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Součástí analytické části jsou také tzv. 
SWOT analýzy, které v přehledné tabulce 
mapují silné a slabé stránky, příležitosti a 
hrozby v dílčích oblastech života v regio-
nu. Občané mohli zpracované „SWOTky“ 
v jednoduchém dotazníku obodovat, čímž 
stanovili prioritu položek v jednotlivých 
tabulkáctabulkách a také podobu souhrnné SWOT 
analýzy, která obsahuje pouze klíčové 
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby z 
každé oblasti.

Poté, co byly definovány největší nedostat-
ky Podřipska, přišla na řadu příprava další 
části strategie, zaměřená na řešení problé-
mů. Návrhová část byla rozdělena do prio-
ritních os, z nichž každá má svůj strategic-
ký cíl, který je rozdělený na jednotlivé dílčí 
cíle. Ty budou naplňovány prostřednictvím 
konkrétních aktivit a projektů.

Na základě analýzy bylo vytvořeno 6 
tematických pracovních skupin.

 - Životní prostředí
 - Život v obcích
 - Cestovní ruch
 - Podnikání a zemědělství
 - Sociální oblast
  - Vzdělávání

Vedoucí jednotlivých skupin na setká-
ní přizvali odborníky z daných oblastí, 
kteří doplnili strategii svými poznatky.

Místní akční skupina Podřipsko                                                  1

JedníJedním z výstupů projektu Polabskými stezkami za vínem a po-
znáním, který MAS Podřipsko realizuje, je zprostupnění stezky 
pro pěší, která vede mezi městem Hoštka a obcí Brzánky přímo 
k vyhlídce z Labské terasy. Vzhledem k tomu, že nynější stav 
cesty ohrožuje bezpečnost místních obyvatel i turistů, bylo v 
rámci projektu navrženo její rozšíření a celková rekonstrukce. 
Stavební práce na rekonstrukci stávající pěšiny v lesním porostu

vypukly na počátku září letošního roku a do konce října by mělo 
být hotovo. Předpokládané náklady na realizaci dosahují částky 
zhruba 500 tis. Kč. Nová stezka pro pěší povede přibližně v ose stá-
vající cesty, její šířka je navržena v rozpětí 1 – 1,5 m. V místech, 
kde sklon terénu přesahuje 15 %, budou uloženy dřevěné kmeny 
zajištěné ocelovou výstuží. Povrch stezky bude tvořen z hrubého 
drceného kameniva se zavibrováním kameniva výplňového.
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Prvním úspěšným projektem MAS Podřip-
sko bylo zpracování Integrované strategie 
na období 2007 - 2013.

Právě na ni navazuje další úspěšný projekt 
pod názvem Osvojování schopností. V 
rámci tohoto programu MAS zpracovává 
nový strategický dokument, podle kterého 
budou v případě schválení rozdělovány fi-
nanční prostředky z fondů EU v programo-
vacím období 2014 - 2020.

V rámci projektu byla také uskutečněna 
tréninková výzva k předkládání žádostí o 
dotace na veřejné akce kulturního, sportov-
ního, společenského a vzdělávacího cha-
rakteru, 

Za poslední měsíce zaznamenaly webové stránky MAS Podřipsko několik změn. Především 
se jedná o jejich zpřehlednění a uspořádání. Nově vzniklo diskusní fórum, rozdělené do ně-
kolika kategorií dle tématu. Vzhledem k velkému množství kulturních, sportovních a jiných 
akcí, o kterých jste nám psali, jsme zavedli přehledný kalendář, ve kterém se díky barevné 
legendě snadno zorientujete. 

Pořádáte-li nějakou událost, o které by se okolí mělo dozvědět, zašlete informaci a nejlépe 
i plakát na e-mail lukas.rott@maspodripsko.cz. Pokud víte o akci, která v našem kalendáři 
chybí, neváhejte nás na ni upozornit. Chceme, aby se o dění na Podřipsku vědělo!


