
                                                                                                      
 

Pracovní skupina „Spolupráce a komunikace“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 7. 3.2013 od 10:00 v kulturním domě v obci Křižovatka 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

10:00 – 10:15 Úvod, zahájení 

10:15 – 10:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

10:30 – 11:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Spolupráce 

a komunikace“ 

11:30 – 11:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Očekávání účastníků: 

– Definice konkrétních směrů v návaznosti na SWOT analýzu; 

– Návrhy pro zlepšení komunikace mezi MAS (obce,  členů MAS, mikroregiony); 

– Komunikace a propojení subjektů v regionu (podnikatelé a další subjekty); 

– Podpora personálního zajištění provozu organizací regionálního rozvoje. 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Spolupráce a komunikace“ 

Spolupráce a komunikace jsou průřezovým tématem veškeré činnosti MAS 21 a tudíž by 

měly být výstupy této pracovní skupiny součástí všech tématických oblastí, které bude MAS 

21 v rámci své integrované rozvojové strategie na období 2014 – 2020 řešit.  

Hlavním úkolem prvního setkání pracovní skupiny bylo odpovědět na tyto otázky: 

 

Jak zkvalitnit komunikaci (prezentaci) MAS 21 uvnitř své územní působnosti? 

– V rámci veřejného setkání SWOT analýzy ustanovené pracovní skupiny by se měly 

začít pravidelně několikrát ročně setkávat a diskutovat o problémech, které jsou v dané 

tématické oblasti aktuální. Obsahem diskuse mohou být projektové náměty, 

komunikace s organizacemi či institucemi, které mohou být užitečné při řešení 

problémů dané oblasti či pouze uspořádání přednášky nebo semináře na téma, které se 

k pracovní skupině váže; 

– Pro komunikaci mezi členy jednotlivých pracovních skupin zřídit emailové fórum;  

– Vyjasnit role MAS a mikroregionů i dalších subjektů při realizaci integrované 

strategie území MAS 21; 

– Identifikovat a oslovit s nabídkou spolupráce organizace či instituce pro jednotlivé 

oblasti zájmu (podnikatelé, životní prostředí, cestovní ruch, infrastruktura, apod.); 

– MAS by měla realizovat aktivity, které zvýší regionální identitu obyvatel území MAS 

(např. podpora zkrášlovacích spolků); 

– Rozšíření členské základny MAS (motivovat subjekty z území k členství v MAS), 

– Vždy po komunálních volbách uspořádat setkání zástupců obecní samosprávy a 

představit činnost MAS a principy metody LEADER; 

– Úprava hodnotících kritérií výběru projektů tak, aby zvýhodňovaly projekty, které 

mají širší regionální dopad. 

 

http://www.mas21.cz/


                                                                                                      
 

Jak zlepšit spolupráci a prezentaci MAS 21 navenek (spolupráce v rámci Karlovarského kraje, 

ČR a mezinárodní spolupráce)? 

– Zabývat se tématem certifikace MAS na půdě krajské sítě MAS v Karlovarském kraji, 

a Národní sítě MAS; 

– Přeshraniční spolupráce: 

 propagace OP Přeshraniční spolupráce v regionu MAS 21, 

 mikroregiony Kamenné vrchy i Chebsko mohou pomoci při oslovení 

potenciálních německých partnerů, 

 iniciace česko – německých setkání podnikatelů, NNO a škol. 

– Propagace regionu: 

 účast na vybraných veletrzích (Plzeň, Praha, Karlovy Vary), 

 využívání krajských i celostátních médií, internetových portálů pro cestovní 

ruch, internetové stránky Karlovarského kraje, 

 pojmenování regionálních atraktivit a jejich využití pro propagaci, 

 zatraktivnění internetových stránek MAS. 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Daniel León (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


