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Vážená paní, vážený pane, 

 

rádi bychom Vás, nebo zástupce Vaší školy, pozvali k mimořádnému jednání 

pracovní skupiny Rozvoj vzdělávání. MAS Karlštejnsko, mimo jiné realizátor MAP II 

ORP Hořovice, 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. 

Vzdělání vidíme jako jednu z klíčových oblastí rozvoje regionu v působnosti MAS 

Karlštejnsko, do které bychom chtěli směřovat podstatnou část finančních zdrojů. 

Vaše poznatky a zkušenosti nám pomohou k jasnému určení priorit ve vzdělávání a 

stanovení cílů v rámci strategie. V návaznosti na tyto kroky budou v budoucnu 

vyhlašovány různé dotační programy v oblastech zaměřených na vzdělávání, které 

Vy pomůžete identifikovat. 

 

Setkání pracovní skupiny „Rozvoj vzdělávání“ se bude konat v úterý 29. 6. 2021 
od 16:30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Karlštejnsko, Palackého nám. 

97/20, Hořovice. Předpokládaná délka setkání je max. 1 hodina. Budeme moc rádi, 

pokud se Vy nebo některý jiný zástupce Vaší školy, setkání zúčastníte a budete se 

tak podílet na směřování finančních zdrojů z dotačních programů v budoucnu. 

V případě zájmu nám v odpovědi na tento e-mail zašlete jméno, příjmení a kontaktní 

údaje zájemce o setkání.  

 

Bližší informace o programu jednání naleznete na našich webových stránkách. 
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Předem děkujeme za Vaši účast. 

 

Jan Štíhel 

projektový manažer 

jan.stihel@karlstejnskomas.cz 

737 145 757 

www.karlstejnskomas.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 


