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Zápis  
z pracovního setkání partnerů MAS Krušné hory, o.p.s. 

ze dne 4.12.2014 ve 14,00 hod. zastupitelský sál, MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1. 

Přítomní: viz prezenční listina 

Paní ředitelka, Ing. Jana Urbánková, zahájila jednání a přivítala přítomné. Seznámila přítomné s programem 

jednání a předanými podklady týkající se dnešní schůzky. 

Program jednání:  
1. Představení týmu společnosti - Ing. Urbánková  
2. Cíle a úkoly MAS - Ing. Urbánková  
3. Standardizace MAS - Ing. Urbánková  
4. Alokace finančních prostředků v programech pro MAS – Ing. Urbánková  
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Analytická část - Karla Bláhová  
6. SWOT analýza – diskuse nad návrhem - Ing. Fürbachová  
7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategická část - Ing. Fürbachová  
8. Shrnutí - Ing. Fürbachová  
9. Diskuse a dotazy 
10. Závěr - Ing. Urbánková 

 

Ing. Jana Urbánková představila tým společnosti MAS Krušné hory, o.p.s. . Přítomným sdělila, že byla do funkce 

ředitele jmenována Správní radou dne 18.9.2014, dále představila 2 manažerky. Ing. Luďku Všetičkovou, 

manažerku na plný úvazek a pí Karlu Bláhovou, manažerku na 0,5 úvazku, která se zabývá problematikou Strategie 

MAS. Dále přítomné seznámila s novou organizační strukturou, která vychází jak se zákona, tak zakladatelské 

listiny o.p.s a také z podmínek metodiky Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014-

2020. Návrh nové organizační struktury byl projednán s právním zástupcem JUDr. R. Křížem.  

V další části jednání  představila cíle a úkoly MAS, zejména princip LEADER, který je hlavní myšlenkou vzniku a 

existence MAS. Přítomným byl tento princip vysvětlen, zejména jeho přínos pro partnery a možnost mít vliv na 

rozhodování o rozvoji obce a regionu. 

Přítomní byli seznámeni s tzv. Standardizací MAS – důvody a přínosy, kroky, kterými MAS musí projít, aby byla 

standardizovaná, sdělila co je nutné schválit, abychom mohli zažádat o certifikát od Ministerstva zemědělství ČR, 

a mohli se podílet na implementaci programů z evropských fondů a investičních fondů. 

Následně byly představeny operační programy na roky 2014 – 2020 a finanční prostředky, které byly vyčleněny 

v programech pro  MAS. Diskutováno bylo o konkrétních záměrech či projektech a jejich způsobilosti pro operační 

programy. 

Dalším velmi důležitým bodem jednání bylo představení strategie MAS jako klíčového dokumentu řízení rozvoje. 

P.Bláhová představila analytickou část strategie, konkrétně základní údaje o obcích v MAS a MAS jako celku. 

Představila výsledky dotazníkového šetření a návrh SWOT analýzy, který postupně vznikal v rámci komunitních 

setkávání, která probíhala v r. 2013 a 2014. K návrhu SWOT analýzy byla otevřena diskuse a probíhalo její 

doplňování, připomínkování či úprava. Připomínky vzešlé z diskuse budou do SWOT analýzy zapracovány. 
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Další část strategie MAS – strategickou část – představila ing. Fürbachová, konkrétně misi, vizi, strategické cíle, 

priority. Ty byly zformulovány na komunitních setkáváních, která probíhala v r. 2013 a 2014. K návrhu základní 

kostry strategické části byla otevřena diskuse a probíhalo její doplňování či úprava. Připomínky vzešlé z diskuse 

budou do strategie zapracovány. 

Jako důležité bylo vyzdviženo definování absorpční kapacity partnerů MAS. Partneři MAS byli požádáni o zaslání 

podkladů pro databázi projektů MAS, na základě které pak bude SCLLD nastavována. 

V závěru jednání připomněla ing.Urbánková význam komunitního plánování pro vznik strategie a opět požádala 

přítomné o aktivní spolupráci. Následně se se všemi přítomnými rozloučila. 

Zapsala: Ing. Fürbachová 

V Ostrově dne 9.10.2014 

             
        …………………………………………………………….. 
         ing. Jana Urbánková 
        ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. 


