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1. Žadatel / předkladatel SPL 
 

1.1.1 Přesný název místní akční skupiny (dále jen „MAS“) 
Název: MAS Moravská brána, o.s. 
Adresa: Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou 
IČO: 27017371 
Kontaktní osoba: Ing. Eva Pospíšilová, manažer, tel.: 606 500 970 

Ing. Marek Zábranský, manažer, tel.: 739 344 119 
Kontakty: www.maszahoribecva.cz, info@maszahoribecva.cz  

 

1.1.2 Právní forma MAS 
Právní forma MAS: Občanské sdružení 

 

2. Základní údaje o území MAS 
MAS Moravská brána, o.s., občanské sdružení, působí na území  32 obcí okresu Přerov, v nichž žije přes 22 tis. 
osob. Obce se nachází v NUTS II Střední Morava, Olomouckém kraji, v okrese Přerov mezi městy Přerov, 
Bystřice pod Hostýnem, Lipník nad Bečvou a obcí Velký Újezd. 
Území MAS je vymezeno 32 obcemi, které spadají do správního obvodu obcí s rozšířenou působností ORP 
Přerov a Lipník nad Bečvou. Celková rozloha území MAS Moravská brána, o.s. je   209,02 km2. 

 
2.1.1 Rozloha v km2 

Rozloha :  209,02 km2. 

 
2.1.2 Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ) 

Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ):   22.026 osob. 
( 32 obcí, z toho  10990 žen,  11036 mužů, hustota  105,378 obyvatel / 1 km2) 
 
Počet obyvatel z hlediska Kritéria přijatelnosti Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
pro místní akční skupiny v rámci PRV ČR na období 2007-2013 - Opatření IV.1.1 Místní akční skupina: 
 

 Původní počet obyvatel v území působnosti MAS:              12.632 obyvatel (100%) 

 Nový počet obyvatel v území působnosti MAS (s městem Lipník n. B.):                 22.026 obyvatel ( 174,36%) 
 

3. Zpracováni SPL MAS 
 

3.1.1 Způsob zpracování SPL MAS 
Strategický plán Leader MAS Moravská brána, o.s. (dále jen MAS Moravská brána) navazuje a vychází ze 
zpracované Integrované strategie území Moravská brána (dále jen ISÚ), která byla zpracována v rámci OP 
Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství , opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských 
oblastí, priorita 2.1.4 Rozvoj venkova (LEADER+). ISÚ byla dokončena v roce 2007 a schválena na valné 

http://www.maszahoribecva.cz/
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hromadě MAS Záhoří-Bečva dne 3.5.2007 jako účinný strategický nástroj pro rozvoj území v rámci 
programového období EU 2007-2013. ISÚ již při finálních verzích byla směřována na podmínky Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a také na další operační programy dle potřeby území. V návaznosti na 
zkušenosti 1. A 2. Výzvy byla provedena 1. Aktualizace SPL, která spočívala pouze k doplnění jedné věty 
v kapitole 10.2.3 (vyznačeno modře). V souvislosti s přistoupením dvou obcí – Jezernice a Bohuslávky - do 
území působnosti MAS Moravská brána, o.s. je provedena druhá aktualizace SPL. V návaznosti na rozšíření 
území působnosti o město Lipník nad Bečvou je předkládána aktualizace č.3. 
SPL důsledně vychází z ISÚ a důsledně ji navazuje na PRV ČR 2007-2013. ISÚ jakož i SPL byly zpracovány za 
pomocí komunitní a expertní metody. V rámci expertní činnosti byly realizovány činnosti vysoce odborné a 
konzultační povahy, kdy experti vnesli do práce potřebnou míru zkušenosti a odborných znalostí, komunitní 
metodou byla řešena část projednávání se širokou veřejností, pracovní skupiny, komise strategického rozvoje, 
zasedání a činnost jednotlivých orgánů MAS. V rámci komunitní metody byl přístup otevřen každé osobě území 
MAS bez rozdílu. Při zpracování SPL byla využita také metoda „plánovacího víkendu“, která se ukázala jako 
úspěšná a využitelná také v budoucnu. 
 
SPL kromě ISÚ dále vychází z dalších strategických dokumentů, které se území dotýkají: 

 Program územního obvodu Olomouckého kraje 

 Komunitní plán sociálních služeb – pro 18 obcí MAS Záhoří-Bečva 

 Komunitní plán sociálních služeb Lipenska – pro 11 obcí MAS Záhoří-Bečva 

 Strategie rozvoje mikroregionu Pobečví, 2001 

 Strategie mikroregionu Lipensko, 2003 

 Strategie rozvoje mikroregionu Záhoří-Helfštýn, 1999, aktualizace 2004 

 Strategie cestovního ruchu mikroregionu Záhoří-Helfštýn, 2006 

 Programy obnovy venkova jednotlivých obcí MAS 

 Program místního partnerství projektu „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva. 

 Program místního partnerství projektu „PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a 
komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“. 

 Záměr MAS Záhoří - Bečva v rámci LEADER ČR 2007 – „Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských 
vrchů“ 

 

3.1.2 Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL 
Proces přípravy SPL volně navázal na práce na ISÚ a bylo využito tohoto kontinuálního přechodu při další práci 
pracovních skupin a zapojování veřejnosti. Průběžně byl aktualizován a doplňován zásobník projektů, přenos 
informací byl zajištěn přes veřejné informování a prostřednictvím www stránek MAS. Proces tvorby strategického 
dokumentu byl řízen Programovacím výborem. Veřejnost byla zapojena v rámci veřejných setkání, kdy se 
podílela na SWOT analýze, formulování vize, cílů, priorit a opatření strategie, dále byla zapojena do pracovních 
skupin a do komise strategického rozvoje. SPL byl také projednáván se skupinami místního partnerství, které 
vznikly v rámci realizovaných projektů „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva a projektu 
„Podané ruce – projekt rozvoje občanské společnosti a KPSS na Záhoří a v Pobečví“. Obě SMP zapojily do 
přípravy mládež a mladé lidi a další zúčastněné osoby. Konečné znění SPL bylo schváleno valnou hromadou 
MAS Moravská bránaa. V rámci přípravy ISU a SPL bylo uskutečněno 8 schůzek komise strategického rozvoje, 5 
veřejných setkání s občany (každé setkání bylo opakováno 2x z důvodů pokrytí regionu MAS), 4 školení a 
semináře, 1 konference (Setkání MAS Olomouckého kraje), 3 schůze valné hromady a 4 schůzky pracovních 
skupin. Programovací výbor se scházel průběžně.   
Nově přistoupivší obce – Jezernice, Bohuslávky, Lipník nad Bečvou – se s výstupy SPL ztotožňují, proto není 
potřeba doplňovat do SPL v souvislosti s jeho druhou aktualizací dodatečná jednání pracovních skupin, setkání 
s veřejností apod. 
 

3.1.3 Expertní odborníci 
Na přípravě SPL a ISÚ se podíleli externí odborníci v rámci odborných činností a poradenských činností a dále 
v byly do procesu zapojeni i zaměstnanci MAS Záhoří - Bečva. Důležitou stránkou aktivit bylo také konzultování 
SPL a jeho přípravy s partnerskými MAS (MAS Za humnama, MAS OPRV, MAS Partnerství venkova). 
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Výčet externích odborníků: 

 Ing.arch. Stanislav Vrubel, manažer MAS, zaměstnanec MAS – koordinace a řízení zpracování SPL 

 Mgr. Dominika Doláková, manažerka MAS OPRV, o.s. – konzultace a poradenství 

 Mgr. Drahomíra Šťastná, manažerka MAS Za humnama, o.s. - konzultace a poradenství 

 Petr Dvořáček, manažer MAS Partnerství venkova, o.s. – konzultace a poradenství 

 Ing. Petr Manek, CRPR o.p.s. – konzultace a metodika strategického plánování 

 Ing. Jana Vrublová – metodika a vyhodnocování dat území, dotazníkové šetření 

 Ing. Jan Kosík, Daně a mzdy – Přerov, s.r.o. – ekonomické poradenství, analýzy 

 Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, PhD., Civitas per Populi, o.s. – facilitátor 

 Hana Nehybová – účetní a administrativní pracovnice, zaměstnanec MAS – příprava podkladů pro 
ekonomické analýzy, zajištění prostor a dalších podmínek projednávání SPL, administrativní práce 

 

4. Analýza území MAS 
 

4.1 Hodnocení území 
4.1.1 Hodnocení území 

Základní charakteristika území 
MAS Moravská brána, občanské sdružení, působí na území 32 obcí okresu Přerov, v nichž žije přes  22 tis. osob 
na ploše  209,02km2. Hustota obyvatelstva se v jednotlivých obcích výrazně liší, nejnižší hodnotu mají Žákovice 
s 37,4 obyvateli na 1 km2, naopak nejvyšší hustota obyvatel je v obci Lazníky (168 obyvatel na 1 km2). Území si 
přes řadu vývojových změn a procesů podrželo venkovský ráz. 
Seznam obcí, které územně vymezují MAS Moravská brána:  
Bohuslávky, Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Jezernice, Kladníky, 
Lazníčky, Lazníky, Lipník nad Bečvou, Lhota, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, 
Prosenice, Radotín,  Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, 
Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice. 
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4.1.1.1 Obyvatelstvo a osídlení 

Obyvatelstvo 
Z hlediska vývoje počtu obyvatel bylo pro region charakteristické trvalé snižování počtu obyvatel až do roku 1991, 
kdy nastal mírný obrat a od tohoto data se počet obyvatel mírně zvyšuje (r.1970-14.168 obyv., r.1980-13.317 
obyv., r.1991-12.292 obyv., r.2001-12.325 obyv., k 1.1.2008- 13.617 obyv.- z hlediska relevantních dat od obce 
Jezernice – obec se osamostatnila od Lipníka nad Bečvou - až od roku 2003 je údaj aktualizován až k roku 2008) 
Tento vývoj (nárůst obyvatel mezi roky 1991 a 2008 o 340 osob) je dán okrajovými částmi MAS navazujícími na 
Přerov a Lipník n.B., které zaznamenávají mírný úbytek obyvatel. Právě tato města (z hlediska jejich 
podvázaných možností rozvoje kvalitního bydlení) mírně dotují příliv obyvatel do okrajových části regionu MAS. 
Věková struktura obyvatel MAS se projevuje vysokým podílem osob v poproduktivním věku ( 20,05 %) a nízkým 
počtem dětí ve věku 0 – 14 let (pouze  17,82 %). Vztah mezi těmito dvěma hodnotami sleduje index stáří, jež se 
vypočítá jako podíl počtu osob ve věku 60 a více let a počtu osob ve věkové kategorii 0 – 14 let. Nejhorší hodnotu 
index vykazuje u obce Šišma (kromě obce Pavlovice u Přerova, kde je věková skladba ovlivněna věkem obyvatel 
domova důchodců).  Obce Dolní Újezd, Oldřichov, Radotín, Radslavice, Radvanice, Soběchleby a Výkleky mají 
pozitivní, progresivní strukturu obyvatel, u zbývajících obcí hovoříme o nezdravé, regresivní věkové struktuře 
obyvatelstva. Průměrný věk obyvatelstva se pohybuje v průměru kolem 38,99 roku, výjimkou vybočující z řady je 
obec Pavlovice u Přerova z důvodu lokalizace domova důchodců. Největší potenciál osob v produktivním věku 
mají ve sledovaném území obce Radslavice, Dolní Újezd a Osek n.B. Průměrný věk je 38,99 let, index stáří je 
1,17. 
Lipník nad Bečvou: Z hlediska vývoje počtu obyvatel Lipníku nad Bečvou je jeho vývoj počtu obyvatel stále se 
zvyšující: 

Vývoj počtu obyvatel města Lipník n. B. 
 

Rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001  2001 X.

Lipník město 5442 5879 6194 6207 6690 6701 6331 7306 7367 6982 7176 6694 7590
7504

Nové Dvory 190 172 173 185 196 227 225 224 237 244 238 246 222 206

Podhoři 354 334 399 333 312 350 325 337 304 357 345 331 349 335

Loučka 524 576 533 531 557 537 527 602 576 599 602 561 478 504

Trnávka 115 135 126 154 113 150 141 146 140 118 109 117 97 100

Celkem 6625 7096 7425 7410 7868 7965 7549 8615 8624 8300 8470 7949 8736 8575 8649  
Zdroj :sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel ÚM 2001 

 
Město Lipník n.B včetně integrovaných obcí v dlouhodobé časové řadě zaznamenává stabilitu počtu 

bydlících bez výrazných skokových změn, a to již od roku 1850 ( index vývoje počtu obyv. 1850/2001 = 1,29). Od 
druhé poloviny 19.století až do poloviny století 20. dochází k trvalému pozvolnému nárůstu počtu bydlících (vyjma 
sčítání v období 1.světové války), od roku 1950 se počet obyvatel výrazně nezměnil, s mírnými výkyvy je patrná 
stabilizace počtu, maximálního hodnoty dosáhlo město v r. 1991 ( 8736 obyv.). Pokles počtu obyvatel od r.1991 
odpovídá celorepublikovým tendencím. Ovšem za předpokladu snižujícího se přirozeného přírůstku jsou tyto 
tendence poklesu počtu obyvatel velmi mírné, svědčící o stabilitě obyvatel.  

Při podrobném pohledu na jednotlivé části města a při zohlednění jejich malé populační sílu nejsou 
zřejmé trvalé tendence výraznějšího charakteru.  
 
 
Také z hlediska indexu počtu obyvatel města Lipník nad Bečvou je vývoj města poměrně dobrý: 

Index vývoje počtu obyvatel města Lipník n.B. 
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Zdroj :sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel ÚM 2001 

Populační velikost města Lipník n.B., vyjadřující obytnou funkci města dosáhla hodnoty  10,21 v r.1991 
(v r. 1980 = 9,7),  taktéž posílila za sledované období celková komplexně funkční velikost města ( 8,7 v r.1980, 
8,9 v r.1991), vyjadřující významnost střediska. S ohledem na výše uvedené lze očekávat stabilní vývoj počtu 
s mírným poklesem počtu obyvatel při nezměněných vnějších podmínkách ( např. zvýšení počtu obyvatel 
migračním přírůstkem  při posílení  atraktivity území: nová bytová výstavba, nové pracovní příležitosti…)  
 
Osídlení 
Pro území MAS je charakteristická hustá polycentrická soustava osídlení s menšími obcemi, která je dána 
historicky a navazovala na kdysi hlavní ekonomickou aktivitu – zemědělství. V období transformace hospodářství 
došlo k výraznému oslabení ekonomické funkce zemědělství v území jako hlavního ekonomického odvětví. 
V území vznikla řada nevyužitých a chátrajících areálů bývalé zemědělské výroby s vazbou na zhoršení kvality 
obytného prostředí v obcích. V rámci procesu urbanistického a stavebního vývoje obcí většinou nedošlo 
k zásadním negativním změnám, které by obce degradovaly. 
Domovní a bytový fond 
Podle posledního SLBD bylo v území MAS celkem  4488 trvale obydlených bytů, z toho  4137 v rodinných 
domech, což je  92,18 %. Celkem se zde nacházelo  727 neobydlených bytů, z nichž  195 sloužilo k rekreaci a 
110 k přechodnému bydlení. Předchozí vývoj naznačoval pokles počtu bytů, rok 2001 však byl zlomový, statistika 
potvrdila přiblížení se stavu v roce 1970. Z hlediska charakteristiky úrovně bydlení v obcích MAS na 1 trvale 
obydlený byt připadá cca 51-63 m2 obytné plochy, na 1 trvale obydlený byt připadá cca 2,9-3,4 obytných 
místností nad 8 m2. Obložnost jedné bytové jednotky je v intervalu 2,6-3,3 osob. Vybavenost a úroveň bydlení 
v dalších charakteristikách lze považovat za dobrou až nadprůměrnou ve vztahu k některým vesnickým regionům 
(vybavení sociálním zařízením, …).  

Lipník nad Bečvou: V roce 2001 bylo nahlášeno celkem 1505 domů a 3307 bytů.  Počet bydlících 
obyvatel na 1 trvale obydlený dům se za sledované období nezměnil ( počet bydlících obyvatel na 1 trvale 
obydlený dům v r.1991 2,86, počet  obyvatel na 1 trvale obydlený dům v r.2001 2,77). Průměrná velikost 
obydlené plochy bytu činila v r.2001  52,3 m2,  na 1 trvale obydlený byt připadne průměrně  2,81 obytných 
místností. 
Charakteristiky bytového fondu města jsou uvedeny v následující tabulce 

U bytového fondu je zřejmý střední bytový standard s vyšší obložností bytů. 
 

Struktura domovního a bytového fondu 1991 -2001 
domy 

celkem

trvale 

obydlené 

domy

z toho

rodinné 

domy

neobydlen

é domy

byty celkem trvale 

obydlené 

byty

neobydlen

é byty

prům.stář

í domu

1991 Lipník +Jezernice 1979 1756 1477 223 3893 3561 332 58,6 let

2001 Lipník 1505 1363 1161 142 3307 3058 249
z

droj SLBD 1991, 2001 
 

                        
1
 obytná funkce vyjádřená podílem trvale bydlícího obyvatelstva na ČR v setinách %. 
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Lipník město 
1,08 1,05 1,00 1,08 1,00 0,94 1,15 1,01 0,95 1,03 0,93 1,13 0,99 1,12 1,38  -  -  - 

Nové Dvory 
0,91 1,01 1,07 1,06 1,16 0,99 1,00 1,06 1,03 0,98 1,03 0,90 0,93 0,84 1,08  -  -  - 

Podhoři 
0,94 1,19 0,83 0,94 1,12 0,93 1,04 0,90 1,17 0,97 0,96 1,05 0,96 1,01 0,95  -  -  - 

Loučka 
1,10 0,93 1,00 1,05 0,96 0,98 1,14 0,96 1,04 1,01 0,93 0,85 1,05 0,90 0,96  -  -  - 

Trnávka 
1,17 0,93 1,22 0,73 1,33 0,94 1,04 0,96 0,84 0,92 1,07 0,83 1,03 0,85 0,87  -  -  - 

Celkem 
1,16 1,05 1,00 1,06 1,01 0,95 1,14 1,00 0,96 1,02 0,94 1,10 0,99 1,09 1,31 0,98 1,08 1,29 
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neobydlené 

byty

obydlen 

přechodně

objekty 

idividuální 

rekreace-

celkem

vyčleněné z

BF

%neobydlených

bytů z b.celkem

Lipník +Jezernice 1991 332 45 45 8,53

Lipník 2001 245 45 32 61 7,47

Velikost bytů 1991 - 2001 

zdroj SLBD 1991,předběžné výsledky SLDB 2001 

 
Relativní ukazatelé velikosti bytů 1991 -2001 

 
trvale 

bydlící/ 1

trv.obydlený 

byt

m
2

obytné

plochy/1 

trv.obydle

ný byt

počet 

obyt.místno

stí/1 

trv.obydl.byt

počet 

osob/ 1

obyt.místn

ost nad

8m
2

m
2

obytné

plochy/1 obyv

Lipník +Jezernice 1991 2,86 48,75 2,85 1,08 17,05

Lipník 2001 2,77 52,27 2,81 0,99 18,76  
zdroj SLBD 1991, 2001 

 
 
 
 
 
 
 

Neobydlené domy 1991 -2001 
zdroj 

SLBD 

1991,předběžné výsledky SLDB 2001 

 
Velikost a vybavení trvale obydlených bytů a bytových domácností (předběžné výsledky SLDB 2001): 

* obytná plocha      150000 m2 
* počet obytných místností nad 8m2    8010 
* počet obytných místností 4-7,9 m2    1012 

 
Neobydlené byty (předběžné výsledky SLDB 2001): 

* celkem       245 
* obydlen přechodně     45 
* slouží k rekreaci      32 
* nezpůsobilý k bydlení     61 

 
 
Vzdělání 
Vzdělání jako souhrn schopností, dovedností a znalostí je základním kapitálem pro uplatnění pracovní síly na 
trhu práce. Nízká úroveň vzdělání s sebou nese riziko nezaměstnanosti, vyšší vzdělání naopak podporuje 
ekonomický potenciál oblasti. V MAS Moravská brána tvoří největší skupinu obyvatelé vyučení a se středním 
odborným vzděláním bez maturity ( 43,2%), další podstatnou skupinou jsou osoby se základním a neukončeným 
vzděláním ( 26,1 %). Více než pětina obyvatel nad 15 let má úplné střední vzdělání s maturitou. Pouze  6,9 % 
osob má vyšší odborné, nástavbové anebo vysokoškolské vzdělání. 
◄ Hodnocení obyvatelstva a osídlení ► 

obytná plocha bytů počet obyt.místností

nad 8m
2

počet obyt.místností

4-7,9 m
2

1991 Lipník +Jezernice 173613 9667

2001 Lipník 150000 8010 1012
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Z uvedených charakteristik lze vysledovat řadu společných problémů charakteristických pro venkovské regiony, 
jako je stárnutí obyvatelstva, odliv obyvatel z podstatné části území (kdy většinou odcházejí mladé a vzdělané 
osoby). Tento trend se podařilo částečně zastavit a v některých částech regionu v návaznosti na větší města 
nastartovat mírný nárůst počtu obyvatel. Tato skutečnost je dána ekonomicky (drahé pozemky ve městech,….), 
sociálně (snaha o bydlení v neanonymní komunitě), zlepšováním životního prostředí, výrazným nárůstem mobility 
obyvatel ale také nedostatkem stavebním míst a možností ve městech. Uvedené skutečnosti se mohou stát do 
budoucnosti příležitostí (nárůst obyvatel a vytvoření stabilnější demografické skladby) ale také hrozbou (překotně 
vznikající satelitní útvary). Z hlediska vzdělanostní struktury se jedná o podprůměrné charakteristiky, které je 
z dlouhodobého hlediska nutné systémově měnit, z krátkodobého hlediska se tato skutečnost zásadně nezmění. 
Systém osídlení území je stabilizován a i z hlediska dlouhodobého není předpoklad tuto skutečnost měnit. Tento 
systém osídlení je pro území charakteristický a i přes svá některá negativa (větší náročnost na zajištění dopravní 
a technické infrastruktury,…) bude i do budoucna rozvíjen. 
Hlavní závěry: 

 Zlepšit kvalitu života v obcích úpravou veřejných prostorů, stabilizací a budováním občanské 
vybavenosti a volnočasových aktivit. 

 Podporovat školství, vzdělávání a rozvoj celoživotního vzdělávání. 

 Podporovat rozvoj vesnic s vazbou na stabilizaci obyvatelstva a případně rozumný nárůst počtu 
obyvatel. 

 Podporovat využití opuštěných a chátrajících zemědělských (výrobních) areálů. 
 

4.1.1.2 Ekonomické prostředí 
V obcích MAS v roce 2004 působilo  2158 podnikatelských subjektů, z čehož  656 subjektů působilo v obchodě, 
prodeji a opravách motorových vozidel, spotřebního zboží a pohostinství, druhá největší skupina tvořila  319 
subjektů působících v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Z celkového počtu 1977 podnikatelských subjektů je  
1554 fyzických osob-podnikajících, 242 samostatně hospodařících rolníků,  71 svobodných povolání a  186 
subjektů ostatní právní formy. V území je  8401 osob v produktivním věku, v čehož je  3872 žen ( 46,1%). 
Z hlediska hospodářské činnosti podnikatelských subjektů jich  319 podniká v zemědělství,  335 v průmyslových 
odvětvích,  83 v dopravě a spojích,  656 v obchodu a prodeji, pohostinství,  193 v ostatních službách. V území 
pracuje  36 osob ve veřejné správě, obraně, povinném sociálním pojištění,  50 ve školství a zdravotnictví,  198 v 
ostatních veřejných, sociálních a osobních službách. Dále v regionu působí  20  státních organizací,   6 akciových 
organizací,  59 obchodních společností,  10 družstevních organizací.  
Zemědělství, lesnictví 
Zemědělství je charakteristická ekonomická činnost pro region jak z hlediska geografické polohy, tak z hlediska 
tradice, konkrétně  75,6 % celkové výměry MAS je využito jako zemědělská půda, která zabírá v absolutních 
číslech celkem  12 053,7 ha rozlohy, jež je využita jako orná půda ( 80,9%), trvalé travní porosty ( 7,96%), 
zahrady ( 5,79%), ovocné sady ( 3,5%), chmelnice (2,4%) a v zanedbatelném množství vinice. V území působí  
319 zemědělských subjektů. Zemědělství v současné době není hlavním ekonomickým odvětvím. V území 
působí osm zemědělských společností s různou výměrou zemědělské půdy s rostlinnou (obiloviny, chmel, …) i 
živočišnou produkcí (produkce mléka, masa…). V části zemědělských ploch je provozováno pastevectví. 
Zemědělská činnost kromě produkční funkce také plní nezastupitelnou funkci údržby kulturní zemědělské krajiny.  
14,4 % území regionu zaujímají lesní plochy v diverzifikované vlastnické držbě. Pro ekonomickou základnu území 
se nejedná o zásadní aktivitu, výrazně však působí při údržbě lesa z hlediska jeho rekreačních funkcí a rozvoje 
cestovního ruchu.  
Průmysl 
Původně zemědělský region se v posledních letech v návaznosti na výraznou restrukturalizaci hospodářství stává 
regionem s růstem vlivu průmyslových podnikatelských činností a s rostoucím podílem služeb. Z  2158 
podnikatelských subjektů je  1839 subjektů nezemědělské povahy, tzn. v sekundární sféře (zámečnictví, 
stavebnictví, …., ostatní průmyslová odvětví) nebo terciérní sféře (pohostinství, …ostatní služby). Významným 
podnikatelským subjektem je cihelna v Jezernici a společnost Agrochov Jezernice, a.s.. 
Nezaměstnanost, trh práce 
V okrese Přerov je míra registrované nezaměstnanosti 10,9% (ve správní oblasti pověřené obce Přerov – 11,3% 
a obce Lipník n.B. – dokonce 13%), stav uchazečů o zaměstnání je v okrese Přerov 7 697 osob, z toho: 4 100 
žen, 409 absolventů a mladistvích, 930 osob se zdravotním postižením. V regionu MAS se nezaměstnanost 
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v jednotlivých obcích pohybuje v intervalu 4,35-16,54%. Průměrná nezaměstnanost v území činí 8,18% (k 
31.12.2007), což je mírně nižší hodnota než v přerovském okrese (11,3%) a nebo v Olomouckém kraji. 
 

Lipník nad Bečvou: V době posledního sčítání LDB 1.3.2001 žilo na zájmovém území 8575 obyvatel 
celkem. Věková struktura zaznamenává obecné tendence vývoje  a to snižování podílů obyvatel 
v předproduktivním věku, posun mladších kohort do vyšších věkových kategorií. V  budoucnu lze předpokládat 
nárůst skupiny obyvatel poproduktivního věku. Index mládí, vyjadřující podíl osob předproduktivního věku na 
obyvatele poproduktiního věku dosáhl v roce 2001 hodnoty 0,94, postupná  mírná deformace věkové struktury 
s možnou regresí. Nárůst počtu obyvatel vyšších věkových skupin a snížení počtu osob mladších věkových 
kohort přinese změnu nároků na prostředí – zařízení sociálních služeb, pečovatelské domy, omezení počtu míst 
v mateřských a základních školách apod. 

Věkové rozvrstvení obyvatel v r.1991 a v r.2001 je vyjádřeno v níže uvedené tabulce: 
 

Věková struktura obyvatelstva 1991 -2001 
 

zdroj sčítání 
LDB 

 

Ekonomická aktivita obyvatelstva 1991-2001 
 

 r.1991 (Lipník+Jezernice) r.2001(Lipník) 

ekonomicky aktivní 5138 4 282 

počet vyjíždějících za prací 
mimo obec 

1609 1 399 

% vyjíždějících za prací z EA 
celkem 

31,32 % 32,7 % 

% EA z počtu bydlících obyvatel 50,46 % 49,9 % 

počet EA osob na 100 obyv.v 
produktivním věku 

90,3 76,6 

zdroj sčítání LDB 

 
V roce 2001 bylo 4 282 osoby ekonomicky aktivních osob – 49,9% z počtu osob. Relativní 

pokles počtu osob ekonomicky aktivních ve srovnání let 1991 a 2001 je velmi mírný,snížení počtu 
osob ekonomický aktivních odráží vývoj situace na trhu práce. Vyjížďka za prací se během 10 let 
mírně zvýšila ve vazbě na zvyšující se mobilitu za prací.  

Pozitivně lze hodnotit posílení pracovní funkce města 2 jako jedné ze základních funkcí  sídla, 
která se mírně zvýšila  za období let 1980-1991( 1981 – 8,8, 1991- 8,9).   

Vzhledem k zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu se dá očekávat mírný nárůst 
počtu osob v produktivním věku neboť vstupuje do produktivního věku generace přelomu 70/80- tých 
a prozatím se na počtu osob v produktivním věku výrazně neprojeví snížení počtu narozených  
v 90.tých letech. Ekonomickou  aktivitu bude vhodné podpořit vytvořením podmínek pro  tvorbu 

                        
2
 Pracovní funkce vyjádřená podílem obsazených pracovních příležitostí na ČR, v setinách %) 

věková kategorie 

1991 
(Lipník + 
Jezernice) 

v % z 
celkového 

počtu 

věková kategorie 

2001 Lipník v % z 
celkového 

počtu 

0-14 2374 23,32 0-14 1449 16,90 

15-54 Ž/ 15-59 M 5693 55,91 15-59 5589 65,18 

nad 55 Ž, nad 60 
M 

2115 20,77 nad 60 let   1537 17,92 

Celkem 10 182 100,00   8575 100,00 
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nových pracovních míst , posílením výrobních služeb, čisté výroby a řemesel provozovaných 
v navržené rozvojové lokalitě a současně v rodinných domech .  

 
Rozvojové trendy bude potřeba podporovat aktivní rozvojovou politikou s možným využitím syndromu 

velkých měst – pracovat ve městě, bydlet v menších sídlech.  
Předpokládaný vývoj ekonomické aktivity počítá s malým nárůstem ekonomicky aktivních osob 
v produktivním věku a se snížením podílu vyjíždějících za pracovní příležitostí vytvořením pracovních 
příležitostí v místě bydliště (výstavba průmyslové zóny, posílení služeb v souvislosti s rozvojem 
občanského vybavené – školství, cestovního ruchu apod).  

 
◄ Hodnocení ekonomického prostředí ► 
Region je typicky zemědělskou oblastí s kvalitní zemědělskou půdou s tradicí rostlinné i živočišné výroby. 
Zemědělství však ztratilo svůj zásadní ekonomický dopad na území a jeho zaměstnanost. Zemědělské subjekty, 
které v území působí, většinou vyžadují investice do modernizace svých areálů (staveb i technologií), aby i 
nadále zůstaly konkurenceschopné. Zemědělské subjekty se výrazně zaměřují na zemědělskou prvovýrobu bez  
dalších navazujících zpracovatelských aktivit nebo jiné nezemědělské aktivity v rámci diverzifikace. Významnou a 
nezastupitelnou úlohou zemědělství je péče a údržba krajiny. Největší zdroj pracovních příležitostí dnes 
představuje místní základna drobných a středních podnikatelů v území, část ekonomicky aktivních osob za prací 
dojíždí mimo území MAS. Struktura ekonomických činností je převážně v sekundární sféře, v území se začíná 
rozvíjet i sektor služeb (terciér) s výrazným předpokladem rozvoje tohoto sektoru. V regionu je celá řada 
opuštěných a nevyužitých areálů a budov, které jsou vhodné k rozvoji dalších ekonomických činností. Lesní 
plochy jsou v území špatně dostupné vyžadující adekvátní vybavení technikou, která v území chybí. V regionu 
z hlediska zpracovatelského průmyslu zemědělských produktů působí několik pěstitelských pálenic jako 
zpracovatelů místní produkce. 
Hlavní závěry: 

 Podporovat modernizaci a rozvoj zemědělských subjektů v návaznosti na zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a ekonomické stability. 

