
MAS v roce 2012: první v celostátním hodnocení,
podpora 23 projektů, příprava nové strategie

Vážení čtenáři,
rádi bychom se s vámi podělili o informace, které se v regio-
nu MAS – Partnerství Moštěnka uskutečnily v  roce 2012. 
Uspěli jsme v celostátním hodnocení MAS, potvrdili jsme 
dotřetice kategorii „A“, a dokonce se nám podařilo získat 
nejvíce bodů. Bližší informace najdete v článku k hodnocení 
a v rozhovoru.

Hlavní činností MAS je výběr projektů, a tak můžeme 
konstatovat, že k 18 jarním projektům jsme na podzim při-
dali pět zemědělských a potravinářských. Informujeme 
o výsledcích podzimní 8. výzvy, představujeme některé již 
realizované projekty, a sdělujeme také základní termíny 
k 9. výzvě, která má uzávěrku v únoru 2013. Celkem jsme již 
za čtyři roky v programu LEADER podpořili 77 projektů za 
bezmála 42 milionů korun. K tomu přidáváme i projekt 
„Zachraňme středověkou tvrz – poklad našeho regionu“, 
který zaštítila MAS nikoliv ve IV. Ose Programu LEADER, ale 
v opatření III. osy na ochranu kulturního dědictví. Obnovu 
tvrze v Kurovicích, kostela v Zahnašovicích a kapličky v Le-
choticích se nám daří zdárně dotáhnout.  

Rádi bychom vás rovněž seznámili s výsledky fotosou-
těže „Poznáváme náš region“ a soutěže žáků základních 
škol v prezentačních dovednostech. Zapojení mladých lidí 
do aktivit MAS je pro nás velmi cenné, neboť všichni bu-
dou potřebovat informované následovníky.

Ve zpravodaji nechybí informace o nově certifikova-
ných výrobcích značky HANÁ regionální produkt® a pouka-
zujeme na zajímavou publikaci rozhovorů „Máme značku 
Haná“ pořízenou i díky projektu spolupráce se třemi další-
mi MAS „Nová energie pro regionální značku“. Druhý pro-
jekt spolupráce „Kroje našich krajů“ jsme řešili souběžně 
také celý rok a výstupy stojí za to – desítky nových krojů 
pro folklorní soubory, nové hudební album, propagační 
materiály a zejména mnoho nových zážitků z  kulturních 
akcí na Moravě i na středním Slovensku. V rubrice památky 
si přečtěte o vodním mlýnu ve Vlkoši.

Přeji Vám mnoho zdaru v novém roce 2013.

Tomáš Šulák,
Předseda MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
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Vladimír Raimr: Ledový plot. Fotografie se umístila na 3. místě ve fotosoutěži „Poznáváme náš region“ 
2012, v kategorii Mládež a dospělí od 16 let, soutěžní téma „Naše krajina“. Více informací o fotosoutěži na str. 5.



Zastupitelstvo města Fryštáku odsouhlasilo 5. 10. 2012 zařazení 
města Fryštáku do územní působnosti MAS – Partnerství Moštěnka, 
o. s. V současnosti tak tvoří území MAS 52 obcí. Cílem rozšiřování 
MAS je pokrytí celého území venkova tak, aby byly vytvořeny uni-
verzální regionální kanceláře, které by v příštím plánovacím období 
2014–2020 mohly rozdělovat dotace nejen z IV. osy PRV jako nyní, 

ale i z dalších strukturálních fondů a operačních programů.
Město Fryšták se nachází na okraji Hostýnských vrchů, 8 km severně 

od Zlína. Jeho rozloha je 2416 ha a počet obyvatel 3695. Město je čle-
nem sdružení mikroregionu Lukovské Podhradí a Regionu Zlínsko.
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Přehled akcí,
kterých jsme se účastnili
v květnu – prosinci 2012:
3. – 4. 5. Bartošovice a okolí: Exkurze k pro-
jektu spolupráce MOS
12. 5. Bartošovice: Otevírání Poodří a po-
oderské koštování
19. 5. Skalka: Jarmark regionálních výrob-
ků a předávání certifikátů značky HANÁ 
regionální produkt®
25. – 26. 5. Rusava: Kácání Mája (Projekt 
KNK)
29. – 31. 5. Levoča (SK): LEADERFEST
30. 5. Kostelec u H.: Soutěž prezentačních 
dovedností pro žáky 2. stupně ZŠ
6. – 8. 6. Olomouc: Moravský kulturní salon
21. 6. Plumlov: Setkání mikroregionů Olo-
mouckého kraje
22. – 24. 6. Klenovec (SK): Klenovská Ron-
touka
27. – 28. 7. Dřevohostice: Jarmark regio-
nálních výrobků a folklorní slavnosti
7. 8. Praha, MZe: účast na hodnocení MAS 
2012
23. – 24. 8. Nitra (SK): Agrokomplex
28. 8. – 4. 9. Č. Budějovice: Země živitelka
14. – 15. 9. Příkazy: Jarmark regionálních 
výrobků a folklorní slavnosti – den MAS
19. – 20. 9. Trenčianský kraj (SK): Setkání 
MAS ZK se zahraničními partnery z SK
21. 9. 2012 Mikroregion Moštěnka: Setká-
ní mikroregionů Moštěnka a Slušovicko
26. – 27. 9. Olomouc: Konference Občan-
ská participace na venkově
1. – 3. 10. Nové Hrady: Národní konferen-
ce Venkov 2012
26. – 28. 10. Velké Teriakovce (SK): Sloven-
ské mitrovanie (Projekt KNK)
5. 11. Štěpánov: Setkání certifikovaných 
výrobců značky HANÁ regionální produkt®
6. – 7. 11. Sobotín: Seminář LEADER – 
možnosti po roce 2013
14. 11. Dřevohostice: Veřej. projednávání In-
tegrované strategie rozvoje území MAS-PM
6. 12. Dřevohostice: Vyhlášení výsledků 
fotosoutěže „Poznáváme náš region” 2012 

Další aktivity s více termíny:
– aktivity spojené s administrací 8. výzvy 
– aktivity spojené s realizací SPL IV.1.2 (žá-
dosti o platby žadatelů, kontroly SZIF apod.)
– pracovní skupiny k přípravě a realizaci 
projektů spolupráce NEREZ, KNK, MOS
– účast na propagačních akcích podpoře-
ných z PPS
– jednání k pokrytí „bílých míst“ na mapě 
MAS ČR
– jednání k zapojení nepodpořených MAS 
(Hříběcí hory, OPRV)
– jednání pracovní skupiny MP4
– účast na jednáních mikroregionů Moš-
těnka, Holešovsko, Žídelná
– účast na jednáních výboru NS MAS (Be-
nešov, Bartošovice, Praha, Olomouc), kraj-
ských sdružení MAS OK, MAS ZK a CSV OK
– účast na certifikačních komisích značky 
HANÁ regionální produkt®
– semináře a školení v rámci spolupráce 
MR Moštěnka, Holešovsko a Žídelná

