
 
 

 

 

Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO, z.s. 
 

Místo konání: online, ZOOM 
Dne: 29.04.2021, od 13:00 hodin 
 
Zúčastněni: 
(Prezenční listina nahrazena Print Screenem obrazovky) 
 
Za MAS ORLICKO se jednání zúčastnily  
Ing. Ivana Vanická  
Mgr. Šárka Bartošová 
Ing. Alice Brožková 
Jana Hovádková 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 
1. Strategická oblast Lidé a občanská společnost 
2. Strategická oblast Podnikatelský sektor a trh práce 
3. Strategická oblast Investiční rozvoj území 
4. Strategická oblast Krajina, příroda a místní bohatství 
 
Předseda MAS ORLICKO, z. s. Ing. Václav Kubín přivítal přítomné členy valné hromady a 
v čase 13:00 hodin zahájil jednání. 
 
Poté Ing. Václav Kubín seznámil členy s programem a účelem jednání. 
 
1. Strategická oblast Lidé a občanská společnost 
Ing. Ivana Vanická představila zúčastněným členům strategickou oblast Lidé a společnost, a 
informovala členy o proběhlé analýze problémů a potřeb jednotlivých podoblastí: 

• Rodina a její místo ve společnosti, 

• Rozvinutá občanská společnost, 

• Služby a pomoc pro osoby, které je potřebují, 

• Vzdělání jako pilíř udržitelného rozvoje území. 

2. Strategická oblast Podnikatelský sektor a trh práce 
Ing. Alice Brožková a Mgr. Šárka Bartošová seznámily členy s problémy a potřebami 
týkajícími se strategické oblasti Podnikatelský sektor a trh práce včetně jejich podoblasti: 

• Rozvinutá zemědělská výroba a lesnictví, 

• Fungující a konkurenceschopný sektor nezemědělského podnikání, 

• Inovativní a pro-regionální aktivity k podpoře zaměstnanosti, 

• Rozvinutá a fungující spolupráce v oblasti podnikatelského sektoru.   



 
 

 

 

3. Strategická oblast Investiční rozvoj území 
Mgr. Šárka Bartošová seznámila členy se strategickou oblastí Investiční rozvoj území a 
informovala členy o zmapovaných problémech a potřebách této oblasti a jejich podoblastí: 

• Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost v obcích 

• Kvalitní, bezpečná a ekologická doprava 

• Zvýšení bezpečnosti a prevence negativních jevů 

• Spolupráce obcí, sdílení a posilování absorpční kapacity 

 
4. Strategická oblast Krajina, příroda a místní bohatství 
Ing. Alice Brožková seznámila členy se strategickou oblastí Krajina, příroda a místní bohatství 
a informovala členy o zjištěných problémech a potřebách území jednotlivých podoblasti: 

• Rozvoj etablovaných a inovativních produktů a služeb 

• Péče o volnou krajinu 

• Kvalitní životní prostředí v sídlech 

• Podpora zachování, rozvoje a propagace místních kulturních památek, tradic a regionálních 

produktů 

 
 
Ing. Václav Kubín na závěr poděkoval členům valné hromady za účast a ukončil jednání 
v 15:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
Ing. Václav Kubín, předseda 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Hovádková 
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