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C) MAS Moravská cesta 
 

 



 

1) 

Cílení 

 



 ESIF 2014-2020: 

 Úloha MAS 

Úloha MAS v Evropských strukturálních a investičních 

fondech: 

 

1) Programování, výběr a realizace projektů 

    prostřednictvím CLLD (komunitně vedeného místního  

    rozvoje) přímo nastaveného v dotačních programech 

2) Řešení integrovaných projektů pro více partnerů  

     v dotačních programech, jejichž nositelem nebo  

     koordinátorem je přímo MAS, mikroregiony či skupiny obcí 

3) Poradenství a pomoc se zpracováním a řízením 

     individuálních projektů žadatelů z regionu 
 

 



 ESIF 2014-2020: 

 Tři úkoly MAS 

MAS 

vlastní implementace / nástroj integrace / projektová kancelář 

SCLLD 

výběr projektů 

vlastní implementace 

 IROP 

 PRV 

OP ZAM 

 OPŽP 

Integrované projekty 
s pomocí MAS 

(animace) 

 OPŽP (např. nakládání s odpady) 

 OP VVV (např. manažer škol) 

 OP PS CZ-PL (např. kultura) 

 OP PIK (servis pro podnikatele) 

Individuální 
projekty 
žadatelů 

Pomoc. 
zpracování 

projektů 

Servis pro 
obce 

- zejména 
IROP 

a OPŽP 

 



2) 

Řízení 

(modely) 
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 Animace MAS 

A) MAS – Partnerství Moštěnka 

… 51 obcí / 3 mikroregiony / 4 ORP 

Nástroj MAS k zastupování: 9 územních obvodů MAS 

1 pracovník MAS – částečně manažer 1 mikroregionu 

 

B) MAS Moravská brána 

… 32 obcí / 3 mikroregiony / 2 ORP 

Administrace 3 mikroregionů přes kancelář MAS 

 

C) MAS Moravská cesta 

… 22 obcí / 1 MR částečně / 2 ORP 

Přímá spolupráce s obcemi bez mikroregionů 

 

 

 

 

 

 

SMS (28 ze 3 MAS) 

 

OK: 

2.Beňov 

7.Bochoř 

21.Horní Moštěnice 

34.Křtomil 

64.Přestavlky 

77.Stará Ves 

ZK: 

23.Fryšták 

47.Kyselovice 

48.Lechotice 

60.Lukoveček 

63.Machová 

91.Roštění 

93.Sazovice 

107.Tečovice 

137.Žalkovice 

 

6.Bohuslávky 

29.Kladníky 

50.Oldřichov 

54.Pavlovice u Přerova 

61.Prosenice 

81.Týn nad Bečvou 

85.Veselíčko 

91.Výkleky 

93.Žákovice 

 

17.Dubčany 

33.Křelov-Břuchotín 

36.Liboš 

42.Měrotín 



Místní partnerství 

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy 

Open to partnerships for rural development initiatives in the center of Moravia 

 



 

  Základní 

 informace 
 

  Region 51 obcí 

  - 22 v Olomouckém kraji 

  - 29 ve Zlínském kraji 

 

 42 815 obyvatel 
  (k 31. 12. 2012) 

 

  95 členů o. s.  

  V – 38 

  P – 20 

  N – 37 

  / stav k přípravě 

    o.p.s. 
 



Územní 

Obvody 
 

zapojení 

v hlavních 

orgánech 
 

1 - VyM  

2 - StM 

3 - JiM 

4 - ZaM 

5 - SeH 

6 - ZaH 

7 - VyH 

8 - Jih 

9 – Holešov 



 SCLLD-ISRÚ MAS-PM 014-2020: 

 Organizace o.p.s. 

MAS-PM o.p.s. navazuje na MAS-PM o.s. 

