
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) 

MAS Dolnobřežansko o.p.s. 
5. května 78, 252 41 Dolní Břežany 
IČO: 24264831 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Dolnobřežansko  
 
 
 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Dolnobřežansko o.p.s. byla založena v roce 2012 
z iniciativy starostů mikroregionu Dolnobřežansko. MAS 
Dolnobřežansko obsluhuje území 11 obcí (Březová-Oleško, 

Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Okrouhlo, Ohrobec, Psáry, 

Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hodkovice, Zvole) s 

celkem více než 25 000 obyvateli. V současné době má MAS 
Dolnobřežansko 48 partnerů z řad firem, obcí, škol a 
neziskových organizací, které v území působí a podílejí se na 
její činnosti.  
 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

V návaznosti na poznatky analýzy problémů a potřeb rozvoje 
území MAS Dolnobřežansko je vize rozvoje území formulována 
následujícím způsobem. Na konci programového období 2014-
2020 je MAS Dolnobřežansko:  
-dynamicky se rozvíjejícím „STAR regionem“ hitech inovačního 
podnikání v návaznosti na přítomnost velkých 
vědeckovýzkumných center excelence a v souladu s 
konceptem inteligentní specializace.  
-územím s konkurenceschopnými podniky v tradičních 
odvětvích zemědělství, lesnictví, výroby a služeb nabízejícím 
práci těm, kteří se nemohou uplatnit na pracovním trhu 
inovačního podnikání.  
-inkluzivně se rozvíjejícím „Sociálně přátelským regionem“, 
který aktivně předchází sociálnímu vyloučení ohrožených 
skupin obyvatel. 
-udržitelně se rozvíjejícím „Environmentálně citlivým 
regionem“, který klade důraz na snižování znečištění životního 
prostředí, na hospodárné zacházení s přírodními a kulturními 
zdroji a na další zvyšování kvality života v sídlech území MAS 
Dolnobřežansko. 
-regionem dobré správy, partnerství a spolupráce, který 
buduje svou image v souladu s rozvojovou vizí. 
 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Mgr. Monika Neužilová, ředitelka společnosti 
strategie@mas-dolnobrezansko.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

21.9.2014 

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

www.mas-dolnobrezansko.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. 

 


