
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 stra-
tegie (organizace, 
která zodpovídá za 
vytvoření a realizaci 
strategie) 

MAS Sdružení Západní Krušnohoří 

Oficiální název stra-
tegie 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY  
MAS SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ  
PRO OBDOBÍ 2014 - 2020 

Stručné představení 
nositele strategie 
(max. 500 znaků) 

Sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČ 269 99 935. 
MAS Sdružení Západní Krušnohoří je místní akční skupina. Byla založena 
v roce 2005. V minulosti byla zapojena do programu LEADER ČR 2007, nyní 
realizuje SPL pro období 2008 až 2013 a na něj má v úmyslu navázat se strate-
gií pro období 2014 – 2020. Cílem činnosti je rozvoj území, z něhož většina leží 
v chomutovském okrese, část v okrese mosteckém a lounském, na území 36 
obcí, na rozloze 74 072ha. V současné době má 51 členů.  

Stručné představení 
strategie (max. 1000 
znaků) 

Motto  strategie: 
“Krušnohoří – krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, 
kteří zde v honbě za poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty po-
může zacelit čas a především práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků 
a umělců, kteří znovu probouzejí a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnoho-
ří”. 

Dlouhodobá vize strategie: 

o Region s přírodním a historickým dědictvím, spokojenými obyvateli, 
rozvinutým cestovním ruchem, který respektuje tradice a staví na zá-
sadách pro trvale udržitelný rozvoj.  

o Region pro plnohodnotný trvalý život, region, ve kterém se dobře žije 
nám a bude dobře žít i našim dětem.  

Strategické (dlouhodobé) cíle strategie  

Aby se nám zde dobře žilo, aby zde chtěly a mohly žít i naše děti. 

Priority: 

1. Kvalitní podmínky pro bydlení na venkově 
2. Rozvoj občanské společnosti 
3. Vzdělanost obyvatelstva 
4. Podpora malého a středního podnikání a zemědělství, zaměstna-

nost 
5. Zachování kulturního dědictví pro další generace 
6. Životní prostředí 



 

Kontaktní osoba a 
e-mail pro zasílání 
připomínek ke stra-
tegii 

Hana Dufková 
e-mail: info@maskaskz.cz 
on – line formulář pro zasílání připomínek  
https://docs.google.com/forms/d/18EnzGaZob9vYWbl60sGbqLLLbUqruEE3Kp
TC8d_kAe8/viewform?usp=send_form 
 

Nejzazší termín pro 
zaslání připomínek 

31.10.2014 

Odkaz na www 
stránky organizace 
(případně na www 
stránky, kde lze zís-
kat více informací) 

http://www.maskaszk.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah123
_2.pdf&original=Strategie+komunitn%C4%9B+veden%C3%A9ho+m%C3%ADst
n%C3%ADho+rozvoje_v6_webfin.pdf 

 

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. 
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