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Vážení přátelé venkova,

právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních aktivit partnerů Celostátní sítě pro venkov (Sítě) 
Zlínského kraje. V publikaci s názvem „Prezentace úspěšných projektů PRV 2007–2013“ představují svoje aktivity především místní akční sku-
piny (MAS), které patří mezi nejaktivnější členy Sítě v našem kraji.

Stávající programové období Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 je v samém závěru. Je tedy namístě představit konkrétní kroky a akce, 
které se v rámci regionu uskutečnily, a zhodnotit, jaký přínos pro region připravené aktivity měly, případně si ujasnit, na co v příštím období 
více zaměřit pozornost.

Následující stránky Vám nabídnou ucelený přehled všech MAS našeho kraje, které se zde prezentují úspěšně realizovanými projekty, jež byly 
podpořeny z Programu rozvoje venkova 2007–2013. Realizovaných projektů na území jednotlivých MAS je samozřejmě daleko více, omezený 
počet stran publikace však umožnil nabídnout jen ty „nejzajímavější a nejpovedenější“. Řadu z nich je možno považovat za typové a inspirativní 
i pro nové připravované programové období 2014–2020. 

Věřím, že tato publikace bude pro Vás zajímavým zdrojem informací o tom, co přínosného bylo v našem kraji realizováno a kdo tyto aktivity 
zaštiťoval. Lze si jenom přát, aby i v letech budoucích byla na území Zlínského kraje řada aktivních partnerů Sítě, kteří dokážou připravit a ná-
sledně realizovat množství kvalitních a pro region prospěšných projektů. Projektů, kterými se budeme moci pochlubit nejen v rámci našeho 
regionu či v průběhu prezentačních aktivit Sítě na národní úrovni, ale které budou vzbuzovat pozornost i u našich partnerů v zahraničí.

Ing. Kateřina Mračková

koordinátorka CSV Olomouckého a Zlínského kraje
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Slovníček pojmů

MAS – Místní akční skupina
FICHE – Fiche opatření (dále jen Fiche) je stručný popis navržených opatření stanovených MAS v souladu se Strategic-
kým plánem Leader (dále jen SPL). Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2. Reali-
zace místní rozvojové strategie.
Strategický plán LEADER – místní rozvojové strategie určené k realizaci osy IV Leader
EVVO – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
NUTS II, III, IV –Nomenklatura územních statistických jednotek – jsou územní celky vytvořené pro statistické účely 
Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, 
přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU (NUTS II – region, NUTS III – kraj, NUTS IV – okres)
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
Diverzifikace – rozrůzňování
Fundrasing – je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěš-
nou činnost organizací nebo jednotlivců
Intravilán – souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě
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Program rozvoje venkova České republiky 2007 – 2013
Program rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zeměděl-
ského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Cílem programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 je rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje, 
zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program podporuje rozšiřování a diver-
zifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa a snížit míru nezaměstnanosti na 
venkově.

PRV zahrnuje 4 osy, jejichž zaměření je následující:

• Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví.
 
• Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické změny.
 
• Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.
 
• Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve 

kterém žijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER.

K 31. květnu 2013 byla již proplacena částka 2,8 mld. EUR z celkového rozpočtu 3,6 mld. EUR, což představuje 76 %. 

OSA IV. LEADER
Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního 
a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Místní akční skupiny (dále MAS), využívající 
principu Leaderu nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají k rozvoji zemědělství 
a péči o přírodu a krajinu. 

V rámci České republiky bylo podpořeno 112 MAS z celkového počtu 174 MAS, které mohou rozdělovat finanční prostředky z PRV. Ve Zlínském 
kraji bylo takto podpořeno 12 MAS z celkového počtu 19 MAS.

Celostátní síť pro venkov
Ministerstvo zemědělství zřídilo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) jako komunikační platformu 
PRV. Činnost Sítě byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. Síť plní mimo jiné úlohu „komunikačního 
mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů 
rozvoje venkova. Více informací o Síti a aktivitách jejich partnerů naleznete na portálu www.eagri.cz/Venkov.

Významným partnerem Sítě jsou na národní i regionální úrovni místní akční skupiny.



Místní akční skupina JIŽNÍ HANÁ o. p. s.

Území působnosti
Území MAS Jižní Haná tvoří správní území 9 obcí (2 se statutem města a ostatní se statutem obce) a 12 katastrálních území. Celé území MAS se 
nachází ve Zlínském kraji, v rámci něhož zasahuje do dvou okresů (okresu Kroměříž a okresu Zlín). Obce Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, 
Karolín, Sulimov a Bělov mají jednu část obce, město Chropyně dvě (Chropyně a Plešovec) a v rámci města Hulína jsou tři části (Hulín, Záhlinice 
a Chrášťany). 

Charakteristika území
Území MAS Jižní Haná má typicky hanácký rovinatý ráz s úrodnou zemědělskou půdou. Je to kraj Hanáků, kraj krále Ječmínka, rybníků, lužních 
lesů a zlatých lánů obilí. Obce spojuje bohatá historie, lidové tradice, kultura a také společné problémy. MAS Jižní Haná leží ve Zlínském kraji, zá-
padním směrem se rozprostírá město Kroměříž, nazývané také jako „Hanácké Athény“, východně pak leží město Otrokovice a krajské město Zlín. 

Podstatným znakem polohy území je situování významného dopravního koridoru jak silničního (D1, R55, naplánované R49) tak železničního. 
Pro území to znamená dobrou dopravní dostupnost díky výbornému dopravnímu napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní 
komunikace, což pro území znamená potenciální hospodářský rozvoj.

Jak a proč vznikla Místní akční skupina Jižní Haná?
MAS Jižní Haná o.p.s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém 
programovacím období let 2014 – 2020. 

Místní akční skupina Jižní Haná o.p.s. byla založena jako obecně prospěšná společnost dne 13. října 2012. Vznikla z aktivity menších měst Hulín, 
Chropyně a obcí Tlumačov, Kvasic a Skaštic se zapojením veřejné správy, místních podnikatelů a neziskových organizací. Při svém založení 
měla MAS Jižní Haná o.p.s. 18 zakládajících členů. Dne 8. 1. 2013 byla rozšířena územní působnost o obec Břest a přijato 6 členů a dne 7. 2. 
2013 byla rozšířena územní působnost o obce Sulimov, Karolín, Bělov a přijato dalších 9 členů . Tím se místní akční skupina Jižní Haná rozrostla 
na současných 9 obcí a 33 členů složených z představitelů veřejného, neziskového a soukromého sektoru. 

V roce 2013 byla schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

 Vznik MAS: 2012
 Počet obcí v regionu: 9
 Počet obyvatel: 19 015
 Rozloha: 103,06 km2

 Počet členů MAS: 33
 Sídlo: nám. Míru 162, 768 24 Hulín
 Webové stránky: www.masjiznihana.cz

Hospodář a hospodyně ve svátečním hanáckém kroji Dětský hanácký kroj 

Základní škola Břest Lány obilí Zemský hřebčinec Tlumačov
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 Vznik MAS: 2004
 Počet obcí v regionu: 15
 Počet obyvatel: 12 266
 Rozloha: 171 km2

 Počet členů MAS: 50
 Sídlo: Lidečko 467, 756 15
 Webové stránky: www.mashornolidecska.cz

Místní akční skupina Hornolidečska

Charakteristika území
Polovina území Hornolidečska se nachází v oblasti největší chráněné krajinné oblasti, CHKO Beskydy, s velkým množstvím přírodních rezervací. 
Část území leží také v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti Vizovických vrchů. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republi-
ce. Území MAS je vymezeno přirozenými hranicemi, především úpatím Beskyd, Bílých Karpat a Vizovických vrchů a soustavou komunikací.  
Má nadprůměrně významnou dopravní polohu danou významným silničním tahem východ - západ s navázáním na hranice ČR/SR. Svou polohou  
a přírodními podmínkami je předurčen k rozvoji aktivit šetrných k životnímu prostředí - především podhorskému zemědělství, cestovnímu ruchu, 
rozvoji služeb a řemeslné výroby. V mikroregionu nejsou významné průmyslové podniky a také jeho poloha a dostupnost neskýtá podmínky  
pro rozvoj průmyslové velkovýroby.

Strategický plán Leader
Vize MAS Hornolidečska:

Hornolidečsko jako oblast nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově 
vycházející ze specifických podmínek a tradic tohoto kraje. Jako oblast nabízející ná-
vštěvníkům široké možnosti zimní i letní turistiky založení na využití stávajících a nově 
vybudovaných kapacit. Dále jako oblast vytvářející podmínky pro podnikání přede-
vším malých a středních podniků s využitím místních zdrojů a pro rozvoj služeb. 

Cíle SPL: Zlepšení kvality života a posílení místního ekonomického prostředí na území 
Hornolidečska.

Cíle SPL vycházejí ze 3 prioritních os:

PRIORITNÍ OSA 1: Valašská tradiční vesnice - pohoda života  
na Valašsku a pohoda při trávení volného času na Valašsku

Cíle: Zvýšení kvality života a atraktivity Hornolidečska rozvojem služeb pro obyvatele a zlep-
šením vzhledu obcí. Podpora rozvoje občanské společnoti v obcích Hornolidečska. 
Rozvoj cestovního ruchu s využitím předností a specifik Hornolidečska založeným na 
kvalitním a zdravém životním prostředí a „Valašské pohodě“.

Pulčinské skály

Rozhledna Vartovna
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Projekt realizovaný místní akční skupinou: Pohádky a pověsti Buchlovských hor 
a Hornolidečska

 –  Identifikace příjemce: MAS mikroregionu Buchlov a MAS Hornolidečska
 –  Výše poskytnuté dotace: 2 490 000 Kč
 –  Stručný popis projektu: V rámci projektu byly sesbírány pohádky a pověsti dané oblasti. Ná-

sledně byly vydání knihy pohádek a pověstí v původním nářečí. Součástí projektu je také vydání 
animovaných DVD pohádek. Na animaci se podílely děti z místních základních škol. 

PRIORITNÍ OSA 2: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
Cíle: Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost lepším využitím produkčních faktorů, rozvojem technického potenciálu, inova-
cemi a zlepšeným zpracováním a marketingem surovin a produktů.

PRIORITNÍ OSA 3: Tradiční Valašská řemesla, služby pro obyvatele 
Cíle: Využití výhod a přednosti území Hornolidečska k posílení konkurenceschopnosti regionu. Zvýšení potenciálu a atraktivity regionu pro 
turisty a návštěvníky. Obnova a zachování tradičních valašských řemesel a tvorba pracovních příležitostí. Zvýšení kvality služeb pro obyvatele.

FICHE:
FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska

FICHE 2: Občanské vybavení a služby

FICHE 3: Valašské kulturní dědictví

FICHE 4: Zemědělství na Valašsku 

FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

FICHE 6: Diverzifikace zemědělství

FICHE 7: Podpora rozvoj služeb v cestovním ruchu

FICHE 8: Valašské produkty

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 70

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 29 432 246 Kč (celkově investováno 51 592 568 Kč)

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce:

 – Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov/MAS Hornolidečska / 5 mil. Kč

 – Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska/MAS mikroregionu Buchlov/ 2,49 mil. Kč

 – Síťování místních výrobků na Valašsku /MAS Hornolidečska/1,92 mil. Kč

 – Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku /Luhačovské Zálesí, o.p.s./2,16 mil. Kč (v realizaci)

 – Historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ /MAS Hlinecko/1,46 mil. Kč (v realizaci)

Úspěšné projekty programu LEADER
Projekt podnikatele: Zkvalitnění agroturistického zařízení – penzion Severka

 –  Identifikace příjemce: Tomáš Mohyla (podnikatel v cestovním ruchu)
 –  Výše poskytnuté dotace: 270 000 Kč
 –  Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce ubytovacích prostor pro hosty 

penzionu, pořízení vybavení do pokojů a zbudování venkovního posezení pro hosty penzionu.

Projekt neziskové organizace: Vybudování provozního zázemí občanského sdružení v Senince

 –  Identifikace příjemce: „ÚSMĚV - občanské sdružení pro oživení a rozkvět kulturního a společen-
ského života v obcích na Valašsku

 –  Výše poskytnuté dotace: 324 000 Kč
 –  Stručný popis projektu: stavební úpravy klubovny občanského sdružení a pořízení vybavení pro 

aktivity dětí – herní prvky, sportovní náčiní a další vybavení pro činnost sdružení.

Projekt obce/města: Vybavení hasičského komunitního centra Lačnov

 –  Identifikace příjemce: Sbor dobrovolných hasičů Lačnov
 –  Výše poskytnuté dotace: 495 000 Kč
 –  Stručný popis projektu: Pořízení vybavení pro volnočasové aktivity mládeže – společenské hry, 

keramická pec a další herní prvky. Dále bylo pořízeno vnitřní vybavení komunitního centra k jeho 
efektivnímu využívání. 

Rekonstrukce vybavení penzionu Severka

Hasičské komunitní centrum Lačnov

Zázemí občanského sdružení v Senince

Pohádky a pověsti Buchlovských hor

Dětský kroj
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 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 18
 Počet obyvatel: 43 075  
 Rozloha: 328,77 km2

 Počet členů MAS: 35  
 Sídlo: Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
 Webové stránky: www.leader.ostrozsko.cz

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, občanské sdružení

Charakteristika území
Region MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů Hodonín a Uherské Hradiště. Již část 
regionu MAS kopíruje státní hranice se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také území Rakouska. K významným sídlům region město Uher-
ský Ostroh, které bylo v historii sídlem Ostrožského panství se sídlem na zdejším zámku. Druhým největším městem MAS je město Veselí nad 
Moravou a důležité postavení má také Ostrožská Nová Ves, a to s ohledem na výraznou atraktivitu a přítomnost sirnatých lázní. V jižní části MAS 
je klíčovým příhraničním centrem Velká nad Veličkou. Celý prostor lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský, a to se 
všemi problémy a potížemi, kterými trpí současný venkov.

