Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Hrubý Jeseník

Zápis z 1. jednání pracovních skupin
Dne 17. a 19. září 2013 v Karlově Studánce
Přítomni dle prezenčních listin.
Program:
1. Uvítání.
2. Představení účastníků.
3. Hledáme vizi regionu do roku 2026.
4. Hledáme klíčové problémy území.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Vize roku 2026 (Čím by území MAS HJ mělo být, vyjádřeno pomocí klíčových slov a slovních
spojení charakterizující budoucí žádoucí stav)
Tradice
Modernizace
Zázemí pro podnikatele
Změna myšlení veřejné správy
Podpora malých projektů vycházející z území (zemědělství, turistika)
Soběstačnost
Cestovní ruch
Místo pro život můj i mých dětí
Turistický klastr bez hranic s páteřní osou lázeňství
Změna myšlení
Fungující spolupráce podnikatelů s podporou veřejné správy
Vyšší životní úroveň
Bohatý spolkový život
Lepší atmosféra
Zvýšení sounáležitosti s územím (hrdost)
Významná destinace cestovního ruchu
Lepší sociální zázemí a infrastruktura
Regionální patriotismus
Regionální soběstačnost a podnikavost
Péče o krajinu i sídla
Kontinuita v myšlení
Udržitelný rozvoj
Kultura
Zachovalé přírodní podmínky
Udržitelný cestovní ruch
Pracovní příležitosti (více než dnes)
Dobrá spolupráce mezi obcemi a ostatními
Lepší údržba dopraví sítě (a lepší dopravní napojení)
Harmonická krajina
Podpora železniční dopravy
Zlepšit vztah lidí k regionu
Udržování tradic
Zlepšení komunikační sítě
Lepší využití místních zdrojů (soběstačnost)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do venkovských
oblastí.

Úkol:
Pouvažujte nad vhodným „sloganem“, který by stručně a výstižně vystihoval hlavní aspekty
vize MAS HJ v roce 2026 tak, jak byly definovány na prvním setkání pracovních skupin.
Dále zvažte, jaké hlavní cíle bychom měli stanovit (s ohledem na to aby byly snadno
stanovitelné, měřitelné atd.).
2.

Klíčové problémy v území MAS Hrubý Jeseník z pohledu členů pracovních skupin
Nezaměstnanost/nezaměstnatelnost
Ochota pracovat
Odchod schopných
Nedostatek skromnosti a pokory
Úcta k práci a loajalita k zaměstnavateli
Nedostatečná spolupráce (mezi všemi)
Neúcta ke krajině
Negativní image
Represivní prostředí
Xenofobie
Polarizace společnosti
Nedostatečná dopravní infrastruktura
Chybí vize
Nedostatečná podpora venkova
Legislativa a její výklad (regulační rámec)
Závist
Periferie
Nedostatečná vzdělanost
Nezaměstnanost
Daňové zatížení podnikatelů
Omezené (podprůměrné) investice do území
Nedostatečný spolkový život (občanská společnost)
Nízká kvalita pracovní síly
Emigrace z území
Nízká spolupráce mezi podnikateli
Administrativní rozdělení Jeseníků nikoliv funkční vymezení
Nastavení dotací
Špatná infrastruktura (komunikace, inženýrské sítě)
Nezaměstnanost
Nedostatek financí
Opuštěné objekty (brownfields)
Legislativa
Tlak soukromých podnikatelů na území
Neprůchodnost krajiny
Způsob hospodaření v lesích
Odvoz zdrojů z území (včetně lidských)
Vztah obyvatel k regionu
Nedostatečná spolupráce mezi obcemi a podnikateli a mezi všemi
Sociální problémy
Nedostatečná podpora neziskového sektoru
Stát si neváží venkova

Dostupnost služeb
Úkol:
Zamyslete se nad výše uvedenými klíčovými problémy a zkuste pouvažovat nad jejich
genezí, jaké jsou jejich primární a sekundární příčiny.
Které z uvedených klíčových problémů jsou tzv. nezávislé proměnné (příčiny), a které jsou
závislé (následek původních příčin), které způsobily výskyt dalších problémů?

Bylo dohodnuto:
1.
2.

Příští schůzka se uskuteční 3. 10. 2013 v 15 hodin v Široké Nivě na OÚ.
Pracovní skupiny budou sloučeny do jedné.

