"CHCI BÝT PŘI TOM!" aneb společné plánování co dál zlepšovat na
území MAS Opavsko v letech 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.
Místní akční skupina Opavsko vaše návrhy zapracuje do společné strategie rozvoje venkova, kterou
jsme pojmenovali titulkem “Opavsku to oMAStíme”. Jsme spolkem, partnerstvím obcí,
zemědělských i nezemědělských podnikatelů a neziskových organizací, občanů. Zajímavé
a inovativní záměry dokážeme finančně podpořit prostřednictvím evropských fondů. Informace o
přípravě STRATEGIE 2021 - 2027 naleznete na webových stránkách MAS Opavsko:
https://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/strategie-clld-2021-2027/
Pro společné projednání potřeb a problémů, nápadů a záměrů máme zřízeny tematické pracovní
skupiny:
 Obce a infrastruktura obcí
 Vzdělávání (formální, neformální, celoživotní)
 Komunita - zdravý a spokojený život (občané, spolky, neziskové organizace, sociální
témata, senioři)
 Zemědělství a lesnictví (zemědělci, vlastníci lesů, zpracovatelé)
 Podnikání
 Životní prostředí (voda, půda, krajina, čistá doprava)
 Energie pro život (úspory energií, obnovitelné zdroje)
Zajímavé náměty a projektové záměry sepíšeme a stanou se součástí Strategie. Mnohé z nich bude
možno finančně podpořit.

POZVÁNKA
Pracovní skupina „Obce a infrastruktura obcí"
veřejné projednání problémů a potenciálu území, potřeb, nápadů a konkrétních projektů
jako podklad pro aktualizaci a přípravu Strategie CLLD MAS Opavsko
na roky 2021 - 2027
kdy:
čas:

14. 1. 2021
14:00 - 15:30

kde:

on-line setkání přes aplikaci zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81873746560

Určeno pro: veřejnost, vedení obcí, podnikatele, spolky
Program jednání:




14,00-14,15
14,15-14,30
14,30-15,30

Co je to "MAS" a strategie "Opavsku to oMAStíme"?
Co o území víme a co chceme dělat v letech 2021-2027
Projednání návrhů problémů, potřeb, nápadů a projektů.

Z jednání vzejdou návrhy a doporučení pro aktualizaci Strategie CLLD MAS Opavsko na období
2021 -2027. Konkrétní projektové záměry budou zapsány do Akčního plánu (tj. to co chceme
realizovat a co bude možno podpořit finančně).
Na setkání se těší tým Místní akční skupiny Opavsko.
S přátelským pozdravem
Ing. Jiří Krist, předseda Místní akční skupiny Opavsko
a Ing. Pavlína Brussová, koordinátorka pracovní skupiny Obce a vybavenost
obcí

Místní akční skupina Opavsko z.s.
Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí
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