
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 Bohumínsko - zájmové sdružení 

právnických osob 

 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Bohumínska 

pro období 2014 – 2020 

(SCLLD Bohumínska pro období 2014 - 2020) 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Bohumínsko je zájmové sdružení založené na principech 
místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského 
regionu a pokrývá oblast v severovýchodní části MSK se 
zhruba 52 tis. obyvateli. Sdružení založilo 7 navzájem 
sousedících měst a obcí: Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, 
Petrovice u Karviné, Doubrava, Petřvald, Rychvald. 
Základním cílem je zlepšování kvality života a životního 
prostředí v regionu. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání 
a rozdělování dotačních prostředků. 
 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je 
zaměřena na řešení problémů a rozvojového potenciálu se 
zohledněním integrovaného střednědobého rozvoje území a 
možností dotačních prostředků pro léta 2014–2020. Zohledňuje 
již existující strategie v území a také územně-plánovací 
dokumentaci obcí, regionální i národní strategické a koncepční 
dokumenty a respektuje principy udržitelnosti rozvoje. 
Strategie je soubor doložení minimálních standardů fungování 
MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců 
zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území. 
Integrovaná strategie území je celkovou střednědobou strategií, 
která vyhodnocuje problémy a potenciál v území a navrhuje 
jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má 
analytickou, strategickou a implementační část.  
Implementačním nástrojem Integrované strategie území bude 
Integrovaný akční plán rozvoje území 2014-2020, který bude 
integrovat priority a požadavky vůči dotačním programům a 
bude tvořen Programovými rámci.  

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Lumír Macura 
E-mail: info@mas-bohuminsko.cz  

 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 

http://www.mesto-bohumin.cz/
http://new.dolnilutyne.org/
http://www.detmarovice.cz/
http://www.petroviceuk.cz/
http://www.doubrava.cz/web/
http://www.petrvald.info/
http://www.rychvald.cz/
mailto:macura.lumir@mubo.cz%20


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

www.mas-bohuminsko.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. 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/

