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ZÁPIS 

ze setkání fokusní skupiny zaměřené na podnikání a zemědělství k 

přípravě dokumentu Strategie CLLD 21+ ze dne 29.3.2021 

    

Přítomni: dle prezenční listiny a printscreenu obrazovky z online setkání na konci zápisu, 

které proběhlo přes odkaz: https://meet.google.com/zjj-cojo-rky 

 

 

Průběh setkání: 
 

Jednání bylo s ohledem na současnou epidemiologickou situaci spojenou s nákazou COVID-

19 a nevhodnost prostor kanceláře MAS pro osobní jednání opět uspořádáno online formou. 

Jednání zahájila facilitátorka Jolana Šopovová společně s Mgr. Janou Mervartovou v 16:00 

hodin. Na úvod přivítaly všechny přítomné. A následně facilitátorka Jolana Šopovová 

představila přítomným program setkání. 
 

Program jednání 

 

1) Úvod 

2) Představení návrhu SWOT analýzy 

3) Určení prioritních opatření/aktivit pro každou oblast 

4)  Tvorba podkladu pro Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu 

5) Diskuze 

6) Závěr 

 

V prvním bodě jednání facilitátorka Jolana Šopovová informovala účastníky o účelu setkání, 

co bude jejich cílem a následně v druhém bodě programu došlo k stručnému představení 

návrhu SWOT analýzy z předchozího setkání. 

 

Ve třetím bodu programu byli účastníci vyzváni k určení prioritních opatření/aktivit pro 

každou oblast do jednotlivých částí SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, 

hrozby) formou přiřazování omezeného počtu bodů, které byly dány jednotlivým 

účastníkům setkání v oblasti: Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání a Podpora 

zemědělství, lesnictví a péče o krajinu. Na základě navržených slabých stránek a hrozeb 

ve SWOT analýze byly definovány a zároveň projednány rozvojové potřeby sloužící jako 

podklad pro tvorbu Analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti 

MAS. 

 

Po obodování jednotlivých částí SWOT analýzy, které jsou zobrazeny na následujících 

stránkách zápisu, došlo k diskuzi mezi účastníky k jednotlivým tématům. 

 

Na závěr facilitátorka Jolana Šopovová a Mgr. Jana Mervartová společně poděkovaly všem 

přítomným za účast a v 17:00 h. ukončily online setkání. 

 

V Dobrušce dne 29. března 2021 

https://meet.google.com/zjj-cojo-rky






















         
 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

ze setkání fokusní skupiny zaměřené na podnikání a zemědělství k 

přípravě dokumentu Strategie CLLD 21+ze dne 29.3. 2021 

        

Členové Fokusní skupiny 

Jméno a příjmení Fokusní skupina a její zaměření Podpis 

Jan Rozínek III Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání ONLINE 

Martin Nauš III Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání ONLINE 

Petr Kubica III Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání ONLINE 

Vít Klouček, DiS. III Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání ONLINE 

Jiří Petr III Podpora zemědělství, lesnictví a péče o krajinu ONLINE 

Jiří Čtvrtečka III Podpora zemědělství, lesnictví a péče o krajinu ONLINE 

Pavel Holeček III Podpora zemědělství, lesnictví a péče o krajinu ONLINE 

Kancelář MAS 

Jolana Šopovová facilitátorka ONLINE 

Mgr. Jana Mervartová vedoucí zaměstnanec strategie CLLD ONLINE 

Ing. Dita Leinweberová administrativní pracovnice strategie CLLD ONLINE 
 



 


