřesnější údaje o svých obcích/městech, aby byla analytická část co 
nejprecizněji zpracovaná. To bude platit i v dalších navazujících částech celé strategie. 
 
Výstupy pro strategii: 

• Začít komunikovat s představiteli obcí 
• Připravit podklady k dotazníkovému šetření 
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  
 
Datum:  LISTOPAD 2012 – ÚNOR 2013 
 
Vytvořený dotazník byl sestaven a schválen vedoucími pracovníky MAS Ploština a následně 
byl distribuován do vybraných domácností všech 17 obcí, které jsou součástí MAS Ploština. 
Dotazníkové šetření probíhalo paralelně i elektronicky na www.mas.plostina.cz 
Dotazník odevzdalo celkem 421 obyvatel obcí MAS Ploština. V dotazníku byly otázky 
zaměřené zejména na spokojenost občanů s obcí/městem ve kterém bydlí, co se jim líbí, co 
naopak postrádají a co by chtěli do budoucna řešit. 
 
 
Výstupy pro strategii: 

• Výsledky dotazníkové šetření sloužily k tvorbě Strategie 
• Výsledky dotazníku jsou uvedeny v příloze č.6, popř. na webu zde 

 
 

 
 
 

http://www.mas.plostina.cz/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dFpld0dSaC1yU0ZrR2k2cy1YS2RCS0E6MQ
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3. SETKÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLKŮ  
 
Datum:  11. 12. 2013 VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
Přítomno:  21 osob  
 
Program: 
1. Seznámení se změnami v legislativě, které se dotýkají fungování neziskových organizací a 

spolků, v souvislosti s novým občanským zákoníkem. S výše uvedeným vás seznámí paní 
Mgr. Pavla Nováková, která se problematice NNO věnuje na Krajském úřadě Zlínského 
kraje. 

2. Potřeby a požadavky NNO a spolků v novém programovém období pro jejich další 
existenci a rozvoj. Tyto potřeby by pak měly být relevantně zohledněny v připravované 
Strategii MAS Ploština pro roky 2014-2020. Strategie bude základním podkladem pro 
možnost čerpání podpor ze zdrojů EU v následujícím programovém období. 

 
Průběh jednání: 
Setkání se účastnily neziskové organizace a spolky působící na našem území MAS Ploština. 
Diskutovaly o novém občanském zákoníku, o jejich požadavcích, potřebách a problémech, 
které chtějí řešit v následujících letech.  
 
Výstupy pro strategii: 
Výstupy a závěry tohoto jednání budou použity při tvorbě strategie na nové programovací 
období a to jak v analytické tak i ve strategické části. Projednány byly potřeby, požadavky 
neziskových organizací do nového programovacího období, návrhy do SWOT analýzy.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



6 
// POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY 

4. VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ SCLLD PRO ÚZEMÍ MAS PLOŠTINA 2014-2020  
 
Datum:  12. 12. 2013 VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
Přítomno:  25 osob  
Program: 

1. Úvodní slovo předsedy MAS 
2. 2 Představení MAS Ploština, obecné informace o strategii 
3. Dotazníkové šetření, výstupy 
4. Skupinová práce na SWOT analýze – tvorba 
5. Nástin podporovaných oblastí 
6. Sběr projektových záměrů 
7. Vyhodnocení, diskuze 

 
 
Průběh jednání: 
Manažer MAS informoval přítomné o činnosti MAS Ploština. Následně v krátké prezentaci 
obeznámil s důvody tvorby strategie, s postupy při její realizaci, s návazností na další 
strategické dokumenty. Dále ještě stručně informoval o výsledcích dotazníkového šetření. 
Následně se ujal slova zástupce organizace CPKP, o.p.s., který vedl facilitaci veřejného 
komunitního projednávání. 
Tvorba SWOT analýzy probíhala tak, že každý z účastněných obdržel barevnou kartu, podle 
které se pak zařadil do skupiny. Byly vytvořeny celkem čtyři skupiny, které vyjadřovaly a 
hodnotily silné a slabé stránky regionu, příležitosti a hrozby. Tyto byly zapisovány na tabuli a 
na závěr veřejně vyhodnoceny. Každá skupiny pracovala u jednoho flipchartu určený čas.  
V další části proběhl sběr projektových záměrů a námětů. Každý účastník měl možnost 
napsat projektový záměr, který by rád realizoval v budoucím období a přiřadit je 
k navrženým oblastem. Společně se diskutovalo o možném integrovaném projektu. 
 
