OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY KRUŠNÉ HORY ZÁPAD“

NÁZEV AKCE : WORKSHOP PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ I
PROJEKT : „Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ – osvojování schopností“
r.č. 13/018/34100/341/000006
opatření : III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, PRV ČR 2007 - 20013
MÍSTO REALIZACE : Prostranství před – Kuturním domem v Nové Roli
DATUM A ČAS : 21.9. 2013 v 10,00 hod.
1. Obsah
 Zahájení – Ing. Luďka Všetičková, projektová manažerka
 Představení činnosti OS MAS Krušné hory západ, vč. realizovaných projektů a výstupů
 Plánovací období 2014 - 2020
 Diskuze, závěr
V úvodu workshopu přivítala všechny přítomné projektová manažerka Ing. Luďka Všetičková,
která zahájila workshop a představila OS MAS Krušné hory západ od jeho vzniku až po
současnost, činnost sdružení včetně realizovaných a stávajících projektů (Program rozvoje
venkova ČR 2007 – 2013, opatření IV. 2.1 Realizace projektů národní spolupráce – „Obnova obcí
v pohraničí, Oživení obcí v pohraničí, Kraj živých vod II“, „Zachovejme památky dalším
generacím“, PRV ČR 2007 – 2013, Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření III. 4.1,
Získávání dovedností, animace a provádění – „Rozvoj venkova v regionu Krušné hory západ –
osvojování schopností“) dále jednotlivé prezentace sdružení na výstavách (Český venkov
v regionu Karlovarského kraje, Země živitelka…)
Během workshopu měli návštěvníci možnost se seznámit s prospektovými materiály a
propagačními materiály, které byli v rámci jednotlivých projektů vytvořeny.
V rámci bodu plánovací období pí. Všetičková seznámila přítomné se základní tézí Integrované
územní strategie OS MAS Krušné hory západ na plánovací období 2014- 2020 – „Zlepšování
kvality a životního prostředí ve venkovských a horských oblastech“. Součásti výstupu této
Integrované strategie území OS MAS Krušné hory západ budou i projektové záměry jednotlivých
obcí, které by bylo možné realizovat prostřednictvím OS MAS Krušné hory západ v období
2014 – 2020 z fondů EU.

Během bohaté diskuze se přítomní shodli na potřebě opakování takovéto akce, která je seznamuje
s různorodou činností OS MAS Krušné hory západ. Na závěr projektová manažerka pí.
Všetičková poděkovala všem přítomným a přislíbila konání dalšího workshopu v jarním období
2014. Závěrečné vyúčtování celé akce se uskuteční na jaře příštího roku.
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