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ZPRAVA

L2' 5' 2oL4 (čtvrtek)

Kulturní dům, Manětín
dle prezenčnílistiny
16:00 - 18:00 hodin

z komunitního mikroregionálního setkání
v rámci přípravy

Strategie komunitně Vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020

MAs Vladař o.p.s

Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:
čas konání:

Shrnutí účasti: Z celkového počtu 1-5_ti účastníků, tak byla zastoupena jak skupina zástupců měst a obcí,

tedy veřejné správy tak neziskových organizací a podnikatelů působících na území. Pozvánka na jednání

byla vystavena jak na webových stránkách, tak sociální síti a rozeslána na všechny obecní úřady

M anětínsko-N ečtinského m i kroregionu.

Po shrnutí podpory MAS Vladař o.p.s. V Manětínsko-Nečtinského mikroregionu a představeníaktuálního
stavu legislaťvy kolem programovacího období 2oL4-2o20 na státnía evropské úrovnijsme přešli k diskusi

a zjišťování potřeb území. Využilijsme techniky kolektivního brainstormingu se zapisováním na flipcharty.

Otázky byly cílené na zjištění podkladů pro SWOT analýzu.

Komoletní přehled ziištěných podnětů :

Silné stránky: Slabé stránky:
(Čeho si nejvíce ceníte na území Manětínsko- (Co se Vdm na území Manětínsko-Nečtinského
Nečtínského mikroregionu?) mikroregionu nelíbí?)

' Letní příroda L Nedostatek pracovních míst (pref. 5)

' Krajinný ráz (pref' 4) ] špatné silnice (pref' 6)

' Střela a Manětínský potok Provázanost spojů veřejné dopravy (pref. 1)

' Kulturní dědictví (pref. 10) l Ubytovací kapacity pro turisty (pref. 1)

' Baroko (pref. 1) i Absence kempů

. Venkovská pospolitost (pref. 3) Malá nabídka zimních aktivit

' 7dravýselský rozum (pref' 3) Propagace území (pref' 4)

' Tmavá obloha (pref. a) | odchod mladých (pref. 2)
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Prostupnost území kolem řek

Zalesněníúzemí

Stolové hory, hory

ochota lidídělat něco pro druhé (pref. 3)

Spolupráce území (pref. 1)

Velká vzdálenost větších měst

Neochota mladých pracovat (pref. 1)

Zaměstnávánídělníků z dálek (pref. 1)

Výchova ke konzumnímu stylu života (pref.

7)

Sociální dávky nezaměstnaným (nepotřeba
pracovat)

Příležitosti :
(Co je no území Manětínsko-Nečtinského
mikroregionu udělat, oby se tu lépe žilo?)

' omezeníbyrokracie (pref' 4)

' Udržet Život (pref. 3)

' oblast tmavé oblohy (pref. a)

' Kvalita života (pref. 1)

' Výchova k nekonzumnímu stylu života (pref.

1)

oprava komunikacív obcích (pref. 4)

Podpora začínajícího podnikání (pref. 2)

Nové ČoV, pitná voda (pref. 1)

Zlepšení ovzduší

Oprava kostela sv. Barbory (pref. 5)

Dopravní obslužnost - spojenís většími
městy (pref. 1)

Nalezeníidentity s místem (pref. 1)

Dostupnost a rychlost internetu (pref. 1)

Hrozby :

(Co mŮže v budoucnu zhoršit kvolitu životl na území
M a n ětí n sko- N ečti n s ké h o m i kro regio nu ?)

' Ztráta hrdosti (pref' 1)

' Snižovánívzdělanosti (pref. 5)

' Vybudování přehrady (pref. 2)

' Zrušení pošty (pref. 1)

' Zrušení škol, školek (pref. 5)

' Sníženípravomocí a dostupnosti policie

' omezenídostupnosti úřadů (pref. 1)

' omezení dostupnosti zdravotní péče

' Centralizace, omezování demokracie (pref.

e)

Za správnost
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