
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) 

OS MAS Krajina srdce 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného  místního rozvoje pro 

programové období 2014-2020: „Otevíráme okna …  

a dveře …“ 
 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Místní akční skupina Krajina srdce (MAS) sdružuje 

laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj 

venkovského území, které zahrnuje 39 obcí z Jihočeského 

a 7 ze Středočeského kraje. MAS  působí na území o 

rozloze 633,85 km²  a průměrná hustota osídlení je pouze 

33,1 obyvatel/ km2 . V  letech 2007 – 2013 realizovala 

MAS Strategický plán Leader.  Bylo realizováno 115 

projektů místních žadatelů  a 11 projektů bylo realizováno 

ve spolupráci s  22 MAS.   

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Předkládaný pracovní návrh Integrované strategie území 

OS MAS Krajina srdce „Otevíráme okna … a dveře …“ 

byl zpracován na základě analýzy 1 662 problémů 

získaných od 435 účastníků 50 veřejných setkání. 

Identifikované prioritní problémy byly roztříděny do čtyř  

problémových okruhů, na jejichž základě byly definovány 

čtyři prority rozvoje zájmového území v programovém 

období let 2014 - 2020. Jedná se o tyto priority: 

„Spolehlivá infrastruktura“, „Vyšší zaměstnanost“, 

„Kvalitní občanská vybavenost“ a „Nadstandardní 

mezilidské vztahy“. Čtyři pracovní skupiny - svým 

zaměřením identické s definovanými prioritními oblastmi, 

na základě analýzy příčin  identifikovaných prioritních 

problémů území stanovily pracovní skupiny globální cíl, 

specifické a operační cíle a navrhly opatření pro jejich 

řešení. 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Hienl 
Kontaktní e-mail: hienl@seznam.cz 



Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 

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

www.maskrajinasrdce.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. 

 


