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Do obcí z mikroregionů Moštěnka a Holešovsko
půjdou evropské peníze z programu Leader

Téměř deset milionů korun ročně z evropských
zdrojů poputuje v příštích pěti letech do obcí na

Přerovsku a Holešovsku, které jsou sdruženy v míst
ní akční skupině MAS – Partnerství Moštěnka. Or
ganizace, která zastřešuje nejen starosty obcí v čás
ti Olomouckého a Zlínského kraje, ale také místní
podnikatele, spolky či neziskové organizace, totiž
uspěla se svým projektem „Sedm statečných fiší pro
Moštěnku“ v evropském programu LEADER. Peníze
jsou určeny například na zlepšení občanské vybave
nosti, vzhledu obcí, podporu zemědělství či obnovu
místních památek a podporu místních produktů.

Výběrová komise MAS – Partnerství Moštěnka bu
de peníze rozdělovat obcím, podnikatelům, zeměděl
cům či například spolkům a neziskovým organizacím na
základě předložených projektů. Ty se mohou týkat mi
mo jiné zlepšení občanské vybavenosti, vzhledu obcí,
vytvoření zázemí pro agroturistiku, modernizace země
dělských podniků, budování lesních stezek a podobně.

Každý rok očekáváme zhruba 20 až 30 projektů.
Dáváme šanci různým žadatelům. Je to nový přístup,
jak rozdělovat peníze. Je to obdobné, jako když obce
žádají o dotace kraj či ministerstva. Nyní se obrátí na
MAS, která je jim mnohem blíže a kterou sami vytvá
řejí. Obdobný postup je v Evropě běžný už řadu let.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výsledky ev
ropského programu počátkem dubna. Uspělo celkem
32 místních akčních skupin z 92 žadatelů z celé země.
Místní akční skupiny jsou organizace, které zaštiťují

partnerství starostů obcí, podnikatelů, neziskových or
ganizací či spolků v určitém regionu. V MAS – Part
nerství Moštěnka je přes 70 členů. Pocházejí z 22 ob
cí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 23
obcí mikroregionu Holešovsko ve Zlínském kraji.

V roce 2009 MAS vypíše dvě výzvy. První s uzá
věrkou 4. září 2009 se bude týkat fichí 1 a 4. Druhá
výzva s uzávěrkou 2. října se bude týkat fichí 1 a 5.
Na realizaci Strategického plánu Leader (SPL) bude
MAS spolupracovat se Státním zemědělským inter
venčním fondem (SZIF), který je platební agenturou
Ministerstva zemědělství ČR. (Podrobnosti v samo
statném textu, který začíná na straně 6.)

Podporou SPL tak vyvrcholilo několikaleté úsilí mí
stního partnerství obcí, podnikatelů a spolků, které
našly společnou řeč a již delší dobu připravují či reali
zují díky metodě Leader celou řadu projektů a společ
ných aktivit. MAS – Partnerství Moštěnka byla napří
klad úspěšná v národním programu Leader ČR 2007.

Tomáš Šulák, předseda
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo zpravo

daje „My a svět“, který vydává MAS – Partner
ství Moštěnka, aby vás informovala o aktivitách
v souvislosti se Strategickým plánem Leader „Sedm
statečných fiší pro Moštěnku“, který získal pod
poru ministerstva zemědělství a bude se naplňo
vat v našem regionu příštích pět let.

V tomto prvním čísle jsou uvedeny především
základní informace o strategii pro náš region a v zá
věru najdete také články o dalších aktivitách MAS
a jejich členů. V dalších vydáních zpravodaje se bu
deme věnovat konkrétním vybraným zajímavým
projektům, budeme informovat o hlavních aktivi
tách v regionu a představíme také členy MAS.

Věříme, že jste o akcích MAS dobře informová
ni, protože vše podstatné zveřejňujeme průběžně
na webových stránkách www.masmostenka.cz
a zpravodaj, který chceme vydávat dle potřeb mi
nimálně dvakrát ročně a distribuovat jej do všech
domácností, je dalším krokem.

Naše MAS není jen zdrojem jednoho druhu
dotací – evropského programu LEADER v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV) – ale především
nástrojem pro rozvoj regionu a skutečnou „sku
pinou pro místní akce“, protože už nyní sdružuje
přes sedmdesát různorodých subjektů. I proto je
naším ústředním heslem „Otevřené partnerství
pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném stře
du Moravy“. Naši pracovníci jsou schopni pora
dit a konkrétně pomoci různým žadatelům získat
podporu či dotaci z různých dotačních programů.
Jsme rozvojová agentura území na křižovatce
mezi Olomoucí a Zlínem, mezi regionem Přerov
ska a Kroměřížska. TSu

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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy
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CO JE MAS?

Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ
trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy
(starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry
(podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskové
ho sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové
organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit
občanské sdružení, nebo obecně prospěšná spo
lečnost. MAS musí mít rozvojovou strategii úze
mí a poté může žádat peníze z programů Leader.
Pokud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci,
bude o přerozdělení celkové částky peněz mezi
žadatele rozhodovat právě MAS.

CO JE LEADER?

Základními cíli metody
LEADER jsou zlepšení kvality
života ve venkovských oblas
tech, posílení místního eko
nomického prostředí a zhod
nocení místní produkce, še
trné zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů,
zavádění inovací a nových technologií na venko
vě, posílení venkovské komunity a spolupráce.

Leader je program „propojování akcí hospo
dářského rozvoje venkova“. V ČR byly realizovány
v letech 2004–2008 programy Leader+ (evrop
ský) a Leader ČR (národní). Pro léta 2007–2013
to je program Leader v rámci IV. osy Programu roz
voje venkova (PRV). Hlavním cílem je realizovat
místní rozvojové strategie (Strategický plán Lea
der) a spolupráci místních partnerství. IV. osa má 3
opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané MAS získají dotaci na svojí činnost

související s realizací SPL.

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Podpora projektů, které jsou v souladu se

schváleným SPL. Projekty vybírá MAS prostřed
nictvím výběrové komise na základě předem sta
novených bodovacích kritérií.

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Využití přenosu znalostí, inovace a příkladů

nejlepší praxe mezi územími na národní úrovni
nebo mezinárodní spolupráce.

KDO ŘÍDÍ MAS?

Nejvyšším orgánem občanského sdružení
MAS – Partnerství Moštěnka je Valné shro
máždění členů MAS. Každý z členů sdružení
má právo hlasovat na Valném shromáždění. Řídí
cím orgánem Sdružení je Výbor partnerství.
Členové Výboru partnerství jsou voleni Valným
shromážděním členů MAS na období jednoho ro
ku, taktéž je to i s členy Kontrolní komise. Po
vinností Výboru partnerství je volba předsedy
a místopředsedy. Výbor partnerství dále jmenuje
programový výbor (= řídící orgán pro Strate
gický plán Leader) a výběrovou komisi (vybírá
projekty v programu Leader). –––>

Region „Místní akční skupiny – Partnerství Moštěn
ka“ se nachází na pomezí Olomouckého a Zlín

ského kraje a je spojnicí regionu soudržnosti Střed
ní Morava. Střetávají se zde národopisné oblasti Ha
né, Záhoří a Valašska.

SPOJENÍ OBCÍ DVOU KRAJŮ

Území MAS – Partnerství Moštěnka (dále jen
MASPM) tvoří 45 obcí – 22 obcí mikroregionu Moš
těnka v Olomouckém kraji a 19 obcí mikroregionu
Holešovsko a 4 další obce v okolí ve Zlínském kraji.
Žije zde více než 35 tisíc obyvatel.

MAS tvoří 44 venkovských obcí, kde žije skoro 23
tisíc obyvatel, a dvanáctitisícové město Holešov. Čtyři
obce mají více než tisíc obyvatel (Bochoř, Dřevohosti
ce, Horní Moštěnice a Prusinovice), 14 obcí je středně
velkých a 26 obcí má méně než pět set obyvatel.

Venkovské území má z 80 % zemědělskou pů
du, 10 % tvoří lesní porosty a 2 % vodní plochy. Na
severu od území MAS se rozkládá průmyslové cen
trum Přerov, na jihu leží krajské město Zlín, západ
ně památkové město UNESCO Kroměříž a východ
ně Bystřice pod Hostýnem.

Oblast je vhodná k rozvoji cestovního ruchu (kul
turní a přírodní hodnoty; velký rekreační potenciál;
dostatečná síť pěších turistických cest), která se ne
ustále rozrůstá.

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI ÚZEMÍ

Region, na kterém působí místní akční skupina
MAS – Partnerství Moštěnka, lze charakterizovat ja
ko pestré území malých i větších vesnic, které ovliv
ňuje na severovýchodě průmyslové město Přerov,
kde v sousední obci Bochoř existuje vojenské letiš
tě, které hodlá Olomoucký kraj společně se Zlín
ským krajem využít jako mezinárodní letiště pro oba
kraje. V okolí města Holešova zase vzniká velká prů
myslová zóna podporovaná Zlínským krajem. Do
končuje se také dálnice D1, která na západě území
propojí vesnice a města mezi Kroměříží a Přerovem
a silnice R39 (mezi Hulínem a Fryštákem). Tyto ak
tuální očekávané obří investice je třeba citlivě vyvá
žit zachováním svébytného venkovského prostředí,
rozvojem života místních komunit a dbát na vyvá
žený rozvoj zemědělského podnikání, protože prá
vě zemědělská půda tvoří významnou část regionu.

