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OPATŘENÍ DOTACE V KČ PŘÍKLADY REALIZACE

PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Podpora udržitelné a bezpečné dopravy 30 000 000 výstavba a rekonstrukce chodníků 
ve Vlkoši, Pravčicích, Prusinovicích, 
Němčicích apod.

Podpora sociálních služeb a sociálního 
začleňování

5 982 996 vyhlášení 2020

Podpora kvality a dostupnosti 
infrastruktury vzdělávání a celoživotního 
učení

15 036 370 rekonstrukce jazykových učeben 
v 3. ZŠ Holešov, stavební úpravy 
a nadstavba v MŠ Prusinovice, podpora 
polytechnické výchovy v Kostelci 
u Holešova apod.

Obnova památek kulturního dědictví 2 268 286 revitalizace židovského hřbitova 
v Holešově

CELKEM 53 287 652

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Podpora investic do rostlinné a živočišné 
výroby

5 500 950 nákup diskového podmítače, stroje do 
živočišné výroby, kolového traktoru, 
secího stroje apod.

Podpora zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh

1 366 763 rekonstrukce provozovny na výrobu 
regionálních potravin, zpracování 
zeleniny, vybavení bourárny apod.

Podpora investic do lesnických 
technologií a technologií na zpracování 
lesnických produktů

799 164 vyvážecí vlek s hydraulickou rukou, 
nákup koně

Investice do ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin

255 000 oplocenka pro obec Beňov

Podpora investic do nezemědělských 
činností a agroturistiky

7 740 000 nákup ohraňovacího lisu, technologie 
pekárny, stroje pro truhlářskou dílnu, 
rypadlo-nakladače, profilovačky apod.

Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech

6 177 393 bude vyhlášeno 2021

CELKEM 21 839 270

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Podpora sociálních služeb a sociálního 
začleňování

3 688 138 podpora komunitní sociální práce 
v mikroregionu Moštěnka

Podpora prorodinných opatření 3 341 056 podpora příměstských táborů 
v Dřevohosticích, Fryštáku, Holešově, 
mikroregionu Moštěnka

Podpora zaměstnanosti a zahájení 
podnikatelské činnosti

5 545 750 podpora pracovních míst na území MAS

CELKEM 12 574 944

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
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OPATŘENÍ DOTACE V KČ PŘÍKLADY REALIZACE

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vytváření prvků územní ekologické 
stability a podpora biodiverzity

2 246 200 realizace prvků ÚSES v obcích Říkovice 
a Rymice

Podpora protierozních opatření NEČERPÁNO

Revitalizace sídelní zeleně 1 570 533 revitalizace zeleně v Kostelci 
u Holešova

CELKEM 3 816 733 z celkové alokace 10 000 000 Kč, 
alokace nevyčerpána

PŘIPRAVUJEME SE NA OBDOBÍ 2021-2027 
PŘEDPOKLÁDANÉ OBLASTI PODPORY

IROP 21+ 
• Bezpečnost v dopravě
• Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství
• Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
• Kulturní památky, obecní knihovny
• Navyšování kapacit a modernizace mateřských škol a dětských skupin
• Odborné učebny základních škol a malotřídek
• Infrastruktura sociálních služeb

PRV 21+
• Podpora zemědělských podnikatelů, výrobců krmiv, výrobců potravin
• Podpora lesnictví
• Podpora nezemědělských činností
• Podpora NNO

OPZ 21+
• Podpora komunitní a sociální práce 
• Podpora prorodinných opatření
• Podpora zaměstnanosti

NÁŠ REGION – NAŠE RADOST

KONTAKTY – NÁŠ TÝM
VEDOUCÍ PRACOVNÍK PRO CLLD

Markéta Poláchová Kropáčková
T. 737 775 991, MARKETA.KROPACKOVA@MAS-MOSTENKA.CZ

MANAŽER PRV, ANIMAČNÍ ČINNOST PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Michaela Zmeškalová
T. 733 784 707, MICHAELA.ZMESKALOVA@MAS-MOSTENKA.CZ

MANAŽER OPZ + KOORDINÁTOR PROPAGACE A MEDIALIZACE V RÁMCI CLLD

Marie Tesařová
T. 734 435 217, MARIE.TESAROVA@MAS-MOSTENKA.CZ

Sídlo MAS DR. A. STOJANA 120/41, 751 17 HORNÍ MOŠTĚNICE

Kancelář MAS KOSTELEC U HOLEŠOVA 58, 768 43 KOSTELEC U HOLEŠOVA

OBCE OLOMOUCKÉHO KRAJE

OBCE ZLÍNSKÉHO KRAJE

MAPA ÚZEMÍ



KDO JSME?
Místní akční skupina (MAS) – Partnerství Moštěnka, o. p. s., 
pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům, zemědělcům 
a dalším aktérům na území 51 obcí Zlínského a Olomouckého 
kraje získávat finanční podporu z EU a národních programů. 
Ve spolupráci s nimi usiluje o zlepšení kvality života obyvatel 
na venkově a životního prostředí. Společnost vznikla v roce 2005 
jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. 

PROČ BÝT PARTNEREM MAS? 
Dá vám to:
• možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci;
• možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní i své 
požadavky;
• možnost podílet se na směřování rozvoje regionu;
• možnost navázat spolupráci s jinými subjekty – obcemi, podnikateli a spolky     
   v regionu;
• možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce;
• možnost rozvíjet společenský a komunitní život regionu.