Strategický plán Leader
Vize MAS Horňácko a Ostrožsko:

Vize MAS je formulována tak, aby přispěla k rozkvětu obou regionů za podmínek trvalé udržitelnosti. Strategická vize vyjadřuje názory a před-
stavy členů MAS o budoucí podobě regionu, ve kterém se stále udržují tradice, ve kterém se zlepšují podmínky pro obyvatelé žijící na venkově.
Nesmírně nám záleží na tom, aby se Ostrožsko a Horňácko stalo regionem, který si uchová své jedinečné postavení v rámci České republiky.
Tedy především postavení regionu, kde lidé udržují a rozvíjejí lidové tradice předků a mnohdy vedou také bohatý duchovní život. To je podle nás 
to nejpodstatnější, pokud se toto podaří, bude možné naši společnou vizi dál a podrobně rozvíjet a „pěstovat“.
Součástí této naší vize je samozřejmě přání, aby se Ostrožsko a Horňácko postupně proměnilo v prosperující region, ve kterém budou vidět svou 
budoucnost nejen dnešní dospělí, ale také jejich děti. Regionem, kde se bude lidem dobře žít, kde budou mít zajímavou a slušně placenou práci,
a tak nebudou mít ani důvod své rodiště z ekonomických důvodů opouštět.
Tento region má právě díky své jedinečnosti, spojené s lidovými tradicemi a zajímavou přírodou Bílých Karpat, velkou šanci stát se také turisticky 
vyhledávaným místem – malebným místem úrodných polí a vinohradů, nacházejícím se kolem dávného poutního místa Svatý Antonínek, jen
několik kilometrů od slovenských hranic.
Právě blízkost Slovenska nynější „bourání“ hranic v rámci Evropské unie umožňuje, aby se Horňácko a Ostrožsko stalo opět místem, na kterém 
se setkávají Češi, Moravané a Slováci. Moravské Slovácko bylo místem takového setkání v minulosti a je nepochybné, že s takovou vizí se lze 
dívat i do časů příštích.
Hlavní téma SPL vyjadřuje to, čeho bude realizací strategie dosaženo a čím přispěje k naplnění strategické vize MAS.
Zlepšování kvality života a konkurenceschopnosti zemědělství ve venkovských oblastech.

Hlavní cíl SPL: Cílem programu MAS Horňácko a Ostrožsko je propojení obnovy rozvoje vesnic s podporou cestovního ruchu, podporou 
místních produktů a lidových tradic. Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové 
tradice, např. Slovácký tanec Verbuňk.

Větrný mlýn Kuželov
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FICHE:
FICHE 1: Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport (III.1.3.)

FICHE 2: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (III.2.1.1.)

FICHE 3: Občanské vybavení pro děti a mládež (III.2.1.2.)

FICHE 4: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (III.2.2.)

FICHE 5: Podpora drobných výrobců místních produktů (I.1.3.1.)

FICHE 6: Podpora zemědělských podnikatelů (I.1.1.1.)

FICHE 7: Podpora drobných podnikatelů (III.1.2.)

Realizace programu Leader 2007–2013
MAS Horňácko a Ostrožsko byla podpořena 1. 7. 2008 k realizaci programu Leader 
2007–2013. Za období 2008–2013 bylo vyhlášeno 10 výzev, podpořeno 105 projektů 
(Fiche 1 - Fiche 7) mezi které se rozdělila dotace ve výši 29 625 238,50 Kč. 

Celý grantový program je posílen horizontálním inovačním přístupem, který má za cíl 
zachránit lidové tradice, např. Slovácký tanec Verbuňk. MAS založila Folklorní fond, 
který je naplňován pomocí fundraisingových aktivit, tj. že se fond finančně podporují 
místní podnikatelské subjekty. Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány na měkké 
aktivity, které nemohou být hrazeny v rámci způsobilých nákladů.

Během tří let činnosti Folklórního fondu bylo finančně podpořeno 86 kulturních akcí, 
mezi které se rozdělila částka 565 000 Kč.

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Vybavení ubytovacího zařízení v Blatničce 

 – Identifikace příjemce: Ing. Tomáš Staněk
 – Výše poskytnuté dotace: 993 227 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt byl zaměřen na vybavení ubytovací části nábytkem 

a  zařízením, vybavení restaurace, recepce, kuchyně s příslušenstvím, vybavení wellness 
a venkovní části penzionu. Dále zřízení půjčovny sportovních potřeb, dokončení zeleně 
u penzionu a vytvoření propagačního materiálu a webu penzionu. Hosté se mají mož-
nost ubytovat ve dvou rodinných apartmánech, jednom studiu a čtyřech dvoulůžkových 
pokojích. Všechny pokoje mají k dispozici vlastní koupelnu se sprchových koutem či 
vanou a toaletou. Součástí vybavení je i LED televize a možnost internetového připojení. 
Některé pokoje mají k dispozici balkonek nebo francouzské okno. Ubytovaní hosté i ná-
vštěvníci z širokého okolí mohou využít wellness zařízení v penzionu, které je vybaveno 
whirlpoolem a saunou. Součástí Penzionu Blatnička je i zrekonstruovaný, původně pan-
ský kamenný vinný sklep, v minulosti patřící Liechtenstejnům, jehož stáří se odhaduje na 
minimálně 300 let. Kapacita sklepu je 25 osob a je možné si ho pronajmout k soukromým 
i firemním účelům, spojeným s ochutnávkou vína a odborným výkladem.

Projekt neziskové organizace: Krojové vybavení folklorního souboru Suchovjan

 – Identifikace příjemce: Suchovjan o.s.
 – Výše poskytnuté dotace: 446 121 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt občanského sdružení Suchovjan byl zaměřen na zho-

tovení tradičních krojů z oblasti Horňácka, obce Suchovjan. Občanské sdružení funguje 
jako místní folklorní soubor, který s přestávkami pracuje od roku 1959. Soubor svou 
činností udržuje místní tradiční kulturu, prezentuje ji na veřejnosti v rámci svého regionu  
i mimo něj. Na základě projektu pro činnost souboru vznikne kompletní krojové vybva-
vení ženského (8 ks) i mužského kroje (8 ks) v jeho zimní variantě. Kroje byly zhotoveny 
tradičním způsobem za využití tradičních rukodělných technologií výrobci, kteří ještě do-
sud tyto techniky ovládají z přírodních materiálů.

Projekt obce/města: Rekonstrukce zvonice na Ostrožském Předměstí

 –  Identifikace příjemce: Město Uherský Ostroh
 – Výše poskytnuté dotace: 765 450 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt byl zaměřen na záchranné práce na zvonici na Ostrož-

ském Předměstí. Restaurátorky k obnově sgrafitů použily metodu užívání kartonů, kterou 
využil i Michelangelo Buanaroti při výmalbě Sixtinské kaple. V případě zvonice vycházely 
z dochovaných fotografií, které zapůjčila paní Věra Hendrychová, místní kronikářka. 

 –  Těší nás, že vyjímečnost vzhledu zvonice na Ostrožském Předměstí, který je především 
tvořen díky dekorativním motivům sgrafita od akademického malíře Jana Köhlera, bude 
uchován i pro další generace v původní podobě.

Projekt spolupráce/ projekt realizovaný místní akční skupinou: 
Moravské a slezské ovocné stezky

 –  Identifikace příjemce: MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s.
 – Výše poskytnuté dotace: 534 236 Kč
 – Stručný popis projektu: Výstupem projektu je zmapovaní historicky, krajinářsky či ji-

nak významných alejí, sadů a jiných prvků. Propagace ovocnářství, zmapování stávající 
infrastruktury - moštárny, palírny, podniky zabývající se, zpracováním ovoce atd., jejich 
propagace formou příručky pro spotřebitele, společné propagace na akcích v rámci 
projektu, vzdělávání v oboru pěstováni a zpracování ovoce a prezentace doplňkových 
turistických cílů spojených s ovocnými stromy, alejemi, sady atd.

Penzion Blatnička

Krojové vybavení folklorního souboru 
Suchovjan

Zvonice na Ostrožském Předměstí

Ovocné stezky
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 Vznik MAS: 30.6.2006
 Počet obcí v regionu: 17
 Počet obyvatel: 18 887
 Rozloha: 216 km2

 Počet členů MAS: 51
 Sídlo: Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
 Webové stránky: www.mas-podhostynska.cz, www.hostynsko.cz
 

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

Charakteristika území
Podhostýnský region je oblastí s vysokým potenciálem cestovního ruchu. Procházky panenskou přírodou přírodního parku, naučných stezek, 
rušná rekreační střediska, historické a sakrální památky, možnosti celoročních sportovních aktivit pro celou rodinu i naprostý klid pro relaxaci 
a odpočinek. To vše a mnohem víc Vám nabízí rekreační turistická oblast okolo posvátné hory Hostýn situované v Hostýnské vrchovině. Hostýn-
ské vrchy jsou součástí provincie Západní Karpaty a soustavy Vnější Západní Karpaty a zaujímají tak území mezi Holešovem a údolím Vsetínské 
Bečvy. Vrchovinu tvoří dva dlouhé hřebeny. V hlavním, severnějším, se nacházejí Kelčský Javorník (864m) – nejvyšší hora Hostýnských vrchů  
i známé poutní místo Svatý Hostýn (735m) s dominantní barokní bazilikou Panny Marie a Jurkovičovou křížovou cestou.

Zachovalou přírodou vede hustá síť turistických tratí, které uspokojí nejen milovníky pěší a cykloturistiky, ale v zimě má také co nabídnout běž-
kařům a sjezdařům. Po zdejší lokalitě se občas prochází i náš hostýnský YETTY nebo místní valašský soubor portášů – ochránců zdejších lesů. 

Podhostýnský region žije folklórem, místním jazykem, tradicemi a dobrosrdečností zdejších obyvatel. 

Strategický plán Leader
Vize:

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. (MASP) je iniciativní a pracovní skupina usilující o prohloubení dlouhodobé spolupráce svých členů tak, aby 
v regionu Podhostýnska mohla uskutečnit projekty pro ně podstatné a zjevně potřebné pro všechny obyvatele a návštěvníky území. To vše chce činit 
tak, aby přispěla k celkovému rozvoji regionu a napomohla k jeho dalšímu zviditelnění na regionální, národní i nadnárodní úrovni. 

Název SPL: Společnou cestou k budoucnosti podhostýnského regionu
Registrační číslo SPL: 07/002/41100/672/000068

PRIORITNÍ OSA 1: Trvale udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života na venkově
 – Zvýšení kvality života a atraktivity Podhostýnska rozvojem a zvýšení dostupnosti služeb pro obyvatele a zlepšením vzhledu obcí
 – Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích Podhostýnska
 – Rozvoj cestovního ruchu s využitím přírodního a kulturního potenciálu Podhostýnska

PRIORITNÍ OSA 2: Podpora zemědělství
 – Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost podniku lepším využitím produkčních faktorů, rozvojem technického potenciálu, 

inovacemi a zlepšeným zpracováním a marketingem surovin a produktů

PRIORITNÍ OSA 3: Podpora podnikání
 – Využití výhod a předností území Podhostýnska k posílení konkurenceschopnosti regionu
 – Zvýšení potenciálu a atraktivity Podhostýnska pro turisty a návštěvníky
 – Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí 
 – Zvýšení kvality služeb pro obyvatele

PRIORITNÍ OSA 4: Investice do lesů
 – Podpora neproduktivních investic v lesích a na investice do lesů

Letecký pohled Bystřice pod Hostýnem
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FICHE:
FICHE 1: Žijme v lepším prostředí (III.2.1.1.)

FICHE 2: Aktivní život pod horami (III.2.1.2.)

FICHE 3: Obnovujeme památky venkova (III.2.2.)

FICHE 4: Zemědělci, máte šanci! (I.1.1.1.)

FICHE 5: Nebojíme se podnikat! (III.1.2.)

FICHE 6: Diversifikace zemědělství (III.1.1.) – zmrazena

FICHE 7: Zveme vás do hor (III.1.3.)

FICHE 8: Jdeme na to od lesa (II.2.4.2.)

FICHE 9: Chceme něco do lesa (I.1.2.1.)

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: (80 projektů v rámci 1.– 8. Výzvy MASP)

25 podpořených projektů v rámci 9. Výzvy, které jsou nyní před podpisem Dohody

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 25 575 148 Kč

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách 

 – Identifikace příjemce: Juraj Habšuda
 – Výše poskytnuté dotace: 281 588 Kč
 – Stručný popis projektu: Projektový záměr „Expozice karpatského salašnictví v Hostýn-

ských horách“ má za úkol oživit a populární formou přiblížit dávno zaniklou historii karpat-
ského salašnictví v Držkové a katastrálně přilehlých obcích. Expozice bude realizována ve 
formě muzea v  přírodě se snahou o maximální autentičnost prostředí (zasazení do krajiny), 
autentičnost nově zbudovaných replik salašnických staveb tzv.: kolib a pajty a jejich vnitřní-
ho i vnějšího vybavení.

Projekt neziskové organizace: Nový zvon a nástrojové vybavení pro kostel sv. Jiljí 
v Bystřici pod Hostýnem

 – Identifikace příjemce: Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem
 – Výše poskytnuté dotace: 449 100 Kč
 – Stručný popis projektu: Cílem projektu „Nový zvon a nástrojové vybavení pro kostel sv. Jiljí 

v Bystřici pod Hostýnem“ je dodávka nového znovu do věže kostela sv. Jiljí v Bystřici pod 
Hostýnem, který byl násilně odebrán pro vojenské účely 2. světové války. Od té doby byly 
zvony ve věži pouze dva – Arnošt a Václav a místo pro třetí zvon zůstalo prázdné. Z vůle po-
řízení chybějícího zvonu a snahy o doplnění kulturního dědictví byl pořízen nový zvon - Jiljí. 
Součástí projektu bylo také pořízení nástrojového a elektronického vybavení pro potřeby 
hudebního doprovodu při bohoslužbách, kulturních a společenských aktivitách jako jsou: 
nedělní mše, křty dětí, svatby, pohřby, vánoční koncerty, příležitostné vystupování se žáky 
na akcích ZUŠ.

Projekt obce/města: Posaďte se a pobuďte! 

 –  Identifikace příjemce: Obec Vítonice
 – Výše poskytnuté dotace: 195 840 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt „Posaďte se a pobuďte!“ se skládá ze dvou částí. První, technická, je zaměřena na nákup travního rideru 

pro udržování travnatých ploch v obci v letních měsících a přes zimní sezónu poslouží díky přídavnému zařízení – kartáč k odklízení sněhu  
z chodníků. Druhá část projektu bude zaměřena na zvelebování a zútulňování některých částí obce. V prvé řadě dojde k vysázení okrasných 
stromů tzv. Muchovníků (amelanchier) kolem místní komunikace. Jako další bude následovat montáž a umístění obecního mobiliáře, konkrét-
ně laviček a odpadkových košů.

Projekt spolupráce/ projekt realizovaný místní akční skupinou: Kraj pod Hostýnem ožívá

 – Koordinační MAS: MAS Podhostýnska, o. s.
 – Partnerská MAS: MAS - Partnerství Moštěnka, o. s.
 – Výše poskytnuté dotace: 3 563 658 Kč
 – Stručný popis projektu: Jedním z významných projektů spolupráce, který získal dotační 

podporu žádosti Programu rozvoje venkova (PRV) se nazývá „Kraj pod Hostýnem ožívá – 
Včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulturní akce“. Partnery v tomto 
záměru byly MAS – MAS Podhostýnska, o. s. a sousední MAS – Partnersví Moštěnka, o. s. 
Globálním cílem projektu je podpora kulturních, společenských a sportovních akcí v regi-
onech Podhostýnska a Moštěnky a zlepšení venkovského života. Projekt měl 3 hlavní cíle: 

– Prioritou bylo zakoupení kvalitního zázemí pro pořádání společenských akcí, které je možné 
si půjčovat.

