
Šablona pro zveřejnění integrované strategie  

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE 

FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. 

Název nositele strategie 
(organizace, která zodpovídá za 
vytvoření a realizaci strategie) 

Místní akční skupina POHODA venkova 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014 - 2020 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Místní akční skupina POHODA venkova je spolkem, který 
původně vznikl 15.8. 2005 jako občanské sdružení. Území v 
působnosti místní akční skupiny se nachází na území 35 obcí 
z Královéhradeckého kraje, na území okresů Rychnov nad 
Kněžnou a Náchod. Celková rozloha území je 337 km2 a žije 
zde 32 210 stálých obyvatel. MAS se věnuje rozvoji regionu, 
pořádá kulturní akce (Mezinárodní hudební festival F.L. Věka, 
Divadelní POHODA) a je koordinátorem značení domácích 
výrobků. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Strategie je zpracována pro období 2014 (resp. 2015) až 2020 
(resp. 2022), je tématicky kompletní a zahrnuje potřeby 
různých subjektů. Strategie byla připravena komunitním 
přístupem, za účasti širokého spektra organizací, obcí a 
aktivních občanů. Odbornou pomoc při zpracování poskytla 
výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec, s.r.o.. 
Strategie je většinou členěna do klíčových oblastí, které byly 
v rámci komunitního projednávání identifikovány. Konkrétně 
se jedná o tyto oblasti: Základní vybavenost obcí; Služby pro 
obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu; Podnikání, 
zaměstnanost a profesní vzdělávání; Zemědělství, lesnictví a 
péče o krajinu; Veřejná správa a spolupráce. 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS 
e-mail: manager.pohoda@val.cz 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 



Odkaz na www stránky organizace 
(případně na www stránky, kde lze 
získat více informací) 

www.pohodavenkova.cz 

 

Pozn.: šablona slouží pro uveřejnění informací na webu MMR, samotné připomínkování probíhá 

v režii nositele, tj. prostřednictvím jeho webových stránek nebo prostřednictvím kontaktních osob a 

emailů. Souhrnné připomínky budou zveřejněny zároveň na webu MMR. 

 