Území Místní akční skupiny je svou oblastí
vhodné k rozvoji cestovního ruchu. Můžeme se po
chlubit velkým množstvím kulturních a přírodních
zajímavostí sice menšího významu, ale to nebrání
rozvinutí rekreačního potenciálu. Překážkami roz
voje jsou nedostatečně rozvinutá infrastruktura sí
del a nedostatečná péče o krajinu.
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MAS má zkušenosti z Leaderu ČR 2007

Místní akční skupina pomůže připravit
a vybere v pěti letech nejlepší projekty
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Cílem MAS – Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky
a služeb v cestovním ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovské

ho podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a in
formační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony).
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Střední
Morava
(NUTS II)

Olomoucký
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Zlínský
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MR
Moštěnka
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ČLENY MAS JE PESTRÁ PALETA PODNIKATELŮ A ORGANIZACÍ

MAS má k 13. červenci 2009 celkem 73 členů.
V – Veřejná správa: Obce Líšná, Vlkoš, Kostelec u Holešova, Prusinovice, Beňov, Němčice, Pacetluky,

Stará Ves, Roštění, Přestavlky, Rymice, Kyselovice, Žalkovice, Míškovice, Zahnašovice, Dřevohostice, Boře
novice, Ludslavice, Kurovice, Turovice, Křtomil, Lechotice, Lukoveček, Pravčice, Domaželice, Bezuchov, Do
brčice, Podolí, Horní Moštěnice, Lipová

P – Podnikatelská sféra: SHR Pavel Zakopal (Stará Ves), SHR Martin Ležák (Kostelec u Holešova),
Hana Bělařová (Beňov), Hanácká Kyselka Horní Moštěnice, KTV Přerov, Josef Ležák (Kostelec u Holešo
va), Agrodružstvo Roštění, AGRAS Želatovice, Agrostis s.r.o. (Horní Moštěnice), SHR Václav Zemánek (Če
chy), Zemědělská společnost KLM (Míškovice), Engineering, t.s. (Kostelec u Holešova), SHR Jaromír Do
stál (Bochoř), SHR Zdeněk Trhlík (HolešovTučapy), SHR Josef Pospíšilík (Turovice), Salix Morava, a.s.

N – Neziskový sektor: SDH Dřevohostice, SDH Pacetluky, Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohos
tice, Lechotice.NET, TJ Sokol Vlkoš, Moravský ornitologický spolek, SDH Přestavlky, TJ Sokol Beňov, Český
zahrádkářský svaz Beňov, SDH Líšná, Horolezecký klub Bezuchov, Jezdecký klub Radkova Lhota, Sportov
ní klub Kyselovice, Centrum pro volný čas Dřeváček, TJ Moravan Kostelec u Holešova, SMARV, o.p.s., Ma
riánov o.s., TJ Dřevohostice, TJ Prusinovice, FC Beňov, NNO Občanské sdružení Spokojenost občana, (Vlkoš)

F – Fyzické osoby (aktivní občané): Josef Stojan, Marie Klvaňová, Marie Zlámalová

VYBRANÉ PROJEKTY V LEADERU ČR 2007

Žadatel Název projektu
Pavel Zakopal (zemědělský pod
nikatel), Stará Ves

Nákup komunální techniky – příkopová sekačka, zametací stroj, čelní
radlice na sníh

Martin Ležák (zemědělský pod
nikatel), Kostelec u Holešova

Zemědělec pomáhá vesnicím – Nákup mechanizačního prostředku pro
manipulaci v komunální sféře

Obec Bezuchov Úprava svahů v obci a okolí „Přátelé zeleného údolí“

Obec Lechotice „Zastavme se u zastávky“ – Pořízení obecního mobiliáře

Obec Dřevohostice Obnova zeleně na ulici Novosady – „Domy pro veverky a sýčky“

SDH Líšná „Chceme být lepší – rozvíjíme své zájmy“ – rekonstrukce klubovny
a nákup hasičské stříkačky

Obec Pacetluky „Komu se nelení, tomu se zelení“ – nákup techniky na údržbu zeleně

místní spolky
a sdružení; 18

nadregionální organizace; 2

další
podnikatelské
subjekty; 3

zemědělské podniky; 5 zemědělci (SHR); 8

obce (obecní
úřady); 30

fyzické osoby
(nepodnikatelé); 3

PODÍLY SEKTORŮ V MAS – PM (ČLENOVÉ O.S.)

MAS – Partnerství Moštěnka uspěla v roce 2007 v programu Leader ČR 2007. Díky tomu se na území
regionu zrealizovalo 7 projektů. Přihlásilo se jich přitom třináct a výběrová komise musela vybírat.

Do Výboru partnerství byli pro rok 2009 zvole
ní Pavel Zakopal (zemědělský podnikatel), Marké
ta Kropáčková (obec Líšná), Pavel Mrtvý (zástupce
SDH Dřevohostice), Hana Bělařová (podnikatel),
Miroslav Kroupa (obec Vlkoš), Martin Ležák (ze
mědělský podnikatel), Lukáš Hradil (zástupce SDH
Pacetluky), Radoslav Popíšilík (obec Kostelec u Ho
lešova), Petr Lipner (obec Prusinovice), Tomáš Šu
lák (zástupce SMARV, o.p.s.) a Stanislav Skýpala
(městys Dřevohostice). V Kontrolní komisi působí
František Zanáška (obec Stará Ves), Marie Klvaňo
vá (fyzická osoba), Ladislav Zajíc (obec Roštění),
Petr Maňásek (zástupce Lechotice.net, o. s.) a Ja
kub Bednárek (obec Bořenovice).

Výbor partnerství na svém zasedání 13. led
na 2009 zvolil za předsedu Tomáše Šuláka (zá
stupce SMARV, o.p.s.) a za místopředsedu sta
rostku obce Líšná Markétu Kropáčkovou (záro
veň předsedkyně výběrové komise).

Více informací na www.masmostenka.cz

MASPM hodlá všestrannou spolupráci s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sek
toru uvnitř i vně regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým
řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji Zlínského kraje a Olomouckého kraje.

MASPM hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Pro
gram rozvoje venkova a operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, kraj
ské a jiné grantové programy.

Slovníček pojmů
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Místní akční skupina má svojí rozvojovou strategii – Integrovaná strategie území „My a svět“. Tato
strategie byla přijata v lednu 2006 a popisuje představy aktérů v šesti oblastech – Rozvoj infrastruk

tury a služeb cestovního ruchu, Rozvoj a zkvalitňování života v obcích, Péče o krajinu a energetické zdroje,
Podpora venkovského podnikání a zemědělství, Zlepšování technické a dopravní infrastruktury a Organi
zační zajištění místního partnerství.

Strategie MAS – Partnerství Moštěnka byla formulována jako střednědobý strategický dokument na ob
dobí 2006–2013 tak, aby zde bylo zakomponováno a zohledněno budoucí programovací období EU. Strate
gie vznikala v rámci procesu „osvojování schopností MAS“ v programu Leader+ a dostala název „My a svět“.
Strategie formuluje klíčové problémy území, jasně definuje strategické cíle, rozvojové priority a opatření.

OBCE NA ÚZEMÍ MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA

Obyvatel SLDB 2001
Obec 2008 Obyvatel Rozloha Hustota

km2 ob./km2

Beňov 688 682 8,624 79,01
Bezuchov 195 173 3,960 43,69
Bochoř 994 945 9,439 100,11
Čechy 347 331 4,548 72,78
Dobrčice 199 199 2,206 90,21
Domaželice 530 444 4,267 104,05
Dřevohostice 1541 1 568 8,481 184,88
Horní Moštěnice 1612 1 560 9,818 158,89
Křtomil 416 411 4,047 101,55
Lipová 269 248 4,997 49,63
Líšná 234 219 3,736 58,62
Nahošovice 169 181 2,937 61,63
Podolí 215 197 2,138 92,14
Přestavlky 256 255 3,650 69,86
Radkova Lhota 195 215 2,095 102,62
Radkovy 167 177 2,529 69,99
Říkovice 459 453 3,849 117,69
Stará Ves 628 577 9,318 61,92
Turovice 223 220 3,627 60,66
Věžky 210 208 2,405 86,49
Vlkoš 723 744 8,944 83,18
Želatovice 542 519 4,447 116,71
Bořenovice 177 160 1,619 98,83
Kostelec u Holešova 989 976 15,022 64,97
Němčice 383 366 2,911 125,73
Pacetluky 211 223 2,560 87,11
Prusinovice 1 239 1 180 10,688 110,40
Roštění 737 708 6,872 103,03
Rymice 585 550 5,521 99,62
Kyselovice 485 488 6,759 72,20
Žalkovice 607 571 6,817 83,76
Horní Lapač 264 242 0,795 304,4
Kurovice 244 251 5,512 45,54
Ludslavice 479 492 5,846 84,16
Lechotice 388 368 4,962 74,16
Martinice 696 657 4,764 137,91
Míškovice 499 446 7,173 62,18
Přílepy 894 834 3,176 262,59
Třebětice 282 271 6,024 44,99
Zahnašovice 346 335 5,681 58,97
Žeranovice 756 748 5,379 139,06
Holešov 12 043 12 463 33,964 366,95
Lukoveček 427 367 22,679 16,18
Racková 780 662 11,182 59,20
Pravčice 730 726 6,997 103,76
CELKEM 35 077 34 610 292,960 118,14

