"CHCI BÝT PŘI TOM"
Společné plánování rozvoje opavského venkova
na roky 2021 - 2027
Věříte, že politici v Praze nebo v Bruselu vědí, co potřebují lidé u nás na Opavsku a Vítkovsku?
Samozřejmě to vědět nemohou. Právě my, kdo na venkově žijeme a pracujeme, nejlépe víme, co
nás trápí, co konkrétně potřebujeme změnit, udělat, abychom svůj život, své okolí učinili lepší a
udržitelnější.

Nabízíme všem aktivním: podělte se s námi o své postřehy, potřeby, sdělte nám, co vám
ve vaší obci, ve vašem podnikání chybí, co potřebujete, co vidíte jako užitečné a kam si myslíte,
že by se vaše činnost mohla ubírat.

------------------------------ P O Z V Á N K A --------------------------------Srdečně vás zveme na jednání pracovních skupin MAS Opavsko (formou internetové diskuse na
platformě ZOOM), témata:

 Podnikání a cestovní ruch

úterý 15.12. od 13:00 hod

link na připojení k jednání: https://us02web.zoom.us/j/84289861928
Jste srdečně zváni na on-line setkání. Prosíme jen o potvrzení vaší plánované účasti předem na e-mail:
chroust@masopavsko.cz

 Zemědělství a lesnictví

středa 16.12. od 13:00 hod

link na připojení k jednání: https://us02web.zoom.us/j/89053599765
Jste srdečně zváni na on-line setkání. Prosíme jen o potvrzení vaší plánované účasti předem na e-mail:
valek@masopavsko.cz

Pro ty, kteří nemají s aplikací ZOOM zkušenosti, a dáváte přednost osobnímu setkávání, nabízíme
možnost přijet k nám do kanceláře na jednání pracovní skupiny prezenčně. Budeme mít roušky,
zachovávat rozestupy a nebude nás více než 10. Jen nás o své plánované účasti informujte.

Program jednání pracovních skupin
-

-

Pár krátkých informací o MAS Opavsko
Pár základních informací o zemědělství a lesnictví na Opavsku / podnikání a cestovním
ruchu na Opavsku (Co si myslíme, že víme o tématu …)
A dále to už bude na vás:
Doplnění informací a vašich zkušeností
Popis problémů a potenciálu území, potřeb,
Záznam konkrétních nápadů a projektů, které bychom mohli podpořit
Diskuse

Z jednání vzejdou návrhy a doporučení pro aktualizaci Strategie CLLD MAS Opavsko na roky 2021 2027. Konkrétní projektové záměry mohou být zapsány do Akčního plánu (bude možno je podpořit
finančně).
Postřehy, nápad, návrhy a konkrétní projektové záměry můžete zasílat i mimo setkání pracovní
skupiny:
A) E-mailem na pavlina.brussova@masopavsko.cz nebo chroust@masopavsko.cz
B) Přes dotazník a webové stránky
https://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/strategie-clld-2021-2027/

Na setkání se těší Vaše MAS Opavsko
S přátelským pozdravem
Ing. Jiří Krist, předseda Místní akční skupiny Opavsko
Bc. Petr Chroust, ředitel kanceláře (Tel.: +420 602 947 904)
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Sídlo: Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí
Kancelář: Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí
E-mail: info@masopavsko.cz
www.masopavsko.cz

