
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) 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie území MAS Třeboňsko pro období 2014 - 
2020 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. vznikla v květnu roku 
2004. Důležitým mezníkem v rozvoji MAS bylo její zapojení  do 
Programu rozvoje venkova, Osy IV Leader, kde na základě 
kvalitně zpracovaného Strategického plánu Leader s názvem 
„Krčínovo Třeboňsko 2008-2013“ byla MAS Třeboňsko o.p.s. 
vybrána k realizaci Opatření IV.1.1. a Opatření IV.1.2.  
MAS Třeboňsko působí na území mikroregionů Třeboňsko, 
Vitorazsko, Veselsko, Řečicko a Jindřichohradecko – západ. 
 
Základní informace o MAS Třeboňsko jsou: 

- Rozloha: 998,63 km2 
- Počet obyvatel: 42 787 
- Počet členských měst a obcí: 62 
- Hustota osídlení: 42,85 obyvatel na km2 
- Počet členů MAS: 35 

 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Předkládaný materiál  ISÚ MAS Třeboňsko je 1. pracovní verzí 
Integrované strategie rozvoje území MAS Třeboňsko pro 
období 2014 - 2020, která bude v konečné verzi předložena na 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2015 dle 
harmonogramu CLLD. V této souvislosti je nutno zohlednit tyto 
aspekty: 
 

 Předkládaný materiál je pracovní verzí a bude zcela 
jistě doplňován jak po formální, tak po obsahové 
stránce. 

 Protože v době odevzdání pracovní verze materiálu 
nebyly známy podstatné skutečnosti ovlivňující obsah 
ISÚ (např. finanční alokace pro konkrétní MAS a OP), 
soustředil se kolektiv zpracovatelů na analytickou část 
materiálu. Návrhová  a implementační část bude plně 
zpracována až po exaktní definici podmínek pro 
jednotlivé MAS. 

 Některé aktivity komunitního plánování (ankety mezi 



občany, jednání pracovních skupin, projednání na 
schůzích starostů mikroregiónů) proběhly již v roce 
2013, proto byly výsledky těchto aktivit použity 
v analýze předkládaného materiálu. 

 Popis orgánů MAS Třeboňsko odpovídá stavu v roce 
2013 a části roku 2014. V současné době probíhá 
proces změny stanov MAS Třeboňsko o.p.s. dle 
současně platné legislativy. V konečné verzi ISÚ bude 
struktura i stanovy MAS Třeboňsko o.p.s. v souladu se 
současně platnou legislativní úpravou. 

 
  
 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Jaromír Vávra, CSc.   E-mail: vavra@mas-trebonsko.cz 
Bc. Tomáš Novák,   E-mail: Novak@mas-trebonsko.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

15.11.2014 

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

www.mas-trebonsko.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. 

 


