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V tomto čísle Projekt PartnerstvíCMS

• Projekt
• Partnerstvíprojektu
• Přeshraničípracovnískupina
• Definovánítématu stezky
• Regionálnípracovnískupiny
• Analýza stakeholderů
• Úvodníkonference
• Dašíaktivity/akce

Projekt reaguje na potřeby zavedení systematického

přístupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky. Zaměřuje

se zapojení řady odborníků a aktérů a vybudování

4 nosných pil ířů:

a) Definování tématu stezky v příhraničním území;

b) Vypracování Strategie rozvoje Cyrilo

metodějské stezky v příhraničním území;

c) Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské

stezky o subjekty veřejného a soukromého

sektoru;

d) Apl ikace strategie formou pilotních akčních

plánů a cílené propagace.

Projekt se zaměřuje na klíčovou spolupráci s odborníky z veřejného a soukromého sektoru schopných dosáhnout

společné vize kulturního rozvoje v příhraničním území, jejímž jednotícím bodem, který je logickým vyústěním

a přirozeným vývojem myšlenky geografické a historicko-antropologické homogennosti, je téma Velké Moravy

a cyrilometodějský odkaz rozvíjející se pod společnou značkou Cyrilometodějské stezky. Jedná se o přístup, který je

směřován napříč celým příhraničním územím k zahájení nové formy spolupráce a partnerství s různými místními

subjekty. Projekt se zaměřuje na nastavení pravidel fungování Cyrilometodějské stezky a strategické plánování aktivit

v moravsko-slovenském příhraničí ve spolupráci s partnery, odborníky a místními subjekty (stakeholdery) stezky.

Foto: Širšíprojektový tým

Partnerstvíprojektu
Projekt má celkem šest partnerů, z toho tři partnery

z České republiky a tři partnery ze Slovenské republiky.

Všichni partneři jsou aktivně zapojeni do rozvoje

Cyrilometodějské stezky.

1 . Evropská kulturnístezka sv. Cyrila a Metoděje,

z.s.p.o. (Vedoucípartner)

2. Trnavský samosprávnýkraj (Hlavnípřeshraniční

partner)

3. MAS Buchlov, z.s. (Projektovýpartner 1)

4. Nitranský samosprávnýkraj (Projektovýpartner 2)

5. Slovenskýdom Centrope (Projetkovýpartner 3)

6. Mendelova univerzita vBrně (Projektovýpartner 4)
Veškeré informace a aktivity projektu jsou postupně

zveřejněny na webu projektu:

www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/.

Pro další informace o projektu prosím kontaktujte:

Ing. Martina Peterku, koordinátor projektu

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

+420 733 161 675, martin.peterka@cyril-methodius.eu

Informace a kontakt
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Přeshraničnípracovnískupina

Foto: PrvníjednáníPřeshraničnípracovnískupiny v Bratislavě

Dne 20. 2. 201 8 se uskutečnilo na Krajském úřadě

Bratislavského samosprávného kraje první setkání

přeshraniční pracovní skupiny, která diskutovala nad

real izací aktivit dle hramonogramu projektu

PartnerstvíCMS financovaného z programu Interreg V-A

SK-CZ.

Hlavní body jednání se zaměřovaly na definování

tematického vymezení a analýzu významných lokal it

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraničí, ustanovení regionálních pracovních skupin

a harmonogramu jejich činností, povinnosti při

dokladování monitorovacích zpráv a přehledu výdajů projektu. Analýza stakeholderů a identifikace dobrých praxí

jsou aktivity plánované na 1 . pololetí real izace projektu. K tomu byly schválené šablony a metodiky na jejich real izaci.

Přeshraniční pracovní skupina je nejvyšším řídicím orgánem projektu, který kontroluje/monitoruje naplňování cílů

a harmonogramu aktivit a zároveň odsouhlasuje veškeré výstupy projektu. Členy jsou všichni projektoví partneři

a členové jimi vytvořených regionálních pracovních skupin.

