
 

 

 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2021 

Mikroregion Bystřicko  

 Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce  

 

Putovní letní kino: 
 

• v roce 2021 očekáváme stagnaci, popř. navýšení poptávky ze strany obcí, jednalo by 

se především o zapojení místních částí obcí Města Bystřice nad Pernštejnem  

• naším cílem je uspokojit poptávku ve všech obcích, v letošním roce se nám podařilo 

získat dotaci přes MAS Zubří země, díky které budeme moci zakoupit další, již třetí, 

kompletní aparaturu k promítání, nově tedy budou moci promítat tři obce zároveň 

• pro aktuální 8. ročník této akce zajistíme, jako již obvykle, propagaci letního promítání 

v místním periodiku a současně zveřejnění programu letního kina na webových a 

facebookových stránkách mikroregionu, abychom maximalizovali zisk pro pořadatele, 

vše se bude také odvíjet od aktuální epidemiologické situace spojené s vládními 

opatřeními  

• svazek se v letošním roce bude tedy finančně podílet pouze nákupem další aparatury, 

licence za filmy budou plně hrazeny ze strany zúčastněných obcí  

• výběr filmů bude opět zaměřen na rodinné filmy, komedie, dětské a animované 

pohádky apod., dle požadavků obcí můžeme také rozšířit nabídku filmů od dalších 

distributorů 

• večerní promítání může být i nadále spojeno s další akcí v dané obci – 

zahájení/ukončení prázdnin, dětské dny, letní koncerty, poutě, přátelská a sousedská 

posezení apod.  

• v rámci akce bude docházet opět k propojování a spolupráci aktérů z různých sektorů 

(veřejný, občanský, komerční, neziskový)  

• opětovné navázaní meziobecní spolupráce z předchozích let v rámci pomoci 

s organizací celé akce, v případě potřeby vzájemná výpůjčka aparatury  

• pokud to aktuální situace v letošním roce dovolí, bude se i nadále svazek snažit o 

dosažení rozvoje občanské společnosti, vzájemného setkávání občanů a obohacení 

kulturního života na malých obcích 

 

 



 

 

 

Veřejné projednávání mikroregionálních akcí 

• na podzim plánujeme opětovně zorganizovat veřejné projednávání mikroregionálních 

akcí, které nám jako vždy poslouží pro zhodnocení uplynulé sezóny  

• cílem této akce je dosáhnout vzájemné spolupráce a propojit veškeré sektory daného 

odvětví 

• možnost zapojení dalších obcí a místních částí – zvýšení počtu účastníků další 

vhodnou propagací (např. distribuce propagačních letáčků s programem letního kina 

přímo do schránek občanů – nutná spolupráce obcí) 

• díky konání setkání získáváme vždy zpětnou vazbu týkající se všech akcí pořádaných 

svazkem 

• dle požadavků aktérů můžeme také aplikovat patřičné změny z hodnotící zprávy 

v nadcházející sezóně 

• z projednávání získáváme také různé tipy a náměty na pořádání dalších akcí svazku 

• usilování o udržení kategorie D pro nadcházející ročník, v případě vypsání krajské 

dotace – podání žádosti v roce 2022 

 

Odpovědnost: Neformální skupina pro MA21, koordinátor MA21 a odpovědný politik pro MA21 

(vzájemná spolupráce) 

Termín: letní sezóna 2021- realizace akce, zhodnocení podzim/zima 2021 

 

Zapsala: Mgr. Veronika Benová, koordinátor MA21 

 

 

 

Libor Pokorný 

předseda mikroregionu Bystřicko 

a odpovědný politik pro MA21 

 


