
 

Jednání zájmových skupin MAS Rokytná – připomínkování akčního plánu  

 

 

 

Termín: 16. 12. 2015, Moravské Budějovice  

Projednání a připomínkování akčního plánu strategie MAS Rokytná. Členům zájmových skupin byl 

představen návrh akčního plánu strategie, proběhlo představení sebraných projektových záměrů a 

diskuse týkající výběru jednotlivých opatření a fichí a jejich alokací. Připomínkování proběhlo také e-

mailovou formou. 

Do výzev vyhlašovaných MAS Rokytná v následujícím období byla vybrána žlutě označená opatření. 

Kulatý stůl Zemědělství  

Členové skupiny: ZD Dešov, Rolnická společnost Lesonice, a.s., ZD Hrotovice, KOOPERACE Hrotovice, 

a.s., Radka Eberlová – Lukov, František Filipovský – Láz, Tomáš Svoboda – Moravské Budějovice, 

František Hrůza – Moravské Budějovice, Zdeněk Kružík – Radkovice u Budče, Josef Tengeri – Vícenice,  

Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců- alokace 3 720,00 Kč 

Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů – 300,00 tis. Kč 

Podpora konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů 

Zlepšení lesnické infrastruktury – alokace 2 500,oo tis. Kč 

Zlepšování zemědělské infrastruktury 

Podpora inovativních metod spolupráce v zemědělství, lesnictví a potravinářství 

Investice do ochrany životního prostředí a prostupnosti krajiny 

Podpora rekreačních funkcí lesa 

Zlepšování vodního režimu v zemědělské krajině i v intravilánu 

Zlepšování vodního režimu v lesích 

Kulatý stůl Podnikání 

Členové skupiny: AutoGas Barták, s.r.o., Agrovýkup, a.s, Kovovýroba Souček, Hrotovická obchodní, 

s.r.o., Vladimír Menčík – Domamil, Marek Soukup – Dešov, Miloš Dvořák – Litohoř,  

Zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů 



 

Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnnosti – 5 220,80 tis. Kč 

Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů – 20 000,00 tis. Kč 

Podpora zázemí sociálních podniků – alokace 4 000,00 tis. Kč 

Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků – 4 568,20 tis. Kč 

Kulatý stůl Mládež a sport 

Členové skupiny: JUNÁK, středisko Moravské Budějovice, TJ Sokol Moravské Budějovice, Orel Jednota 

Moravské Budějovice, Petra Salačová – M.B., Petr Žák – M.B., Irena Nováková – M.B. 

Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Investice do kapacit a kvality škol a školek – alokace 5 000 tis. Kč 

Podpora aktivit místních spolků 

Podpora akcí pro veřejnost 

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas 

Kulatý stůl Kulturní a Sociální 

Členové skupiny: Ladislav Janíček – Komárovice, Zdeněk Šplíchal – M.B., Marie Bendová – M.B. 

Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi – alokace 7 309,97 tis. Kč 

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb – 1 305,20 tis. Kč 

Podpora aktivit místních spolků 

Investice do turistické atraktivity regionu 

Podpora konání akcí pro veřejnost 

Podpora pro-rodinných opatření – 1 957,80 tis. Kč 

Investice do nabídky v oblasti cestovního ruchu 

Investice do revitalizace hmotných památek – 2 000,00 tis. Kč 

Kulatý stůl Udržitelný rozvoj 

Členové skupiny: Moravskobudějovický mikroregion, Dobrovolné sdružení regionu 
Hrotovicka, Příštpo, Jaroměřice, Dolní Lažany, Blatnice, Bohušice, Lesůňky 
 
Členové skupiny se shodli na prioritních opatřeních: 

Podpora hospodárného nakládání s odpady 

Investice do kapacit a kvality škol a školek 



 

Podpora modernizace a dostupnosti zdravotní péče 

Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

Veřejná správa – zkvalitnění služeb pro občany, snižování administrativní zátěže pro obce 

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje – 1 265,36 tis. Kč 

Investice do územního plánování 

Zajištění kvalitního pokrytí veřejnou dopravou 

Investice do pitné vody a čištění odpadních vod 

Investice do akceschopnosti složek IZS – alokace 1 000,00 tis. Kč 

Investice do přípravy pozemků pro stavební využití 

Zkapacitnění a modernizace silnice I/38 

Investice do silniční sítě regionu 

Zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 

Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy – alokace 19 500,00 tis. Kč 

Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění veřejných budov a soukromých budov 

Revitalizace veřejných prostranství 

 

Zapsal:  Barbora Kotrbová 

 

 


