
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) 

Podchlumí o. s. 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 
– 2020 Místní akční skupiny Podchlumí 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Podchlumí byla založena na sklonku roku 2005 a v současnosti 
zaujímá území 41 obcí v okolí města Hořice. Naše území má rozlohu 
264,7 km

2
 a 21.670 obyvatel. Podporováno je místní partnerství veřejné 

správy, zemědělských subjektů, a samostatných zemědělských i 
nezemědělských podnikatelů, obecně prospěšných organizací a aktivních 
jednotlivců. Aktuálně má místní akční skupina Podchlumí 35 členů, 
z nichž 8 zastupuje veřejný sektor, 12 členů zastupuje soukromý sektor, 
5 členů zastupuje neziskový sektor a 10 členů jsou fyzické osoby. 

 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Strategie se zabývá všemi v přípravě poznanými potřebami 
regionu, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně známy finanční 
zdroje, odkud pocházejí a kdo byl příjemcem či realizátorem 
záměrů. V minulém období obsahovaly tzv. Strategické plány 
Leader pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm 
přerozdělovala finanční prostředky místním žadatelům. Na rozdíl 
od toho, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
období 2014 – 2020 je z hlediska tématiky, finančních zdrojů a 
možných příjemců integrovaná. To se promítá i do formulace cílů: 
zatímco MAS mohla mít v SPL za cíl pouze „podporovat“, 
„napomáhat“ nebo „koordinovat“, SCLLD hovoří přímo o tom, co 
je potřeba dělat. 
 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Bc. Jan Baleja – mas@podchlumi.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 



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

www.maspodchlumi.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. 

 


