FRÝDLANTSKO 2020

KOMUNITNĚ VEDENÁ STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE
ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) FRÝDLANTSKO
MAS Frýdlantsko (MASiF) pracuje od roku 2004 v Libereckém kraji, na území severovýchodního
výběžku České republiky, který ze tří stran obklopuje státní hranice s Polskem. MASiF působí v 18
obcích Mikroregionu Frýdlantsko na území, které je geograficky i správně celistvé: území působnosti
MAS je totožné s územím státní správy (ORP Frýdlant) a svazku obcí (DSO Mikroregion Frýdlantsko).
Frýdlantsko je periferní, hospodářsky slabou a strukturálně postiženou oblastí Libereckého kraje.
Životní prostředí je tvořeno cennými přírodními lokalitami se zachovalými lesními ekosystémy, ale i
poškozenými oblastmi těsně za hranicí ČR: povrchový důl s rozsáhlou, postupně rekultivovanou
výsypkou a tepelnou elektrárnou území ovlivňuje v mnoha negativních směrech.
V sociální oblasti je typická nižší průměrná vzdělanost obyvatel, vysoká nezaměstnanost, postupné
omezování dostupnosti lékařské péče nebo úřadů. Historické a kulturní hodnoty území vytvářejí
dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, oblast však trpí nedostatkem prostředků na
potřebnou péči o kulturní dědictví.
MAS tak působí v území, kde potřeby jsou rozsáhlé ve všech oblastech, ale perifernost oblasti a
limitované zdroje omezují místní rozvoj založený na vlastních zdrojích a řada vážných problémů není
z místní úrovně řešitelná. Zároveň zde kromě MASiF nepůsobí žádná jiná organizace nebo instituce,
která by podporu celého území řešila na základě spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelů a
neziskových organizací. Zkušenosti z úspěšného plnění rozvojové strategie programu Leader v období
2007-2013 přispěly k i k přípravě strategie na období 2014-2020.
Strategie Frýdlantsko 2020 vychází z analýzy území a řady veřejných průzkumů a projednávání
vedených v letech 2013-2014. Na strategické cíle naváže do konce roku 2014 zpracování
programových rámců – konkrétních oblastí podpory projektů připravovaných na Frýdlantsku.
Všechny dokumenty a informace o možnosti zapojit se do přípravy a připomínkování najdete na

www.frydlantsko2020.wordpress.com
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Frýdlantsko – naše společné místo
Frýdlantsko –pro
našelidi,
společné
místo
pro lidi, práci a přírodu
práci
a přírodu
Stabilizace životních podmínek, pracovních příležitostí a zachování kvality
životního prostředí
Živé vesnice a města

Vzdělání a práce

Zdravé životní prostředí

… náš domov, místo
s uspokojivou kvalitou života

… život s perspektivou vzdělání
a práce

… krásná krajina a kvalitní
životní prostředí

Dostupné veřejné služby a
kvalitní infrastruktura





Kvalitní a dostupná síť
zdravotnických a
sociálních služeb
Dopravní dostupnost
Bezpečnost v území

Vzdělávání pro budoucí
pracovní uplatnění




Kapacity škol pro moderní
vyučování
Školy v Trojzemí
Nabídka celoživotního
vzdělávání





Místní zdroje pro místní
zpracování a spotřebu










Zachovalé a efektivně
využívané historické a
kulturní dědictví





Klenoty naší historie
Krajina podstávkových
domů – jedinečné
kulturní dědictví
Naše společné kořeny

Rozmanitá nabídka pracovních
příležitostí

Zlepšení udržitelného
využívání krajiny jako
zdroje surovin a energie
 Společné odpadové
hospodářství a využití
odpadů jako zdroje
 Úspory energie a vody
Zachovalé a udržitelně
využívané přírodní dědictví











Dostupnost nabídky
pracovních míst
Flexibilní pracovní místa
Doplňkové služby pro
zaměstnavatele a
zaměstnance

Klíčové
oblasti
rozvoje

Funkční protipovodňová
opatření
Kvalitní komunikační
infrastruktura
Snižování ničivých
dopadů povodní

Konkurenceschopná a
diverzifikovaná ekonomika
Zakládání, rozvoj a
spolupráce podniků
Inovativní podnikání
Environmentálně
odpovědné podnikání

Strategický cíl

Bezpečnost - nohy v suchu

Živé komunity, aktivní
občanský život
Bydlení a život v obcích
Profesionální a
transparentní řízení obcí
Pestrý spolkový život

Vize




Strategie
a cíle

Odstranění
ekologických zátěží,
využití brownfields
Péče o biologickou
rozmanitost
Environmentální
vzdělávání a osvěta

Komunikace a spolupráce
Mezisektorová a meziregionální spolupráce
Podpora sítí na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni
Představování příkladů dobré praxe a jejich implementace v území

Průřezový
nástroj

Celý dokument (analýza s daty, SWOT analýza, strategie do úrovně specifických cílů a opatření)
a možnosti zapojit se do dokončení rozvojové strategie pro Frýdlantsko:

www.frydlantsko2020.wordpress.com

