
   MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 
                                                             353 821 296, mob. 725 427 977, IČ: 22691022,  

                                                           krusnehory@volny.cz, mas_khz@volny.cz, www.mas-krusnehory.cz  

stránka 1 z 2 

 

Zápis 

z odborného workshopu partnerů k návrhu SCLLD 

POPIS AKCE : Seznámení přítomných s činností MAS Krušné hory, přípravou Standardizace, 

certifikace a Strategie MAS Krušné hory v rámci komunitního plánování – sběr informací. 

MÍSTO REALIZACE : Ostrov – zámek, zasedačka MěÚ, 27.1.2015 

DATUM A ČAS : 27.1. 2013  v 13,00 hod. 

PŘÍTOMNI : viz příloha (prezenční listina) 

Program 

1. Představení činnosti MAS Krušné hory, o.p.s. – Ing. Jana Urbánková 

2. Organizační struktura 

3. Standardizaci a certifikace MAS Krušné hory, o.p.s. 

4. Partnerství a vzájemná spolupráce 

5. Strategické priority MAS Krušné hory, o.p.s. 

6. Plánovací období 2014  -  2020  

7. Diskuze k potřebám a záměrům, závěr 

 

Ing. Jana Urbánková, přivítala přítomné a představila činnost a organizační strukturu MAS Krušné 

hory, o.p.s..  

Ing. Urbánková představila organizační strukturu MAS a její současné Partnery dle schválení 

rozhodovacím orgánem MAS dne 20.1.2015. 

Seznámila přítomné s územní působností  MAS a přistoupení dalších obcí. Vzhledem k přistoupení 

nových obcí do území MAS je nutné přepracovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje.  

Dále ing. Urbánková seznámila přítomné s pravidly a metodikou Standardizace a certifikace MAS, 

která je nezbytná pro fungování místní akční skupiny v dalším plánovacím období 2014 – 2020. 

Přítomným bylo nabídnuto partnerství a zapojení se do MAS Krušné hory na základě podpisu 

Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.  

Ing. Alexandra Fürbachová seznámila přítomné s alokací peněz pro CLLD a jejich rozdělení v 

rámci jednotlivých operačních programů.  

Představila strategické priority a cíle Strategie MAS Krušné hory. K jednotlivým cílům pak podrobněji 

vysvětlila stanovené opatření. Dále požádala přítomné o vyjádření se k potřebám a záměrům, které by 

si představovali realizovat pro rozvoj jejich činnosti a obce. Proběhla diskuse k projektovým záměrům 

z oblasti dopravy v obcích, infrastruktury pro cestovní ruch, veřejná sportoviště, rekonstrukce 

památek, sociální bydlení, zejména pro důchodce.Všichni byli vyzváni k případnému dodání svých 

záměrů a projektů.  

Na závěr proběhla diskuze o možnostech a příslušnosti subjektů v zájmových skupinách pro plánovací 

období 2014 – 2020, k jednotlivým operačním programům a k možnostem čerpání dotací. 
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S přítomnými bylo diskutováno, jaké problémy v jejich obci je trápí, co by chtěli zlepšit, doplnit 

v infrastuktuře, naopak co si myslí, že je na jejich obci dobré a co lze ještě zlepšit. Na základě této 

debaty byla doplňována SWOT analýza pro strategii MAS. 

Ing. Urbánková poděkovala všem přítomným za účast na jednání a případnou další možnou 

spolupráci. 

 

Výsledkem tohoto setkání je: 

 informovanost o zapojení partnerů do nadefinovaných zájmových skupin 

a.      Veřejná správa  

b.    Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity 

c.    Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí 

 odsouhlasení  str. cílů, priorit a opatření  

 odsouhlasení maximálního využití Dotačních programů pro čerpání peněz na předložené 

záměry a projekty 

 

 

 

 

Datum:     27. 1. 2015                                                                              

 

Zapsala: Ing. Jana Urbánková 


