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Na úvod setkání byla představena struktura Strategie. Účastníci setkání byli informováni o průběhu
tvorby Strategie a o plánovaných změnách.
Do přípravy SCLLD byli zapojeni i partneři MAS Jemnicko, o.p.s. - zástupcí obcí, NO, podnikatelé
a zemědělci, zástupci škol. Partneři MAS se sešli na společném setkání, aby projednali SCLLD –
návrhy, připomínky k aktuální verzi SCLLD, viz. prezenční listina.
Na setkání byli členové rozděleni do jednotlivých zájmových skupin, kde probíhala společná
komunikace nad strategií. Pracovní skupiny tvořili místní občané, zástupcí obcí, NO, podnikatelé a
zemědělci, zástupci škol.
Zemědělství a lesnictví
Do této zájmové skupiny byli zapojeni místní podnikatelé a zemědělci z území MAS. Dle jejich
názoru je třeba vytvořit technologické zázemí podniků a renovovat stavby – priorita. Dále z diskuze
vyplynulo jako důležité, oprava a údržba lesních a polních cest, nejen v oblasti hospodářství, ale i v
oblasti cestovního ruchu – pro zatraktivnění krajiny, trávení volného času v přírodě. Důležitá je
rovněž propagace. Menší důležitost přikládají přidruženým aktivitám v oblasti cestovního ruchu a
potravinářství z důvodu náročných a přísných předpisů a konkurence.
Podnikání a zaměstnanost
V této pracovní skupině řešili místní aktéři problematiku rozvoje podnikání, zaměstnanosti na
území MAS a problematiku v zemědělství. Problém v obcích vidí zástupci především v nedostatku
pracovních příležitostí v oblasti drobného podnikání. Většina lidí z menších obcí dojíždí za prací do
větších měst. Jako hlavní aktivitu, která by zvýšila zaměstnanost a rozvoj podnikání, uvedli zástupci
spolupráci obce s podnikateli, např. poskytnutí prostor, aj. Dále byl kladen důraz na rozvoj
sociálního podnikání – byly diskutovány kroky a možnosti, jak založit takový podnik, jak
namotivovat občany, aby takový krok učinili.
Rozvoj obcí, Vzdělávání a sport, Podpora společenského života
Zástupci tří zájmových skupin se na setkání sdružili do jedné pracovní skupiny, kde řešili společná
témata. V následujícícm období navrhovali zástupci obcí zaměřit se na propagaci území – rozvoj
cestovního ruchu – informovat občany o konaných akcích v místě bydliště či blízkém okolí, zajistit
příjemné zázemí pro veřejnost při uspořádání kulturních a společenských akcí pro děti, dospělé i
seniory, uspořádat více sportovních akcí pro děti a mládež. Také bylo diskutováno, že by bylo dobré
navázat hlubší spolupráci s rakouskými partnery v rámci pořádání společenských a kulturních akcí,
jak v obcích, tak i mezi školami. Rovněž navrhovali zlepšit sportovní infrastrukturu ve školách i
obcích – oprava hřišť, rekonstrukce a výstavba víceúčelových hřišť, vybavení pro školy –
didaktické pomůcky, vybavení tříd. Jedna z dalších priorit ve vzdělávání byla zaměřena na
pedagogický personál – je třeba zajistit kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor. Zástupci obcí
navrhovali stanovit jako důležitou prioritu opravu nevyužívaných objektů, které jsou v majetku
obcí.
Na závěr jednání došlo k domluvě, že v případě nutnosti budou zaměstnanci kanceláře MAS
komunikovat se zástupci zájmových skupin na základě e-mailové korespondence.
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