
Místní akční skupina MAS Hřebeny, z. s.

• Partnerství soukromých a veřejných subjektů

= občané + neziskové organizace + soukromá

podnikatelská sféra + veřejná správa

• Metoda LEADER = zdola nahoru, nezávislost

na politickém rozhodování

• Cíl: zlepšování kvality života a životního

prostředí ve venkovských oblastech, rozvoj

venkova, zemědělství a podnikání

• Příležitost: finanční podpora z EU

a z národních programů

https://www.mashrebeny.cz


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS Hřebeny, z.s. na období 2021–2027

• Nástroj pro rozvoj venkovského území po celé Evropské unii, který umožňuje 

čerpat dotační prostředky.

• Zaměření na reálné potřeby regionu – sbírání podnětů od 11/2020 – dotazníková 

šetření, korespondence, jednání s aktéry v území, se starosty obcí.

• Na základě zjištěných podnětů sestavená analýza rozvojových potřeb a 

strategické cíle.



Koncepční část
Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

• Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS

• Mapové zobrazení území působnosti MAS

• Popis historie a zkušeností MAS

• Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie 

1. Dotazník pro občany a fyzické osoby podnikající

2. Dotazník pro obce

3. Pobídkový dopis pro firmy, NO, PO

4. Pracovní skupiny dle zájmových skupin

5. Komunitní projedávání



Území MAS Hřebeny se stane do roku 2027 regionem, 
kde se bude nejen dobře žít místním obyvatelům, ale 

zároveň bude přitažlivé i pro návštěvníky.

V roce 2027 bude území MAS Hřebeny územím, ve kterém se dobře žije, a to díky 
stabilní populaci charakteristické vysokým lidským a sociálním kapitálem, 

dostatečné infrastruktuře a vybavenosti sídel, zdravému a rekreačně atraktivnímu 
životnímu prostředí, a výkonné, stabilní a diverzifikované ekonomice využívající 

relevantní inovativní a chytrá řešení.



Analýza rozvojových potřeb

➢Vychází z dotazníkových šetření a komunikace s aktéry v území

Oblast vzdělávání:
V území MAS je pociťován nedostatek míst pro předškolní, školní, mimoškolní i celoživotní vzdělávání a
nedostatečný výběr forem vzdělávání. Navýšení stávajících kapacit a rozvoj nových forem vzdělávání, ať již
formálního či neformálního povede k vyšší kvalitě života občanů. Rozšířená nabídka jeslí, dětských skupin,
mateřských center a škol či klubů povede sekundárně i ke zvýšení zaměstnanosti v regionu. Celoživotní
vzdělávání a mimoškolní nabídka aktivit bude reflektovat demografický vývoj regionu. Spolu s rozvojem
vzdělávacích možností je nutné rekonstruovat a rozvíjet související infrastrukturu jako stravovací služby,
zahrady, hřiště. Z dotazníkového šetření vyplývá, že školství a oblast volnočasových aktivit je jednou z oblastí,
která by měla být podle respondentů výrazně finančně podpořena. Takový názor vyjádřilo 37 % respondentů.

Dílčí rozvojové potřeby:

O2 Výstavba a rekonstrukce MŠ/ZŠ

O3 Vybavení základních a mateřských škol

O4 Zařízení pro volnočasové aktivity, sportoviště a komunitní centra



Strategické cíle

• STR-C1 Bezpečná a chytrá doprava

• STR-C2 Komunitní rozvoj – cesta k naplnění občanských potřeb

O2 – podpora výstavby a modernizace školských zařízení

O3 – Podpora spolupráce obcí v řešení občanské vybavenosti

S1 – Podpora kulturních, společenských a sportovních zařízení

S2 – Podpora začleňování všech skupin obyvatel do komunity

S3 – Podpora sportovních, společenských a kulturních akcí a tradic

• STR-C3 Moderní venkov a zázemí metropole

• STR-C4 Živá krajina – místo pro zdravý život



Děkujeme za pozornost

www.mashrebeny.cz

mashrebeny@mashrebeny.cz

Markéta Polívková 

http://www.mashrebeny.cz/
https://www.mashrebeny.cz