Priorita 1:
Rozvoj turistiky
a služeb cestov
ního ruchu

1.1. Rozvoj cyklotu
ristiky hipoturistiky
a návazných služeb
cestovního ruchu

2.1. Podpora spol
ků na vesnicích
a zkvalitňování ob
čanské vybavenosti

3.1. Obnova 
původního rázu
krajiny

4.1. Rozvoj malé
ho a středního
podnikání venkov
ského charakteru

5.1. Spoluprací
partnerů k moder
nizaci technického
fondu údržby

Priorita 2:
Rozvoj života
v obcích

Priorita 3:
Péče o krajinu
a energetické
zdroje

Priorita 4:
Podpora venkov
ského podnikání
a zemědělství

Priorita 5: Tech
nická, dopravní
a informační
infrastruktura

1.2. Obnova pa
mátek s ohledem
na rozvoj cestovní
ho ruchu

2.2. Zvyšování
atraktivity veřej
ných prostranství
v obcích

3.2. Rozvoj využití
a zpracování
biomasy

4.2. Podpora
místních produktů

5.2. Zlepšení 
dopravní 
infrastruktury

1.3. Zajištění uby
tovacích a stravo
vacích kapacit

1.4. Informační
a turistické cen
trum venkova

2.3. Modernizace
škol a podpora ak
tivit dětí a mládeže

2.4. Zajištění rozvo
je bydlení ve ven
kovských obcích

3.3. Zavádění ob
novitelných zdrojů
energie

4.3. Podpora roz
voje zemědělství
a zkvalitňování
technologií

5.3. Internetizace
a využití nových in
formačních tech
nologií

Priorita 6:
Management
rozvoje místního
partnerství

6.1. Zlepšování
spolupráce
partnerů v regionu
a mezi MAS

6.2. Propagace
území a činnosti
MAS

6.3. Zajištění
pracovních skupin
a projektových
týmů

6.4. Zajištění
stabilního
managementu
rozvoje MAS

Integrovaná strategie
rozvoje území MAS – Partnerství Moštěnka: „My a svět“

MAS – PM se chce stát bránou Leaderu do Olomouckého a Zlínského kraje. Podobně jako oba kraje
vytvářejí společný region soudržnosti STŘEDNÍ MORAVA, spojením Mikroregionu Moštěnka a Mikrore
gionu Holešovsko do MAS je vytvořen předpoklad pro vzájemnou spolupráci venkovských obcí na pome
zí obou krajů. Zatímco NUTS II Střední Morava je „leteckým mostem evropských financí“ – Regionální
operační program (ROP) do obou krajů. MASPM chce jako občanské sdružení aktivní prezentací na nej
různějších fórech ukazovat cesty a vytvářet stezky mezi malými venkovskými obcemi obou krajů zezdola.

VIZE 2013

Region MAS – Partnerství Moštěnka v roce
2013 smysluplně využívá svého ekonomického
potenciálu, dbá přitom na kvalitní životní pro
středí a plnohodnotný život obyvatel. Je atrak
tivním územním celkem založeným na partner
ské spolupráci mezi obcemi, podnikateli a spol
ky. Je dobře dopravně i informačně propojen se
svým okolím a tvoří plnohodnotnou součást
střední Moravy – Olomouckého a Zlínského kraje.

F1 – Vzhled

IV.1.1. – Management IV.2.1. – Spolupráce

Rozvoj obcí
(45 vesnic)

Priority Integrované strategie rozvoje území MAS – PM:
Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu
Priorita 2: Rozvoj života v obcích
Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje
Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství
Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura
Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství

Partnerství – podpora místních spolků
Přenos zkušeností – regionální a mezinárodní spolupráce

Podpora zemědělství
(78 % půdy)

F2 – Služby

F3 – Dědictví

PRV IV.1.2. PRV IV.1.2.

F4 – Turistika

F5 – Podniky

F6 – Produkty

F7 – Lesy

Hospodářské zdroje Finanční zdroje Lidské zdroje Přírodní zdroje Kulturní zdroje

Priority Strategického plánu Leader navazující na analýzu území, místní zdroje a integrovanou strategii:



MAS je aktivní v národní i krajské spolupráci

Strategický plán Leader 2008–2013:
„Sedm statečných fiší pro Moštěnku“
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Z Integrované strategie „My a Svět“ vychází Strategický plán Leader – „Sedm statečných fiší pro Moš
těnku“. Žadatelé si mohou u MAS – PM požádat do 7 fichí (oblastí podpory) – viz tabulka.
Strategický plán Leader vznikal kombinací komunitní metody s důrazem na zapojení veřejnosti při stra

tegickém plánování území a expertní metody, která spočívala ve vytváření podkladových analýz území.
MASPM se v roce 2007 připravovala na SPL, ale v létě roku 2007 se rozhodla zúčastnit programu

Leader ČR 2007, kde byla úspěšná a získala praktické zkušenosti s metodou Leader.

MAS – PM má uzavřenu partnerskou smlou
vu se dvěma moravskými regiony ze sousedních
krajů, jedním českým, jedním slovenským a jed
ním polským regionem.

MAS MALOHONT – SLOVENSKO

„V rozprávkovom Gemeri, vítame Vás u dverí“
MAS MALOHONT působí v mikroregionech

Rimava a Rimavica, Teplý Vrch a Sinec – Kokav
sko ve středu Banskobystrického kraje na území
38 obcí a jednoho města a v regionu žije 26 ti
síc obyvatel. Malohont má uzavřenu spolupráci
také s francouzskou MAS PNR du Pilat (v blíz
kosti města St. Etienne.) www.malohont.sk

MAS SPOLEČNÁ CESTA, o.s.
(JIHOMORAVSKÝ KRAJ)

Region MAS Společná cesta se nachází na se
veru okresu Vyškov v Jihomoravském kraji a tvoří
jej čtyři svazky obcí Větrník (6 obcí), Rakovec (5 ob
cí), Ivanovický brána (12 obcí) a Mezihoří (13 ob
cí). Celkově MAS působí na území 36 obcí, kde ži
je 23,5 tisíce obyvatel. MAS Společná cesta uspě
la také se svým Strategickým plánem Leader.

www.spolecnacesta.cz

MAS NÍZKÝ JESENÍK, o.s.
(MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ)

Region MAS NJ se nachází v Moravskoslez
ském i Olomouckém kraji na území okresů Brun
tál a Olomouc. www.masnjesenik.eu

MAS STŘEDNÍ POVLTAVÍ, o.s.
(JIHOČESKÝ KRAJ)

Region tvoří 26 obcí v okolí města Milevsko v Ji
hočeském kraji. www.masstrednipovltavi.cz

LGD GÓRNA PROSNA – POLSKO

LGD Górna Prosna tvoří pět gmin – Rudni
ki, Radlo, Gorzów, Praszka, Byczyna. Region má
45 tisíc obyvatel. Zajímavostí je, že MAS – PM
i LGD – GP nejsou příhraničními regiony, ale jsou
zcela na opačném konci obou regionů.

Fiche Název Alokace

veřejná

F1 Pohledné vesnice – krásnější region
(PRV III.2.1.1. Zlepšení infrastruktury vzhledu obcí)

25%

F2 Pestrý život u nás doma na venkově
(PRV III.2.1.2. Občanské vybavení a služby)

40%

F3 Cesty k oživení místních tradic
(III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví)

8%

podnikání

F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
(III.1.3. Podpora cestovního ruchu)

8%

F5 Zemědělští hospodáři – uspořádaná krajina
(I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků)

11%

F6 Pravidla moštárny – síla chuti
(I.1.3.1. Přidávání hodnoty potravinářským produktům) 

3%

lesy F7 Krok za krokem po zelené
(II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích)

5%

Celkové rozdělení alokace mezi fiche MAS – PM v letech 2009–2013:

MAS – Partnerství Moštěnka se zúčastnila řady jednání a konferencí na krajské, národní i mezinárodní úrov
ni, kde její aktéři získávali kontakty a zkušenosti pro další formování MAS. MAS – PM prohlubovala spoluprá
ci partnerů nejen na svém území, ale aktivně se zapojila do vytváření sítí MAS na regionální i národní úrovni.

MAS – Partnerství Moštěnka byla členem Národní sítě rozvoje venkova (NSRV), která vznikla neformál
ně v roce 2005 a nyní je členem Národní sítě MAS ČR pod číslem 35 a její zástupci se zúčastnili konferencí
a akcí v Teplé, Praze, Boskovicích, Humpolci, Týnci nad Sázavou, Zábřehu či Hradci nad Moravicí. Každoroč
ně se v srpnu účastní také veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. MAS – PM je členem krajských
sdružení NS MAS v Olomouckém a Zlínském kraji.

