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

MAS POLABÍ, o.p.s. 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

POLABÍ 

Integrovaná strategie území pro programové období 
2014-2020 

 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Nezisková organizace MAS Polabí, o.p.s. vznikla dne  31. 1. 
2013 podáním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 
Opatření III.4.1. Získávání dovedností animace a provádění. 
Impulsem pro vznik naší organizace byla podpora meziobecní 
spolupráce složená ze zástupců veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru, jejímž cílem je především rozvoj 
jednotlivých venkovských regionů oblasti MAS Polabí. 
MAS Polabí, o.p.s. působí v oblasti Středočeského kraje, členy 
MAS jsou kromě svazků obcí Mikroregionu Polabí 
ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. 
Ke dni 31.8.2014má členská základna MAS celkem 26 členů.  
 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Integrovaná strategie území MAS Polabí je základním 
rozvojovým dokumentem, který umožní realizaci 
integrovaných projektů v období 2014 – 2020. Pracovní verze 
byla zpracována kombinovaným přístupem expertně-
komunitním a vychází ze zjištěných potřeb území. Analýza byla 
zpracována s využitím všech dostupných informací, dat od obcí 
a dalších členů MAS. Analýza a zejména její závěry byly široce 
diskutovány a připomínkovány (zástupci všech aktérů v území i 
veřejnost). Strategické zaměření (vizi, klíčové oblasti rozvoje) 
včetně návrhu strategických cílů, bylo připraveno ve spolupráci 
programového výboru a externího zpracovatele. Ten následně 
dopracoval návrh specifických cílů a opatření. Strategická část 
byla představena členům MAS a veřejnosti, následně byly 
zapracovány došlé připomínky. Strategie obsahuje vizi, 4 
klíčové oblasti rozvoje a 13 specifických cílů rozpracovaných 
do 51 rozvojových opatření. Velký důraz je kladen na 
integrovaná řešení a hledání společných aktivit pro celé území 
MAS. 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Klikněte sem a zadejte jméno kontaktní osoby a e-mail. 
Mgr., Ing. Milada Čáslavková 
milada.caslavkova@maspolabi.cz 
Te.722552484 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

19.9.2014 

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

www.maspolabi.cz 
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