– Prioritou byl vznik unikátního webového informačního portálu, který sbírá aktuality z webů 
pořadatelů a implementuje je na jeden společný web - www.hostynsko.cz. Dílčím záměrem 
této priority bylo umístění online kamer ve čtyřech snímaných lokalitách. Součástí této ak-
tivity je také umístění setu televizních přijímačů signálů kamer v IC Bystřice pod Hostýnem, 
dále ve vstupní hale budovy MěÚ Bystřice pod Hostýnem, v IC Dřevohostice a na radnici v 
Dřevohosticích.

– Prioritní součástí projektu byla stavební rekonstrukce dvou místností v dřevohostickém zámku. Rekonstruované zázemí bude sloužit jako 
Turistické informační centrum a přednáškový sál pro cca 60 lidí. Poslední, avšak neméně důležitou prioritou, je nákup propagačních stojanů, 
panelů a bannerů, které budou sloužit k prezentaci MAS na nejrůznějších lokálních, regionálních a národních akcích. Mimo to byla zpracována 
publikace, která je výstupem monitoringu jednotlivých kulturních, společenských a sportovních akcí na území obou MAS.

Salašnictví

Zvon v kostele sv. Jiljí

Kraj pod Hostýnem ožívá

Stavění máje

11



 Vznik MAS: 2008
 Počet obcí v regionu: 11
 Počet obyvatel: 12 945
 Rozloha: 1565 km2

 Počet členů MAS: 22
 Sídlo: Police 142. 756 44 
 Webové stránky: www.maskls.cz

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.

Charakteristika území
Území MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko se nachází severozápadně od města Valašského Meziříčí. Území se nachází na rozmezí tří krajů: 
Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského, přičemž členskými obcemi jsou obce z krajů Zlínského (10 obcí) a Moravskoslezského (1 obec).

Území MAS má rozlohu 156 km2, na území žije 12 945 obyvatel.

Území regionu vykazuje do určité míry charakteristiky periferního území, nenachází se zde žádné místo s výraznou koncentrací socioekonomic-
kých aktivit. Na území není žádný významnější zaměstnavatel, který by zaměstnával více místních obyvatel. To do značné míry ovlivňuje podnika-
telské prostředí v regionu, neboť okrajová poloha území vůči centrům inovací, osídlení a spotřeby znevýhodňuje místní podnikatele. 

Zemědělství je pro území MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko jedním z nejvýznamnějších odvětví. Zemědělství je vzhledem k poloze regionu 
zaměřeno především na rostlinou výrobu. Je nezastupitelné v údržbě krajiny.

Území MAS disponuje kvalitním životním prostředím. Atraktivitu regionu pro příchod nových obyvatel však snižuje malá občanská vybavenost jak 
z hlediska služeb, tak také v oblasti infrastruktury pro aktivní trávení volného času obyvatel, dětí a mládeže.

Strategický plán Leader
Mikroregion je místem, které svým obyvatelům poskytuje výhody života na venkově i ve městech. 

V Mikroregionu jsou všechny veřejné služby, technická infrastruktura včetně sociálních, zdravotních a volnočasových služeb odpovídající moder-
ním standardům a potřebě obyvatel. V Mikroregionu je chráněno a udržováno kulturní a historické dědictví.

V Mikroregionu je kvalitní dopravní infrastruktura a obyvatelé mají zajištěnou spolehlivou dopravní obslužnost a zaměstnanost 
v rámci jednotlivých obcí i okolí. 

Při jakýchkoliv aktivitách na území Mikroregionu je kladen důraz na šetrnost 
ke krajině a životnímu prostředí a tento přístup je vedením prosazován 
i v rámci podpory podnikání a bydlení na území obce. 

Vedení Mikroregionu naslouchá potřebám občanů a klade důraz 
na jejich bezpečnost.

PRIORITNÍ OSA 1: Zvýšení kvality života na území MAS

Cíle:

 – Odstranění disparit občanské vybavenosti na území MAS ve srovnání  
s městskými sídelními celky

 – Zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele
 – Zvýšení nabídky infrastruktury pro aktivní trávení volného času dětí, mládeže  

a obyvatel MAS
 – Zatraktivnění a zlepšení vzhledu obcí
 – Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích na území MAS
 – Zkvalitňování základní infrastruktury jako nepřímé podpory rozvoje podnikání

Choryňský mokřad

Náměstí Starý Jičín
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PRIORITNÍ OSA 2: Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele

Cíle:

 – Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí
 – Vytváření nových a rozvoj stávajících ekonomických aktivit na území MAS
 – Modernizace zemědělství z cílem zvyšování konkurenceschopnostiúdržba krajiny
 – Zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS pro turisty a návštěvníky
 – Zvýšení kvality služeb pro návštěvníky

FICHE:
FICHE 1: Občanské vybavení a služby

FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic

FICHE 3: Uchování kulturního dědictví

FICHE 4: Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel

FICHE 5: Rozvoj zemědělství

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 48

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 30 342 271 Kč

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Restrukturalizace výroby replik kamenných koryt, květináčů a prvků zahradní architektury

 – Identifikace příjemce: LT stone s.r.o.
 – Výše poskytnuté dotace: 124 542 Kč
 – Stručný popis projektu: Zavedení strojní výrobní linky při výrobě replik kamenných koryt, květináčů a prvků zahradní architektury.

Projekt neziskové organizace: Vybavení kabin TJ Police a světelná tabule

 – Identifikace příjemce: T. J. Police
 – Výše poskytnuté dotace: 136 584 Kč
 – Stručný popis projektu: Vybavení objektu kabin v areálu TJ Police a pořízení světelné tabule včetně stojanu.

Projekt obce/města: Rekonstrukce hřiště v obci Branky

 – Identifikace příjemce: Obec Branky
 – Výše poskytnuté dotace: 1 064 721 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávajícího antukového kurtu na víceúčelové sportoviště s mantinely, umělým povrchem  

a možností celoročního využití.

Antukový kurt v obci Branky

Náměstí Kelč

Komunikace v obci Police

Chodník v obci Loučka
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 Vznik MAS: 2004
 Počet obcí v regionu: 14
 Počet obyvatel: 12 734
 Rozloha: 154 km2

 Počet členů MAS: 30
 Sídlo: Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice 
 Webové stránky: www.buchlov.cz

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov

Území působnosti
Obce: Buchlovice, Břestek, Modrá, Osvětimany, Salaš, Velehrad, Stříbrnice, 
Staré Hutě, Stupava, Hostějov, Medlovice, Tupesy, Zlechov, Boršice

Charakteristika území
Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, 
které je rovněž hlavním správním střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmová území. Sousedními okresy jsou okresy 
Zlín, Kroměříž, Hodonín a Trenčín, s nímž tvoří okres Uherské Hradiště hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Okres Uherské Hradiště 
patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava.

Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší v oblasti podhůří Chřibů (Buchlovice, Břestek, Hostě-
jov, Velehrad, Modrá, Stříbrnice, Osvětimany, Medlovice, Tupesy, Zlechov, Boršice) a v horských oblastech (Salaš, Staré Hutě, Stupava). 

Při návštěvě si můžete vybrat z pestré nabídky regionu bohatého na přírodní krásy, památky, tradice, dobré víno, léčivé vody, příjemná letoviska 
i komfortní centra zimní rekreace.

Strategický plán Leader
Vizí MAS Buchlov je rozvoj mikroregionu spočívající zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování 
kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého ekonomického růstu, a které poskytne venkovu dostatečné podmínky k rozvoji 
v oblasti cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit.

Cílem SPL je podpořit projekty, které povedou k harmonickému rozvoji Mikroregionu Buchlov v rámci trvale udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu a zajistit tak ekonomickou stabilitu oblasti a zvýšení životní úrovně obyvatelstva.

Jednotlivé fiche SPL jsou svými aktivitami vzájemně úzce provázány. Jejich společně provázaná realizace vytvoří synergický efekt k ekonomic-
kému rozvoji mikroregionu a k trvale udržitelnému životu v něm.

PRIORITNÍ OSA 1:  Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
Naplnění cílů bude dosaženo podporou rozvoje a zachování tradičních řemesel, podporou drobného podnikání, podporou regionální produk-
ce, zefektivnění zpracování místních výrobků, modernizace technologií, marketingu, vytváření odbytových sítí apod.

FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla

FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku

FICHE 7: Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku

PRIORITNÍ OSA 2: Cestovní ruch
Naplnění cílů bude dosaženo podporou a zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu – ubytovací a stravovací služby, dopro-
vodné služby jak pro letní, tak i zimní turistiku, dále investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocením nebo využitím kulturního dědictví 
venkova.

FICHE 3: Vítejte na Buchlovsku

FICHE 4: Lidé a kultura na Buchlovsku

FICHE 8: Stezky a rozhledny na Buchlovsku

PRIORITNÍ OSA 3:  Obnova a rozvoj obcí
Naplnění cílů bude dosaženo podporou rekonstrukcí a investic do základní občanské vybavenosti, vzhledu obcí

FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku

FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku

Hrad Buchlov a okolí
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Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 51

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader v období 2007–2013: 30 047 714 Kč 

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce:

Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS Buchlov

Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska 

Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku 

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Rozšíření zasněžování v Lyžařském areálu Stupava

 – Identifikace příjemce: Sport Stupava
 – Výše poskytnuté dotace: 975 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Lyžařský areál Stupava se nachází na okraji obce Stupava, která má 

asi 155 obyvatel a minimálně stejný počet pravidelných chalupářů a chatařů. Nákup nových 
tyčových děl dokáže vyřešit nejen hlukovou zátěž a zasněžení nových ploch, ale také pomůže 
k obměně zastaralých sněhových děl, která jsou energeticky náročná, nebo již dosluhují  
a jsou často poruchová.

Projekt neziskové organizace: Záchrana kostela v Boršicích - I. etapa - oprava střechy

 – Identifikace příjemce: Farnost Boršice
 – Výše poskytnuté dotace: 1 599 980 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla záchrana historické budovy kostela  

v Boršicích, která je od 3. 5. 1958 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. 
Střecha kostela byla v havarijním stavu a bylo třeba ji neprodleně vyměnit; krovy byly napa-
deny dřevokaznými houbami a statická bezpečnost střechy byla také nevyhovující. Nový krov 
zachovává v maximální možné míře původní krovovou konstrukci, jenž je předmětem ochrany 
státní památkové péče.

Projekt obce/města: Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice
 – Identifikace příjemce: Obec Břestek, Městys Buchlovice
 – Výše poskytnuté dotace: 1 363 334 Kč
 – Stručný popis projektu: Stavba řeší naučnou vinařskou stezku pro chodce a cyklisty mezi 

obcí Břestek a městysem Buchlovice. Vybudováním vinařské stezky došlo k propojení obcí, 
zpřístupní se cyklistům, turistům, ale i místním obyvatelům.

Projekt spolupráce/ projekt realizovaný místní akční skupinou

Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Buchlov a MAS Hornolidečska

 – Identifikace příjemce: MAS Buchlov/partner projektu  
MAS Hornolidečska

 – Výše poskytnuté dotace: 2 233 873 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt řešil nedostatek krojů pro zachování tradic, kulturního  

a historického bohatství MAS mikroregionu Buchlov a MAS Hornolidečska a umožnil tak 
rozšířit činnost souborů a spolků, které jsou nejen významným prvkem tohoto území,  
ale také zdrojem kulturního a společenského života v obcích mikroregionů.

Lyžařský areál Stupava

Kostel v Boršicích u Buchlovic

Mariánská vinařská stezka – Břestek

Mariánská vinařská stezka – Buchlov

Bazilika Velehrad
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 Vznik MAS: 2007
 Počet obcí v regionu: 8
 Počet obyvatel: 16348
 Rozloha: 288 km2

 Počet členů MAS: 29
 Sídlo: Hovězí 74, 756 01
 Webové stránky: www.masvhv.cz
 

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.

Charakteristika území
Území MAS Valašsko – Horní Vsacko se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v údolí Vsetínské Bečvy, obklopeno hřebeny Vsetínských 
vrchů a Javorníků, které tvoří přirozené hranice se sousedícími mikroregiony a Slovenskou republikou. Valašsko – Horní Vsacko je kraj známý 
především díky svému lidovému charakteru a svým obyvatelům, odjakživa známých jako Valaši. V České republice je region Valašska – Horního 
Vsacka spojován právě s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím a vztahem 
k hodnotám přírodního bohatství v území. I v současnosti se daří region do jisté míry udržovat v duchu historických lidových tradic, zvyků a pů-
vodní architektury. Svým charakterem je území doslova předurčeno ke všem formám rekreace, sportu a volnočasového vyžití.

Strategický plán Leader
Vize MAS Valašsko – Horní Vsacko:

MAS Valašsko – Horní Vsacko bude oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život pro své obyvatele, vycházející ze specifických 
podmínek a tradic oblasti a současně oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití stávajících a nově 
vybudovaných kapacit, s vhodnými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především drobných podnikatelů a malých a středních podniků.

Cíle SPL „My zme Valaši, jedna rodina“:
Cíle Strategického plánu LEADER „My zme Valaši, jedna rodina vycházejí z prioritních os:

PRIORITNÍ OSA 1: Valašsko – Horní Vsacko – produktivní a dynamické
Cíle: 

Podpora konkurenceschopnosti místních podniků, Posílení dynamiky podnikání , Rozvoj nezemědělské produkce, Podpora zaměstnanosti, 
Zlepšení kvality života a diverzifikace ekonomických aktivit

PRIORITNÍ OSA 2: Valašsko – Horní Vsacko – tradiční a lákavé
Cíle: 

Zvýšení rekreačního potenciálu území, Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu, Zvýšení zaměstnanosti, Zvýšení atraktivity Valašska – Horního 
Vsacka, Využití potenciálu bohatých kulturních tradic Valašska, Zvýšení povědomí o přírodních a kulturních hodnotách prostředí

PRIORITNÍ OSA 3: Valašsko – Horní Vsacko – krásné a pohodové
Cíle: 

Zvýšení atraktivity Valašska – Horního Vsacka, Zvýšení kvality života v obcích, Udržení obyvatel na venkově

Pastviny
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FICHE:
FICHE 1: Zemědělství – náš chleba 

FICHE 2: Podnikání – naše šance

FICHE 3: Diverzifikace zemědělství – naše možnosti

FICHE 4: Cestovní ruch - náš potenciál

FICHE 5: Kulturní dědictví – naše chlouba

FICHE 6: Vesnice – naše radost

FICHE 7: Život v obcích – naše pohoda

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 85

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 
31 760 602 Kč

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce: 1

Síťování místních výrobků na Valašsku

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Nákup variabilního lisu na kulaté balíky

 – Identifikace příjemce: Helena Vašutová
 – Výše poskytnuté dotace: 450 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Nákup variabilního lisu na kulaté balíky 

- předmětem projektu bylo pořízení svinovacího lisu s variabilní ko-
morou k zajištění produkce kvalitního a objemného krmiva (sena  
a senáže) pro skot.