Definovánítématu Cyrilometodějské stezky (pilíř č. 1)
Začátkem roku 201 8 proběhlo poptávkové řízení na výběr dodavatele na zpracování definice tématu Cyrilo-

metodějské stezky a identifikaci strategických lokal it v moravsko-slovenském příhraničí. Dodavatelem pro zpracování

tohoto díla je Archeologický ústav SAV v Nitře.

Zpracovánídefinice tématu Cyrilometodějské stezky Identifikace strategických lokalit CM stezky

Definice tématického vymezení je základem všech

kulturních stezek. Výstupem této části díla bude

definice hlavního tématu Cyrilometodějské stezky,

které bude jednotné pro území střední, východní a jižní

Evropy, kde je sousředěný hlavní zájem rozvoje stezky.

K hlavnímu tématu budou definovaná podtémata,

která jsou typická pro území moravsko-slovenského

příhraničí, tj. historického území Velké Moravy.

Téma musí vycházet z obsahu, tj. kulturních zdrojů

hmotného (sakrální stavby, archeologické naleziště

a archeoparky; instituce kulturního dědictví)

a nehmotného dědictví (slovanské znakové písma

(hlahol ika, cyril ika a azbuka), církevní l iturgické obřady,

gastronomie, folklór, atd. Cyrilometodějská stezka má

široký rozsah památek, to může znamenat i široký

rozsah tématu.

Součástí definování tématu je rovněž analýza území

a identifikace strategických lokal it v moravsko-

slovenském území, ze kterých by se CM stezka měla

rozvíjet. Předmětem není identifikace co největšího

počtu památek, ale výběr těch nejvýznamnější. Analýza

rovněž zjiští si lné a slabé stránky těchto lokal it. Pro

zjištění vybavenosti vybraných lokal it je připraven

podrobný dotazník hmotného dědictví. Zaměřuje se na

všechny služby, které památka nabízí, ale také na služby

včetně památek, kulturních zařízení a turistické

vybavenosti v jejím blízkém okolí. Analýza identi-

fikovaných strategických lokal it Cyrilometodějské

stezky v moravsko-slovenském území bude podkladem

pro zpracování strategie rozvoje stezky, akční plány

zpracované partnery a pro cílenou propagaci v podobě

skládací mapy a prezentace na webu.
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Foto: PrvníjednáníRegionálnípracovnískupiny vNitře

Regionálnípracovnískupiny
Pro zajištění územního rozvoje Cyrilometodějské stezky

byly na začátku roku jednotl ivými partnery vytvořeny

regionální pracovní skupiny, do kterých nanominoval i

5-1 5 odborníků z různých oblastí rozvoje (strategický

rozvoj, cestovní ruch, kultura, historie, církev,

vzdělávání, věda a výzkum, KČT/KST apod.). V průběhu

měsíce května partneři uskutečnil i první jednání svých

regionálních pracovních skupin, aby diskutoval i nad

aktivitami projektu, které je nutné ve spolupráci

s odborníky real izovat. Jedná se v této fázi projektu

o analýzu stakeholderů, sběr dobrých praxí,

identifikace strategických lokal it Cyrilometodějské

stezky, definice tematického vymezení a zároveň nad

územním rozvojem Cyrilometodějské stezky. Jednou z hlavních aktivit regionálních pracovních skupin je zpracovat

akční plán obsahující analýzu území z hlediska památek, infrastruktury cestovního ruchu, stakeholderů, vymezení

trasy Cyrilometodějské stezky a identifikaci aktivit, formu řízení, zodpovědnost za real izaci aktivit, zapojení

stakeholderů a finanční prostředky na jejich real izaci. Akční plán bude nástrojem produktu Cyrilometodějské stezky.

Analýza stakeholderů
Aktivita je zaměřena na zpracování analýzy místních

aktérů (stakeholderů) v oblasti veřejného

a soukromého sektoru v partnerských území,

respektive v území, kde partneři mají zájem rozvíjet

Cyrilometodějskou stezku. Cílem analýzy je definování

klíčových subjektů v daných lokal itách v rámci

nastavení komunikace a zapojení těchto subjektů do

řízení místního rozvoje Cyrilometodějské stezky.

