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Jednání odborných pracovních skupin realizovaná v roce 

2015 

Odborné pracovní skupiny – byly stanoveny na základě výsledků veřejných projednání.  

Termíny setkání:  

a) pracovní skupina Školství – 11. 11. 2013, 16. 6. 2014, 21. 2. 2015 

b) pracovní skupina Životní prostředí – 22. 1. 2013, 20. 8. 2015, 13. 10. 2015 

c) pracovní skupina Rozvoj regionu - 22. 1. 2013, 23. 5. 2013, 23. 9. 2013, 10. 2. 

2014, 25. 3. 2014, 22. 5. 2014, 17. 7. 2014, 16. 9. 2014, 30. 3. 2015, 28. 5. 2015, 

22. 7. 2015, 16. 9. 2015  

d) pracovní skupina Podnikatelé – 3. 4. 2013, 9. 7. 2015 

e) pracovní skupina Sociální služby – 26. 10. 2015 

 
Pracovní skupina Životní prostředí             Pracovní skupina Podnikatelé 

  

 

Rokem 2015 pokračovala jednání a schůzky k různým tématům vztahujícím se 

k dopracování Integrované strategie rozvoje území 2014 – 2020. Jednání směřovala 

především k oblasti získání dalších aktuálnějších projektových záměrů ze strany různých 

subjektů působících na území MAS Moravská cesta a dále k projednávání návrhů finančních 

alokací k jednotlivým programovým rámcům. Detailnější popis konaných jednání je uveden 

níže a součástí přílohy jsou i jednotlivé prezenční listiny.  

Zásadním bodem bylo jednání Výboru spolku konaného dne 30. 3. 2015, kdy došlo ke 

schválení jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Miloslavy Hruškové. Dále 

probíhala jednání v rámci pracovních skupin, které se věnovaly vždy ústřednímu tématu 

řešenému v rámci SCLLD. 
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Školství (21. 1. 2015) 

Tato pracovní skupina se věnovala především 

definici projektových záměrů v oblasti školství 

v návaznosti na začínající projekt Místních akčních 

plánů a stanovených opatření v rámci operačních 

programů. Schůzky byly konány za účasti zástupců 

škol z území MAS a přizván byl i zástupce odboru 

školství. Cílem bylo opět získat informace o 

konkrétních záměrech těchto subjektů a jejich 

plánech v nejbližších letech.  

Životní prostředí (20. 8. 2015, 13. 10. 2015) 

Životnímu prostředí je na našem území věnována větší pozornost z důvodu přítomnosti 

CHKO Litovelské Pomoraví. K projednání této problematiky byla realizována roku 2015 dvě 

setkání se zástupci různých organizací působících na 

území MAS a přizváni byli také zástupci obcí, jejichž 

katastrální území zasahuje na území CHKO Litovelské 

Pomoraví. Zástupcům byly interpretovány možnosti 

v oblasti realizace daných projektových záměrů 

odvíjející se od opatření, které bylo MAS Moravská 

cesta přiděleno na základě provedené analýzy dat o 

území. Z každého jednání vzešlo několik otázek, které 

by měly zkonkretizovat zaměření potenciálních 

projektů. 

Rozvoj regionu (30. 3. 2015, 28. 5. 2015, 22. 7. 2015, 16. 9. 2015) 

Pracovní skupina Rozvoj regionu se věnovala především vhodnému nastavení specifických 

cílů a opatření v rámci strategie a diskutovala o všech dotačních možnostech, které budou 

moci být realizovány prostřednictvím Mas Moravská cesta. Cílem bylo vybrat taková 

opatření, která přispějí k rozvoji celého regionu a budou vhodná s ohledem na nynější stav 

území.     

Podnikatelé (9. 7. 2015, 5. 10. 2015) 

Jednání a následné diskuse byly vedeny 

i s podnikatelskými subjekty působícími v území. 

Účast byla zajištěna ze strany zemědělských 

a nezemědělských podnikatelů. Přizváni byli 

i držitelé značení HANÁ regionální produkt, jelikož i 

oni mohou být vhodnými žadateli pro následující 

programové období a budou mít možnost realizovat 

své projektové záměry. Z diskusí vzešly různé 

podněty a připomínky, které přispěly k dopracování 

tohoto strategického dokumentu a jeho vhodnému 

nastavení.  

Pracovní skupina ŽP 13. 10. 2015 

 

Pracovní skupina Školství 21. 1. 2015 

 

Pracovní skupina Podnikatelé 5. 10. 2015 
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Sociální služby (26. 10. 2015) 

Během dopracovávání strategie se také sešla pracovní skupina věnující se oblasti 

Sociálních služeb a projednávala opatření vztahující se k tomuto tématu.  
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