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Vážená paní starostko, vážený pane starosto 

 

rádi bychom Vás pozvali k mimořádnému jednání pracovní skupiny Rozvoj našeho 

regionu. MAS Karlštejnsko v těchto dnech připravuje Strategii komunitně vedeného 

rozvoje CLLD „Via Carolina“. Na základě tohoto dokumentu se budeme moci zapojit 

do nového programového období 2021 – 2027 a budou nám přiděleny finanční 

prostředky, kterými následně podpoříme území formou dotačních programů. Vaše 

poznatky a zkušenosti nám pomohou k jasnému určení priorit ve stanovení cílů 

v rámci strategie. V návaznosti na tyto kroky budou v budoucnu vyhlašovány různé 

dotační programy v oblastech, které Vy pomůžete identifikovat. 

 

S některými z Vás jsme se již setkali osobně při osobních rozhovorech na toto 

téma. Setkání pracovní skupiny má však za cíl stanovit priority z širší perspektivy 

rozvoje celého regionu tak, aby jednotlivé oblasti podpory na sebe navazovaly, 

popřípadě využívaly synergického efektu společných aktivit měst a obcí. 

 

Setkání pracovní skupiny „Rozvoj našeho regionu“ se bude konat ve čtvrtek 22. 7. 
2021 od 14:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 

984, Řevnice. Předpokládaná délka setkání je max. 1 hodina. Budeme moc rádi, 

pokud se Vy nebo nebo Váš zástupce setkání zúčastníte a budete se tak podílet na 

směřování finančních zdrojů z dotačních programů v budoucnu. Vaši účast prosím 

potvrďte v odpovědi na tento email.  
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Předem děkujeme za Vaši účast. 

 

Jan Štíhel 

projektový manažer 

jan.stihel@karlstejnskomas.cz 

737 145 757 

www.karlstejnskomas.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 


