MAS Radbuza ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
Vás zvou
na společnou konferenci pracovních skupin a veřejnosti
ke tvorbě

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Radbuza na období 2014 - 2020
Konference se uskuteční dne 18. 11. 2014 od 14:00 h v zasedací
místnosti MěÚ Dobřany

Program setkání:
14:00
14:10 – 14:30
14:30 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30

Přivítání účastníků
Informace o programu LEADER 2014 - 2020
Jednání pracovních skupin
Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin
Přestávka na občerstvení
Jednání pracovních skupin
Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin
Závěr setkání

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, vyplňte, prosím, krátký
registrační formulář na adrese
https://docs.google.com/forms/d/1pBoBGqUd7nYTuTG1z3snqLf1J8xiYvG
QyNjMb1XD4DU/viewform
Formulář vyplňte nejpozději do 11.11.2014, nebo se registrujte na e-mailové
adrese info@mas-radbuza.cz nebo na telefonním čísle 725830833.

Proč se konference koná?
MAS Radbuza má, stejně jako desítky dalších místních akčních skupin v České republice,
v období 2014 – 2020 možnost, pokud splní podmínky Ministerstva zemědělství a
Ministerstva pro místní rozvoj, podporovat projekty obcí, podnikatelských subjektů a
neziskových organizací ze své územní působnosti. Hlavním dokumentem, na základě
kterého bude MAS Radbuza rozdělovat podporu těmto místním subjektům, je Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Radbuza. Proto je velmi důležité,
aby v tomto dokumentu byly popsány a definovány všechny potřeby a problémy
veřejného i soukromého sektoru regionu. Z tohoto důvodu managament MAS Radbuza
v letech 2012 - 2014 pořádá řadu diskusních setkání i dotazníkových šetření, jejichž

cílem je zjistit potřeby území. Tato konference je jednou z posledních příležitostí pro
zástupce obcí, podnikatelů, neziskových organizací i široké veřejnosti z území MAS
Radbuza se podílet na tvorbě tohoto strategického dokumentu.

Jak bude konference probíhat?
Hlavním obsahem konference jsou diskuse pracovních skupin, které byly v procesu
tvorby SCLLD MAS Radbuza vytvořeny. Součástí výše uvedeného registračního
formuláře jsou témata těchto pracovních skupin. Každý účastník konference si tedy
může určit sám, které z těchto pracovních skupin se chce zúčastnit. Jednání prvních tří
pracovních skupin proběhne v prvním bloku a jednání dalších tří pak v bloku druhém.
Rozvrhnutí pracovních skupin do prvního a druhého bloku proběhne na základě
přihlášených účastníků tak, aby většina účastníků konference měla možnost se zúčastnit
pracovních skupin, které je zajímají. Jednání jednotlivých skupin budou moderována a
výstupy z jednání pak prezentovány k další diskusi všem účastníkům konference.

Co už v souvislosti s tvorbou Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Radbuza proběhlo?
První setkání k tvorbě strategie proběhlo již 7.2.2012. Během tohoto setkání definovali
účastníci silné i slabé stránky území a také příležitosti i ohrožení, které mohou další
rozvoj území MAS Radbuza ovlivnit. Na závěr diskuse byly ustanoveny pracovní skupiny.
První kolo jednání pracovních skupin proběhlo v říjnu a listopadu 2013. Výstupem
z těchto jednání byl soubor aktivit, které by měla MAS Radbuza v rámci své strategie
v období 2014 – 2020 podporovat. Podkladem pro diskusi pracovních skupin byla
analýza současného stavu území MAS Radbuza, která se zpracovávala v letech 2012 –
2013. Na základě výstupů z jednání pracovních skupin pak byl zpracován návrh
strategické části SCLLD. Návrh strategické části SCLLD pak bude diskutován v rámci této
konference. Součástí diskuse budou i plánované oblasti podpory MAS Radbuza pro
období 2014 – 2020.