Servisní organizace Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV) je od roku 2008 členem Spol
ku pro obnovu venkova. MAS – PM byla iniciátorem historicky prvního jednání zástupců SPOV Olomouc
kého a Zlínského kraje v Kostelci u Holešova.

Rok Popis akce / Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009
Vyúčtování IV.1.1. Výběr 2. kolo . x . . . x . . .

Výzva 1 a 2 – vyhlášení a příjem .

. . . . . . . . . . .

Výzva 1 a 2 – výběr a odevzdání . . . . . xx . . . xx . .

2010
Vyúčtování IV.1.1. x . . . x . . . x . . .

Výzva 3 a 4 – vyhlášení a příjem . . . . . . . . . . . .

Výzva 3 a 4 – výběr a odevzdání . x . . . xx . . . xx . .

2011
Vyúčtování IV.1.1. x . . . x . . . x . . .

Výzva 5 a 6 – vyhlášení a příjem . . . . . . . . . . . .

Výzva 5 a 6 – výběr a odevzdání . x . . . xx . . . xx . .

2012
Vyúčtování IV.1.1. x . . . x . . . x . . .

Výzva 7 a 8 – vyhlášení a příjem . . . . . . . . . . . .

Výzva 7 a 8 – výběr a odevzdání . x . . . xx . . . xx . .

2013
Vyúčtování IV.1.1. x . . . x . . . x . . .

Výzva 9 a 10 – vyhlášení a příjem . . . . . . . . . . . .

Výzva 9 a 10 – výběr a odevzdání . x . . . xx . . . xx . .

2014 Vyúčtování IV.1.1. x . . . . . . . . . . .

Partneři MAS – Partnerství Moštěnka:
Mikroregion Moštěnka: www.mostenka.cz 
Mikroregion Holešovsko: www.mikroregionholesovsko.cz
MAS MALOHONT: www.malohont.sk  
LGD GORNA PROSNA: www.gornaprosna.pl
MAS Nízký Jeseník: www.masnjesenik.cz 
MAS Společná cesta: www.spolecnacesta.cz
MAS Střední Povltaví: www.masstrednipovltavi.cz

Partneři SMARV:
MAS Moravská cesta: www.moravskacesta.cz
MAS Regionu Poodří: www.mas.region.poodri.cz 
MAS Moravský kras: www.masmoravskykras.cz 
MAS Podhostýnska: www.maspodhostynska.cz

Více informací na www.masmostenka.cz
a na stránkách www.smarv.cz

Časový plán výzev

Naši partneři



1. výzva MAS – Partnerství Moštěnka

2. výzva MAS – Partnerství Moštěnka

První a druhá výzva MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2009
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MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem
Leader „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ schváleným Ministerstvem země
dělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu roz
voje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realiza
ce místní rozvojové strategie 1. a 2. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

Číslo
fiche Název fiche

Hlavní
opatření
PRV Alokace pro 1. výzvu

F1 Pohledné vesnice
– krásnější region III.2.1.1.

70 % z 40 % alokace roku 2009,
tj. cca 2.742.723 Kč

F5 Zemědělské hospodaření
– uspořádaná krajina I.1.1.1.

30 % z 40 % alokace roku 2009,
tj. cca 1.175.452 Kč

Číslo
fiche

Název
fiche

Hlavní opa
tření PRV

Alokace
pro 1. výzvu

F2 Pestrý život u nás doma
na venkově

III.2.1.2. 80 % z 60 % alokace roku 2009,
tj. cca 4.701.810 Kč

F4 Nové příležitosti pod
nikání a agroturistiky

III.1.3.b) 20 % z 60 % alokace roku 2009,
tj. cca 1.175.453 Kč

Termín vyhlášení výzvy: 29. července 2009

Termín příjmu žádostí: Od 21. září 2009 do 2. října 2009 do 13 hodin

Oblasti podpory:

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region

Hlavní opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.2.1.2.

Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhle
du obcí

Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolko
vé, enviromentální a církevní aktivity

Cíl fiche: Zlepšení vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury s návaznou
občanskou vybaveností a službami, což povede k rozvoji celého regionu.
Charakter: Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Zajištění rozvo
je bydlení ve venkovských obcích. Zlepšení dopravní infrastruktury. Internetizace
a využití nových informačních technologií.

Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace podle (ob
čanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace), zá
jmová sdružení právnických osob, jsouli jejich členy obce,
svazky obcí, Církve a jejich organizace 

Způsobilé
výdaje:

Minimálně 100.000 Kč
Maximálně 2.000.000 Kč
(v případě III.2.1.1. záměr c) 1.500.000 Kč)

Výše
dotace:

Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kte
rých je stanovena dotace.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 1, část 23

Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina

Hlavní opatření
I.1.1.1.

Vedlejší opatření
III.1.1.

Modernizace zemědělských podniků
záměr a) Investice do budov, staveb a technologií pro živo
čišnou výrobu
záměr b) Investice do budov, staveb a technologií pro ro
stlinnou výrobu

Diverzifikace činností nezemědělské povahy
záměr a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy
záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na bio
masu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvaro
vaných biopaliv

Cíl fiche: Modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě s mož
ností diverzifikace zemědělské činnosti, s možností modernizace kotelen a výtopen
na biomasu, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkuren
ceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu.
Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj ma
lého a středního podnikání. Podpora místních produktů. Obnova původního rázu
krajiny. Rozvoj využití a zpracování biomasy.

Oprávnění
žadatelé:

Zemědělský podnikatel;
Podnikatelský subjekt, který je vlastněn z většiny zemědělský
mi prvovýrobci

Způsobilé
výdaje:

Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč

Výše
dotace:

60 % mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
50 % ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
50 % mladí zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných,
40 % ostatní zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 5, část 23

Pondělí 24. srpna, úterý 25. srpna, pondělí 31. srp 
na, úterý 1. září, středa 2. září, čtvrtek 3. září

Kostelec
u Holešova 9.00 – 15.00

Pátek 4. září KuH 8.00 – 13.00

Termín předkládání žádostí:

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webo
vých stránkách. Klíčovými termíny jsou:

Po 7. září Kostelec u H. Seminář a školení pro členy výběrové komise

Čt 21. září Kostelec u H. Jednání program. výboru: mj. losování hodnotitelů

Út 29. září, 8.00 Kostelec u H. Veřejná prezentace žadatelů

Út 29. září, 12.00 Kostelec u H. Jednání výběrové komise

St 30. září, 14.00 Kostelec u H. Schvalování výběru projektů program. výborem

Termín vyhlášení výzvy: 29. července 2009

Termín příjmu žádostí: Od 24. srpna 2009 do 4. září 2009 do 13 hodin

Oblasti podpory:

Základní informace společné pro obě výzvy

Územní vymezení:
Žadatelé mohou předkládat projekty pouze pokud mají místo bydliště, síd

lo, nebo provozovnu na katastrálním území 45 obcí:
Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Hor

ní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova
Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olo
mouckém kraji.

Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice, Pa
cetluky, Horní Lapač, Kurovice, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Pří
lepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice, Kyselovice, Žalkovi
ce, Racková a Lukoveček ve Zlínském kraji.

Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Kostelec u Holešova 58, 768 43

Alokace:
Výše alokace pro MAS – PM na rok 2009 je 11.628.538 Kč, z toho pro

opatření IV.1.2. činí 9.795.438 Kč.
Pro 1. výzvu je určeno 40% alokace roku 2009, tj. cca 3.918.175 Kč. Pro

2. výzvu je určeno 60% alokace roku 2009, tj. cca 5.877.263 Kč.

Stručná anotace jednotlivých fichí:
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Další společné informace pro obě výzvy
Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace pro

jektů na Regionálním odboru (RO) SZIF. Předpokládaný termín registrace je
do 26. října 2009 v rámci 8. kola příjmu žádostí PRV. Délka realizace pro
jektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody.

Způsob podání:
Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných pří

loh je předkládána v jednom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na
CD. (Kancelář MAS zajistí další dvě kopie tak, aby jedno paré bylo po výbě
ru projektů odevzdáno na SZIF, jedno paré zůstane v kanceláři MAS a jed
no paré bude po hodnocení a výběru projektů vráceno žadateli.)

Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je mož
né stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo
www.masmostenka.cz. Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat
v rámci jedné fiche pouze jedinou žádost o dotaci. Doporučujeme žadate
lům termín odevzdání projektů domluvit telefonicky předem.

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žá

dostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi.

Pokud nebude pro jednu fichi dosažena výše stanovené alokace, budou
finanční prostředky převedeny na projekty pro další fiche. Preferenční krité
ria pro výběr projektů jsou uvedena v SPL a pro každou fichi.

Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání pro
gramového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zá
stupců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.

