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člen Národní sítě MAS ČR 

 
 
 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, 
Vážené dámy, vážení pánové, 
přátelé, 

 
 

jak jsme slíbili v předchozí době a s některými z Vás projednali i osobně, zasíláme Vám 
dokumenty ke schváleným operačním programům (OP) pro období 2014-2020. 

 
Jak víte, MAS Karlštejnsko, z.ú., svou prací docílilo významného posunu v možnosti 

podpory projektů žadatelů v našem regionu, nad rámec financí z OP a přineslo do regionu další 
finanční alokaci pro podporu projektů ve výši 113 mil. Kč. Vaše obce, městyse a města jsou 
jedněmi z oprávněných žadatelů a v řadě případů jsou jimi výhradně.  

 
V dokumentu "Labyrint" naleznete přehled všeho, co lze z uvedených OP podpořit, stejně 

tak opatření, která lze podpořit v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD). Prostudujte si tento dokument, zamyslete se nad možnostmi a přetvořte je do 
konkrétních nápadů, potřeb, požadavků a budoucích projektových žádostí. V samostatném 
dokumentu Vám zašleme aktualizované alokace OP, které jsou uplatněny pro SCLLD našeho 
ústavu a naše území. 

 
Dejte nám rovněž zpětnou odezvu, jaké realizace budete chtít v rámci možností, které 

nám OP dávají, uplatnit z alokace SCLLD. Tyto Vaše požadavky zahrneme do návrhové části 
Strategie Via Carolina. 

 
Vaše odpovědi očekáváme v dalších 14 dnech. Poté připravíme společné neformální 

schůzky a společně budeme aplikovat Vaše požadavky do návrhové části strategie. 
 
Předejte, prosím, tyto informace rovněž veřejnosti, spolkům a podnikatelům, adresně 

nebo zveřejněním na webových stránkách Vašich obcích, městysů a měst. Umístěním loga MAS 
(viz příloha) na úvodní stránku webu Vašich obcích, městysů, měst a jeho propojením s 
adresou www.karlstejnskomas.cz umožníte získávat informace přímo z webu našeho ústavu. 

 
Těšíme se na Vaše odpovědi a setkání s Vámi. 
 
V úctě 
 
Ve Všeradicích 15. října 2015   Radomír Hanačík  

    ředitel ústavu 
v.r. 

 