Výstupy pro strategii: 
Podklady k SWOT analýze regionu a zásobník projektových záměrů, který bude použit při 
stanovování priorit.  
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5. JEDNÁNÍ S PŘEDSTAVITELI OBCÍ – INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY  
 
Datum:  LEDEN – ÚNOR 2014 
 
 
Průběh jednání: 
Realizační tým MAS Ploština v lednu – únoru 2014 uskutečnil celkem 16 pracovních cest do 
jednotlivých obcí MAS Ploština. Trasy byly rozděleny celkem do 5 pracovních cest. 
Všem starostům se na konci roku vygenerovaly z analýzy data, která se týkala jejich obce. 
Starostové pak měli za úkol data prostudovat a popř. je doplnit či opravit a ověřit jejich 
správnost.  
 
Data, která jim byla vygenerována, se týkala zejména: 

- technická infrastruktura 
- vybavení obcí a služby 
- životní prostředí 
- společenský život 
- hospodářská činnost 
- řízení obcí 
- turistický ruch 

 
Zbylé kapitoly byly také vygenerovány, ale šlo především o statistická data (např. 
obyvatelstvo, zaměstnanost, bydlení). Každý starosta se mohl vyjádřit k celé analýze, zda by 
do ní nějaké data doplnil apod. Tato analýza byla také elektronicky přeposlána občanských 
sdružením, podnikatelských subjektů a zainteresovaným osobám, aby byla ověřena její 
správnost. Po každé pracovní cestě za starosty byly jejich připomínky zapracovány do 
analýzy. Nejvíce chybných údajů bylo v technické infrastruktuře, protože statistické údaje, ze 
kterých se čerpalo, byly neaktuální. V některých případech se ještě doplňovalo vybavenost 
obcí, kulturní a sportovní akce, které se konají v obcích a popis řízení obcí. 
Od podnikatelských subjektů a občanských sdružení nebyly žádné připomínky. 
 
Výstupy pro strategii: 
Byla projednávána analytická část strategie území MAS Ploština s jednotlivými starosty obcí, 
jejich připomínky byly zapracovány do celkové analýzy území MAS Ploština.  
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6. SETKÁNÍ PŘÍPRAVA INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS 
PLOŠTINA  
 
Datum:  15. 1. 2014 Nedašov 
Přítomno:  celkem 23 osob  
 
Program: 

1. Úvodní slovo předsedy MAS 
2. Představení MAS Ploština, obecné informace o strategii 
3. Dotazníkové šetření, výstupy 
4. Skupinová práce na SWOT analýze – tvorba 
5. Nástin podporovaných oblastí 
6. Sběr projektových záměrů 
7. Vyhodnocení, diskuze 

 
 
Průběh jednání: 
V prvním bodě manažer informoval o možnostech čerpání dotací po roce 2014. Čerpat 
finanční podpory bude možné z několika operačních programů (PRV, OP Z, IROP), v jednání 
jsou další rámce. Po té podal informace týkající se standardizace MAS, seznámil zúčastněné 
s podmínkami. 
Další bod se týkal samotného projednávání integrované strategie, ověřovali se základní údaje 
od jednotlivých obcí a jejich zakomponování do analytické části připravované strategie. Na 
jednání se také řešilo hlavní motto celé strategie. Byla podrobně probírána SWOT analýza, 
podněty k jejímu doplnění, stanovení dalšího postupu práce a zejména stanoveny základní 
priority dalšího směřování území a přípravy strategie, zásobníku projektů za jednotlivé obce,  
o možnosti oslovení a zapojení poradenské firmy do přípravy strategie.  
 
Výstupy pro strategii: 
 
Ze setkání MAS Ploština za účasti veřejnosti vzešly důležité informace k SWOT analýze a 
prioritám Strategie. 
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7. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZAPOJENÍ ŽEN  
 
Datum:  16. 1. 2014 Vysoké Pole 
Přítomny:  celkem 3 členky PS 
 
Program: 

1. Brainstorming:  „Jak vidíte MAS Ploština a náš region v roce 2024“ 
 
Průběh jednání: 
PS měla za úkol za svoji skupinu předat manažerovi MAS podněty na téma „Jak vidíte MAS 
Ploština a náš region v roce 2024. Moderátor (manažer MAS) řídil celou debatu, ve které se 
debatovalo např. o vysoké nezaměstnanosti žen v našem regionu, o zapojení (maminek) do 
volnočasových aktivit nebo o zdravém životním stylu a různých kurzech, které by se mohly 
realizovat na našem území. 
 
