
Šablona pro zveřejnění integrované strategie  

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE 

FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. 

Název nositele strategie 
(organizace, která zodpovídá za 
vytvoření a realizaci strategie) 

MAS Lašsko 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS 
Lašsko pro období 2014-2020 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Lašsko vznikla v roce 2006, ale její činnost byla omezena 
z finančních důvodů. Od roku 2013 byla MAS podpořena z PRV 
a MAS začala pracovat na svém zviditelnění. MAS Lašsko se 
prezentovala na propagačních akcích a díky projektu OPTP 
pokračuje na tvorbě SCLLD zpracováním strategické části.  

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

SCLLD se skládá ze tří částí: Charakteristika MAS, která podléhá 
pravidlům standardizace, Integrovaná strategie rozvoje území 
a Integrovaný akční plán. Charakteristika MAS je zpracována, 
avšak MAS musí splnit některé z dalších požadavků pravidel 
standardizace, proto bude tato část ještě upravena. MAS 
Lašsko má v tuto chvíli zpracovanou analytickou a strategickou 
část ISÚ. Analytická část obsahuje vymezení území a základní 
charakteristiku, analýzu problémů a potřeb, strategie, jejichž 
realizace se odehrává v území. Strategická část obsahuje vizi, 
strategické, specifické cíle a návrh konkrétních opatření. 
Struktura strategické části je sestavena následovně: klíčové 
oblasti (zvoleny podle principů udržitelného rozvoje), 
strategické cíle, specifické cíle a možná opatření. Tato část je 
v integraci s analytickou částí a reaguje na potencionální 
problémy regionu. V dalším období se bude zpracovávat 
implementační část (Integrovaný akční plán) s konkrétní 
implementací cílů sloužící rozvoji území. 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Dalibor Kvita, Mgr. Klára Niedźwiedźová 
maslassko@centrum.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

6. 10. 2014 



Odkaz na www stránky organizace 
(případně na www stránky, kde lze 
získat více informací) 

www.maslassko.cz 

 

Pozn.: šablona slouží pro uveřejnění informací na webu MMR, samotné připomínkování probíhá 

v režii nositele, tj. prostřednictvím jeho webových stránek nebo prostřednictvím kontaktních osob a 

emailů. Souhrnné připomínky budou zveřejněny zároveň na webu MMR. 

 