Termín vyhlášení výzvy:  20. 12. 2012
Termín příjmu žádostí:  Od 5. do 8. února 2013 do 15 hodin
Místo podání žádostí:   Kancelář MAS: 

Kostelec u Holešova 58, 768 43
Alokace:  8 046 558 Kč – celá alokace r. 2013 pro opatření IV.1.2.
Vyhlášené fiche:  2, 6, 8

9. výzva podpoří občanskou vybavenost,
rozvoj místních produktů a mikropodniků
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Pojmy a zkratky, se kterými se ve zpravodaji můžete setkat:
MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a podnikatelů z regio-
nu, které naplňuje rozvojovou strategii svého území a koordinuje partner-
ství svých členů)
PM – Partnerství Moštěnka
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodářského rozvoje 
venkova“, který řídí místní akční skupiny, které podporují a vybírají 
projekty místních žadatelů
Fiche – opatření, oblast podpory, do které se může žadatel přihlásit se 
svým projektem (prostřednictvím MAS)
SPL – Strategický plán LEADER
PRV – Program rozvoje venkova
 IV.1.1. Místní akční skupina (vnitřní organizace MAS)
 IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (proj. koncových žadatelů)
 IV.2.1. Projekty spolupráce (vnější spolupráce mezi MAS)

MZe – ministerstvo zemědělství (řídí PRV)
CSV – Celostátní síť pro venkov (ofic. platforma Programu rozvoje venkova)
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která zastřešuje MAS
SPOV – Spolek pro obnovu venkova, má krajské organizace
MOS – Moravské a slezské ovocné stezky (projekt spolupráce)
NEREZ – Nová energie pro regionální značku (projekt spolupráce)
KNK – Kroje našich krajů (projekt spolupráce)
PPS – Program podpory spolků (nástroj MAS-PM k propagaci metody 
LEADER v území)
OK – Olomoucký kraj
ZK – Zlínský kraj
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MP4 – pracovní skupina k monitoringu a evaluaci SPL a projektům spolu-
práce partnerských MAS (Moštěnka, Poodří, Moravská cesta, Podhostýnska)
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond (platební agentura MZe)

číslo Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 9. výzvu
F2 Pestrý život u nás doma na venkově III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 75 % alokace 2013,

tj. cca 6.046.558 Kč
Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže 
na venkově. Vytvoření a zajištění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných prostran-
ství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Zavádění obnovitelných zdrojů energie.

F6 Pravidla moštárny – síla chuti I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům

6 % alokace roku 2013,
tj. cca 500.000 Kč

Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj malého a středního podnikání. Podpora místních 
produktů. Obnova původního rázu krajiny.

F8 Fiche 8: Podpora řemesel a živností – 
rozvoj podnikání a místní produkce

III.1.2. Podpora zakládání podniků 
a jejich rozvoje

19 % alokace roku 2013,
tj. cca 1.500.000 Kč

Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů.

Kompletní znění 9. výzvy a další potřebné dokumen-
ty, návody a manuály včetně žádosti o dotaci je mož-
né stáhnout v elektronické podobě z webových stránek 
www.mas-mostenka.cz v sekci Program LEADER. V pří-
padě zájmu o konzultaci k vašim projektovým záměrům 
se obraťte na kancelář MAS. Termín odevzdání projektů 
doporučujeme žadatelům domluvit telefonicky předem.

MAS – Partnerství Moštěnka se rozšířila o město Fryšták
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MAS – Partnerství Moštěnka získala letos nejvíce 
bodů v hodnocení MAS a byla označena jako nejlepší 
mezi místními akčními skupinami v  České republice. 
Vyplývá to z  výsledků, které zveřejnilo ministerstvo 
zemědělství dne 27. září. Na dalších místech ji násle-
dují MAS Moravský kras, MAS Horní Pomoraví a Region 
Haná, které se také nacházejí nebo mají část svého 
území v Olomouckém kraji.

„Výsledku hodnocení si velmi vážíme a vnímáme 
ho jako ocenění všech, kdo se na rozvoji regionu pro-
střednictvím MAS podílejí. To, že jsme se již potřetí 
umístili mezi nejlepšími, je odrazem toho, že region 
a jeho obyvatelé jsou aktivní a vzájemně spolupracují,“ 
uvedl Tomáš Šulák, předseda MAS – Partnerství Moš-
těnka.

Svou činnost začala MAS – Partnerství Moštěnka 
na jižním Přerovsku v roce 2005. Díky jejímu působení 
a spolupráci s partnery z veřejné, neziskové a podnika-
telské sféry se do venkovského regionu dnes již 52 obcí 
na Moštěnsku, Holešovsku a části Zlínska podařilo při-
vést desítky milionů korun z Programu rozvoje venko-
va. Ty pomohly upravit veřejná prostranství, opravit 
místní památky, rekonstruovat školy, sportovní zařízení 
nebo hasičské zbrojnice a vybudovat informační cent-
rum, naučnou stezku či hipotrasy. „Celkem jsme v  le-
tech 2009 – 2012 podpořili 77 projektů za 41,5 milio-
nu korun, další budou následovat v  roce 2013. Poté 
nastoupí nové programovací období Evropské unie 
2014 – 2020, ve kterém by činnost MAS měla pokračo-
vat,“ řekl Tomáš Šulák.

Hodnocení probíhalo na přelomu července a srp-
na formou veřejných prezentací v  budově Minister-
stva zemědělství. Komise složená ze zástupců minis-
terstva zemědělství a Státního zemědělského inter-
venčního fondu se zaměřila na šest oblastí – základní 
parametry a strategické dokumenty MAS, personální 
zajištění, administraci výzev a výběr projektů v rámci 
Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, moni-
toring, evaluaci a propagaci MAS. Místní akční skupi-
ny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin 
A, B, C a  D, přičemž téměř 90 % místních akčních 
skupin se umístilo v nejlepších skupinách A a B. Potvr-
dil se tak trend zvyšující se kvality leaderovských re-
gionů a jejich regionálních kanceláří v tříleté řadě hod-
nocení.

Více informací o hodnocení MAS 2012 najdete ve 
Zpravodaji venkova 10/2012 na str. 11–14. ZV je ke sta-
žení např. na www.mas-mostenka.cz v sekci Program 
LEADER / Hodnocení MAS.