Zakladateli o.p.s. jsou 3 mikroregiony (svazky obcí): 

Moštěnka (Přerov), Holešovsko, Žídelná (sever ORP Zlín) 



SCLLD/ISRÚ - Priorita 5: 

Rozvoj spolupráce 
a posílení partnerství 

5.1. Zlepšování poradenství MAS pro obce, spolky a podnikatele 

5.1.1. Zajištění týmu manažerů a profesionální kanceláře 

5.1.2. Prohloubení spolupráce se starosty v rámci svazků obcí (mikroregionů) 

5.1.3. Organizace setkávání starostů, zájmových spolků a podnikatelů 

5.1.4. Technická pomoc při zpracování a realizaci projektů 

 

5.2. Zlepšování informovanosti o regionu a činnosti MAS 

5.2.1. Pravidelná aktualizace webových stránek a napojení na geografický 

               informační systém (GIS) 

5.2.2. Zlepšování kvality zpravodaje MAS a zpravodajů obcí a zájmových 

               sdružení 

5.2.3. Vydávání propagačních materiálů o regionu a MAS pro obyvatele, turisty 

               a návštěvníky 

 

5.3. Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce 

5.3.1. Zlepšení spolupráce s regiony v Olomouckém a Zlínském kraji 

5.3.2. Posílení spolupráce s NS MAS a organizacemi hájícími zájmy venkova 

5.3.3. Rozvoj zahraniční spolupráce (Slovenko, Polsko, západ, východ) 



 MAS a MOS 

Meziobecní spolupráce (MOS) LEADER 

MAS 

V 
 Mikroregion A 

 Mikroregion B 

Skupina obcí 

P  podnikatelé 

 zemědělci 

N  Místní spolky 

 Profesní svazy 



 SCLLD/ISRÚ - územní prvky: 

 Moravská brána 

 

 

 

 

 

Svozové oblasti 

 

 

                     Hasičské okrsky 



Př. Priority 6  Rozvoj spolupráce 
a místního partnerství 

 

 

 

 

 



 SCLLD/ISRÚ „Společně v pohybu“: 

  Priority MAS MB 

Priorita Opatření Plán 

1. Cesty za poznáním krajiny 

     a historie regionu 

muzea, rozhledny, cyklostezky, kostely, 

sakrální stavby, ubytování 

9 % 

2. Zlepšování technické  

     infrastruktury a životního 

     prostředí 

čistírny odpadních vod, vodovody a 

kanalizace, krajina, zeleň; vodní plochy; 

nakládání s odpady 

28 % 

3. Příležitosti pro práci 

     a podnikání na venkově 

řemesla, poradenství; podnikání; 

zemědělství 

13 % 

4. Budování zázemí pro 

     obyvatele obcí 

chodníky a místní komunikace, výstavba 

bytů; opravy a rekonstrukce obecních 

budov; kulturní a sportovní zařízení; 

sportovní areály, vzdělávací zařízení 

30 % 

5. Podpora společenského  

     života, vzdělávání 

     a sociálních služeb 

vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; 

sociální služby, měkké aktivity v kultuře, 

sportu a volném čase, mateřská centra 

13% 

6. Rozvoj spolupráce 

     a místního partnerství 

management, projekty spolupráce, 

společný projekt 

7% 

 

 

 

 

 



Př. Priority 6  Rozvoj spolupráce 
a místního partnerství 

 

 

 

 

 



 ESIF 2014-2020: 

 MAS Moravská cesta 

 

 

 
 

 

Obyvatel: 31 657 
23 obcí 
63 místních částí 

Region 
v srdci 
Olomouckého 
kraje 



3) 

Zapojování 

(příklady) 



 Příprava integrované strategie: 

 Veřejná projednávání 

Dřevohostice (OK) 

Machová (ZK) 



 Návrh priorit ISRÚ 2014-2020: 

„Náš region – naše radost“ 

Příklady… 



Př. opatření 2.4. Vzdělávání 
k zaměstnanosti 

Inspirace Integrace Inovace 

MPZ – Místní 
partnerství 
zaměstnanosti 
(projekt KS MAS OK) 
- sociální problematika 

- příprava na čerpání ESF 

Získávání zkušeností 
v realizaci a příprava 
na nový program ESF 
– spolupráce s novými 
partnery 

