
                                                                             

 

 

 

MAS 21, o. p. s. ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci  
Vás zvou  

na společnou konferenci pracovních skupin a veřejnosti 
ke tvorbě  

 

Integrované strategie území MAS 21 na období 
2014 - 2020   

Konference se uskuteční dne  29. 5. 2014 od 9,00 hod. v prostorách  
Kulturního domu v Dolním Žandově 

 
Program setkání: 
 
09:00 – 09:30 Prezence účastníků 
09:30 – 09:40 Přivítání účastníků 
09:40 – 11:30 Jednání pracovních skupin 
11:30 – 12:00 Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin 
12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení 
12:30 – 14:20 Jednání pracovních skupin 
14:20 – 14:50 Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin 
14:50 Závěr setkání 
 
 

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, vyplňte, prosím, následující 

registrační formulář:  
 
 

Která z témat pracovních skupin Vás nejvíce zajímají (zaškrtněte max. 2 témata): 
Příroda a krajina      
Spolupráce, komunikace     
Cestovní ruch      
Občanská vybavenost     
Infrastruktura      
Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání  
 

 

Jméno a příjmení:       organizace:       email:       telefon:        

 

 

 

Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 22. 5. 2014 na e - mailovou adresu 
klusakova@mas21.cz, nebo se můžete registrovat na telefonním čísle 
608 124 003. 
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Proč se konference koná? 
MAS 21, o. p. s., stejně jako desítky dalších místních akčních skupin v České republice 
v období 2007 – 2013, měla možnost finančně podporovat projekty z území své 
působnosti. Všechny projekty, které MAS 21, o. p. s. podpořila, naplňovaly cíle a priority, 
které si členové a partneři MAS 21 definovali v rámci Strategického plánu LEADER.           
I v období 2014 – 2020 má MAS 21 možnost, pokud splní podmínky Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj, podporovat projekty obcí, podnikatelských 
subjektů a neziskových organizací ze své územní působnosti. Hlavním dokumentem, na 
základě kterého bude MAS 21 rozdělovat podporu těmto místním subjektům, je 
Integrovaná strategie území MAS 21. Proto je velmi důležité, aby v tomto dokumentu 
byly popsány a definovány všechny potřeby a problémy veřejného i soukromého 
sektoru regionu. Z tohoto důvodu managament MAS 21, o.p.s. v letech 2013 a 2014 
pořádá řadu diskusních setkání i dotazníkových šetření, jejichž cílem je zjistit potřeby 
území. Tato konference je další z příležitostí pro zástupce obcí, podnikatelů, neziskových 
organizací i široké veřejnosti z území MAS 21 se podílet na tvorbě tohoto strategického 
dokumentu. 
 

Jak bude konference probíhat? 
Hlavním obsahem konference jsou diskuse pracovních skupin, jež byly ustanoveny na 
prvním setkání k tvorbě Integrované strategie území MAS 21, které proběhlo dne 
29.1.2013 v prostorách Městského úřadu v Lázních Kynžvartu. Součástí výše uvedeného 
registračního formuláře jsou i témata těchto pracovních skupin. Každý účastník 
konference si tedy může určit sám, které z těchto pracovních skupin se chce zúčastnit.  
Jednání prvních tří pracovních skupin proběhne v dopoledním bloku a jednání dalších 
tří pak v bloku odpoledním. Rozvrhnutí pracovních skupin do dopoledního a 
odpoledního bloku proběhne na základě přihlášených účastníků tak, aby většina 
účastníků konference měla možnost se zúčastnit pracovních skupin, které je zajímají. 
Jednání jednotlivých skupin budou moderována a výstupy z jednání pak prezentována 
k další diskusi všem účastníkům konference.  
 

Co už v souvislosti s tvorbou Integrované strategie území MAS21 
proběhlo? 
První setkání k tvorbě strategie proběhlo, jak již bylo výše avizováno, dne 29. 1. 2013 
v Lázních Kynžvartu. Během tohoto setkání definovali účastníci silné i slabé stránky 
území a také příležitosti i ohrožení, které mohou další rozvoj území MAS 21 ovlivnit. Na 
závěr diskuse byly ustanoveny pracovní skupiny. První kolo jednání pracovních skupin 
proběhlo v březnu roku 2013. Výstupem z těchto jednání byl soubor aktivit, které by 
měla MAS 21 v rámci své strategie v období 2014 – 2020 podporovat. V dubnu – září 
2013 pak proběhlo dotazníkové šetření s obyvateli obcí MAS, v rámci kterého se mohli 
lidé vyjádřit k nejenom k problémům, které je v obcích trápí, ale i k věcem či oblastem, 
na které jsou ve svých obcích hrdí. Na základě všech výše uvedených aktivit pak byla 
zpracována analýza území MAS 21.  Analýza území MAS 21 i návrh oblastí podpory pro 
roky 2014 – 2020 pak budou diskutovány v rámci této konference.  