Moštěnka je první v celostátním hodnocení MAS 2012
Pořadí 20 nejlepších MAS v hodnocení 2012 a srovnání s dřívějšími lety:

Název MAS
Body 
2012 2012 2011 2010

Body 
2011

Pořadí 
2011

Kraj 
Č/M výběr

1. MAS – Partnerství Moštěnka 142 A A A+ 178 3. – 4. OK 32
2. MAS Moravský kras 141 A A A+ 190 1. JMK 32
  MAS Horní Pomoraví 141 A A A+ 166 22. – 23. OK 32
  Region HANÁ 141 A A A+ 161 31. – 33. OK 48

5. Posázaví 139 A A A+ 189 2. StČ 48
  MAS Boskovicko PLUS 139 A A B 169 16. – 18. JMK 48

7. Místní akční skupina Třešťsko 138 A B D 154 45. – 47. VYS 48
8. Rakovnicko 137 A A A+ 164 27. – 28. StČ 32+
  Na cestě k prosperitě 137 A B B 144 65. OK 32

10. LAG Podralsko 136 A A A 171 12. – 13. LIB 48
  MAS Podlipansko 136 A A A 176 7. StČ 32

12. Občanské sdružení Aktivios 135 A B A 147 60. PLZ 48
  MAS Český les 135 A A B 168 19. PLZ 48

14. Místní akční skupina Společná cesta 134 A A A 169 16. – 18. JMK 32
  Strážnicko Místní Akční Skupina 134 A B B 157 38. – 40. JMK 48
  Region Pošembeří 134 A A A+ 178 3. – 4. StČ 32
  Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 134 A A A 170 14. – 15. OK 48

18. MAS Lužnice 133 A C B 128 86. JiČ 48
  Rozkvět zahrady jižních Čech 133 A A B 174 8. – 12. JiČ 32
  Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 133 A A A 165 24. – 26. OK 48
  Místní akční skupina Regionu Poodří 133 A A A 167 20. – 21. MSK 48
  Místní akční skupina Pobeskydí 133 A B B 154 45. – 47. MSK 48
  MAS Mikroregionu Frýdlantsko 133 A B A 153 48. – 51. LIB 48

Srovnání umístění dalších MAS Olomouckého a Zlínského kraje:
27.  MAS Horňácko a Ostrožsko 131 A B C 147 59. – 62. ZK 48
32.  Luhačovské Zálesí 130 A C D 133 81. – 82. ZK 32
39.  Místní akční skupina Podhostýnska 128 B B A 155 43. – 44. ZK 48
42.  MAS Mikroregionu Buchlov 126 B B A 150 54. – 56. ZK 32

  MAS Východní Slovácko 126 B B B 142 68. – 70. ZK 32
  MAS Šumperský venkov 126 B A A 147 59. – 62. OK 32+

 51. Místní akční skupina Rožnovsko 124 B A D 143 66. – 67. ZK 32+
  Uničovsko 124 B D D 113 106. OK 48

58.  Místní akční skupina Hornolidečska 123 B B B 156 41. – 42. ZK 48
  MAS Vizovicko a Slušovicko 123 B B C 124 90. ZK 32+

62. MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA 122 B B B 158 37. OK 32
  Prostějov venkov 122 B B B 155 43. – 44. OK 32

75. BYSTŘIČKA 117 B B C 142 68. – 70. OK 48
87. MAS Valašsko-Horní Vsacko 113 B B B 150 54. – 56. ZK 32

  MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 113 B D C 119 98. ZK 32
  MAS Dolní Poolšaví 113 B B D 123 91. ZK 32+

96. Místní akční skupina Ploština 106 B B D 136 77. – 78. ZK 32+
109. Střední Haná 87 C C D 100 110. OK 32+

Kategorie MAS:
název MAS doplňující komentář

A 150–130 nejlépe fungující MAS
– příklady dobré praxe

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území

B 129–105 dobře fungující MAS je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii 
a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

C 104–80 průměrné MAS splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělová-
ny centrálně

D   79–0 MAS, které by svůj přístup
měly přehodnotit

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla
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Žadatel: Ing. Martin Ležák • Výzva 5, Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořáda-
ná krajina • Celkové výdaje projektu: 1 326 000 Kč • Dotace: 552 500 Kč • Popis: 
Nákup techniky (postřikovače) pro ochranu rostlin před plevely, chorobami a škůdci.

Žadatel: XAN 89 s.r.o. • Výzva 7, Fiche 8: Podpora řemesel a živností – rozvoj 
podnikání • Celkové výdaje projektu: 569 725 Kč • Dotace: 288 102 Kč • Po-
pis: Nákup celkem 14 strojů pro novou zámečnickou dílnu (svařovací zdroj, úhlo-
vá bruska, rámová pila, kladkostroj apod.)

Žadatel:
Občanské sdružení Lechotice.NET
Výzva 5, Fiche 2:
Pestrý život u nás doma na venkově
Celkové výdaje projektu:
496 000 Kč
Dotace: 446 302 Kč
Popis: Vybudování infrastrukturní 
sítě a klientských připojení všech 
členů sdružení pro internetové při-
pojení na vysokorychlostní frekven-
ci 5 GHz.

Žadatel:
Agrodružstvo Roštění, družstvo
Výzva 5, Fiche 5:
Zemědělské hospodaření 
– uspořádaná krajina
Celkové výdaje projektu:
2 400 000 Kč
Dotace: 800 000 Kč
Popis: Pořízení 3 ks výdejních 
automatů na prodej čerstvého 
chlazeného mléka.

V 1. – 8. výzvě jsme podpořili 77 projektů v programu LEADER 
za 41,5 milionu korun. Tady jsou některé úspěšné realizace:

V 8. výzvě jsme podpořili 5 projektů zemědělců a potravinářů

Název projektu:  Nákup mechanizačního prostředku pro ochranu 
rostlin – nákup postřikovače 

Název projektu: Nové stroje pro novou živnost

Název projektu: Pokročilá internetizace obce Lechotice Název projektu: Automaty na výdej mléka

Více než dva a půl milionu korun rozdělí mezi žada-
tele na svém území Místní akční skupina – Partnerství 
Moštěnka, která 18. října 2012 schválila žádosti o dotace 
z  Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader. Uspělo 
5 projektů ze 7 předložených, podpora směřuje do ob-
lastí cestovního ruchu, modernizace zemědělských pod-
niků a přidávání hodnoty potravinářským produktům.

Největší dotaci, rovný milion korun, získalo Agro-
družstvo Roštění na vytvoření nového ubytování na 

zdejší farmě. „Nejen že se posílí ubytovací kapacity na 
Holešovsku, kterých tu není mnoho, ale pobyt na far-
mě zájemcům také umožní podívat se zblízka na to, 
jak současné zemědělství funguje, jak se například 
chovají krávy a  další hospodářská zvířata,“ uvedla 
místopředsedkyně MAS Markéta Kropáčková.

Dalšími úspěšnými žadateli jsou společnost Zámora-
ví, která díky dotaci zakoupí peletovací linku a horko-

vzdušné kotle, což jí umožní využít rostlinné zbytky 
k výrobě agro-pelet a jimi vytápět vlastní objekty a dále 
společnost MG servis Sazovice, která získá novou tech-
nologii, nastřikovací zařízení a konvektomat, k zlepšení 
zpracování zemědělských a potravinářských produktů 
z masa. Podporu získali i dva zemědělci z Bochoře. Jiří 
Dostál pořídí nový postřikovač a Jaromír Dostál kolový 
nakladač.