Projekt podnikatele: Nákup pásového rypadla

 – Identifikace příjemce: Petr Václavík
 – Výše poskytnuté dotace: 486 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Nákup pásového rypadla - Žadatel podnikající 

v oboru stavebních prací se rozhodnul pořídit si pásové rypadlo. Díky 
projektu vytvořil 1 nové pracovní místo.

Projekt neziskové organizace: Obnova fary v Halenkově

 – Identifikace příjemce: Římskokatolická farnost Halenkov
 – Výše poskytnuté dotace: 371 893 Kč
 – Stručný popis projektu: Obnova fary v Halenkově – v rámci projektu 

došlo o obnově fasády farní budovy, která se nachází v centru obce 
Halenkov a svým vzhledem již nevyhovovala, také její životnost byla 
prodloužena.

Projekt obce/města: Školní zahrádka ožívá

 – Identifikace příjemce: Obec Zděchov
 – Výše poskytnuté dotace: 375 523 Kč
 – Stručný popis projektu: Školní zahrádka ožívá - výsledkem toho-

to projektu bude obnovená školní zahrádka s novými herními prvky, 
které budou moct využívat děti z obce. Realizací projektu dojde také  
ke zlepšení stavu veřejného prostranství ve středu obce Zděchov.

Lis na seno

Školní zahrádka v obci Zděchov

Budova fary v Halenkově

17



 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 12
 Počet obyvatel: 37 679
 Rozloha: 253,55 km2

 Počet členů MAS: 29
 Sídlo: Suchá Loz č.p. 72, 687 53 Suchá Loz  
 Webové stránky: www.masvychodnislovacko.eu 

MAS Východní Slovácko

Území působnosti
Obce: Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, 
Horní Němčí, Korytná, Nivnice, Slavkov, Strání, Suchá Loz, Vlčnov
Město: Uherský Brod

Charakteristika území
MAS Východní Slovácko se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje ve zvlněném předhůří Bílých Karpat, kde 50 % území MAS leží v Chrá-
nění krajinné oblasti Bílé Karpaty a současně zde najdeme řadu maloplošných chráněných krajinných území. Jižní část území MAS sousedí se 
Slovenskou republikou, z východní strany je sousedem MAS Bojkovsko, ze severní MAS Luhačovské Zálesí a MAS Dolní Poolšaví, sousedem 
ze západního směru je pak MAS Horňácko a Ostrožsko. Území MAS Východní Slovácko je regionem, kde místní obyvatelé velmi ctí a dodržují 
tradice, folklór, staré zvyky, obyčeje a společenský a kulturní život, a to všemi skupinami obyvatel bez rozdílu věku a sociálního postavení.  
Ve všech obcích tohoto regionu lze spatřit klasickou řadovou zástavbu typickou právě pro slovácké obce. Správním, ekonomickým a administ-
rativním centrem je Město Uherský Brod. 

Strategický plán Leader
Vize MAS Východní Slovácko:
Představitelé MAS Východní Slovácko využijí a zhodnotí všechna účelná specifika a vytvoří podmínky pro cílevědomý a úspěšný rozvoj oblasti.

MAS Východní Slovácko bude:
 – oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze specific-

kých podmínek a tradic tohoto kraje
 – oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití stáva-

jících a nově vybudovaných kapacit
 – oblastí vytvářející podmínky pro rozvoj služeb a podnikání především malých a středních 

podniků s využitím místních zdrojů

Cíle SPL – Hlavní vize: „Východní Slovácko – region budoucnosti“
PRIORITNÍ OSA 1: Harmonický rozvoj obcí
Cíle: 

 – Podpora rozvoje občanské společnosti
 – Zlepšení kvality života na venkově
 – Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v obcích Východního Slovácka
 – Zlepšení kvality životního prostředí na Východním Slovácku

PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj cestovního ruchu na Východním Slovácku
Cíle: 

 – Zhodnotit kulturní dědictví Slovácka
 – Rozšířit počet význačných turistických cílů v regionu
 – Zvýšit kvalitu a rozšířit nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu
 – Podpořit vznik stylových tradičních typů ubytovacích a gastronomických služeb

Vodní nádrž Ordějov

Jízda králů
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PRIORITNÍ OSA 3: Podpora podnikání na Východním Slovácku
Cíle: 

 – Zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti podnikatelských subjektů  
rozvojem technického a technologického potenciálu a inovacemi

 – Zachování a rozvoj tradičních řemesel

FICHE:
FICHE 1: Rozvoj infrastruktury na Východním Slovácku

FICHE 2: Podpora spolkových a neziskových organizací

FICHE 3: Záchrana a využití kulturního dědictví Slovácka

FICHE 4: Rozvoj služeb v cestovním ruchu

FICHE 5: Rozvoj zemědělství

FICHE 6: Rozvoj lesní infrastruktury 

FICHE 7: Podpora drobných, malých a nových podnikatelů

FICHE 8: Obnova a rozvoj technické infrastruktury

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 109

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 43 449 000 Kč

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce: 1 projekt - Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury

V roce 2012 byla schválena podpora projektu spolupráce s Místní akční skupinou Mikroregionu Buchlov – „Podpora tradic, řemesel  
a venkovské architektury“. Realizace je naplánována do roku 2014. První část projektu se zaměřuje na uchování a podporu specifického 
rázu venkovské zástavby, druhá část podpoří tradiční řemeslnou výrobu a regionální produkty. (toto viz karta MAS)

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: CNC obráběcí centrum

 – Identifikace příjemce: Vladimír Zálešák, Bánov
 – Výše poskytnuté dotace: 380 000 Kč
 – Stručný popis projektu: CNC obráběcí centrum
 –  Předmětem projektu je pořízení nového kvalitního CNC stroje - automatické počítačem řízené vrtačky. Živnost drobného podnikatele tak zvýší 

svou produktivitu a konkurenceschopnost.

Projekt neziskové organizace: Stavba skautské klubovny 

 – Identifikace příjemce: Junák, svaz skautů a skautek, středisko Suchá Loz
 – Výše poskytnuté dotace: 990 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Stavba skautské klubovny pro Junák Suchá Loz
 –  Realizací projektu došlo k výstavbě nové budovy, kde vznikly společenské prostory pro skautské středisko v obci Suchá Loz.

Projekt obce/města: Obecní dům v Bystřici pod Lopeníkem

 – Identifikace příjemce: Obec Bystřice pod Lopeníkem
 – Výše poskytnuté dotace: 1 800 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Obecní dům v Bystřici pod Lopeníkem
 –  Projekt řešil vytápění a fasádu multifunkčního obecního domu v Bystřici pod Lopeníkem s centrální kotelnou na dřevoplyn. Obecní dům slouží 

jako kulturní dům, knihovna, posilovna, obecní úřad, klubovny občanských spolků a ordinace praktického lékaře. 

CNC obráběcí stroj Skautská klubovna Suchá Loz Obecní dům v Bystřici 
pod Lopeníkem
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 Vznik MAS: 2007
 Počet obcí v regionu: 17
 Počet obyvatel: 15 144
 Rozloha: 123 km2

 Sídlo: Nám. Svobody 361, Kunovice 686 04
 Webové stránky: www.dolni-poolsavi.cz

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.

Charakteristika území
Území MAS Dolní Poolšaví se rozkládá severně od spojnice měst Uherské Hra-
diště a Uherský Brod, na území mikroregionů Dolní Poolšaví a Za Moravú. Území 
je charakteristické mírnou pahorkatinou výběžků Bílých Karpat, Hlucké pahorka-
tiny a Vizovické vrchoviny, severozápadní část oblasti MAS už zasahuje do nížin 
Dolnomoravského úvalu. V centrální oblasti území MAS je přírodní park Prakšická 
vrchovina. Dominantními vodními toky jsou řeka Olšava a říčka Březnice. V území 
MAS tvoří přirozené centrum 2 obce s největším počtem obyvatel, obce Bílovice  
a Březolupy. Území MAS má typický zemědělsko, ovocnářsky, vinařský charakter  
s rodinnými zemědělskými hospodářstvími i zemědělskými družstvy. Území 
MAS vykazuje nízkou míru industrializace bez přítomnosti velkých průmyslo-
vých podniků.
Administrativně náleží do NUTS II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, NUTS 
IV okres Uherské Hradiště.

Strategický plán Leader
 – atraktivním územím nabízející alternativu plnohodnotného venkovského 

života k městskému životu s bohatým kulturním, společenským a sportov-
ním programem vycházející z historie, dlouholetých tradic a specifických 
podmínek území

 – území s příznivým podnikatelským prostředím umožňujícím dlouhodobě 
udržitelný rozvoj podnikání s využitím místních zdrojů a dlouholeté tradice 
zemědělství, výroby vína a destilátů a drobné řemeslné výroby

 – území charakteristické řadou kvalitních produktů v oblasti zemědělství, prů-
myslu a drobného podnikání, včetně cestovního ruchu

 – atraktivním územím z pohledu cestovního ruchu, kde návštěvníci a turisté 
budou moci spokojeně odpočívat, aktivně trávit volný čas a následně se 
rádi opakovaně vracet

Kaplička Drslavice

Popovický kroj
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FICHE:
FICHE 1: Kvalitní infrastruktura venkova

FICHE 2: Kvalitní péče o lesy a krajinu venkova

FICHE 3: Kvalitní vybavenost, služby, památky

FICHE 4: Konkurenceschopné zemědělství

FICHE 5: Podpora zaměstnanosti

FICHE 6: Kulturní dědictví venkova

FICHE 7: Rozhledny, trasy, stezky

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 73

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 17 262 243 Kč

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Pořízení vrtací sestvy pro mladého truhláře

 – Identifikace příjemce: Jaroslav Graja
 – Výše poskytnuté dotace: 137 414 Kč
 – Stručný popis projektu: Vrtací sestava umožňuje mladému truhláři lépe zpracovávat dřevo a tudíž vyrobit kvalitnější výrobek. S vrtací sesta-

vou se dají realizovat všechna horizontální a vertikální vrtání i lisování kování pro kompletní zpracování korpusů, dvířek a čel. Díky výměně 
vrtacích hlav a pravítek bez nářadí a snadnému nastavení parametrů vrtání je zpracování výrobků s vrtací sestavou nanejvýš pohodlné.

Projekt neziskové organizace: Nový sklad krojů a krojové vybavení mládeže v Popovicích

 – Identifikace příjemce: SPOT Slunéčko o.s.
 – Výše poskytnuté dotace: 86 222 Kč
 – Stručný popis projektu: Základním výsledkem projektu je nové zázemí pro uskladnění nově pořízeného, ale zejména staršího krojového 

vybavení občanského sdružení SPOT. Pořízením dvou šatních skříní, komody a dvou regálů se dostalo hmotnému odkazu našich předků 
patřičné péče, aby bylo zachováno také pro další generace. Společným produktem je potom pořízení tradičních slavnostních krojů Popovic.

Projekt obce/města: Kaple a její okolí v novém

 – Identifikace příjemce: Obec Šarovy
 – Výše poskytnuté dotace: 201 274 Kč
 – Stručný popis projektu: Šarovy jsou přelomovou obcí mezi oblastí Slovácko a Valašsko. Kaple a její okolí tvoří přirozené centrum obce. Pro-

jekt zahrnoval obnovu fasády kaple, dlažby ležící před kaplí a celkovou úpravu okolí. Dále byla součástí projektu obnova památníku obětem  
I. světové války a II. světové války a kříže. 

Projekt obce/města: Dětské hřiště na Záhumí

 – Identifikace příjemce: Obec Podolí
 – Výše poskytnuté dotace: 217 387 Kč
 – Stručný popis projektu: V rámci přípravné fáze projektu došlo k odstranění a likvidaci části zpevněného povrchu na pozemku a k dílčím 

terénním úpravám pro rozmístění jednotlivých prvků (celkem 12 ks). Veškeré pořízené herní prvky byly dodány od akreditovaného dodavatele 
a splňují veškeré bezpečnostní normy a atesty. Součástí projektu je také úprava povrchů o celkové rozloze 110 m2. To spočívá v odstranění 
stávajícího asfaltového povrchu a vysypání oblázky frakce 2 - 8 mm.

 –  Vylepšení stávající nabídky dětského hřiště o nové herní prvky zásadním způsobem zlepšuje atraktivitu obce Podolí pro mladé rodiny s dětmi, 
neboť jim bude obcí nabídnuto místo pro bezpečné trávení volného času v domácím prostředí.

Vrtací sestava, Jaroslav Graja Krojové vybavení, SPOT Slunéčko Dětské hřiště v obci Podolí

Kaplička Šarovy
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 Vznik MAS: 2007
 Počet obcí v regionu: 23
 Počet obyvatel: 25 694
 Rozloha: 242 km2

 Sídlo: Osvobozeni 25, 763 21 Slavičin  
 Webové stránky: www.luhacovskezalesi.cz

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Území působnosti
Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovi-
ce, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov, Žlechovice nad Dřevnicí

Charakteristika území
Luhačovské Zálesí je situováno ve východní časti České republiky a je součástí Zlínského kraje. Můžeme jej chápat jako svébytný etnografický 
subregion, ležící na hranicích Valašska, Slovácka a Hané. Aktuálně mnohem rozšířenější vnímání je však určeni Luhačovského Zálesí jako terito-
ria uzemní působnosti MAS Luhačovské Zálesí a rovněž mikroregionu Luhačovské Zálesí.

Luhačovské Zálesí je charakteristické tím, že se na jeho území nachází největší moravské lázně Luhačovice. Atraktivitu regionu zvyšují mimo jiné 
i jeho přírodní podmínky. Nalézá se zde mnoho kulturních památek a historických míst, které lákají svou jedinečnosti a architektonickým řešením.

Mimo to je zde mnoho vyžiti i pro sportovní nadšence. Území Luhačovského Zálesí je výraznou oblasti s velkým rozvojovým potenciálem a to 
zejména v oblasti cestovního ruchu, rozvoje drobného a malého podnikaní a zemědělství.