 Podporovat rozvoj nezemědělských činností a podnikání formou podpory vzniku a rozvoje stávajících 
nezemědělských aktivit - podniků (rozvoj sekundární a terciérní sféry). 

 Přednostně využít stávající opuštěné plochy a objekty bývalé zemědělské výroby. 

 Podporovat podnikání v lesích, údržbu lesních pozemků vč. pořízení nezbytné lesnické techniky. 
 
 
 

4.1.1.3 Občanská vybavenost obcí 
V regionu MAS Moravská brána  je jediné významnější sídlo jako spádová oblast služeb a občanské vybavenosti 
a to město Lipník nad Bečvou. Regionálními centry jsou Přerov a Lipník n.B., případně Hranice a Bystřice p.H. 
Z hlediska rozmístění  občanské vybavenosti je stále patrný pozůstatek střediskové soustavy osídlení, kdy 
v těchto obcích jsou zárodky místních center vybavenosti a služeb. Problematika ekonomické efektivnosti je 
charakteristická i pro tento region, kdy se také projevuje nízká kupní síla obyvatel a ekonomická realita 
regionálních a nadregionálních nákupních center a navazujících služeb. Problematický bývá také stavebně 
technický stav, který za současné ekonomické situace není bez intervenčních zásahů možné zlepšit. 
Oblast školství je dostatečně zajištěna  15-ti mateřskými školami,  8-ti základními školami s I. stupněm a 6-mi 
základními školami s oběma stupni výuky. Obce se snaží tyto počty zařízení udržet, přestože čelí problémům 
s ubýváním dětí v důsledku negativních demografických trendů. Veřejnou knihovnu mohou občané navštěvovat 
v každé obci. Střední a vysoké školy se v území nevyskytují, studenti dojíždí do středních škol do Přerova, 
Lipníka n.B., Hranic, Bystřice p.H., nejbližší vysoká škola je v Přerově a Olomouci. V rámci poskytování 
zdravotnické péče je v obcích Soběchleby, Pavlovice u Přerova, Dolní Újezd a Prosenice situována samostatná 
ordinace praktického lékaře, v obcích Lazníky, Veselíčko a Osek nad Bečvou jsou situovány detašované 
ordinace praktických lékařů. Obyvatelé dalších obcí musí za ošetřením u praktického lékaře dojíždět. 
Specializovaná zdravotnická zařízení se v regionu nevyskytují a musejí za nimi pacienti dojíždět do větších měst 
(Lipník n.B., Hranice, Přerov, Olomouc). 
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Z hlediska dalších služeb a vybavenosti se ve většině obcí nachází kulturní dům nebo alespoň kulturní nebo 
shromažďovací místnost, sportovní areál nebo travnaté hřiště, obchody se smíšeným zbožím. V některých obcích 
jsou zřízeny pobočky České pošty, pobočky bankovních ani pojišťovacích ústavů nejsou v území situovány. 
V obcích působí Sbory dobrovolných hasičů, které využívají zázemí hasičských zbrojnic. 
◄ Hodnocení občanské vybavenosti obcí ► 
V území regionu je zastoupena pouze místní vybavenost pro jednotlivé obce, případně i pro několik spádových 
obcí a také v Lipníku nad Bečvou. Za řadou služeb je nutné dojíždět do okolních měst. Síť mateřských a 
základních škol  je v současné dostatečná a svými kapacitami dostačující potřebám území. Zanedbanost 
školských zařízení je však problémem, který je nutné řešit, ale ve většině případů je jejich modernizace nad 
finanční možnosti obcí. Zdravotnická zařízení jsou v území stabilizována a je nutné zajistit jejich rekonstrukci tak, 
aby vyhovovala potřebným standardům, případně aby nebyla omezena dostupnost zdravotní péče zrušením 
některých ordinací.  Tradiční vybavenost obcí kulturně společenskými zařízeními a zařízeními pro trávení volného 
času je v zásadě stabilizované, ovšem jejich stav a úroveň ve většině případů neodpovídá dnešním požadavkům, 
většina těchto zařízení je také ve špatné stavebně technickém stavu. Zcela chybí moderní vybavenost z hlediska 
moderních sportů a aktivit, což značně handicapuje vesnický prostor před okolními městy. Udržení a výrazné 
zlepšení vybavenosti bude mít kladný vliv na udržení tradic, obyčejů a pospolitosti komunit a případně i rozvoj 
nových aktivit a tradic obcí a neziskových subjektů. 
Hlavní závěry: 

 Podporovat zachování a rozvoj občanské vybavenosti regionu. 

 Podporovat zachování a rozvoj sportovní a volnočasové vybavenosti území.  

 Podporovat zachování a rozvoj tradic v území. 

 Využívat hlavně stávajících objektů a ploch s návazností na zlepšení kvality života. 
 

4.1.1.4 Kulturní dědictví 
◄ Hodnocení kulturního dědictví ► 
V území regionu je situováno velké množství památek a památek místního významu, které představují kulturní a 
historické dědictví, jež musí být zachováno pro další generace. V regionu je celá řada těchto objektů kapliček, 
křížů, božích muk, kostelů a zvonic, znační část těchto památek je v Lipníku nad Bečvou. Všechny tyto památky 
skýtají značný potenciál při rozvoji cestovního a turistického ruchu. Většina z těchto objektů vyžaduje investice na 
jejich záchranu a opravy. Území nevyužívá dostatečně prezentačních možností a nenabízí návštěvníkům žádné 
výstavy, muzea apod. Z hlediska zachování a udržení tradic a památek není v území provedena žádná 
pasportizace ani studie obnovy, zachování ani plány údržby. 
Hlavní závěry: 

 Podporovat zachování památek v území MAS. 

 Podporovat vznik muzeí, výstavních expozic a dalších prezentačních aktivit. 

 Podporovat vypracování studií využití, záchovy památek a s tím souvisejících činností. 
 

4.1.1.5 Technická a dopravní vybavenost obcí 
Technická vybavenost 
Celkem  16 obcí nemá ČOV, z toho obec Veselíčko odvádí stávající odpadní vody do ČOV Osek n.B. (ČOV je 
navržena v územním plánu Veselíčka). Obec Radotín je ze 2/3 napojena přivaděčem na biologické rybníky 
Soběchleby a zbývající 1/3 uvažuje do budoucna zabezpečit vlastní kořenovou čistírnou. Týn nad Bečvou 
disponuje provizorní malou ČOV jen pro malou část obce, zbývající odpadní vody vypouští bez čištění. Obce 
Buk, Lhota a Hlinsko nemají vodovod a čerpají vodu z vlastních studní. Obec Kladníky má nově vybudovaný 
vlastní vodovod s vlastním zdrojem vody a úpravnou. Radslavice a Sušice mají vlastní vodovod se zdrojem, 
přičemž na Radslavice je napojen Grymov a na Sušici Oldřichov. Ostatní obce jsou zásobeny pitnou vodou 
dodávanou akciovou společností VaK Přerov. Přestože většina obcí disponuje kanalizací (jen dvě obce kanalizaci 
nemají), se ve skutečnosti jedná o staré trubní vedení, které většinou nesplňuje dnešní požadavky. V území se 
elektrická energie nevyrábí, u Prosenic funguje transformovna el. proudu na 22 kV. Dodávku elektrické energie 
do všech obcí uskutečňuje v dostatečné kapacitě ČEZ, a.s. Plynofikace proběhla s výjimkou obce Buk ve všech 
obcích MAS, obce jsou připojeny na veřejné rozvody společnosti RWE Transgas, a.s. Z důvodu vysoké ceny 
bohužel občané, přestože mají přípojku, využívají v topné sezóně často kotle na tuhá paliva. Ve zkoumané 
oblasti existuje pevná telefonní síť společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Mobilní operátoři T-Mobile, 
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Vodafone a Telefónica O2 (bývalý Eurotel) pokrývají celé území , ale ne vždy dostatečně. Město Lipník nad 
Bečvou má funkční ČOV a v dostatečné míře dimenzovanou technickou vybavenost. 
Dopravní vybavenost 
Střední částí území prochází hlavní železniční trať Přerov – Hranice na Moravě – Ostrava, vede zde silnice I.třídy 
č.47 z Přerova přes Lipník nad Bečvou do Hranic, na severovýchodním okraji, katastrem obce Dolní Újezd vede 
rychlostní komunikace R 35 (Olomouc – Lipník n.B.). Jižní částí území neprochází železnice a není zde žádné 
napojení na lokální železniční tratě. Touto oblastí neprochází žádná silnice I. třídy. Základní silniční systém 
mezinárodních a vnitrostátních dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy, zajišťující dopravní dostupnost  území: 
D 1 Praha – Vyškov – Kroměříž – Přerov – Lipník n.B. (část realizováno, část v přípravě),  
D 47 Lipník n.B. – Bělotín – Ostrava ( realizováno) 
R 35 Liberec – Hradec Králové – Mohelnice – Olomouc – Lipník n.B. 
R 46 Vyškov – Prostějov – Olomouc 
R 55 Olomouc – Přerov - Břeclav 
I / 35 Hranice – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 
I / 46 Olomouc – Šternberk – Opava 
I / 47 Vyškov – Kroměříž – Přerov – Ostrava 
I / 55 Olomouc – Přerov – Hodonín – Břeclav 
Doplňující silniční síť tvoří silnice II. třídy, některé z nich mají v návrhu plánované řešení přeložek, obchvatů a 
průtahů obcí (II / 437 – úpravy v Týně n.B., II / 434 – průtah Sušicí-již realizováno). Základní kolejový systém 
zajišťující dostupnost řešeného území tvoří 2 celostátní tratě, začleněné do II. tranzitního koridoru s propojovací 
větví na I. tranzitní železniční koridor: 
Trať č. 270 Česká Třebová – Olomouc – Přerov – Bohumín 
Trať č. 330 Přerov – Břeclav 
Síť ostatních celostátních drah tvoří tratě: 
Trať č. 280 Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná 
Trať č. 300 Přerov – Brno 
Do severní části zkoumaného území zasahuje plánovaná trasa kanálu Labe – Odra – Dunaj a vysokorychlostní 
železnice (VRT). 
Veřejná prostranství 
Hustá sídelní struktura s malými a středními obcemi nabízí řadu zajímavých a malebných návesních a veřejných 
prostorů, které je však nutno upravit jak z hlediska funkčního, tak i z hlediska estetického, aby plnily svou 
základní funkci – setkávání a společenských kontaktů mezi obyvateli obce, případně nabízely přidanou hodnotu 
v rozvoji cestovního ruchu (odpočívání a posezení turistů,…). 
◄ Hodnocení technické a dopravní vybavenosti obcí ► 
Z hlediska širších dopravních vztahů je území vhodně napojeno na sídelní aglomerace, z hlediska dopravní 
obslužnosti samotného regionu je nutné provést opravy a rekonstrukce silnic a místních komunikací. Na tuto 
aktivitu úzce navazuje potřeba úprav veřejných prostorů a prostranství (návsi, ulice,…). Vybavenost obcí funkční 
technickou infrastrukturou je dobrá, zásobování vodou je třeba dořešit v Hlinsku, potřebné je také dobudovat 
čistírny odpadních vod a navazující kanalizační řady. Z hlediska ostatních vedení technického vybavení se jedná 
o stabilizované rozvody s jejich postupným rozšiřováním do míst územního rozvoje. 
Hlavní závěry: 

 Dořešit zásobování vodou obcí Hlinsko, Lhota a Buk. 

 Vybudovat ČOV v obcích, kde chybí ČOV vč. nezbytného dobudování kanalizačních řadů. 

 Podporovat komplexní úpravy veřejných prostranství (ulice, návsi,…). 

 Řešit rekonstrukce a opravy místních komunikací. 
 

4.1.1.6 Ochrana životního prostředí 
Na předmětném území není evidován žádný významnější stacionární zdroj znečištění ovzduší s výjimkou cihelny 
v Jezernici. Kvalitu ovzduší v topném období výrazně zhoršují látky vznikající při dosud přežívajícím spalování 
tuhých paliv v lokálních topeništích (zejm. prach, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku, případně i různé 
toxické látky vznikající při spalování plastů). Liniovým, celkově však nepříliš významným zdrojem znečištění 
ovzduší, je silniční doprava (výfukové plyny a prašnost z vozovek). V předjarním a časně jarním období mohou 
být obce občasně postihovány zvýšenou prašností, související s působením větrné eroze. V území Moravské 
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brány se vyskytují inverze. Pro ochranu kvality ovzduší by mělo být podporováno přednostní využívání 
ekologických způsobů vytápění (plyn, elektrická energie). 
Kvalita povrchových a podzemních vod je negativně ovlivněna zejména vlivem smyvu půdních částic a průsaků 
nežádoucích chemických látek z pozemků orné půdy a vypouštěním komunálních odpadních vod bez čistění do 
koryta vodotečí. Potenciálními zdroji kontaminace vod jsou dále silniční a účelová zemědělská doprava (zejména 
úniky ropných látek) či skládky (v závislosti na jejich lokalizaci ve vztahu k vodotečím a horizontům podzemních 
vod a na povaze ukládaného materiálu).  
Negativní vlivy na kvalitu půdního pokryvu řešeného území mají zejména vodní a větrná eroze působící nejvíce 
na velkoplošně obhospodařovaných plochách orné půdy – vodní eroze postihuje zejména dlouhé a příkřejší 
nedělené svahy, větrná eroze zejména obnažená temena hřbetů a návětrné svahy na odvodněných pozemcích, 
zatížení půd toxickými látkami či látkami různého původu měnícími nevhodně chemismus půd. 
Účinné řešení problematik půdní eroze a zatížení půd toxickými látkami vyžaduje zpracování odborných studií, 
pro realizaci protierozních opatření lze do značné míry využít návrhu územního systému ekologické stability. 
Přímé zásahy do reliéfu řešeného území nejsou většinou nijak velké (zářezy a náspy komunikací, zbytky mezí, 
navážky, umělá koryta regulovaných úseků vodotečí). Výrazným zásahem do reliéfu je dobývací prostor 
nerostných surovin, ložiska jsou lokalizována na katastrálním území obce Jezernice (cihlářská hlína) Hlinsko 
(stavební kámen), Výkleky (tavební kámen, Veselíčko (stavební kámen – již zrušeno), Sobíšky, Buk, Radvanice a 
Týn nad Bečvou. Následky těžební činnosti je třeba průběžně kompenzovat kvalitně prováděnou rekultivací 
vytěžených prostorů a výsypek. Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určují vedle dynamického 
reliéfu především proměnlivé způsoby využití. Krajina je z největší části využita jako zemědělská půda, která 
zabírá  75,6 % celkové výměry. V absolutních číslech jde celkem o  12 053,7 ha rozlohy, jež je využita jako orná 
půda ( 9750 ha), trvalé travní porosty ( 964ha), zahrady ( 654 ha), ovocné sady ( 417 ha), chmelnice (264 ha) a 
v zanedbatelném množství vinice (1 ha).  Lesní půda pokrývá  14,4 % celkové plochy, větším územím lesních 
pozemků disponuje obec  Týn nad Bečvou, Veselíčko, Hlinsko, Hradčany, Šišma a  Pavlovice u Přerova. Vodní 
plochy společně se zastavěným územím tvoří 3% celkového území. 
Na území MAS Moravská brána, o.s. se nacházejí následující evropsky významné lokality NATURA 2000: 

 Bečva-Žebračka,   CZ0714082,   288,6729 ha 

 Veselíčko,    CZ0713746,   0,1001 ha 

 Dolní a Prostřední Svrčov,  CZ0713394,   2,8078 ha 

 Týn nad Bečvou,   CZ0713391,   2,6674 ha 

 Lesy u Bezuchova,   CZ0710007,   250,1831 ha 

 Dřevohostický les  CZ0710006,  309,9052 ha 
Hlavní závěry: 

 Podporovat výsadbu prvků ÚSES  dalších volných ploch v krajině. 

 Podporovat aktivity vedoucí k ochraně ovzduší a povrchových a podzemních vod. 

 Podporovat opatření proti vodní a větrné erozi. 

 Podporovat údržbu kulturní zemědělské krajiny. 

 Chránit krajinu před nepříznivými zásahy, chránit krajinný ráz. 
 

4.1.1.7 Cestovní ruch 
Sledované území disponuje krásnou přírodou s možností využití v pěší a cyklistické turistice, jsou zde podmínky 
pro rozvoj agroturistiky, oblast má velký potenciál památek zapsaných v seznamu kulturních památek, památek 
místního významu, přírodních zajímavostí i archeologických nálezů. Cestovní ruch je v nadregionální a 
nadnárodní podobě v území přítomen díky hradu Helfštýn (roční návštěvnost cca 100 tis. návštěvníků), jež 
představuje výraznou turistickou atrakci. Dále však není řešeno napojení okolí na tuto dominantu, přičemž 
návštěvník Helfštýna po prohlídce hradu v území nezůstává.  V dnešní době atraktivní formu cestovního ruchu 
nabízí Agroturistické centrum v Zábeštní Lhotě, Ranč Mustang – westernové ježdění na Veselíčku. 
V jednotlivých obcích je možné pro rozvoj cestovního ruchu využít následující zavedené činnosti: 
Zimní turistika a lyžování (Buk), v případě příznivých klimatických podmínek jsou vhodné podmínky pro běžecké 
lyžování (D.Újezd), běžecké lyžování v okolí obce (Lazníky), sportovní létání (Dolní Nětčice), lety balonem, jízda 
na koni (Radslavice), rybaření „MAKČA“, koupaliště (Soběchleby), tenis, výstava zahrádkářů (Sušice), rybaření 
(Šišma), koupaliště-pouze na vlastní nebezpečí, asfaltové hřiště-tenis a Naučná stezka „S Tučňákem za 
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poznáním“ (Tučín), horolezectví (Týn), rybaření, běžecké lyžování v případě dostatku sněhu (Veselíčko), 
sportovní areál a Obecní dům v Jezernici a v Bohuslávkách. Celá řada vybavenosti z hlediska cestovního ruchu 
se nachází v Lipníku nad Bečvou – ubytovací a restaurační služby, sportovní a rekrační zařázení, apod. 
Katastrem obcí místní akční skupiny jsou vedeny značené cykloturistické trasy dle mapy značených cyklistických 
tras střední Moravy: 
1- cykloturistická trasa č. 6137, po silnici na trase Helfštýn – U Huberta– Dolní Nětčice – Soběchleby – Simře – 
Žákovice – Blazice, tato trasa navazuje v prostoru Helfštýna na dálkové hlavní trasy – Jantarovou stezku a 
v Týně nad Bečvou i na budovanou cyklostezku Bečva, 
2- v Blazicích se napojuje trasa č. 5035 vedoucí z Bystřice p.H. do Bezuchova – Oprostovic – Lhoty,  
3- dále lze pokračovat trasou č. 5034 ze Lhoty do Týna n.B, 
4- další je trasa č. 6035 Nad Hubertem – Lhota – Větrný mlýn u Kladník – Pavlovice u Přerova – Radslavice, 
5- z Pavlovic vybíhá ještě jedna trasa č. 6062 do Šišmy a Bezuchova, 
6- cyklostezka Bečva vedoucí podél břehu řeky Bečvy z Přerova do Hranic, 
7- Jantarová stezka tvoří páteř Moravsko-slezské dálkové cyklotrasy, která má být v budoucnu součástí 
panevropské cyklotrasy Euro-vela č. 9 (Baltské moře - Jaderské moře), 
8- severní částí území probíhá cyklotrasa č. 6058  Bohuslávky – Dolní Újezd – Veselíčko – Lazníčky – Tršice. 
◄ Hodnocení cestovního ruchu ► 
Území chybí propojení sítí cyklotras (především spojení mezi severní a jižní částí regionu), příp. cyklostezek 
včetně zázemí – odpočívadel s možností oddechu, posezení, občerstvení, získání turistických zajímavostí. 
V území je absence dostatečné propagace území, informačních center a možností ubytování a stravování. 
Infrastruktura služeb cestovního ruchu jako je ubytování, stravování a doprava je rozvinuta pouze ve větších 
městech v okolí (Lipník nad Bečvou, Přerov, Hranice). V obcích je omezena jen na nejnutnější služby a kulturní 
vyžití slouží spíše pro potřeby domácích obyvatel. Tato oblast má velký potenciál pro venkovskou turistiku, která 
zde zatím nemá tradici a není zde rozvinutá. Chybí možnosti ubytování a také ubytování v soukromí zde není 
zvykem. V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu je potřeba vyřešit možnosti ubytování v celé lokalitě, 
ubytování cenově dostupné pro rodiny s dětmi a také pro cykloturisty, kteří nemají kde umístit své jízdní kolo a 
kteří rovněž vyhledávají levnější typ ubytování.  
Hlavní závěry: 

 Podporovat rozvoj cykloturistiky vč. potřebné vybavenosti. 

 Podporovat rozvoj cestovního a turistického ruchu nabídkou vhodných atraktivit v návaznosti na 
specifika území. 

 Podporovat vznik nových ubytovacích kapacit vč. návazných provozů. 

 Podporovat rozvoj agroturistiky. 
 

4.1.2 Důvody výběru daného území 
Území regionu MAS Moravská brána  je homogenním venkovským územím z hlediska územního vymezení, 
obdobného systému osídlení, shodných problémových oblastí, shodných kulturních a společenských tradic a 
aktivit, shodnou sociální a demografickou strukturou. Území navazuje na tradici spolupráce tří mikroregionů 
(Záhoří-Helfštýn, Lipensko a Pobečví) a využívá soudržnosti lidského potenciálu území. Z těchto důvodů je 
vzájemná spolupráce založená na posilování vize komunity a sdílení zdrojů jednoznačným vyústěním společného 
úsilí o trvale udržitelný rozvoj regionu MAS. Obdobnost řešených problémů území bylo ověřeno v rámci analýz 
regionu a dále hlavně dotazníkovým šetřením a komunikací s veřejností. V drtivé většině se jednalo o shodné 
problémové okruhy (stav občanské vybavenosti, veřejných prostorů, místních komunikací, sportovních a 
volnočasových areálů, nezbytnost zajistit prosperující podnikatelské prostředí, zachovat v území zemědělství, 
…). 
Územní rozsah MAS pokrývá území  tří mikroregionů. Jednotliví členové jsou ochotní podílet se na společném 
rozvoji na základě sdílení podobných vizí a představ a efektivně je prosazovat na základě konsenzu, partnerství a 
vzájemného respektování. Celé území je vhodně rozšířeno o území města Lipník nad Bečvou. 
 

4.1.3 Shodné či styčné charakteristiky území 
Region MAS Moravská brána se nachází v okrese Přerov, ORP Lipník n.B. a Přerov, Olomouckém kraji, NUTS 
II Střední Morava. Celé území náleží do povodí řeky Moravy a jeho podstatná část do povodí Bečvy.  Celé území 
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leží na rozhraní Hané a Valašska v území Moravské Brány. Území je situováno napříč osy Moravské brány a 
obrazně ji přemosťuje. 
Osídlení celého území je téměř shodné a je charakteristické vysokou hustotou jednotlivých sídel (většinou 
sevřeného-koncentrického typu s návsí nebo ulicovkou) o nejrozšířenější velikosti 200-300 obyvatel s většinou 
nižší nabídkou služeb. Z toho plyne řešení obdobných problémů sídel, jejich správy a rozvoje. Mezi nejdůležitější 
shodné charakteristiky obcí patří zanedbanost veřejných prostorů návsí, nutnost rekonstrukce a opravy místních 
komunikací, dobudování a hlavně rekonstrukce stávajících objektů a ploch občanské vybavenosti, služeb a 
volnočasových aktivit. V rámci území MAS je stále patrná bývalá středisková soustava obcí, kdy bývalé 
střediskové obce vytvářejí zárodek místních center, dnes již na základě ekonomických, sociálních a logistických 
vztahů. Spádovost je však výrazná k oběma ORP – Přerov, Lipník n.B. Region je také dostatečně homogenní 
z hlediska sociální skladby obyvatelstva, podobných kulturních, zvyků a obyčejů , demografickým vývojem a také 
z hlediska nižší míry vzdělanosti populace. V území je však patrná sounáležitost s regionem a odhodlání 
problémy řešit vzájemnou spoluprácí. Podnikatelské prostředí je v území velmi podobné a vychází v dnešní 
době z aktivity soukromých podnikatelských subjektů nezemědělských činností, část osob ekonomicky činných 
vyjíždí za prací mimo region MAS. Historicky nebyla v území zastoupena průmyslová výroba. Velká část 
pracovních míst je v sekundární sféře, menší část pracovních sil pracuje v terciéru, který bude s rozvojem území 
posilovat. Rozvoj sekundární a terciérní sféry je důležitý z hlediska ekonomické stability regionu a zajištění jeho 
budoucí prosperity. Zemědělství je stále charakteristické pro území, avšak ztratilo své bývalé postavení jako 
hlavního ekonomického odvětví a hlavního zaměstnavatele. Původní systém velkých zemědělských podniků se 
v regionu zachoval, vznikla však i celá řada soukromě hospodařících zemědělců. V celém regionu plní také 
nezastupitelnou úlohu údržby krajiny. Zemědělství je založeno na živočišné a rostlinné výrobě bez návaznosti na 
vlastní zpracovatelské činnosti či výrazné nezemědělské aktivity, z důvodu zajištění konkurenceschopnosti bude 
muset dojít k racionalizaci výrobních areálů, jejich modernizaci a případně k zavedení nezemědělských činností 
z hlediska diverzifikace a stability oboru. Pro celý region je charakteristická vyšší míra nezaměstnanosti. 
Dopravní návaznost regionu z hlediska navázání se na nadřazené dopravní trasy a koridory je vyhovující, 
dopravní síť vlastního území vychází z historických obchodních tras (Jantarová stezka,…) a je stabilizovaná 
s nutností rekonstrukcí silnic a dalších jejich zařízení. Životní prostředí je výraznou prioritou celého území což se 
projevuje na zapojení se do různých programů výsadeb, revitalizací krajiny a budování prvků ÚSES.  
Osou celého území je řeka Bečva, podél které jsou vedeny páteřní cyklotrasy Bečva a Jantarová stezka, celé 
území je bohaté na objekty kulturního dědictví a vykazuje také konání shodných tradic a obyčejů. Celé území 
chce rozvíjet cestovní ruch a navázat na něj další ekonomické aktivity formou spolupráce navazujících 
ekonomických subjektů.  V území působí velké množství neziskových subjektů, které sehrávají významnou úlohu 
v životě regionu – SDH, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, včelaři, myslivci apod. Tyto spolky jsou většinou 
páteří společenského života, budují pospolitost a sounáležitost v regionu a významně spolu navzájem 
spolupracují a komunikují. 
Celé území MAS Moravská brána se nachází v okrese Přerov, který je zařazen z hlediska vymezení regionů se 
soustředěnou podporou státu na období let 2007-2013 mezi hospodářsky slabé regiony. 
 

4.1.4 Zvláštnosti území oproti jiným územím 
Zvláštnosti území jsou dány jednak geografickými, historickými a přírodními podmínkami, ale také 
socioekonomickými charakteristikami: 

 Celé území MAS je zařazeno mezi hospodářsky slabé regiony 

 Umístění druhého nejrozlehlejšího hradu Evropy – hradu Helfštýna s navazujícími kovářskými aktivitami, 
a vysokým potenciálem rozvoje cestovního ruchu 

 Geografická rozmanitost a malebnost krajiny s hustou sítí osídlení 

 Velké množství památek v obcích a krajině, lokalizace velkého množství potenciálních archeologických 
nalezišť 

 Eneolitické naleziště v obci Hlinsko 

 Situování lokalit NATURA 2000 

 Situování nadregionálních cyklotras – Bečva, Jantarová stezka, Greenways 

 Hustá síť místních a regionálních cyklotras (Helfštýn-Hostýn,…) 

 Situování ložisek nerostných surovin – dobývací prostory, chráněná ložisková území 
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 Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti 

 Nevyhovující podmínky pro umisťování větších investic do průmyslové výroby 

 Pospolitost a sounáležitost obyvatel s územím, vysoká sociální adaptabilita a přizpůsobivost novému. 
 

4.2 Zdroje území pro realizaci SPL 
4.2.1 Lidské zdroje 

V regionu MAS žije přes  22 tisíc obyvatel, kteří se aktivně zapojují do dění v obcích a regionu a kteří jsou ochotni 
se podílet na realizaci rozvojového dokumentu, proto lze říci, že území má dostatek lidských zdrojů pro realizaci 
SPL. Významná je také zkušenost řady obcí, podnikatelů a neziskových subjektů z čerpáním různých typů dotací 
a zkušenost regionu také s administrací Programu LEADER ČR 2007. Vyšší míra nezaměstnanosti vykazuje 
možný potenciál pro naplnění případných nových pracovních míst zřizovaných v rámci realizace projektů. 
V území působnosti MAS je  32 obcí, které se dlouhodobě připravovaly na čerpání finančních podpor v rámci 
PRV, a proto v jejich případě se předpokládá značný převis požadavků. Tuto skutečnost také dokládá zásobník 
projektů se 180 projekty v rámci území MAS. Nedílnou součástí realizace SPL je existence sekretariátu MAS a 
konzultační a poradenský tým partnerských MAS, který vytváří kvalitní metodický a poradenský tým zkušených  
pracovníků, jež mohou značně podnítit aktivity v území. Lidské zdroje budou aktivizovány také v rámci 
přednášek, veřejných setkáních a školení před jednotlivými výzvami, v rámci evaluačního procesu…. 
Mikroregiony se svými manažery jsou schopni zpracovat příslušné projekty (zkušenost s čerpáním dotací EU).  
Pro území je charakteristické velké množství aktivních zájmových neziskových organizací dobrovolně 
sdružujících aktivní lodi, kteří dostatečně znají své území a jsou připraveni aktivně se podílet na rozvojových 
aktivitách. Tím je vytvořen předpoklad pro zapojení neziskového sektoru do realizace SPL. Do průzkumu potřeb 
obyvatel se zapojilo celkem 501 občanů ze všech obcí MAS. 
 

4.2.2 Finanční zdroje 
Region patří k těm chudším územím se statutem hospodářsky slabého regionu s nedostatkem finančních 
prostředků  jak u subjektů samosprávy, tak i u podnikatelů a neziskových organizací. V rámci přípravy na 
možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU si řada subjektů v území vytvořila vlastní finanční rezervy, 
které bude využívat na předfinancování svých projektů. Někteří z žadatelů budou řešit předfinancování také úvěry 
u bankovních ústavů případně z jiných zdrojů. V rámci navržených opatření jsou omezeny velikosti projektu a u 
NNO a obcí je vysoká míra dotace. Z toho plyne předpoklad bezproblémového financování realizace projektů a 
relativně dostatečného množství peněžních prostředků při realizaci SPL. 
Z hlediska předfinancování výdajů MAS je toto zajištěno jednak každoročním výběrem členských příspěvků členů 
MAS a dále rozvíjející se hospodářskou činností MAS ve vztahu k ostatním dotačním titulů a operačním 
programům. 
 