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka
Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace v Kč
Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
Agrodružstvo Roštění, družstvo Ubytování na farmě v Roštění Roštění 1 000 000
Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina
Zámoraví, a.s., Břest Využití rostlinných zbytků k výrobě tepla Kyselovice, Žalkovice 286 000
Jiří Dostál, Bochoř „Ochránce porostů“ – nákup nového postřikovače Bochoř 294 000
Jaromír Dostál, Bochoř Nákup kolového nakladače Bochoř 459 000
Fiche 6: Pravidla moštárny – síla chuti
MG servis s.r.o., Sazovice Inovace technologie potravinářské výroby Sazovice 490 110
Celkem V8: 2 529 110
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Fotosoutěž „Poznáváme náš region“ 2012 zná své vítěze

Žáci 2. stupně ZŠ z regionu soutěžili v prezentačních dovednostech

Celkem na 100 snímků od 60 autorů se letos přihlásilo do 2. ročníku fotosoutěže „Poznáváme náš region“, 
která byla vypsána ve dvou kategoriích – „Děti do 15 let“ a „Mládež a dospělí od 16 let“. Vítězné fotografie byly 
vyhlášeny 6. prosince 2012 na zámku v Dřevohosticích, kde si jejich autoři převzali ceny. Připravena byla také 
malá výstava soutěžních fotografií. Fotosoutěž uspořádaly mikroregiony Moštěnka, Holešovsko a Žídelná ve spo-
lupráci s MAS – Partnerství Moštěnka a byla podpořena z projektu „Chceme se vzdělávat“, se kterým Dobrovolný 
svazek obcí mikroregionu Moštěnka uspěl v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012 MMR ČR.

Všem autorům fotografií děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.
Děti do 15 let 
I. soutěžní téma „Naše krajina“: 1. místo – Romana Zapletalová – Řeka, 2. místo – Vendula Mizerová – Hně-
dá, 3. místo – Martin Pospíšilík – Včelička
II. soutěžní téma „Náš venkov a jeho akce“: 1. místo – Helena Hrbasová – U beňovského rybníka
III. soutěžní téma „Naše stavby“: 1. místo – Jiří Václavek – Chalupy pod lípou, 2. místo – Daniel Polišenský 
– Boží muka u cesty, 3. místo – Filip Krajcar – Třída v přírodě
Mládež a dospělí od 16 let
I. soutěžní téma „Naše krajina“: 1. místo – Alena Raimrová – Před večerem, 2. místo – Veronika Němcová – 
Dubina les, 3. místo – Vladimír Raimr – Ledový plot
II. soutěžní téma „Náš venkov a jeho akce“: 1. místo – Nelly Billová – Děti z MŠ Líšná na Kácení máje, 2. mís-
to – Ludmila Polišenská – HolešovMAN – V cíli, 3. místo – Vojta Hrbas – Hubertova jízda
III. soutěžní téma „Naše stavby“: 1. místo – Marie Pospíšilová – Novogotický kostel sv. Floriána
2. místo – Obec Kurovice (M. Chvátal) – Tvrz Kurovice, 3. místo – Ludmila Polišenská – Kostel sv. Vendelína

Alena Raimrová: Před večerem

Nelly Billová: Děti z MŠ Líšná

Jiří Václavek: Chalupy pod lípou

Ve středu 30. května se v Kostelci u Holešova konala soutěž pre-
zentačních dovedností „Jak vidíme možnosti rozvoje našeho re-
gionu?“, která byla určena žákům 2. stupně základních škola z regio-
nu MAS – Partnerství Moštěnka. Vítěznou se stala prezentace žáků 
ZŠ Dřevohostice „Sladká smrt“, která porotu v konkurenci dalších čtyř 
prezentací zaujala nejvíce a to především svou nápaditostí a možností 
představený projekt ve spolupráci s obcí Dřevohostice skutečně realizo-
vat. Soutěž uspořádal Mikroregion Holešovsko ve spolupráci s Dobro-
volným svazkem obcí mikroregionu Moštěnka, MAS – Partnerství 
Moštěnka a Mikroregionem Žídelná v  rámci projektu „Prohlubujeme 
znalosti, podporujeme tvořivost“ podpořeného z  podprogramu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova 2012 MMR ČR.

Listina vítězů:
1. místo – Sladká smrt – Pavlína Albertová, Adam Bařina, David 
Mikeška (ZŠ Dřevohostice)
2. místo – Spojme naše vesnice, budou nás znát i vesmírné družice! 
– Pavlína Vaculová, Monika Mikulášková (ZŠ Kostelec u Holešova)
3. místo – Po zelené stezce – Diana Slatinková, Tereza Bortníková, 
Jitka Křížová (ZŠ Dřevohostice)



Z EU půjde do ČR méně peněz, ale MAS by měly rozdělovat na projekty víc než nyní

MAS – Partnerství Moštěnka získala v roce 2012 v celostátním hodnocení MAS nejvíce bodů a je tak na prvním místě mezi 
regiony, které pracují metodou LEADER. To znamená, že pomáhají místním subjektům naplňovat jejich záměry cestou zdola 
nahoru. O rekapitulaci uplynulých let, ale zejména o přípravě MAS na období 2014–2020 jsme si povídali s předsedou MAS Tomášem Šulákem, který je zároveň místo-
předsedou krajského sdružení MAS Olomouckého kraje.

MAS byla v celostátním hodnocení první. Čím si vysvětlujete tento vý-
sledek?

Samozřejmě jsme rádi, že to takto dopadlo, nicméně není to žádný blesk z čis-
tého nebe, protože v roce 2010 jsme byli v první desítce a v roce 2011 jsme se dělili 
o pomyslnou bronzovou příčku. Hlavní a nejdůležitější je vzájemná výměna infor-
mací a otevřená spolupráce se starosty obcí, protože ti předávají informace dál, se 
žadateli a posléze příjemci dotací. Nabízíme všem komplexní servis od „uchopení“ 
jejich záměru, přes konzultace s podáním žádosti, realizací akcí a výběrových řízení 
až po žádosti o proplacení, kontroly a následný monitoring. V záplavě všech mož-
ných dotací a jejich celkově složité administrativy jsme takovým bezprahovým, 
kontaktním místem, kde si může kdokoliv přijít pro radu. Kancelář v Kostelci u Ho-
lešova, v přízemí obecního úřadu, je stále otevřena. Dokážeme pomoci s žádostmi 
i do jiných programů než je LEADER, vymýšlíme projekty spolupráce tak, aby slou-
žily obyvatelům regionu i jeho návštěvníkům.

V čem byla hodnocení za poslední tři roky jiná? 
Hodnocení MAS 2012 sledovalo daleko více formální záležitosti a nejrůznější papí-

ry na úkor posuzování skutečné práce MAS v regionu, což je dle mého názoru nejdůle-
žitější. Ale i zde jsme ukázali, že máme administrativní procesy v pořádku. Hodnocení 
2011 se zase více týkalo nadstavby aktivit MAS, a zde jsme zabodovali rovněž, neboť 
od počátku spolupracujeme s nejrůznějšími subjekty nejen v regionu, ale i na úrovni 
krajů Olomouckého a Zlínského. Zapojujeme se i do národních a mezinárodních pro-
jektů, a o všem informujeme ve zpravodaji, který se dostává do každé domácnosti. 
Právě osvěta o metodě LEADER je do budoucna velmi potřebná. Nejlepší forma hodno-
cení byla v roce 2010, kdy přijela komise přímo do kanceláře a mohli jsme bezprostřed-
ně debatovat. Komunikace je to pravé, proto jsme to nebrali ani jako kontrolu, ale jako 
výměnu názorů na různé věci ve fungování MAS. Zástupci Národní sítě MAS si v  té 
době udělali obrázek o aktivitách všech MAS. Myslím, že za další dva roky se i díky 
hodnocení práce všech místních akčních skupin výrazně zlepšila.

