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Vážení spoluobčané a zástupci subjektů působících na území MAS Vladař o.p.s. 

MAS Vladař o.p.s. je společenství občanů, neziskových organizací a podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které je nezávislé na politickém 
rozhodování. Naším primárním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech. 

Na venkově pracujeme pomocí metody LEADER, což je princip tzv. zdola-nahoru. To znamená, 
že všechny náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů 
a občanů, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více 
subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. 

Jedním z nástrojů jak výše zmíněného cíle dosáhnout, je aktivní získávání a rozdělování 
dotačních prostředků. V letech 2014 - 2020 jsme pro rozvoj území MAS Vladař pomohli získat cca 
200 mil. Kč pro téměř 200 projektů podporujících bezpečnost v obcích, vybavení škol a školek, rozvoj 
zemědělských i nezemědělských podniků, využití lesů pro veřejnost, komunitní život i zpřístupnění 
památek.  

Ve zlepšování kvality života na venkově chceme pokračovat i v následujícím programovém 
období. Aktuálně připravujeme integrovanou strategii území MAS Vladař pro programové období 
2021 - 2027. Díky ní budeme moci společně smysluplně rozvíjet naši venkovskou oblast a tedy 
podporovat také Vaše aktivity. Musíme o nich ale vědět! 

Pro kvalitní strategii, která odpovídá potřebám území, potřebujeme informace přímo od Vás. 
Chceme znát Váš názor na region, ve kterém žijete nebo působíte. Jaké má potřeby? Jaké oblasti 
je podle Vás potřeba nejvíce rozvíjet? Jaké jsou priority regionu? Jaké plány máte Vy? Váš názor 
je důležitý! 

Připravili jsme pro Vás sadu dotazníků, které nám odpoví na nejdůležitější otázky. Vyplňte 
prosím dotazník oblasti, která se Vás týká. Vyplnění dotazníku Vám zabere 3 až 5 minut. Vyplnění 
dotazníků je zcela anonymní a data z nich budou použita pouze pro přípravu strategie MAS Vladař. 

 dotazník pro obyvatele 
 dotazník pro zemědělské a nezemědělské podnikatele  
 dotazník pro neziskové organizace  

Můžete také využít: 

 zásobník projektů (máte-li projektové záměry)  
 kontaktní formulář (chcete-li se s námi spojit) 

Budeme Vám vděční, pokud si najdete pár minut času na vyplnění dotazníku a pomůžete tak 
rozvoji regionu. Díky Vám budeme schopni smysluplně a odpovědně naplánovat směry podpory a jejich 
finanční alokaci. I díky Vám bude podpořeno to, co je skutečně potřeba. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme za Váš cenný čas věnovaný naší spolupráci 
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