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Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, o.s.

IČ 013 59 363

Základní charakteristika MAS:
V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy - Skuteč, Chrast, Luže
a Hrochův Týnec - vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové
subjekty. Místní akční skupina MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. je občanským sdružením
se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla
17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni
členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen pan Pavel Novotný, starosta Skutče. Do území
působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu
rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických.
Místní akční skupina proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná
hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen pan Pavel
Novotný, starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel
(k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací,
podnikatelských subjektů a fyzických osob. Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory
rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových
organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto
území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních
a krajských dotačních titulů.
Sídlo MAS - adresa:

Statutární zástupci MAS - kontakty (tel.., e-mail)

Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže

Ing. Jana Svobodová – manažerka MAS

Kancelář MAS - adresa:

Tel.: 778 022 829

Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže

Email: mas-skch@seznam.cz

odkaz na webové stránky
www.mas-skch.cz

Mapa MAS

Foto (akce, aktivity, libovolné)

