
Strategický plán rozvoje regionu na léta 2014 – 2024 

Mikroregion Hovoransko dne 25. 4. 2013 

 

Program setkání 

1. Úvod, aktuální informace z regionu Kyjovské Slovácko 

2. Představení projektu „Kyjovské Slovácko 2024“ 

3. Jak se mohou zapojit místní obyvatelé 

4. Jak by měl vypadat Mikroregion Hovoransko v roce 2024, co zachovat, co změnit 

5. Dohodnutí dalšího postupu 

6. Ukončení setkání 

Setkání zahájil starosta a zároveň předseda Mikroregionu Hovoransko ing. Grmolec.Zdůraznil důležitost 

fungování mikroregionu ve všech oblastech života, nejen na sportovním či kulturním poli. 

Dále se ujala slova a moderování celého setkání manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu A. 

Čarková, která zrekapítulovala činnost MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a seznámila přítomné 

s širokou škálou činností, kterou MAS provádí a nastínila, jak bude vypadat budoucí program LEADER 

2014-2020, které operační programy budou otevřeny a ze kterých opatření můžeme v budoucnu čerpat 

dotace. Pro nastavení strategie území potřebujeme zpětnou vazbu obyvatel, proto se konají tyto setkání 

po jednotlivých mikroregionech. 

Po seznámení se složením účastníků tohoho setkání se všichni zapojili do vyjmenovávání na jedné 

straně toho, co tady funguje, co se nám líbí, co nás dobře prezentuje v okolí ...  na straně druhé, co nás 

trápí, co se nedaří, problémy ( viz příl.č.1). V další části setkání pracovali přítomní ve skupinkách a 

popisovali, co funguje, co je potřeba vyřešit a navrhovali řešení v 5 oblastech - 

 -zemědělství, příroda, krajina, zeleň, životní prostře 

 - podnikání, zaměstnanost, obchod, cestovní ruch, turistika, památky 

- obce 

 -volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport 

- školství, vzdělání, sociální péče, zdravotnictví 

Po rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a postřehů označila každá skupina barevnými body závažnost 

a důležitost jednotlivých problémů ( příloha č.2. Jednotlivé výstupy budou zpracovány a posléze zaslány 

účastníkům této akce. Zhodnocení ukáže, jakými oblastmi se zabývaly skupinky přítomných. A. Čarková 

požádala o zhodnocení setkání: 



- známkou 1-5 

-  co se vám na dnešním setkání líbilo? 

-  co byste zlepšili? 

 

 

Koncem roku 2013 vznikne pracovní verze, která bude obcím představena v prvním čtvrtletí roku 2014. 

Na závěr poděkovala A. Čarková všem přítomným za aktivní účast a vyzvala všechny ke spolupráci 

v různých pracovních skupinách, které se budou podílet na tvoření strategie svého regionu. 

 

 

Hovorany 25 4. 2013 

Zapsala: I. Bajáková 

 

 

 

 

 

                                                      