4.2.3 Hospodářské zdroje 
V regionu MAS působí  přes 2158 ekonomicky aktivních subjektů, z toho  319 zemědělských podnikatelů, z toho  
6 akciových společností,  59 obchodních společností,  10 družstevních organizací a  1554 podnikatelů-fyzických 
osob, proto lze říci, že území má dostatek hospodářských zdrojů pro realizaci SPL. Řada z těchto subjektů se 
zapojila do přípravy SPL, zná jeho priority a v rámci zásobníku projektů si ověřila vhodnost svých projektových 
záměrů. Zásobník projektových námětů čítá kolem 180 záměrů, které podaly obce, podnikatelé a neziskové 
subjekty. Významná je připravenost jednotlivých partnerů k podávání žádostí. Řada z nich své záměry dále 
rozpracovává a konzultuje se zástupci MAS. Do dotazníkového šetření se zapojilo 43 podnikatelských subjektů 
průřezově všemi odvětvími a 52 neziskových subjektů. 
Zemědělství – představuje výraznou absorpční kapacitu potenciálních projektů v rámci SPL. V rámci jeho 
restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti musí dojít k racionalizaci a modernizaci areálů a technologií 
jak živočišně, tak i rostlinné výroby. V této oblasti jich celá řada již čerpá dotace z jiných opatření nebo připravuje 
projekty většinou zaměřené do oblasti modernizace a specializace zemědělských výrob. V území působí  319 
zemědělských podnikatelů, kteří představují významnou základnu potenciálních žadatelů. Podstatnou skutečností 
pro další rozvoj je existence celé řady nevyužitých objektů a areálů v rámci území, které skýtají možnost dalšího 
rozvoje, výhodou je většinou dobré dopravní napojení a napojení na sítě technické infrastruktury.  
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Nezemědělské podnikání – představuje široké spektrum jak z hlediska organizačních forem, tak i z hlediska 
zaměření s vysokým potenciálem podílet se na realizaci SPL v rámci realizace individuálních projektů. Jedná se 
především o drobné podnikatele v oblastech zámečnictví, stavebnictví, autoopraven apod. Právě rozvoj těchto 
subjektů (sekundární sféry) zajistí spolu s rostoucím podílem služeb (terciérní sféra) stabilní a diverzifikované 
ekonomické prostředí regionu a jeho budoucí rozvoj. Všechny obce mají zpracovány územní plány s jasně 
vymezenou koncepcí jejich rozvoje a s dostatečným potenciálem ploch pro výrobní aktivity zemědělského i 
nezemědělského charakteru. 
Služby – sektor služeb není v území dostatečně rozvinut, což je dáno nízkou kupní silou obyvatelstva. Při 
nastartování rozvoje regionu se předpokládá zvýšení ekonomické úrovně obyvatel což má přímou vazbu na 
rozvoj služeb jako jsou např. kadeřnictví a nebo některých specializovaných obchodů, jako např. květinářství 
apod. Významný potenciál stále skýtají chybějící služby v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu a využívání 
jedinečností území k jeho ekonomické prosperitě. 
Obce – představují velkou absorpční kapacitu území pro realizaci projektů v rámci SPL. Obce jsou veřejnými 
zástupci více jak 13,6 tisíc obyvatel regionu s dokonalou znalostí místních problému a potřeb jejich obyvatel. 
Proto je v území  31 potenciálních dobře připravených a zkušených žadatelů s řadou projektových záměrů 
v rámci priorit a opatření SPL. Řada obcí již realizuje své projekty z PRV, OPŽP, ROP SM, kde získávají 
zkušenosti s administrací projektů v rámci fondů EU. V zásobníku projektových záměrů podaly obce nejvíce zcela 
konkrétních a jasně formulovaných námětů. 
Neziskové subjekty – představují významnou základnu svobodné občanské společnosti, kdy fungují na základě 
dobrovolnosti a upřímného a nezištného zájmu o činnost subjektu. Většinou se jedná o zapálené a nadšené lidi 
s jasnou představou. Do přípravy SPL a naplnění zásobníku projektových námětů se tyto subjekty významně 
zapojily. V oblasti menších projektů (v návaznosti na jejich omezené finanční možnosti) lze předpokládat celou 
řadu zajímavých projektových žádostí s vazbou na rekonstrukce a modernizace jejich zařízení – kluboven, 
sportovišť apod.  
Z uvedených skutečností vyplývá, že potenciál území je vysoký s předpokladem výrazného převisu projektových 
žádostí. 
 

4.2.4 Jiné zdroje 
Z významných dalších zdrojů regionu je možné jmenovat životní prostředí s malebnou a turisticky zajímavou 
krajinou v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu. Významné je také množství drobných památek, tradic a 
soudržnost území. Dopravní infrastruktura představuje z hlediska zanedbanosti technického stavu místních 
komunikací III. a IV. třídy významnou absorpční kapacitu hlavně v návaznosti na komplexní úpravu veřejných 
prostorů. Z hlediska nepříznivého demografického vývoje v území MAS se ukazuje jako perspektivní oblast 
s vysokým absorpčním potenciálem oblast sociálních služeb. Tato skutečnost byla ověřena zpracovaným 
Komunitním plánem sociálních služeb, který vymezil tři základní problémové okruhy v této oblasti: 1. Senioři, 2. 
Děti, mládež 6-18(25) let a 3. Rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním. Rozvoji tohoto sektoru 
přispívá také nový systém úhrady za poskytování sociálních služeb. 



Strategický plán Leader, na období 2008-2013, Osa IV. Leader-Aktualizace č.3 

„Rozvíjet venkov společně má smysl!“ 
MAS Moravská brána, o.s.  

 

2013  
MAS Moravská brána, o.s. ■ Sídlo Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou  

IČO: 27017371 ■ Tel.: 581 627 271, 739 344 119, 606 500 970  ■ e-mail: info@maszahoribecva.cz ■ www.maszahoribecva.cz  

 

18 

5. SWOT analýza 
 

5.1 Vymezení SWOT analýzy 

Kvalita života ve venkovských oblastech   

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 

 relativní stabilita obyvatelstva 

 zájem občanů o vzhled obcí a občanskou 
vybavenost 

 dostupnost zdravotnických zařízení 

 vybavenost venkovními sportovními areály 

 vhodné pozemky a objekty pro výstavbu 

 kulturní a historické tradice obcí-materiální a 
nemateriální povahy 

 kvalita ŽP 

 velké množství památek – bohaté kulturní 
dědictví 

 plynofikace, zásobování vodou 

 možnost připojení k Internetu 

 existence památek 

 školství 

 stabilizovaná sídelní struktura území 

 zkušenosti území s čerpáním dotací 

 zájmová a spolková činnost 
 

 
 
 
 

 nedostatek služeb pro obyvatele a řemesla 

 nedostatek pracovních sil a techniky pro údržbu 
veřejných prostranství, zanedbaná prostranství bez 
funkční a estetické hodnoty 

 nízký zájem občanů o památky místního významu 

 chybějící zázemí pro spolkovou činnost - vybavení, 
klubovny 

 chybějící útulek pro psy - potulování psů 

 absence sociálních služeb pro občany v regionu 

 havarijní stav nebo neexistence kulturních zařízení - 
kulturní domy, volnočasových zařízení-sportovišť, 
hřišť, dětských hřišť a dalších zařízení veřejné 
potřeby a zázemí spolků 

 nedostatečné kulturní vyžití obyvatel v regionu 

 nedostatečně řešená bytová politika mladých rodin 

 neobydlená původní zástavba 

 neexistující koncepce výstavby RD 

 neexistence půjček pro občany z fondů rozpočtů obcí 

 nedostatek infrastruktury pro volný čas 

 nedostatek multifunkčních hřišť, zastaralost 
stávajících hřišť 

 nedostatek krytých sportovišť 

 kanalizace a ČOV 

 stav školských zařízení 

 možnosti získání finančních prostředků na 
rozvoj venkova  

 národní a evropské rozvojové dotační 
fondy 

 využívání obnovitelných zdrojů energie 

 využitelnost památek 

 malebná krajina 

 tradice širšího okolí, zájem o bydlení na 
venkově 

 dálnice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vlastnictví památek, návsi - soukromé 
pozemky 

 ztráta původní venkovské identity 

 úvěrová politika státu 

 omezení pravomocí obcí - stavební 
komise 

 financování obcí v rámci rozpočtových 
pravidel státu-nedostatek finančních 
prostředků pro rozvoj venkova 

 vysoká intenzita dopravy 

 sociální politika 
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Cestovní ruch    

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 

 existence významné mezinárodní 
cyklostezky Bečva a Jantarová stezka 

 vysoký turistický potenciál hradu 
Helfštýn  

 bohaté přírodní a kulturní dědictví 

 předpoklady pro letní a zimní turistiku 

 vhodné pozemky pro výstavbu 
infrastruktury v oblasti CR 

 živé tradice v části regionu 

 silné hodnoty - rodáci, významné 
osoby 

 výhodná geografická poloha 
 

 

 chybějící informační systém pro návštěvníky a 
turisty (naučné stezky) 

 nedostatečná síť a propojení cyklotras/cyklostezek 

 nedostatek služeb pro návštěvníky a turisty 

 nedostatek ubytovacích kapacit (malé penziony) 

 špatný stav památek a pamětihodností 

 nevyužití vlastního potenciálu 
(atraktivity,zajímavosti) - muzea… 

 nedostatek odpočinkových zón 

 nedostatek přírodních koupališť 

 nedostatek parkovacích ploch 

 chybějící koncepce rozvoje CR MAS 

 absence hipostezek a aktivit v rámci agroturistiky 

 rozvoj aktivního cestovního ruchu 

 možnosti finančních prostředků z EU 

 blízkost městských aglomerací (Přerov, Hranice, 
Lipník nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem) 

 možnost zapojení do koncepce rozvoje cestovního 
ruchu v rámci Olomouckého kraje  

 blízkost lázeňského města Teplice nad Bečvou, 
poutního místa Hostýn, prameniště Odry 

 dopravní dostupnost (dálniční spojení a železniční 
koridor) 
 

 
 
 

 odliv turistů významnějšími lokalitami 

 ekonomická nestabilita - platební 
neschopnost turistů 

 výrazné zhoršení životního prostředí 

 pasivní trávení volného času, nezájem 
 

 
 
 
 
 

 

Životní prostředí a zemědělství   

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 

 kvalitní zdroje pitné vody 

 podíl zalesněných ploch 

 Niva Bečvy 

 ekologické třídění odpadů -ECO 

 plynofikace 

 kvalitní životní podmínky v území 
 
 
 

 nárůst vytápění tuhými palivy 

 černé skládky 

 velký rozsah zemědělské činnosti - eroze… 

 nedostatek mechanizace na údržbu zeleně, 
přírodních ploch a lesů – neudržované plochy 
zeleně a špatně dostupných a neobdělávaných 
zemědělských pozemků 

 neudržované požární nádrže 

 chybějící protierozní opatření 

 čistota vodních toků a ploch 

 chybějící územní systém ekolog.stability 
(biokoridory, biocentra, interakční prvky) 

 neexistence ČOV a kanalizací (klasické ČOV, 
kořenové ČOV, biologické rybníky) 

 zavedení nových způsobů vytápění - obnovitelné 
zdroje energie 

 možnost čerpání dotací z fondů EU 

 výchova v oblasti ekologie (Třídit odpad má smysl, 
čištění studánek) 

 zavádění nových forem zemědělství (eko) 

 diverzifikace zemědělství 

  
 
 
 

 zvyšování cen zemního plynu a 
elektrické energie 

 návrat chemizace zemědělství 

 únik vody z krajiny (nízká retenční 
schopnost krajiny) 

 globální znečišťování ovzduší z 
velkých zdrojů znečišťování 

 zanešené vodní toky - potoky 
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Doprava a infrastruktura    

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 

 strategická poloha regionu poblíž hlavních 
silničních tras R35, 47 

 dobrá lokalizace regionu poblíž hlavního 
železničního uzlu Přerov  

 dobrá dopravní obslužnost do městských 
aglomerací ve většině obcí 

 dobrá technická infrastruktura v obcích (voda, 
plyn, elektřina, telekomunikace) 

  
 
 
 
 
 

 špatný stav místních komunikací  a silnic se 
zpevněným povrchem a veřejných prostorů obecně  

 nedostatek spojů ve dnech pracovního volna a o 
svátcích 

 nadměrné zatížení obcí průjezdovou dopravou 
(nákladní doprava) 

 bezpečnost dopravy v obcích 

 špatný stav obecních rozhlasů 

 špatný stav osvětlení obcí 

 chybějící kanalizace a ČOV v obcích 

 v některých částech regionu chybí signál mobilních 
operátorů 

 nedostatečná infrastruktura vysokorychlostního 
internetu 

 nedostatečná infrastruktura bezmotorové dopravy 

 výstavba dálniční sítě D1 a D47 
 

 možnosti získání finančních prostředků z 
národních a evropských zdrojů (bezpečnost 
dopravy, oprava komunikací, technická 
infrastruktura obcí) 

 
 
 
 
 
 
 

 špatný stav komunikací  II. a III. 
třídy 

 snižování počtu spojů hromadné 
dopravy 

 zpřísnění legislativy v oblasti 
ochrany krajiny 

  
 
 
 
 
 
 

 

Podnikání a podnikatelské prostředí   

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 
 flexibilita podnikatelů 

 fungující podnikatelská základna 

 dopravní dostupnost území 

 volná a levná pracovní síla 
 

 
 
 
 
 
 
 

 absence místních trhů 

 absence podnikatelských inkubátorů 

 nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí 

 neexistence zpracovatelského průmyslu 

 propagace, marketing 

 nedostatečná vybavenost obcí službami 

 místní značka - neexistence 

 nedostatečná podpora nezemědělských 
podniků/subjektů/služeb (sekundér a terciér) 

 velké množství nevyužitých staveb a 
zemědělských objektů a ploch (brownfields) 

 nedostatečná informovanost podnikatelského 
sektoru 

 zastaralost budov a zařízení zemědělských 
podniků 

 nedostatek pracovních příležitostí 

 dotační tituly pro rozvoj drobného, 
malého a středního podnikání, 
nezemědělských podniků a subjektů, 
modernizace zemědělských podniků – 
vytvoření stabilního prostředí 

 příliv podnikatelských subjektů z okolních 
území 

 dopravní napojení D1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 nadměrná administrace 

 špatná politika zaměstnanosti 

 dovozy dotovaného zboží 

 neplatiči - druhotná platební neschopnost 

 nízká kupní síla obyvatelstva 

 nárůst velkých obchodních řetězců, 
supermarketů, globalizace projevující se i na 
venkově 

 nestabilita zemědělského podnikání 
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Lidské zdroje    

MAXIMALIZOVAT,ROZŠIŘOVAT NUTNO KONCEPČNE ŘEŠIT MAXIMALIZOVAT,REALIZOVAT MONITOROVAT,ELIMINOVAT 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

VNITŘNÍ VNĚJŠI 

 dobrá spolupráce spolků s obcemi 

 zájmové činnosti při ZŠ 

 existence sdružení seniorů 

 aktivní činnost spolků a zájmových 
sdružení 

 kulturní tradice obcí 

 předškolní vzdělávání 

 dostupnost základního školství v obcích 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 nepříznivý demografický vývoj obyvatelstva 

 vysoká nezaměstnanost 

 nedostatek aktivit a vzdělávání pro mládež 

 nedostatek možnosti celoživotního vzdělávání 

 roztříštěnost akcí, aktivit spolků, NNO 

 nedostatečná sociální péče o starší spoluobčany 

 nedostatek aktivních občanů pro práci s dětmi a mládeží 

 nedostatek alternativních volnočasových aktivit 

 osvětová činnost - sounáležitost, příslušnost k regionu 

 nedostatečná prevence v oblasti sociálně patologických 
jevů 

 nedostatečná znalost cizích jazyků 

 počítačová gramotnost 

 mateřská centra 

 chybějící klubovny a infrastruktura setkávání 

 neexistence info systému území 

 nízký počet NNO v regionu (z hlediska oblasti zájmu). 

 nové formy spolupráce (mezinárodní, 
meziregionální) 

 možnost financování aktivit NNO z krajských 
programů 

 získání finančních prostředků na projekty v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů, rekvalifikace, 
sociální integrace apod.  

 prezentace historie a tradic území v rámci MAS 
a dalších regionů 

 podpora rodiny 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 všechny závislosti, patologické jevy 
- drogy, alkohol 

 špatná politika zaměstnanosti  

 nezájem a pasivita  
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Na základě komunitního projednávání proběhlo jak formulování jednotlivých částí SWOT analýzy, tak i výběr  
nejdůležitějších silných stránek  a odstranění nejvýraznějších slabých stránek, kterých příležitostí využít pro 
rozvoj regionu, a ohrožení, kterým se snažit  vyhnout. Tato následná abstrakce jevů SWOT analýzy byla 
provedena opět komunitním způsobem na jednáních s veřejností, v pracovních skupinách a v komisi 
strategického rozvoje, kdy byly jednotlivé silné a slabé stránky obodovány, přiřazovány k sobě dle shodných 
znaků a stanoven seznam nejvýraznějších slabých a silných stránek a příležitostí a hrozeb. Seřazení odráží 
charakteristiky celého území regionu MAS a na tyto jevy jsou dále navázány priority a cíle SPL.  
Nejvýznamnější silné stránky území MAS (maximalizovat, rozšiřovat): 

 Velké množství podnikatelských subjektů s drtivou převahou o velikosti mikropodniku (zemědělských a 
nezemědělských). 

 Silná zájmová a spolková činnost v území MAS, zájem občanů o dění v území a o vzhled obcí (návsi, 
veřejné prostory a plochy,…). 

 Významná kulturně historická tradice-velké množství tradic, akcí, kvalitní životní prostředí. 

 Vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu (hrad Helfštýn, cyklostezka Bečva a Jantarová cyklostezka, 
eneolitické naleziště, velké množství památek a památek místního významu, malebná krajina 
s výraznými plochami lesů. 

 Zkušenosti území s čerpáním dotací (krajských, národních, EU). 

 Dobrá vybavenost regionu technickou infrastrukturou. 
Nejvýznamnější slabé stránky území MAS (nutno koncepčně řešit): 

 Nepříznivý demografický rozvoj regionu a dalších sociologických charakteristik (nezaměstnanost, 
porodnost, migrace a urbanizace) 

 Nedostatek zařízení pro volnočasové aktivity, nedostatečné vybavení území občanskou vybaveností a 
službami, špatný a nevyhovující stav existujících budov vybavenosti sloužících široké veřejnosti. 

 Nedostatek pracovních příležitostí, velké množství opuštěných zemědělských areálů, zastaralost 
zemědělských podniků, nedostatečná podpora (vznik a rozvoj) nezemědělských podnikatelů (sekundér 
a terciér). 

 Špatný stav místních komunikací, veřejných prostranství a návsí a navazující infrastruktury, mobiliáře, 
zeleně,… 

 Nedostatek infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, špatný stav památek, neexistence muzeí a 
výstavních expozic, plánů regenerace apod. 

 Nedostatek vybudovaných ČOV, chybějící prvky ÚSES, nevybavenost regionu potřebnou technikou pro 
údržbu přírodních ploch a ploch lesů. 

Nejvýznamnější příležitosti území MAS (maximalizovat, realizovat): 

 Nové formy spolupráce regionu, další prohlubování partnerství území MAS zapojování dalších subjektů 
do společných projektů, rozvíjení lidského potenciálu. 

 Budování dálnic D1 a D47, vhodné napojení území na sídla vyššího významu – Olomouc, Přerov,… , 
blízkost hranice Olomoucké aglomerace. 

 Modernizace zemědělských podniků a vznik nových nebo podpora stávajících nezemědělských 
podnikatelů - vyšší stabilita ekonomického prostředí regionu, rozvoj cestovního ruchu s návazností na 
okolní cíle – Lázně Teplice n.B., Olomouc, Lipník n.B., Hostýn, Helfštýn,…) a na potenciál místního 
kulturního dědictví a památek. 

 Možnost čerpání prostředků z EU, jejich soustředění do nejpotřebnějších projektů a v návaznosti na 
využití synergického efektu nastartovat „novou budoucnost“ regionu. 

 Komplexním zkvalitněním života na venkově (životní prostředí vč. udržované kulturní krajiny a lesních 
ploch, ekonomická stabilita a vzhled obcí s kvalitními službami a občanskou vybaveností) stabilizovat 
obyvatelstvo, případně podpořit nárůst počtu obyvatel z okolních měst. 

Nejvýznamnější hrozby území MAS (monitorovat, eliminovat): 

 Projevy sociálně patologických jevů na venkově – alkohol, drogy, pasivita při využívání volného času. 

 Nízká kupní síla obyvatel regionu, nestabilita zemědělského podnikání, ztráta konkurenceschopnosti a 
jeho ekonomický úpadek. 

 Projevy globalizace ve všech oblastech života, ztráta identity a sounáležitosti. 
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 Nedostatek finančních prostředků na rozvoj venkova, postupné zvyšování závislosti na vnějších (cizích) 
zdrojích. 

 Odliv obyvatel a snížení ekonomické úrovně regionu - nedostatečná upravenost veřejných prostorů, 
nedostatek veřejné vybavenosti, nedostatečná údržba kulturního dědictví, krajiny, lesů a vodních toků – 
odliv turistů, špatné životní prostředí a nedostatečná kvalita života na venkově. 

 

5.2 Metodika SWOT analýzy 
 

5.2.1 Metoda stanovení jednotlivých bodů SWOT analýzy 
SWOT analýza představuje základní a komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých oblastí rozvoje 
regionu MAS ve vztahu k realizaci programů zaměřených na rozvoj zemědělství, podnikatelských aktivit, 
cestovního ruchu a vzájemné spolupráce (místního partnerství) mezi veřejným, soukromým a neziskovým 
subjektem. SWOT analýza vychází z analýzy současného stavu Regionu MAS. 
SWOT analýza v metodickém pojetí představuje  silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších  činitelů a 
obsahuje základní techniky zpracování strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení 
jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní 
stránky posuzovaného regionu a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí). 
Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a 
hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 
vzájemného střetu.  
SWOT analýza je zpracována v rámci Regionu MAS dle jednotlivých rozhodných oblastí z důvodu detailnějšího  
vyjádření určujících faktorů: 
-Kvalita života ve venkovských oblastech, -Cestovní ruch, -Životní prostředí a zemědělství, -Doprava a 
infrastruktura, -Podnikání a podnikatelský prostor, -Lidské zdroje a partnerství. 
SWOT analýza v průběhu svého utváření procházela veřejným připomínkovým řízením jednotlivých pracovních 
skupin Komise strategického rozvoje. Veřejné projednávání takto rozpracovaného dokumentu zajistilo vysokou 
vypovídající hodnotu této analýzy. Konfrontace přímo s členy MAS a širokou veřejnosti byla velkým přínosem pro 
finální dopracování SWOT analýzy. Analýzou SWOT byl vytvořen „přechodový“ můstek mezi analytickou a 
návrhovou částí dokumentu. Přístup k jednotlivým faktorům je vyjádřen vztahy: 

 
MAXIMALIZOVAT, ROZŠIŘOVAT -  NUTNO KONCEPČNĚ ŘEŠIT – MONITOROVAT - ELIMINOVAT 

 
Vize strategického rozvoje a následně pak rámcové cíle promítnuté v jednotlivých prioritách a opatřeních 
vycházejí z provedení detailní SWOT analýzy regionu území MAS. 
 

5.2.2 Zdroje informací 
Zdrojem pro vypracování SWOT analýzy byla expertní analýza území, dotazníkový průzkum potřeb obyvatelstva, 
podnikatelů a NNO, dotazníkový průzkum potřeb obcí (veřejné správy) a dále setkání s veřejností otevřená všem 
bez rozdílu. SWOT analýza byla dále předmětem činnosti pracovních skupin a komise strategického rozvoje. 
Rozdělení SWOT analýzy bylo provedeno komisí strategického rozvoje z důvodu detailnější analýzy celého 
území v působnosti MAS Moravská brána. 
 
 

6. Strategie 
 

6.1 Priority a cíle 
Priority a cíle Strategického plánu Leader jsou zapracovány do jednotlivých Fichí, které zajistí praktické naplnění 
stanovených vizí rozvoje území MAS Moravská brána. Fiche navazují na ISÚ a hlavně pak na analýzy území, 
SWOT analýzu a dotazníkové řešení. Potřebnost jednotlivých priorit a opatření byla ověřena prostřednictvím 
zásobníku projektů a dále na veřejných setkáních, pracovních skupinách a komisi strategického rozvoje. 
Na základě těchto procesů bylo možné formulovat nejdůležitější rozvojové oblasti podpory území MAS, kterými 
jednoznačně je podpora podnikání a kvality života. Jako důležitá oblast podpory byla také v ISÚ identifikována 
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oblast podpory cestovního ruchu (hrad Helfštýn, vhodné plochy pro rozvoj CR…) a ochrany životního prostředí. 
V oblasti rozvoje cestovního ruchu z hlediska SPL většina potenciálních žadatelů nesplňuje podmínky vhodného 
žadatele, a proto své záměry připravují do jiných operačních programů nebo z nich již čerpají. V oblasti ochrany a 
rozvoje ŽP jsou také aktivity žadatelů směřovány do jiných operačních programů nebo jiných os PRV (ČOV a 
kanalizace, vodovody, výsadby ÚSES a ploch zeleně, revitalizace urbanizované zeleně,….). Oblast údržby 
krajiny byla také předmětem Programu LEADER ČR 2007. Rozvoj lidských zdrojů a zavádění regionálního 
značení místních produktů je také řešen v rámci jiných operačních programů, proto nebyl do SPL zařazen.  
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že rozvoj regionu je chápán v celé jeho šíři a rozmanitosti potřeb, 
se strategií diverzifikovaného rozložení potřeb do různých programů a rozvojových politik podle jejich 
nejvhodnějšího dopadu do regionu a jeho potřeb. V souhrnu je naplňována a realizována ISÚ, které je SPL 
součástí, komplexně a průřezově bez jakéhokoliv opomíjení některého z pilířů trvale udržitelného rozvoje. 
Tímto přístupem bylo dosaženo jasného zacílení priorit a opatření SPL s předpokládaným cílem využít 
koncentrace, multiplikačních a synergických efektů. 
 
Priority a opatření Strategického plánu LEADER 
 

PRIORITA  I  Rozvoj podnikání v regionu MAS Moravská brána, „UMÍME PODNIKAT“ 
Všeobecný cíl priority: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, jejich produkce a vytvoření podmínek pro 

stabilní a konkurenceschopné podnikání v regionu prostřednictvím posilování místní 
produkce, modernizací zemědělských podniků, zaváděním nových technologií, 
podporou vzniku nových a podporou rozvoje stávajících nezemědělských podniků a 
rozvoje služeb a navazujících oborů. 

 
Specifický cíl priority: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců modernizací zemědělských podniků, 

podpořit investice do lesů, obnovu a rozvoj řemeslné výroby v návaznosti na místní 
zdroje a tradice včetně možností odbytu – podpora vzniku nových a rozvoj stávajících 
nezemědělských podnikatelů. 

Opatření     I.1  Modernizace zemědělských podniků  
 I.2  Podpora zakládání a rozvoje podniků 
 I.3  Investice do lesů a lesní techniky 
 
PRIORITA  II  Kvalita života na území MAS Moravská brána  „KRÁSA VENKOVA“ 
Všeobecný cíl priority: Zkvalitnit život v regionu zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a 

přírodního dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života, při 
uplatnění principu trvale udržitelného rozvoje. 

 
Specifický cíl priority: Obnova a rozvoj infrastruktury obcí, doplnění a zkvalitnění občanské vybavenosti obcí, 

podpora občanských a volnočasových aktivit v obcích a ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví regionu MAS Záhoří-Bečva. 

Opatření II.1  Náš tradiční venkov 
 II.2  Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (obč. vybavenost, rozvoj vesnic) 
 

PRIORITA  I  Rozvoj podnikání v regionu MAS Moravská brána  „UMÍME PODNIKAT“ 
 
FICHE: 
 
FICHE 1:  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
Hlavní opatření z PRV: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Cíl Fiche: 
- podpora investic do staveb, zázemí zemědělských podniků, technologií jak pro živočišnou, tak i pro rostlinnou 
výrobu.  Cílem je také podporovat inovační aktivity v rámci zemědělské výroby a spolupráci mezi zemědělskými 
subjekty. Hlavním dopadem Fiche by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních zemědělských 
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podnikatelů prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V rámci 
inovačních postupů a aktivit by mělo dojít k využití konkurenčních výhod a tím i k lepšímu využití příležitostí na 
trhu zemědělských produktů. 
Oblasti podpory FICHE: 

 investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb – využití (brownfield  
upřednostňováno), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, 
prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže: 

- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, 
- výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva, 

 investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a 
drůbeže, 

 investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) pro rostlinnou výrobu, včetně: 
- výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby, 
- výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, 
- nezbytných manipulačních ploch. 

 investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy závlahových zařízení, 

 stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro 
energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, 

 investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny, 

 
FICHE 2:  PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 
Hlavní opatření z PRV: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Cíl Fiche: 
- posílení ekonomické stability a potenciálu nezemědělských podnikatelů/subjektů realizací projektů zaměřených 
na vznik nových a nebo rozvoj stávajících mikropodniků jako základního pilíře zaměstnanosti a tím diverzifikovat 
ekonomickou základnu vesnického regionu. Tato Fiche by také měla podpořit stabilizaci pracovních sil na 
venkově, případně vytvořit pracovní místa nová a tím výrazně přispět ke stabilizaci celého venkovského prostoru 
a tím i ke zlepšení kvality života místních obyvatel v území MAS. Realizací Fiche bude podpořena různorodost 
venkovské ekonomiky. 
Oblasti podpory FICHE: 

 rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících 
mikropodniků (stavební materiál, stavební práce) 

 úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové 
hospodářství) 

 připojení k technické infrastruktuře 

 nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků 

 nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek) 

 pořízení výpočetní techniky 

 
FICHE 3:  INVESTICE DO LESŮ-Lesnická technika 
Hlavní opatření z PRV: I.1.2.1 Lesnická technika 
Cíl Fiche: 
- zvýšení diverzifikace a rozšířeni tržních příležitosti, zlepšeni zpracováni surovin, rovněž využíváni tržních 
příležitosti prostřednictvím inovací a tím zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Cílem je umožnit 
pořízeni strojů využitelných v lesích. 
 
Oblasti podpory FICHE: 

 Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, 
retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a 
prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. 
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PRIORITA  II  Kvalita života na území MAS Moravská brána  „KRÁSA VENKOVA“ 
 
FICHE 4:  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 
Hlavní opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Cíl Fiche: 
- revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství, zvýšení jejich atraktivity a obyvatelnosti jako 
míst setkávání, společenských aktivit a oddechu místních obyvatel i návštěvníků regionu. Cílem je zlepšení 
kvality života ve venkovském prostoru regionu MAS. 
Oblasti podpory FICHE: 

 stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství 

 stavební obnova, případně nová výstavba chybějících úseku komunikací a související infrastruktury 

 nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem 

 nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích  

 
FICHE 5:  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 
Hlavní opatření z PRV: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Cíl Fiche: 
- zachování a rozvoj všech druhů občanské vybavenosti v regionu, zlepšením základních služeb v území MAS a 
rozvojem investic zajistit vyšší atraktivitu venkovského regionu a zlepšit kvalitu života v obcích MAS. 
Oblasti podpory FICHE: 

 stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba, budov a ploch sloužících 
zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní 
obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informačních a 
školicích center, 

 nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software, 

 infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. 

 investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, kulturní, 
environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů malého rozsahu 

 
FICHE 6:  NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 
Hlavní opatření z PRV: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Cíl Fiche: 
- zachování kulturního dědictví a bohatství regionu MAS rozvojem investic zajišťujících vyšší atraktivitu 
venkovské oblasti MAS a zlepšit kvalitu života v obcích území s vazbou také na rozvoj turistické ruchu 
zatraktivněním území na základě využití místního a jedinečného potenciálu.  
Oblasti podpory FICHE: 

 zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisu a map 
památek na venkově, plánu péče, geodetických prací, 

 stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových objektu a ploch, revitalizace 
historických parku, historických zahrad a alejí, 

 nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software, 

 investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí. 