Jaké je vůbec postavení MAS a co je čeká do budoucna?
Do budoucna bude důležité zejména to, že MAS a jejich kanceláře budou certifi-

kovány, to znamená, že musí splnit přísné podmínky, aby se mohly podílet na rozho-
dování o rozdělování dotací a s tím spojené administrativě (tzv. implementaci.) Takže 
hodně práce pro manažery MAS a vedení MAS kvůli tomu, aby byli připraveni co 
nejlépe přeložit „bruselštinu“ běžným žadatelům, aby ti měli co nejméně práce. 

Certifikaci neboli standardizaci MAS popohánějí zejména ty nejlépe fungující MAS, 
protože si uvědomují, jak je důležité využít více operačních programů pro region.

Pomalu končí plánovací období EU 2007–2013 a MAS bude vypisovat 
poslední výzvu. Co toto období přineslo?

Starostové obcí, zástupci neziskovek, podnikatelé i projektoví manažeři MAS se 
naučili spravovat dotační program – rozdělovat peníze svěřené díky podpoře stra-
tegie „My a svět“ na projekty ve svém regionu. Podařilo se nám splnit to, že jsme se 
představili jako „otevřené partnerství pro rozvoj...“, výběr projektů je transparentní 
soutěží, ve které má šanci každý. Do budoucna je však třeba daleko více dát některé 
z oblastí skutečně větší prioritu, aby se projevily výsledky v celém regionu. Už nyní 
se téměř v  každé obci něco nového obnovilo nebo postavilo a bylo dobře, že se 
podpořilo sice méně, ale větších projektů, než množství malých. I tak bylo jejich 
rozpětí velké od 100 tisíc do 1,8 milionu.

MAS nyní začala připravovat novou strategii na dalších deset let. Jak 
se bude připravovat a co bude obsahovat?

Strategii připravujeme společně se starosty obcí, zástupci spolků a podnikateli. Ty 
chceme ovšem zapojit daleko více a uspořádat pro ně speciální setkání, kde by moh-
li říci, jak si představují svou budoucnost v regionu. Se starosty jsme v  kontaktu 
hlavně prostřednictvím samotných projektů, ale i úzkou spoluprací s činností mikro-
regionů. Strategii řídí výbor partnerství a uskutečnil se dotazník pro obce, kde jsme 
zmapovali současný stav infrastruktury, rozjeli jsme anketu, do níž se mohou zapojit 
všichni obyvatelé. Uskutečnily se nejprve čtyři pracovní skupiny na témata rozvoj 
obcí, podpora podnikání, spolupráce obcí a životní prostředí a na ně navázalo v polo-
vině listopadu první veřejné projednávání na zámku v Dřevohosticích, kde jsme při-
pravili SWOT analýzu (silné a slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení). Diskuto-
vali jsme rovněž nad prioritami příští strategie. Nejdůležitější jsou ovšem projektové 
záměry, nejen ty na úrovni obcí, ale chceme mít zmapované a vymyšlené projekty 
spolupráce mezi obcemi navzájem a obcemi a podnikateli na úrovni celého regionu. 
Rádi bychom prozkoumali i napojení našich projektů na okolní či partnerské regiony.

Proč bude strategie důležitá? Dá se už nyní odhadnout financování?
Cílem nové strategie je zmapovat celkový potenciál a možnosti regionu, a sta-

novit si základní směry, co chceme obnovovat, modernizovat, a co dále rozvíjet. 
I když přijde z Evropské unie do České republiky v příštím období celkově méně pe-
něz, mělo by se jich více než nyní rozdělovat právě přes místní akční skupiny. Zatím-
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Strategie 2014–2020: Budoucnost 
musíme připravit společně.
Obce, spolky i podnikatelé
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co v nynějším období to bylo například pro naší MAS – Partnerství Moštěnka deset 
milionů ročně, v příštím období by to mělo být podle představ Národní sítě MAS až 
desetinásobně více, čili 100 milionů pro průměrnou MAS. Reálně lze však očekávat 
spíše dvojnásobek oproti nynějšku, protože venkovské obce jsou ve dvojím tlaku – 
z jedné strany zemědělských podniků, a z druhé strany velkých měst. Ať už to bude 
částka jakákoliv, je potřeba vnímat, že je to pro náš region jen částečka v evropském 
moři dotací. I názor na dotace a přerozdělování sice můžeme mít také různý, nicmé-
ně musíme se řídit faktem, že když už jsou, je třeba jich využít co nejlépe pro region.

Zásadní rozdíl v přípravě strategie bude i v tom, že nová strategie by měla být 
živá, protože se díky ní budou rozdělovat ve větším peníze a bude se muset sledovat 
a pravidelně vyhodnocovat. Například strategie mikroregionů byly v minulosti spí-
še dokumentem do šuplíku a vytahovaly se vždy jen jako příloha nějakého projektu. 
V  minulém období 2007–2013 už tzv. Strategické plány LEADER umožnily MAS 
čerpání a rozdělování dotací prostřednictvím Programu rozvoje venkova z minister-
stva zemědělství do svých regionů a měly tedy konkrétní výsledky. Pro příští období 
očekáváme, že díky kvalitní integrované strategii rozvoje území MAS by se mohly 
čerpat evropské dotace nejen pro zemědělství a venkov, ale i z dalších operačních 
programů – na podporu rozvoje regionů a menších měst, podnikání, životního 
prostředí, zaměstnanosti či vzdělávání a k tomu programy přeshraniční spolupráce 
Česko-Polsko a Česko-Slovensko.

Je strategie pro všechny, nebo jen pro někoho? Jak se mohou lidé za-
pojit do přípravy strategie?

Strategie je důležitá pro všechny, ale bude ji přirozeně využívat jen někdo. 
Stejné je to ostatně s vnímáním celého světa nebo bezprostředního okolí. My před-
pokládáme, že v našem regionu ví o MAS hodně lidí, nebo o jejích aktivitách ales-
poň tuší. Pokud ale někdo nevyužil možnost konkrétní dotace, nebo se nezapojil do 
konkrétních aktivit, tak o ní zase až tak neví. Naším úkolem při přípravě strategie je 
hlavně seznámit lidi s tím, že se strategie připravuje, a že se do ní mohou se svými 
náměty a záměry přihlásit a zapojit se do formulování priorit. Nejjednodušší cestou 
je zapojit se do ankety, kde mohou lidé uvést svůj e-mailový kontakt. My je pak 
budeme následně informovat o všech akcích. Zájemci mohou sledovat naše webové 
stránky, kde máme rubriku k přípravě strategie. Mohou se zúčastnit různých tema-
tických pracovních skupin, které uspořádáme v zimě a na jaře. Finální akcí, na kte-

rou mohou přijít, by mělo být druhé veřejné projednávání strategie v  roce 2013. 
Metoda LEADER znamená zapojení lidí zdola nahoru. Znamená to, že každý se může 
zapojit v různé fázi se svým názorem i do přípravy strategie.