Návrhy, které vzešly z diskuze jsou následující: 

1. zaměření se na nezaměstnanost žen, protože zvláště v příhraničních oblastech je tato 
nezaměstnanost velmi vysoká (podpora podnikatelských aktivit, pomoc podnikům, 
aby mohly rozvíjet). 

2. Pomoc maminkám na mateřské dovolené (absence volných prostor pro scházení 
maminek) 

3. Rozšiřování dětských hřišť 
4. Podpora volnočasových kurzů s možností hlídání dětí 
5. Podpora zdravého životního stylu 
6. Pomoc matkám samoživitelkám (nabídka sociálního bydlení) 

 
Výstupy pro strategii: 
Všechny tyto návrhy budou ještě projednány a na základě vyhodnocené analýzy území a 
dalších jednání budou zařazeny (v případě jejich potřebnosti) do SWOT analýzy a následně 
do strategie území. 
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8. ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE DO MAS OPAVSKO  
 
Datum:  5.2. 2014 
Přítomno:  30 osob 
 
Program: 

1. Za příklady dobré praxe MAS Opavsko, MAS Rožnovsko 
 
Průběh exkurze: 
Návštěva MAS Opavsko, MAS Rožnovsko za příklady dobré praxe za účasti osob zapojujících 
se do přípravy SCLLD. MAS Opavsko představilo činnost MAS, příklady dobré praxe a ukázky 
přeshraniční spolupráce s Polskem. Dále byly představeny regionální známky. 
V MAS Rožnovsko byl průběh velmi podobný. Byly představeny příklady dobré praxe a 
konkrétní projekt vybudování nového kulturního centra v Zašové a minimlékárna. 
Na toto setkání byli pozváni členové MAS i široká veřejnost do naplnění kapacity autobusu. 
Účastníci se mohli seznámit s jinými MAS a vidět, jak to chodí u nich. 
 
Výstupy pro strategii: 
Rozšíření povědomí o projektech realizovaných v jiném území 
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9. PRACOVNÍ SKUPINA PRO CESTOVNÍ RUCH, HISTORII A KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ  
 
Datum:  13. 2. 2014 Vysoké Pole 
Přítomno:  3 členové PS 
 
Program: 

• Brainstorming:  „Jak vidíte MAS Ploština a náš region v roce 2024“ 
 
Průběh jednání: 
Jednání se účastnila pracovní skupina pro cestovní ruch, historii a kulturní dědictví. Ta měla 
za úkol za svoji skupinu předat manažerovi MAS podněty na téma „Jak vidíte MAS Ploština a 
náš region v roce 2024. Moderátor (manažer MAS) řídil celou debatu, ve které se debatovalo 
např.  

- rozvoj cestovního ruchu v MAS Ploština 
- jak zachovat kulturní dědictví 
- jak propagovat náš region 
- jak přilákat turisty 
- obnova památek 
- balíčky cestovního ruchu 

 
Z diskuze vzešly následují náměty, které ještě budou projednány: 

- vydávání propagačních materiálů o území 
- zlepšení ubytovacích možností 
- podpora obnovy areálu kulturní národní památky Ploština 
- udržování turistických tras 
- podpora dokončení cyklostezky Be-Vla-Va 
- obnova a udržování památek místního významu 

 
Výstupy pro strategii: 
Všechny tyto návrhy budou ještě projednány a na základě vyhodnocené analýzy území a 
dalších jednání budou zařazeny (v případě jejich potřebnosti) do SWOT analýzy a následně 
do strategie území. 
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10. PRACOVNÍ SKUPINA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
Datum:  20. 2. 2014 Vysoké Pole 
Přítomno:  3 členové PS 
 
Program 

• Brainstorming:  „Jak vidíte MAS Ploština a náš region v roce 2024“ 
 
Průběh jednání: 
Jednání se účastnila pracovní skupina pro životní prostředí a zemědělství. Ta měla za úkol za 
svoji skupinu předat manažerovi MAS podněty na téma „Jak vidíte MAS Ploština a náš region 
v roce 2024. Moderátor (manažer MAS) řídil celou debatu, ve které se debatovalo např.  