 

6.1.1 Priority a cíle SPL a jejich specifičnost pro území v působnosti MAS 
 
FICHE 1:  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
Specifičnost pro území MAS: v předmětném území se nacházejí fungující zemědělské společnosti, které 
ekonomicky prosperují a zajišťují kromě zemědělské produkce také údržbu kulturní krajiny, která je pro naše 
území příznačná svým proměnlivým reliéfem. Aby obstály na trhu a ve stále silnější konkurenci je zapotřebí 
provést modernizaci zemědělských podniků (objektů a zařízení) v návaznosti na racionalizaci zemědělských 
areálů, která je z hlediska velice husté sídelní sítě a velkého množství areálů zemědělské výroby nezbytná. 
Zastaralé zemědělské provozy a technologie. 
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FICHE 2:  PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 
Specifičnost pro území MAS: diverzifikace ekonomických činností je v dnešní době zcela nezbytná – zvyšování 
stability sektoru a omezení ekonomických výkyvů v rámci regionu MAS. V území je 1672 nezemědělských 
subjektů, které v drtivé většině splňují podmínku vhodného žadatele a vhodné sekce OKEČ. Tyto podnikatelské 
subjekty jsou v regionu také významným zdrojem pracovních míst a proto je potřebné do této oblasti směřovat 
podporu. V regionu nejsou podmínky pro velké investiční akce, proto tato ekonomická struktura bude v území 
setrvávat i do budoucnosti a bude hlavní ekonomickou páteří území. Řada z těchto podnikatelů má nevyhovující 
provozovny vč. strojů a zařízení. 
 
FICHE 3:  INVESTICE DO LESŮ-Lesnická technika 
Specifičnost pro území MAS: pro území MAS je charakteristické soustředění lesních pozemků v diverzifikované 
držbě do větších celků v zemědělské krajině, rozloha lesních pozemků je 15% území MAS, které slouží jak 
hospodářské, tak i rekreační funkci a také rozvoji cestovního ruchu. Lesní pozemky jsou většinou špatně 
dostupné a bez potřebné techniky velice špatně udržovatelné. Vybavenost lesní technikou je v území MAS 
nedostatečná. 
 
FICHE 4:  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 
Specifičnost pro území MAS: v území MAS je značně hustá sídelní síť a jednotlivé obce patří vesměs k menším 
sídlům, bez finančních možností úpravy veřejných prostranství – návsí. Velká většina chce tento nedostatek řešit 
a již nyní má řada z nich připraveny projekty pro jejich úpravu. Příprava je řešena komunitní metodou se 
zapojením veřejnosti, čímž se výrazně posiluje jejich vazba k obci a regionu. 
 
FICHE 5:  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 
Specifičnost pro území MAS: území regionu MAS je výrazně venkovským územím, které je z velké části špatně 
dopravě dostupné do větších sídel s vyšší vybaveností a v samotném území je vybavenost službami 
nedostatečná. Tento stav vede k odlivu obyvatel z území a podstatné vylidňování obcí vzdálených od adekvátní 
vybavenosti. 
 
FICHE 6:  NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 
Specifičnost pro území MAS: pro území je charakteristické velké množství památek místního významu, které jsou 
z větší části ve špatném stavu. Uchováním kulturně historických prvků území se posílí sounáležitost obyvatel 
s územím a posílí se vazby lidí na region. V regionu je stále ještě značně silná soudržnost a pocit patriotismu. 
Významné je také v území propojení mezi památkami (hrad Helfštýn, eneolitické naleziště,…) a rozvojem 
cestovního ruchu. 
 

6.1.2 Vztah SPL ke struktuře PRV 
Přehled vybraných opatření/podopatření z PRV ČR 2007-2013 a jejich návaznost na SPL: 
 
FICHE 1:  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
Hlavní opatření z PRV: I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Návaznost na ISÚ: Opatření I.1 Modernizace zemědělských podniků 
 
FICHE 2:  PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 
Hlavní opatření z PRV: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Návaznost na ISÚ: Opatření  I.3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 
FICHE 3:  INVESTICE DO LESŮ-Lesnická technika 
Hlavní opatření z PRV: I.1.2.1 Lesnická technika 
Návaznost na ISÚ: Opatření I.3 Investice do lesů a lesní techniky 
 
FICHE 4:  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 
Hlavní opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Návaznost na ISÚ: Opatření III.2 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
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FICHE 5:  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 
Hlavní opatření z PRV: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Návaznost na ISÚ: Opatření III.2 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
 
FICHE 6:  NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 
Hlavní opatření z PRV: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Návaznost na ISÚ: Opatření III.1 Náš tradiční venkov 
 
 

6.2 Způsob dosahování cílů a priorit 
 

6.2.1 Způsob naplnění cílů a priorit 
Zapojením široké škály aktérů z území regionu formou přípravy SPL a jeho následné realizace bude dosaženo 
naplnění cílů záměru s dlouhodobým efektem a působením. To představuje jasné uplatňování metody LEADER 
v území jako transparentního procesu a metody rozvoje regionu založeném na rozhodování o zdrojích a cílech 
rozvoje území přímo v MAS na základě širokého zapojení subjektů území.  
SPL vychází z jasně formulované strategie rozvoje území MAS Moravská brána , která vznikla na základě široké 
diskuse a následné shody celé řady aktérů regionu. Tato široká participace stakeholderů na rozvojovém plánu 
území dává dokumentu strategie velkou váhu a udává jasný směr rozvoje území. 
Realizace naplní část záměrů a cílů strategie MAS Moravská brána zapojením celé řady aktérů do tohoto 
procesu formou veřejných výzev a navazujících aktivit. Veřejné výzvy zajistí co nejtransparentnější nakládání se 
zdroji v rámci navrženého záměru a dále umožní rovný přístup všech relevantních aktérů k naplnění strategie. 
Realizaci SPL podpoří vytvoření silného konzultačního a poradenského týmu, který bude napomáhat 
potenciálním žadatelům v území  a bude pořádat školení a semináře k tomuto programu. Tím se posílí odborná 
úroveň subjektů v území všech čtyř MAS (OPRV, Za humnama, Partnerství venkova a Moravská brána), což 
představuje výrazný posun pro naplnění cílů a opatření. Konzultační a poradenský tým představuje zásadní 
změnu v území s cílem dosažení kvalitních projektů a tím naplnění cílů ISÚ a SPL, které jsou obsaženy 
v jednotlivých opatřeních. Tým dále prohloubí spolupráci a partnerství v rámci meziregionální spolupráce 
partnerských MAS. Bude koordinovat postup a harmonogram kroků v rámci realizace programu LEADER EU a 
tím zajistí kvalitní řízení a administraci celého procesu. 
Realizace SPL jako rozvojového plánu je založena na provázanosti a promyšlenosti jednotlivých opatření, jejich 
zacílení na nejpotřebnější rozvojové oblasti území. Synergického efektu bude docíleno jejich tematickou a 
územní provázaností a ztotožněním se celého území s takto nastaveným SPL, který je svým charakterem 
integrovaným projektem. V rámci realizace tohoto rozvojového plánu dojde ke vzájemnému a cílenému působení 
jednotlivých individuálních / dílčích projektů na vybrané oblasti a tím se jejich dopad na rozvoj území ještě zesílí a 
posílí se i trvalost a udržitelnost působení těchto projektů. 
Naplnění cílů bude realizováno na základě jednotlivých Fichí. Rozvojový plán je v území dalším doplněním 
uplatňovaných rozvojových politik a rozvojových programů a v návaznosti na jejich působení a efekty dojde 
k posílení dopadu jednotlivých projektů na území MAS. 
Výraznou úlohu při realizaci sehraje sama MAS, která bude celý proces koordinovat a řídit. Již sama existence 
tohoto občanského sdružení je dokladem spolupráce a společných cílů regionu. Součástí působení MAS v území 
bude další zapojení veřejnosti do tohoto procesu a posílení principu územní sounáležitosti a identifikace. V rámci 
procesu bude probíhat monitoring a evaluace a tím bude na základě podrobné analýzy dopadů docházet ke 
zpětné vazbě směrem k nastaveným prioritám a opatřením strategie rozvoje území. 
MAS Záhoří-Bečva má ve svém zásobníku 63 projektů NNO, 7 projektů podnikatelů a 147 projektů obcí, které 
jsou v souladu se SPL a ISÚ MAS Záhoří-Bečva. Tyto projekty jsou dostatečnou základnou potenciálních 
žadatelů v rámci navržených Fichí. 
Také zájem občanů při projednávání a připomínkování SPL a ISÚ svědčí o jejich zájmu o dění ve svém regionu a 
připravenost k dalším činnostem. 
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6.2.2 Předpokládané dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější 
perspektivě 

SPL přispěje k postupnému naplňování a realizaci vize v uvedených dvou ze tří bodů, která je formulována 
v Integrované strategii území MAS Moravská brána.  
 Region MAS Moravská brána se stane silným a prosperujícím územím, založeným na přírodním 

potenciálu a kulturním dědictví předcházejících generací, s plnohodnotným začleněním mezi vyspělé 
regiony Evropské unie.  

 Region MAS Moravská brána bude regionem konkurenceschopným, s diverzifikovanou ekonomikou, 
postavenou na drobném, malém a středním podnikání. Stane se zajímavou hospodářskou lokalitou 
s novými pracovními příležitostmi a s programy zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a 
sociální integraci obyvatelstva. 

Naplňování a realizace Strategie je dlouhodobý proces a jeho dílčí úspěchy nastartují další a prohlubující se 
spolupráci mezi jednotlivými aktéry v území regionu s cílem jeho dalšího rozvoje. Zapojování veřejnosti a 
nepřetržitá práce v území přispěje do budoucna ke ztotožnění se s regionem a ochotu realizovat další rozvojové 
projekty. Bez takto pojatého partnerství by nebylo možné nastartovat tak silné synergické efekty v území MAS a 
realizovat řadu aktivit jak z hlediska finanční základny, tak z hlediska know-how, tak i z hlediska lidského 
potenciálu. 
 

6.2.3 Soulad cílů a priorit s trvale udržitelným rozvojem 
Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem ekonomického růstu, který uvádí v soulad hospodářský a 
společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje 
patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. 
Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity 
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ 
Všechny priority a cíle SPL mají pozitivní vliv na všechny tři oblasti trvale udržitelného rozvoje regionu MAS. 
První priorita má hlavní dopad na podnikání v regionu s ne nepodstatným dopadem na údržbu kulturní krajiny a 
hospodaření v lesích, druhá priorita řeší problematiku kvalitu života v regionu (podpora společenského pilíře) a 
kulturního dědictví. V rámci realizace jednotlivých projektů budou podporovány aktivity na podporu rozvoje 
podnikání s důrazem na využívání místních zdrojů, podporu kvality života na venkově, zachování kulturního 
dědictví území pro příští generace. K souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje přispěje sama metoda LEADER, 
která svou otevřeností a zastoupením různých aktérů regionu ze všech oblastí území zajišťuje důsledné 
dodržování trvale udržitelného rozvoje regionu při naplňování cílů SPL. 
 

6.3 Zapojení inovačních prvků 
 

6.3.1 Změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů 
Nejvýraznější změnou oproti dosavadní praxi je, že místní subjekty regionu mají možnost se přímo podílet jak na 
přípravě rozvoje území (příprava ISÚ a SPL), ale také na jeho realizaci jak v rámci samotné realizace projektů, 
tak i v rámci rozhodovacích procesů. Dosavadní praxe v regionu kombinovala rozhodování na základě veřejné 
správy na úrovni obcí nebo mikroregionů. Až MAS pracující na principu partnerství soukromého, neziskového a 
veřejného sektoru vnesla do území zcela novou kvalitu a možnosti řešení problémů  na místní úrovni. Zárodek a 
začátek změny nastal již realizací LEADER ČR 2007 (příprava záměru, realizace záměru,…), avšak až při 
přípravě SPL v rámci IV.osy PRV došlo k jasnému zakotvení principů LEADER v procesu rozhodování o dalším 
rozvoji regionu. Dále v rámci budování partnerství a spolupráce jak na území Olomouckého kraje tak i na území 
Jihomoravského kraje z hlediska dopadů principu partnerství a spolupráce místních akčních skupin. V březnu 
2008 byla uzavřena dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Místní akční skupinou Moravská brána, 
o.s. (Olomoucký kraj), Místní akční skupinou OPRV, o.s. (Olomoucký kraj), Místní akční skupinou Za 
humnama, o.s. (Jihomoravský kraj) a Místní akční skupinou Partnerství venkova (Jihomoravský kraj), která 
definuje společný postup při implementaci metody LEADER EU na území těchto MAS a podporuje vznik 
společných projektů jednotlivých aktérů rozvoje území a další oblasti vzájemné spolupráce.  Uvedené MAS 
dále v srpnu roku 2008 podepsaly Dohodu o spolupráci a partnerství v rámci PRV ČR na období 2008-2013 – 
osa IV.-LEADER, opatření IV.1.1.-Místní akční skupina a IV. 1.2.-Realizace místní rozvojové strategie. V rámci 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%BD_r%C5%AFst
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této Dohody byly realizovány společné schůzky a konzultace při přípravě SPL a při realizaci bude probíhat úzká 
spolupráce uvedených subjektů. Podpisem dohody vznikl společný konzultační a poradenský tým všech čtyřech 
MAS, který bude výrazným prvkem změny dnešního stavu (partnerství a vzájemná pomoc v rámci území čtyř 
MAS). SPL byl dále konzultován s MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. Tyto všechny aktivity mají výrazný dopad 
na změně dosavadní „uzavřenosti“ regionu směrem k otevřenému a spolupracujícímu celku při zapojení 
podnikatelů, neziskových organizací a samospráv.  
V rámci komunikace s veřejností z hlediska MAS bude využívána metoda plánovacích víkendů, která se 
osvědčila při přípravě SPL – plánovací víkend v MAS Blanský les – Netolicko. Součástí zapojování veřejnosti 
bude využití skupin místního partnerství v realizovaných projektů v oblasti práce s mládeží 15-25 let a projektu 
komunitního plánování sociálních služeb. Dále budou zapojeni jednotliví partneři MAS – Centrum pro rodinu Ráj, 
Moravská Veselka,…. Výraznou změnou v oproti dosavadní praxi bude působení MAS v regionu jako aktivního 
subjektu, který se stane „rozvojovou agenturou“ s detailní znalostí území. Z dlouhodobého hlediska by se měla 
MAS stát stabilní „rozvojovou institucí“ pracující na základě metody LEADER, která propojuje zájmy a potřeby 
území s finančními prostředky v území z hlediska jejich nejefektivnějšího směřování a realizace. Výhodou tohoto 
konceptu je široké uplatňování různých rozvojových politik v území s jasným a co nejefektivnějším zacílením na 
různé problémy regionu. Takto pojatá „instituce“, která nebude úzce zaměřená jen na jednu rozvojovou možnost,  
se stane stabilním subjektem se zajištěnou udržitelností své existence v pomoci trvalého rozvoje regionu.    
 

6.3.2 Výčet inovačních aktivit 
V rámci jak Integrované strategie území regionu i v rámci SPL je uvažováno s inovačními aktivitami, kdy inovační 
povaha SPL MAS Moravská brána spočívá v následujících aktivitách:  

 Rozhodování o využívání dotačních finančních prostředků se bude dít přímo v místě realizace projektů 
na základě plné znalosti území a jeho problémů, zároveň výběr bude prováděn na základě zapojení 
zástupců různých sfér života regionu (podnikatelé, neziskové organizace, samosprávy) a tím bude 
zajištěna maximální transparentnost a maximální dopad vybraných projektů na region. Tato průřezovost 
zástupců regionu bude sehrávat významnou úlohu při budování dalších vazeb, které by za „normálních“ 
podmínek nevznikly a dojde k dalším synergickým efektům. 

 Bude využito poradenského a konzultačního týmu čtyř partnerských MAS, jež propojí odborné znalosti 
jednotlivých osob týmu, bude kombinovat zkušenosti z různých území regionů Moravy a tím dojde 
k výrazné přidané hodnotě v regionech jednotlivých MAS (předávání informací a zkušeností a 
předcházení nepředvídatelným událostem, vzájemná školení členů MAS a veřejnosti, pomoc při 
administraci projektů, spolupráce jednotlivých orgánů MAS – výběrové komise,…) 

 V rámci spolupráce poradenského a konzultačního týmu (LEADER tým), jehož poslání a smysl je 
popsán v kapitole 8.2. Spolupráce (spolupráce a síťování 4 spřátelených MAS), bude v případě 
realizace SPL zaveden systém posuzování objektivity hodnocení projektů – tento systém bude spočívat 
v nezávislém hodnocení vzorku náhodně vylosovaných 10% projektů, které byly posuzovány výběrovou 
komisí MAS, nezávislým hodnotitelem z výběrové komise spřátelené MAS, tím bude zaručena vysoká 
míra objektivnosti postupů a závěrů jednotlivých výběrových komisi 

 MAS Moravská brána bude rozvíjet spolupráci na mezinárodním poli s Gminou Proszkow, se kterou 
byla podepsána partnerská smlouva o spolupráci, která již přinesla podání prvního společného projektu 
mezi subjektem z české i polské strany. Další projekty jsou ve fázi přípravy a společných jednání. 

 Součásti realizace SPL bude zavedeno vydávání tištěného informačního bulletinu, informujícího širokou 
veřejnost o aktivitách a činnosti MAS, dále budou upraveny www stránky tak, aby jich bylo možné využití 
pro propagaci místních podnikatelů, jejich produktů či služeb a informování o činnosti a aktivitách 
neziskových organizací a obcí a mikroregionů. 

 Systém zavedení „regionální značky“  je další inovativní aktivitou MAS. Systém značení bude určen 
obyvatelům i turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým, netradičním 
způsobem. Místní obyvatelé budou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce 
(podnikatele). Celý rozvoj MAS je navržen i v dalších rozvojových dimenzích a směrech, které zajišťují 
inovativnost a přidanou hodnotu celého strategického plánu Leader.  Souběžně se zavedením 
„regionální značky“ (národní a mezinárodní úroveň) bude na území regionu MAS vytvořeno vlastní 
místní značení, které bude rozšířeno i na poskytování služeb, aktivit a atraktivit v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu. Mezi hlavní důvody proč souběžně vytvářet vlastní systém je skutečnost, že ne celé 
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území MAS se nachází v oblasti NATURA 2000 a že systém „regionální značky“ je výhradně zaměřen 
pouze na výrobky (místní produkci). Tento trend jednosektorového zaměření, podporující výhradně 
podnikatelský sektor, bude v rámci MAS Moravská brána nahrazen zcela novým přístupem, kdy 
v rámci realizace strategie budou podporovány všechny rozvojové oblasti a všechny subjekty, které 
budou svými realizovanými projekty a aktivitami přispívat k naplnění strategické vize a rámcových cílů 
rozvoje MAS.  

 Z výše uvedených aktivit vyplývá snaha MAS Moravská brána diverzifikovat svou činnost nejen na 
iniciativu LEADER EU v rámci PRV ČR 2007-13, ale působit v území jako aktivní subjekt spojující 
podnikatele, neziskové organizace a samosprávy ve směřování k trvalému rozvoji území MAS ve všech 
oblastech v rámci i dalších operačních programů a rozvojových činností a aktivit. Z dlouhodobého 
hlediska by se měla MAS stát stabilní „rozvojovou institucí“ pracující na základě metody LEADER, která 
propojuje jak zájmy a potřeby území, tak i finanční prostředky v území z hlediska jejich nejefektivnějšího 
směřování a realizace. 

 Podporováno bude uvádění nových výrobků a služeb na trh, které budou navazovat na specifičnost 
území. Při této aktivitě bude dále podporováno budování partnerství a spolupráce mezi jednotlivými 
žadateli - partnery, navazování na již podané nebo připravované projekty a jejich provázanost. 

 Podporováno bude využívání obnovitelných zdrojů energií jako výrazného způsobu zavádění nových 
technologií s přímým dopadem na ochrany životního prostředí. 

 SPL bude v rámci přípravy projektů podporovat netradiční způsoby zapojování veřejnosti do 
rozhodovacích procesů, ale také do přípravy projektů a projektových žádostí (veřejná projednávání, 
veřejná školení členů a obyvatel MAS a potenciálních žadatelů, veřejné představení projektů a jejich 
obhajoba žadateli, veřejná jednání z hlediska zpětné vazby při realizaci SPL a jeho aktualizaci,…). 
V rámci komunikace s veřejností z hlediska MAS bude využívána metoda plánovacích víkendů, která se 
osvědčila při přípravě SPL – plánovací víkend v MAS Blanský les – Netolicko. Součástí zapojování 
veřejnosti bude využití skupin místního partnerství  z realizovaných projektů v oblasti práce s mládeží 
15-25 let a projektu komunitního plánování sociálních služeb. Dále budou zapojeni jednotliví partneři 
MAS – Centrum pro rodinu Ráj, Moravská Veselka,…). 

 SPL bude podporovat zachování stávajících zavedených tradičních aktivit, které zachovávají kulturní, 
společenské a sportovní aktivity, a dále bude podporovat zavádění nových akcí a aktivit, které budou 
realizovány poprvé a budou mít potenciál stát se tradičními akcemi regionu. Dále bude podporováno 
zavádění nových technických a technologických postupů, nových výrobních technologií hlavně pokud 
budou zaměřeny na úspory energií a využívání místních zdrojů a pokud budou šetrné k životnímu 
prostředí. 

 Budou podporovány akce a aktivity zaměřené na děti, a mládež, mladé lidi a ženy, rodiny s dětmi jako 
marginalizované skupiny obyvatelstva. 

 Bude podporována mezisektorová spolupráce odvětví od sebe tradičně oddělených v návaznosti na 
rozvoj zemědělské výroby či nezemědělských činností s vazbou na rozvoj cestovního ruchu, úpravu 
veřejných prostranství a obnovou a rozvojem kulturního dědictví s vazbou na cestovní ruch, rozvoj 
nezemědělského podnikání s vazbou na cestovní ruch,…. Tato spolupráce bude rozvíjena v oblasti 
údržby kulturní zemědělské krajiny, případně údržbou lesních pozemků, tato aktivita je pro území velice 
potřebná při zachování tradiční malebné krajiny regionu, kterou navštěvuje stále více turistů a 
návštěvníků jak z ČR, tak i ze zahraničí. Dále bude podporováno budování partnerství a spolupráce 
mezi veřejným a neziskovým sektorem (provázanost projektů obcí s neziskovým sektorem-spolky, 
církvemi…).. 

 

6.3.3 Způsob využití místního potenciálu k inovacím 
Realizace inovačních aktivit v regionu MAS je podmíněna vhodnými podmínkami v území, které tyto aktivity 
umožní realizovat. V území působí podnikatelské subjekty v oblasti zemědělského podnikání, jež vyžadují 
modernizaci svých provozů, jejich racionalizaci a modernizaci staveb, technologií a zařízení. Důležitou 
ekonomickou základnou regionu jsou nezemědělští podnikatelé – mikropodniky – tyto je z hlediska ekonomické 
stability potřeba podporovat. V regionu MAS je dále velké množství nevyužitých zemědělských ploch a budov. 
Jsou vhodné pro rozvoj nezemědělských činností z hlediska zavádění a umisťování dalších výrobních provozů, 
technologií a zařízení nebo podporu stávajících nezemědělských podniků / subjektů. Tato specifika území je 
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možné využít pro zavedení nových výrobků, služeb či dalších ekonomických aktivit, je zde také prostor pro 
navazování vzájemné spolupráce mezi jednotlivými žadateli a návaznosti na další projekty již realizované nebo 
připravované. Lesnatost území je v regionu MAS  14,4 %, tyto plochy jsou soustředěny do větších lesních celků a 
špatně dostupných územích. Jednotliví vlastníci lesů nejsou vybaveni vhodnou technikou pro udržování těchto 
lesních ploch. Zanedbanost údržby lesů a lesní techniky má negativní vliv na rekreační využití lesů, kde je 
možnost spojení s rozvojem CR a dalšími partnery v území. V území MAS je velké množství památek (hrad 
Helfštýn, kostel v Soběchlebích, řada soch a dalších chráněných objektů) a památek místního významu, které 
vytvářejí jedinečnost a charakter území a jejich údržba a zachování jsou nezbytné z hlediska ochrany kulturně 
historických prvků území pro další generace a posilování sounáležitosti a vztahu obyvatel k území a jeho další 
(nepřímé) zhodnocení i v oblasti rozvoje CR, v navázání na další ekonomické aktivity a činnosti. V území MAS je 
značně hustá urbanistická struktura venkovských sídel, jež jsou spíš menší velikosti (z velké části kolem 200-300 
obyvatel). Tyto vesnice z hlediska svého dalšího rozvoje nezbytně vyžadují realizovat úpravy veřejných 
prostranství a investice do stávající občanské vybavenosti. Zde se nabízí využití zapojování veřejnosti do 
přípravy a realizace projektů, navazování na tradiční akce a zakládání akcí a aktivit nových.  
Ve všech činnostech je možné využít poradenského a konzultačního týmu, využití www stránek MAS k propagaci 
a informování, využití systému místního značení, využití mezinárodní spolupráce v návaznosti na smlouvu o 
partnerství mezi MAS Moravská brána a Gminou Proszkow. Místní potenciál pro využití inovací v realizaci SPL 
je značný a skýtá velké množství možností v dalším rozvoji území.  
 

6.3.4 Způsoby přínosu, účinnosti a udržitelnosti inovací a inovačních postupů na 
území MAS 

 

6.4 Finanční plán 
Finanční plán je navržen tak, aby odrážel postup realizace jednotlivých Fichí v návaznosti na potřeby a možnosti 
potenciálních žadatelů, tak jak byly zjištěny při práci na ISÚ a SPL. Největší alokace finančních prostředků jsou 
orientovány do let 2010-2012, kdy se počítá se dvěma výzvami ročně, v letech 2009 a 2013 se počítá s jednou 
výzvou ročně z důvodu zahájení a ukončení realizace SPL, kdy se předpokládá větší náročnost celého procesu. 
V roce 2011 bude provedeno zhodnocení realizace SPL a v návaznosti na zjištěné skutečnosti bude případně 
finanční plán upraven. 
Rozvržení alokací finančních prostředků na jednotlivé Fiche bylo provedeno na základě analýz území, zásobníku 
projektových námětů a na základě veřejného projednání (pracovní skupiny, komise strategického rozvoje, 
veřejnost). Bylo také přihlédnuto ke zkušenostem při administrování realizace Programu LEADER ČR 2007. 
 
 

6.4.1 Rozvržení finančních prostředků do jednotlivých let 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 
% z přidělené 
alokace 

15% 20% 25% 25% 15% 100% 

 
 
 
 

6.4.2 Rozložení finančních prostředků mezi Fiche 
FICHE Alokace finančních prostředků 

na jednotlivou FICHI 

FICHE 1:  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 13% 

FICHE 2:  PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 10% 

FICHE 3:  INVESTICE DO LESŮ-Lesnická technika 9% 

FICHE 4:  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 30% 

FICHE 5:  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 28% 

FICHE 6:  NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 10% 
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6.5 Integrovaná strategie území (celková strategie) 
 

6.5.1 Stručný popis strategie, cíle a záměry 
Strategický plán Leader jednoznačně vychází z Integrované strategie území MAS Moravská brána (ISÚ) 
s názvem Strategický plán Místní akční skupiny Moravská brána 2007-2013. Strategie vznikla komunitním 
způsobem za spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí-samospráv. Partnerství a vzájemná 
spolupráce je již obsažena v mottu strategického plánu:“Rozvíjet venkov společně má smysl!“ ISÚ řeší komplexní 
strategii pro rozvoj regionu MAS i nad rámec PRV ČR 2007-2013. Jedná se o ucelený dokument, který postihuje 
všechny oblasti života regionu a stanovuje východiska na úrovní strategického dokumentu. Vedle uvedeného 
PRV ČR je k realizaci možné využívat i dalších operačních programů (ROP Střední Morava, OPŽP, OPPI,…) 
nebo využívat i prostředky státní, krajské či místní v rámci stanovených cílů. Obec, která do území působnosti 
MAS přistupuje (Město Lipník nad Bečvou) se strategickými vizemi a cíli souhlasí, proto není potřeba tyto části 
SPL měnit. 
 
 Strategická vize regionu MAS 
Na základě podrobné analýzy území (analýzy, dotazníkové šetření,…) byla stanovena vize rozvoje regionu: 
 Region MAS Moravská brána se stane silným a prosperujícím územím, založeným na přírodním 

potenciálu a kulturním dědictví předcházejících generací, s plnohodnotným začleněním mezi vyspělé 
regiony Evropské unie.  

 Region MAS Moravská brána bude regionem konkurenceschopným, s diverzifikovanou ekonomikou, 
postavenou na drobném, malém a středním podnikání. Stane se zajímavou hospodářskou lokalitou s novými 
pracovními příležitostmi a s programy zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a sociální integraci 
obyvatelstva. 

 Region MAS Moravská brána bude partnerem na regionální a mezinárodní úrovni, vyhledávanou 
turistickou destinací s odpovídající nabídkou služeb a místem, kde chtějí lidé žít.  

 
 Globální cíl rozvoje regionu MAS 
V době globalizace společnosti a potírání jedinečnosti, výjimečnosti a individuality především venkovských oblastí 
představuje Místní akční skupina Moravská brána vlastní Strategický plán LEADER, který má za cíl při své 
realizaci přispět k navrácení původního významu venkova ve všech směrech a rozhodných aspektech.  
Venkovská oblast regionu MAS Moravská brána se díky realizaci předložené strategie stane 
konkurenceschopnou v oblastech podnikání, cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů, obnovy venkova a 
venkovského prostředí.  
 
 Rámcové cíle rozvoje regionu MAS 
Pro naplnění strategické vize roku 2013 a globálního cíle je nezbytné respektovat výchozí podmínky a potenciál 
regionu Moravská brána. MAS jako hlavní iniciátor strategie stanovila rámcové cíle vymezující základní cesty a 
výsledky rozvojového procesu takto: 
 
Cíl 1:   Vytvořit stabilní konkurenceschopné podnikání a ekonomickou úroveň regionu MAS 
prostřednictvím posilování místní produkce, diverzifikace zemědělství, zaváděním nových technologií, 
služeb a oborů. 
Cíl 2:       Vytvořit z regionu Moravská brána vyhledávanou turistickou destinaci cestovního ruchu 
s využitím turistického potenciálu regionu, s bohatou nabídku atraktivit a kvalitních služeb v oblasti  
cestovního ruchu.  
Cíl 3:  Zkvalitnit život na venkově zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a přírodního 
dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života. 
Cíl 4:   Zabezpečit rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, sociální integrace a rozvojem 
regionální a mezinárodní spolupráce. 
 
