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Setkání s podnikateli ke zpracování Strategie komunitního rozvoje regionu (SCLLD) Kyjovské Slovácko do r. 2024 
11.3.2014, od 13.00 v zasedací místnosti MěÚ Kyjov 

 
Cíl setkání: získat ucelený podklad pro SCLLD z pohledu podnikatelů 

Účastníci: podnikatelé osloveni městem, 

Organizátor: MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

Program dle pozvánky: budou diskutována možná opatření a další rozvoj regionu v souvislosti s podnikáním. 

Materiály pro účastníky: 
k rozdání každému účastníku na místě: pracovní verze SCLLD  -analytická část, strategické cíle, cílové oblasti, harmonogram zpracování SCLLD, Dotazník 
k dispozici k nahlédnutí: Strategický plán LEADER 2007-13, pracovní verze SCLLD – analytická část, výstupy komunitního plánování v jednotlivých mikroregionech a školách, 
Mapa území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  
další: prezenční listina 

Uspořádání stolů a vybavení místnosti: 
Kulatý stůl,  
1 Flipchart, 1 role FL papírů 
dataprojektor, plátno, notebook 

Další pomůcky: 4 sady 4barevných fixů, žlutá lepicí páska na zeď, barevné samolepicí puntíky – 4 barvy, 4 bločky poznámkových lepicích papírků SELF-STICK-NOTES 
(127x75mm - žluté); další bločky lepicích papírků 75x75mm různé barevné (4 barvy), gumičky na stočené FL, volné papíry pro účastníky na poznámky, propisovačky 
Zvukové znamení 
Fotoaparát na dokumentaci 

 
 

ČAS KDO CO CÍL technika pomůcky 

Do 13.00  Příchod účastníků   prezenční listina 

13.05 
 

Starosta Uvítání 
Poděkování za to, že přišli 
Účel a celkový cíl setkání 
Představí Annu a předá slovo 
 

Město prezentuje snahu otevřeně 
spolupracovat a zohledňovat 
potřeby podnikatelů 

Mluvené slovo FL 1s nadpisem 
Uvítací 
slidePpt.1 
 

13.10 Starosta  Představení účastníků 
- jméno 
- firma, druh podnikání 
- činnosti (počet zaměstnanců) 

 

Získání přehledu kdo je kdo Požádá 
účastníky,aby se 
krátce 
představili 
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13.20 A.Č. Představení programu  setkání 
Představení činnosti MAS a výsledků 
implementace Programu LEADER (krátce) 
 

Navození atmosféry, uvedení do 
problematiky 

Mluvené slovo FL 2 
Ppt.2 
Ppt.3 
Ppt 4 

13.35 
 

A.Č. 
 

Proč se zpracovává SCLLD 
Úvod ke strategickému plánování 
– smysl, filosofie a postup 
Zabezpečí procesu  
Představení cílů v SCLLD 
 

Vstupní stručné uvedení do 
souvislostí 
Byla vybrána moderní metoda 
zpracování SP – udržitelnost a 
spolupráce - zdůraznění důležitosti 
přítomných v procesu, 
Základní přístup k práci – 
partnerství, dlouhodobá prosperita 
města, NNO i podnikání v obci 
 

Mluvené slovo Ppt.5 
Ppt.6 
Ppt 7 
Ppt 8 
Ppt9 

13.50 Skupinky 
 
 
 
 
 
 
Plénum 

Přednosti a Nedostatky Kyjovského Slovácka 
z hlediska podnikání: 
Vytvořte v trojicích nebo dvojicích (podle počtu 
účastníků) společný seznam: 

- předností 
- nedostatků 

u nedostatků udělat analýzu příčin!!! 
 
Sumarizace na FL 
 

Získat náměty do Strategie  
 
 
 
 
 
 
 

FL napůl: 
Přednosti a 
Nedostatky 
+ kolonka na 
priority 
 
 
 

14.00 
 
 

Skupinky u 
stolů  
 
Plénum 

Co by pomohlo rozvíjet podnikání v regionu 
 
Sumarizace 
 

  FL s nadpisem 

14.15 Individuálně 
vyplnění  

Prosím, odpovězte na otázky v malém 
dotazníku 
 

  Dotazník 
s otázkami pro 
každého 
účastníka 

14.30  Shrnutí všech výsledků –  
zpracované výsledky budou: 

- rozeslány účastníkům, 
- budou na webu 
- budou podkladem pro ŘS a PS 
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Další postup - stručně 
 
Pozvání do PS (pracovní skupiny 
- možnost zúčastnit se práce  
- možnost připomínkovat výstupy práce 
 
Poděkování za spolupráci 
 

14.40 Starosta Poděkování za účast 
 
Závěr 

Motivovat pro další spolupráci   

 


