
MAS SOKOLOVSKO připravuje novou strategii 

 

MAS Sokolovsko o.p.s. jako všechny ostatní fungující místní akční skupiny v ČR je postavena 

před nelehký úkol, a sice před zpracování svého základního dokumentu tzv. ISR – Integrované 

strategie rozvoje. Požadavek na zpracování nové strategie je dán především přípravou na nové 

programové období EU 2014 – 2020.  

Přestože tvorba strategie MAS bude pro nás opakovanou činností, opět jsme v situaci jako před 6 

lety, kdy jsme netušili, jak strategii rozvoje uchopit. Tenkrát neexistovaly žádné metodiky na to, 

jak strategii psát a jediné čeho jsme se drželi, byl fakt, že ji chceme udělat opravdově.  MAS navíc 

využila služeb externích facilitátorů a kýžený úspěch se dostavil. 

Nyní je situace obdobná, a to i přes existenci několika metodik k vytváření veřejných strategií. Za 

prvé: tyto metodiky jsou pouze předběžnými dokumenty a jsou mezi nimi značné rozdíly. Za 

druhé: je zřejmé, že rozsah současné strategie bude pro příští programové období nedostačující a 

pokud se MAS Sokolovsko chce udržet mezi úspěšnými, musí na strategii zapracovat nejen 

z hlediska jejího rozsahu, ale i kreativního přístupu. Největší připravovanou novinkou je 

předběžná informace, že MASky v období 2014 – 2020 budou moci žádat na realizaci svých 

strategií nejenom z Programu rozvoje venkova, jako tomu bylo doposud, ale i z jiných operačních 

programů tzv. pilířů. Při zpracování nové MRS (místní rozvojové strategie – jednou ze změn 

možná bude i změna ve zkratkovitém označování strategie z ISR na MSR) je důležité brát ohled 

na tento předpoklad zejména ve strategické části v oblasti cílů a opatření. Samozřejmostí je také 

aktualizace analýzy území a revize celkové vize MAS. Současné požadavky na strukturu a obsah 

strategie jsou nasazeny opravdu na vysoké laťce.  

To, co pro nás zůstává stejné, je stěžejní forma komunikace s cílovou skupinou, a tím je série 

komunitně plánovacích workshopů (min. pěti) s cílem tvorby nové strategie. První workshop se již 

uskutečnil 30.10.2012 na obecním úřadě v Jindřichovicích.  Zúčastnilo se jej přes 30 aktivních 

osob z regionu (zdravé jádro od počátku vzniku MAS a také nováčci). Chtěli bychom zachovat 

tradici, která vznikla v průběhu první série workshopů z přelomu let 2006 a 2007, kdy se každý 

workshop konal v jiné obci MAS, čímž jsme také poznávali postupně region a jeho představitele 

navzájem. Harmonogram workshopů nyní počítá zpravidla s 1 setkáním pracovní skupiny 

měsíčně. 

Na workshopech rádi uvítáme všechny aktivisty z regionu zejména z řad neziskových organizací 

či podnikatelů. Těšíme se na vás již 20.11. 2012 ve 14:00 hod na MěÚ Nové Sedlo! 
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