A navíc…
V případě úspěšné strategie můžete spolurozhodovat osobně o rozdělování 
finančních prostředků. A nakonec máte i možnost podílet se na kontrole vyu-
žívání dotačních prostředků v regionu – být součástí veřejné kontroly.

Kdo může být partnerem MAS?
Partnerem MAS se mohou stát fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem 
či sídlem v regionu, které zde vyvíjí svou činnost a chtějí se podílet na práci 
naplňující cíle místní akční skupiny. Pouze ti, kdo v daném území sami žijí, vědí 
nejlépe o jeho konkrétních potřebách!

CO DĚLÁME?
S pomocí MAS – Partnerství Moštěnka se v regionu opravovaly 
hasičské zbrojnice, komunikace pro pěší, školy a školky, knihovny, 
sokolovny, křížky a kapličky. Značily se naučné stezky, sázely 
stromové aleje, v Holešově se revitalizoval židovský hřbitov. 
MAS se podílela také na budování rodinných a komunitních 
center, podpořila příměstské tábory, regionální výrobu a služby 
zemědělských i nezemědělských podnikatelů, zaměstnanost.  
A to zdaleka není všechno…

JDE O PENÍZE…
MAS se snaží koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionu, které zastupuje. 
Je důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie 
i národních zdrojů.

…ALE NEJEN O PENÍZE!
MAS nevznikly jen kvůli penězům, které mohou rozdělovat. Ty jsou jen při-
danou hodnotou. Motivací pro založení MAS je od počátku především snaha 
spojit partnery v regionu a koordinovat jejich spolupráci na základě společně 
zpracované rozvojové strategie území.

CO PŘINÁŠÍME REGIONU?

FINANCE NA ROZVOJ ÚZEMÍ
MAS aktivně získává a přerozděluje dotační prostředky na podporu jednot-
livých projektů na území působnosti MAS, které jsou v souladu se strategií 
místního rozvoje.

PORADENSKÝ SERVIS
MAS nabízí svým členům i ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organi-
zacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a 
záměrů. Je jejich průvodcem dotačním procesem ve výzvách MAS – pořádá in-
formační semináře k přípravě projektových žádostí, poskytuje bezplatné kon-
zultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizací i zajištěním udržitelnosti.

POMÁHÁME ŠKOLÁM FORMOU TZV. ANIMACÍ
MAS poskytuje bezplatnou metodickou pomoc mateřským a základním ško-
lám v území při administraci jejich projektů formou šablon (projekty formou 
zjednodušeného vykazování).

PŮJČUJEME ZÁZEMÍ PRO KONÁNÍ AKCÍ
Zájemci z regionu MAS si mohou zapůjčit zázemí pro pořádání kulturních 
a společenských akcí: velkoprostorový stan, dřevěné rozkládací pódium, dřevě-
né rozkládací stánky (5 ks), altán, ozvučovací techniku nebo velký skákací hrad.

PROGRAM PODPORY SPOLKŮ
MAS každoročně vyhlašuje pro místní spolky a sdružení program na podporu 
jejich společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Žadatelé 
úspěšní v programu získají na výdaje spojené s realizací akce či na pořízení 
drobného vybavení podporu ve výši maximálně 8 tisíc Kč.

JAK TO VŠECHNO DĚLÁME?
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje 
směry, jimiž by se měl region vydat. Naplňovat tuto strategii se 
pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů 
sdružených v MAS.

JAK SI TO KONKRÉTNĚ PŘEDSTAVIT?
MAS vyhlašuje tzv. Výzvu, do níž mohou subjekty z území její působnosti před-
kládat žádosti o podporu. Žádosti se předkládají elektronicky prostřednictvím 
Informačního systému konečného příjemce (ISKP) nebo Portálu farmáře. Vý-
běrový orgán MAS posuzuje žádosti na základě vlastních preferenčních krité-
rií uvedených ve Výzvě a poté Rozhodovací orgán MAS vybere projekty k pod-
poře. Řídící orgán nakonec ověří způsobilost projektu k financování a následně 
vydá právní akt.

Realizace strategie se může financovat z různých fondů – Integrovaného ope-
račního programu, Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje 
venkova, Operačního programu Životní prostředí nebo Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

O ROZVOJI REGIONU ROZHODUJÍ JEHO OBYVATELÉ
Pro zpracování kvalitní rozvojové strategie MAS je stěžejní zapojit do diskuze 
vedle partnerů MAS také veřejnost, aby bylo možné lépe zacílit na skutečné 
potřeby regionu a přispět k rozvoji místního sociálního kapitálu. Veřejnost se 
do tvorby rozvojové strategie zapojuje formou dotazníkových šetření, kula-
tých stolů, pracovních skupin, veřejných projednání s připomínkováním nebo 
korespondenčním připomínkováním.

Ve druhé polovině roku 2020 zahájí MAS aktualizaci rozvojové strategie 
na období 2021-2027.

HISTORIE MAS V ČÍSLECH

2005-2007 Z národního programu LEADER ČR rozdělila MAS mezi žadatele 2,5 
milionu korun.
 
2007-2014 MAS realizovala strategii nazvanou Sedm statečných fiší pro Moš-
těnku, v rámci které mezi 107 projektů rozdělila z evropského programu LEA-
DER více než 47,6 milionu korun. 

2014-2020 MAS naplňuje strategii komunitně vedeného místního rozvoje na-
zvanou Náš region – naše radost. Předpokládá, že mezi žadatele rozdělí více 
než 91,5 milionu korun.