Uplatnění inovačních přístupů:
V předkládaných projektech bude preferováno: Integrace, atraktivita,

partnerství, propagace, multiplikace, synergie, svépomoc, originalita, regio
nalita, management, spolupráce. Snahou MAS a cílem SPL je podpora pro
jektů, na které není možné běžně žádat v národních a krajských dotačních
programech. Tyto okolnosti jsou zohledněny také v preferenčních kritériích.
a) integrace více propojených aktivit
b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu
c) skutečně partnerské propojení – smluvní spolupráce obcí, podnikatelů

a NNO na území MAS včetně zapojení veřejnosti a spolupráce s odbor
níky v dané oblasti (např. zeleň)

d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche a výzvy
e) multiplikace výstupů
f) synergický efekt společně předkládaných projektů
g) svépomocná práce předkladatele a partnerů na realizaci projektů
h) podnícení nových originálních či obnovení společenských, kulturních aj. aktivit
i) rozvoj specifické místní produkce
j) rozvoj svébytného managementu místního partnerství – rozvojová agen

tura území
k) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce

Zvláštní ustanovení:
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stav

by, je doporučeno jako příloha čestného prohlášení žadatele stanovisko pří
slušného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba stavební
povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahra
zující stavební povolení.

První a druhá výzva byly schváleny Programovým výborem MAS – Part
nerství Moštěnka dne 18. května 2009.

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově

Hlavní opatření
III.2.1.2.

Vedlejší opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.3.1.

Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolko
vé, enviromentální a církevní aktivity

Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhle
du obcí

Vzdělávání a informace
a) vzdělávací projekt

Cíl fiche: Zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkva
litnění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, doprav
ní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji celého regionu.
Charakter: Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti.
Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově. Vytvoření a zajiš
tění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných
prostranství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Za
vádění obnovitelných zdrojů energie.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace podle (občan
ská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace), zájmová
sdružení právnických osob, jsouli jejich členy obce, svazky obcí,
Církve a jejich organizace

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; 
Maximálně 2.000.000 Kč (v případě III.2.1.2.c) 1.000.000 Kč)

Výše
dotace:

Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kte
rých je stanovena dotace.
–  Výdaje čerpané z opatření III.3.1. se řídí pravidlem de mi
nimis.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 2, část 23

Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky

Hlavní opatření
III.1.3.

Vedlejší opatření
III.1.1.

Vedlejší opatření
III.1.2.

Podpora cestovního ruchu
záměr b) ubytování, sport

Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
záměr a) diverzifikace činností nezemědělské povahy

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniků

Cíl fiche: Podpora rozvoje cestovního ruchu, volnočasových aktivit prostřednic
tvím diverzifikace činností nezemědělské povahy a zakládání podniků.
Charakter: Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvoj cy
kloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Rozvoj malého a středního
podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů.

Oprávnění
žadatelé:

– Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské
výrobě

– Nezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud mají
kratší než dvouletou historii podnikání v cestovním ruchu

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč;
Maximálně 2.000.000 Kč

Výše dotace: Maximální výše procenta dotace se řídí mapou podpory pro
opatření III.1.3.
Malé podniky 60 %, střední podniky 50 %,
velké podniky 40 %.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 4, část 23

Pondělí 21. září, úterý 22. září, úterý 29. zá
ří, středa 30. září, čtvrtek 1. října

Kostelec
u Holešova 9.00 – 15.00

Pátek 2. října Kostelec u Holešova 8.00 – 13.00

Pondělí 7. září Kostelec u Holešova Seminář pro žadatele k 2. výzvě

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webo
vých stránkách. Klíčovými termíny jsou:

Po 12. října KuH Jednání programového výboru: mj. losování hodnotitelů

Čt 15. října KuH Seminář a školení pro členy výběrové komise

Út 19. října, 8.00 KuH Veřejná prezentace žadatelů

Út 19. října, 13.00 KuH Jednání výběrové komise – hodnocení

St 20. října, 14.00 KuH Schvalování výběru projektů programovým výborem

St 20. října, 16.00 KuH Valné shromáždění členů MAS – potvrzení 1. a 2. výzvy

Termín předkládání žádostí:

Administrace výzvy:

V jiné dny jsou manažeři a poradci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS ne
bo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě
a na webových stránkách.

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Součástí této 2. výzvy je stručná anotace jednotlivých fichí:



Ministerstvo zemědělství podpořilo ve IV. ose Programu
rozvoje venkova kromě 48+32 regionů dalších 32 MAS
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Nikoliv plánovaných 80, ale 112 místních akčních
skupin bude nakonec naplňovat své místní roz

vojové strategie v evropském programu Leader, kte
rý je součástí Programu rozvoje venkova. Posledních
32 MAS bude řešit program ve zkráceném režimu.

V takzvané druhé vlně bylo podpořeno 32 MAS.
(Termín „vlna“ je zde používán proto, že PRV vyhla
šuje opatření v „kolech“ a samotné MAS vyhlašují
„výzvy“.) Nejúspěšnější byly MAS z Olomouckého
a Zlínského kraje, kterých v hodnocení uspělo cel
kem deset, po pěti z každého kraje. Do této druhé
vlny se přitom nově přihlásilo 23 MAS, které uspěly
v národním programu Leader ČR 2007 a nemohly se
tak zúčastnit první vlny v roce 2007. Ve druhé vlně
jich uspěla nadpoloviční většina – 13. Čtyři MAS by
ly vybrány dodatečně v další „dvaatřicítce“, 3 MAS
neuspěly a dokonce tři MAS z Leaderu ČR byly vyřa
zeny v administrativní kontrole. Paradoxní je, že na
příklad z Olomouckého kraje bylo podpořeno 5 MAS,
dodatečně další dvě, ale dokonce 4 MAS byly vyřa
zeny před samotným hodnocením. V první dvaatři
cítce vybraných MAS je kromě třinácti MAS z Lea
deru ČR 2007 také MAS Buchlov (úspěšný v Leade
rech ČR 2004–2006), LAG Strakonicko (L ČR 2005)
a MAS Partnerství venkova (L ČR 2006). Pět MAS se
nezúčasnilo Leaderu ČR 2007 ani první vlny (např.
Valašsko – Horní Vsacko) a celkem 14 MAS „skláda
lo reparát“ z první vlny. Mezi první vybranou dvaa
třicítkou je 17 moravských a 15 českých MASek.
Nejvíce dodatečně vybraných MAS bylo naopak
z krajů Královéhradeckého (7) a Pardubického (5).
Královéhradecký kraj se přitom stal regionem, kde

PŘEHLED ÚSPĚŠNOSTI MAS V PROGRAMU LEADER PODLE KRAJŮ

Kraj Podpořené MAS v Leaderu PRV Nevybra
né MAS
ve 2 vlně

MAS v kraji (v závorce: členové NS MAS)
1 vlna
2008

2 vlna
2009

– Z toho
L ČR 2007

Vybrané
navíc

Celkem Leader
PRV IV.

Ostatní

Středočeský 5 3 1 3 5 17 (15) 11 (11) 6

Jihočeský 8 3 0 1 4 17 (13) 12 (10) 5

Plzeňský 5 0 0 3 1 9 (6) 8 (5) 1

Karlovarský 1 1 1 1 1 4 (3) 3 (2) 1

Ústecký 0 3 2 1 0 8 (6) 4 (4) 4

Liberecký 4 1 0 0 1 7 (7) 5 (5) 2

Královéhradecký 3 2 2 7 0 12 (11) 12 (11) 0

Pardubický 0 2 1 5 2 11 (9) 7 (6) 4

Vysočina 4 3 0 2 5 16 (7) 9 (5) 7

Jihomoravský 6 3 1 0 1 11 (10) 9 (8) 2

Olomoucký 5 5 3 2 5 18 (12) 12 (9) 6

Zlínský 3 5 2 4 3 16 (8) 12 (5) 4

Moravskoslezský 4 1 0 3 0 9 (8) 8 (8) 1

Celkem
48 32 13 (23) 32 28 155 (115)

(74 %)
112 (89)

(79 %)
43

Leader ČR 2007: podpořeno 24 MAS (2 MAS se sloučily), 13 ve 2 vlně přímo, 4 dodatečně, 3 neuspěly, 3 vyřazeny
MAS v kraji: V závorce je uveden počet členů NS MAS z daného kraje. Národní síť MAS nyní zastupuje 74% všech
existujících MAS, které se někdy přihlásily do programu Leader a 89 ze 112 MAS, které byly úspěšné ve IV. ose v ev
ropském Leaderu (to je 79%). Zdroj: Archiv TSu, www.leaderplus.cz, www.szif.cz, databáze členů NS MAS ČR

SEZNAM MAS SCHVÁLENÝCH K FINANCOVÁNÍ Z PRV VE DRUHÉ VLNĚ (32)

Název MAS Kraj
IV.1.2.

