
Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

2014 - 2023 

Postup prací 
 Leden- únor - březen 

Informační kampaň: 2013 
Starostové: 

- informování starostů o situaci s vyjednávání PRV na národní i evropské úrovni, o aktivitách NS 

MAS a o nutnosti začít s  přípravou strategie 

- starostové souhlasili se zpracováním ISÚ 

- starostové přislíbili pomoc (informační kampaň, distribuce pozvánek na komunitní plánování, 

osobní pozvání klíčových hráčů, finanční spoluúčast na dotaci, pokud vyjde) 

- dohodli jsme se, že ISÚ bude zpracována pro celé území a členěna na mikroregiony 

- Valná hromada MAS pověřila MAS zahájením zpracování ISÚ 

 

Porada starostů: 

- Informace o novém programovém období 

- představena struktura ISÚ a schéma zpracování a řízení 

- dohodnuty termíny schůzek komunitního plánování 

- evaluace MAS 

 

Informační leták  

do všech domácností s malou rekapitulací aktivit MAS KSvP s představením postupných kroků 

zpracování ISÚ 

struktura letáku:  kdo jsme, co děláme, proč potřebujeme strategii, kdo ji udělá, jak se mohou místní 

zapojit,  kde se s námi mohou setkat, jak budeme postupovat 
 

Duben-  květen- červen 

Pracovní setkání Anna Čarková, Alena Bauerová, v Praze  

Metoda, struktura procesu, postup 

Dohoda o spolupráci s A. Bauerovou na zpracování ISÚ 

 

Komunitní projednání v mikroregionech  
 

Sběr data podkladů pro tvorbu ISÚ: 
1. Dotazník JMK 

2. Analytická data ORP Kyjov MěÚ Kyjov (ORP Kyjov tvoří 44 obcí ze 47 obcí MAS ) 

+ Územně analytické podklady pro ORP Kyjovsko 

3. Doplňkový dotazník MAS (data, která nepokrývají dotazníky KÚ a ORP Kyjov) 

 + distribuce a vyplnění na místě 

Analýza stakeholderů 
 

Květen - červen 

Shromáždění podkladů od dětí a mládeže: 
1. Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci Dne Země 

2013 21.4.2013 

2. Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse ve 4 třídách, cca 27 studentů na 

třídu) 

3. „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – popis 

problému (foto, koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, kolik to přinese 

pracovních míst apod.), upoutávka/reklama na hotový projekt 

 



 

 

Práce žáků – slohové práce 

Výkresy 

Keramická tvorba 

 

Červenec – říjen 

Zpracování výstupů 
 

USTANOVENÍ Řídící skupiny 

Medializace 

 

Rozeslání výstupů klíčovým partnerům 

 

Co nás čeká 
 

Komunikačního strategie 
Standardizace Mas 

SOUHLASY STAROSTŮ 

Pracovní cerze IsÚ pro JMK  

Závěrečná zpráva 

Dopracování strategie 

Podání žádosti 

Zpracování programových rámců 

 