Dokdy by měla být strategie hotová?
Předpokládáme, že do května roku 2013 by měla být hotová textová a obrazová 

část tak, aby ji měli k dispozici jednotlivé obce. Strategii totiž musí projednat všech-
na zastupitelstva, což by mělo započít v červnu a skončit v říjnu roku 2013. Předpo-
kládáme, že valné shromáždění členů MAS finálně schválí strategii v listopadu 
2013. V té době už budeme pracovat na dílčích strategiích MAS pro jednotlivé ope-
rační programy, které by měly být schváleny v první polovině roku 2014. První vý-
zvy k výběru projektů konkrétních žadatelů by se měly začít vyřizovat asi ve druhé 
polovině roku 2014. Do té doby je potřeba mít připravené projektové dokumentace 
a různá stavební povolení. Rok 2014 bude navíc supervolebním rokem, a to i pro 
místní samosprávy. Takže v obcích by měli mít nastavený co nejširší konsenzus pri-
oritních záměrů, aby po volbách nedošlo k obratu o 180 stupňů. Nebylo by to sice 
fatální, ale realizaci plánovaných projektů v obcích by to oddálilo.

Takže nejprve dlouhé plánování. Kdy budou peníze na projekty?
Roky 2013 a 2014 opravdu budou zejména dobou plánování větších projektů. 

Věřím však, že skončí ekonomická recese, a v roce 2014 již obce pocítí změnu roz-
počtového určení daní. V  letech 2015–2020 by pak naplno mohli využít nového 
kola evropských dotací a finančně tak umocnit své nynější představy. Pro mnohé je 
to sice doba vzdálená, ale vše kráčí pozvolna. MASky ovšem musí být ve střehu 
a akční každou chvíli, aby mohly dobře sloužit svému regionu a subjektům, které ji 
založily, ve všech směrech. Nejdůležitější je mít na paměti, že strategie by měla být 
svébytná a dotace by neměly být tou hlavní vidinou, ale pouhým prostředkem či 
urychlovačem. Nejdůležitější z toho všeho by mělo být poznání, že se lidé navzájem 
informují, že se setkávají a že připravují budoucnost společně.

Rozhovor vedla Marie Tesařová



MAS – Partnerství Moštěnka se pravidelně účastní
akcí k prezentaci venkova Na Agrokomplexu v Nitře s partnery

Zástupce MAS – Partnerství Moštěnka se ve dnech 23. – 24. 8. 2012 zúčastnil 
39. ročníku mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex v Nit-
ře. MAS-PM se zde prezentovala společně s partnerskou MAS MALOHONT a místní-
mi akčními skupinami z Banskobystického kraje. Kromě jednání o dalších společ-
ných aktivitách se zde uskutečnilo také setkání koordinační pracovní skupiny 
k projektu spolupráce Kroje našich krajů.

Konference Občanská participace na venkově
Ve dnech 26. – 27. 9. 2012 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskutečnila 

konference Občanská participace na venkově. Konference byla zaměřena na občan-
skou participaci pohledem partnerů projektu UNIVES, na příklady dobré praxe za-
pojení občanů do veřejného života a na význam spolupráce v místní veřejné správě. 
Konferenci pořádaly Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci 
s  partnery projektu UNIVES Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS 
Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc.

Národní konference Venkov 2012 na jihu Čech
Národní konference Venkov 2012 se konala v Nových Hradech u Českých Budějovic 

v dnech 1. – 3. října 2012. Na pondělní dopolední program navazovaly workshopy, 
které se týkaly připravovaných operačních programů a možné role MAS v  nich. 
Workshopy byly doplněny tematickými exkurzemi, z nichž část byla zacílena na projek-
ty na rakouské straně hranice. 2. října se zde také uskutečnila Valná hromada NS MAS.

Zúčastnili jsme se LEADERFESTu v Levoči
Ve dnech 29. – 31. května se v Levoči konal LEADERFEST 2012 – třetí ročník setká-

ní zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje venkova, kteří pracují metodou Leader. Se-
tkání se zúčastnil i zástupce MAS – Partnerství Moštěnka. Středa 30. května patřila 
workshopům, ve čtvrtek 31. května se konala konference „Integrovaný přístup pro 
aplikaci metody Leader po roce 2013“. Celou akci doprovodil bohatý kulturní program.

Vystavovali jsme na Zemi živitelce.
Nově v pavilonu „Z“

Zástupci MAS – Partnerství Moštěnka se také letos zúčastnili  mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka. Ve dnech 30. srpna – 4. září 2012 prezentovali MAS na 
českobudějovickém výstavišti v pavilonu „Z“ vedle dalších místních akčních skupin 
z Česka a Slovenska, Celostátní sítě pro venkov, Spolku pro obnovu venkova, Národ-
ní sítě MAS ČR, Národní Sítě Slovenských Místních Akčních Skupin, Národnej siete 
rozvoja vidieka SR a Asociace regionálních značek. V rámci výstavy se konaly také 
semináře SPOV „Podpora rozvoje venkova v ČR“ a NS MAS „Venkov po roce 2014 
aneb Komunitně vedený místní rozvoj“ a zasedání Výboru NS MAS ČR.
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Mlýn ve Vlkoši byl postaven jako jeden z prvních v okolí a to ve 14. století. Jed-
nalo se o mlýn dřevěný, který často střídal své majitele. Nepřetržitá řada vlkošských 
mlynářů se datuje od roku 1594, prvním známým mlynářem se stal Jan Stračina. Za 
třicetileté války byl mlýn úplně spálen a rozbořen. Tomáš Santori, biskupský du-
chovní písař, navrhl postavit mlýn nový. Opět dřevěná budova mlýna byla dokonče-
na roku 1658 a svému účelu mlýn sloužil 68 let. Zděný mlýn v barokním slohu byl ve 
Vlkoši postaven v roce 1726.

Komplex vodního mlýna tvoří budova kašníku, hlavní budova a vodní náhon 
s  kolem. Obě stavby jsou obdélníkové, omítnuté, jednopatrové s  obdélníkovými 

okénky různé velikosti a počtu os. Sedlová střecha je pokryta eternitem. Ve voluto-
vém štítu hlavní budovy je v  kartuši ze stylizovaných květů text, který dokládá 
hospodářské podnikání církevní vrchnosti.

Roku 1928 byla ve mlýně zřízena pekárna, která byla v provozu až do roku 1966. 
Za druhé světové války se ve mlýně mlelo na černo. V roce 1951 byly mlýn i pekárna 
znárodněny. Zajímavostí tohoto mlýna je náhon vodního kola s horním pohonem.