Jednotlivé naplnění rámcových cílů prostřednictvím připravovaných směrů aktivit a realizací dílčích cílů bude 
zajištěn vyvážený rozvoj regionu MAS.  Priority a opatření odráží plánované aktivity v rámci regionu, které zajistí 
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očekávaný rozvoj regionu a naplnění všech klíčových rozvojových úkolů, kterými jsou postupné naplňování 
rámcových cílů, společně s naplněním globálního cíle rozvoje MAS a strategické vize regionu. 
 
 Hlavní rozvojový záměr regionu MAS 
Specifickým cílem strategie je dosáhnout rozvojové vize regionu realizací jednotlivých stanovených cílů rozvoje 
pod společným sjednocujícím prvkem, kterým bude zavedení „Regionální značky jakosti, kvality a jedinečnosti 
Helfštýnského regionu“. Záměrem MAS Moravská brána a všech subjektů působících na území regionu MAS je 
vytvořit vlastní systém podpory jednotlivých produktů, komodit, služeb a řemesel.  Strategie především zlepší 
kvalitu života v této venkovské oblasti, posílí významným dílem ekonomický potenciál, zhodnotí přírodní a kulturní 
dědictví a jednoznačně posílí řídící a administrativní schopnost subjektů v tomto vymezeném venkovském 
prostoru. 
Pokud má být naplněn cíl kvalitního a smysluplného udržitelného rozvoje, je zcela nezbytné zajistit udržitelnost 
všech aktivit v regionu a především zajistit kvalitu, poskytnout záruky a posílit identitu a jedinečnost každého 
subjektu v regionu.  Naše MAS se nechce stát osamoceným a vyhraněným územím v rámci Moravy a celé České 
republiky. Cílem našich předkládaných aktivit není vytvoření izolovaného prostředí, ale naopak dokázat se 
společně s ostatními regiony integrovat do rozvojového procesu celé naší republiky. Získávání  a předávání 
zkušeností,  multiplikační efekt projektů a především navazující se kvalitní spolupráce s jinými významnými 
subjekty se stala předurčující pro vytvoření předloženého hlavního cíle naší strategie.  
Systém zavedení „regionální značky“  je ověřený a dobře fungující v několika regionech České republiky. Tyto 
regiony mají ale svoje základní a nepřehlédnutelné specifikum, a to územní příslušnost k celoevropské síti 
chráněných území  NATURA 2000. Část území MAS Moravská brána se na tomto jedinečném území nachází, a 
proto i tento potenciál hodlá v budoucnu využít. Zmíněný systém značení bude určen jak obyvatelům, tak i 
turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým, netradičním způsobem. Místní 
obyvatelé budou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce (podnikatele).  
 
Celková strategie rozvoje regionu MAS Moravská brána zajistí rozvoj celého území ve všech směrech 
zejména vlivem mezisektorového zapojení subjektů. Pokud totiž dojde k rozšíření systému zavedení 
regionální značky z výrobků i na služby a aktivity venkovského života, lze jednoznačně konstatovat, že 
dojde k rozvoji celého regionu společným působením podnikatelského sektoru, obcí, občanů a 
neziskových organizací.  Významný podíl na rozvoji regionu bude mít fungující partnerství s klíčovými 
partnery (např. REC ČR). 
 
Pro zajištění správné realizace předkládaného Strategického plánu LEADER navrhla MAS Moravská brána tyto 
priority a opatření rozvoje. Zcela základní podmínkou každého opatření a každé priority je soulad s hlavními cíli 
Strategického plánu LEADER MAS Moravská brána. 
 
Priority a opatření Strategického plánu LEADER 
 
PRIORITA  I  Rozvoj podnikání v regionu MAS Moravská brána 
Opatření      I.1  Modernizace zemědělských podniků  
 I.2  Diverzifikace zemědělských podniků 
 I.3  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
 I.4  Investice do lesů a lesní techniky 

PRIORITA  II  Rozvoj cestovního ruchu v regionu MAS Moravská brána 
Opatření II.1  Infrastruktura v oblasti CR 

 II.2  Zavedení nových služeb v oblasti CR 
 II.3  Podpora aktivit a akcí v oblasti CR 

PRIORITA  III  Kvalita života na území MAS Moravská brána 
Opatření III.1  Náš tradiční venkov 
 III.2  Obnova a rozvoj občanské vybavenosti 
 III.3  Rozvoj kvalitního života na území MAS  

PRIORITA  IV  Rozvoj lidských zdrojů, partnerství a spolupráce 
Opatření IV.1  Systém „regionální značky“ 
 IV.2  Vzdělávání a profesní odbornost 
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 IV.3  Posílení partnerství na národní a mezinárodní úrovni 

 
Jednotlivé priority a opatření budou naplňovány postupnou realizací za přispění relevantních politik  územního 
rozvoje vztažených na konkrétní území. Nejdůležitějším programem je program LEADER, který umožňuje 
komplexní realizaci rozvoje území podle specifik a potřeb území, které jsou definovány v Integrované rozvojové 
strategii regionu. 
Dalšími možnostmi je čerpání finančních prostředků z jednotlivých sektorových nebo regionálních programů, 
které však podporují úzce specifickou oblast nebo se vztahují jen k některému území, což omezuje komplexnost 
dopadů na území nebo vzájemnou meziregionální spolupráci regionů MAS z různých území. 
 

6.5.2 Soulad a souvislost SPL s integrovanou strategií území (ISÚ) 
Integrovaná strategie území je základním a uceleným strategickým dokumentem, který řeší celou šíři rozvoje 
území, Strategický plán přímo z této strategie vychází a vybírá z ní konkrétní priority a opatření, které 
implementuje v souladu s podmínkami IV.osy PRV ČR – LEADER, kdy SPL je jedním z podstatných avšak 
dílčích projektů ISÚ. Doplňkovost s ostatními operačními programy a možnostmi vytváří v území  výraznou 
přidanou hodnotu. Vztah (soulad) SPL s ISÚ je popsán v kapitole 6.1.2. 
 

6.5.3 Další rozvojové dokumenty na území MAS na období 2007-2013 
Na území MAS Moravská brána je v současné době platných několik strategických dokumentů, které z různých 
úhlů pohledu řeší rozvoj tohoto území, některé z toho jsou omezeny územně nebo tematicky. Některé z těchto 
strategií vznikly ještě před vznikem MAS, avšak dosud si zachovávají svou platnost ať již v původním znění nebo 
po své aktualizaci. Celá řada aktivit z těchto strategických dokumentů byla již realizována. 
 
Kromě ISÚ a SPL platí v území tyto strategické dokumenty, které se území dotýkají: 

 Program územního obvodu Olomouckého kraje (zpracovatel KÚOK) 

 Komunitní plán sociálních služeb – pro 18 obcí MAS Záhoří-Bečva 

 Komunitní plán sociálních služeb Lipenska – pro 11 obcí MAS Záhoří-Bečva 

 Strategie rozvoje mikroregionu Pobečví, 2001 

 Strategie rozvoje mikroregionu Záhoří-Helfštýn, 1999, aktualizace 2004 

 Strategie rozvoje mikroregionu Lipensko, 2003 

 Strategie cestovního ruchu mikroregionu Záhoří-Helfštýn, 2006 

 Programy obnovy venkova jednotlivých obcí MAS 

 Program místního partnerství v rámci projektu „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-
Bečva. 

 Program místního partnerství v rámci projektu „PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti 
a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“. 

 

6.6 Monitoring naplňování cílů SPL 
Návrh monitorovacích indikátorů 

Indikátor Plánovaný stav – výstupní 
hodnota 

Počet kusů pořízené lesní techniky. 3 

Počet zrealizovaných projektů, tj. počet obnovených nebo zhodnocených 
objektů kulturního dědictví, nových či obnovených expozic muzeí, počet 
studií, programů regenerace, soupisů památek. 

2 

Počet nových/modernizovaných technologií/staveb pro živočišnou nebo 
rostlinnou výrobu. 

1 

Počet realizovaných projektů v rámci Fiche č. 4  3 

Počet realizovaných projektů v rámci Fiche č. 5  2 

 
Monitorovací kriteria byla stanovena na základě odhadu očekávaných a požadovaných výsledků realizace 
projektů jednotlivých Fichí a byla volena tak, aby byla měřitelná a měla význam pro region. 
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Monitorovací ukazatele jsou vztaženy k datu 31.12.2010 jako výstupní hodnota, jako vstupní hodnota je 
uvažována ve všech indikátorech nula. 

7. Partnerství MAS 
 

7.1 Historie MAS 
 

7.1.1 Historie vzájemné spolupráce a partnerství 
V polovině roku 2005 se začala diskutovat možnost ustavit Místní akční skupinu v intencích programu LEADER. 
Do diskusí se zapojily dva mikroregiony (Záhoří-Helfštýn a Pobečví) a další okolní obce. Dále byli osloveny další 
aktéři v území z řad podnikatelů a spolků a neziskových organizací a dále byla informována široká veřejnost. 
Pořádaly se dva semináře v rámci vzájemné spolupráce obou mikroregionů, která trvala již delší dobu, a bylo 
vidět, že může vyústit i v další možnou formu spolupráce. V rámci diskusí a vysvětlování se zástupci obou 
mikroregionů a dalších zájemců se jeli informovat o aktivitách a postupech činnosti do dvou úspěšných MAS, a to 
do Pobeskydí a do Kyjovského Slovácka. Obou exkurzí se zúčastnili jak podnikatelé, tak i neziskové organizace 
a zástupci obcí. Od samého začátku se do přípravy zaangažovali další podílníci z regionu v intencích metody 
LEADER. Obě exkurze byly velice přínosné a na základě nich se všichni zainteresovaní rozhodli pokračovat dále 
a založit Místní akční skupinu v intencích programu LEADER. 
V říjnu a listopadu roku 2005 se uskutečnily zasedání jednotlivých zastupitelstev, kde byla problematika znovu 
vysvětlena a přistoupení obcí do území působnosti budoucí MAS  bylo tímto potvrzeno.  
Jako právní forma bylo zvoleno občanské sdružení. Dále byl připraven text stanov, vytvořen přípravný výbor a 
návrh stanov (projednaných s aktéry v území) byl zaslán na MV ČR k registraci. Po registraci následovala 
ustavující valná hromada (19.12.2005), kde došlo k založení občanského sdružení, schválení stanov, statutu a 
jednacího řádu a byla provedena volba jednotlivých orgánů sdružení. Valná hromada dále odsouhlasila podání 
žádosti o finanční podporu na vypracování strategie území na MZe v rámci osvojování schopností. MAS uspěla 
se žádosti o osvojování, proto v září roku 2006 byly zahájeny práce na zpracování strategie rozvoje území. Tyto 
práce prováděla MAS sama, svými silami komunitním způsobem, za přispění expertních odborníků CRPR o.p.s., 
která dohlížela na správnost celého procesu a prováděla některá školení v rámci vzdělávání členů MAS a široké 
veřejnosti. V rámci těchto aktivit se výrazně zapojila veřejnost, podnikatelé a NNO do činnosti MAS, kdy byla 
prováděna školení, přednášky, workshopy se snahou maximální aktivizace území a zapojení se do rozvojového 
partnerství. 
V období po podání žádosti MAS v rámci osvojování schopností rozhodla rada a VH připravit projekt pro sociální 
integraci mládeže 15-25 let (na základě zkušeností s projektem mikroregionu Záhoří-Helfštýn) a dále projekt 
v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Oba projekty byly podpořeny a s jejich realizací bylo započato 
v lednu 2007. Oba projekty byly připravovány komunitním způsobem, kdy byli osloveni členové MAS a další 
stakeholdeři, a na základě široké diskuse a „mantinelů“ stanovených výzvou byly projekty připraveny. 
V lednu 2007 byla zahájena diskuse nad úpravou stanov, kdy byly navrženy některé dílčí změny. Návrh byl 
odsouhlasen a po schválení MV ČR byla 3.5.2007 svolána valná hromada, která provedla novou volbu všech 
orgánů MAS Záhoří-Bečva.  Další volby orgánů MAS proběhly 29.4.2011 na VH MAS v Soběchlebích. V roce 
2012 je rozšířeno území působnosti MAS o dvě nové obce, kterými jsou obce Bohuslávky a Jezernice. Poslední 
volby orgánů MAS proběhly 24.01.2013 na VH v Prosenicích, kdy byly přijaty stanovy a MAS Záhoří - Bečva se 
přejmenovala na MAS Moravská brána se sídlem v Lipníku nad Bečvou. V roce 2013 je rozšířeno území o novou 
obec Město Lipník nad Bečvou. 
 

7.1.2 Propojení veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s historií MAS a jeho 
rozšíření 

Počet zakládajících členů MAS Záhoří - Bečva v roce 2005 byl 37 (z toho 4 zástupci podnikatelského sektoru, 10 
zástupců neziskových organizací, 6 zástupců zemědělství a 18 zástupců obcí). Členská základna je stabilní 
s mírným nárůstem v návaznosti na působení MAS v regionu a její pomoc různým subjektům regionu (i 
nečlenům) s přípravou projektových žádostí. Z hlediska územního vymezení je území stabilní  další rozšíření, již 
není možné z důvodu sousedství s okolními MAS a s územím Vojenského újezdu Libavá. K současnosti  počet 
členů MAS Moravská brána je 76 (z toho 12 zástupců podnikatelského sektoru, 34 zástupců neziskových 
organizací, 30 zástupců obcí). K datu přístupu Města Lipník nad Bečvou je počet členů MAS Moravská brána 76 
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(z toho 12 zástupců podnikatelského sektoru, 34 zástupců neziskových organizací, 30 zástupců veřejného 
sektoru. Z hlediska procentuálního poměru je zastoupení veřejného sektoru  39,47% z celkového počtu členů 
MAS a  60,53% podnikatelů a NNO. 
 

7.1.3 Datum vzniku MAS 
Registrace občanského sdružení MAS Záhoří-Bečva proběhla na Ministerstvu vnitra dne 16.12.2005 pod č.j.: 
VS/1-1/62640/05-R. Registrace MAS Moravská brána proběhla na Ministerstvu vnitra dne 08.04.2013 pod č.j.: 
VS/1-1/62640/05-R. 
 

7.2 Zapojení partnerů do přípravy SPL 
 
V procesu přípravy SPL MAS Moravská brána byli zainteresováni všichni členové MAS Moravská brána a také 
další subjekty, které po oslovení projevily zájem o spolupráci na rozvoji regionu. Všichni partneři – podnikatelé, 
neziskové organizace a obce – měli stejná práva a možnosti se vyslovit bez jakékoliv diskriminace či omezení 
svobodně a rovnoprávně se vyjádřit k dané problematice. Tento výrazně demokratický a vyvážený princip (každý 
hlas nás zajímá“) přispěl k získání dalších příznivců a zájemců o tuto problematiku. 
 

7.2.1 Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL 
Hlavní odpovědnost měl programovací výbor, který celý proces koordinoval a vykonával svou úlohu dle stanov 
občanského sdružení. Z hlediska zapojení širšího orgánu, který se podílel na SPL vznikla Komise strategického 
rozvoje (KSR), následně byly ustanoveny jednotlivé pracovní skupiny. Všechny výstupy pak byly projednávány se 
širokou veřejností, kde byla výrazná a potřebná zpětná vazba. 
 
Základní metody práce při zpracování Strategie MAS 
Mezi základní metody, které iniciační tým (KSR) při své tvůrčí práci uplatňoval, patří efektivní využití metody 
řízeného brainstormingu zejména v oblasti vyhledávání jasně formulovaných námětů a připomínek. Pro zajištění 
všech vstupů na jednotlivých úrovních bylo zvoleno místní šetření přímo v regionu formou účelového 
dotazníkového šetření.  Výsledky tohoto šetření byly zpracovány do tabulkových a grafických modulů podle cíle a 
oblasti otázek či tázaných subjektů. 
 
Nejvýznamnější úlohu v průběhu vytváření Strategického plánu LEADER sehrála Komise strategického rozvoje 
(KSR). Hlavní náplní KSR bylo:  

 koordinace přípravy a tvorby strategického dokumentu 
 koordinace práce jednotlivých pracovních skupin 
 formulace jednotlivých fází a výstupů 
 deklarace závěrů jednání pracovních skupin 
 představení závěrů radě, valné hromadě a veřejnosti 

Složení KSR: - Vlastimil Bia, Eduard Rýček, Hana Vagrčková, Josef Horák, Antonín Lukáš, David Vítek, Miroslav 
Caletka, Přemysl Korejz, Josef Vaculin, Josef Jemelka, Jiří Řezníček, Zuzana Dlesková, Jaromír Dohnal, 
Břetislav Kratochvíl, Stanislav Jemelík, Marcela Harnová, Josef Pelc,  Monika Zbožínková. 
Pracovní skupiny  byly vytvořené ze zástupců různých sektorů napříč celého regionu.  Rozdělení do pracovních 
skupin bylo realizováno na základě zájmové oblasti daných subjektů a na základě stanovených prioritních oblastí.  
Pracovní skupiny se scházely podle potřeby v průběhu vlastní přípravy strategie a hledaly optimální řešení 
problémů pro co největší okruh lidí, kterých se problém dotýkal. Pracovní skupiny spolupracovaly s externími 
odborníky a konzultanty. Výsledky jednotlivých setkání pracovních skupin byly předávány prostřednictvím 
stanovených zástupců do základní skupiny (komise strategického rozvoje), která tyto výsledky s pomocí 
konzultantů sumarizovala a připravila celkový návrh řešení pro orgán s rozhodovací pravomocí (valná hromada 
občanského sdružení). 
Pracovní skupina č.1 -  Podnikání: 
-tato pracovní skupina vypracovala Fiche č. 1 a 2. 
Složení pracovní skupiny: Vlastimil Bia, Eduard Rýček, Hana Vagrčková, Josef Horák, Antonín Lukáš, David 
Vítek, Miroslav Caletka, Přemysl Korejz. 
 



Strategický plán Leader, na období 2008-2013, Osa IV. Leader-Aktualizace č.3 

„Rozvíjet venkov společně má smysl!“ 
MAS Moravská brána, o.s.  

 

2013  
MAS Moravská brána, o.s. ■ Sídlo Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou  

IČO: 27017371 ■ Tel.: 581 627 271, 739 344 119, 606 500 970  ■ e-mail: info@maszahoribecva.cz ■ www.maszahoribecva.cz  

 

38 

Pracovní skupina č.2 – Cestovní ruch: 
-tato pracovní skupina na základě výše uvedených skutečností (nevhodnost potenciálních žadatelů v souvislosti 
s podmínkami PRV ČR) nenavrhla žádnou Fichi, podílela se na připomínkování Fiche č. 6. 
Složení pracovní skupiny: Josef Vaculin, Josef Jemelka, Jiří Řezníček, Zuzana Dlesková 
Pracovní skupina č. 3 – Občanská vybavenost: 
-tato pracovní skupina vypracovala Fiche č. 4 a 5. 
Složení pracovní skupiny: Jiří Janča, Jaromír Dohnal, Břetislav Kratochvíl, Stanislav Jemelík 
Pracovní skupina č.4 – Lidské zdroje: 
-tato pracovní skupina na základě výše uvedených skutečností (nevhodnost potenciálních žadatelů v souvislosti 
s podmínkami PRV ČR) nenavrhla žádnou Fichi, podílela se na připomínkování Fiche č. 1,2 a 6. 
Složení pracovní skupiny: Marcela Harnová, Josef Pelc, Eduard Rýček, Monika Zbožínková 
 

7.2.2 Účast jednotlivých partnerů na projednání SPL 
Jednotliví partneři se účastnili tvorby SPL ve všech jeho fázích prostřednictvím zapojení do orgánů MAS, 
vytvořených pracovních skupin, komise strategického rozvoje a veřejných projednávání. Součástí práce na SPL 
byla účast na valných hromadách, které provázely tvorbu SPL až po jeho schválení. 
Jakmile jednotliví partneři pochopili, že mohou ovlivnit rozvoj regionu a že jejich účast není formální, aktivně se 
do přípravy SPL zapojili, což se týká také široké veřejnosti. Výrazným impulsem bylo uspění v Programu 
LEADER ČR 2007, kdy viděli již i praktické výsledky rozhodování a realizaci Záměru v území, kterého se 
problematika týká. 
 

7.2.3 Předpoklady vývoje spolupráce v budoucím období 
V souvislosti s aktivizací území regionu formou spolupráce podnikatelů, NNO a obcí byla nastartována aktivní 
územní spolupráce na přípravě SPL i v realizaci některých dílčích projektů. Významné bylo také uspění v rámci 
OP Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství , opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských 
oblastí, priorita 2.1.4 Rozvoj venkova (LEADER+) – osvojování schopností, ve SROP se dvěma projekty (jeden 
zaměřený na mládež 15-25 let a druhý na komunitní plánování sociálních služeb), a významné bylo také uspění 
v Programu LEADER ČR 2007, kdy původně schválená výše dotace byla ještě nakonec navýšena o další 
prostředky. V současné době pracují (po ukončení projektů ze SROPu) dvě skupiny místního partnerství, které 
připravují další projekty a v rámci KPSS se MAS stala partnerem dalšího projektu řešícího implementaci 
Komunitního plánu sociálních služeb. 
MAS Záhoří-Bečva se snaží řešit rozvoj území regionu průřezově bez jednostranného upnutí se na jen jednu 
rozvojovou možnost, proto má velký potenciál dalšího rozvoje a spolupráce, kdy díky různým oblastem řešených 
problematik se zapojí větší množství subjektů a i veřejnosti, rozvoj bude stabilnější se silným multiplikačním 
efektem. Velké téma pro náš region představuje řešení sociální služeb, kdy na základě KPSS byly stanoveny 
priority a opatření, jejichž hlavním nositelem je právě MAS. Výrazný potenciál v budoucím rozvoji regionu 
představuje dlouhodobý záměr vytvořit z MAS „rozvojovou agenturu“, která bude působit na principu LEADER 
a bude řešit optimální uplatňování jednotlivých rozvojových politik v regionu. 
Nabité zkušenosti, vědomosti a zkušenost s realizací projektů představuje silný potenciál, který si jednotliví 
partneři uvědomují a budou se jej snažit i v budoucím období využit a uplatnit.  
 

7.3 Vztah k obyvatelstvu 
 

7.3.1 Zapojení obyvatel do MAS a její činnost 
Zapojení veřejnosti byl jedním z nejvýznamnějších úkolů tvorby SPL.  Iniciační skupina přijala za své díky 
zapojení veřejnosti shromáždit co nejširší spektrum názorů těch subjektů, kterých se bude celý rozvojový proces 
dotýkat a kteří mohou být dotčeni očekávaným výsledkem a dopadem, tj. realizací strategie.  Veřejnost 
představuje „tzv. beneficienty strategického rozvoje“, kdy úkolem zapojení veřejnosti bylo provést analýzu všech 
dopadů pozitivních či negativních, významných či nevýznamných.  Úloha veřejnosti byla v celém průběhu 
zpracování dílčích částí Strategického plánu nezastupitelná. Veškeré klíčové části strategie byly s veřejností 
prodiskutovávány a veřejnost měla vždy možnost prostřednictvím zveřejnění jednotlivých kroků přípravy na 
webových stránkách MAS příslušný dokument či výstup připomínkovat. 
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Místa pro konání veřejných setkání byla určena transparentně tak, aby geograficky každé místo představovalo 
přirozenou spádovou oblast poloviny regionu.  Na tato veřejná setkání byly pozvány osobním dopisem všechny 
subjekty-členové MAS, zahrnuté v rejstříku subjektů regionu MAS a celoplošným letákem veškerá veřejnost. 
Smyslem těchto setkání bylo především poskytnutí informací o MAS, iniciativě a principech LEADER a o 
významu SPL pro MAS (občanské sdružení)  pro připravované období 2007-2013. Součástí setkávání 
s veřejností bylo také předávání informací o dotačních možnostech, školení o projektovém managementu apod. 
Informování veřejnosti probíhalo prostřednictvím celoplošných letáků, www stránek MAS, jednotlivými členy MAS 
a plakáty na vývěskách a úředních deskách OÚ. 
 

7.3.2 Zjišťování potřeb místního obyvatelstva 
Pro získávání vstupů a podkladových materiálů pro vytvoření „Profilu“ byla použita metoda místního šetření          
v regionu MAS - dotazníkové šetření. Při zajištění dotazníkového šetření existují rozdílné techniky sběru dat, 
které různou měrou zahrnují účast veřejnosti – od nízké úrovně až po vysoký stupeň participace občanů, kdy se 
používají metody, které spojují klasické metody sběru dat s aktivní účastí respondentů. Ideálním spojením těchto 
postupů, jež jsme také využili, je konání veřejných setkání, po kterých následuje dotazníkové šetření - distribuce 
dotazníků. Dotazníkové šetření je nejrozšířenější metoda pro hromadné získávání údajů na základě odpovědí 
předem určeného počtu respondentů. Mezi další vstupy a zdroje informací patřily tyto zdroje: podněty 
jednotlivých samospráv při jednání s obyvateli, podněty svazků obcí,  Český statistický úřad (ČSÚ), úřady práce, 
Krajský úřad Olomouckého kraje, obce a svazky obcí. Během tohoto dotazníkového šetření došlo k zahájení 
sběru projektových námětů a záměrů všech subjektů na území regionu MAS. Každý zájemce mohl v průběhu 
celé přípravy SPL předložit rámcovou podobu svého záměru. Všechny tyto sesbírané záměry vytvořily databázi 
projektů (Zásobník projektů), připravených k realizaci v průběhu let 2007-2013.  Detailní seznámení se 
s jednotlivými typy projektů napomohly ke stanovení hlavních rozvojových směrů celého území a všech subjektů. 
V rámci dotazníkového šetření bylo vyhodnoceno 501 dotazníků obyvatel MAS ze všech obcí regionu. Proto lze 
považovat uvedené šetření za relevantní a jeho výsledky za popisující a platné pro celý region. 
 

7.3.3 Informovanost obyvatelstva o MAS a o SPL 
Obyvatelstvo je o činnosti MAS průběžně informováno jak na www stránkách MAS Záhoří-Bečva, tak i 
prostřednictvím realizovaných projektů, kdy byly vydávány letáky  pozvánky na jednotlivé akce a aktivity, byl 
proveden průzkum potřeb obyvatelstva z hlediska sociálních služeb, byl vydán katalog poskytovatelů sociálních 
služeb, propagační materiály k jednotlivým projektům a činnosti MAS. V území byl distribuován samotný 
Komunitní plán sociálních služeb. Informace o MAS jsou také předmětem Zpravodajů mikroregionu Záhoří-
Helfštýn a jednotlivých obecních tiskovin. MAS jako partner Hudebních Pavlovic je také uvedena na všech jejich 
plakátech a spolupráce je sdělena i všech účastníkům slavnosti. O MAS Moravská brána v rámci realizace 
programu LEADER ČR 2007 byl také šot v regionálním vysílání televize. 
V rámci zpracování strategie byla realizována informační a propagační kampaň jak v místních tiskovinách 
jednotlivých obcí, tak na www stránkách MAS a jednotlivých obcí, tak i na regionální úrovní v Novém Přerovsku a 
Hranickém týdnu, kde byly uveřejněny informace o veřejných setkáních. Dále kampaň proběhla prostřednictvím 
letáků a informačních tiskovin, plakáty byly umístěny na vývěskách všech obcí. Informace byly také umístěny na 
okruhu kabelové televize v Soběchlebích. 
 

7.4 Otevřenost MAS 
 

7.4.1 Způsob vstupu do MAS 
Při založení MAS a registraci občanského sdružení na MV ČR měla MAS 37 členů a vymezení působnosti na 
území 29 obcí. V současné době má MAS 76 členů a působí na území 32 obcí. Velmi efektivním způsobem 
rozšiřování členů MAS je otevřenost jednání MAS, snahy o maximální informovanost obyvatelstva, osobní přístup 
manažera a jednotlivých orgánů MAS a využívání informačních technologií (internet, webové stránky).  
Každý zájemce o informace, týkající se MAS má k dispozici webové stránky MAS – www.maszahoribecva.cz, kde 
jsou průběžně aktualizovány všechny informace o činnosti  a záměrech MAS, společně s poskytováním 
informačního servisu o možnostech získání dotací mimo LEADER. Na webových stránkách je k dispozici formulář 
pro zájemce o činnost MAS a přihláška ke členství v občanském sdružení. O přijetí nového člena rozhoduje Rada 

http://www.maszahoribecva.cz/
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občanského sdružení, při splnění pravidel a podmínek iniciativy LEADER a podmínek stanov o.s. Způsob vstupu 
do MAS je řešen ve stanovách o.s. 
 

7.4.2 Vymezení skupin členů/partnerů, kteří mohou vstoupit do MAS 
Vymezení členů, kteří mohou vstoupit  do MAS, je uvedeno ve stanovách sdružení: Členem sdružení se může 
stát občan daného území po dovršení 18 let nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo v daném území nebo má v tomto území působnost. Členství vzniká na základě schválení přihlášky 
radou sdružení a zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 90 dnů od podání 
přihlášky zájemci písemně odůvodněno. 
Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutárním zástupcem nebo je pověřena plnou mocí, nebo je 
k zastupování zmocněna volbou či jiným vnitřním předpisem. Tato plná moc může být vystavena na dobu 
neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před zahájením předána  předsedovi). 
Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na valné hromadě 1 hlas.  
Všichni noví členové jsou přijímáni v souladu s principem LEADER, a současně do aktivit MAS se mohou zapojit i 
subjekty, které členy nejsou. V rámci Programu LEADER mohou samozřejmě podávat své projekty i nečlenové 
MAS bez jakékoliv diskriminace či omezení. 
 
 

8. Zkušenosti a spolupráce 
 

8.1 Zkušenosti 
 

8.1.1 Účast MAS v programech založených na principech LEADER, zkušenosti a 
způsob jejich využití 

MAS Záhoří-Bečva byla úspěšná v Programu LEADER ČR 2007, kdy byla z tohoto Programu podpořena a tím jí 
bylo umožněno získat praktické zkušenosti s administrací a řízením projektu podle principů LEADER. 

Program    Program LEADER ČR 2007     MZe ČR 
 

Název projektu    „Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů“ 

Doba realizace    2007 

Počet předložených projektu  6 

Počet podpořených projektu  5 

Získaná dotace    3,213 mil. Kč 

Celková suma podp. projektů  5,343 mil. Kč 
Popis zkušeností:    

 získání zkušeností s realizací Programu LEADER  

 získání zkušeností s administrací, monitoringem, propagací, a kontrolou projektů v rámci Programu 
LEADER 

 získání zkušeností s partnerstvím s dalšími dva MAS (MAS OPRV, MAS Podhostýnska, konzultace 
s MAS Za humnama) 
 
Poznámka: v prvním výběru byly podpořeny projekty dle přiděleného limitu ve výši dotace 2,5 mil. Kč (podpořeny 
4 projekty), po zasedání výběrové komise MZe  byla alokace pro MAS Záhoří-Bečva navýšena o 0,713 mil. Kč, 
proto byl podpořen i jeden náhradní projekt, tzn. celkově bylo podpořeno pět projektů (dva projekty zemědělských 
podnikatelů a tři projekty obcí).  
 