Projekty podpory 
zaměstnanosti 
prostřednictvím 
vzdělávání 

Projekty Mikroregionu 
Moštěnka (partner): 
- Podnikatelský 
miniinkubátor 
- Firemní gender 
v Olomouckém kraji 
v Praxi 

Přenos na celé území 
MAS-PM 



Př. opatření 3.2. Integrované projekty 
mezi vesnicemi a městy 

Inspirace Integrace Inovace 

PFS - Po formanských 

cestách stezkách – 

křížem krážem 

Moštěnkou 

a Hříběcími horami 

Zpracování modelu 
spolupráce do nových 
území a oblastí 

Vzájemná spolupráce 
škol a management 
školství (viz opatření 
3.3.) 



Př. opatření 3.5. Vytvoření turistické 
destinace širšího regionu 

Inspirace Integrace Inovace 

Vytvoření nové 
turistické destinace 
na pomezí OK a ZK 
dle připravovaného 
zákona o cestovním 
ruchu (MMR) 
(100. tisíc obyvatel, 
min. 3 infocentra aj.) 

Spolupráce 
4 regionů 
a sousedních měst 
-MAS-PM (OK/ZK) 
-MASP (ZK) 
-MAS MB (OK) 
-RPRH (OK) 

Zcela nový produkt 
cestovního ruchu 
– z okraje krajů nová 
atrakce středu Moravy 



Př. Priority 4 
Péče o krajinu a životní prostředí 

Inspirace Integrace Inovace 

MOS – Moravské a slezské 
ovocné stezky (projekt 
spolupráce 7 MAS) 

Zapojení 
partnerů 
v dalších 
obcích 

Využití výstupů 
z měkkého projektu 
v praxi, tj. výsadby 
stromů v krajině 

OPŽP - Studie proveditelnosti 
k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření 
v mikroregionu Moštěnka 

Zapojení 
dalších 
(menších) 
obcí do další 
spolupráce v 
OPŽP 

Realizace námětů ze 
studií v praxi. 
Meziobecní spoluprací 
proti bariérám úřadů 
a dominanci velkých 
firem (Povodí Moravy, 
Lesy apod.) 

OPŽP - Zpracování digitálního 
povodňového plánu 
a vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro 
obce mikroregionu Moštěnka 

Z kontejneru na kompost 
(POV OK) 

Zapojení 
dalších obcí 



Meziobecní spolupráce ve strategiích MAS 

Aktivity mikroregionů 

Inspirace Integrace Inovace 

Podpora meziobecní 
spolupráce (PMOS) 

Navázání užší 
spolupráce mezi 
obcemi 

Nové aktivity 
- Školství 
- Odpady 
- Sociální oblast 
- (Podnikání ?) 

Zajištění činnosti 
svazků obcí 

MRL, MRP, MRZH Společné projekty 
mikroregionů 



 SCLLD-ISRÚ MAS-PM 2014-2020: 

 Struktura MAS 

 



 MAS MC / MAS MB / MAS-PM: 

 ITI olomoucké agl. 
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 Shrnutí 

Předpoklady dobré animace 
 

1) Otevřenost organizace MAS - vstřícné kontaktní osoby 

(manažeři) a celodenně otevřená kancelář MAS jako 

nízkoprahové centrum, poradenské středisko 

2) Transparentnost rozhodování (orgány, pracovní skupiny, 

projektové týmy, zápisy na webu aj.) 

3) Dobrá informovanost (aktualizovaný web, zpravodaje, 

e-mailové infolisty, letáky, výroční zprávy) 

4) Zapojování starostů do regionálních projektů přes DSO 

nebo MAS (např. LEADER, OPTP, CSI, MPZ, OPŽP…) 

5) Spolupráce k novým vizím 



 
 
 
 
 
Tomáš Šulák 
tel: 775 949 142 
 
www.obec-veselicko.cz 
tomas.sulak@obec-veselicko.cz 
 
www.mas-mostenka.cz 
tomas.sulak@mas-mostenka.cz 
leader@mostenka.cz  
 
www.smarv.cz 
tomas.sulak@smarv.cz 
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