Mlýn ve Vlkoši je vzácnou a významnou technickou památkou a je zapsán 
v Státním seznamu nemovitých památek. Nachází se přímo v obci, cestou kolem 
obecního úřadu k potoku, za mostem po levé straně.

Památky a zajímavosti regionu: Vodní mlýn čp. 22 ve Vlkoši

Vážení obyvatelé regionu MAS – Partnerství Moštěnka,
v současné době připravujeme novou rozvojovou strategii regionu. Zapojte se i vy do její přípravy! Popište svůj projek-
tový záměr, vyplňte elektronický dotazník, který je umístěný na webu MAS-PM v sekci Příprava strategie 2014–2020, 
zúčastněte se veřejného projednávání nebo přijďte říct své náměty do kanceláře MAS. Přispějte i vy svými podněty, co 
by se mělo změnit, vybudovat, opravit… ve vaší obci a vašem okolí.
Pojmy:
ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území (možná bude ve finále dle celostátního zadání název ISÚ – integrovaná strategie území, 
MRS – místní rozvojová strategie, nebo MISTR – místní integrovaná strategie rozvoje)
PRV – Program rozvoje venkova (stejný název programu řízeného ministerstvem zemědělství prostřednictvím platební agentury SZIF – 
Státní zemědělský intervenční fond)
Nové programy, do kterých se mohou zapojit MAS:
IROP – Integrovaný regionální operační program … bude řídit ministerstvo pro místní rozvoj – MMR, tento program nahradí tzv. ROPy a o rozdělování už nebudou 
rozhodovat kraje (resp. sdružené kraje Olomoucký a Zlínský v tzv. regionální radě Střední Morava), ale MMR, a budou do něj zapojeny i MAS
OP PIK – Operčaní program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (bude řídit ministerstvo průmyslu a obchodu – MPO)
OP ŽP – Operační program Životní prostředí (bude řídit ministerstvo životního prostředí)
OP VVV – Věda, výzkum a vzdělávání (bude řídit ministerstvo školství)
OPZ – OP Zaměstnanost (bude řídit ministerstvo práce a sociálních věcí)
OPR – Operační program Rybářství (řídí MZe)
Operační programy Přeshraniční a mezinárodní spolupráce (např. Česko-Polsko pro Olomoucký kraj, Česko-Slovensko pro Zlínský kraj)



Držitelé značky HANÁ regionální produkt® mezi sebe přijali v druhé polovině 
roku 2012 čtrnáct nových výrobců. Rozhodla o tom ve dvou výzvách certifikační 
komise, která se sešla 6. září 2012 na obecním úřadě v Haňovicích a 26. listopadu 
2012 v  Července. Počet řemeslníků a výrobců, kteří nabízejí kvalitní a originální 
produkty vyráběné právě v oblasti Hané, se tak rozrostl na padesát.

„Žádost o dělení regionální značky si může podat jakýkoli výrobce z  regionu, 
musí však splňovat několik certifikačních kritérií – výrobek musí být vyrobený 
v regionu, musí být kvalitní, ekologicky nezávadný a něčím jedinečný. Ať už tradicí, 
spojitostí s regionem, ruční výrobou nebo jinak,“ uvedla regionální koordinátorka 
značky Julie Zendulková.

„Jsme rádi, že stále více spotřebitelů si všímá složení i původu výrobků a jejich 
vlivu na naše zdraví a životní prostředí. Regionální značka jim garantuje jak původ 
výrobku z Hané, tak jeho kvalitu a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce,“ 
dodala Julie Zendulková.

Slavnostní předávání certifikátů proběhlo 15. září 2012 u příležitosti propagační 
akce – Den MAS Moravská cesta v Hanáckém skanzenu v Příkazích a 2. prosince 2012 
u příležitosti Adventní slavnosti v Bílé Lhotě. Součástí 
těchto akcí byl také jarmark produktů, na kterém byly 
nabízeny domácí výrobky právě od držitelů regionální 
značky „HANÁ regionální produkt®“.

Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se 
uskuteční v dubnu 2013. Máte-li zájem o získání znač-
ky „HANÁ regionální produkt®“ pro svůj výrobek, kon-
taktujte kancelář MAS, rádi Vám poskytneme bližší in-
formace.

Nově certifikovaný produkt 
z území MAS-PM

K nositelům značky „HANÁ regionální produkt®“
se připojili noví regionální výrobci. Je jich už 50
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Med z přílepského lesa
Včelí farma Říha

Med i produkty z medu jsou na naší včelí farmě 
vyráběny z těch nejkvalitnějších surovin spolu s láskou 
a úctou k přírodě. Med nabízíme jarní květový pastový, 
medovicový lipový a lesní medovicový. Pravidelně po-
řádáme den otevřených dveří na medobraní ke konci 
května a července, kde můžete vidět postup při vytáče-
ní medu s výkladem o včelách. Koná se zde také výstava 
včelařských pomůcek a ochutnávka domácí medoviny.

Vyšla publikace rozhovorů 
s držiteli certifikátu
HANÁ regionální produkt®

V  rámci projektu spolupráce „Nová energie pro 
regionální značku“ a díky podpoře z  Významného 
projektu 2012 Olomouckého kraje vyšla publikace 
více než 40 rozhovorů s držiteli certifikátu HANÁ re-
gionální produkt® „Máme značku HANÁ“. Autorkou 
textů je Marie Šuláková, autorkou fotografií Veroni-
ka Ondřejová. V publikaci se sešli lidé z Hané, kteří 
něco umí, lidé pracovití, šikovní, tvořiví, odvážní. 
Všichni dělají svou práci s láskou. Značka HANÁ re-
gionální produkt® je oceněním jejich práce a zaru-
čuje se za ni. Publikace je k dispozici i v elektronické 
podobě na http://www.moravska-cesta.cz/dbimg/
publikace-mame-znacku-hana_web1.pdf.

Nová energie pro regionální značku

Tyto podmínky splnilo a certifikační komisí bylo vybráno 14 nových výrobců: 
SODARO – Soňa Melichová, Příkazy – Pečivo z Příkaz
Noe s.r.o., Lipník nad Bečvou – Textilní hračky a kostýmy
Včelí farma Říha, Pravčice – Med z přílepského lesa
Ivo Hrdlička, Svatý Kopeček – Svatokopecké pivo 
Syrmex spol. s r.o., Osek nad Bečvou – Pařené sýry
Žešovská pálenice, s.r.o. – Jan Kleiner, Žešov – Ovocné destiláty a likéry
Milena Šálková, Olomouc – Plstěné ruční výrobky
Lubomír Šmída, Konice – Masné výrobky z Konice
Jana Petříková, Štěpánov – Malované hedvábí a batika
Karla Kupková, Uničov – Masové dorty
Zemědělské družstvo Senice na Hané, Senice na Hané – Mléčné výrobky z Hané
Úsovsko a.s., Klopina – Fit müsli šťavnatá / Fit Bio müsli jablko
TAGROS a.s., Troubelice – Jablka
Gabriela Kvapilová, Příkazy – Čepičky „Kvítko“

Certifikovaní výrobci z regionu MAS-PM:
Ivana Bělařová: Umělecká keramika (Čechy u Přerova)
Agrodružstvo Roštění: Pekařské a cukrářské výrobky 
a syrové čerstvé mléko
Zdeněk Grňa: Svatební koláčky (Dřevohostice)
Jiří Netopil: Švestková povidla (Žalkovice)
Včelí farma Říha: Med z přílepského lesa
Pekárna Přílepy: Hanácké pečivo



V tomto roce jsme ve spolupráci se slovenskou MAS 
MALOHONT a moravskými MAS Podhostýnska a Morav-
ská cesta (Litovelsko-Pomoraví) realizovali projekt spolu-
práce „Kroje našich krajů“, který byl zaměřený na podporu 
folkloru na venkově a nákup hanáckých, valašských, zá-
horských a slovenských krojů z oblasti Gemer-Malohont. 