8.1.2 Shrnutí ex-post hodnocení předchozích strategických plánů MAS 
MAS Záhoří-Bečva se zúčastnila Programu LEADER ČR 2007, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství pro 
začínající MAS. V seznamu úspěšných MAS region obsadil osmou příčku z 24 podpořených MAS. V rámci 
programu bylo podáno 6 žádostí, z nichž výběrová komise MAS vybrala k podpoře čtyři a jeden náhradní projekt. 
Po zasedání výběrové komise MZe  byla alokace finančních prostředků pro region zvýšena z 2,5 mil. Kč o 0,713 
mil. Kč, proto byl podpořen i náhradní projekt. Celkem bylo podpořeno tedy 5 projektů v celkové výši projektů 
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5,343 mil. Kč, dotace z Programu LEADER ČR 2007 činila 3,213 mil. Kč, vlastní prostředky žadatelů byly 
v celkové výši 2,130 mil. Kč. Byly podpořeny dva projekty zemědělských podnikatelů v celkové výši projektů 
2,635 mil. Kč a tři projekty obcí v celkové výši projektů 2,558 mil. Kč. Záměr byl orientován k údržbě krajiny 
s vazbou na obnovitelné zdroje energií a podporu cestovního ruchu. Poptávka – počet a výše požadovaných 
projektů – převýšil alokaci pro region což svědčí o zájmu žadatelů o projekty tohoto typu a svědčí to o dostatečné 
absorpční kapacitě území. 
V rámci Programu LEADER ČR 2007 byly vyzkoušeny postupy  a čerpány poznatky z administrace, 
monitorování, kontrol, a koordinování projektu na principech LEADER, byly ověřeny komunikační možnosti 
z hlediska působení v území na jednotlivé subjekty MAS a na širokou veřejnost, byla zvýšena informovanost o 
EU, jednotlivých operačních programech a dotačních titulech, bylo prováděno školení jak psát projekty a jak 
postupovat při přípravě a realizaci projektů, zvýšil se zájem veřejnosti a subjektů o dění v regionu a o činnost 
MAS, byly ověřena možnosti spolupráce mezi jednotlivými žadateli v rámci přípravy a realizace projektů a 
zapojení inovačních aktivit jako nedílné součásti žádostí. 
Zkušenosti z tohoto Programu byly projednány v rámci Programovacího výboru a valné hromady MAS a  
implementovány i do SPL. Zkušenosti byly vzaty v úvahu jak při formulování jednotlivých Fichí, tak i při 
rozdělování finančních prostředků na jednotlivé Fiche. 
 

8.2 Spolupráce 
 

8.2.1 Popis národní a mezinárodní spolupráce 
Mezinárodní spolupráce 
MAS Moravská brána v srpnu 2008 podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci s Gminou Proszkow z Polské 
republiky. Kontakty a vzájemné návštěvy probíhaly téměř dva roky, kdy se navzájem oba regiony představily, a 
kdy se hledaly styčné body spolupráce tak, aby vzájemné partnerství a spolupráce rozvíjely obě území. Práce na 
vzájemné smlouvě byly završeny jejím podepsáním v obci Tučín dne 16.8.2008 při příležitosti setkání obcí 
mikroregionu Pobečví na české straně  a podpisem v obci Proszkow dne 23.8.2008 při příležitosti oslav dnů 
Proszkowa. Na obou akcích byl podpis smlouvy a její obsah veřejně prezentován, veřejnost byla seznámena 
s možnostmi spolupráce a také došlo ke vzájemnému představení partnerů široké veřejnosti. Smlouva vytváří 
podmínky ke spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, podpory a zachování kulturního dědictví, rozvoje 
občanské a technické infrastruktury, podpory cestovního ruchu, vzájemné spolkové činnosti a podpory 
neziskového sektoru, vzájemné spolupráce mezi podnikateli, obcemi a dalšími subjekty v území. Ihned po 
podpisu smlouvy byly zahájeny práce na společných projektech v oblasti podpory dechových hudeb, spolupráce 
hasičských sdružení, tělovýchovných jednot a byla také navázána spolupráce mezi jednotlivými obcemi. Již v září 
2008 byl podán projekt příhraniční spolupráce mezi Moravskou Veselkou a místní dechovou mládežnickou 
hudbou. Na přípravě tohoto projektu participovala MAS jako poradce a konzultant. MAS s Gminou Proszkow 
připravuje projekt naučných a turistických stezek v rámci podpory cestovního ruchu. MAS v rámci této spolupráce 
funguje jako koordinátor spolupráce na straně ČR (vyhledává vhodné žadatele, provádí poradenskou činnost a 
vypracovává v případě požadavku i projektové žádosti. 
 
Meziregionální  a územní spolupráce (národní) 
MAS Moravská brána má od roku 2007 uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS OPRV, 
o.s., která s ní téměř sousedí. Obě MAS ještě spolu s MAS Podhostýnska připravovaly společně Záměry do 
Programu LEADER ČR 2007, kdy probíhala úzká spolupráce a konzultační činnost mezi jednotlivými orgány 
MAS  a mezi manažery. Záměr byl orientován na údržbu krajiny s vazbou na diverzifikaci zemědělské činnosti a 
na podporu cestovního ruchu. Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci však definuje spolupráci šířeji a to: 
 Společné aktivity budou směřovány v rámci programu LEADER ČR, LEADER EU a dalších 
operačních programů a dotačních titulů s návazností na realizaci rozvojových strategií území partnerských MAS. 
 Vzájemná spolupráce bude především v těchto oblastech:rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, sociální 
integrace,…), zavedení systému značení regionálních výrobků a služeb, podpora rozvoje cestovního ruchu, 
podpora údržby krajiny a obnovitelných zdrojů , ochrana přírodních hodnot území, spolupráce na ochraně 
kulturních památek a dědictví, podpora společenských, sportovních a kulturních akcí partnerských MAS, jejich 
členů a dalších subjektů, vytvoření společného týmu poradců a manažerů rozvoje území, navazování další 
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národní a mezinárodní spolupráce a partnerství, účast v dalších projektech směřujících k vyváženému a 
udržitelnému rozvoji partnerských území 
 
MAS Moravská brána v březnu roku 2008 uzavřela Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Za 
humnama, o.s., MAS Partnerství venkova o.s. Ke smlouvě přistoupila i MAS OPRV o.s., čímž byla nastartována 
další čtyrčlenná spolupráce v rámci této smlouvy. Všechny čtyři MAS vzájemně spolupracovaly na přípravě SPL 
a na dalších aktivitách spolupráce. MAS Záhoří-Bečva realizovala své představení v MAS Za humnama  a 
představila zde své realizované projekty. Předmět a oblasti spolupráce jsou shodné jako ve smlouvě z roku 2007, 
avšak zapojením širšího území s různými poznatky a zkušenostmi spolupráci výrazně obohatilo. Vzájemná 
spolupráce vyústila v sestavení a nakonec i podepsání Dohody o spolupráci a partnerství v rámci PRV ČR na 
období 2007-2013: osa IV. LEADER, opatření IV.1.1-Místní akční skupina a IV. 1.2-Realizace místní rozvojové 
strategie. V rámci této smlouvy dojde ke spolupráci při administraci a koordinaci celého procesu LEDER EU a 
dále byl sestaven společný konzultační a poradenský tým se zástupců všech čtyřech MAS, který bude vykonávat 
podporu činnosti partnerů s cílem zefektivnit řízení partnerských organizací a vytvořit silné organizační a 
manažerské zázemí. 

V rámci společného konzultačního a poradenského týmu budou řešeny tyto oblasti: 
1. účetní všech partnerů – koordinace a konzultace vedení účetnictví, účtování a další 

příbuzná problematika 
2. manažer rozvojových projektů – koordinace a konzultace v rámci strategického 

plánování, strategických rozhodnutí 
3. manažer řízení projektů – koordinace a konzultace řízení a realizaci projektů , lidské 

zdroje 
4. projektový manažer, ekonomický poradce – koordinace a konzultace v rámci 

projektového managementu, publicity a ekonomických analýz 
 

MAS Moravská brána roku 2008 uzavřela Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Blanský les-
Netolicko, o.p.s.  Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci definuje spolupráci: 
 Společné aktivity budou směřovány v rámci programu LEADER ČR, LEADER EU a dalších 
operačních programů a dotačních titulů s návazností na realizaci rozvojových strategií území partnerských MAS. 
 Vzájemná spolupráce bude v oblastech vymezených jako v partnerských smlouvách partnerských 
čtyř MAS 
V rámci této spolupráce poskytla MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. konzultace a rady při zpracování SPL a dále 
byla hostitelským subjektem zástupců MAS Záhoří-Bečva v rámci exkurze po úspěšných projektech této MAS. 
 

MAS Moravská brána má uzavřenou smlouvu o spolupráci s občanským sdružením Civitas per Populi, které se 
zabývá především zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů a zapojováním veřejnosti do úprav 
veřejných prostorů. Toto občanské sdružení bude vykonávat funkci facilitátora. 
 
MAS Moravská brána navázala spolupráci s Univerzitou Pardubice s fakultou ekonomicko-správní, ústavem 
veřejné správy a práva, kde s Doc. Ing.arch. Vladimírou Šilhánkovou, PhD. byla dohodnuta  spolupráce v hledání 
vhodných semestrálních a diplomových prací s tématy využitelnými pro činnost MAS, případně i vzájemná 
spolupráce na výzkumných projektech v této oblasti. 
 

MAS Moravská brána má uzavřenou smlouvu o spolupráci s občanským sdružením Centrum pro rodinu Ráj, 
které se zabývá především prácí s dětmi a mládeží a s rodinami. Toto občanské sdružení bylo zapojeno do 
realizace projektu komunitního plánování sociálních služeb a i nadále je cenným partnerem v oblasti práce 
s dětmi a mládeží a v oblasti rodinné politiky a vztahů. Partner se úzce spolupodílel na přípravě SPL a KPSS a 
na projektu pro mládež ve věku 15-25 let. 
 
MAS Moravská brána má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Dechovou hudbou Moravská Veselka, které se 
zabývá především popularizací dechové hudby a je jedním z hlavních organizátorů akce Hudební Pavlovice. 
Spolupráce je vymezena na pomoc s organizací akce Hudební Pavlovice, s její propagací a zajišťováním 
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dotačního managementu. MAS pomáhala s účastí Moravské Veselky v Praze v rámci prezentace dechových 
hudeb k Kongresovém centru Praha v roce 2007, kde se MAS také prezentovala. MAS pomáhá Moravské 
Veselce při přípravě mezinárodního projektu s polským partnerem v oblasti propagace a podpory dechové hudby, 
který se v současné době připravuje, MAS byla také nápomocna při vypracování projektu česko-polské 
spolupráce mezi dechovými hudbami, který byl podán v září 2008. 
 

MAS Záhoří-Bečva byla také pořadatelem několika konferencí a workshopů: 

 V rámci komunitního plánování sociálních služeb (PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské 
společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví) byla uspořádána 
konference k problematice KPSS ve vesnických regionech, konference se konala dne 18.6.2007 v obci 
Tučín. 

 V rámci projektu osvojování schopností (OP Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství , 

opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, priorita 2.1.4 Rozvoj 

venkova (LEADER+)) byla uspořádána konference – Setkání MAS Olomouckého kraje s cílem výměny 

zkušeností se zpracováním strategií a jejich implementací  území. Konference se zúčastnilo 8 MAS 
Olomouckého kraje a dále zástupci Olomouckého kraje, MZe, SZIF, ZAPÚ, zástupci MAS Za humnama 
a MAS OPRV. Dále byl spořádán v rámci tohoto projektu seminář o regionálním značení a místních 
značkách (přednášející REC Praha). Tohoto semináře se zúčastnily členové MAS Záhoří-Bečva a MAS 
Podhostýnska (Zlínský kraj), a zástupci OPRV, o.s. Seminář proběhl v obci Žákovice. 

 V rámci ukončení projektu pro mládež 15-25 let („Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze 
Záhoří-Bečva) byl uspořádán seminář s tematikou práce a zapojování mládeže na venkově do 
společných aktivit. Setkání se uskutečnilo v Radslavicích. 

 
Zástupci MAS Záhoří-Bečva se zúčastnili v roce 2006 svým příspěvkem konference na téma „Mládež a venkov“, 
kterou pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR při výstavě Země živitelka. Byly zde prezentovány zkušenosti 
z projektu s mládeží, který realizovat mikroregion Záhoří-Helfštýn („Máme co dělat, nenudíme se u nás“, mladí 
ze Záhoří – Helfštýn) a dále příprava projektu již v rámci MAS („Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí 
ze Záhoří-Bečva). V rámci této celorepublikové prestižní akce byla MAS Záhoří-Bečva v letech 2007 a 2008 
jedním z vystavovatelů v oblasti propagace regionu a zapojení se do akci prezentace MAS z celé ČR. V dalších 
letech se bude výstavy taktéž účastnit. 
 
Významnou součástí spolupráce jsou návštěvy v regionech MAS, které aktivně působí ve svých regionech. Na 
těchto odborných exkurzích členové MAS Záhoří-Bečva získávají zkušenosti a navazují kontakty. Mezi 
navštívené regiony patří MAS Poodří (2007), Blanský les-Netolicko (2008), Za humnama (2007-trvalá 
spolupráce), OPRV (2007-trvalá spolupráce), Vyhlídka (2007), Hornolidečsko (2005) a Kyjovské Slovácko (2005). 
 
Veřejného projednání a schválení Strategického plánu Leader valnou hromadou MAS Záhoří-Bečva, o.s. 
s názvem „Rozvíjet venkov společně má smysl!“ se zúčastnil jednatel Místní akční skupiny – Partnerství 
Moštěnka, která s MAS Záhoří-Bečva sousedí. 
 
Spolupráce se všemi uvedenými subjekty je podložena partnerskými smlouvami, které jsou nepovinnou přílohou 
SPL. 
 

8.2.2 Příprava, realizace nebo účast v projektech spolupráce založených na principech 
LEADER 

Místní akční skupina získala podporu na vypracování své Strategie v rámci OP Rozvoje venkova a 
multifunkčního zemědělství , opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, priorita 2.1.4 
Rozvoj venkova (LEADER+). 

Konečný příjemce/uživatel Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 

Adresa konečného příjemce/uživatele, 
tel., e-mail Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby, tel.:+042581627271, info@maszahoribecva.cz 

Zprostředkující subjekt SZIF 
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Řídicí orgán MZe 

Číslo projektu/etapy CZ05.1.04/2.1.00.1/0769 

Název projektu Strategie MAS Záhoří-Bečva 

Číslo a název opatření/podopatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

Číslo a název priority 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+) 

Název operačního programu 1.1.1.1.1.1.1 OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Region soudržnosti (NUTS II) Střední Morava 

Proces tvorby Strategie začal v září roku 2006 a byl ukončen 2.3.2007, kdy byl text schválen na valné hromadě 
MAS. 
Následující kapitola Strategického plánu LEADER MAS představuje shrnutí programů, které byly na území 
regionu MAS realizovány společně s projekty, které se v průběhu realizace programů staly jejich nositeli. Přehled 
jednotlivých dotačních politik ukazuje na vysokou připravenost MAS, velmi dobré organizační a odborné znalosti 
v oblasti administrace projektů. Tyto zkušenosti poskytují záruku kvalitní realizace předkládané strategie v rámci 
finanční podpory LEADER.   
Na úrovni Olomouckého kraje se všechny obce aktivně účastní dotačního systému Programu obnovy venkova 
(POV). 
Uvedené dotační programy nebyly sice realizovány metodou LEADER, avšak při jejich přípravě bylo zapojeno 
mezisektorové partnerství využívající principy metody LEADER. MAS dále získala podporu z dalších dotačních 
programů: 
 

Program   Společný regionální operační program (SROP) ESF/SR               MMR 
 

Opatření    5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech 
    Grantové schéma Olomouckého kraje, výzva 01 

Název projektu   „Máme co dělat, nenudíme se u nás“, mladí ze Záhoří – Helfštýn 

Celkové náklady   345 000,- Kč 

Doba realizace   říjen 2005 – duben 2006 

Popis projektu   Projekt  podal DSO Mikroregion Záhoří – Helfštýn, cílem bylo uskutečnit 
ucelený program 16-ti akcí pro skupinu mládeže ve věku 15 – 25 let a nenásilně ji zapojit do procesu určení 
svého pojetí, nastavení vnitřní motivace, určení životních cílů, možností konzultace svých činů a problémů. 
Prostřednictvím vzdělávacích, osvětových a motivačních akcí tak dojde k omezení nárůstu sociálně vyloučených 
osob. 
Projekt byl podán Mikroregionem Záhoří-Helfštýn již v době kdy se diskutovalo o založení Místní akční skupiny a 
kdy probíhaly rozhovory mezi jednotlivými aktéry v předpokládané územní působnosti budoucí MAS. 
 
Zkušenosti mikroregionů se spojily s inovativním myšlením dalších členů MAS, z čehož vyplynula práce 
na dalším projektu, jež pokrývá širší územní oblasti obcí Místní akční skupiny Záhoří – Bečva:  
 

Program   Společný regionální operační program (SROP) ESF/SR   MMR 

Opatření    5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech 
    Grantové schéma Olomouckého kraje, výzva 03 

Název projektu   „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva 

Celkové náklady   1 177 721,- Kč 

Doba realizace   leden 2007 – leden 2008, v realizaci, ukončena a proplacena 1.etapa projektu 

Popis projektu   Netradiční projekt zaměřený na děti a mládež ve věku 15 – 25 let z obcí 
působnosti MAS, v rámci kterého bude podpořena sociální integrace této cílové skupiny a bude eliminován nárůst 
počtu sociálně vyloučených osob, a to propojením sportovních, kulturních, zájmových činností se vzdělávacími, 
osvětovými a motivačními aktivitami. Během 21 akcí se mladí mohou zúčastnit pochodu na sněžnicích, výletu do 
lanového centra, raftingu, práce s keramickou hmotou a dalších zajímavých atraktivních činností se sociálně 
integračním charakterem. 
 



Strategický plán Leader, na období 2008-2013, Osa IV. Leader-Aktualizace č.3 

„Rozvíjet venkov společně má smysl!“ 
MAS Moravská brána, o.s.  

 

2013  
MAS Moravská brána, o.s. ■ Sídlo Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou  

IČO: 27017371 ■ Tel.: 581 627 271, 739 344 119, 606 500 970  ■ e-mail: info@maszahoribecva.cz ■ www.maszahoribecva.cz  

 

45 

Program   Společný regionální operační program (SROP) ESF/SR              MMR 

Opatření    5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech 
    Grantové schéma Olomouckého kraje, výzva 03 

Název projektu   PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního 
plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví 

Celkové náklady   645 070,-  Kč 

Doba realizace   leden 2007 – březen 2008, v realizaci, ukončena a proplacena 1.etapa 
projektu 

Popis projektu   Projekt je zacílen na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb jako 
dohody mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli pro 18 obcí MAS Záhoří – Bečva. Smyslem je společně stanovit 
vizi v oblasti sociálních služeb a naplánovat služby chtěné, potřebné a reálné tak, aby byla splněna podmínka 
zkvalitnění sociálních služeb. V průběhu setkávání s veřejností se uskuteční přednášky týkající se nového 
zákona o sociálních službách, lidé budou informováni o možnostech řešení špatné sociální situace a o existenci 
fungujících poskytovatelů prostřednictvím vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 
Všechny obce se aktivně zapojují do POV Olomouckého kraje, kde získávají finanční podporu na budování a 
opravy obecní vybavenosti. 
Realizací výše uvedených projektů získala MAS stabilitu a způsobilost v administraci projektů 
spolufinancovaných z nejrůznějších dotačních politik (MZe, Olomoucký kraj, MMR). 
 
V návaznosti na uvedené projekty, kdy MAS Záhoří-Bečva získávala cenné dovednosti, vědomosti a informace 
se podílela jako konzultant a částečný zpracovatel úspěšných projektů (byly vybrány k podpoře) obcí v regionu 
MAS z: 

 Regionálního operačního programu (Obec Týn nad Bečvou – Cyklostezka Bečva-I.etapa, Obec 
Soběchleby – Úprava okolí kostela Nanebevzetí P. Marie, Obec Radslavice – Vybudování nové 
počítačové a jazykové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice) 

 Operační program životní prostředí (Obec Tučín – výsadba prvků ÚSES v obci Tučín – lokální BC LBC 
10/46D a LBK 15/46, Obec Soběchleby – Rekultivace skládky) 

 Program rozvoje venkova – 14 úspěšných projektů, které byly vybrány k realizaci ve druhém kole výzvy 
v roce 2007, jedná se o projekty zaměřené na úpravu veřejných prostorů, občanskou vybavenost a 
záchranu kulturního dědictví venkova. 

 Každoročně se podílí na přípravě projektů jednotlivých mikroregionů MAS (Záhoří-Helfštýn, Pobečví) do 
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

 Dále se podílí na přípravě projektů z Programu péče o krajinu-AOPK, Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje a další dotačních programů. 

 V současné době se podílí na zpracování řady projektů v rámci výzvy z PRV – říjen 2008. 
 
V rámci těchto činností v regionu realizovala MAS v roce 2007 sčítání dopravy na území 18 obcí MAS ve 49 
sčítacích profilech. Sčítání probíhalo v devíti sčítacích dnech v rámci ¾ roku a bylo provedeno v souladu 
s metodikou ŘSD ČR, dále byla sestavena vlastní metodika pro sčítání cyklistů, chodců a in-line bruslařů. 
Výstupy byly  použity při zpracování úspěšných projektů obce Soběchleby (Úprava okolí kostela Nanebevzetí P. 
Marie) a Týna nad Bečvou (cyklostezka Bečva - I.etapa), kdy byly výsledky v rámci partnerské smlouvy s městem 
Hranice poskytnuty i tomuto subjektu jako podklad pro jeho projektovou žádost. V dalších projektových žádostech 
budou opět tato data využívat další žadatelé. 
 

8.2.3 Soulad SPL a záměrů spolupráce 
Zaměření vzájemné spolupráce na úrovni národních vztahů nebo mezinárodních vztahů je plně v souladu se 
Strategickým plánem LEADER.  
 

8.2.4 Současné a plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství 
MAS Moravská brána je členem Národní sítě MAS ČR, o.s. Zástupci se účastní zasedání valných hromad 
tohoto sdružení. 
MAS Moravská brána je členem krajské sítě MAS Olomouckého kraje. 
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MAS Moravská brána usiluje o zavedení systému regionálního značení, který by pokrýval nejen výrobky, jak je 
to v současné době zvykem, ale také služby a další aktivity v regionu, tím by vznikla silná marketingová podpora 
(síť) v území. V rámci národní a mezinárodní spolupráce bude systém propojen s aktivitami Asociace 
regionálních značek, o.s. V návaznosti na tuto aktivitu vznikne v MAS systém propagace výrobců a služeb, NNO 
a dalších subjektů, který bude propagovat subjekty v území. Všechny tyto aktivity budou koordinovány v rámci 
partnerství čtyř MAS dle platné smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. 
Aktivity MAS a budování místního partnerství v intencích iniciativy LEADER jsou také budováním sítě v rámci 
regionu MAS. Do budoucna budou vytvářeny podmínky pro podporu a rozšiřování vzájemných vztahů a 
spolupráce v rámci regionu MAS s cílem udržitelnosti metody LEADER při rozvoji území.   
 
 

9. Organizace a zdroje MAS 
 

9.1 Organizační struktury a rozdělení odpovědností 
 

9.1.1 Struktura a organizace MAS 
 MAS Moravská brána, o.s. má tyto orgány : 
Jednotlivé orgány jsou ustanoveny v souladu se stanovami občanského sdružení, které byly zaregistrovány na 
Ministerstvo vnitra ČR.  
  
 Valná hromada, nejvyšší orgán sdružení: 
Valná hromada je nejvyšším orgánem  sdružení. Je svolávána statutárním orgánem (radou) nejméně jednou 
ročně.  Statutární orgán je povinen svolat valnou hromadu nejpozději do 15 dnů na požadavek nejméně 15% 
členů. 
Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti sdružení,zejména: 
určuje zaměření a způsoby činnosti sdružení, volí a odvolává předsedu i ostatní členy rady a kontrolního a 
monitorovacího výboru, a výběrové komise, určuje počet členů rady, projednává a schvaluje zprávu o činnosti a  
právu o hospodaření předkládané radou, projednává a schvaluje zprávu kontrolního a monitorovacího výboru,  
stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a obecná pravidla hospodaření s majetkem sdružení,  
rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena sdružení v případě sporu,  rozhoduje o změně stanov, rozhoduje o 
zrušení sdružení, schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, schvaluje rozvojové koncepce a strategie MAS pro 
zájmové území, schvaluje rozpočet MAS z vlastních zdrojů ,schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření, 
rozhoduje o sloučení s jiným sdružením, schvaluje výběr příjemců dotací opatření typu LEADER.  
Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, která jinak spadá do působnosti jiného orgánu 
sdružení. 
Usnesení valné hromady podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen rady. 
  
 Předseda sdružení, statutární orgán: 
Předseda je statutárním orgánem sdružení, zastupuje sdružení  navenek, podepisuje příslušné dokumenty, 
zajišťuje administrativní chod sdružení a řídí radu a sekretariát (pokud je zřízen). Je volen valnou hromadou na 
období jednoho roku a je valnou hromadou kdykoliv odvolatelný. Je členem rady sdružení. 
Předseda: svolává valnou hromadu podle čl.X stanov, svolává a řídí jednání rady sdružení, předkládá valné 
hromadě výroční zprávu a zajišťuje programově jednání valné hromady, zajišťuje vedení administrativy a 
hospodaření s vlastními finančními prostředky sdružení, řídí práci sekretariátu (v případě jeho zřízení)  
Předseda činí jménem sdružení ve vztahu k případným zaměstnancům sdružení právní úkony v 
pracovněprávních vztazích. 
Jménem sdružení jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda (na základě písemného pověření předsedou 
nebo v době jeho nepřítomnosti) sdružení. Předseda a místopředseda se na písemných úkonech podepisují 
jménem sdružení tak,že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí své jméno a označení funkce ve 
sdružení.  

Předseda sdružení:  
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  Ing. Otakar Dokoupil, CSc. 

 
Místopředsedové sdružení: 
 
Vlastimil Bia 
Tomáš Šulák 
 
  
 Rada sdružení, která vykonává také funkci programového výboru: 
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Má  minimálně  5 členů a je volena na dobu jednoho roku a je 
valnou hromadou kdykoliv odvolatelná. Tvoří ji předseda,  2 místopředsedové a ostatní členové rady. Předsedu a 
místopředsedy volí valná hromada, . Schází se minimálně 1x za dva měsíce. Pro výkon své působnosti může 
zřídit sekretariát, manažerský tým a spolupracovat s dalšími subjekty pro evidenci přijatých a rozpracovaných 
projektů, případně v dalších oblastech činnosti MAS.  
Počet členů sekretariátu, jejich pozice a náplň činnosti stanoví rada sdružení. 
Počet členů manažerského týmu, jejich pozice a náplň činnosti stanoví rada sdružení. Manažerský tým může být 
složen ze zaměstnanců nebo externích subjektů. 
Rada zajišťuje a předkládá zprávu o činnosti a průběhu veškerých aktivit sdružení valné hromadě. 
Zasedání rady svolává předseda nebo místopředsedové rady. 
Předseda nebo místopředsedové jsou povinni svolat radu sdružení nejpozději do 15 dnů na požadavek nejméně  
3 členů rady. 
Rada zejména: zajišťuje činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, rozhoduje o přijetí nových členů 
sdružení, hospodaří s majetkem sdružení podle pravidel stanovených valnou hromadou a v souladu s právními 
předpisy, vypracovává alespoň jednou za rok zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává je ke schválení 
valné hromadě 
Rada přijímá manažera pro výkon organizačních a dalších činností sdružení. Manažer připravuje spolu s 
předsedou jednání rady a účastní se jich. 
Funkci programovacího výboru vykonává rada sdružení dle článku IX. stanov. 

Členové rady:  
  Vlastimil Bia, Tomáš Šulák, Václav Jemelík, Pavla Jochcová, Karel Klimeš, Ludmila Kužílková, Milan 
Pyšný, Jana Skopalová, Pavla Šaňková, Petr Školoud, Marek Zábranský 
 Výběrová komise: 
Výběrová komise je orgánem sdružení určená pro výběr návrhů na základě hodnotících kritérií programového 
výboru a pro výběr projektů v rámci jednotlivých vyhlášených výzev. Nejdůležitější kritérium člena výběrové 
komise je nestrannost a  proškolení ve věci hodnocení projektů (způsob, kritéria). Nestrannost člena je v tomto 
kontextu chápána tak, že členem hodnotící komise nemůže být zástupce předkladatele projektu v rámci dané 
výzvy.  
Výběrová komise předkládá valné hromadě návrh výběru příjemců dotací opatření typu LEADER. 
Výběrová komise je dvanáctičlenná, která ze svého středu volí předsedu. Pokud nebude možné vytvořit tento tým 
ze členů výběrové komise, musí Rada MAS doplnit výběrový tým z členů valné hromady.  
Hodnocení předložených a řádně zaregistrovaných projektů může být zahájeno až po proškolení a důkladném 
obeznámení všech (i náhradních) členů výběrového týmu. 
Výběrová komise může k posuzování přizvat nestranné odborníky, kteří mají pouze poradní hlas. 
Každý ze členů výběrové komise má jeden hlas. 
Výběrová komise předkládá zprávu činnosti valné hromadě a radě sdružení. 

 
Funkční období výběrové komise je jednoleté. 

 
Členové výběrové komise:  
. 
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  Stanislava Čočková, Martin Engl, Pavlína Holešínská, Antonín Lukáš, Jiří Mika, Dušan Pořízka, 
Eduard Rýček, Alena Stískalová, Jaromír Školoudík, Markéta Trnčáková, Antonín Ulman, Aleš Vančura 
 Kontrolní výbor: 
Pro kontrolu správnosti činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky volí valná hromada čtyřčlenný 
kontrolní výbor. Ten ze svého středu volí předsedu.  
Kontroly se provádějí průběžně podle předem zpracovaného plánu nebo na požádání předsedy sdružení. Komise 
provádí také monitoring naplňování projektů. Projednává a řeší stížnosti členů. 
Komise o výsledku kontrol informuje jednak radu sdružení, jednak valnou hromadu. Z  jednání pořizuje zápis, 
který předkládá valné hromadě a radě sdružení.  

Členové kontrolního výboru:  
 
p. Jaromír Dohnal, Dana Giblová, Ladislav Kuča, Milan Šelle  

  
 Monitorovací výbor: 
Monitorovací výbor je čtyřčlenný a ze svého středu si volí předsedu.  
Výbor provádí monitoring naplňování projektů. Sleduje vývoj a průběh realizace jednotlivých schválených návrhů. 
Komunikuje s navrhovateli, realizátory, programovým výborem, výběrovou komisí o dodržování podmínek 
stanovených pro realizaci jednotlivých návrhů.  
Předkládá pravidelně zprávy o dodržování podmínek stanovených pro realizaci jednotlivých návrhů valné 
hromadě a radě sdružení. 

Členové monitorovacího výboru:  
 Jiří Gogela, Eduard Rýček, Josef Vaculin, Luboš Zatloukal 

 Manažer: 
Manažera MAS jmenuje Rada sdružení. V současné době jsou manažery MAS Moravská brána, o.s. ing. Eva 
Pospíšilová a ing. Marek Zábranský, kteří   jsou vůči MAS v zaměstnaneckém poměru. 

 
 Účetní: 
Účetní je součástí sekretariátu MAS, který zřizuje dle stanov Rada sdružení. V současné době je účetní MAS 
Moravská brána, o.s. Hana Nehybová, která je vůči MAS v zaměstnaneckém poměru. 
  