(Projekty)
L ČR
2007

1.
MAS Společná cesta
www.spolecnacesta.cz

Jihomoravský 7 985 525

2.
MAS České středohoří
www.mascs.cz

Ústecký 11 657 862 ano

3.
MAS Horní Pomoraví
www.hornipomoravi.eu

Olomoucký 13 055 514 ano

4.
Region Pošembeří
www.posemberi.cz

Středočeský 8 642 636

5.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
www.maspolicsko.cz

Pardubický 7 667 623

6.
LAG Strakonicko
www.strakonicko.net/mas

Jihočeský 10 278 639

7.
Luhačovské Zálesí
www.luhacovskezalesi.cz

Zlínský 8 097 506 ano

8.
MAS ZáhoříBečva
www.maszahoribecva.cz

Olomoucký 6 044 584 ano

9.
MAS Opavsko
www.regionopavsko.cz

Moravskoslezský 10 717 942

10.
MAS Svatojiřský les
www.svatojirskyles.cz

Středočeský 6 508 039 ano

11.
MAS Mikroregionu Buchlov
www.buchlov.cz

Zlínský 6 388 055

12.
MAS Podlipansko
www.podlipansko.cz

Středočeský 9 557 477

13.
MAS Sokolovsko
http://massokolovsko.eu

Karlovarský 20 541 228 ano

14.
O.p.s. pro Český ráj
www.crajops.sph.cz

Liberecký 7 767 567

15.
MAS ORLICKO
www.mas.orlicko.cz

Pardubický 10 344 154 ano

16.
MAS Valašsko – Horní Vsacko
www.valasskohornovsacko.cz

Zlínský 6 791 827

SEZNAM MAS SCHVÁLENÝCH K FINANCOVÁNÍ Z PRV VE DRUHÉ VLNĚ (32)

Název MAS Kraj
IV.1.2.

(Projekty)
L ČR
2007

17.
Via rustica
www.viarustica.cz

Vysočina 8 933 945

18.
MAS Moravský kras
www.masmoravskykras.cz

Jihomoravský 10 827 937 ano

19.
MAS – Partnerství Moštěnka
www.masmostenka.cz

Olomoucký 9 795 438 ano

20.
Královská stezka
www.kralovskastezka.cz

Vysočina 5 735 834

21.
Podhorácko
www.maspodhoracko.cz

Vysočina 6 222 970

22.
Sdružení Západní Krušnohoří
www.maskaszk.cz

Ústecký 12 266 314 ano

23.
MAS Broumovsko +
http://mas.broumovsko.cz/

Královéhradecký 7 085 904 ano

24.
MAS Východní Slovácko
www.masvychodnislovacko.eu

Zlínský 9 470 843 ano

25.
Na cestě k prosperitě
www.nacestekprosperite.cz

Olomoucký 6 321 476

26.
Prostějov venkov
www.maspvvenkov.cz

Olomoucký 6 666 109

27.
Rozkvět zahrady jižních Čech
www.masrozkvet.cz

Jihočeský 6 24 4945

28.
MAS Labské skály
www.maslabskeskaly.estranky.cz

Ústecký 6 921 206

29.
MAS Kelečsko – Lešensko
– Starojicko www.maskls.cz

Zlínský 6 615 432

30.
MAS Partnerství venkova
www.maspartnerstvi.cz

Jihomoravský 6 831 422

31.
Království – Jestřebí hory
www.kjh.cz

Královéhradecký 8 913 872 ano

32.
MAS Pomalší
www.maspomalsi.cz

Jihočeský 7 111 615

získaly podporu všechny MAS, které v kraji působí.
V těsném závěsu je Moravskoslezský a Plzeňský kraj.
Naopak největší počet neúspěšných MAS mají kra
je Vysočina (7), Středočeský (6) a Olomoucký (6).
Z tohoto kraje je ovšem nejvíce podpořených MAS –
dvanáct – stejně jako v krajích Zlínském, Králové
hradeckém a Jihočeském.

Zasedání hodnotitelské komise pro opatření IV.1.1
Místní akční skupina se uskutečnilo dne 27. 3. 2009.
Hodnotitelská komise doporučila ministrovi zeměděl
ství 32 místních akčních skupin k podpoře z Programu
rozvoje venkova ČR 2007–2013. Ministr zemědělství
dne 8. dubna 2009 potvrdil závěry hodnotitelské ko
mise a schválil 32 místních akčních skupin. TSu



Ve slovenském Leaderu podpořeni naši partneři
z Banskobystrického kraje: Malohont

Studijní cesta Holešovska a Moštěnky do partnerského
regionu na středním Slovensku MAS Malohont
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Na dvoudenní cestu k partnerovi na Slovensko se vydali ve dnech 24. a 25. červ
na 2009 zástupci mikroregionu Holešovsko a mikroregionu Moštěnka. Ta

to akce byla financována z projektu „Moravské regionu rozvíjejí partnerství“
z programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj 2009, kde
je žadatelem MR Holešovsko a MR Moštěnka partnerem projektu. Slovenská
MAS navíc čerstvě oslavovala úspěch v programu Leader.

Po příjezdu do sídla MAS Malohont v Hrachově jsme se přivítali společným
obědem. Úvodem jsme si navzájem představili MAS Malohont a MAS – Part
nerství Moštěnka a jejich zkušenosti s realizací jednotlivých projektů. Místní
podnikatelé nás překvapili milým dárkem – dortem s logy obou MAS.

Po obědě jsme se vydali na prohlídku vodního mlýna v obci Vel´ké Teria
kovce. Tento vodní mlýn je krátce před dokončením a v budoucnu bude fun
govat jako muzeum tradičních řemesel. 

Atmosféru folklorního festivalu nám naši partneři z Malohontu přiblížili ve
čerem na dvoře Pavlínka v obci Klenovec. Posezení při občerstvení a nefor

málních rozhovorem dotvořili mladí muzikanti z Kle
novce a Terchové. V nočních hodinách jsme se ubyto
vali v obci Kokava nad Rimavicou v penzioně Močiar.

Druhý den studijní cesty jsme začali v obci Drienčany – pohádková vesnice.
Obec Drienčany je místem, kde žil a tvořil spisovatel Pavel Dobšinský. Při pro
hlídce obcí jsme se vyfotili u slunečních hodin.

Poté nás pohostili místními specialitami a představili nám projekty mikro
regionů. Cestou domů z regionu Malohont jsme se zastavili na farmě Gulik,
kde pro nás byla připravená ochutnávka sýru a žinčice. Předposlední zastávkou
byla restaurace Koliba v Ožďanech, kde jsme zhodnotili celý pobyt a možnos
ti projektů Spolupráce. Poslední neplánovou zastávkou byla návštěva kláštera
v Oždanech.

Na studijní cestě se nám velmi líbilo a rádi naše přátele ze Slovenska přiví
táme na podzim u nás na území MAS – Partnerství Moštěnka.

Lenka Baďurová

Dlouho očekávané výsledky slovenského Leaderu přinesly dobré zprávy: Pod
poru získala MAS Malohont, která je od roku partnerem MAS – Partnerství

Moštěnka a také MAS Podpolanie, která je partnerem MAS Regionu Poodří. Obě
slovenské MAS jsou z Banskobystrického kraje.

STRATÉGIA MAS MALOHONT JE SCHVÁLENÁ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo 15 z 38 preložených stratégií,
ktoré ku koncu roka 2008 mohli predkladať občianske združenia založené
a fungujúce na princípoch prístupu Leader. Jednou z týchto stratégií je aj stra
tégia našej MAS pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme.

Vyvrcholilo tak niekoľkoročné úsilie starostov, podnikateľov a zástupcov
združení z nášho regiónu, ktorí sa aktívne podieľali na spracovaní stratégie, zú
častňovali sa zasadnutí, pracovných stretnutí a iných aktivít MAS. Celkový finanč
ný balík, o ktorý sme sa predložením stratégie uchádzali, je 2 084 578,11 EUR
(62,8 miliónov korún) na 5 rokov, k čomu prispejú počas 5 rokov aj obce za
hrnuté do územia MAS, a to sumou 172 661,49 EUR (5,2 miliónov korún).

Zo schválených finančných prostriedkov budeme v rámci prístupu Leader
podporovať tie aktivity, ktoré sme si naplánovali v stratégii:

Podpoľanie 4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie

Miestna akčná skupina MALOHONT Integrovaná stratégia rozvoja územia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Malohont:
„Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme“

Další podpořené MAS: Trnavský kraj: 3, Trenčianský kraj: 2, Nitrianský kraj: 5; Žilinský kraj: 1, Banskobystrický kraj: 3, Prešovský kraj 1.
(Kompletní výsledky jsou uvedeny ve Zpravodaji SPOV ČR www.spov.org a na www.masmostenka.cz)

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko
kapacitných ubytovacích zariadení

3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
3.2 Obnova a rozvoj občianskej vyba

venosti v obciach
Schválením stratégie nám bola zároveň schválená aj podpora na propagá

ciu a informovanosť v regióne, školenia, prevádzku vlastnej kancelárie a na pra
covníkov, ktorí budú zabezpečovať všetky administratívne a odborné práce sú
visiace s realizáciou stratégie.

Nezabudli sme ani na občianske združenia, neziskové organizácie, spolky,
školy a ostatných aktívnych občanov, pre ktorých bude MAS MALOHONT vďa
ka finančnému príspevku obcí každoročne realizovať grantový program.

