Připomínkový list
Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00245
Název nositele strategie: Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.

Číslo
připomínky

Subjekt / osoba

1

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

2

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

3

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

4

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

Kapitola /
číslo strany
Tematická
příloha
kapitola
Členové a
partneři /
str. 10
Členové a
partneři
v místním
partnerství
/ str. 8 +
Tematická
příloha
kapitola
Členové a
partneři /
str. 10
SWOT
analýza –
slabé
stránky /
str. 72
SWOT
analýza –
příležitosti

Text připomínky

Vypořádání připomínky

Je třeba zahrnout obec Hradiště, která se stala členem
Svazku obcí Kdyňsko

Bude dopracováno v dalších
verzích Strategie

Je chybně uveden název Sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o.
místo Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko resp. Svazek obcí
Kdyňsko

Bude upraveno

Nesouhlas s body:
Bude zadáno do programu
Nedostatek možnosti ke koupání
na komunitních projednání
Málo kulturně – společenských zařízení pro setkávání občanů při dalším zpracování
Strategie
Nesouhlas s body:
Budování a využívání průmyslových zón
Možnost lobbingu za region zastoupení velkého počtu

Bude zadáno do programu
na komunitních projednání
při dalším zpracování
1

Připomínkový list
/ str. 73

obyvatel

5

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

SWOT
analýza –
hrozby /
str. 75

Nesouhlas s bodem:
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování
projektů ze strukturálních fondů EU

6

DSO – Svazek obcí
Kdyňsko

Změna formulace u bodu:
Vzhledem k charakteru území MAS se jako nejvhodnější
k oživení ekonomiky … navrhujeme změnit slovo
nejvhodnější na vhodné

7

Zdeněk Hynčík

Stanovení
cílů, jejich
prioritizace
a návrh
konkrétních
opratření –
2.
Strategický
cíl / str. 83
Tématická
příloha
VÚMOP +
Stanovení
cílů, jejich
prioritizace
a návrh
konkrétních
opratření

Strategie MAS je velice pěkně a pečlivě zpracována a s jejím
obsahem souhlasím. Na základě výzvy k připomínkování
strategie MAS Pošumaví pro období 2014 - 2020 bych rád
využil této příležitosti a vznesl jednu drobnou připomínku k
jejímu obsahu. Strategie rozvoje MAS Pošumaví považuje
erozi půdy jako jeden ze stěžejních problémů. Ten však úzce
souvisí se zemědělskou výrobou. V samotné strategii je mu
věnováno mnoho prostoru, ale ve strategické části se na
zemědělství nezaměřuje žádná část. Dle relevantních dat je
to ale odvětví, kterému by měl být věnován prostor a také

Strategie – zatím rozdílné
názory na tuto problematiku
v rámci MAS
Bude zadáno do programu
na komunitních projednání
při dalším zpracování
Strategie – zatím rozdílné
názory na tuto problematiku
v rámci MAS. V odůvodnění
připomínky č. 7 pana
Hynčíka se potvrzuje
skutečnost uvedená ve
SWOT analýze
Bude akceptováno

Bude zadáno do programu
na komunitních projednání
při dalším zpracování
Strategie.

2

Připomínkový list
určitá váha. Podíl zemědělsky obhospodařované plochy na
území MAS je na první pohled vysoký, zemědělství činí dle
dostupných dat 10 % podíl v zaměstnanosti území MAS. V
tomto odvětví se navíc skrývá i silný rozvojový potenciál.
Strategie se z hlediska potřeb tímto odvětvím nezabývá a
strategická část navrhuje pouze diverzifikaci do
nezemědělských činností. To je pro sektor zemědělství
nerelevantní, u řady menších farem se jedná pouze o
investice do dalších činností, kterým nemůže být věnována
náležitá odborná péče. Zemědělství by mělo být
podporováno investicemi do specializace, produkce
speciálních plodin, produkce potravin a schopnosti podniků k
dokončení finálního produktu namísto tvorby meziproduktů.
A v tom všem by měl být zohledněn problém eroze půdy.
Tyto záměry nelze realizovat bez podpora inovací, strojů a
technologií i inovace staveb pro zemědělskou výrobu.
Zefektivnění výroby tak silného odvětví by bylo zajisté silnou
stránkou MAS Pošumaví. Řada menších zemědělských farem
(do 100 ha výměry) prakticky nemá reálnou šanci dosáhnout
na spolufinancování podnikatelských záměrů a ani čerpat
dotační prostředky na investiční projekty do své
modernizace.
Na základě výše uvedeného bych si dovolil vznést
připomínku v podobě zařazení sektoru zemědělství a
podpory zemědělské výroby (modernizace zemědělských
podniků, inovace výrobních postupů, tvorba produktů s vyšší
přidanou hodnotou) s ohledem na pozitivní vliv k
problematice eroze půdy a zachování zaměstnanosti
případně i tvorbě pracovních míst v tomto sektoru do
strategických cílů MAS Pošumaví.
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8

Klatovské folklorní
sdružení Klatovy

9

Klatovské folklorní
sdružení Klatovy

Tematická
příloha
kapitola
Kulturní a
sportovní
vybavenost
a aktivity /
str. 55
Příprava
akčního
plánu /
nebyl do
této verze
Strategie
zahrnut

Oddělit Mezinárodní folklorní festival a Klatovskou pouť.
Jedná se o dvě různé akce, které jsou pořádány různými
subjekty.

Bude akceptováno

Do plánovaných akcí zahrnout Rok folkloru v Klatovech 2016
a další akce Klatovského folklorního sdružení

Bude akceptováno
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