
 

 
 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO  
POŘÁDÁ V RÁMCI PŘÍPRAVY  

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ORLICKO 
 

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN S PROGRAMEM 
  

„PRACOVNÍ PROJEDNÁNÍ ANALÝZY ÚZEMÍ MAS ORLICKO A ZPRACOVÁNÍ 

TÉMATICKÝCH SWOT“ 
 

DNE: 29.7.2014 

OD: 15:00 hod. 

MÍSTO: Sokolovna Lukavice, přízemí   

 
PROGRAM: 
 

1. ZAHÁJENÍ, KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ MAS ORLICKO A ÚČASTNÍKŮ 

2. PREZENTACE HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY SCLLD 

3. PRÁCE VE SKUPINÁCH – ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ SWOT, PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A DÍLČÍCH SWOT 

4. PREZENTACE VÝSTUPŮ PRACOVNÍMI SKUPINAMI 

5. ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ 
 

Na jednání je potřeba se přihlásit. Kapacita účastníků v jednotlivých skupinách je omezená. 

Zájemci o účast na jednání se mohou přihlásit zde : 

http://doodle.com/c57p3aes44qibkgeimastnbn/admin#table 

a to nejpozději do 28.7.2014. 

 

Tato pozvánka je veřejná a může být postoupena dalším osobám. 

V případě dotazů, nebo potíží s registrací, se můžete obracet na zaměstnance MAS, tel. 

734 318 889, nebo 465 611 150.  

 

Na setkání s Vámi se těší 

 

Ing. Ivana Vanická,  

manažerka MAS ORLICKO 

 

Příloha:  Rozdělení pracovních skupin pro registraci a podklady k jednání 

http://doodle.com/c57p3aes44qibkgeimastnbn/admin#table


 

 

Účastníci se k diskusi mohou registrovat v následujících skupinách:  

Téma: Souhrnné téma Témata (dílčí analýzy) 

Obecná data 

Obyvatelstvo 2.2.2. 

Sídelní struktura 2.2.1. 

Nezaměstnanost - 2.2.8. 

Rozvodovost v území - dopracovává se 

Bytový fond - dopacovává se 

SKUPINA 1:                                           
Společnost lidí žijících na Orlicku 

Společnost lidí na Orlicku - jak se nám tu žije a kým jsme? 

Vzdělávání 2.2.9. 

Volný čas, spolkový život 2.2.7. 

Sociální služby 2.2.7. 

Zdravotnictví 2.2.7. 

Církve a jejich činnost 2.2.7. 

Tradice a zvyky - 2.1. 

Občanská odpovědnost 2.2.7. 

SKUPINA 2:                                       
Orlicko investiční rozvoj versus 
zachování přírodní dědictví a péče o 
krajinu 

Jaké úrovně rozvoje naše území dosáhlo?  Co jsme tu vybudovali a jaké investice 
nás naopak mohou posunout dál? Jaká infrastruktura chybí a jaká naopak 
přebývá? Jaký potenciál a hodnotu má území ve kterém žijeme? Jaké hodnoty  a 
zdroje chceme do budoucna opečovávat, zachovávat a rozvíjet? Soběstačnost 
území. 

Technická infrastruktura 2.2.3. 

Doprava 2.2.4. (váže na 2.2.7. - soc.sl) 

Vybavení obcí 2.2.5. 

Geografie území a životní prostředí - 2.2.6. 

SKUPINA 3:                                   
Ekonomika a podnikání v kontextu 
trvale udržitelného rozvoje území 

Rozvoj ekonomiky a hospodářství v území. Podpora lokální ekonomiky, spolupráce 
firem v území, inovace a využití výsledků výzkumu pro  trvale udržitelný rozvoj 
území a využití průmyslu CR k rekreaci v území.  

Podnikání, výroba, zaměstnanost 2.2.8.  

Hospodářské aspekty území - data 

  

  
 

Podklady k jednání: 

Podkladové materiály budou zaslány dle registrace do příslušné pracovní skupiny. Na vyžádání (uveďte do komentáře při registraci) budou zaslány i další oblasti. 

Všechny dokumenty jsou v pracovní verzi. Omlouváme se, dokumenty doposud neprošly jazykovou korekturou. Části, u kterých je  zřejmá vazba na financování 

prostřednictvím CLLD, se budou detailněji rozpracovávat v rámci tvorby návrhové části. 

Pozor! Kapacita účastníků je omezená.  


