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Očekávání od workshopu 

• Jméno a organizace 

• Co očekávám od dnešního setkání? 
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Program 

• 10:00 – 10:15  Zahájení  
• 10:15 – 10:30 Tvorba integrované strategie území MAS 
• 10:30 – 11:30 Diskuse k aktivitám tématické oblasti  

   „Občanská vybavenost“   
• 11:30 – 11:40 Závěr jednání pracovní skupiny 
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Struktura rozvojové strategie 
MAS 

• Analytická část 

• SWOT analýza 

• Návrhová část 

• Implementační část  

 

 

 



 
 
 

 

 

 
Struktura rozvojové strategie MAS 

 – analytická část 
Pro analýzu území budou mimo jiné využity následující zdroje: 
• SWOT analýza 
• strategické dokumenty mikroregionů, které jsou součástí 
MAS 21 
• Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020 a další 
krajské strategické dokumenty  
• dotazníkové šetření v členských obcích MAS 21  



 
 
 

 

 

 
Struktura rozvojové strategie MAS 

 – návrhová část 
Návrhová část bude rozdělena vertikálně: 
 
• obecný cíl  
• priority  
• opatření 
• aktivity 
 
U každé priority bude popis území z hlediska tématu, které 
daná priorita bude řešit.   



 
 
 

 

 

 
Struktura rozvojové strategie MAS  –  

implementační část 
 
Implementační část bude řešit naplňování priorit rozvojové 
strategie z hlediska: 
 
• finančních zdrojů 
• personálních zdrojů 
• organizačních, řídících, administrativních postupů 
• hodnocení a monitorování naplňování priorit 
• naplňování principů místního partnerství 



 
 
 

 

 

 
Plán realizace rozvojové  

strategie MAS  
V souvislosti s tvorbou ISU MAS 21 proběhnou následující 
aktivity: 
•jednání pracovních skupin k definování priorit, opatření a    
aktivit ISU MAS 21 
• workshop k tvorbě monitorovacích indikátorů a systému 
hodnocení realizace strategie 
• konference k připomínkování návrhu ISU MAS 21 
• v průběhu tvorby ISU budou formou dotazníkového šetření i 
dalších propagačních a informačních aktivit sbírány názory na 
rozvoj regionu od obyvatel MAS 21 
 

 



 
 
 

 

 

 
Dnešní úkol pro pracovní skupinu 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či 
realizovat v tématické oblasti „Občanská 

vybavenost“ v období 2014 – 2020?  
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Aktivity MAS 21 (2007 – 2013) - 
projekty 

• Činnost manažerů mikroregionů 2009 – 
2012, webové stránky MAS 21, Svět kolem nás 
(EVVO), Propagace turistických cílů, 
naučných stezek a muzeí na 
Marianskolázeňsku, Kynžvartsku a 
Dolnožandovsku – Karlovarský kraj 

• Příprava podkladů pro následnou realizaci 
úprav veřejných prostranství obcí – ROP 
Severozápad 

 

 



4.8.2014 Snímek 11 

Aktivity MAS 21 (2007 – 2013) – 
Program rozvoje venkova 

• Kraj živých vod – obnova vodních prvků v 
území MAS 21 

• Cesty zámeckých pánů – mapování historicky 
cenných objektů zahradní architektury, 
krajinných struktur zaniklých obcí, krajinných 
struktur Metternichova panství, pozůstatků 
bývalé botanické zahrady a arboreta „Buchtál“ 
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Aktivity MAS 21 - LEADER 

• Celkem bylo v období 2009 – 2012 
schváleno 35 žádostí subjektů z území 
MAS 21 a rozděleno 19 256 519,-Kč 

• Další projekty budou schváleny a 
realizovány v roce 2013 



 
 
 

 

 

 
Děkujeme za pozornost 

 
 

 

 

 
tomas.svoboda@cpkp.cz 

daniel.leon@cpkp.cz 
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