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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny Cestovní ruch v regionu MAS Moravská brána  

 

Datum: 17. 6. 2014, kancelář MAS Moravská brána, zámek Lipník n.B.  

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program: 

 Představení návrhu nového zákona o cestovním ruchu 

 Možnost vytvoření nové turistické oblasti (4 MAS) 

 Stanovení společného postupu 

 Seznámení s přípravou ISU MAS Moravská brána pro období 2014-2020 

 Projektové záměry v CR na území MAS Moravská brána 

 Diskuse  

 

 

 

 V úvodu byl zrekapitulován návrh zákona o podpoře a rozvoji cestovního 

ruchu, především možnost založení turistických oblastí, které by měly být 

přímo podporovány a financovány z MMR ČR. Vznik turistických oblastí je 

v návrhu zákona podmíněn několika body, např. počet obyvatel, počet TIC, 

počet přenocování atd.  

 V rámci návrhu z předchozího jednání z listopadu 2013 byly prodiskutovány 

důvody (izolace od centralizace krajů, vhodné proj. náměty, příprava strategií 

MAS, atd), proč iniciovat novou turistickou na bázi území působnosti MAS 

Hranicko, MAS Podhostýnska, MAS Moravská brána a MAS Partnerství 

Moštěnka.  
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 Přítomní se dohodli na společném postupu a to tak, že o schůzce budou 

informovat svoji členskou základnu na VH a předběžně přislíbili vstup do 

případně nově vzniklé turistické oblasti.  

 Jednotným výstupem do doby eventuálního schválení zákona bude 

memorandum o spolupráci 4 MAS a společném postupu při formování možné 

turistické oblasti. 

 P. Šulák představil dosavadní postup ve zpracování Strategie komunitně 

vedeného rozvoje MAS Moravská brána a prezentoval návrh opatření, který byl 

připraven na základně podnětů ze šetření a veřejných projednávání v roce 

2013 a závěrů analýzy cestovního ruchu území, jednotlivá opatření byla 

diskutována a upravována 

 Přítomní zástupci z území MAS Moravská brána představili své projektové 

záměry 

 Následovala diskuze nad možnostmi financování projektů, bylo konstatováno, 

že vzhledem ke změně priorit EU bude v následujícím období obtížné 

realizovat plánovaná opatření v plném rozsahu, prioritní oblast 1 bude mít nižší 

prioritu a pravděpodobnost plné realizace v porovnání např. s životním 

prostředím, zaměstnaností nebo technickou infrastrukturou, přesto je rozvoj 

oblasti cestovního ruchu důležité téma a je důležité mít Strategii MAS 

zpracovánu kompletně 

 

 

V Lipníku nad Bečvou, 17. 6. 2014 

Zapsal: Marek Zábranský 

 

 

                                                                                        

 






