Rozdělení členů MAS Pošumaví do zájmových skupin - současný stav
Barevné rozlišení: veřejný sektor, podnikatelský sektor, neziskový sektor

Číslo
zájmové
skupiny

1

Zájmová skupina

Vazba na CLLD

Navržení členové

Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko
z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska
o.s., Klatovské folklorní sdružení Šumava o.s.,
Panoráma o.s., Vlastivědná společnost Regio
Zkvalitnění a zvýšení
v Klatovech, o.s., Pionýr z.s. - Pionýrská
dostupnosti veřejných
skupina Tuláci Společnost pro podporu lidí s
služeb, technické a dopravní mentálním postižením v ČR o.s., okresní
infrastruktury, včetně
organizace SPMP Klatovy, Pošumavské
Infrastruktura,
protipovodňových a
sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická
služby a kvalita protierozních opatření.
farnost Sušice, Sportovní klub Bolešiny,
života na venkově Zlepšení kvality života v
Tělovýchovná jednota Haas Chanovice,
obcích, posílení
Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín,
sounáležitosti obyvatel s
Alfastav, spol. s r.o., Atrium, s.r.o., Milan
místním prostředím a
Doležal - OSVĆ, Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Eva
dědictvím venkova
Mašková - OSVČ, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing.
Václav Hlinka, Haas Fertigbau Chanovice
s.r.o., Ing. Stanislav Šlehofer, Ing. Pavel Princ

Obsahová náplň zájmové
skupiny
Fyzické i právnické osoby,
jejichž hlavním
předmětem zájmu je
komplexní přístup k
vyváženému rozvoji území
ve veřejném zájmu.
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Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice,
Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské
katakomby o.s., Lamberská stezka, o.s.,
Podpora rozvoje drobného Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání podnikání a diverzifikace
jihozápad, o.s., Modelklub č. 186 Bolešiny,
hospodářských činností
Jaroslava Kypetová - ubytovací služby u Elišky,
zemědělců, tvorba nových MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Farma
Rozvoj podnikání a
pracovních míst. Zvýšení
Loužná, Agromachine s.r.o., Zempo AG s.r.o.,
jeho diverzifikace,
úlohy cestovního ruchu pro Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice,
regionální
posílení místní ekonomiky a Výrobně obchodní družstvo Velký Bor,
marketing a
vytváření podmínek pro
Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s.,
cestovní ruch
lepší propagaci regionu,
Veterinární centrum, s.r.o.
marketing a spolupráci v
oblasti cestovního ruchu a
informační činnosti.

Ostatní podnikající osoby
(fyzické i právnické) s
převažujícími činnostmi na
venkově obecně , na
zemědělské půdě, PUPFL,
při těžba a zpracování
dřevních hmot, cestovní
ruch, rekreaci, atd.,
Podnikající osoby,
neziskové organizace,
osoby, odborníci, občané,
jejichž hlavním zájmem je
otázka zajištění rekreace a
rozvoje cestovního ruchu v
území.

Střední škola zemědělská a potravinářská
Zvýšení dostupnosti
Klatovy, Střední odborná škola a Střední
celoživotního vzdělávání a odborné učiliště Sušice, Komunitní škola
environmentální výchovy a Kdyňsko o.s., Komunitní škola Švihov, o.s.,
osvěty a využití vzdělávací Přátelé muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré
kapacity území MAS pro
Vodě u Hartmanic o.s., Úhlava o.p.s., Security
rekvalifikace a diverzifikace Investment, s.r.o., AgAkcent, s.r.o.,
dovedností pro vytváření
pracovních příležitostí

Členy zájmové skupiny
jsou ty organizace (fyzické
i právnické) i občané,
jejichž specifickou
prioritou je otázka rozvoje
vzdělanosti v území.

Vzdělávání
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Ochranou přírodního
bohatství zvyšovat
Životní prostředí a
přitažlivost jak pro
přírodní bohatství
obyvatele a návštěvníky
regionu

DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK,
o.s., Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Plánice, Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN
s.r.o.

Členy zájmové skupiny
jsou ty organizace, či
jednotlivci, kteří se podílejí
na ochraně přírodních
zdrojů v regionu
působnosti a to jak na
profesionální tak
dobrovolné bázi.

