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Dobrý den, 

 

jak jistě víte, kancelář MAS aktuálně pracuje na tvorbě nové Strategie pro období 2021-2027. Za tímto účelem jsme 

pořádali již tři pracovní skupiny. První z nich byla se starosty měst a obcí a řešili jsme aktuální problémy a potřeby 

Broumovska. Druhá a třetí pracovní skupina proběhly za účasti vybraných aktérů z území MAS, kde jsme se zaměřili 

na aktualizaci SWOT analýzy. Z každé ze dvou posledních pracovních skupin vzešlo několik nových nápadů, které 

jsme do SWOT analýzy zahrnuli. Dále z nich ale také vzešlo několik sporných bodů, které bychom potřebovali s Vaší 

pomocí doladit. Vzhledem k aktuální situaci spojené s koronavirovou krizí Vás nemůžeme pozvat na osobní setkání, 

proto se na Vás obracíme touto cestou. 

V příloze e-mailu naleznete podklady, kde jsou uvedeny podrobné informace ke sporným bodům SWOT analýzy a 

zároveň v nich naleznete odkaz na dotazník, pomocí kterého můžete vyjádřit svůj názor. 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

 

Děkujeme za spolupráci! ���� 

Kristýna Jagošová a Dominika Sedláčková 

 

 

Mgr. Kristýna Jagošová 

MAS Broumovsko+, z. s. 

Mobil: 734 860 332 

Tel: 491 521 281 

http://www.mas.broumovsko.cz/ 
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Program: 

Zahájení

Informace o přípravě nového programového období 

Finální aktualizace SWOT analýzy



Informace o přípravě 

nového programového 

období



Standardizace MAS

 Standardizace MAS

 Ve čtvrtek 8. 10. 2020 byla 

schválena žádost o kontrolu 

dodržování standardů MAS. 

Standardizace naší MAS byla 

schválena mezi 25 prvními 

v ČR.



Informace o přípravě nového programového 

období

 Nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+

 Co nás ještě čeká?

 Jednání s lokálním koordinátorem pro komplexní řešení problematiky zadržování vody v 

krajině.

 Sběr projektových záměrů od podnikatelů, škol a neziskových organizací vč. spolků.

 Doplnění chybějících kapitol.

 Schválení Strategie Valnou hromadou MAS Broumovsko+.

 Odevzdání Strategie pro období 2021-2027 – předpoklad leden 2021.

 Operační programy nového období 2021-2027: 

 IROP 2, OP Z+, SZP, OP ŽP, OP TAK, OP JAK

 S jistotou lze říci pouze to, že MAS bude v novém období spravovat IROP 2, OP ŽP a 

SZP.



Finální aktualizace SWOT 

analýzy



Sporné body SWOT analýzy

 Pracovní skupiny se na většině problémů a potřeb území, tedy bodů ve SWOT 

analýze shodly, jak můžete vidět v přiloženém dokumentu SWOT analýza území 

MAS Broumovsko+.

 Body, na kterých se pracovní skupiny neshodly bychom rádi vyřešili v rámci této 

finální pracovní skupiny.

 Na následujícím slidu jsou uvedeny jednotlivé sporné body. 

 Žádáme Vás, abyste nám sdělili Váš názor ohledně těchto bodů. Vytvořili jsme pro 

zjednodušení speciální dotazník - https://forms.gle/XUUWTEWdNaM2Sb5d7.

https://forms.gle/XUUWTEWdNaM2Sb5d7


SWOT analýza – poznatky k diskuzi

Silné stránky Slabé stránky Hrozby

Budování kanalizací v 

obcích

Vzdálenost od větších 

center

Nevyhovující silniční spojení 

polského příhraničí

Dobré silniční spojení 

polského příhraničí s 

turisticky významnými 

lokalitami

Půdní eroze způsobená 

intenzivním zemědělstvím 

na velkých plochách

Optimalizovaná ČOV ve 

městech

Špatné napojení na dálnice

Údržba krajiny Narušený přirozený vodní 

režim

Nabídka ubytování Odloučenost regionu



V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Kristýna Jagošová

E-mail: mas@broumovsko.cz

Tel. č.: 734 860 332

Dominika Sedláčková

E-mail: mas.manazer@brumovsko.cz

Tel. č.: 737 207 534



Děkujeme za spolupráci :)




