
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 Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazku obcí 
Blatenska, o.p.s. 2014 – 2020 

 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS SOB, o.p.s. MAS SOB vznikla 5. 11. 2004 z impulzu Svazku 
obcí Blatenska ve snaze pomoci podnikatelské a neziskové 
sféře vytvořit podmínky pro implementaci dalších finančních 
prostředků, které napomohou rozvoji regionu.  
Společnost byla zapsána dne 8. 11. 2004 do rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích. Společnost je založena na dobu 
neurčitou. 
Společnost poskytuje formou obecně prospěšných služeb za 
účelem rozvoje regionu především aktualizaci rozvojové 
strategie společnosti a v rámci ní podporuje projekty 
především z následujících oblastí:  

 péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti;  
 spoluúčast na projektech evropské spolupráce;  
 péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního 

prostředí;  
 meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše 

uvedené téma;  
 podpora malého a středního podnikání;  
 péče o rozvoj cestovního ruchu;  
 práce s dětmi a mládeží;  
 poradenská činnost;  
 propagace území.  

 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny svazku obcí 
Blatenska, o.p.s. je vytvořena v rámci komunitního plánování 
na celém území MAS SOB, o.p.s. Strategie má 5 částí:  

1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru 
2. Analytická část, která také obsahuje analýzy 

uskutečněné v rámci komunitního plánování a 
pracovních skupin 

3. Vazba a strategické dokumenty 
4. Stanovené cíle 
5. Návrhová část, která obsahuje jednotlivé prioritní osy 



a návrhy řešení pro území MAS SOB, o.p.s. 
Strategie vzniká v rámci projektu Podpora vzniku strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOB. 
Strategie je zaměřena na všechny řešené oblasti v území, jejich 
řešení a případné naplňování.  
Pracovní verze strategie bude nadále připomínkována všemi 
zapojenými subjekty v území. Jde tedy o materiál, který bude 
nadále rozpracováván a upravován. 
 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Tereza Ptáčníková 
mas@blatensko.cz 
terezaptacnikova@seznam.cz 
 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

Klikněte sem a zadejte datum. 

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

www.blatensko.cz/mas 

 

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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