
�jsme otevřeni všem nápadům a návrhům 
vedoucím ke zlepšení života na venkově

�tvoříme a realizujeme strategické rozvojové plány,
díky nimž můžeme přímo na Hranicku přidělovat 
dotace z Evropské unie v řádech miliónů korun 
ročně

�zázemí pro činnost spolku zajišťuje kancelář s pěti 
zaměstnanci

�působíme na území 32 obcí regionu Hranicko, jsme 
činní od roku 2006, máme cca 50 členů a stojíme
o další 

�přijímáme nové členy s aktivním zájmem
o budoucnost Hranicka, vstup do MAS je 
jednoduchý, členské příspěvky jsou jen symbolické

�spolupracujeme mimo jiné s Mikroregionem 
Hranicko, Hranickou rozvojovou agenturou, 
Mikroregionem Záhoran a městem Hranice

�jsme členy Národní sítě MAS České republiky, 
Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje
a Spolku pro obnovu venkova ČR

KDO JSME

�jsme MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - zapsaný spolek 
aktivních organizací a osob z regionu Hranicko

�u jednoho stolu sdružujeme živnostníky, obce, 
vesnické spolky, zemědělce, firmy, neziskovky, 
veřejné instituce a fyzické osoby, kteří mají zájem
o spolupráci a všestranný rozvoj našeho regionu
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Vše o nás najdete na
www.regionhranicko.cz

MAS Hranicko z. s.

OZVĚTE SE NÁM!

Stavte se na návštěvu, konzultaci, 
nezávazný rozhovor, rádi Vás 
přivítáme!

Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
telefon: +420 773 58 30 20

email: mas@regionhranicko.cz
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FUNGUJEME NA TZV. PRINCIPECH LEADER

�LEADER je iniciativa uplatňovaná od 90. let ve 
venkovském prostoru zemí Evropské unie
s cílem prohloubení spolupráce veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru na místní 
úrovni a to na základě principu zdola-nahoru.

�o směrech rozvoje regionu a výběru 
nejpřínosnějších projektů rozhodují sami 
místní lidé

�základem je pro nás partnerství veřejného a soukromého 
sektoru

�stavíme na spolupráci, výměně zkušeností, otevřenosti, na 
propojování sektorů, osob a názorů, takové jsou i naše 
projekty a dotační programy

�nic neděláme nahodile, vše stojí na strategickém plánování 
na několik let dopředu: vždy víme co, za kolik a proč na 
Hranicku uděláme a co dobrého nám to přinese

�snažíme se dělat věci nově, neotřele, zavádíme na venkov 
inovace mnoha druhů

�zároveň jsme ale šetrní k přírodě, ctíme tradice, dobré 
mezilidské vztahy a trvale udržitelný rozvoj

 aO nás  pro nás 

Území působnosti
MAS Hranicko

Olomoucký kraj

Vydáno v lednu 2019
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DOTAČNÍ PROGRAMY MAS 2018-2020

V letech 2014–2016 jsme připravili a od roku 2017 realizujeme 
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro region 
Hranicko.

Obsahuje 6 priorit, 25 specifických cílů a 83 opatření, na nichž se 
shodla MAS Hranicko s obcemi, aktéry rozvoje a veřejností.

Část cílů nám pomáhají naplnit evropské dotace, které MAS rozdělí 
v letech 2018-2021 koncovým žadatelům z Hranicka v celkem 4 
vlastních dotačních programech 

Více jak 90 milionů Kč putuje do celkem 18 oblastí, např. na investice
v obcích a školách, rozvoj zemědělství a drobného podnikání, 
zlepšení životního prostředí, zvýšení zaměstnanosti či aktivity
v sociální oblasti: 

MAS–IROP (Integrovaný regionální operační program)

�01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy
�02 Cyklodoprava
�03 Sociální služby a komunitní centra – infrastruktura
�04 Sociální bydlení
�05 Sociální podniky – infrastruktura
�06 Infrastruktura základních škol

MAS–OPZ (Operační program 

Zaměstnanost)

�07 Sociální služby – neinvestiční 
podpora

�08 Podpora zaměstnanosti
�09 Sociální podniky – 

neinvestiční podpora
�10 Prorodinná opatření

MAS–PRV (Program rozvoje venkova)

�11 Rozvoj zemědělských 
podniků

�12 Zemědělské a potravinářské 
produkty

�13 Drobné podnikání
�14 Podnikání v cestovním ruchu
�15 Krátké dodavatelské 

řetězce
�16 Projekty Spolupráce

MAS–OPŽP (Operační program Životní 

prostředí)

�17 Realizace ÚSES
�18 Sídelní zeleň

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)

V letech 2016 a 2017 jsme byli realizátorem projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice. 
Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání, a to 
podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů 
ve vzdělávání, společným informováním, vzděláváním
a strategickým plánováním partnerských aktivit pro řešení 
místních problémů a potřeb.

Hlavním výstupem se stal strategický dokument
Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro Hranicko, ve 
kterém jsme na základě dat a analýz z regionu definovali
9 cílů, 18 opatření a sestavili akční plány pro roky 2017, 
2018.

Od roku 2018 do roku 2022 realizujeme projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II 
(MAP II), který vychází z MAPu pro Hranicko a bude ho 
nadále aktualizovat a rozvíjet.

Projektu se účastní všech 35 ZŠ, MŠ a ZUŠ Hranicka,
jež se zapojí do mnoha nejen vzdělávacích aktivit:
např. pravidelná setkávání ředitelů ZŠ a MŠ, podpora 
polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství, 
vznik lokálních metodických kabinetů a regionálních 
školních vzdělávacích plánů, workshopy pro rodiče.

DALŠÍ PROJEKTY A AKTIVITY

�

Hranicko“ v letech 2008–2013 podpořil 81 
projektů v objemu cca 45.000.000 Kč, přispěl 
např. na budování hřišť, spolkových místností, 
veřejných prostranství, penzionů, provozních 
budov a dílen, pomáhal  s nákupem vybavení, 
technologií, zemědělských a lesnických strojů.

�MAS Hranicko realizuje také vlastní Projekty 
spolupráce s dalšími MAS. Díky tomu 
vybudovala 7 venkovských muzeí a pořídila 
sadu mobilního vybavení pro pořádání 
kulturních akcí.

�Od roku 2016 poskytujeme školám z regionu 
metodickou a konzultační pomoc s přípravou

Předchozí dotační Program LEADER „Měníme 
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a realizací projektů v rámci tzv. šablon. Pro školy 
je tento nabízený servis zcela zdarma.

�stáli jsme u zrodu značky kvality MORAVSKÁ 
®BRÁNA – regionální produkt

�s městem Hranice spolupořádáme pravidelný 
Farmářský trh regionu Hranicko 

�jsme aktivní ve strategickém rozvoji lokality 
Hranické propasti

�podílíme se na koordinovaném přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám, pořádáme 
exkurze a vzdělávací workshopy

�naše nejbližší plány se týkají zlepšení 
dostupnosti potravin a výrobků místních 
producentů a zprovoznění parkovacích 
cykloboxů na místních vlakových zastávkáchVíce na www.regionhranicko.cz/sclld

Více na www.regionhranicko.cz/map
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