
  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

  

Pozvánka na jednání pracovní skupiny 

k přípravě nového programového období 

MAS 2021-2027 

v úterý 22. 9. 2020 od 15:00  

v sále Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 

 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Informace o přípravě nového programového období 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

4) Diskuse a ukončení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová 

kancelář MAS Broumovsko+, z. s. 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/






 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny k přípravě nového 

programového období MAS 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové pracovní skupiny: 

Zástupci veřejné správy, oblasti školství a kvality života v regionu. 

  

Přítomni:  

Dle prezenční listiny. 

 

Hosté:  

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová, Bc. Dominika Sedláčková 

 

Program jednání 

1) Zahájení 

2) Informace o přípravě nového programového období 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

4) Diskuse a ukončení 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Název: Aktivní občané 2 

Datum jednání: 22. 9. 2020 

Čas zahájení jednání: 15:00 

Místo konání: 
sál Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

 

1) Zahájení 

Ing. Šumpíková a Mgr. Jagošová přivítaly členy pracovní skupiny a zahájily jednání. 

 

2) Informace o přípravě nového programového období 

Mgr. Jagošová uvedla základní informace o postupu přípravy nové Strategie MAS na období 

2021-2027. Dále zmínila průběh standardizace, kterou MAS aktuálně prochází a také 

představila operační programy, které se pro následující období vyjednávají – IROP 2, OP Z+ 

SZP, OP ŽP, OP TAK, OP JAK. 

 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

Účastníci pracovní skupiny obdrželi jako podklad SWOT analýzu, která byla vytvořena při tvorbě 

stávající Strategie MAS a aktualizována při střednědobé evaluaci, kterou MAS procházela 

v loňském roce. Během jednání došlo k další aktualizaci SWOT analýzy na základě aktuální 

situace v území z pohledu účastníků pracovní skupiny (zástupci veřejné správy, oblasti školství 

a kvality života v regionu) – u některých bodů došlo k návrhu jejich úplného odstranění, 

u některých došlo k úpravě formulace a také bylo několik bodů přidáno zcela nově. 

Aktualizovaná SWOT analýza v režimu změn je přílohou tohoto zápisu. 

 

4) Diskuse a ukončení 

Mezi body, které byly nově přidány do SWOT analýzy, patří ze silných stránek např. síť 

sociálních a návazných služeb, atraktivní krajina, ze slabých stránek např. nedostatečná nabídka 

aktivit pro návštěvníky v případě špatného počasí, odloučenost regionu, z příležitostí např. 

výstavba a rekonstrukce (atraktivních) bytů, rozvoj nových podnikatelských činností a z hrozeb 

např. porušení principů trvale udržitelného rozvoje. 

K největším problémům v území patří stárnutí obyvatelstva a vysoký počet osob sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených (včetně vysokého počtu exekucí). 

Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 17:00. 

 

 

 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Kristýna Jagošová 

Zápis ověřil: Ing. Michaela Šumpíková 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


Pracovní skupina k 

přípravě nové 

Strategie MAS
Úterý 22. 9. 2020



Program: 

Zahájení

Informace o přípravě nového programového období 

Stanovení problémů a potřeb

Diskuse a ukončení



Informace o přípravě 

nového programového 

období



Informace o přípravě nového programového 

období
 Standardizace MAS

 Kontrola dodržování standardů MAS.

 Nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+

 Aktuálně probíhá její příprava.

 Aktualizace problémů a potřeb území Broumovska = území MAS.

 4 pracovní skupiny.

 Odevzdání Strategie pro období 2021-2027 – předpoklad prosinec 2020/leden 2021.

 Schválení Strategie = MAS může vyhlašovat nové výzvy na podporu místních projektů.

 Operační programy nového období 2021-2027: 

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



Stanovení problémů a 

potřeb území



Infrastruktura a investice 

(doprava, cyklodoprava, sociální služby, 

zdravotnictví, školství, občanská 

vybavenost, zvyšování ubytovacích 

kapacit, využití brownfieldů) 

Podnikání, zemědělství a 

cestovní ruch

(vybavení, stroje a technologie, 

rekonstrukce provozoven a zemědělských 

staveb, regionální značení, naučné stezky)

Zaměstnanost/

kvalita života

(příměstské tábory, dětské skupiny, 

vzdělávání, sociální služby, komunitní 

práce, podpora činnosti NNO, 

Kulturní dědictví a 

ochrana přírody

(rekonstrukce kostelů, drobných sakrálních 

památek + zvyšování ochrany památek, 

rekonstrukce polních a lesních cest, 

výsadby dřevin v intravilánu i extravilánu, 

ochrana zdrojů pitné vody, modernizace 

sběrných dvorů, třídění odpadů)



Infrastruktura a investice 

(doprava, cyklodoprava, sociální služby, 

zdravotnictví, školství, občanská 

vybavenost, zvyšování ubytovacích 

kapacit, využití brownfieldů) 

Podnikání, zemědělství a 

cestovní ruch

(vybavení, stroje a technologie, 

rekonstrukce provozoven a zemědělských 

staveb, regionální značení, naučné stezky)

Zaměstnanost/

kvalita života

(příměstské tábory, dětské skupiny, 

vzdělávání, sociální služby, komunitní 

práce, podpora činnosti NNO, 

Kulturní dědictví a 

ochrana přírody

(rekonstrukce kostelů, drobných sakrálních 

památek + zvyšování ochrany památek, 

rekonstrukce polních a lesních cest, 

výsadby dřevin v intravilánu i extravilánu, 

ochrana zdrojů pitné vody, modernizace 

sběrných dvorů, třídění odpadů)



Diskuse a ukončení



Dotazy



Děkujeme za pozornost :)


