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Krystyna Nováková

Od: MAS Pobeskydí [mas@pobeskydi.cz]
Odesláno: 1. prosince 2014 13:14
Komu: Vojkovice OÚ Sobková Hana; Valášková Dagmar Ing.; Soběšovice OÚ Majer Josef Ing.; 

Ropice OU Waniová Uršula Mgr.; Luston Votýpka Jaroslav Ing.; Horní Bludovice OU 
Pohludková Jana; Nováková Krystyna Ing.; ŠOV Baginský Vladimír Ing.; Pražmo OÚ Kaniok 
Marek DiS.; Třanovice OÚ Tomiczek Jan Bc.; Tomiczek Jiří Mgr.; Onderek Oto Ing.; NOVÁK 
(domů) David W.; Lučina OÚ Veselá Dagmar Ing.; ISÚKL Dyrčík Pavel Ing.; Dolní 
Domaslavice OU Postůvka Pavel; Dobratice OU Kacířová Alena, RNDr.; Dobrá OÚ Stypka 
Milan Mgr.; Čmiel Stanislav; Obluk Karel Ing.; ŠOV Třanovice Liberdová Jana Ing.; REIT 
Jízdárna Volný Robert; Nižní Lhoty OU Gryžboňová Mališová Marie; Beskydská golfová, a.s. 
Waclawek Daniel; AGRO- DOMINIK Dominík Ivo; JK Vělopolí z.s. Latochová Lucie Ing.; 
Škuta Alois

Předmět: MAS Pobeskydí - pracovní skupiny
Přílohy: Návrhová část.pdf; Významnost a hierarchie cílů (pro pracovní skupiny).xls

Vážení členové pracovních skupin, 
 
posílám Vám návrh návrhové části strategie po dopracování a vyřízení připomínek z veřejného projednání v 
Soběšovicích. Návrh kompletní strategie bude zveřejněn v první polovině ledna. Následně bude probíhat veřejné 
připomínkování a schválení strategie valnou hromadou. Následně bude zaslána na obce k projednání na 
zastupitelstvech. 
 
V této chvíli Vás chci požádat o ohodnocení důležitosti jednotlivých priorit, viz přiložený excelovský soubor. Pro 
inspiraci jsou v souboru uvedeny i výsledky dotazníkového a anketního šetření (průzkumu). Hodnoťte od 1 do 10. 
Přičemž 10 je nejvyšší důležitost. Můžete dát stejnou hodnotu více prioritám. Ohodnoťte každou prioritu, děkuji. 
Předpokládám, že podpora přes MAS bude možná zejména do priorit  zaměstnanost (zejména sociální podnikání), 
zemědělství a lesnictví, pomoc a péče pro potřebné (zejména sociálně vyloučené osoby), školství a venkovské školy, 
 doprava a dopravní infrastruktura (a to udržitelná a bezpečná doprava).  
 
Během prvního pololetí 2015 bude probíhat příprava implementační části věnované přímo opatřením, která bude 
možno podporovat přes MAS. Bohužel dochází ke zpoždění vyjednávání operačních programů a Programu rozvoje 
venkova mezi ČR a Evropskou komisí. Obsah implementační části se přímo váže na výsledek tohoto vyjednávání a na 
konečnou podobu strategie.  
 
Na únor 2015 připravuji další jednání pracovních skupin, na kterém se budeme zabývat nejen připomínkami k návrhové 
části zejména indikátory strategie, důležitosti priorit a nastavením procesu monitoringu a hodnocení realizace strategie. 
Zvažte prosím, zda máte ve svém okolí dostatek aktivních lidí, které můžete do hodnocení měkkých indikátorů zapojit 
(indikátory strategických a specifických cílů). Na pracovní skupině hospodářství budeme muset rovněž projednat možné 
projekty spolupráce v zemědělském sektoru (povinná součást strategie). 
 
Další informace a průběžné výstupy nalezete na stránkách MAS http://www.pobeskydi.cz/strategie-2014-2020/  
 
Přeji příjemný den. 
 
Ing. Krystyna Nováková 
ředitelka 
 
Místní akční skupina Pobeskydí 
- zájmové sdružení právnických osob 
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