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„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
Strategický plán LEADER 

 

 

Strategie pro území p ůsobnosti MAS Šluknovsko  
na nové programové období 2014  - 2020 

 
 
Místní akční skupina Šluknovsko v období 2007 – 2013 podpořila v území své působnosti 
celkem 101 projektů s celkovou výší schválené dotace 31 mil. Kč. Jednalo se o projekty, 
které díky finančním prostředkům Programu rozvoje venkova ČR realizovaly různé subjekty 
– obce, drobní živnostníci a soukromě hospodařící zemědělci, neziskové organizace                
i mikropodniky.  
 
MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové 
období, na základě kterého bude čerpat finanční prostředky v letech 2014 – 2020. Pojďte 
s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové st rategie! Workshopy se uskuteční 
v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu, kde má MAS Šluknovsko svou kancelář, a to vždy od 15 
hodin. 
 
Celé znění pracovní verze Integrované strategie rozvoje území MAS Šluknovsko najdete na 
www.mas-sluknovsko.cz. 
 

• Workshop 6. 11. 2014, Klub St řelnice Varnsdorf, za čátek v 15 hod. 
Solidární a pe čující region (sociální oblast) 
Témata, o nichž budeme diskutovat: protidrogová prevence, prevence kriminality a 
vandalismu, sociální služby, sociální bydlení, zefektivnění veřejné správy, dostupnost 
základních služeb občanům apod. 
 

• Workshop 13. 11. 2014, Klub St řelnice Varnsdorf, za čátek v 15 hod. 
K přírodě zodpov ědný region 
Témata, o nichž budeme diskutovat: čistírny odpadních vod, ekologie, nakládání s odpady, 
sběrné dvory, kotlíkové dotace, vodní nádrže apod. 
 

• Workshop 20. 11. 2014, Klub St řelnice Varnsdorf, za čátek v 15 hod. 
Dostupný a prostupný region (doprava) a atraktivní a pestrý region (cestovní ruch) 
Témata, o nichž budeme diskutovat: oprava místních komunikací, obchvaty, dopravní 
systém, cyklostezky, dopravní hřiště, ubytovací a stravovací kapacity, parkoviště, služby 
v CR, sportovní vyžití, propagace, přeshraniční spolupráce apod. 
 

• Workshop 27. 11. 2014, Klub St řelnice Varnsdorf, za čátek v 15 hod. 
Sebevědomý a sob ěstačný region (ekonomika a zam ěstnanost) 
Témata, o nichž budeme diskutovat: veřejně prospěšné práce, sociální podnikání, asistence 
podnikatelům, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy tradičních řemesel, 
záchrana místních ovocných odrůd, podpora produkce a zpracování léčivek a bylin, 
přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce, oborové vzdělávání 
pro podnikatele apod. 
 

• Workshop 2. 12. 2014,  Klub St řelnice Varnsdorf, za čátek v 15 hod. 
Kvalitn ě a modern ě vybavený region (ob čanská vybavenost) a životem pulsující region 
Témata, o nichž budeme diskutovat: dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, obecní úřady, 
školy, mateřské školy, zdravotní střediska, muzea, veřejná prostranství, rekonstrukce 
bytového fondu, podpora bydlení, podpora spolkové činnosti, sportovní, kulturní a 
společenské akce, záchrana památek, komunitně vedený místní rozvoj 
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Přijďte vyjádřit svůj názor, přijďte diskutovat, těšíme se na Vás! 
 
 
Kancelář MAS Šluknovsko, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf 
tel. 724 778 296 (pondělí až pátek od 9 do 15 hodin), e-mail massluknovsko@atlas.cz, 
www.mas-sluknovsko.cz 
 
 
 
Tisková zpráva č. 7/2014 
Varnsdorf, 14. října 2014 
 
 
 
 


