Zápis z jednání pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.
Datum konání: 25. 10. 2022
Účast:
Ing. Miroslava Paťavová – Mikroregion Hořovicko
Ing. Veronika Veřtatová – Středočeský kraj
Jana Filinová – MAS Podbrdsko
Mgr. Luboš Kožíšek – Mníšek pod Brdy
Ing. Mojmír Mikula - Řevnice
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram
Bc. Radek Eliáš - koordinátor
1. Report od koordinátora spolku (SCCR, ITEP, značení cyklotras, jednání s VLS)

2. Správa sociálních sítí
- Současný správce sociálních sítí Václav Bešťák se rozhodl k červenci 2023 ukončit se spolkem
spolupráci.
- Od 1. 11. do 30. 11. bude zveřejněna výzva na zakázku „Příprava a realizace dlouhodobé
komunikace TO Brdy a Podbrdsko, z. s. na webových stránkách a na sociálních sítích
Instagram a Facebook.“
3. Marketingová strategie
- SCCR upozornila, že marketingová strategie našeho spolku z roku 2019 neobsahuje
nastavené vize a strategické cíle. Tento stav máme napravit.
- Oslovili jsme zpracovatele marketingové strategie pana Kovaříka, aby nám připravil nabídku
na aktualizaci a doplnění stávající strategie.
4. Akční plán a rozpočet na rok 2023
- Návrh akčního plánu a rozpočtu na rok 2023 byl odsouhlasen.
- Oba dokumenty jsou součástí přílohy.
5. Národní program na podporu cestovního ruchu
Podle informací ze SCCR během podzimu vyhlásí Ministerstvo pro místní rozvoj jeden z
dotačních programů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR)
zaměřený na marketingové aktivity v cestovním ruchu.
- Neinvestiční dotace budou tak, jako v předešlých výzvách, směřovat na podporu řízení
destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v
cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a
marketingovou komunikaci, včetně digitalizace.
- Do dotačního programu se přihlásíme s tvorbou propagačního videa a image fotografií
s komparsem.
- Zpracovatel loňské žádosti situaci sleduje a včas nás bude kontaktovat.

6. Jednání členské schůze spolku
- Předběžně na začátku prosince, termín bude upřesněn co nejdříve
- Bude potřeba zvolit nového člena výkonného výboru, schválit rozpočet na příští rok apod.
7. Akce do kalendáře akcí na listopad (fotka, termín, popis, odkaz na web) – poslat do 4. 11.
8. Recertifikace DMO
- Tuto informaci jsem vám zapomněla v úterý předat. Recertifikace naší DMO se bude
projednávat až v prosinci.
Další termín jednání pracovní skupiny je 29. 11. ve 13 h na vlakovém nádraží v Řevnicích.
V Příbrami 26. 10. 2022

Zapsala: Zuzana Kučerová