V mene spracovateľského kolektívu stratégie rozvoja územia MAS MALO
HONT, ďakujeme všetkým starostom, podnikateľom, občianskym združeniam,
aktívnym občanom, zástupcom škôl a ďalším inštitúciám za ich čas, úsilie, fi
nancie a aktívnu účasť na spracovaní stratégie. Naše poďakovanie patrí aj po
slancom obecných zastupiteľstiev za odsúhlasenie podpory, vďaka ktorej budú
môcť miestne subjekty zrealizovať viac projektov v prospech rozvoja obcí i ce
lého regiónu. Mirka Kubaliaková, manažérka MAS Malohont



Vesnice z Holešovska bodovaly v soutěži Vesnice roku 2009

První LEADERFEST přivítal na Opavsku zástupce MAS z řady
evropských zemí, ovšem z Čech přijelo velmi málo zástupců
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V Hradci nad Moravicí, v regionu MAS Opavsko na severu Moravy, se usku
tečnilo ve dnech 18. až 19. června 2009 první setkání Leaderů evropských

zemí, odborné a společenské setkání aktérů rozvoje venkova, především míst
ních akčních skupin, tedy těch, kteří pracují metodou Leader nebo se na ni při
pravují, a jejich partnerských organizací.

Úvodní zahajovací projevy přednesli zástupci ELARD – Patras Panagiotis
a NS MAS ČR – František Winter. Evropská Leader asociace pro rozvoj venko
va (ELARD)je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1999 národ
ními sítěmi Leader různých členských států EU. Dále vystoupil Dieter Wagner,
zástupce Evropské sítě pro rozvoj venkova (EBRD), která je obdobou tuzemské
Celostátní sítě pro venkov (CSV). Poté se prezentovaly národní programy Lea
der z ČR, Maďarska, Slovenska, Polska, Estonska a Finska.

Průběžně se v nádvoří zámku v Hradci nad Moravicí uskutečnil jarmark – pře
hlídka místní produkce z regionů, zejména z Moravskoslezského kraje. Odpoled
ní blok měl tato témata: Životní prostředí, udržitelný rozvoj venkova; Prezentace
možností a modelových příkladů – Hostětín; Program „Zelená úsporám“; Pro
gramy ochrany půdy v ČR jiné. Akci doprovázela prezentace a výstava jednotli
vých zúčastněných MAS.V průběhu celého dne využila řada místních akčních
skupin k jednání s partnery. Akce se kromě MAS zúčastnili také zástupci kraj
ských agentur pro zemědělství a venkov, které se spolu s MAS podílejí na Ce
lostátní síti pro venkov (CSV). Akci byla přítomna i ředitelka odboru venkovských
podpor ministerstva zemědělství Zuzana Dvořáková. LeaderFestu se zúčastnila
většina místních akčních skupin z Moravy a Slezska, ovšem z Čech přijeli zástupci
pouze některých MAS, které šlo spočítat na prstech jedné ruky. TSu

Výsledky soutěže Vesnice roku 2009, pořádaná Spolkem pro obnovu venko
va, Svazem měst a obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj, byly vyhlášeny

v červnu 2009 pro Zlínský kraj v Baťové mrakodrapu za účasti hejtmana Sta
nislava Mišáka. Letošního 15. ročníku soutěže se zúčastnilo 15 obcí ze Zlín
ského kraje. Vesnicí roku 2009 se stala obec Újezd a získala tak Zlatou stuhu
za celkové vítězství v soutěži.

Obce z území MAS–PM se také zúčastnily této soutěže a byly úspěšné.
Obec Prusinovice získala Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zeměděl
ského subjektu. Bílou stuhu obdržela obec Kyselovice. Tato stuha se udělu
je za činnost mládeže. Oceněna byla i obec Ludslavice, a to za údržbu a vý
sadbu zeleně v extravilánu obce. Nejúspěšnější z Kroměřížska jsou ovšem Ky
selovice. Kromě Bílé stuhy dostaly také diplom za vzorné vedení obecní
knihovny. Oceněným blahopřejeme a ostatním přejeme, aby v příštích letech
byli stejně úspěšní. LB



Grantový program v Moštěnce podpoří 20 projektů
a aktivit místních spolků

Ve dnech od 27. dubna do 25. května v rámci vý
zvy Grantového programu v regionu Moštěnka

přijala MAS – Partnerství Moštěnka celkem 27 žá
dostí od místních spolků a obcí. Žadatelé mohli před
kládat projekty v rámci oblastí podpory – A) Podpo
ra tradičních akcí regionálního významu, B) Podpora
nových zajímavých společenských, kulturních, spor
tovních a volnočasových akcí, C) Podpora místních
obecních slavností a významných výročí spolků.

Výběrová komise MAS – PM se sešla 1. června
a každý z členů hodnotil 9 projektů, které si vylo
soval. Členové Výběrové komise se dohodli, že pod
poří 20 projektů, které měly nejvyšší hodnocení.
Dvanáct projektů bude podpořeno v plné výši a pro
osm projektů s menším počtem bodů je navrženo

zkrácení dotace. Jednot
liví úspěšní žadatelé byli
vyznáni k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Cílem Grantového programu je zlepšení atraktivi
ty společenských, kulturních, sportovních a volnoča
sových akcí pořádaných v obcích regionu Moštěnka
prostřednictví rozvoje spolupráce a partnerství míst
ních spolků a obcí. Grantový program regionu Moš
těnka je součástí projektu „Rozvíjíme partnerství“,
který získal jako celek podporu z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2009. Žadatelé se podí
lejí na spolufinancování akce minimálně 40%.

V současné době již u některých žadatelů akce
proběhla a jiní se již plně věnují přípravě na podpo
řenou aktivitu.

Jednou z již zrealizovaných akcí je projekt „Umí
me se spolu radovat – děti, rodiče, veřejnost“.
Žadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Říko
vice a obdrželi podporu 10.500 Kč.

Akce se konala 13. června v parku v Říkovicích.
Zúčastnily se jí děti a rodiče z Říkovic a ze Staré Vsi.
Děti ze Základní a Mateřské školy ve Staré Vsi si při
pravili kulturní vystoupení, ve kterém se předvedl
i kroužek aerobiku z Kyselovic. Po vystoupení měli
děti možnost ukázat své dovednosti v různých sou
těžích. Největší úspěch měla jízda na lanové klad
ce, kterou zajistili členové SDH Říkovice. Po celou
dobu akce hrála k tanci a poslechu hudební skupi
na Karolina. LB
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Informace o výsledcích
dotačních programů:

V PROGRAMU POV MMR 2009 USPĚLA
VĚTŠINA OBCÍ Z MOŠTĚNKY A HOLEŠOVSKA

MMR zveřejnilo výsledky programu Podpora
obnovy venkova (POV) 2009. Z regionu MAS – PM
uspělo 14 projektů. V DT1 uspěly obce Beňov
a Ludslavice. V DT2 získají podporu obce Čechy,
Dřevohostice, Vlkoš, Lechotice, Prusinovice, Rymice
a Racková. V DT3 získal podporu projekt „Mo
ravské regiony rozvíjejí partnerství (žadatelem je
DSO MR Holešovsko a jeho partnerem je DSO
MR Moštěnka).V DT4 (památky) získaly podpo
ru projekty Přestavlk, Želatovic, Bořenovic a Ky
selovic. (V POV MMR 2009 nezískali podporu
4 žadatelé z regionu MAS – PM.)

POV OLOMOUCKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
2009 LETOS PRO OBCE Z REGIONU PŘÍLIŠ

ÚSPĚŠNÝ NEBYL

V Programu obnovy venkova OK 2009 uspělo
letos 5 obcí z mikroregionu Moštěnka – Želatovi
ce, Přestavlky, Horní Moštěnice, Stará Ves a Do
brčice. Dalších 12 obcí obcí podporu nezískalo,
1 obec žádost stáhla a 4 obce se letos do POV ne
přihlásily. V DT2 uspěly projekty MAS – Partner
ství Moštěnka „Rozvíjíme partnerství“ (1. místo)
i Mikroregionu Moštěnka „Moštěnka se baví,
sportuje a slaví“ (7. místo).

V podprogramu na Podporu obnovy venkova
Zlínského kraje letos uspěly pouze 2 obce se svý
mi projekty – Ludslavice a Lechotice.

Více informací ve Zpravodaji SMARV č. 18,
který je ke stažení na www.smarv.cz v sekci In
folisty, nebo na www.masmostenka.cz v sekcích
Projekty MAS a DOTAČNÍ PROGRAMY.