Strategický plán Leader
Vize MAS Luhačovské Zálesí
Hlavní vizí SPL je naplnit podmínky trvale udržitelného rozvoje v nejširším slova smyslu, tedy nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale 
také v oblasti sociální stabilizace obyvatel, zvyšovaní vzdělanosti, rozvoje podnikatelského prostředí a posilování kontinuity života komunit v jím 
přirozeném prostředí.

Cíle SPL „Region zdraví, krásy a prosperity“
Nástrojem MAS k dosažení cílů Strategického plánu LEADER a naplňovaní prioritních os jsou jednotlivé Fiche. V nich jsou již cíle MAS zasazeny 
do reálného a proveditelného rámce s jasně stanovenými pravidly, postupy a kritérii, které respektuji definované prioritní oblasti. Pro účely napl-
nění Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova v období 2007–2013 jsou stanoveny 2 stěžejní priority a 8 Fichí. MAS Luhačovské 

Zálesí má stanoveny 2 základní priority.

PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj prosperity regionu
Cíle:

 – zvýšení konkurenceschopnosti drobných, malých a středních podniků,
 – podpora rozvoje podnikaní v cestovním ruchu mimo centra turismu,
 – zachovaní a podpora rozvoje tradičních průmyslových a zemědělských oborů,
 – zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky.

Vila Luhačovice
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PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj zdraví a krásy regionu

Cíle:

 – zvýšení funkčnosti lesa a lesního prostoru,
 – zvýšení atraktivity venkovského prostoru,
 – zlepšeni nabídky základních služeb,
 – zlepšeni kvality života ve venkovských oblastech.

FICHE:
FICHE 1: Rozvoj cestovního ruchu

FICHE 2: Rozvoj drobného a malého podnikaní

FICHE 3: Zvýšeni hodnoty tradičních regionálních produktů

FICHE 4: Podpora zemědělských podniků

FICHE 5: Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury

FICHE 6: Obnova a rozvoj vesnic

FICHE 7: zvýšeni kvality občanského vybaveni a služeb v obcích

FICHE 8: Cestovní ruch trochu jinak

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 97

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 36 069 510 Kč

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce: 5 zrealizovaných projektů spolupráce

Trnková stezka

Trnková stezka aneb Trnky, kam se podíváš!

Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku

Síťování místních výrobků na Valašsku

Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Penzion Paseky

 – Identifikace příjemce: František Koudelka 
 – Výše poskytnuté dotace: 1 199 607 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu v katastru obce Podhradí na rodinný penzión se zaměře-

ním na agroturistiku a trávení volného času v přírodě. Realizací projektu došlo k dokončení kompletní obnovy stávající obytné budovy,  
která byla dlouhodobě v havarijním stavu a k její přeměně na agroturistický penzion.

Projekt neziskové organizace: Bílou stopou Zálesím

 – Identifikace příjemce: Sportovní kluby Slavičín 
 – Výše poskytnuté dotace: 763 902 Kč
 – Stručný popis projektu: V rámci projektu byly pořízeny dva sněžné skútry včetně přídavného zařízení (stopař), sloužící k úpravě běžeckých 

stop v Luhačovském Zálesí. Jeden skútr upravuje běžecké stopy v okolí Slavičína a druhý je využíván pro úpravu stop na Luhačovicku.  
V návaznosti na projekt byl (mimo dotaci) vytvořen ucelený systém úpravy stop včetně webové prezentace a mechanismu informovanosti  
pro veřejnost.

Projekt obce/města: Déšť už nám nevadí

 – Identifikace příjemce: Obec Doubravy 
 – Výše poskytnuté dotace: 497 733 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu bylo zbudování zastřešení veřejného prostranství, obklopující „taneční kolo“, které zvýšilo uži-

vatelský komfort při konání kulturních akcí a také pomohlo významně rozšířit využitelnost celého areálu pro veřejnost v průběhu celého roku.

Penzion Paseky Sněžný skútr Zastřešení veřejného prostranství
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Poteč

Jestřabí

Štítna

Nedašov

Návojná

Nedašova
Lhota

 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 17
 Počet obyvatel: 22 383
 Rozloha: 237,12 km2

 Počet členů MAS: 37
 Sídlo: Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd
 Webové stránky: www.mas.plostina.cz
 

Místní akční skupina Ploština

Charakteristika území
Jádrová část území MAS Ploština se rozkládá mezi Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty. Prakticky všechny obce se nacházejí buď na území 
Přírodního parku Vizovické vrchy nebo mnohem přísněji Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Z tohoto důvodu se právem chlubíme relativně 
zachovalou krajinou, v které dosud mají své místo jak velmi vzácné druhy rostlin a živočichů, tak i lidé, kteří se zčásti na této velké přírodní roz-
manitosti také podíleli. Ti v krajině zanechali svoji stopu i v objektech lidové architektury, kterou ještě dosud nalézáme prakticky ve všech obcích 
MAS. Etnograficky území patří k jižnímu Valašsku, s jeho typickými kroji, nářečím i prvky architektury. 

Naše území je také bohaté na památky, často pohnuté, historie území. Mezi ty nejvýznamnější objekty rozhodně patří unikátní nálezy na ojedině-
lém výšinném hradisku Klášťov, zřícenina Hradu Brumov, Národní kulturní památka Ploština. 

V jednotlivých obcích MAS Ploština během roku probíhá spousta spolkových akcí a tradičních slavností. Mezi akce nadregionálního významu 
pak rozhodně patří Valašský mikulášský jarmek, který má již dvacetiletou tradici. Setkávají se zde jak řemeslnicí lidových řemesel, tak i národo-
pisné soubory jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL

 – Chceme, aby území MAS Ploština bylo:
 – oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze specifických podmínek a tradic regionu.
 – oblastí, která nabídne návštěvníkům, ale i domácím obyvatelům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití daných specifik  

regionu, s využitím stávající i nově budované infrastruktury pro turistický ruch a nově vytvářených turistických programů.
 – oblastí s vytvořenými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především malých a středních podniků s využitím místních přírodních  

a hospodářských zdrojů. 

Cíle SPL „Mas Ploština – region s perspektivou“
Naším cílem je harmonická udržovaná krajina, která umožní spolu s dochovaným historickým a kulturním bohatstvím dlouhodobý 
a trvale udržitelný rozvoj regionu.

Hlavní témata strategie:

 – Podpora drobného zemědělství, lesnictví a zachování tradičního rázu krajiny
 –  Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Ploštiny. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především 

ze strany zemědělců a lesníků. Podpora do zemědělství a lesnictví bude směřovat k modernizaci podniků s cílem jejich stabilizace  
a zajištění další existence po roce 2013.

Informační dvůr, místo pro veřejné setkávání lidí a folklorních souborů
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 – Trvale udržitelný život na venkově
 – Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky 

a náměty na rozvoj celého regionu Ploština. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Ploština vidí především v nabídce pracovních   
příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí.

 – Zhodnocení a prezentace kulturního dědictví
 – Jak již bylo řečeno, zájmový region je bohatý na velké množství historických objektů, památek a míst s vazbou na historické události. Jejich  

využití pro zvýšení atraktivity pro návštěvníky hledající zejména alternativní formy turistického ruchu (poznávací turistiku) se přímo nabízí. 
 – Tato zvýšená návštěvnost by měla generovat poptávku po návazných službách s vytvořením tolik potřebných pracovních míst a tím  

i ke stabilizaci zejména vzdělaných mladých lidí v regionu

FICHE:
FICHE 1: Moderní zemědělské podniky Mas Ploština

FICHE 2: Vzhledné obce Mas Ploština

FICHE 3: Historie pro budoucnost

FICHE 4: Odpočiňte si u nás

FICHE 5: Žijící obce Mas Ploština

FICHE 6: Cestou přes hřebeny

FICHE 7: Řemeslo má zlaté dno

FICHE 8: Lesnická technika

Realizace programu Leader 2007 – 2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 62

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 14 871 468 Kč

Počet a názvy zrealizovaných projektů spolupráce:

Trnková stezka

TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!

Síťování místních výrobků na Valašsku

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Nábytek do bytu z Pola

 –  Identifikace příjemce: Zicha Jaroslav, Vysoké Pole 233, 763 25 Újezd, IČ 75534401
 –  Výše poskytnuté dotace: 123 000 Kč
 –  Stručný popis projektu: Jednalo se o vybavení nové stolářské dílny, díky ní se vytvořila částečně 2 pracovní místa. Dílna pak mohla rozšířit 

portfolio nabízených produktů a začít vyrábět nábytek. Jednu z prvních realizací můžete vidět níže.

Projekt neziskové organizace: Odstranění havarijního stavu myslivny

 –  Identifikace příjemce: Myslivecké sdružení Újezd, Újezd 295, 763 25 Újezd, IČ 64438554
 –  Výše poskytnuté dotace: 178 499 Kč
 –  Stručný popis projektu: Havarijní stav myslivny se podařilo zachránit díky podpoře z MAS Ploština. Díky ní se může sdružení dále věnovat 

výchově mládeže a vést ji k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Projekt obce/města: Expozice „Historie požární ochrany“ ve Vlachové Lhotě

 – Identifikace příjemce: Obec Vlachova Lhota, Vlachova Lhota 68, 766 01, IČ 46276033
 – Výše poskytnuté dotace: 311 445 Kč
 – Stručný popis projektu: Požární ochrana má v regionu dlouhou historii avšak centrální místo, kde zájemce získá zajímavé informace, nebylo. 

To se změnilo projektem expozice „Historie požární ochrany“ ve Vlachové Lhotě – ta obsahuje exponáty z celého území a je přístupná po celý 
rok široké veřejnosti.

Projekt spolupráce/projekt realizovaný místní akční skupinou: Trnková stezka

 – Identifikace příjemce: MAS Ploština, Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd, IČ 27000354 
 – Výše poskytnuté dotace: 266 856 Kč
 – Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem 

projektu a celkovou ideí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky.

Nábytek vyrobený ve stolářské 
dílně – Zicha

Myslivna Újezd Trnková stezkaExpozice 
„Historie požární ochrany“
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 Vznik MAS: 2006
 Počet obcí v regionu: 11
 Počet obyvatel: 38047
 Rozloha: 259 km2

 Počet členů MAS: 34
 Sídlo: Zašová 36, 756 51
 Webové stránky: www.masroznovsko.cz
 

Místní akční skupina Rožnovsko

Charakteristika území
Území leží na rozhraní mezi Moravskoslezskými Beskydami a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou. Vzhledem ke své poloze a ke kvalitnímu život-
nímu prostředí se Rožnovsko v 19. století stalo centrem cestovního ruchu. Společenské a ekonomické změny ve 20. století, především pak v 90. 
letech, vedly ke zvýšení podílu sektoru služeb na místní ekonomice. Rozvoj cestovního ruchu v posledních 10 letech vedl k posílení jeho vlivu  
na místní ekonomiku. Mikroregion se svými významnými atraktivitami cestovního ruchu má všechny předpoklady stát se centrem cestovního 
ruchu v rámci středoevropského regionu.

Strategický plán Leader
Vizí a cílem SPL je, aby mikroregion Rožnovsko byl:

 – regionem zabezpečujícím svým obyvatelům vysoké standardy života ve všech jeho aspektech a regionem otevřeným jak novým osobám, tak 
námětům a myšlenkám 

 – regionem s příznivým podnikatelským prostředím a rostoucí ekonomikou založenou na diversifikované průmyslové výrobě, zemědělství, roz-
voji služeb a řemesel 

 – turistickou destinací využívající bohaté kulturní tradice, čisté životní prostředí, historický a kvalitní přírodní potenciál oblasti 

PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování podmínek
pro rozvoj cestovního ruchu

Cíle:

 – Využití výhod a předností území Rožnovska k posílení konkurenceschopnosti regionu
 – Zvýšení potenciálu a atraktivity Rožnovska pro turisty a návštevníky
 – Zvýšení kvality služeb pro obyvatele

PRIORITNÍ OSA 2: Podpora drobného zemědělství. lesnictví 
a zachování tradičního rázu krajiny

Cíle:

 – Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost podniku lepším využitím 
produkčních faktorů, rozvojem technického potenciálu, inovacemi a zlepšeným zpra-
cováním a marketingem surovin a produktů

Pustevny

Typický život na Valašsku
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PRIORITNÍ OSA 3: Trvale udržitelný život na venkově
Cíle priority:
 – Zvýšení kvality života a atraktivity Rožnovska rozvojem služeb pro obyvatele a zlepšením vzhledu obcí
 – Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích Rožnovska
 – Rozvoj cestovního ruchu s využitím předností a specifik Rožnovska založeným na kvalitním a zdravém životním prostředí a „Valašské pohodě“
 –

FICHE:
FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků

FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 

FICHE 3: Podpora cestovního ruchu 

FICHE 4: Podpora podnikání v regionu 

FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

FICHE 6: Investice do lesů

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 52

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 17 482 050 Kč

Jurkovičova rozhledna

Fojtka
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 Vznik MAS: 2007
 Počet obcí v regionu: 20
 Počet obyvatel: 19 522
 Rozloha: 176 km2

 Počet členů MAS: 56
 Sídlo: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
 Webové stránky: www.masvas.cz

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Charakteristika území
Území MAS Vizovicko a Slušovicko se nachází za východním okrajem krajského města, z větší části v údolích řek Bratřejovky, Lutoninky, Vše-
minky, Trnávky a Dřevnice. Je obklopeno hřebeny Vizovických a Hostýnských vrchů, které tvoří ze tří stran přirozené hranice se sousedícími 
regiony a zároveň v některých údolích zabíhá do nitra těchto vrchů. Vizovicko a Slušovicko je kraj známý především díky tradicím ovocnářství 
a destilátům, pracovitostí svých obyvatel, zajímavým rozvojem zemědělství a družstevnictví v nedávné minulosti, obrovskému potenciálu kreativi-
ty, přátelskými vztahy, pohostinností k návštěvníkům a velkými společensko-kulturními akcemi nadregionálního charakteru, mezi které můžeme 
jmenovat Master‘s of Rock, Trnkobraní, slušovické dostihy a několik automobilových závodů. Celá oblast patří národopisně k jižnímu Valašsku. 
V současnosti se daří v regionu obnova obcí a krajiny v environmentálním duchu, pokračuje obnova některých lidových tradic, společenského 
i duchovního života. Území je zajímavé také poměrně čistým životním prostředím, přítomností přírodních parků a velkým podílem lesů. Je před-
určeno k zajímavému a mnohotvárnému společenskému, sportovnímu a volnočasového vyžití. 