Pro účely jednotného zpracování analýzy stakeholderů

byla v rámci projektu vytvořena metodika pro analýzu

stakeholderů včetně šablony v podobě excelovské

tabulky, která zjednodušuje analýzu a rozděluje

stakeholdery do třech skupin: První skupina jsou

stakeholdeři, které je nutné zahrnout do

rozhodovacího procesu rozvoje stezky; Druhou

skupinou jsou stakeholdeři, se kterými je nutné

konzultovat návrhy rozvoje Cyrilometodějské stezky;

Třetí skupinou jsou stakeholdeři, které je nutné

informovat o připravovaných aktivitách na stezce.

Z této analýzy je připravována databáze stakeholderů,

která bude dále rozšiřována o nová území nezávisle na

projektu. Šablona byla schválena členy přeshraniční

pracovní skupiny na zasedání v Bratislavě dne

20.2.201 8. V průběhu měsíců duben a květen proběhla

analýza stakeholderů u jednotl ivých partnerů projektu.

Ti budou v další fázi projektu kontaktováni v rámci

dotazníkového šetření, aby byla zjištěna vybavenost

v území, informace, jaké služby v oblasti kulturního

cestovního ruchu je možné využít a zjistit potřeby

a bariéry, které by mohly ovl ivnit rozvoj stezky.

Obrázek: Metodika zpracováníanalýzy stakeholderů
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Připravované schůzkyvprojektu

Úvodníkonference projektu

Foto: Úvodníkonference projektu vKunovicích

Dne 1 3. června 201 8 se uskutečnila v Panském dvoře

v Kunovicích úvodní konference projektu

PartnerstvíCMS. Účastnilo se jí 80 českých i slovenských

odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního

rozvoje, cestovního ruchu, vzdělávání, vědy a výzkumu,

kultury i církve, aby se zapoji l i do koordinovaného

rozvoje kulturní stezky v moravsko-slovenském

příhraničí. Zájem rozvíjet spolupráci na projektech

Cyrilometodějské stezky již pět let rezonuje na úrovni

států, krajů, obcí i míst, kterých se příběh soluňských

bratrů dotkl. Za toto období se podařilo upevnit

zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní

stezka sv. Cyrila a Metoděje z hlediska nastavení

řízení. Sdružení má před sebou nejdůležitější etapu

týkající se nastavení a zavedení produktu

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraničí, kde je jádro celé stezky. Projekt

PartnerstvíCMS je klíčový pro nastavení a zavádění

jednotných pravidel, parametrů a metodik pro

fungování Cyrilometodějské stezky v příhraničním

území. Na úvodní konferenci byl představen tento nový

přístup rozvoje Cyrilometodějské stezky založený na

spolupráci a komunikaci s partnery, odborníky

z různých sfér a místními subjekty s cílem využít územní

a l idský potenciál pro vytvoření uceleného produktu

Cyrilometodějské stezky. Účastníci konference byl i

rovněž informováni o uzavřené dohodě o spolupráci

s Klubem českých turistů na značení a údržbu poutních

tras Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraničí na území České republiky. V rámci této

smlouvy bude v letošním roce vyznačeno 300 km

poutních tras. To je zásadní posun rozvoje CM stezky

a příležitost projektu PartnerstvíCMS naplánovat

aktivity, finanční zdroje a zapojení stakeholderů do

produktu Cyrilometodějské stezky.

Foto: Úvodníkonference projektu vKunovicích

1 1 /201 8: Zasedáníregionálních pracovních skupin u všech partnerů projektu
1 1 /201 8: Konáníkulatých stolů se stakeholdery u všech partnerů projektu
1 2/201 8: Zasedánípřeshraničnípracovnískupiny pravděpodobně v Brně na půdě Mendelovy

univerzity