Č. Žadatel Název projektu Oblast
Žádaná
částka

Celkový
rozpočet

Přidělený
příspěvek

1. SDH Dřevohostice Hasičské muzeum B 18 000 30 000 18 000

2. Kynologický klub Vlkoš Hanácké přebory B 18 000 30 000 18 000

3. TJ Sokol Beňov „Rockslet – fest 2009“ A 15 000 75 000 15 000

4. Mariánov, o.s. Podpora tradičních akcí regionálního
významu A 18 000 30 000 18 000

5. Jezdecký klub Radkova
Lhota

Velká cena mikroregionu Moštěnka 
– CROSS COUNTRY A 6 000 10 000 6 000

6. Jezdecký klub Radkova
Lhota Moštěnka CUP A 18 000 30 000 18 000

7. Obec Lipová
+ spolupracovníci

Tradiční dětský den a druhé setkání
seniorů v obci Lipová C 18 000 30 000 18 000

8. Obec Beňov
+ SDH Beňov „O pohár obce Beňov 2009“ A 7 000 42 000 7 000

9. ENDUROCROSS
Dřevohostice, o.s. Částečná oprava motokrosové trati B 18 000 30 000 18 000

10. Český zahrádkářský
svaz Beňov

Malování na chodníku a přátelská
posezení B 18 000 30 670 18 000

11. SDH Turovice Oslavme naše 70. výročí SDH Turovice C 18 000 30 000 18 000

12. SDH Dřevohostice Závěrečné vyhodnocení hasičského 
seriálu – Putovní pohár MR Moštěnka A 8 000 14 000 8 000

13. TJ Jezdec Bochoř Vybavení jezdeckého areálu B 18 000 30 000 15 000

14. TJ Sokol Domaželice 3. ročník turnaje v malé kopané A 18 000 30 000 15 000

15. FC Želatovice Turnaj žáků v kopané – Memoriál Ladi
slava Němce a Viléma Zbořila 17. ročník A 18 000 30 000 15 000

16. MS Domaželice Mikroregionální střelby A 18 000 30 000 15 000

17. SDH Stará Ves Slavnostní schůze s programem 
k 120. výročí založení SDH Stará Ves C 15 000 25 000 10 500

18. Aktivní klub Křtomil Dětský den ve Křtomii – To je ono!!! B 18 000 30 000 10 500

19. SDH Říkovice Umíme se radovat spolu 
– děti, rodiče, veřejnost B 11 580 19 300 10 500

20. Obec Přestavlky Oslavy k 745. výročí první písemné
zmínky o obci C 15 000 55 000 10 500

21. Obec Domaželice Tradiční Svatojakubské hody C 12 000 20 000 –

22. Aleš Sigmund
(„S“ club), Dřevohostice

Rockový festival
„Dřevo ROCKFEST“ A 18 000 30 000 –

23. Centrum pro volný čas
Dřeváček, o.s.

Ahoj léto 
– den otevřených dveří v Dřeváčku B 8 400 14 000 –

24. Mariánov, o.s. Podpora místních obecních slavností C 18 000 30 000 –

25. Aktivní klub Křtomil Fotbalový turnaj a Mikuláš B 18 000 30 000 –

26. Obec Turovice Obecní dny obce Turovice C 18 000 30 000 –

27. SC Stará Ves Tradiční hodové oslavy C 18 000 30 000 –

Celkem 282.000

Přehled podpořených projektů z grantového programu:



VI. setkání obcí mikroregionu Moštěnka přineslo
pobavení v zámeckém areálu v Dřevohosticích

Dobrá praxe: Společně měníme a rozvíjíme venkov – SMARV
Středomoravská agentura rozvoje venkova,

o.p.s. získala v rámci 5. kola Programu rozvoje ven
kova podporu na projekt „Společně Měníme a Roz
víjíme Venkov – SMARV“ a to z opatření PRV III.3.1.
Vzdělávání a informace. Vzdělávací akce budou za
měřeny na regiony ve středu Moravy, tj. MAS  Part
nerství Moštěnka, MAS Podhostýnska a MAS Vizo
vickoSlušovicko. Projekt předpokládá ještě další
partnerský region.

První seminář na téma „Občanská vybavenost
a služby v PRV“ se již uskutečnil 23. 6. 2009 v By
střici pod Hostýnem. Obsahem prvního semináře by
ly „Projekty občanského vybavení z pohledu malých
obcí a neziskových organizací“. Postupně Vám kaž
dý měsíc od září 2009 až do června 2010 nabídne
me dalších 9 seminářů zaměřených na problemati
ku Programu rozvoje venkova osy III. Soustředíme se
na projekty dobré praxe, chyby a zkušenosti při pří
pravě projektů a postupy administrace těchto pro
jektů. Nabídneme také specializované odborné kur
zy, které vás budou nejvíce zajímat. Přizpůsobíme se
aktuálním okolnostem a vašim potřebám.

SERVISNÍ ORGANIZACE
PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

Středomoravská agentura rozvoje venkova je se
rvisní organizace, kterou spoluzaložila MAS – Part
nerství Moštěnka. Hlavním úkolem SMARV je zpra

cování projektových žádostí pro subjekty na území
MASPM a mikroregionů Moštěnka a Holešovsko,
obce, neziskové organizace (místní spolky a sdruže
ní), podnikatele a zemědělce v regionu a jeho okolí.
S ohledem na aktuální potřeby se SMARV zaměřila
na poradenství k SPL a zajištění managementu
v MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří, MAS
Moravský kras a sousední MAS Podhostýnska. Pro
jektoví manažeři v MAS – Partnerství Moštěnka tak
přenosem svých zkušeností do těchto okolních MAS
a získáním nových konkrétních zkušeností, které při
realizaci SPL získají, zpětně aplikují v MASPM.

HLAVNÍ AKTIVITY:

A) Dotační poradenství (vyhledání vhodných dotač
ních zdrojů na záměry žadatelů, zpracování pro
jektových žádostí, studií proveditelnosti apod.)

B) Projektové řízení (zajištění výběrových řízení, ve
dení účetnictví, management MAS, monitoring
projektů)

C) Strategické plánování (zpracování plánů rozvoje ob
cí, regionů – DSO a MAS, studie a analýzy venkova)

D) Animace venkova (semináře a konference, škole
ní a vzdělávací akce, cesty za dobrou praxí, veřej
ná projednávání a facilitace, propagace) TSu

Již šesté setkání obcí mikroregionu Moštěnka se
v sobotu 11. července 2009 odehrálo nejen v areálu

zámecké zahrady v Dřevohosticích.
Den začal rozlosováním mužstev malé kopané

do skupin. Turnaj probíhal v novém sportovně – kul
turním areálu v obci Křtomil. Po celodenním zápa
sení vyhrál domácí tým Křtomile, na druhém místě
se umístnili Radkovy a bronzové místo obsadilo
mužstvo Dřevohostic.

V zámecké zahradě hned po ránu začaly soutě
že koní v parkuru a v areálu „Na Výsluní“ si mysliv
ci zastříleli na umělé holuby.

Odpoledne se v zámecké zahradě představilo
10 soutěžních týmů z jednotlivých obcí mikroregio

nu Moštěnka. Mezi 8 disciplínami, které musely
všechny týmy zdolat, bylo například zdolávání pře
kážek parkuru, koulení popelnic, lov na dotace,
agroturistika a další zajímavé a netradiční úkoly.

Celým odpolednem diváky provázel jako mode
rátor beňovský Zbyněk „Mošna“ Batěk za pomoci
kastelána dřevohostického zámku Jiřího Kasperlika.

Soutěžní večer završila uměleckopěvecká sou
těž „O dřevohostického kohóta“. Mikroregionální
superstar se stal nejlépe hodnocený Jenda Kotůlek
z Horní Moštěnice.

Večer divákům zpříjemnil zpěv účastníka oprav
dové Superstar – Julian Záhorovský. Do ranních ho
din přítomné diváky bavila kapela Quantum.

A ještě oficiální výsledky:
1. místo  Čechy 6. místo  Turovice
2. místo  Vlkoš 7. místo  H. Moštěnice
3. místo  Domaželice 8. místo  Lipová
4. místo  Dřevohostice 9. místo  Bezuchov
5. místo  Bochoř 10. místo  Křtomil

Počasí přálo a tak si tento krásný den užili ne
jen soutěžící, ale i stovky diváků, kteří na soutěže

zavítali. Již dnes se
všichni těšíme na
další ročník příjem
ně stráveného zá
bavného víkendu.

LB

Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ vydává MAS – Partnerství Moš
těnka, o. s., Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, IČ: 270 17 010. Připravili: Tomáš Šulák a Lenka Baďurová. Své příspěvky ke
zveřejnění můžete zasílat na emailovou adresu: lenka.badurova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čísla je 31. 11. 2009. Náklad 10.000 ks.
Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel: 774 724 774.

Kontakty MAS – Partnerství Moštěnka:
Jméno Funkce telefon email
Tomáš Šulák předseda MAS 775 949 142 tomas.sulak@smarv.cz
Marie Mlčáková organizační manažer MAS 733 784 707 majunta@seznam.cz
Ing. Ivana Chytilová finanční manažer MAS 737 151 813 ivana.chytilova@smarv.cz
Lenka Baďurová poradce MAS pro monitoring 739 344 126 lenka.badurova@smarv.cz
Markéta Kropáčková místopředseda MAS 737 775 991 starosta@obeclisna.cz
Lenka Mrtvá účetní služby 602 740 990 lmrtva@seznam.cz
Adresa sídla: Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice 
IČ: 270 17 010
Adresa kanceláře: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
Telefon: 576 115 007
Elektronická adresa: leader@mostenka.cz
Internetové stránky: www.masmostenka.cz
Registrační číslo SPL v PRV: 08/005/41100/671/000113
Číslo účtu: 4200193351/6800 – Volksbank CZ

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

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy


