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Pobeskydí – atraktivní místo pro zdravý život,
práci i odpočinek
EN

Strategie 20142020
 otázka nezní, co chcete dělat, ale jak vám s tím pomůžeme

Strategické  řízení  je  základem  práce  Místní  akční  skupiny  Pobeskydí.  Starámeli  se  o  rozvoj  území  v  naší
působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a
musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

Záměr  zpracování  strategie  byl  přijat  programový  výborem  v  roce  2012.  Během  roku  2013  bylo  započato
zpracovávání  analytických  podkladů.  Stěžejní  práce  nad  strategií  probíhala  v  roce  2014.  Od  února  probíhal
průzkum potřeb území (dotazníkové a anketní šetření). Od dubna zasedají pracovní skupiny a probíhají veřejná
projednávání, setkání a rozhovory s místními aktéry.

Prvním  krokem  je  identifikace  hlavních  potenciálů  a  limitů  rozvoje  Pobeskydí,  které  budou  podkladem  pro
následnou  formulaci  (druhý  krok)  opatření  ke  zlepšení  podmínek  pro  život  místních  obyvatel  a  pro  působení
místních veřejných, soukromých podnikatelských i neziskových subjektů. Celá práce nad strategií byla zakončena
na přelomu roku 2014 a 2015. 27. dubna byla strategie (v rozsahu analytické, návrhovové části a plánu realizace
strategie) schválena valnou hromadou MAS Pobeskydí. V příběhu příštích měsíců budou vypracovány programové
rámce, které již upřesňují způsob čerpání prostředků přes MAS a seznam připravovaných a plánovaných projektů
v Pobeskydí (všech nejenom podporovatelných přes MAS).

Veškeré aktuality z dění na tvorbě strategie, budou uveřejněny v této sekci a bude možno je připomínkovat.

Možností, jak se zapojit se do tvorby strategie, je celá řada:

Práce nad programovými rámci tj. implementačními dokumenty strategie bude probíhat přes
jarní a letní dny 2015. Možno se zapojit účastí na pracovních skupinách, setkáních a připomínkování
zveřejňovaných dokumentů.
Zapojte  se  do  tvorby  seznamu  připravovaných  a  plánovaných  všech  projektů  (nejenom
podporovatelné přes MAS). Postačí vyplnit tabulku a poslat ji na mas@pobeskydi.cz.
Od  května  do  konce  srpna  2015  probíhá  vstupní  "hodnocení  spokojenosti  v  Pobeskydí".
Můžete  se  také  zapojit  vyplněním  dotazníku,  který  je  dostupný  online  nebo  ke  stažení  níže.
Všechny "podepsané" vyplněné dotazníky budou zařazeny do slosování o drobné dárky.
V  průběhu  roku  2015  se  konají kulaté  stoly  k  jednotlivým  operačním  programů,  pořádané
obcí  Třanovice.  Naše  MAS  se  do  organizace  těchto  akcí  zapojila  a  chce  touto  cestou  výšit
připravenost území na čerpání prostředků z EU i realizaci naši strategie. Termíny a pozvánky na tyto
akce  budou  zveřejněny  na  našich  stránkách.  Pokud máte  zájem  být  o  těchto  akcích  informování
napišete nám na mas@pobeskydi.cz
Pošlete  nám  návrhy  na  inspirativní  projekty  do Katalogu  inspirací  a  dobré  praxe.  Využijte  e
mailové adresy strategie@pobeskydi.cz.

Vaše názory mohou výrazně přispět ke kvalitě výsledné strategie a navazujících dokumentů. Tento dokument je
klíčový pro další  rozvoj Pobeskydí, už proto, že na  jeho základě budou moci MAS Pobeskydí,  jednotlivé obce a
jejich  svazky v nadcházejícím programovacím období  Evropské unie  žádat  o  finanční  prostředky na přípravu a
realizaci rozvojových projektů. Za jakoukoli pomoc děkujeme.

 

http://www.pobeskydi.cz/
http://www.pobeskydi.cz/en/
http://www.pobeskydi.cz/files/seznam%20p%C5%99ipravovan%C3%BDch%20a%20pl%C3%A1novan%C3%BDch%20projekt%C5%AF_pro%20mas%20pobeskyd%C3%AD.xls
http://goo.gl/forms/Ie7pVszUg4
http://www.pobeskydi.cz/files/hodnocen%C3%AD%20spokojenosti%20v%20pobeskyd%C3%AD%20-%20dotazn%C3%ADk%20%20k%20tisku%20-%202015.pdf
mailto:strategie@pobeskydi.cz
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STRATEGIE VERZ 2015.02.00 K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 A_titulní strana_verze_duben_2015 1.64MB

 B_Strategie MAS Pobeskydí_aktualizace_2015_11_10 3.32MB

 P01  Mapa území a seznam obcí_aktualizace_2015_11_10 391.68kB

 P02  Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie_aktualizace_2015_11_10
278.71kB

 P03  Tematické mapy_aktualizace_2015_11_10 1.66MB

 P04  Tabulkové přehledy k analýze_aktualizace_2015_11_10 1.79MB

 P05  Priority, specifické cíle a opatření_aktualizace_2015_11_10 208.19kB

 P06  Monitornig a hodnocení strategie_aktualizace_2015_11_10 111.26kB

 P07  Přehled návaznosti specifických cílů strategie na strategické
dokumenty_aktualizace_2015_11_10 814.62kB

 P08  Finanční plán_aktualizace_2015_11_10 157.6kB

 P09  Analýza rizik_aktualizace_2015_11_10 127.44kB

STRATEGIE VERZE 2015.01.00

schválena valnou hromadou 26. dubna 2015.

 A_titulní strana_verze_duben_2015 1.64MB

 B_Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí_verze_duben_2015 1.62MB

 P01  Přehledná mapa_verze_2015_01 334.81kB

 P02  Vymezení a základní údaje o území_verze_2015_01 350.53kB

 P03  Tematické mapy_verze_2015_01 1.17MB

 P04  Tabulkové přehledy k analýze_verze_2015_01 443.48kB

 P05  Sociálně vyloučené lokality_verze_2015_01 65.33kB

 P06  SWOT analýza vybraných oblastí rozvoje_verze_2015_01 107.67kB

 P07  Priority, specifické cíle a opatření_verze_2015_03 357.19kB

 P08  Monitoring a hodnocení strategie_verze_2015_04 120.14kB

 P09  Zajištění realizace strategie 101.23kB

 P10  Zapojení komunity_verze_duben_2015 268.04kB

 Z_poslední strana_verze_duben_2015 1.33MB

AKTUALITY KE STRATEGII:

29 . 10 . 2015

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI V POBESKYDÍ ROK 2015

V září bylo ukončeno dotazníkové šetření hodnocení spokojenosti v Pobeskydí. Na jednání pracovní skupiny byly
výsledky projednány a v průměru vychází hodnocení spokojenosti na známku 3 (spíše nespokojen). Toto je pro
naše Pobeskydí výzva. Máme co zlepšovat. Současně všechny dotazníky (podepsané) byly zařazeny do slosování
o drobné ceny. Drobné ceny (zejména propagační předměty) získává paní z Třanovic, které bude dárek předán v
nějbližších dnech. Gratulujeme.

16 . 10 . 2015

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Zveřejňujeme  k  připomínkování  návrh  programových  rámců.  >>  Své  připomínky  posílejte  na  mail
mas@pobeskydi.cz do 21. října 2015. 

> archiv aktualit

http://www.pobeskydi.cz/files/a_tituln%C3%AD%20strana.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/b_strategie%20mas%20pobeskyd%C3%AD_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p01%20-%20mapa%20%C3%BAzem%C3%AD%20a%20seznam%20obc%C3%AD_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p02%20-%20popis%20postupu%20zapojen%C3%AD%20komunity%20do%20vypracov%C3%A1n%C3%AD%20strategie_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p03%20-%20tematick%C3%A9%20mapy_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p04%20-%20tabulkov%C3%A9%20p%C5%99ehledy%20k%20anal%C3%BDze_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p05%20-%20priority,%20specifick%C3%A9%20c%C3%ADle%20a%20opat%C5%99en%C3%AD_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p06%20-%20monitornig%20a%20hodnocen%C3%AD%20strategie_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p07%20-%20p%C5%99ehled%20n%C3%A1vaznosti%20specifick%C3%BDch%20c%C3%ADl%C5%AF%20strategie%20na%20strategick%C3%A9%20dokumenty.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p08%20-%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p09%20-%20anal%C3%BDza%20rizik_aktualizace_2015_11_10.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/a_tituln%C3%AD%20strana.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/b_strategie%20komunitn%C4%9B%20veden%C3%A9ho%20m%C3%ADstn%C3%ADho%20rozvoje%20mas%20pobeskyd%C3%AD_verze_duben_2015.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p01%20-%20p%C5%99ehledn%C3%A1%20mapa_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p02%20-%20vymezen%C3%AD%20a%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20%C3%BAdaje%20o%20%C3%BAzem%C3%AD_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p03%20-%20tematick%C3%A9%20mapy_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p04%20-%20tabulkov%C3%A9%20p%C5%99ehledy%20k%20anal%C3%BDze_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p05%20-%20soci%C3%A1ln%C4%9B%20vylou%C4%8Den%C3%A9%20lokality_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p06%20-%20swot%20anal%C3%BDza%20vybran%C3%BDch%20oblast%C3%AD%20rozvoje_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p07%20-%20priority,%20specifick%C3%A9%20c%C3%ADle%20a%20opat%C5%99en%C3%AD.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p08%20-%20monitoring%20a%20hodnocen%C3%AD%20strategie_verze_2015_04.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p09%20-%20zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20realizace%20strategie.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p10%20-%20zapojen%C3%AD%20komunity_verze_duben_2015.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/z_posledn%C3%AD%20strana.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/programov%C3%A9%20r%C3%A1mce_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze%2001.pdf
http://www.pobeskydi.cz/strategie-2014-2020/aktuality-ke-strategii/
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ČLÁNKY KE STRATEGII:

6 . 5 . 2015

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 20142020.

4 . 5 . 2015

TVORBA STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Strategické  řízení  je  základem  práce  Místní  akční  skupiny  Pobeskydí.  Starámeli  se  o  rozvoj  území  v  naší
působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a
musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

> archiv článků

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Zápis s jednání orgánů MAS vč. pracovních skupin >>

 Analytická část  analytické podklady  mapy (20142020) 1.62MB

 Analytická část  analytické podklady  text (20142020) 743.3kB

 Anketa pro občany 900kB

 Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí rok 2015 209.25kB

 K vyplnění seznam připravovaných a plánovaných projektů 26.5kB

 Katalog inspirací a dobré praxe (verze ze srpna 2014) 724.27kB

 P11  Analýza rizik_verze_2015_01 96.75kB

 P13  Podkladová data_verze_2015_01 41.79kB

 Přehled příspěvků soutěže Moje vesnice/městečko za 10 let 1.63MB

 Vymezení území Pobeskydí (strategie 20142020) 316.58kB

 Zápis ze Setkání s MAS a veřejného projednání strategie 4. září 2014 923.85kB

 Zapojení komunity_Moje vesnice_městečko za 10 let_soutěž pro děti 5.05MB

 Zapojení komunity_Práce odborných pracovních skupin 4.43MB

 Zapojení komunity_Veřejná projednání a setkání 5.19MB

 Zapojení komunity_Vyhodnocení ankety pro veřejnost 2.44MB

 Zapojení komunity_Výsledky dotazníkového šetření  analáza potřeb a problémů území 3.1MB

 Zapojení komunity_Výsledky dotazníkového šetření  SWOT analýza 133.95kB

 Závěrečná konference k přípravě strategie  pozvánka 105.15kB

 Závěrečná konference k přípravě strategie  prezentace 909.8kB

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice čp. 1
Czech Republic

tel.: +420 558 431 068
email: mas@pobeskydi.cz

http://www.pobeskydi.cz/clanek/zaverecna-konference-k-priprave-strategie/
http://www.pobeskydi.cz/clanek/tvorba-strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://www.pobeskydi.cz/strategie-2014-2020/clanky-ke-strategii/
http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/organy/zapisy-z-jednani-organu/
http://www.pobeskydi.cz/files/02-01%20-%20p02%20-%20tematick%C3%A9%20mapy%20(alfa%20verze).pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/02-01%20-%20a01%20-%20analytick%C3%A9%20podklady%20(alfa%20verze).pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/anketa%20pro%20ob%C4%8Dany.doc
http://www.pobeskydi.cz/files/hodnocen%C3%AD%20spokojenosti%20v%20pobeskyd%C3%AD%20-%20dotazn%C3%ADk%20%20k%20tisku%20-%202015.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/seznam%20p%C5%99ipravovan%C3%BDch%20a%20pl%C3%A1novan%C3%BDch%20projekt%C5%AF_pro%20mas%20pobeskyd%C3%AD.xls
http://www.pobeskydi.cz/files/03_katalog%20p%C5%99%C3%ADklad%C5%AF%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p11%20-%20anal%C3%BDza%20rizik_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p13%20-%20podkladov%C3%A1%20data_verze_2015_01.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/p%C5%99ehled%20prac%C3%AD%20sout%C4%9B%C5%BEe%20moje%20vesnice_m%C4%9Bste%C4%8Dko%20za%2010%20let.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/02-01%20-%20p01%20-%20vymezen%C3%AD%20a%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20%C3%BAdaje%20o%20%C3%BAzem%C3%AD%20(alfa%20verze).pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/z%C3%A1pis%20z%20ve%C5%99ejn%C3%A9ho%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20strategie%204_z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2014.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_moje%20vesnice_m%C4%9Bste%C4%8Dko%20za%2010%20let_sout%C4%9B%C5%BE%20pro%20d%C4%9Bti.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_pr%C3%A1ce%20odborn%C3%BDch%20pracovn%C3%ADch%20skupin.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_ve%C5%99ejn%C3%A1%20projedn%C3%A1n%C3%AD%20a%20setk%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_vyhodnocen%C3%AD%20ankety%20pro%20ve%C5%99ejnost.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_v%C3%BDsledky%20dotazn%C3%ADkov%C3%A9ho%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD%20-%20%20anal%C3%A1za%20pot%C5%99eb%20a%20probl%C3%A9m%C5%AF%20%C3%BAzem%C3%AD.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/zapojen%C3%AD%20komunity_v%C3%BDsledky%20dotazn%C3%ADkov%C3%A9ho%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD%20-%20%20swot%20anal%C3%BDza.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/pozv%C3%A1nka_z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1%20konference%20k%20p%C5%99%C3%ADprav%C4%9B%20strategie.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1%20konference%20k%20p%C5%99%C3%ADprav%C4%9B%20strategie_prezentace_2015_04_27.pdf
mailto:mas@pobeskydi.cz
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