
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 Broumovsko+ 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie rozvoje území MAS Broumovsko+ 
Plus pro Broumovsko 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Broumovsko+, z.s., vznikla v r. 2005. Působnost vykonává 
v území totožném s DSO Broumovsko a ORP Broumov. Celé 
území MAS se nachází v CHKO Broumovsko a žije v něm 16 800 
obyvatel. MAS realizovala úspěšně SPL 2009-2013. Dalším 
projektem MAS byl projekt „Geoturistika: první kroky“ 
financovaný z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a 
„Zvyšování kapacit evropského venkova“ financovaný z 

programu Celoživotního vzdělávání Evropské komise, v němž 
je zapojeno dalších šest neziskových organizací ze zemí EU. 
Oba projekty byly realizovány se zapojením veřejnosti na 
principech CLLD. 
 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

ISÚ MAS Broumovsko+, z.s., navazuje na úspěšnou realizaci 
SPL 2009-2013 a jeho evaluaci. Oblasti ISÚ vycházejí ze SWOT 
analýzy zpracované členy MAS v lednu 2014 a projednání 
analýzy v pracovních skupinách. Zdrojem informací bylo osobní 
šetření provedené vlastními silami MAS na jaře 2014 mezi 
starosty obcí (infrastruktura, životní prostředí, služby, 
zdravotní péče, kulturní akce, projektové záměry obcí). Dalším 
podkladem bylo dotazníkové šetření mezi občany (529 
respondentů) z června a července 2014. Vedle těchto zdrojů 
vyplývajících ze zapojování veřejnosti využila MAS údaje ČSÚ, 
strategie měst a obcí, strategie Královéhradeckého kraje a Plán 
péče CHKO Broumovsko. Limitem pro ISÚ je poloha celého 
území MAS v CHKO Broumovsko a z toho plynoucí požadavky 
na ochranu přírody. Dalším limitem je sociální složení a nižší 
průměrná vzdělanost lidí vyplývající z téměř úplné výměny 
obyvatelstva po roce 1945. Z minulosti přetrvává zanedbaná 
infrastruktura obcí. Vzhledem k poloze území v severní části 
Broumovského výběžku je obtížné udržení podnikání pro 
živnostníky. Hlavními tématy, na nichž se region shoduje pro 
využití v rozvoji CR, je téma pískovcových skal a barokních 
památek. 
 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně MAS Broumovsko+ 
604 228 002 
Bc. Pavlína Machková, manažerka MAS Broumovsko+ 
604 228 006, mas@broumovsko.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

19.9.2014 

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

www.mas.broumovsko.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. 

 