- Zemědělství v našem regionu 
- jak propagovat náš region 
- jak přilákat turisty 
- obnova památek 
- balíčky cestovního ruchu 

 
Diskuze byla rozdělena na dvě části: životní prostředí a zemědělství 
Životní prostředí 

- Snižování skládkování 
- Odstraňování brownfields 
- Snižování emisí (zvláště z vytápění) 
- Podpora výstavby zavlažovacích nádrží 
- Rozvoj ekologické výchovy  
- Zvyšování vytříděného odpadu 

 
Zemědělství 

- Podpora zejména malých zemědělců 
- Rozvoj ekologického zemědělství 
- Přechod na šetrné zemědělství 

 
Výstupy pro strategii: 
Všechny tyto návrhy budou ještě projednány a na základě vyhodnocené analýzy území a 
dalších jednání budou zařazeny (v případě jejich potřebnosti) do SWOT analýzy a následně 
do strategie území. 
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11. PRACOVNÍ SKUPINA PRO SPORT, KULTURU A MLÁDEŽ  
 
Datum:  20. 3. 2014 Vysoké Pole 
Přítomno:  3 členové PS 
 
Program 

• Brainstorming:  „Jak vidíte MAS Ploština a náš region v roce 2024“ 
 
Jednání se účastnila pracovní skupina pro sport,kulturu a mládež. Ta měla za úkol za svoji 
skupinu předat manažerovi MAS podněty na téma „Jak vidíte MAS Ploština a náš region 
v roce 2024. Moderátor (manažer MAS) řídil celou debatu, ve které se debatovalo např.  

- Sportovní vyžití v obcích 
- Kulturní vyžití v obci 
- Organizace zabývající se sportem a kulturou 
- Rozvoj aktivit u mládeže 

Z diskuze vzešly tyto náměty: 
- nedostatek sportovních zařízení (zejména na provozování kolektivních sportů) 
- více podporovat spolky  
- budování chybějícího zázemí pro spolkovou činnost 
- málo kulturních akcí 
- předcházení sociopatologických jevů u mládeže 
- podpora zapojování mladých lidí do spolkové činnosti a do dění v obcích 
- výstavba dětských a sportovních hřišť 
- podpora a organizování kulturních a sportovních akcí v obcích 

 
Výstupy pro strategii: 
Všechny tyto návrhy budou ještě projednány a na základě vyhodnocené analýzy území a 
dalších jednání budou zařazeny (v případě jejich potřebnosti) do SWOT analýzy a následně 
do strategie území. 
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12. EXKURZE PO VÝZNAMNÝCH FIRMÁCH NA ÚZEMÍ MAS PLOŠTINA  
 
Datum:  21. 5. 2014 
Přítomno:  27 osob 
 
Program: 
MAS Ploština zorganizovala exkurzi po významných firmách spojenou s prezentací naší MAS. 
Navštívené firmy: 

• Výrobní a chemické družstvo Dúbrava 
• Klobuckou lesní 
• Javorník, s.r.o. 
• HC BBSS 

 
Průběh exkurze: 
Jednání a exkurze byla zaměřena na přípravu SCLLD u významných zaměstnavatelů MAS 
Ploština v soukromém sektoru. 
MAS Ploština zorganizovala exkurzi po nejvýznamnějších podnikatelích a zástupcích z řad 
neziskového sektoru v regionu. Zúčastnění se postupně seznamovali s příklady dobré praxe a 
náměty potřeb území, kdy navštívili výrobní družstvo Důbrava, Klobouckou lesní s.r.o., 
společnost JAVORNÍK − CZ s.r.o. a hokejový klub BBSS. 
 
Výstupy pro strategii: 
Rozšíření povědomí o fungování sociálního, lesnického, zemědělského podniku a neziskové 
organizace. 
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13. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE  
 
Datum:  20. 6. 2014 Vlachovice 
Přítomno:  22 osob 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Integrovaná strategie MAS Ploština (analytická a strategická část) 
3. Identifikace problémů a potřeb 
4. Závěr 

 
Průběh jednání: 
Byla definována role MAS, programy a metody čerpání finančních prostředků a jejich 
přibližná alokace. Z OP IROP, PRV a OP Z se budou finanční prostředky čerpat 
prostřednictvím MAS, v ostatních (OPŽP, OP VVV, OP PIK) bude MAS plnit animátorskou 
úlohu. Individuální čerpání na jednotlivé projekty bude zachováno. Dále byla představena 
rozpracovaná strategie a a to její analytická a strategická část.  
Aktéři z území budou ještě jednou osloveni k připomínkování a doplnění dokumentu. 
Důležitým bodem přípravy a projednávání byla identifikace problémů a potřeb, která 
posuzuje trendy spojené s problémovými a rozvojovými oblastmi hospodářského a 
sociálního vývoje území v časovém období.  
 
Výstupy pro strategii: 
Ostatní části dokumentu budou připomínkovány a doplněny.  

Z veřejného projednávání vzešly důležité informace k SWOT analýze, prioritám strategie a 
především identifikace problémů a potřeb. 

Vyplynulo, že je největším problémem vysoká nezaměstnanost, se kterou se potýká většina 
členských obcí MAS. Vysoká nezaměstnanost je podmíněna nedostatkem pracovních míst, 
respektive nedostatečnou kvalifikací.  
 
Další problémy, které byly nejčastěji uváděny: 

• stárnutí populace a s tím související nedostatek zařízení sociálních služeb, 
• velmi špatný technický stav komunikací jak pro pěší, tak i pro automobilovou dopravu 

a s tím související nízká bezpečnost dopravy 
• nedostatek startovacích bytů 
• špatná propagace v oblasti cestovního ruchu a tím nevyužitý potenciál území 

a nevyhovující infrastruktura pro rozvoj,  
• nedostatek finančních prostředků na nové investice,  
• v některých obcích je špatná občanská a technická vybavenost,  
• chybějící zázemí pro spolkovou činnost,  
• zhoršující se socioekonomické podmínky obyvatel,  
• nedostatečná infrastruktura pro volnočasové aktivity.  
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Hlavní potřeby, které vzešly z veřejného projednávání jsou: 

• Vytváření a podpora pracovních míst,  
• rozvoj vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti a mládež,  
• rozšiřování a zkvalitňování služeb pro občany a infrastruktura občanské vybavenosti,  
• zlepšení péče o pěkný vzhled obce,  
• podpora rozvoje malého a středního podnikání,   
• podpora zemědělství a lesnictví,  
• rozvoj cestovního ruchu,  
• podpora spolkové činnosti.  
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14. DOKONČENÍ ANALYTICKÉ A NÁVRHOVÉ ČÁSTI, JEJÍ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 
 
Datum:  červen – září 2014 
 
Dokončení analytické a návrhové části strategie, expertní posouzení, průběžné veřejné 
projednávání. Toto projednávání probíhala podobně jako na začátku roku. Analytická část 
byla zveřejněna na webu MAS Ploština k možnosti jejího připomínkování. 
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15. FUTURE CITY GAME 
 
Datum:  3. – 4. 10. 2014 Trenčianske Teplice 
Přítomno:  20 osob 
 
Program: 
 

• Cíl: Získat nápady lidí žijících a pracujících v regionech Vršatec a Ploština, pro 
identifikaci problémů a návrhů k jejich řešení.  

 
• Forma: Workshop je inspirován metodou Future City Game (dalo by se přeložit jako: 

Hra Sídlo Budoucnosti) představuje kreativní postup pro zapojování veřejnosti 
do plánování rozvoje měst a regionů. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících 
specifické problémy evropských měst a regionů. Tato hra zpravidla probíhá jako 
dvoudenní akce, které se účastní obyvatelé příslušného regionu, pocházející z různých 
prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy.Herní týmy se soustředí na 
odhalení a pojmenování společných problémů, kterým regiony čelí – ekologických, 
sociálních, hospodářských i kulturních. Cílem hry je navrhnout nejlepší záměr 
způsobu, jak zlepšit kvalitu života v regionu, ať již v některé konkrétní čtvrti nebo 
oblasti,  nebo jako odpověď na společné naléhavé problémy, které řeší města všude 
na světě. 

 
• Téma: Tématem worshopu jsou obecné otázky fungování a rozvoje regionů Vršatec a 

Ploština. Podmínkou bude hledat aktivity, které budou rozvíjet obě strany hranice.    
 
Průběh setkání: 
Interaktivní seminář s názvem „Budoucnost regionů Ploština a Vršatec“se uskutečnil s cílem 
získat nápady od lidí, kteří žijí, pracují a zastupují odlišné prostředí v regionech Vršatec a 
Ploština, identifikovat problémy a hledání aktivit, které budou rozvíjet obě strany hranice. 
Workshop byl inspirovaný metodou Future City Game, která představuje kreativní postup 
pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst a regionů. 
 