 Organizační schéma MAS Moravská brána, o.s.: 

 
 
Dále v rámci zapojování různých subjektů vyvíjejí činnost pracovní skupiny, komise strategického plánování a 
skupiny místního partnerství. 
 

9.1.2 Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací 
Orgánem pro přípravu Strategického plánu Leader byl Programovací výbor. V jeho kompetenci bude také 
dohlížet na realizaci. 
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9.1.3 Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých 
organizačních složek 

Hlavní zodpovědnost při realizaci SPL bude mít MAS Moravská brána – prostřednictvím svých členů a subjektů 
zapojených do MAS -  v návaznosti na popsané kompetence a organizační strukturu dle stanov, jednacích řádů a 
podmínek nastavených Programem rozvoje venkova – IV. Osy. Odpovědnost lze rozdělit na institucionální – dle 
platných stanov a dalších předpisů a neinstitucionální – v rámci předávání informací a oslovování další aktérů 
v území. 
 
 
Institucionální odpovědnost: 
Je dána stanovami, jednacími řády a dalšími předpisy sdružení a PRV ČR a navazujících předpisů. Jednotlivé 
subjekty mají při realizaci SPL následující odpovědnost: 
Valná hromada: schvaluje SPL a jeho změny a aktualizace, projednává a schvaluje zprávu o činnosti a o 
hospodaření, projednává a schvaluje zprávu kontrolního a monitorovacího výboru. 
Programovací výbor: připravuje SPL, kontroluje a vyhodnocuje jeho realizaci, připravuje změny SPL. 
Výběrová komise: provádí výběr projektů konečných žadatelů v rámci realizace SPL. 
Kontrolní výbor: kontroluje správnost činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky MAS. 
Monitorovací výbor: provádí monitoring naplňování projektů, sleduje průběh realizace jednotlivých schválených 
projektů, sleduje dodržování podmínek realizace jednotlivých projektů. 
Manažer: vykonává funkci manažera realizace SPL, řídí sekretariát MAS. 
Neinstitucionální odpovědnost: 
Komise strategického rozvoje: sledování realizace SPL, na popud programovacího výboru řeší aktualizace a 
změny SPL a předkládá je programovacímu výboru. 
Pracovní skupiny: podílejí se na případné změně nebo aktualizace SPL, vyhledávání potenciálních žadatelů. 
Členové MAS: obce - zajišťují zveřejnění výzev podávání žádostí, organizačně zajišťují setkání s veřejností, 
školení, plánovací víkendy,…, podnikatelé a NNO – v rámci svých možností informují území o zveřejnění výzev a 
předávají další informace. 
 

9.1.4 Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů 
Podle stanov občanského sdružení jsou členové výběrové komise voleni valnou hromadou. Výběrová komise je 
sestavena dle rovnoprávného zastoupení a dle respektování pravidel a principů LEADER, tzn., že ve výběrové 
komisi jsou zastoupeni jak podnikatelé, neziskové organizace tak i obce, ale i fyzické osoby. Zástupci veřejné 
správy mají méně než 50% svých zástupců. Výběrová komise je dvanáctičlenná, která ze svého středu volí 
předsedu. Pokud nebude možné vytvořit tento tým ze členů výběrové komise, musí Rada MAS doplnit výběrový 
tým z členů valné hromady. Tímto je zaručena nestrannost a vysoká odbornost členů výběrové komise, kdy 
všichni členové jsou řádně a důkladně proškolení. 
 

9.1.5 Pracovní skupiny a další komise, jejich pravomoci a zaměření 
Kontrolní výbor kontroluje správnost činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky volí valná 
hromada čtyřčlenný kontrolní výbor. Ten ze svého středu volí předsedu. Kontroly se provádějí průběžně podle 
předem zpracovaného plánu nebo na požádání předsedy sdružení. Komise provádí také monitoring naplňování 
projektů. Projednává a řeší stížnosti členů. Komise o výsledku kontrol informuje jednak radu sdružení, jednak 
valnou hromadu. Z  jednání pořizuje zápis, který předkládá valné hromadě a radě sdružení.  
 
Komise strategického rozvoje sledování realizace SPL, na popud programovacího výboru řeší aktualizace a 
změny SPL a předkládá je programovacímu výboru. 
Hlavní náplň KSR:  

 koordinace přípravy a tvorby strategického dokumentu 
 koordinace práce jednotlivých pracovních skupin 
 formulace jednotlivých fází a výstupů 
 deklarace závěrů jednání pracovních skupin 
 představení závěrů valné hromadě a veřejnosti 
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Pracovní skupiny  byly vytvořené ze zástupců různých sektorů napříč celého regionu.  Rozdělení do pracovních 
skupin bylo realizováno na základě zájmové oblasti daných subjektů a na základě stanovených prioritních oblastí.  
Pracovní skupiny se scházely podle potřeby v průběhu vlastní přípravy strategie a hledaly optimální řešení 
problémů pro co největší okruh lidí, kterých se problém dotýkal. Pracovní skupiny spolupracovaly s externími 
odborníky a konzultanty. Výsledky jednotlivých setkání pracovních skupin byly předávány prostřednictvím 
stanovených zástupců do základní skupiny (komise strategického rozvoje), která tyto výsledky s pomocí 
konzultantů sumarizovala a připravila celkový návrh řešení pro orgán s rozhodovací pravomocí (valná hromada 
občanského sdružení). 
Pracovní skupina č.1 -  Podnikání: 
Pracovní skupina č.2 – Cestovní ruch: 
Pracovní skupina č. 3 – Občanská vybavenost: 
Pracovní skupina č.4 – Lidské zdroje: 
- podílejí se na případné změně nebo aktualizace SPL, vyhledávání potenciálních žadatelů. 
 
Skupiny místního partnerství (SMP)  jsou to „pracovní skupiny“ vzešlé z realizovaných projektů, která se úzce 
specializují na řešenou problematiku těmito projekty.  Jedná se o tyto SMP: 

 SMP v rámci pokračování projektu „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva – 
skupina řeší problematiky iniciace a volnočasových aktivit dětí a mládeže, připravuje další pokračování 
projektu v rámci česko-polské spolupráce. 

 SMP v rámci pokračování projektu PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a 
komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví – řeší problematiku komunitního 
plánování sociálních služeb a jejich implementace ze strategické úrovně do realizace jednotlivých 
projektů v území. SMP řeší tyto základní okruhy: -senioři, - děti, mládež 6-18 (25) let, -rodiny s dětmi a 
osoby se zdravotním znevýhodněním. 

 

9.1.6 Způsob delegování zástupců skupin do orgánů MAS 
Valná hromada: každý člen sdružení deleguje jednoho zástupce jako člena valné hromady, každý člen valné 
hromady má jeden hlas. 
Programovací výbor: jsou navrhování z řad členů valné hromady a valnou hromadou jsou voleni na dobu jednoho 
roku. 
Předseda sdružení: je navrhován ze členů valné hromady a je jí také volen na dobu  jednoho roku. 
Kontrolní výbor: je navrhován ze členů valné hromady a je jí také volen. 
Monitorovací výbor: je navrhován ze členů valné hromady a je jí také volen. 
Komise strategického rozvoje: jmenuje ji Rada sdružení jako širší koordinační orgán, který se jí zodpovídá a řídí 
pracovní skupiny a koordinuje jejich výstupy, KSR řídí předseda sdružení, počet členů a jejich delegování je 
proměnlivé. 
Pracovní skupiny: členové jsou delegování na základě zájmu, členy jsou a mohou být také nečlenové MAS, 
externí odborníci,….. Složení schvaluje Programovací výbor a pracovní skupiny jsou jeho poradním orgánem. 
 

9.1.7 Rotace členů kolektivních orgánů MAS 
Funkční období dle stanov občanského sdružení je u Rady a Předsedy jednoleté. Ostatní orgány nemají 
předepsanou délku funkčního období. Rotace v rámci výběrové komise kdy je sestavena z dvanásti členů a pro 
každou výzvu bude sestaven z těchto dvanáctiti členů hodnotící tým o deseti osobách. Tímto bude zajištěna 
nestrannost osob výběrové komise vůči posuzovaným projektům a bude umožněna rotace, kterou Rada, která 
každý hodnotící tým jmenuje předpokládá. 
 

9.1.8 Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis její/jejich role a 
pravomoci v MAS 

Proces realizace SPL MAS Moravská brána budou  řídit manažeři  občanského sdružení Ing.Eva Pospíšilová a 
ing. Marek Zábranský, kteří   jsou vůči MAS v zaměstnaneckém poměru. Jedná za sdružení v rozsahu 
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví předseda sdružení, a to zejména v administrativních záležitostech 
sdružení. Není členem sdružení, účastní se však s hlasem poradním jednání valné hromady, rady sdružení, 
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výběrové komise a dalších orgánů. Plní úkoly vyplývající mu z jednání valné hromady, rady sdružení a výběrové 
komise. 
Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení ing. Otakar Dokoupil, CSc. nebo místopředsedové  
sdružení Vlastimil Bia a Tomáš Šulák (na základě pověření předsedou). Předseda je statutárním orgánem 
sdružení, zastupuje sdružení  navenek, podepisuje příslušné dokumenty, zajišťuje administrativní chod sdružení 
a řídí radu a sekretariát (pokud je zřízen).   
 
Administrativní práce a vedení účetnictví zajišťuje Hana Nehybová, která je vůči MAS v zaměstnaneckém 
poměru. Plní úkoly předsedy sdružení a manažerů .  
 
Do realizace bude zapojen monitorovací výbor, který bude sledovat a dohlížet na řádnou realizaci vybraných 
projektů v souvislosti s podmínkami programu LEADER. Dále bude vykonávat svou činnost kontrolní výbor, 
který bude kontrolovat činnost MAS a hospodaření s vlastními finančními prostředky. Kontrolní výbor plní funkci 
interního auditu s pravomocí nahlížet do všech dokumentů sdružení. V rámci transparentnosti bude každý 
uzavřený kalendářní rok prověřen externím auditorem. 
 
Sdružení má pro svou činnost vytvořeny vnitřní předpisy, kterými jsou: 

 Archivační a skartační řád 

 Směrnice oběhu účetních dokladů 
 

9.2 Zdroje MAS pro činnost spojené s realizací SPL 
 

9.2.1 Lidské zdroje 
 

Zaměstnanci MAS 
Manažer MAS – Ing.Eva Pospíšilová 
 

1. Vzdělání:   vysokoškolské,   VŠB - TU Ostrava, ekonomická fakulta (2008) 
2. Jazykové znalosti:   angličtina, němčina, ruština 
3. Další kvalifikace a schopnosti: řidičský průkaz skupiny „B“ 

Práce s PC (MS Word, Excel, Power-Point, Outllook, Internet 
  

4. Kvalifikace:  
-Poradenská činnost v oblasti územního rozvoje a strategií rozvoje 
-Plánování strategického rozvoje 
-příprava a zpracování projektů v rámci dotací EU 
-řízení zpracovatelských týmů 

5. Zaměstnání:   - KÚOK (2008 - 2013) 
-zaměstnanec MAS Moravská brána (2013 - trvá) 

6. Bydliště:    Na Chmelínku 101, 751 21 Prosenice  
 
Manažer MAS – Ing.Marek Zábranský 
 

7. Vzdělání:   vysokoškolské,   MZLU Brno, lesnická fakulta (2006) 
8. Jazykové znalosti:   angličtina, španělština 
9. Další kvalifikace a schopnosti: řidičský průkaz skupiny „B“ 

Práce s PC (MS Word, Excel, Power-Point, Outllook, Internet 
  

10. Kvalifikace:  
-Poradenská činnost v oblasti územního rozvoje a strategií rozvoje 
-Plánování strategického rozvoje 
-příprava a zpracování projektů v rámci dotací EU 
-řízení zpracovatelských týmů 
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11. Zaměstnání:   - CpKP Střední Morava (2006 - 2007) 
-OSVČ (2008 - 2013) 
-zaměstnanec MAS Moravská brána (2013 -trvá) 

12. Bydliště:    Dolní Újezd 145, 751 23 , IČ: 87059533 
 
Od roku  2010 spolupracuje s mikroregionem Lipensko Do funkce jmenovala manažera Rada sdružení. 
 

 
Účetní a její odbornost 

 
Účetní MAS – Hana Nehybová 
 

1. Vzdělání:   středoškolské, gymnázium Přerov 
2. Jazykové znalosti:  Němčina, ruština 
3. Další kvalifikace a schopnosti: řidičský průkaz skupiny „B“ 

Práce s PC (MS Word, Excel, Power-Point, Outllook, Internet  
4. Kvalifikace:   -vedení účetnictví, administrativa, zkušenost s vedeném účetnictví 

 projektů z EU 
5. Zaměstnání:   -Česká pošta, s.p. Přerov (1982-1983) 

-ZD Záhoří Soběchleby (1983-1993) 
- TXT Soběchleby (1994 – 1996) 
- Obec Soběchleby (1996 – 2007) 
-zaměstnanec MAS Záhoří-Bečva (2007-trvá) 

6. Certifikáty:   -absolvování kurzu „Vedení účetnictví účetních jednotek, u kterých                   
                                                          hlavním předmětem činnosti není podnikání“.              
                                                           Pořadatel – ANAG, 06.02.2007, Olomouc 

Řadu let vede účetnictví mikroregionu Záhoří-Helfštýn, účetnictví MAS Moravská brána vede od založení 
občanského sdružení vč. účetnictví všech projektů, které MAS realizovala. Soustavně se vzdělává a doplňuje si 
informace – účastní se školení účetních (pro neziskové organizace). 
 

Odbornost členů/partnerů MAS 
Odbornost členů MAS je dána jejich zaměřením a zkušenosti. Právě v principu LEADER je založena vyváženost 
a doplňkovost jednotlivých zkušeností a znalostí různých oborů a odvětví – podnikatelů, neziskových organizací a 
zástupců samospráv, kdy každý je odborník na určitou část a dohromady se vytvoří komplexní návrh a názor. 
Důležité je také navazovat spolupráci s dalšími MAS , kdy bude docházet k předávání zkušeností a informací 
z rozdílných území a dále spolupráce s odbornými pracovišti. MAS navázala spolupráci s Univerzitou Pardubice, 
ústavem veřejné správy a práva, kde s Doc. Ing.arch. Vladimírou Šilhánkovou, PhD. byla dohodnuta  spolupráce 
v hledání vhodných semestrálních a diplomových prací s tématy využitelnými pro činnost MAS, případně i 
vzájemná spolupráce na výzkumných projektech v této oblasti což přispěje i ke zvyšování odbornosti členů MAS. 
Odbornost byla také prověřena úspěšnou realizací projektů MAS, hlavně pak v rámci Programu LEADER ČR 
2007. 
 

Systém vzdělávání členů/partnerů MAS 
Všichni členové MAS jsou dále průběžně vzdělávání  v oblasti strategického plánování, dotačních možností, 
přípravy a realizace projektů a v dalších relevantních oblastech. Samozřejmě,že si dále sami doplňují informace a 
znalosti. Samozřejmostí je další vzdělávání zaměstnanců MAS – manažera, administrativního pracovníka a 
účetní a dále vzdělávání členů Rady, výběrové komise a monitorovacího výboru.  
Důležitým prvkem ve vzdělávání bude spolupráce čtyřech partnerských MAS, které budou koordinovat a 
spolurealizovat vzdělávací programy pro členy MAS, jednotlivé orgány MAS a veřejnost. Školení budou 
prováděna jednak samotnými manažery partnerských MAS a jednak externími subjekty. 
 
Vzdělávání jednotlivých orgánů MAS: 
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Manažer – vzdělávání bude zaměřeno na strategické plánování, dotační politiky (PRV, další operační programy a 
možnosti), kurzy a školení týkající se metody Leader, vedení kolektivu – manažerské dovednosti a postupy, 
zapojování veřejnosti a umění komunikace - facilitace, přípravu, realizaci a řízen procesu projektového 
managementu. 
Účetní – vzdělávání bude zaměřeno na dokonalou znalost účetnictví a účetních předpisů, znalost specifik 
jednotlivých OP a dalších dotačních politik – hlavně pak PRV ČR z hlediska účetnictví a vyúčtování projektů. 
Rada sdružení – vzdělávání bude zaměřeno především na znalost dotačních možností v ČR, znalosti předpisů 
MAS, znalost principů metody Leader, Programu Leader EU, strategické plánování a tvorbu a aktualizace SPL, 
propagace MAS. 
Výběrová komise – vzdělávání bude zaměřeno na přehled dotačních politik v ČR, výběr a hodnocení projektů-
výběrová kritéria, postupy. 
Monitorovací výbor – vzdělávání bude zaměřeno především na dotační možnosti v ČR, znalost PRV ČR se 
zaměřením na specifika osy IV.-Leader z hlediska pravidel s aplikací na monitoring jednotlivých podpořených 
projektů a monitoring hodnotících kritérií a cílů SPL. 
Ostatní členové MAS – vzdělávání bude hlavně zaměřeno na znalost dotačních politik v ČR s vztahem k venkovu 
a regionu MAS, přípravu a realizaci projektů, znalost principů Leader a PRV, činnost MAS a její předpisy. 
 

Schopnost komunikace v cizích jazycích 
 Angličtina,  španělština – Ing.  Marek Zábranský 

 Angličtina, němčina, ruština - ing. Eva Pospíšilová 

 Polština – Josef Vaculin 
 

9.2.2 Technické prostředky 
Provozní podmínky 

MAS Moravská brána má sídlo v budově městského úřadu v Lipníku nad Bečvou (Bratrská 358/3), kde využívá 
jednu kancelář.  
 

Technické vybavení 
MAS disponuje základním kancelářským vybavením, které představuje: 

 Kancelář s vybavením a skříní na archivaci 

 běžné kancelářské vybavení kancelářským nábytkem, který bude muset být vyměněn z důvodu přijetí 
další pracovní síly 

 PC s připojením k internetu 2x , notebook 2x, fax, telefon, kopírka a tiskárna A4-A3 

 Flipchart 4x 

 mobilní telefon  (ve vlastnictví manažera) 

 fotoaparát 4x. 
 

Počítačové a programové vybavení 
 PC s připojením k internetu 2x , notebook 2x, fax, telefon, kopírka a tiskárna A4-A3 

 Windows XP, MS Office, účetní program 
 

Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva 
Informování členů MAS bude probíhat prostřednictvím: 

 distribuce celoplošných letáků v rámci celého území MAS 

 internetových stránek – www.maszahoribecva.cz 

 hromadných SMS zpráv rozesílaných z www stránek 

 úředních desek a nástěnek v obcích MAS 

 rozhlasů obcí MAS 

 připravovaného zpravodaje MAS Moravská brána  

http://www.maszahoribecva.cz/
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9.2.3 Finanční prostředky 

Zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL 
MAS Moravská brána zajistí předfinancování aktivit MAS v rámci realizace SPL z vlastních zdrojů, kterými jsou 
převážně členské příspěvky (50 Kč na obyvatele obce-mikroregionu, 50 Kč za neziskovou organizaci, 50 Kč za 
zaměstnance podnikatelského subjektu, 50 Kč za fyzickou osobu nepodnikatele, 200 Kč za fyzickou osobu 
podnikatele a 200 Kč za právnickou podnikající osobu).  Případě nutnosti budou poskytnuty půjčky od 
mikroregionu Pobečví, Lipensko a Záhoří-Helfštýn. Bankovní půjčky nejsou při předfinancování činnosti MAS 
uvažovány. Předfinancování bude zajištěno také v návaznosti na aktivity uvedené v následující kapitole – jiné 
finanční zdroje. 

Jiné finanční zdroje 
MAS Moravská brána začíná v území působit jako „rozvojová agentura“, která poskytuje poradenství v rámci 
dotačního managementu, zpracování projektových žádostí, studií proveditelností, analýz, strategických 
dokumentů. Dále provádí školení a vzdělávací aktivity. Cílem je vybudovat fungující subjekt, který bude mít i jiné 
– diverzifikované – příjmy a což podpoří jeho stabilitu a trvalost působení v regionu. 
 

10. Administrativní postupy 
 

10.1 Registrace projektů 
 

10.1.1 Propagace SPL v území MAS 
Propagace SPL bude probíhat prostřednictvím: 

 www stránek MAS Moravská brána, které jsou již dnes funkční a hojně navštěvované – 
www.maszahoribecva.cz. Na těchto stránkách budou uveřejněn SPL, Fiche, výzvy, pokyny pro příjemce, 
metodické pokyny a další nezbytné dokumenty a podklady. 

 www stránek mikroregionu Pobečví – www.pobecvi.cz – a mikroregionu Záhoří-Helfštýn – www.mr-
zahori.cz.  

 Seminářů, setkání s veřejností, školení a dalších aktivit před každou vyhlášenou výzvou.  

 Úředních desek všech obcí v působnosti MAS a jejich www stránkách 

 Zpravodaje MAS, který bude vycházet min. 2x ročně 

 Návštěvy kanceláře MAS – osobní poradenství, informování a setkávání. 
SPL bude v elektronické podobě rozeslán všem  členům MAS a dalším zájemcům. V sídle MAS bude také 
k dispozici tištěná verze SPL. 
 

10.1.2 Postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí 
O vyhlašování výzev bude rozhodovat Programovací výbor a to maximálně dvakrát za rok. V případě nutnosti 
může být vyhlášena mimořádná výzva. Výzva bude vždy v dostatečném předstihu umístěna na www stránky 
MAS a další informační kanály budou použity tak jak je popsáno v předešlých kapitolách. Termíny výzev budou 
navazovat na termíny předkládání žádostí RO SZIF Olomouc (únor, červen-mimořádná výzva, říjen). Z toho 
vyplývají následující termíny vyhlášení výzev: prosinec-leden, duben-květen – mimořádná výzva, srpen-září. 
Každá výzva bude obsahovat následující aktivity: 

 Vypracování výzvy pro podávání žádostí, odsouhlasení SZIF    15 dnů 

 Informování veřejnosti o vyhlášení výzvy, školení potenciálních žadatelů, konzultace +21 dnů 

 Příjem žádostí konečných žadatelů       +21 dnů 

 Administrativní kontrola předložených žádostí a kontrola přijatelnosti   +15 dnů 

 Doplnění žádosti – v případě formálních chyb     +5 dnů 

 Možnost odvolání – přezkoumání postupu MAS     +15 dnů 

 Jednání programovacího výboru – kontrola přijatelnosti    +8 dnů 

 Možnost odvolání žadatele – přezkoumání  postupu MAS    +15 dnů 

 Školení členů výběrové komise, činnost výběrové komise    +15 dnů 

 Projednání a schválení vybraných projektů Programovacím výborem   +7 dnů 

 Projednání a schválení vybraných projektů VH MAS     +15 dnů 

http://www.maszahoribecva.cz/
http://www.pobecvi.cz/
http://www.mr-zahori.cz/
http://www.mr-zahori.cz/
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 Předložení výběru projektů na RO SZIF      +15 dnů 
Jednotlivé výzvy budou probíhat v šestiměsíčních periodách, vyhlašování výzev bude upraveno dle termínů pro 
předání žádostí na RO SZIF (únor, říjen, červen – mimořádná výzva). První výzva je uvažována na měsíc květen 
s termínem předložení žádostí na RO SZIF v říjnu 2009. Tento předpoklad bude upraven dle podpisu Dohody 
mezi MAS a SZIF. Harmonogram bude operativně upravován dle aktuální stavu. 
 
Předpokládaný harmonogram vyhlašování jednotlivých výzev: 

1. výzva   05.2009 – 10.2009 
2. výzva   09.2009 – 02.2010 
3. výzva   05.2010 – 10.2010 
4. výzva   09.2010 – 02.2011 
5. výzva   05.2011 – 10.2011 
6. výzva   09.2011 – 02.2012 
7. výzva   05.2012 – 10.2012 
8. výzva   09.2012 – 02.2013 

 
V případě nečerpání finančních prostředků či jiných nenadálých událostí je možné vyhlásit mimořádné výzvy i 
v jiných termínech než jsou zde uvedeny. 
Z uvedeného harmonogramu vyplývá, že v roce 2009 (bude-li MAS vybrána a bude-li podepsána dohoda) bude 
realizována jedna výzva – květen-říjen. 
 
V roce 2009 MAS Záhoří-Bečva vyhlásí tyto Fiche: 
FICHE 1:  MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
FICHE 3:  INVESTICE DO LESŮ-Lesnická technika 
FICHE 4:  OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 
FICHE 5:  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 
FICHE 6:  NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 
 

10.1.3 Informování konečných příjemců o možnosti předkládání projektů v rámci SPL 
Informování konečných příjemců bude probíhat prostřednictvím: 

 www stránek MAS Záhoří-Bečva – www.maszahoribecva.cz 

 distribuce celoplošných letáků v rámci celého území MAS 

 hromadných SMS zpráv rozesílaných z www stránek 

 úředních desek a nástěnek v obcích MAS a na jejich www stránkách 

 rozhlasů obcí MAS – počet hlášení – 2x 

 připravovaného zpravodaje MAS Moravská brána 

 prostřednictvím školení, seminářů před každou výzvou 
 

10.1.4 Školení potenciálních předkladatelů projektů  
Dle harmonogramu aktivit výzvy budou pro každou výzvu pořádána školení, semináře pro potenciální žadatele, 
kde budou seznamováni s SPL, znění jednotlivých Fichí a pravidla opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie v rámci PRV ČR. Dále budou seznámeni s vyplněním žádosti, zpracováním projektu včetně všech 
povinných a nepovinných příloh s cílem získání praktických znalostí a dovedností pro podání žádostí. 
Školení budou probíhat v různých místech MAS, tak aby byla dostupná každému zájemci a aby se všechny části 
regionu mohly zapojit a zúčastnit. 
Školiteli budou zaměstnanci MAS a zástupci partnerských MAS, v případě potřeby budou přizváni externí 
školitelé. Informovanost o školeních bude řešena prostřednictvím úředních desek obcí a www stránek MAS. 

10.1.5 Administrativní postupy příjmu a registrace projektů 
Příjem projektových žádostí bude probíhat podle vyhlášeného harmonogramu přijímání projektových žádostí dle 
konkrétní výzvy a to 21 dní od vyhlášení výzvy pro podávání projektů a žádostí konečnými žadateli. Příjem 
žádostí bude provádět pověřený zaměstnanec MAS (manažer nebo další pracovníci). Každá projektová žádost, 
která splní podmínky pro předložení projektové žádosti (doložení všech povinných a nepovinných příloh) bude 

http://www.maszahoribecva.cz/
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odpovědnými pracovníky (sekretariát MAS) zaregistrována, tzn. bude vyplněn kontrolní list s vyznačením 
doložení všech náležitostí žádosti a dat a bude vyhotoven doklad o převzetí žádosti (datum a čas). Každý 
kontrolní list bude opatřen registračním číslem žádosti, které se bude skládat z čísla výzvy a pořadového čísla 
předloženého projektu v této výzvě. Kontrolní list bude vyhotoven ve dvojím provedení – žadatel obdrží jedno 
vyhotovení a jedno vyhotovení zůstane v sekretariátu MAS.  
Bude-li žádost neúplná, bude tato skutečnost vyznačena na kontrolním listu na nějž bude vyznačeno datum do 
kterého budou chybějící přílohy doručeny (nejpozději však do 5 dnů od obdržení/přijetí žádosti sekretariátem 
MAS). V případě nesplnění doložení chybějících částí žádosti dle data vyznačeného na kontrolním listu  bude 
další administrace žádosti ukončena pro nesplnění podmínek administrativní kontroly. 
Všechny úplné žádosti vč. kontrolního listu, doklad o přijetí žádosti a další dokumenty – složky úplných žádostí – 
budou následně zaevidovány a archivovány MAS. 
 

10.1.6 Administrativní kontrola projektů 
Zaregistrované úplné žádosti (složky projektů) budou podrobeny administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. 
Administrativní kontrolu provedou dva pracovníci MAS, kontrolu přijatelnosti provede Programovací výbor. Při 
kontrole bude vyplněn formulář  o administrativní kontrole a formulář o provedení kontroly přijatelnosti. V obou 
formulářích budou uvedeny identifikační údaje projektu a dále zde budou uvedeny případní vady, které budou při 
kontrole zjištěny, dále zde bude uvedeno datum provedené kontroly.  
Do pěti dnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti bude žadatel o výsledku písemně 
informován formou dopisu s doručenkou nebo osobně proti podpisu. 
Konečný žadatel, jehož žádost bude z důvodu administrativní kontroly či kontroly přijatelnosti vyřazena, má 
možnost se do 7 dnů od doručení rozhodnutí podat žádost o přezkoumání postupu a rozhodnutí MAS. Žádost se 
doručí na sekretariát MAS. MAS (příslušný orgán) tuto žádost přezkoumá nejpozději do 5 dnů a o výsledku 
seznámí žadatele/navrhovatele písemně dopisem s doručenkou nebo osobně proti podpisu navrhovatele. Pokud  
zjistí své pochybení, vydá žadateli nové rozhodnutí o výsledku kontroly. Nebude-li žadatel s výsledkem 
přezkoumání souhlasit, ani po společném jednání MAS a žadatele, bude mu písemně sdělena možnost podat 
žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF. Pokud tuto žádost na RO SZIF podá, má povinnost MAS o 
tomto kroku informovat. 
 

10.1.7 Způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, administrativní kontrole 
a registraci projektů 

Příjem, administrativní kontrolu a registraci žádostí – projektů budou provádět pracovníci MAS – jejího 
sekretariátu. Za tuto činnost bude zodpovědný manažer, který se zodpovídá předsedovi sdružení, který podle 
stanov řídí sekretariát. Kontrolu přijatelnosti provede Programovací výbor. 
Všichni pracovníci MAS budou pro tuto činnost náležitě proškoleni a přezkoušeni ze znalosti uvedených pravidel. 
 

10.2  Způsob výběru projektů 
 

10.2.1 Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti 
Po provedení administrativní kontroly bude provedena kontrola přijatelnosti, kterou proveden Programovací výbor 
podle kritérií přijatelnosti konkrétní Fiche. Ke každému projektu bude vypracován protokol o provedení kontroly 
přijatelnosti s odůvodněním zda projekt vyhověl nebo nevyhověl této kontrole. Všechny projekty , které budou 
splňovat přijatelnost v návaznosti na kritéria přijatelnosti budou postoupeny Výběrové komisi k prostudování a 
následnému bodování a výběru. 
Nesplní-li projekt kritéria přijatelnosti, bude ukončena jeho administrace a projekt nebude dále již posuzován. 
MAS tohoto žadatele neprodleně o této skutečnosti vyrozumí dopisem s doručenkou nebo osobně proti podpisu. 
Konečný žadatel, jehož žádost bude z důvodu kontroly přijatelnosti vyřazena, má možnost se do 7 dnů od 
doručení rozhodnutí podat žádost o přezkoumání postupu a rozhodnutí MAS. Žádost se doručí na sekretariát 
MAS. MAS (příslušný orgán) tuto žádost přezkoumá nejpozději do 5 dnů a o výsledku seznámí 
žadatele/navrhovatele písemně dopisem s doručenkou nebo osobně proti podpisu navrhovatele. Pokud zjistí své 
pochybení, vydá žadateli nové rozhodnutí o výsledku kontroly. Nebude-li žadatel s výsledkem přezkoumání 
souhlasit, ani po společném jednání MAS a žadatele, bude mu písemně sdělena možnost podat žádost o 
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přezkoumání postupu MAS na RO SZIF. Pokud tuto žádost na RO SZIF podá, má povinnost MAS o tomto kroku 
informovat. 
V rámci kritérií přijatelnosti bude posuzováno zda žadatel splňuje definici příjemce dotace dle Fiche, žádost 
včetně povinných příloh splňuje podmínky Fiche, projekt je v souladu se SPL MAS Záhoří-Bečva, žádost je 
podána samostatně v souhlasu se zněním Fiche, žadatel podal v rámci jedné Fiche jenom jednu žádost o dotaci, 
výdaje jsou způsobilé z hlediska podmínek Pravidel, výše požadované dotace odpovídá příslušné Fichi, projekt je 
realizován na území MAS, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou. 
 

