
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 Mikulovsko o.p.s 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie území MAS Mikulovsko na období 2014-
2020 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Mikulovsko je obecně prospěšná společnost, která 
sdružuje partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry 
mikroregionu. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomoc při 
vytváření vhodného partnerství za účelem zvýšení rozvojového 
potenciálu regionu. Zaměřuje se především na přenášení 
iniciativy „zespoda nahoru“, tvorbu a realizaci integrovaných 
strategií Mikulovska a napomáhá tak jeho všestrannému 
rozvoji. Poskytuje poradenství a pomoc při vytváření a realizaci 
projektů a uskutečňuje výměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a 
EU.  

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Integrovaná strategie MAS Mikulovsko byla vytvořena 
v návaznosti na Strategický plán LEADER, který byl Místní akční 
skupinou vypracován na programové období let 2007-2013. 
Integrovaná strategie MAS Mikulovsko představuje aktualizaci 
původního strategického dokumentu. Pro sestavení současné 
strategie byl kladen ohled na dřívější vývoj území a jeho 
nynější stav. Významnou součástí strategie je podrobná 
analýza území a jeho jednotlivých oblastí, tedy např. vývoje 
obyvatelstva, vzdělanostní struktury, bydlení, ekonomické 
struktury, hospodářské činnosti, nezaměstnanosti či 
cestovního ruchu. Na analytickou část vývoje území navazuje 
zhodnocení potřeb a problémů, na základě kterých byly 
vymezeny prioritní oblasti a jejich řešení. Pomocí vizí, 
rozvojových oblastí a cílů Mikulovska sestavila Místní akční 
skupina soubor hlavních priorit rozvoje. Priority rozvoje by 
měly v budoucnu napomoci celkovému trvale udržitelnému 
rozvoji regionu, tedy rozvoji sociální, ekonomické a 
environmentální sféry. 

 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Josef Šejnoha 
E-mail: jsejnoha@post.cz 
Telefon: 775905908 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.09.2014 

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

www.masmikulovsko.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. 
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