Vedle nákupu nových krojů a dovybavení krojů star-
ších jsme v rámci projektu pořídili propagační materiály, 
které široké veřejnosti přiblíží náš region a jeho tradiční 
lidovou kulturu. Jde o velkoplošné roll up bannery s po-
pisem jednotlivých krojů, pohlednice, společné hudební 
CD s písněmi moravských i slovenských souborů, propa-
gační letáky a krojované panenky.

Jako společná aktivita projektu se uskutečnily folklor-
ní a společenské akce ve všech partnerských regionech. 
Celkem se konalo pět akcí, tři v České republice a dvě na 
Slovensku. V  květnu proběhla první akce pod názvem 
Kácání mája na Rusavě. Vystoupily zde soubory z území 
zapojených moravských MAS a jeden slovenský soubor – 
Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Soubory se zúčastnily 
workshopu, na kterém vzájemně poznávaly a učily se své 
lidové písně. Druhá akce proběhla na Slovensku pod ná-
zvem Klenovská rontouka. Zde se představily soubory 
z České republiky – VSPT Rusava, Hanačka Litovel, Šimon. 
VSPT Rusava z Bystřice pod Hostýnem učil moravské tan-
ce a slovenský soubor učil tance z oblasti Gemer. Na území 
naší MAS se koncem července uskutečnil Jarmark regio-
nálních výrobků a folklorní slavnosti – Den MAS. Vystou-

pily zde soubory z  území zapojených MAS a slovenský 
folklorní soubor Kokavan z  Kokavy. V  září proběhl Den 
MAS v Hanáckém skanzenu v Příkazích. Své zkušenosti si 
zde vyměnily a vystoupily zde soubory z ČR i slovenský FS 
Sinec z Hnúště. Poslední akce proběhla v říjnu na Sloven-
sku pod názvem Slovenské mitrovanie. Ve středisku Salaš 
pod Maginhradom se konala výstava k  projektu Kroje 
našich krajů a bylo slavnostně uvedeno CD Písně našich 
krajů. Workshopu se zúčastnily Valašský krúžek Rusavjan 
z Rusavy, FS Vepor a FS Kokavan. Celá akce byla doprová-
zena scénickým programem všech zúčastněných folklor-
ních souborů. Ing. Aneta Hučínová,

projektová manažerka venkova
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Kroje našich krajů

Pro grafickou značku loga projektu spolupráce „Kroje našich 
krajů“ je využit stylizovaný symbol srdce. Srdce jako symbol 
citu a lásky je jedním z nejčastěji používaných prvků lidové-
ho ornamentu a uplatňuje se i na výšivkách pro mužské 
a  ženské kroje. Lidové kroje vynikají krásou i bohatstvím 
výšivek, provedením, strukturou, tvarem a barevností. Pro-
to i barevnost loga vychází z nejčastěji užívaných barev.



Mapa území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka
Počet realizovaných projektů v rámci Strategického plánu Leader na území obce v letech 2009–2012
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Naplňování cílů Strategického plánu Leader
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

– přehled čerpání jednotlivých fichí
k 31. 12. 2012

Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ a Integrované strategie rozvoje území „My a svět“ vy-
dává MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., Sídlo: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice, Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43; tel. 576 115 007, 
www.mas-mostenka.cz, leader@mostenka.cz. IČ: 270 17 010. Připravili: Marie Tesařová ve spolupráci s Týmem MAS-PM. Své příspěvky ke zveřejnění můžete 
zasílat na e-mailovou adresu: marie.tesarova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2013. Náklad 10.000 ks. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel: 774 724 774. 
Evidenční Číslo periodického tisku je MK ČR E 19084.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vyhlášené fiche 2009–2012

MAS-PM zatím podpořila ze 77 projektů 30 akcí obcí, 
19 neziskových organizací a 27 podnikatelů. 
Jeden z projektů, který byl realizován ve 13 obcích, 
předložil i svazek obcí Mikroregion Holešovsko.

Počet podpoře-
ných projektů

Výše
přidělených
dotací
2009–12 

Skutečná alokace
2009–12

Plánovaná alokace 
2009–13

F1 Pohledné vesnice – krásnější region 17 10 889 661 Kč 26,24% 25%
F2 Pestrý život u nás doma na venkově 27 15 828 683 Kč 38,14% 40%
F3 Cesty k oživení místních tradic 7 5 345 847 Kč 12,88% 8%
F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky 1 1 000 000 Kč 2,41% 8%
F5 Zemědělští hospodáři – uspořádaná krajina 11 5 401 100 Kč 13,02% 11%
F6 Pravidla moštárny – síla chuti 2 653 610 Kč 1,58% 3%
F7 Krok za krokem po zelené* – – –
F8 Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání* 12 2 378 733 Kč 5,73% 5%
Celkem 77 41 497 634 Kč

* F7 zrušena, nahrazena F8
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Radkovy

nebyl realizován žádný projekt

realizován 1 projekt

realizovány 2 projekty

realizovány 3 projekty

realizovány 4 projekty

realizováno 5 projektů

realizováno 6 projektů

Legenda

IV. osa PRV celkově:

Celkový rozpočet pro osu IV 
(2007–2013): cca 4,7 mld. Kč.

Celkový rozpočet pro IV.1.2 a IV.2.1 
(2007–2013): cca 3,8 mld. Kč

Počet registrovaných projektů: 
8 651 za 4,43 mld. Kč

Počet schválených projektů: 
5 792 za 3 mld. Kč

Počet proplacených projektů: 
4 086 za 2,06 mld. Kč

Zdroj: MZe, listopad 2012

Více informací o programu 
LEADER a činnosti MAS v ČR 
najdete na www.nsmascr.cz

Z obcí Nahošovice, Křtomil, Bořenovice, Třeběti-
ce, Holešov, Přílepy, Lukoveček a Racková zatím 
nebyl podán žádný projekt. Stejně tak z obcí 
Machová, Mysločovice, Hostišová a Tečovice, 
které přistoupily do MAS v roce 2011, a obcí 
Břest a Fryšták, které se staly členy v roce 2012.


