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Všech dvacet čtyři obcí potvrdilo další spolupráci s MAS 
 
V posledních týdnech se opět dostaly do popředí v jednotlivých Místních akčních skupinách (MAS) 
práce nad Integrovanou strategií území. Bylo tomu hlavně proto, že ze strany Národní sítě MAS i 
ministerstev se objevují finální verze jednotlivých dokumentů, které slouží jako metodiky pro tvorbu 
strategií a pro certifikaci MAS. 
 
V rámci Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se na strategii pracuje již od léta roku 
2012 a za pracovním týmem je vidět značný kus práce. „Po všech aktivitách, které se v rámci tvorby 
strategie doposud provedly a také když je porovnáme s nařízeními Evropské unie, je jasné, že jsme 
zvolili už od začátku dobrou cestu,“ vysvětluje předseda správní rady Vladimír Diblík, starosta obce 
Radvanice. „Získat dotazníkové výstupy takřka ze všech obcí MAS a ještě tam mít za sebou i jejich 
veřejná projednávání bylo dobrým začátkem. Navíc jsme tím získali velké portfolio dalších informací a 
postřehů k další práci, které určitě využijeme,“ dodává. 
 
Úvodní a analytická část Integrované strategie také během května prošla veřejným připomínkováním 
a poté i prezentací obou částí na valném shromáždění MAS. Strategie samotná byla k připomínkování 
celý měsíc květen, a přestože se nesešlo mnoho připomínek, tak některé z nich byly naopak obsáhlé a 
do strategie se bez změn zapracovaly. Všechny ostatní se použijí až přímo do strategické části, 
protože se jednalo o konkrétní řešení problémů v obcích. Všech dvacet čtyři obcí z území totiž na jaře 
opět potvrdilo příslušnost k MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a tím i další spolupráci a zapojení do 
rozvoje regionu. 
 
V dalších měsících budou probíhat práce nad strategickou částí dokumentu, tzn., že bude především 
nutné definovat klíčové oblasti rozvoje regionu a dlouhodobé cíle. V této chvíli se také bude pracovat 
na dodržení návaznosti připravované strategie na další dokumenty – např. strategické dokumenty 
kraje nebo menších území (obcí nebo dobrovolných svazků). „V rámci tvorby strategie naší MAS 
proběhl sběr strategických dokumentů nejen z území, ale i mimo něj. Doufáme, že to výrazně 
pomůže k lepší provázanosti dokumentu všemi možnými oblastmi. Navíc by z ní pak mohly čerpat 
všechny subjekty, jak obce, tak i neziskovky a podnikatelé a tím by i jejich projekty měly větší šanci na 
úspěch,“ odůvodňuje potřebnost provázanosti místopředseda správní rady Petr Hrubý, starosta obce 
Vítězná. 
 
V plánu je také zapojení další subjektů z území. MAS osloví regionální a nadregionální subjekty, které 
zde působí a jejichž činnost by mohla mít dopad na další rozvoj regionu. Pokud se podaří zapracovat 
jejich plánované aktivity přímo do strategie, dá to v dalším programovém období 2014–2020 větší 
šanci plány uskutečnit a naplnit potřeby nejen zapojených organizací, ale i celého území MAS. 
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