Výstupy pro strategii: 
Podklady pro závěrečnou konferenci 
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16. ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE - FUTURE CITY GAME 
  
Datum:  28. -29. 11. 2014 Vysoké Pole, Újezd 
Přítomno:  cca 20 osob/den 
 
Program: 
Závěrečná konference projektu „20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních 
oblastech“ 
 
Průběh setkání: 
Na našem území MAS Ploština se uskutečnila česko-slovenská akce realizovaná v rámci 
operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, která 
byla zaměřena na budoucnost regionů MAS Ploština a MAS Vršatec.   
Akce byla pořádána pro všechny obyvatele regionu, kteří projevili zájem podílet se na 
společných rozvojových projektech. Hledali se vhodné zdroje a partnerské vazby pro realizaci 
projektů. Celé akci předcházel interaktivní workshop realizovaný podle principů Future City 
Game, kde bylo vygenerováno několik zajímavých projektů realizovaných v tomto regionu 
v rámci programového období 2014 - 2020. 
 
Výstupy pro strategii: 
Získání námětů na možné realizované projekty  
Možnost řešení určitých problémů na území 
Navazování partnerství a spolupráce 
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17. VALNÁ HROMADA A PROJEDNÁVÁNÍ SCLLD  
 
Datum:  11. 12. 2014 Obecní dům Loučka 
Přítomno:  41 členů MAS 
 
Program: 

1. Přivítání a představení nových členů 
2. Schválení programu a procedurálních náležitostí 
3. Schválení jednacího řádu 
4. Volba předsedy a místopředsedy MAS 
5. Volba Programového výboru 
6. Volba Výběrové komise 
7. Volba Kontrolní a revizní komise 
8. Zařazení členů do zájmových skupin 
9. Informace o projektech MAS 
10. Informace o SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje) 
11. Diskuze 

  
Průběh jednání: 
Na VH MAS Ploština byl diskutován bod Strategie SCLLD, kde byly členové informováni o 
průběhu standardizace, o fázích SCLLD, kterých již bylo dosaženo a co MAS ještě čeká. Dále 
jim byl předeslán výhled a odhad alokací pro MAS Ploština 2014 – 2020. Posledním bodem 
bylo řešení operačních programů, ze kterých si budou moci členové MAS Ploština žádat o 
finanční podporu. V tomto bodě se rozvinula debata ve všech přítomných sektorech, kam se 
dál nasměrovat a co vše by bylo dobré zahrnout do strategické části, aby ji mohli zástupci 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru plně využívat. Všechny náměty byly sesbírány 
a vyhodnoceny. 
 
Výstupy pro strategii: 
Pověření kanceláře MAS zahájit aktivity a činnosti spojení s realizací akčního plánu a 
implementační části Strategie 
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18. PRŮZKUM NÁMĚTŮ NA PROJEKTY  
 
Datum:  únor – duben 2015 
 
Oslovení zástupců obcí, podnikatelů a neziskových organizací o podání námětů na projekty, 
které by chtěli realizovat v následujících letech. (všechny náměty bez rozdílů zdroje 
financování), zjišťování absorpční kapacity území. 
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19. VALNÁ HROMADA  
 
Datum:  23. 3. 2016 Kulturní dům Drnovice 
Přítomno:  32 členů MAS 
 
Program:  

1. Úvodní slovo 
2. Schválení programu a procedurální náležitosti 
3. Přijetí nových členů 
4. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština  

pro období 2014-2020 
5. Možnost hlasování per rollam Valnou hromadou 
6. Diskuze, závěr 

 
 
Průběh jednání: 
V rámci jednání Valné hromady MAS byla jejím partnerům sdělena výše alokace, která bude 
určena na projekty konečných žadatelů a na chod a organizaci MAS. Následně byly také 
představeny programové rámce – IROP, PRV, OP Z, OPŽP. Přítomní byli seznámeni se 
strukturou, ale především výšemi dotací a aktivitami, které budou v rámci programových 
rámců podpořeny. Následovala diskuze nad výšemi alokací pro jednotlivé opatření a fiche a 
nad výší indikátorů. 
 
Výstup pro strategii: 
Valná hromada MAS Ploština schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro 
území MAS Ploština období 2014-2020. 
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