10.2.2 Způsob bodování v návaznosti na preferenční kritéria 
Výběrová komise MAS  má dle stanov 10 členů, z nichž Rada sdružení jmenuje pětičlenný hodnotící tým, který 
bude splňovat podmínku nestrannosti, nezaujatosti, odbornosti a menší než poloviční zastoupení zástupců 
samosprávy. Hodnotící tým si vybere ze svého středu svého předsedu, který bude hodnocení řídit. Všichni 
členové výběrového týmu (komise) podepíší čestné prohlášení o vyloučení podjatosti k hodnoceným projektům a 
žadatelům. Výběrová komise posuzuje projekty, které splnily administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. 
Projekty komisi předkládá manažer, který se hodnocení projektů účastní jako tajemník komise. 
Proces hodnocení bude zahájen veřejnou obhajobou předložených projektových žádostí. Každý předkladatel 
projektové žádosti bude mít právo svůj projekt představit Výběrové komisi a široké veřejnosti v krátkém a časově 
vymezeném prostoru.  
V rámci zapojení veřejnosti do procesu hodnocení a rozhodování bude veřejná obhajoba projektů ukončena 
anketou  (hodnocením) přítomných zástupců veřejnosti. Výsledný „žebříček“ bude odrážet názory veřejnosti a pro 
hodnotící výběrovou komisi bude mít pouze doporučující charakter. Hodnocení tohoto typu nebude v souladu 
s bodovým hodnocením předkládaných projektů. 
Hodnocení vlastních projektových žádostí bude prováděno třikrát (jeden projekt bude hodnocený nezávisle na 
sobě třemi členy výběrové komise). Hodnocení projektů bude z hlediska technické a finanční kvality podle 
struktury povinných obecných kritérií hodnocení projektů. Výběrová komise bude při hodnocení projektů 
spolupracovat s experty a odborníky v daném oboru.  Každý hodnotitel vyhotoví o provedeném hodnocení 
písemný zápis a slovní komentář. Následně se obě hodnocení porovnají a při výrazných rozporech (celkové 
hodnocení dvou hodnotitelů se liší více jak o 20%) při bodování nastoupí čtvrtý hodnotitel. Nakonec se přidělený 
bodovací výsledek sečte a vydělí počtem hodnotitelů. Takto vznikne konečná hodnota počtu bodů konkrétního 
projektu. 
Systém hodnocení projektových žádostí je založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě 
předložené projektové žádosti a povinných příloh. Všechna hodnotící kritéria jsou předem známá,  veřejná, pevná 
a nelze je v průběhu hodnocení měnit ani upravovat či doplňovat.   
 

10.2.3 Postupy při výběru projektů 
Po provedení bodování jednotlivých projektů provede manažer s předsedou výběrové komise roztřídění projektů 
dle Fichí a v rámci každé Fiche provede setřídění projektů dle bodového ohodnocení od  projektu s nejvíce body 
až po projekt s nejmenším počtem bodů. Budou-li dva projekty mít stejný počet bodů, bude upřednostněn ten, 
který byl podán dříve. Následně bude provedeno porovnání alokace finančních prostředků v rámci konkrétní 
Ficha a požadavků dle seřazených projektů. Budou podpořeny všechny projekty, které budou svými finančními 
požadavky  pokryty alokací té které Fiche. V případě nepokrytí celého požadavku projektu na rozhraní alokace 
Fiche a pořadí a požadavků projektů bude konkrétnímu žadateli nabídnuta snížená finanční podpora (rozdíl mezi 
požadavkem a zbylou alokací Fiche), pokud žadatel tuto variantu bude akceptovat bude jeho projekt podpořen se 
sníženou mírou dotace, nebude-li tuto skutečnost akceptovat, bude v této věci osloven další za ním následující 
žadatel a proces se bude opakovat. Pokud nebude žádný ze žadatelů souhlasit s nižší dotací, bude zbylá část 
alokace Fiche převedena do následující výzvy nebo může být převedena na jinou Fichi v rámci hodnocení 
aktuálně probíhající výzvy. Pokud do vypsané Fiche v rámci výzvy nebude podán žádný projekt nebo ve 
Fichi zůstanou nerozdělené (zbytkové) finanční prostředky, mohou být převedeny na jinou Fichi v rámci 
hodnocení výzvy nebo na Výzvu následující (aktualizace č.1).  Jednání se žadateli o snížené dotaci bude 
písemně zaznamenáno a archivováno. 
Po výběru projektů tento seznam vybraných a nevybraných projektů schválí Programovací výbor a valná 
hromada a následně budou žádosti předány s veškerou dokumentací (žádosti, protokoly, hodnocení …) na RO 
SZIF. 
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10.2.4 Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení provádí Výběrová komise, ze které Rada-Programovací výbor jmenuje hodnotící tým pro každou 
výzvu. Tento hodnotící tým svolává manažer min. 7 dnů před jejím zasedáním písemnými pozvánkami nebo 
elektronickou poštou. Všichni hodnotitelé projdou školením jak teoretickým tak i praktickým, které bude 
realizováno v součinnosti s dalšími partnerskými MAS. Prostory a další organizaci zajišťuje manažer MAS spolu 
s dalšími pracovníky sekretariátu MAS. Pokud se některý z hodnotitelů omluví, bude za něj jmenován další člen 
Výběrové komise. 
 

10.2.5 Opravné postupy 
Pokud bude po zasedání výběrové komise a hodnocení a výběru projektů shledáno pochybení při předešlých 
fázích administrace projektů (administrativní kontrola, přijatelnost projektů,…) bude výběr projektů zrušen a bude 
probíhat nové hodnocení s opraveným seznamem hodnocených projektů. 
 

10.3 Realizační část 
 

10.3.1 Administrace v průběhu realizace projektů 
Realizační část začíná pro MAS předáním kopie Dohody mezi RO SZIF a konečným žadatelem. Žadatel předá 
MAS oznámení o zahájení prací (realizace projektu). 
MAS konzultuje s žadatelem veškeré kroky směřující k zajištění správnosti realizace projektu a k omezení rizik, 
projednává s nimi jejich dotazy a problémy. Tyto konzultace jsou zaznamenány do Formuláře zakázky. Žadatelé 
jsou elektronicky informováni o veškerých administrativních změnách v pravidlech. 
Veškeré změny v projektu hlášené žadatelem formou Hlášení o změnách jsou zakládány do Složky projektu. 
MAS prověří, zda jsou změny oprávněné. Pokud jsou změny posouzeny jako oprávněné, jsou MAS předány na 
RO SZIF. 
Veškerá dokumentace k projektům je archivována ve složkách jednotlivých projektů. 
 

10.3.2 Vedení složek projektů 
Při příjmu žádosti je založena Složka projektu s uvedením identifikačních údajů s jedním paré žádosti a všech 
povinných příloh, do které je zakládána veškerá dokumentace týkající se tohoto projektu. V případě zasílání 
dokladů k dalšímu vyřízení , budou ze všech těchto listin provedeny kopie, které budou založeny do složky 
projektů. Po ukončení realizace projetu bude jeho celá složky archivována dle platných Pravidel a archivačního 
řádu MAS. 
 

10.3.3 Administrace proplácení projektů 
Koneční žadatelé / příjemci musí každou Žádost o proplacení výdajů předkládat MAS k odsouhlasení. MAS 
provede kontrolu podle kontrolního listu vč. potřebných příloh. Po provedení kontroly potvrdí formulář Žádosti o 
proplacení, který pak bude konečným příjemcem předán na RO SZIF. 
 

10.3.4 Metodika plánování a provádění kontrol projektů 
MAS bude provádět kontroly projektů v rámci jejich realizace jako preventivní opatření předcházení 
nesrovnalostem a problémům s realizací projektů. Bude kontrolováno plnění termínů, monitorovacích indikátorů, 
tvorba pracovních míst, vedení účetnictví a další skutečnosti.  
MAS zajistí svou účast (manažer nebo jiný pověřený pracovník) na kontrole před proplacením, kterou budou 
provádět pracovníci SZIF. 
MAS bude evidovat monitorovací indikátory jednotlivých projektů. 
Ze všech kontrol budou vyhotoveny písemné zápisy. 
 

10.3.5 Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole 
realizace projektů 

Za správnou kontrolu a administraci jednotlivých projektů zodpovídá manažer MAS. Kontroly budou provádět 
pracovníci MAS ve spolupráci s členy monitorovacího výboru, evidenci a kontrolu monitorovacích indikátorů 
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budou sledovat také členové programovacího výboru. Kontrolu a vedení činnosti sekretariátu MAS provádí 
předseda sdružení. 
 

10.4 Kontrola činnosti MAS 
 

10.4.1 Zajištění kontroly činností jednotlivých pracovníků MAS 
Kontrolní činnost pracovníků MAS bude provádět manažer MAS, který se bude zodpovídat předsedovi sdružení. 
Kontrolní činnost nad řízením sekretariátu a jeho činností bude provádět Rada sdružení, která vykonává funkci 
Programovacího výboru. Kontrolu pracovníků, plnění termínů dle stanov o.s. bude dále provádět kontrolní výbor 
MAS, který má přístup ke všem informacím MAS. Na pravidelných setkáních Rady bude podávána informace o 
činnosti a fungování sekretariátu MAS, v rámci pracovních povinností budou realizovány pracovní porady 
pracovníků sekretariátu, manažera a předsedy sdružení. 
 

10.4.2 Zajištění kontroly účetnictví MAS 
Účetnictví MAS kontroluje v souladu se stanovami sdružení kontrolní výbor, který každoročně podává zprávu 
valné hromadě (interní audit). Součástí kontroly účetnictví bude každoroční zadávání externího auditu MAS 
externímu zpracovateli – nezávislé osobě na sdružení. Další kontroly vykonávají příslušné orgány ČR.  
 

10.4.3 Postup při sebehodnocení MAS 
Zpětné hodnocení činnosti MAS bude využito k zefektivnění činnosti MAS i plnění cílů SPL. MAS bude provádět 
zpětnou vazbu a sebehodnocení vždy jednou za rok k závěru kalendářního roku. Bude vyhodnocena úspěšnost, 
či neúspěšnost plnění kritérií monitoringu – tím bude posuzována úspěšnost, či neúspěšnost naplňování cílů 
SPL. Dále bude hodnocena i vlastní činnost MAS z hlediska zajištění dostatečné informovanosti, kvality 
administrace, výběrů i realizace jednotlivých projektů. 
MAS bude provádět hodnocení své činnosti také v oblasti zlepšení organizačních schopností i chodu kanceláře 
MAS. 
Hodnocení bude díle prováděno jednotlivými orgány MAS a také na výroční valné hromadě 1x za rok, kdy bude 
přednesena zpráva o činnosti a kdy budou diskutovány dosažené výsledky. 
 

10.5 Archivace 
 

10.5.1 Plán archivace dokumentace 
MAS má vypracován archivační a skartační řád, podle kterého veškerou dokumentaci ukládá a eviduje. Podle 
tohoto řádu bude vedena archivní kniha s uvedením archivačních znaků a roků pro skartaci. Archivaci a evidenci 
bude zajišťovat pověřený pracovník MAS. 
Archivovány budou zejména: 

 Složky projektů 

 Záznamy o registraci a administrativní kontrole projektů 

 Záznamy o výběru projektů – bodovací tabulky, seznamy navržených i nenavržených projektů 
k financování, konečný seznam schválených projektů 

 Mzdové listy 

 Jmenovací dekrety a zápisy, prezentační listiny 

 Účetnictví – dle příslušného zákona 
 
Archivační lhůty: 10 let – výroční zprávy, účetní závěrky, dokumentace k Programu LEADER ČR-od 
vyúčtování, 30 let – mzdové listy, 5 let – účetní doklady, účetní knihy, inventury, účetní záznamy, dále budou 
respektovány podmínky archivace jednotlivých dotačních titulů.  

 

10.5.2 Technické zázemí pro archivaci 
Veškerá dokumentace je systematicky ukládána v kanceláři Místní akční skupiny, která je umístěna v prostorách 
Obecního úřadu v Soběchlebích. Tato místnost splňuje i podmínky pro archivaci. V případě potřeby jsou MAS 
k dispozici další vhodné prostory k archivaci. 
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10.6 Monitoring 
 

10.6.1 Plán monitoringu 
Monitorovací kritéria vytvořená pro každou Fichi budou průběžně sledována a vyhodnocována při pravidelných 
kontrolách realizace projektu. Záznamy o těchto kontrolách budou zaneseny do monitorovací tabulky, která bude 
sestavena pro každý podpořený projekt zvlášť. Do monitorovací tabulky budou vyhodnocovány jak povinné 
indikátory, tak indikátory nepovinné a po ukončení projektu poslouží k vyhodnocení jeho celkové úspěšnosti. 
Obdobně bude sledováno plnění monitorovacích indikátorů pro každou Fichi – monitorovací tabulky pro jednotlivé 
Fiche a obdobně bude posuzována naplněnost jednotlivých Fichí. 
Dále bude vedena souhrnná monitorovací tabulka, kde budou sledovány monitorovací indikátory – povinné i 
nepovinné – za všechny podpořené projekty. Tato souhrnná monitorovací tabulka pak bude základním 
podkladem pro hodnocení úspěšnosti, či neúspěšnosti a naplňování, či nenaplňování cílů SPL. 
Monitoring budou provádět pracovníci kanceláře MAS a členové kontrolní komise. 
Monitoringem hodnotících indikátorů bude pověřen Programovací výbor ve spolupráci s monitorovacím výborem, 
který tímto sleduje naplňování cílů a realizace SPL. Na základě těchto hodnocení dochází k průběžnému 
hodnocení realizace SPL. 
Monitoring se provádí průběžně a to pomocí kontrol pře realizací, v průběhu realizace a po realizaci projektu. 

 Ex–ante (před zahájením) – monitoring je realizován u vybraných projektů k realizaci, kdy se sleduje 
výchozí stav projektu, popsaná situace v žádosti a jestli je projekt připraven po všech stránkách 
k realizaci. 

 On–going (v průběhu) – v průběhu se projekty sledují z hlediska kontroly plnění harmonogramu, 
finančního plánu a plnění monitorovacích ukazatelů, tímto přístupem se předchází problémům při 
následném ukončení projektu a jeho proplacení. 

 Ex–post (po ukončení) – vyhodnocování ex-post bude probíhat po ukončení realizace jednotlivých 
projektů, kdy se provádí komplexní závěrečné vyhodnocení včetně žádosti o proplacení. Následně 
mohou být realizovány tyto kontroly při sledování doby vázanosti monitorovacích ukazatelů v souladu s 
PRV. 

 
Návrh monitorovacích indikátorů 2009 - 2010 

Indikátor Plánovaný stav – výstupní 
hodnota 

Počet kusů pořízené lesní techniky. 3 

Počet zrealizovaných projektů, tj. počet obnovených nebo zhodnocených 
objektů kulturního dědictví, nových či obnovených expozic muzeí, počet 
studií, programů regenerace, soupisů památek. 

2 

Počet nových/modernizovaných technologií/staveb pro živočišnou nebo 
rostlinnou výrobu. 

1 

Počet realizovaných projektů v rámci Fiche č. 4  3 

Počet realizovaných projektů v rámci Fiche č. 5  2 

 
Monitorovací kriteria byla stanovena na základě odhadu očekávaných a požadovaných výsledků realizace 
projektů jednotlivých Fichí a byla volena tak, aby byla měřitelná a měla význam pro region. 
Monitorovací ukazatele jsou vztaženy k datu 31.12.2010 jako výstupní hodnota, jako vstupní hodnota je 
uvažována ve všech indikátorech nula. 
 

10.6.2 Způsoby ověřování monitorovacích kritérií 
Monitorováním projektů je pověřen monitorovací výbor v součinnosti s programovacím výborem. Evidenci 
monitorovacích indikátorů zajišťuje manažer a sekretariát MAS. Ověřování monitorovacích indikátorů se bude 
realizovat prostřednictvím popsaných kontrol jednotlivých projektů. Zdroji ověření budou především: projektová 
dokumentace, kolaudační rozhodnutí nebo souhlas, kontroly u žadatelů-místní šetření, soupisy stavebních prací, 
majetku, stavební deníky, zápisy o realizaci stavby, účetní a daňové doklady, doklady o proplacení faktur, údaje 
zdravotních pojišťoven, Správy sociálního zabezpečení, a další relevantní doklady a informační rejstříky.+ 
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10.7  Vyhodnocení SPL (evaluace) 
 

10.7.1 Plán vyhodnocování 
Vyhodnocování realizace SPL je nedílnou součástí celého procesu, kdy cílem bude zkvalitnit a zefektivnit 
realizované postupy při plnění cílů SPL. Orgánem, který bude vyhodnocovat realizaci SPL je programovací výbor, 
který bude tuto část předkládat valné hromadě k projednání v rámci zprávy o činnosti. V případě vyskytnutí se 
problém budou přijata nápravná opatření. Vyhodnocování vychází z procesu monitoringu jednotlivých projektů, 
hodnocení je pak prováděno jako komplexní vyhodnocení celého SPL.  
Komplexní hodnocení procesu proběhne v polovině realizace SPL, tj. v roce 2011 a po ukončení realizace SPL 
bude provedeno závěrečné vyhodnocení. 
 

10.7.2 Postupy vyhodnocování 
Postupy vyhodnocování vycházejí ze shromáždění podkladových materiálů, výsledků realizace projektů, zjištění 
dosažených výsledků, následuje vyhodnocení monitorovacích ukazatelů, kdy dojde k porovnání výchozích a 
plánovaných hodnot v návaznosti se stanovenými cíli v rámci SPL. Na tuto část vyhodnocování bude navazovat 
část přijímání adekvátních nápravných opatření, která v případě potřeby budou v rámci zpětné vazby ovlivňovat 
další postup realizace SPL. 
 

10.7.3 Zajištění evaluace 
Evaluace má přímý vztah k monitoringu kdy tyto dvě aktivity spolu velice úzce souvisí. Vyhodnocování – 
evaluace – SPL bude probíhat ve třech rovinách: 

 Ex–ante (před zahájením) – v SPL jsou jasně stanoveny výchozí hodnoty jednotlivých monitorovacích 
indikátorů, které při svém naplnění plně  doloží úspěšnost SPL i práce MAS. 

 On–going (v průběhu) – v průběhu každého projektu bude sledováno a vyhodnocováno plnění 
monitorovacích indikátorů pro daný projekt, stejně tak budou sledovány a hodnoceny monitorovací 
indikátory pro každou Fichi a celkově pro celý SPL – viz. předchozí kapitola – názorná tabulka 
monitoringu. To znamená, že výstupem kontrol budou tabulky monitorovacích kritérií, z kterých budou 
vytvořeny názorné grafy reálného (v daném čase) plnění cílů projektů, Fichi i SPL samotného. Na 
základě těchto grafů budou zpracovávány zprávy o průběhu realizace programu, které budou základním 
podkladovým materiálem pro případné úpravy jednotlivých FIichí, monitorovacích kritérií a rozdělení 
finančních prostředků mezi jednotlivé Fiche v následujících letech (za předpokladu, že toto bude 
povoleno ŘO). V roce 2011 bude provedeno komplexní vyhodnocení on-going. 

 Ex–post (po ukončení) – vyhodnocování ex-post bude probíhat obdobně jako v případě evaluace on-
going, opět pro každý projekt zvlášť, souhrnně za každou Fichi a také souhrnně za celý SPL. Výsledky 
budou opět znázorněny graficky a jednoznačně prokáží úspěšnost, či neúspěšnost naplnění cílů 
jednotlivých projektů, Fichíi i SPL. 

 

10.7.4 Způsob zapracování výsledků vyhodnocování do SPL 
Na základě monitoringu a vyhodnocování realizace SPL bude programovací výbor zvažovat úpravy a aktualizace 
SPL a předkládat valné hromadě návrhy na tyto aktualizace. Manažer v rámci hlášení změn bude zajišťovat 
kontakt v tomto směru se zástupci SZIF. V rámci posuzování a vyhodnocování budou konfrontovány dosažené 
výsledky s předpokládanými cíli  a pokud bude shledán rozdíl přistoupí se  k návrhu nápravným opatřením, tj. 
aktualizaci SPL v oblasti postupů a prostředků dosahování cílů, která měněny nebudou. 
Zpracování výsledků vyhodnocení SPL: tabulky, grafy, tiskové zprávy pro webové stránky i tisk. 
 
 
 

10.7.5 Způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocování 
Výsledky realizace a vyhodnocování budou zveřejňovány na www stránkách MAS – www.maszahoribecva.cz – a 
dále ve zpravodaji MAS, v obecních tiskovinách, v rámci veřejných setkání a školení k jednotlivým výzvám.  
 

http://www.maszahoribecva.cz/
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10.8  Propagace MAS 
 

10.8.1 Způsob zajištění propagace činnosti MAS 
Předpokladem úspěšné propagace MAS je vhodná volba cílových skupin, ke kterým by propagace měla 
směřovat. Jako nejvhodnější se jeví tyto cílové skupiny: 

 Členové MAS a potencionální žadatelé – jsou na práci MAS nejvíce zainteresovaní 

 Spolupracující subjekty – samosprávy, mikroregiony, podnikatelé, NNO, školy – i ti, co 
dosud nespolupracují – zpravidla již nějaké informace o práci MAS mají, ale je třeba toto 
povědomí výrazně podpořit 

 Široká veřejnost a návštěvníci regionu– zatím nebyla vedena systematická komunikace a 
povědomí o práci MAS je nízké, informace se k ní dostávají sporadicky a nepřehledně.  

 Média - zprostředkovatelé informací směrem k veřejnosti. 
 
Propagace činnosti MAS musí být řešena na několika úrovních: 

 Elektronická – pravidelné a aktuální informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek MAS, 
jednotlivých mikroregionů i jednotlivých obcí – vzájemné propojení těchto webů 

 Mediální 
o Regionální tisk 
o Místní tisk – pravidelně vycházející zpravodaje i občasníky a využití obecních vývěsek 
o Vlastní zpravodaj MAS  
o Informační letáky, tiskoviny, pozvánky a další materiály 

 Osobní – propagace aktivit a činností MAS jejími členy a příznivci 

 V rámci zavádění regionálního značení místních produktů se připravuje konání místních trhů a 
podobných akcí – Dny MAS 

 Mediální podpora MAS jako partnera při pořádání akcí jednotlivými subjekty regionu – Moravská 
Veselka, Centrum pro rodinu Ráj 

 Propagace v rámci mezinárodní spolupráce s Gminou Proszkow 

 Propagace v rámci realizace vlastních projektů 

 Propagace prostřednictvím odkazů na www stránkách členských obcí MAS, případně jejich partnerů 
 

10.8.2 Způsob informování obyvatelstva, zájmových skupin, oborových sdružení apod. 
Obyvatelstvo bude o aktivitách MAS informováno prostřednictvím www stránek MAS, na veřejných setkáních, 
školeních workshopech, a u příležitosti konání dalších aktivit. Výrazným informačním kanálem bude vydávání 
Zpravodaje MAS, který bude distribuován v rámci celého regionu MAS. V návaznosti na pracovní skupiny se 
plánují setkávání se zástupci různých zájmových skupin a sdružení dle oboru zájmu, aby se na těchto setkáních 
mohly rozpracovávat a řešit jednotlivé problematiky do hloubky a s využitím odbornosti a zájmu té které skupiny. 
 

10.8.3 Zhodnocení účinnosti propagace MAS 
Propagace MAS a s tím spojených aktivit jako např. informování o metodě Leader je v regionu MAS realizováno 
od jejího vzniku v roce 2005 a výrazněji od roku 2006 v rámci projektu osvojování schopností. V tomto projektu 
byla propagace důležitou aktivitou projektu z hlediska informování širokého spektra stakeholderů  s cílem jejich  
aktivizace a zapojení do činnosti na základě partnerství a mezisektorové spolupráce. V tomto projektu byly 
zvoleny metody celoplošných letáků, informování prostřednictvím www stránek, vývěsek obcí, rozesíláním 
informačních e-mailů dle zpracované databáze, formou inzerce v regionálním a místním tisku. Výsledkem byla 
značná účast na veřejných setkáních a dobré zapojení do pracovních skupin a dalších aktivit.  
Výrazným počinem v propagaci MAS byla realizace dvou projektů v rámci SROP. Prostřednictvím těchto projektů 
byly vedeny informační a propagační kampaně z hlediska představení těchto projektů a také hlavního 
realizátora,kterým byla MAS. Kampaně byly vedeny prostřednictvím www stránek, celoplošných letáků a plakátů, 
pozvánek, inzeráty a články v místním a regionálním tisku. V rámci realizace těchto projektů byly realizovány dva 
semináře-workshopy a jedna konference. MAS se již třikrát účastnila výstavy Země  živitelka v ČB jako 
vystavovatel. 
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Všechny tyto aktivity v rámci propagace MAS mají výrazný podíl na jejím nepřehlédnutelném zapojení se a 
usazení v regionu o čemž svědčí stále více kontaktů při spolupráci v rámci poradenské činnosti, zvyšující se 
počet podávaných a úspěšných žádostí v rámci PRV a dalších operačních programů na kterých se MAS podílí 
v rámci přípravy a realizace. Zásobník projektů se také rozrůstá což svědčí o zájmu a důvěře v MAS. 
Lze konstatovat, že základní směr propagace MAS byl zvolen správně a bude dále rozvíjen. 
 

10.8.4 Aktualizace www stránek MAS 
Internetové stránky byly zřízeny v roce 2005 a od té doby jsou pravidelně aktualizovány. Adresa www stránek: 
www.maszahoribecva.cz.  
 

10.8.5 Plán informovanosti o své činnosti a výsledcích do budoucna 
Informovanost členů MAS bude probíhat formou www stránek MAS, elektronickou poštou. Dále formou 
setkávání, školení a dalších společných aktivit. Obyvatelstvo a široká veřejnost bude o činnosti a výsledcích 
informována prostřednictvím Zpravodaje MAS, www stránek, školení, veřejných setkání a dalších aktivit 
pořádaných MAS. Informování bude také probíhat v rámci konzultací, školení a seminářů k jednotlivým výzvám, 
případně při pořádání konferencí. Informovanost bude zajištěna také prostřednictvím www stránek mikroregionů 
Záhoří-Helfštýn a Pobečví a na www stránkách partnerských MAS formou odkazu. 
 
 

11. Zapojení žen, mladých lidí  a zemědělců 
 

11.1 Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy / partnery MAS 
Seznam členů MAS Moravská brána odráží celou škálu členů místní akční skupiny, z nichž je velká pozornost 
věnována zapojování žen, mladých lidí a zemědělců do aktivit MAS a jejího působení v území. MAS se snaží o 
co nejvyváženější strukturu svých členů z důvodu postižení všech názorů a potřeb v území. V rámci zapojování 
mladých lidí je z hlediska vyššího průměrného věku v regionu stav uspokojivý. MAS se v dalším svém působení 
bude snažit o větší zapojení mladých lidí a žen. 
Zapojení zemědělců odráží strukturu zemědělského podnikání v regionu, kdy jsou členy jak soukromí zemědělci 
jako fyzické osoby, tak i zemědělské družstvo. Oba druhy subjektů vnášejí do činnosti svůj specifický pohled na 
problematiku zemědělství a krajiny a ŽP. 
V orgánu MAS, schvalujícím strategii působí 7 žen, tj.: 15,5% 
V orgánu MAS, schvalujícím strategii působí 5 mladých lidí ve věku do 30 let, tj.: 11,1% 
 

11.2  Účast žen, mladých lidí a zemědělců osobně při činnostech MAS a v orgánech 
MAS 

 
 
Ženy, mladí lidé a zemědělci jsou zastoupeni také v orgánech MAS. Konkrétní údaje o jejich zastoupení jsou 
uvedeny v následujícím tabelárním přehledu: 
 
 
V orgánu MAS, schvalujícím strategii působí 7 žen, tj.: 15,5% 
V orgánu MAS, schvalujícím strategii působí 5 mladých lidí ve věku do 30 let, tj.: 11,1% 
 

11.3 Existence komisí či pracovních skupin zaměřených na tuto problematiku, popis 
jejich činností a navrhovaných způsobů řešení 

 
Jako poradní orgány komise strategického rozvoje a Programovacího výboru (Rady) byly zřízeny pracovní 
komise, které zastupují různé oblasti rozvoje společnosti. Mladí a ženy jsou zastoupeni v pracovní komisi č.4 – 
Lidské zdroje, která se právě zajímá o rozvoj aktivit pro mladé lidi a ženy. Komise také řeší další témata rozvoje 
lidského potenciálu v regionu a snaží se prosazovat své názory průřezově v rámci všech nastolovaných témat. 
Komise také iniciovala přípravu obou projektů v rámci SROP. Blízko k řešení problematiky mladých lidí a žen má 

http://www.maszahoribecva.cz/
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pracovní skupina č.3-občanská vybavenost, která řeší problematiku rozvoje obcí (sportovní plochy a areály, 
občanská vybavenost,….).  
V rámci realizace obou projektů v rámci SROP: „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří-Bečva a 
PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a 
v Pobečví vznikly Skupiny místního partnerství (SMP). Tyto SMP vznikly ze členů aktivně zapojujících se osob, 
které mají o danou problematiku zájem a které se i po skončení projektů scházejí, formulují podněty se vztahem 
k činnosti MAS a ke svému dalšímu rozvoji. SMP v rámci projektu „Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí 
ze Záhoří-Bečva (předmětem činnosti je zapojování mládeže a dětí do činnosti v regionu) připravuje další 
navazující akce a aktivity pro mládež v regionu, s MAS připravuje další navazující projekt v rámci česko-polské 
spolupráce, podílí se na zapojování dalších mladých do volnočasových, vzdělávacích a outdoorových aktivit. 
SMP v rámci projektu PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování 
sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví (předmětem činnosti je implementace KPSS a navazujících aktivit) 
připravuje implementaci KPSS a navazujících aktivit v oblastech systémových opatření (pracovních skupin) –
senioři, - děti, mládež 6-18(25) let, -rodiny s dětmi a osoby se zdravotním znevýhodněním. SMP se zapojuje 
prostřednictvím MAS do připravovaného projektu Poradnou pro rodinu Olomouckého kraje, který bude zaměřen 
právě na implementaci KPSS v regionu. 
Jak pracovní skupiny, tak i SMP aktivně spolupracují mezi sebou a s dalšími organizacemi v území MAS a také 
pomáhají vyhledávat vhodné projekty PRV nebo dalších operačních programů. 
 

V Soběchlebích, dne 30.1.2013 
 

Ing. Otakar Dokoupil, CSc, předseda MAS Moravská brána, o.s. 
(statutární zástupce) 

 
 
 
Aktualizace č.3 SPL MAS Moravská brána, o.s. schválena Radou Sdružení dne 24.1.2013. 
 
 
 
 

Ing. Otakar Dokoupil, CSc., předseda MAS Moravská brána, o.s. 
(statutární zástupce) 

 