Strategický plán Leader
Vize MAS Vizovicko a Slušovicko:
MAS Vizovicko a Slušovicko bude atraktivním územím nabízejícím alternativu plnohodnotného venkovského života s bohatým kulturním, spole-
čenským a sportovním programem vycházejícím z historie, dlouholetých tradic a specifických podmínek území. Bude příznivým podnikatelským 
prostředím umožňujícím udržitelný rozvoj podnikání s využitím místních zdrojů a dlouholeté tradice zemědělství a výroby destilátů. Zůstane 
charakteristickým řadou inovativních produktů v oblasti zemědělství, průmyslu a drobného podnikání, včetně cestovního ruchu. Atraktivní území 
z pohledu návštěvníků a turistů, kteří zde budou moci spokojeně odpočívat, aktivně trávit volný čas a následně se rádi opakovaně vracet. 

Cíle SPL „Rozvoj regionu cestou inovací“:
Hlavním cílem Strategického plánu LEADER MAS Vizovicko – Slušovicko pro období 2007 – 2013 je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu 
pod názvem „Rozvoj regionu cestou inovací“. Chce výrazně přispět k rozvoji území v oblastech obnovy vesnic, občanského vybavení a služeb, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, podnikání, zemědělství a lesnictví. MAS hodlá všestrannou spoluprací s využitím metody LEADER zajistit 
management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením a celkovým rozvojem daného regionu.

PRIORITNÍ OSA 1: Udržitelný rozvoj venkova
Cíle: 

Vytvořit podmínky pro plnohodnotný život a práci ve venkovských oblastech, zlepšit stav základní technické a dopravní infrastruktury venkova 
a zlepšit podmínky dopravní dostupnosti a obslužnosti území, kvalitu životního prostředí venkovských sídel. 

Ovocný strom, trnka
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Zlepšení welfare v chovu telat Technická výbava pro lepší propagaci 
v mikroregionu

PRIORITNÍ OSA 2: Kvalita života a služeb

Cíle: Vytvořit podmínky pro kvalitní život obyvatel na území MAS Vizovicka a Slušovicka činnosti místních spolků a tím posílit sounáležitost oby-
vatel s místním prostředím, zapojení nově přistěhovaných obyvatel mezi starousedlíky, zlepšit stav objektů občanské vybavenosti i kulturních 
památek dotvářejících typický ráz venkovské krajiny včetně muzeí apod. Zlepšit podmínky a předpoklady pro konání tradičních i nových spo-
lečenských, kulturních a sportovních akcí. 

PRIORITNÍ OSA 3: Zemědělství a lesnictví

Cíle: Vytvořit podmínky pro dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost a rozvoj zemědělské výroby na území MAS. 1) Zejména modernizací 
stávajících strojů, zařízení a budov používaných k zemědělské výrobě 2) zaváděním inovací a nových technologií do výroby včetně podpory 
zvyšování kvality, marketingu a odbytu výrobků 3) podporou diverzifikace činnosti zemědělců do oblasti zemědělsko-potravinářské výroby a tím 
zmírnění rizik z možného negativního vývoje v zemědělské prvovýrobě.

PRIORITNÍ OSA 4: Podnikání a zaměstnanost 

Cíle: Vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj zaměstnanosti na venkově diverzifikací činností venkovské ekonomiky. Především zakládání nových 
a rozvoj existujících mikropodniků v oblasti výroby a zpracování (drobná řemeslná a jiná výroba s/bez vztahu k produkci místních či tradičních 
výrobků a služeb). 

FICHE:
FICHE 1: Udržitelný rozvoj venkova 

FICHE 2: Kvalita života a služeb

FICHE 3: Moderní zemědělství 

FICHE 4: Rozvoj drobného podnikání

FICHE 5: Kulturní dědictví 

Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 51

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 19,1 mil.

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Zlepšení welfare v chovu telat a zlepšení kapacity skladování kejdy

 – Identifikace příjemce: Agrodelta, s.r.o.
 – Výše poskytnuté dotace: 400 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Zavádění inovativních a hospodárných postupů v zemědělství

Projekt neziskové organizace: Obnova vybavení skautského střediska Slušovice

 – Identifikace příjemce: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 18. st ředisko Slušovice
 – Výše poskytnuté dotace: 173 340 Kč
 – Stručný popis projektu: Obnova vybavení Junáka jak pro táborové a venkovní tak i pro klubové činnosti 

Projekt obce/města: Obec Bratřejov, Rekonstrukce místní komunikace Chrámečné

 – Identifikace příjemce: Obec Bratřejov
 – Výše poskytnuté dotace: 325 092 Kč
 – Stručný popis projektu: Oprava mostku a místní komunikace

Projekt obce/města: Technická výbava pro lepší propagaci

 – Identifikace příjemce: Dobrovolný svazek obcí – mikroregion Slušovicko 
 – Výše poskytnuté dotace: 206 820 Kč
 – Stručný popis projektu: Zkvalitnění života obyvatel mikroregionu při různých společenských a prezentačních akcích

29



 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 13
 Počet obyvatel: 11 838
 Rozloha: 18 422 km2

 Počet členů MAS: 37
 Sídlo: Bojkovice, Sušilova 952 
 Webové stránky: www.bojkovsko.cz

Místní akční skupina Bojkovska

Území působnosti
Rudice, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice, Komňa, Vápenice, 
Lopeník, Vyškovec, Pitín, Hostětín, Šanov, Rokytnice 

Charakteristika území
MAS Bojkovska je tvořena území působnosti 14 obcí, které se jsou rovněž 
sdruženy v rámci mirkoregionu Bojkovsko. Tato lokalita sází především 
na atraktivní turistickou nabídku, která je založená na historii, pamětihodnostech 
kraje a přírodních zajímavostech, z nichž některé jsou jedinečné 
(unikátní krajina a její osídlení na Moravských Kopanicích, výskyt orchidejí, vývěry 
minerálních pramenů a další). 

Prioritou sdružení je podpora rozvoje šetrného cestovního ruchu v oblasti, která se stále může 
pyšnit přívlastkem panenská. Své aktivity směřuje zejména ke zlepšování doplňkové 
infrastruktury pro současné návštěvníky a tvorbě produktů a atraktivit, které na Bojkovsko 
přilákají návštěvníky nové. 

Součástí území jsou rovněž tzv. Moravské Kopanice, což je historická oblast ležící 
na moravsko-slovenském pomezí jako součást Moravského Slovácka. Název Kopanice 
se odvíjí od dřívějšího způsobu obdělávání těžko dostupných políček motykou, 
tzv. kopání. Kopaničářské osídlení se začalo formovat v průběhu 17. a 18. století. 
Obce tvoří zpravidla shluk osad a samot, často od sebe velmi vzdálených, 
jen některé oblasti dosáhly časem charakteru soustředěné zástavby. Kopanice leží 
v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (dále také „CHKO“), obce jsou umístěny 
zpravidla v údolích obklopených loukami a lesy. Pro oblast je typické specifické nářečí a folklór, 
místní vyšívačky a písně a v neposlední řadě gastronomické speciality (slovácké klobásy, frgále, destiláty aj.). 

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL
Cíle a priority SPL vycházejí z celkové vize MAS Bojkovska, která je definována jako: 

UDRŽENÍ A ZACHOVÁNÍ VÝJÍMEČNÉHO CHARAKTERU HARMONICKÉ KULTURNÍ KRAJINY BOJKOVSKA A POSÍLENÍ EKONOMICKÉ STABI-
LITY TOHOTO ÚZEMÍ 

Pro naplnění základního cíle „zlepšit kvalitu života v území MAS Bojkovska“ v intencích PRV jsou jednotlivá opatření zvolena takto:

PRIORITNÍ OSA 1: VZDĚLÁVÁNÍ
FICHE 8: Vzdělání

PRIORITNÍ OSA 2: MLÁDEŽ
FICHE 2: Vybavení a služby, turistická nabídka 

FICHE 7: Mladí zemědělci 

FICHE 8: Vzdělávání

FICHE 5: Rozvoj podnikání

PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ VESNIC, 
CESTOVNÍ RUCH, ROZVOJ MORAVSKÝCH KOPANIC
FICHE 1: Infrastruktura, cestovní ruch, kulturní dědictví 

FICHE 4: Ubytování, sport 

FICHE 3: Neprodukční funkce lesa – turistika 

PRIORITNÍ OSA 4: EKOLOGICKÉ POSTUPY
FICHE 6: Modernizace zemědělství 

FICHE 8: Vzdělávání 

FICHE 7: Mladí zemědělci 

FICHE 3: Neprodukční funkce lesa – turistika

PRIORITNÍ OSA 5: PODPORA PODNIKÁNÍ
FICHE 6: Podpora podnikání 

FICHE 7: Mladí zemědělci 

FICHE 8: Vzdělávání

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
2010 – projekt CESTY K TRADICÍM 
Rozpočet projektu 1 664 445 Kč | dotace 1 535 380 Kč
Předmětem projektu bylo pořízení materiálně-technického 
vybavení pro realizaci akcí a realizace akcí samotných.

2011 – projekt MORAVSKÉ A SLEZSKÉ OVOCNÉ STEZKY 
Rozpočet projektu 624 396 Kč | dotace 552 295 Kč 
Předmětem projektu byly aktivity vedoucí k prezentaci 
a propagaci ovocných sadů, ovoce a všech souvisejících 
aktivit v zájmovém území.

Zámek Nový Světlov Rozhledna na Skalce  
u Bojkovic
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 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 33
 Počet obyvatel: 21 944
 Rozloha: 332,9 km2

 Počet členů MAS: 48
 Sídlo: Zdounky 27
 Webové stránky: www.hribecihory.cz

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

Území působnosti
Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Koryčany, Kostelany, Kunkovice, Litenčice, 
Lubná, Lutopecny, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Rataje, Roštín, Soběsuky, Střílky, Šelešovice, 
Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice

Charakteristika území
Území MAS leží na území Chřibů a Litenčických vrchů. Na území MAS Hříběcí hory se nalézá řada historických památek, k nejvýznamnějším 
z nich patří Barokní hřbitov ve Střílkách, Hrad Cimburk, Hrobka spisovatelky Marie von Ebner Eschenbach ve Zdislavicích.

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL
Cílem strategie záměru MAS je trvale udržitelný rozvoj území MAS prostřednictvím zlepšování podmínek pro činnost a prostřednictvím podpory 
drobných a malých podniků, začínajících podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru i jednotlivých obyvatel jako nejcennějšího 
kapitálu území s cílem vytvořit z území MAS kvalitní a atraktivní prostředí pro život místních obyvatel. 

FICHE:
FICHE 1: Kvalita života na venkově, občanské vybavení a služby.

FICHE 2: Vznik nových podniků, podpora jejich zakládání a rozvoje

FICHE 3: Zachování kulturního dědictví a přírodních památek pro další generace, 
ochrana a rozvoj kult. dědictví venkova.

FICHE 4: Podpora cestovního ruchu území Chřibů.

FICHE 5: Přidání hodnoty zemědělským a potrav. produktům.

FICHE 6: Rozšíření nezemědělské výroby v obcích, diverzifikace činností 
nezemědělské povahy.

Účast MAS v programu LEADER
LEADER PRV 2007–2013, Nebyla vybrána. 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
Po formanských stezkách 
– křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami
Žadatel: Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.

Partner projektu: 
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.
Celkové náklady projektu: 4 998 400 Kč

Okolí Těšánek

Studna na Rozárově Rozhledna Zdenička
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 Vznik MAS: 2012
 Počet obcí v regionu: 8
 Počet obyvatel: 2,1 obyvatele/ha
  Rozloha: 60256 ha
 Počet členů MAS: 18
 Sídlo: Nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město  
 

Místní akční skupina Staroměstsko

Území působnosti
Lokalita MAS leží na území Zlínského kraje, v západní části okresu Uherské Hradiště. Oblast zahrnuje část nivy řeky Moravy a část Kyjovské 
pahorkatiny. Jedním z nejdůležitějších období v historii regionu byla doba Velkomoravské říše, jedno z center se nacházelo na území dnešního 
Starého Města. Území mikroregionu je charakteristické hustou sídelní sítí s intenzívním zemědělským využitím. Celá oblast je propojena historií, 
společnými kulturními a folklórními tradicemi, přírodním bohatstvím, dobrými sousedskými vztahy a společným úsilím o podporu venkovského 
života, zemědělství a vinařství.

Charakteristika území
Členy MAS Staroměstsko jsou obce Kostelany nad Moravou, Nedakonice Ořechov, Polešovice, Staré Město, Tučapy, Újezdec a Vážany. Tyto 
obce nejsou doposud zapojeny do žádné stávající MAS, bylo proto rozhodnuto vytvořit MAS novou.

Celý mikroregion se rozkládá na rozsáhlém území a značně členitém území, kdy jednu jeho část tvoří niva řeky Moravy se svými slepými rameny, 
druhou pak podhůří Chřibů. 

Je snahou propojit tyto části tak, aby celý region poskytoval návštěvníkům možnost poznat všechny jeho krásy. Příznivci vodní turistiky mohou 
využít nabídky plaveb po Baťově kanálu, cykloturisté mohou díky stávajícím i nově vznikajícím cyklostezkám navštívit spoustu zajímavých míst. 
Ať už je to zámek v Ořechově, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, portálový most v Kostelanech nad Moravou. Sportovci mohou využít 
sportovní areál s koupalištěm ve Starém Městě, mohou se vydat do Chřibů, kde najdou jistě lákavé cíle svých vycházek. 

Cyklostezka podél Baťova kanálu

Řeka Morava Řeka Morava, vydra
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 Vznik MAS: 2007
 Počet obcí v regionu: 16
 Počet obyvatel: 39 868
 Rozloha: 15 037 ha
 Počet členů MAS: 40
 Sídlo: Kudlovice 39
 Webové stránky: www.masschp.cz

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví o.s.

Území působnosti
Města Napajedla a Otrokovice, obce: Babice, Halenkovice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Komárov, 
Košíky, Kudlovice, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Sušice, Traplice, Žlutava

V současné době ještě požádaly o vstup do MAS SCHP obce: Lhota u Zlína (rozloha 502 ha, počet obyvatel 835) a Karlovice (rozloha 208 ha, počet 
obyvatel 237). V rámci řešení bílých míst měly slíbený vstup do MAS Luhačovické Zálesí, ale nebyly přijati. 

Charakteristika území
Lokalita MAS Severní Chřiby a Pomoraví se nachází ve Zlínském kraji. Největším sídlem území MAS je město Napajedla, ve kterém žije 7 376 
obyvatel. Všechna ostatní sídla vymezeného území mají venkovský charakter a méně než 2 000 obyvatel. 

Severní Chřiby a Pomoraví leží na širším rozhraní tří různých regionů – Hané, Slovácka a Valašska. Historicky měla tato oblast značný strategický 
význam. Oblast charakterizují příhodné geografické a klimatické podmínky, které ji předurčovaly k odvěkému provázání člověka s krajinou. Nej-
výše položená část lokality na severozápadě náleží k výrazně vymezenému Chřibskému bioregionu.

Území se vyznačuje vhodnými podmínkami pro zemědělskou výrobu a patří k úrodným zemědělským oblastem. V nivě řeky Moravy jsou ložiska 
štěrkopísku. Klimaticky leží řešené území na rozhraní teplé oblasti obce v nížině toku řeky Moravy (Niva Moravy) a obce Chřibského podhůří  
v mírně teplé oblasti. Území je charakteristické dlouhým, mírně suchým až suchým létem.

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL
MAS Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za cíl zapojení do celkového rozvoje vzniklého regionu tak, aby 
lidé, kteří zde žijí, pracují a podnikají, mohli aktivně rozvíjet své činnosti a turisté spokojeně relaxovat v krásném prostředí tohoto kraje za využití 
služeb, které by se měly pro spokojenost návštěvníků i zdejších obyvatel plně rozvíjet.

FICHE:
FICHE 1: Kvalita života na venkově a udržitelný rozvoj vesnic

FICHE 2: Podpora cestovního ruchu a tvorba pracovních příležitostí

FICHE 3: Modernizace zemědělských podniků

Účast MAS v programu LEADER
Dotace přiznána v roce 2008 ve výši 3.9992.884,50 Kč a bylo podpořeno 7 projektů.

Příklady podpořených projektů / získaná dotace:

 – Obec Babice - Vlastní mechanizací za obce krásnější / 432 000 Kč
 – Obec Huštěnovice - Lanová pyramida / 381 000 Kč
 – Obec Spytihněv - Vybavení pro aktivní kulturní a společenský život obcí Sdružení Severní Chřiby a Pomoraví / 975 884,50 Kč
 – Obec Sušice - Obec Sušice - Návrh sportovního areálu Sušice / 174 000 Kč
 – Obec Traplice - Rekonstrukce kuželny v Traplicích / 472 000 Kč
 – Ing. Václav Talák - Technologické vybavení kompostárny štěpkovačem a pořízení traktoru / 684 000 Kč
 – Ing. Jiří Batůšek - Technologická linka pro kvalitní sadební materiál / 460 000 Kč
 – MAS Severní Chřiby a Pomoraví - Ruce hlavy dohromady pro Chřiby a Pomoraví / 324 000 Kč

Rybník - mokřad Huštěnovice

Stavebniny Kotrla Společenský život na Košíkách Zahradnictví Batůšek Sportovní areál Sušice
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 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 51
 Počet obyvatel: 42 580
  Rozloha: 337 km2

 Počet členů MAS: 95
 Sídlo: Dr. A. Stojana 120/41, 
  751 17 Horní Moštěnice
 Kancelář:  Kostelec u Holešova 58, 768 43  
 Webové stránky:  www.mas-mostenka.cz

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.

Charakteristika území
Území MAS – Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, střetávají se zde národopisné oblasti Hané, Záhoří 
a Valašska. V současnosti zahrnuje 51 obcí, z toho 22 obcí mikroregionu Moštěnka, 19 obcí mikroregionu Holešovsko a dalších 10 obcí v Zlín-
ském kraji. Rozloha MAS je 33 716 hektarů a žije zde více než 42 tisíc obyvatel. Na severu od území MAS je průmyslové centrum Přerov, na jihu 
leží krajské město Zlín, západně památkové město UNESCO Kroměříž a východně Bystřice pod Hostýnem. Z větší části má území MAS typický 
hanácký ráz bez výrazných kopců a hor, většinu území tvoří zemědělská půda, jen málo zaujímají lesy a vodní plochy. Oblast má dobré podmín-
ky pro rozvoj cestovního ruchu: kulturní a přírodní hodnoty, velký rekreační potenciál (mimořádně dochovaný krajinný ráz a svéráznou lidovou 
kulturu). Dostatečně hustá je síť pěších turistických cest (předpolí pro cykloturistiku). 

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL
Vize: 
Region MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2013 smysluplně využívá svého ekonomického potenciálu, dbá přitom na kvalitní životní prostředí a 
plnohodnotný život obyvatel. Je atraktivním územním celkem založeným na partnerské spolupráci mezi obcemi, podnikateli a spolky. Je dobře 
dopravně i informačně propojen se svým okolím a tvoří plnohodnotnou součást střední Moravy – Olomouckého a Zlínského kraje. 

Cíle: 

Cílem Místní akční skupiny - Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 51 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, 
rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení 
technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony).

MAS – Partnerství Moštěnka hodlá všestrannou spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně 
regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k cel-
kovému rozvoji Zlínského kraje a Olomouckého kraje. MAS – Partnerství Moštěnka hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít 
zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova a operační programy ze strukturálních fondů EU, další
mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy.

FICHE:
FICHE 1: Pohledné vesnice – krásnější region 

FICHE 2: Pestrý život u nás doma na venkově

FICHE 3: Cesty k oživení místních tradic

FICHE 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky

FICHE 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina

FICHE 6: Pravidla moštárny - síla chuti

FICHE 7: Krok za krokem po zelené*

FICHE 8: Podpora řemesel a živností - rozvoj podnikání*

* F7 zrušena, nahrazena F8

Novogotický kostel sv. Floriána v Bochoři

34



Realizace programu Leader 2007–2013
Počet podpořených projektů 2007–2013: 97

Celková dotace poskytnutá na projekty Leader 2007–2013: 48 180 844 Kč

Počet zrealizovaných projektů spolupráce: 6

Úspěšné projekty programu LEADER 
Projekt podnikatele: Automaty na výdej mléka

 – Identifikace příjemce: Agrodružstvo Roštění, družstvo
 – Výše poskytnuté dotace: 800 000 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 3 ks výdejních automatů na 

mléko. Pořízení nové technologie je v souladu s filozofií podniku, kdy dochází k propo-
jení produktové vertikály u dalšího produktu. Jedná se o zjednodušení cesty produktu 
živočišné výroby od výrobce přímo koncovému zákazníkovi. Tímto krokem dochází 
k rozšíření stávající sítě výdejních automatů a uspokojení poptávky po tomto způsobu 
prodeje v širším okolí. Realizace projektu umožnila podniku snížit jednotkové náklady, 
zvýšit realizační cenu a tím celkově zvýšit rentabilitu živočišné výroby.

Projekt neziskové organizace: Středověká tvrz Kurovice – poklad našeho regionu

 – Identifikace příjemce: Tvrz Kurovice
 – Výše poskytnuté dotace: 1 503 048 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce památkově chráněné 

středověké tvrzi z r. 1275. Objekt představuje unikátně dochovaný příklad sídla nižší 
šlechty na Moravě. Rekonstrukce řeší statické zajištění budovy a podlahové konstruk-
ce ve dvou místnostech v 1. nadzemním podlaží. Ty budou do budoucna sloužit jako 
turistické informační centrum a výstavní prostory pro expozice. Budou zde také pro-
story pro kulturně-historické centrum, kde se budou pořádat různé akce a odborné 
tematické semináře.

Projekt obce/města: Revitalizace zeleně hřbitova a okolí

 – Identifikace příjemce: Obec Žalkovice
 – Výše poskytnuté dotace: 1 365 236 Kč
 – Stručný popis projektu: Předmětem projektu je provedení celkové revitalizace hřbi-

tova, jeho přilehlého okolí a okolí tenisových kurtů. V rámci projektu byla u hřbito-
va provedena revitalizace zeleně, výměna dlažby a rekonstrukce oplocení hřbitova. 
U klubovny tenisových kurtů byla vybudována celoročně volně přístupná plocha pro 
společenské a kulturní akce doplněná lavičkami a hřištěm pro petangue a na dosud 
nevyužitém travnatém prostoru u říčky Moštěnky vysázené stromy a keře a zbudována 
pěší komunikace s lavičkami pro posezení návštěvníků areálu.

Projekt spolupráce/ projekt realizovaný místní akční skupinou:
Po formanských stezkách – Křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami

 – Identifikace příjemce: KMAS – MAS Hříběcí hory, PMAS – MAS – Partnerství Moštěnka 
Výše poskytnuté dotace – podíl MAS-PM: 899 524 Kč

 – Stručný popis projektu: Na území partnerských MAS byly nově vyznačeny hipostezky 
s celkovou délkou 230 kilometrů, které vedou v několika okruzích územím 46 obcí obou 
regionů. Převážně polní a lesní cesty jsou označeny téměř 400 směrovek a vzniklo na 
nich 46 malých a 3 větší odpočívky, 2 krytá a 42 nekrytých úvazišť, u Těšánek replika 
vodního mlýna a patnáctimetrová rozhledna a jsou zde umístěny informační mapy a ta-
bule. Byl vytvořen společný web s interaktivní mapou a podklady pro satelitní navigaci.

Automat na výdej mléka

Tvrz Kurovice

Revitalizace zeleně hřbitova a okolí

Po formanských stezkách

Krajina MAS - Partnerství Moštěnka
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 Vznik MAS: 10.1.2007
 Počet obcí v regionu: 11
 Počet obyvatel: 11 068
 Rozloha: 149,45 km2

 Počet členů MAS: 24
 Sídlo:  Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
 Webové stránky: www.masstrednivsetinsko.cz

Místní akční skupina Střední Vsetínsko, o.s.

Území působnosti
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko sdružuje členy z území mikroregionu Střední Vsetínsko, které tvoří obce: Bystřička, Jablůnka, Kateřinice, 
Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř a Růžďka. Jedná se celkem o území 11 samosprávných obcí.

Charakteristika území
MAS Střední Vsetínsko se nachází v okrese Vsetín, na rozmezí Hostýnských a Vsetínských vrchů a v oblasti Malé Bystřice a Bystřičky zasahuje 
na území CHKO Beskydy.

Území MAS SV pokrývají smíšené lesy s převahou smrčin. Téměř ve všech obcích je rozšířena dřevařská výroba, těžba dřeva a jeho zpracování. 
Dodnes se zachovala výroba březových metel, košů z vrbového proutí a dřevěných špejlí. 

I přes hornatou kopcovitou krajinu je zde rozvinuté zemědělství. Zemědělci obdělávají těžkou jílovitou půdu, na které se pěstuje kukuřice, oves, 
žito a řepka olejka. Okolní stráně a louky slouží k pastevectví krav, ovcí a koní. Původ osídlování krajiny pramení z tzv. „pasekové kolonizace“, 
kde naši předkové stavěli dřevěné roubenky. Trendem dnešní doby je opětovné osídlování nejen původních, ale i nově vystavěných dřevěnic  
na pasekách. 

V regionu MAS Středního Vsetínska se nachází mnoho zajímavých památek jako je: zřícenina hradu na Klenově a přehrada Bystřička, Svantovíto-
va skála u Malé Bystřice, evropsky významná přírodní lokalita Semetín na území obcí Ratiboř a Lhota u Vsetína, bývalý vodní mlýn s mlynářovou 
dřevěnicí v Mikulůvce, konají se zde hudební akce, závody automobilů, Liptálské slavnosti, a jiné. Přes území Střední Vsetínsko prochází také 
naučná stezka Jana Karafiáta a naučná stezka Tesák a množství dalších zajímavostí.

V roce 2013 byla schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. 

Cílem tohoto projektu je zejména získání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství. Příprava podkladů pro 
zpracování Integrované strategie území s aktivním zapojením nejen členských obcí, ale také se zapojením neziskového a podnikatelského sek-
toru. Osvojení činností spojených s běžným provozem MAS, propagace MAS SV a zvýšení povědomí o MAS na území členských obcí a příprava 
místního partnerství na nové programovací období 2014–2020.

Liptálské slavnosti

Naučná stezka Klenov Původní chalupa na pasekách Strom života
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Aktivity CSV Zlínského kraje

Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2013 – 18. 4. 2013

Realizované projekty PRV ve Zlínském kraji – exkurze studentů 
SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm – 1. 11. 2013  

Realizace prvků společných zařízení v rámci pozemkových úprav 
ve Zlínském kraji (podpořených z PRV) – odborná exkurze – 24. 10. 2013

TOP Víno Slovácka 2013 – prezentace CSV – 24. 8. 2013 

Ekologie venkovské krajiny, příklady podpor z dotačních titulů
– seminář – 10. 9. 2013

Projekty v Programu rozvoje venkova v praxi 
– odborný seminář – 4. 10. 2013
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Organizace IČ Adresa E-mail Telefon/fax Kontaktní osoba CSV ve ZK E-mail Telefon Mobil www

Regionální pracoviště 
CSV Zlínského kraje 00020478 Zarámí 88, 760 

41 Zlín zlk.kazv@mze.cz 577 653 111
577 653 358

Ing. Kateřina Mračková 
koordinátorka CSV OK a ZK

katerina.mrackova@
mze.cz 585 206 423 602 715 025 www.eagri.cz

Ing. Vladimír Divilek 
koordinátor CSV ve ZK

vladimir.divilek@
mze.cz 577 653 312 724 152 138

Regionální pracoviště 
CSV Kroměříž 00020478

náměstí Míru 
3297, 767 71 
Kroměříž

kromeriz.azv@mze.cz 573 308 102
573 308 105 JUDr. Dagmar Šestáková dagmar.sestakova@

mze.cz 573 308 102 725 530 407 www.eagri.cz

Regionální pracoviště 
CSV Uherské Hradiště 00020478

Protzkarova 1180, 
686 01 Uherské 
Hradiště

uherske_hradiste.azv@
mze.cz

572 433 972
572 433 999 Ing. Martina Čankyová martina.cankyova@

mze.cz 572 433 972 724 831 977 www.eagri.cz

Regionální pracoviště 
CSV Vsetín 00020478 Družstevní 1602, 

755 01 Vsetín vsetin.azv@mze.cz 571 425 102
571 425 110 Ing. Milada Holečková milada.holeckova@

mze.cz 571 425 105 725 012 690 www.eagri.cz

Regionální pracoviště 
CSV Zlín 00020478 Zarámí 88, 760 

41 Zlín zlin.azv@mze.cz 577 653 111
577 653 358 Ing. Vladimír Divilek vladimir.divilek@

mze.cz 577 653 312 724 152 138 www.eagri.cz

Státní intervenční 
fond, Regionální odbor 
Olomouc

48133981 Blanická 1, 772 
00 Olomouc --------------------------- 585 526 111

Ing. Vladimír Diviš 
ředitel RO Olomouc Vladimir.Divis@szif.cz 585 526 512 724 254 010 www.szif.cz

Ing. Kateřina Benešová 
náhradník

Katerina.Benesova@
szif.cz 585 526 557 731 644 179 www.szif.cz

Státní pozemkový 
úřad,Krajský pozemko-
vý úřad pro Zlínský kraj

01312774 Zarámí 88, 760 
41 Zlín

m.augustinova@
spucr.cz 577 653 410

Ing. Mlada Augustinová 
vedoucí

m.augustinova@
spucr.cz 577 653 410 602 564 680 www.spucr.cz

Ing. Lubomír Holubec 
náhradník l.holubec@spucr.cz 577 653 612 721 208 363 www.spucr.cz

Zlínský kraj 70891320 Třída Tomáše Bati 
21, 761 90 Zlín

podatelna@
kr-zlinsky.cz

577 043 111
577 043 202

MVDr. Stanislav Mišák 
hejtman

stanislav.misak@
kr-zlinsky.cz 577 043 100 --------------- www.kr-zlinsky.cz

Ing. Ivan Mařák 
náměstek hejtmana pro ŽP

ivan.marak@
kr-zlinsky.cz 577 043 130 --------------- www.kr-zlinsky.cz

doc. Ing. Čuba František CSc. 
člen rady pro zemědělství

frantisek.cuba@
kr-zlinsky.cz 577 043 134 --------------- www.kr-zlinsky.cz

Regionální rada regionu 
soudržnosti Střední 
Morava 

75084911
Pracoviště Zlín, 
J.A.Bati 5520, 
761 90  Zlín

info@
rr-strednimorava.cz --------------- ---------------------------------- -------------------------- -------------- --------------- www.rr-strednimorava.cz

Krajská hospodářská 
komora Zlínského kraje 29319676

Vavrečkova 
5262  (bývalý 
areál Svit, 23. 
budova) 760 
01  Zlín

info@khkzk.cz 573 776 001
573 776 003

Ing. Radka Hašková 
pověřená ředitelka haskova@khkzlin.cz 573 776 001 --------------- www.khkzlin.cz

Agentura ochrany 
přírody a krajiny České 
republiky, CHKO Bílé 
Karpaty a KS Zlín 

62933591 Nádražní 318, 763 
26 Luhačovice ------------------------- 577 119 626 Ing. Jiřina Gaťáková 

vedoucí správy
jirina.gatakova@
nature.cz 577 653 520 --------------- www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz

Krajská sít Národní 
sítě Místních akčních 
skupin České republiky 
Zlínského kraje

28554272 Lidečko 467, 756 
15 Lidečko

lahoda@
mashornolidecska.cz 604 628 026 Aleš Lahoda 

předseda krajské sítě
lahoda@
mashornolideska.cz --------------- 604 628 026 www.nsmascr.cz

Krajská veterinární 
správa pro Zlínský kraj 65392311 Lazy V. 654, 760 

01 Zlín
epodatelna.kvsz@
svscr.cz

577 210 796
577 211 481

MVDr. František Mahdalík 
ředitel KVS f.mahdalik@svscr.cz 577 221 637 --------------- www.eagri.cz/public/web/svs/portal/

Státní rostlinolékařská 
správa, OBO Brno - 
pracoviště Zlín

65349563 Zarámí 88, 760 
41 Zlín oko.zlin@srs.cz 577 653 500 Ing. Vladimíra Jeglová vladimira.jeglova@

srs.cz 577 653 500 602 285 547 www.eagri.cz/public/web/srs/portal/

Spolek pro obnovu ven-
kova Zlínského kraje

Lidečko 467, 756 
15 Lidečko -------------------------- -------------- Ing. Vojtěch Ryza 

předseda lidecko@centrum.cz 571 447 945 731 163 586 www.spov.org

Agrární komora 
Zlínského kraje 70954747 Smetanova 1484, 

755 01 Vsetín --------------------------- --------------- Josef Radílek akv.vsetin@quick.cz 571 418 014 604 481 296 www.kis-zvzk.cz

Okresní agrární komora 
Kroměříž 49435418

Nám.
Míru 3297/15, 
767 71 Kroměříž

--------------------------- 573 341 382
573 341 382 Ing. Milan Hebnar oakkm@volny.cz 573 341 382 --------------- www.agrocr.cz

Okresní agrární komora 
pro okres Uherské 
Hradiště se sídlem 
Uherské Hradiště

49434438

„Svatoplukova 
346, 686 01 
Uherské Hradiště 
Svatoplukova 346 
„

--------------------------- 572 551 219 Karla Malinová oak-uh@uh.cz 572 551 219 --------------- www.agrocr.cz

Agrární komora 
Valašska (Vsetín) 47676515 Smetanova 1484, 

755 01 Vsetín --------------------------- --------------- Josef Radílek akv.vsetin@quick.cz 571 418 014 604 481 296 www.agrocr.cz

Okresní agrární komora 
pro okres Zlín 49432931 Bartošova 4393, 

76001 Zlín --------------------------- 575 570 465 Ing. Jana Brázdilová oakzlin@seznam.cz 575 570 465 776 163 696 www.agrocr.cz

Asociace soukromého 
zemědělství okresu 
Kroměříž

68728018
náměstí Míru 
3287/13, 767 71 
Kroměříž

--------------------------- 602 526 956 Ing. Ladislav Olšina 
předseda regionální ASZ olsina@volny.cz --------------- 602 526 956 www.asz.cz/cs/regiony/kromeriz/

Českomoravský 
svaz zemědělských 
podnikatelů

14888220
Jankovcova 
938/18, 170 37 
Praha 7

--------------------------- --------------- Ing. Jaroslav Králík 
člen předsednictva

jarda.kralik@
centrum.cz --------------- 603 379 871 www.cmszp.cz

Středomoravská 
agentura rozvoje 
venkova, o.p.s.

28279069
Kostelec u 
Holešova 58, 
768 43

--------------------------- ---------------

Tomáš Šulák 
předseda správní rady tomas.sulak@smarv.cz --------------- 775 949 142 www.smarv.cz

Markéta Kropáčková ředitelka marketa.kropackova@
smarv.cz --------------- 737 775 991

Ústav pro hospodář-
skou úpravu lesů - 
pobočka Kroměříž

Náměstí Míru 498, 
767 07 Kroměříž Podatelna.km@uhul.cz 575 759 706 Ing. Martin Pospíšil --------------------------- --------------- --------------- www.uhul.cz 

Střední odborná škola 
a Gymnázium Staré 
Město

60371790
Velehradská 1527, 
686 03 Staré 
Město

info@sosgsm.cz 572 420 211 Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel chromek@sosgsm.cz 572 420 203 --------------- www.sosgsm.cz

Střední škola země-
dělská a přírodovědná 
Rožnov pod Radhoštěm

00843547

náměstí Dukel-
ských hrdinů 570, 
756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm

info@szesro.cz 571 654 390 Ing. Jaroslav krčmář 
ředitel krcmar@szesro.cz 571 654 392 607 675 302 www.szesro.cz

Střední škola hotelová a 
služeb Kroměříž 47934832

Na Lindovce 
1463, 767 01 
Kroměříž

skola@hskm.cz 573 504 511
573 504 555

Ing. Petr Hajný 
ředitel petr.hajny@hskm.cz 573 504 501 --------------- www.hskm.cz

Základní organizace 
českého svazu ochrán-
ců přírody Veronica

13693620

Pracoviště 
Hostětín, Hostětín 
86, 687 71 
Bojkovice

hostetin@veronica.cz 572 641 855 Mgr. Hana Machů 
programová vedoucí

hana.machu@
veronica.cz 572 630 670 739 569 264 www.hostetin.veronica.cz

Regionální rozvojová 
agentura Východní 
Moravy

45659176
třída Tomáše 
Bati 5146, 760 
01 Zlín

--------------------------- ---------------

RNDr. Otakar Prudil 
ředitel prudil@rravm.cz 573 776 201 737 565 954 www.rravm.cz

Mgr. Jaroslav Šlechta slechta@rravm.cz --------------- 733 792 294

AGRA pojišťovna
Střešovická 
748/48, 162 00 
Praha 6

agra
@agrapojistovna.cz 

233 312 836
233 312 839 Ing. Alois Jakl jakl@agrapojistovna.cz --------------- 736 621 875 www.hagel.cz

Lesy České republiky 
s.p., Krajské ředitelství 
Zlín

42196451 Březnická 5659, 
Zlín, 760 01 oi15@lesycr.cz 956 915 111 Ing. Martin Hromádka hromadka.oi15@

lesycr.cz --------------- 724 523 774 www.lesycr.cz

 – Aktivit
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Kontakty MAS Zlínského kraje

 Místní akční skupina Hornolidečska, o.s., 
Lidečko 467, 756 15

 Předseda:  Ing. Vojtěch Ryza
 Manažer:  Aleš Lahoda
 Ostatní pracovníci:  Ing. Stanislav Petřík
 E-mail:  lahoda@mashornolidecska.cz
      petrik@mashornolidecska.cz
      mail@mashornolidecska.cz
 Telefon:  +420 604 628 026, +420 734 360 647
      www.mashornolidecska.cz

Místní akční skupina Bojkovska, o.s., 
Sušilova 952, Bojkovice 687 71

 Předseda:  Bc. Jaroslav Staník
 Manažer:  Ing. Lucie Machálková
 E-mail:  bojkovsko@gmail.cz
 Telefon:  +420 737 966 294, +420 572 610 435
      www.bojkovsko.cz

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s., 
Nám. Svobody 8OO, Buchlovice 687 08

 Předseda:  Miroslav Kovářík
 Manažer:  Marta Polášková
 E-mail:  mpolaskova.os@seznam.cz
      polaskova@buchlov.cz
 Telefon:  +420 603 251 539, +420 604 752 044
      www.buchlov.cz/MAS

MAS Střední Vsetínsko o.s., Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř
 Předseda:  Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.
 Manažer:  Martina Valůšková
 E-mail:  valuskova@masstrednivsetinsko.cz
 Telefon:  +420 607 016 407
      www.masstrednivsetinsko.cz

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s., 
Nám. Svobody 361, Kunovice 686 04

 Předseda:  Ing. Petr Kukla 
 Manažer:  Mgr. Jan Šibán
 E-mail:  starosta@brezolupy.cz
      soban@dolni-poolsavi.cz
 Telefon:  +420 571 893 516, +420 725 083 005
      www.dolni-poolsavi.cz

MAS Východní Slovácko, Suchá Loz č. 72, 687 53
 Předseda:  Mgr. Petr Gazík
 Manažer:  Ing. Pavel Rada
 E-mail:  petr.gazdik@gmail.com
      radapavel@email.cz
 Telefon:  +420 605 707 757, +420 605 820 358
      www.vychodnislovacko.eu

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, o.s., 
Zámecká 24, Uherský Ostroh 687 24

 Předseda:  Mgr. Vlastimil Vaněk
 Manažer:  Jana Bujáková
 E-mail:  vanek@c-box.cz
      mikroregion@uhostroh.cz
 Telefon:  +420 602 503 194, +420 572 503 961
      www.leader.ostrozsko.cz

Místní akční skupina Ploština, o.s., 
Vysoké Pole 118, Újezd 763 25

 Předseda:  Josef Zicha
 Manažer:  Mgr. Zdeněk Miklas
 E-mail:  obezvp@volny.cz
      plostina@seznam.cz
 Telefon:  +420 606 766 008, +420 721 678 368
      www.mas.plostina.cz

Místní akční skupina Rožnovsko, o.s., 
Zašová 36, 756 51

 Předseda:  Ing. Anna Mikošková
 Manažer:  Ing. Ondřej Neuman
 E-mail:  info@masroznovsko.cz
      mikoskova@zasova.cz
 Telefon:  +420 732 824 166, +420 571 634 016
      www.masroznovsko.cz

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s., 
Zdounky 27, 768 02

 Předseda:  Ing. Petr Galatík
 Manažer:  Ing. Eva Lízalová
 E-mail:  eva.lizalova@hribecihory.cz
  petr.galatik@g3.cz
     Telefon:  +420 602 741 251, +420 734 436 218
      www.hribecihory.cz

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, o.s., 
Kudlovice 39, 687 03

 Předseda:  Miloslav Maňásek
 Manažer:  Mgr. Jaroslav Šlechta
 E-mail:  babice@uh.cz
      Jaroslavslechta@seznam.cz
 Telefon:  +420 602 503 215, +420 774 179 009
      www.masschp.cz

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., 
Masarykovo nám. 1007, Vizovice 763 12

 Ředitel:  Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
 Manažer:  Ondřej Štach
      Ing. Pavel Elšík
 E-mail:  manazer@masvas.cz, 
  masvas-asistent@email.cz
 Telefon:  +420 577 599 128, +420 777 304 299
       www.masvas.cz

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s., 
Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem 768 61

 Předseda:  Ing. Antonín Zlámal
 Manažer:  Mgr. Eva Kubíčková
 E-mail:  starosta@loukov.cz
      kubickova@mas-podhostynska.cz
 Telefon:  +420 573 390 121, +420 773 636 218
      www.mas-podhostynska.cz

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s., 
Hovězí č.p. 74, 756 01

 Předseda:  Ing. Tomáš Kocourek
 Manažer:  Mgr. Petra Zádilská
 E-mail:  mas@masvhv.cz
 Telefon:  +420 724 178 680, +420 733 717 016
      www.masvhv.cz

Luhačovské Zálesí, o.p.s., Osvobození 25, Slavičín 763 21
 Předseda:  František Kolařík
 Ředitel:  RNDr. Roman Kašpar
 Manažer:  Ing. Magda Hlavičková
 E-mail:  kaspar@luhacovskezalesi.cz
      hlavickova@luhacovskezalesi.cz
 Telefon:  +420 774 230 210, +420 776 895 929
      www.luhacovskezalesi.cz

Místní akční skupina Kelečsko – Lešensko – Starojicko, o.s., 
Police 142, Loučka u Valašského Meziříčí 756 44

 Předseda:  Karel Hlavica
 Manažer:  Mgr. Zdeněk Hynek
 E-mail:  maskls@seznam.cz
 Telefon:  +420 571 637 200, +420 734 455 044
      www.maskls.cz

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s., 
Dr. A. Stojana 120/41, Horní Moštěnice 751 17

 Předseda:  Tomáš Šulák
 Manažer:  Markéta Kropáčková
 E-mail:  tomas.sulak@mas-mostenka.cz
      marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
 Telefon:  +420 775 949 142, +420 737 775 991
      www.mas-mostenka.cz

MAS Staroměstsko, Nám. Hrdinů 100, Staré Město 606 03
 Předseda:  Josef Bazala
 Manažer:  Hana Malovaná
 E-mail:  mas@staremesto.uh.cz
 Telefon:  +420 602 781 901

MAS Jižní Haná, o.p.s., nám. Míru 162, Hulín 768 24
 Ředitel:  Petr Polák
 Ostatní:  Jana Kouřilová
 E-mail:  info@masjiznihana.cz
 Telefon:  +420 605 226 262
      www.masjiznihana.cz
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