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ZPRAVODAJ K REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER, ZÁŘÍ 2013
MAS Moravská Brána, o.s .

Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371, www.mas-moravskabrana.cz

Vážení členové místní akční 
skupiny, vážení spoluobčané,
uplynulo necelých sedm měsíců od 
konání valné hromady 24. ledna v Pro-
senicích, která schválila změnu stanov 
včetně změny názvu na MAS MORAV-
SKÁ BRÁNA, o.s. a změny sídla našeho 
občanského sdružení do Lipníka nad 
Bečvou. Tím byl završen proces vyjed-
návání o rozšíření územní působnosti 
místní akční skupiny o město Lipník 
nad Bečvou. Vznikl tak nový, stabilní 
subjekt na území mezi městy Hrani-
ce a Přerov, který převzal zkušenosti  
a kontakty z  působnosti Místní akční 
skupiny Záhoří–Bečva a současně získal 
vyšší potenciál a předpoklady úspěšně 
podporovat projekty rozvoje na úze-
mí s více než 22 tisíci obyvateli. Oproti 
stavu před rozšířením se počet obyva-
tel v  územní působnosti místní akční 
skupiny (dále jen MAS) zvýšil o více než 
60 procent. Je přirozené, že při takové 
změně bylo nutné respektovat rozma-
nitost území a z toho vyplývající různo-
rodost zájmů členů našeho sdružení. 
Tato skutečnost se odrazila v sestavení 
vedení a rady MAS. Přijali jsme princip 
poměrného zastoupení tří mikroregio-
nů - Lipenska, Pobečví a Záhoří-Helfš-
týn v radě a vedení MAS, které sestává  
z předsedy a dvou místopředsedů, kaž-
dý z jiného mikroregionu.
Od doby konání valné hromady jsme 
provedli řadu kroků směřujících ke sta- 
bilizaci organizace MAS, realizaci Stra-
tegického plánu LEADER SPL 2007-
2013 a přípravě strategie na další plá-

novací období 2014-2020. Po valné 
hromadě požádali bývalí manažeři  
o rozvázání pracovního poměru do-
hodou, a proto jsme vypsali výběrová 
řízení na místa manažerů a na zpraco-
vatele strategie. Současně jsme žádali  
a následně obdrželi dotaci na zpracová-
ní strategie z Programu obnovy venko-
va Olomouckého kraje. Postupně jsme 
přestěhovali kancelář do nového sídla 
sdružení v Lipníku nad Bečvou a vy-
psali poslední, 5. výzvu SPL 2007-2013. 
Díky pracovnímu nasazení, dobré prá-
ci nových manažerů a nově sestavené 
výběrové komisi se nám podařilo admi-
nistraci výzvy zvládnout na výbornou. 
Přijali jsme nová pravidla pro výběr 
projektů, která zpřesňují a zprůhledňují 
výběr projektů.
Nepostradatelnou součástí každé orga-
nizace našeho typu je jednotný vizuál-
ní styl, do kterého patří logo a webové 
stránky.  Logo MAS má v sobě obsaženo 
symboly našich mikroregionů - viadukt 
u obce Jezernice, meandry řeky Bečvy 
a hrad Helfštýn. Součástí loga je i motto 
„Otevřeně pro rozvoj regionu“, které 
vyjadřuje vůli pracovat otevřeně jak 
dovnitř, ve vztazích k členům sdružení  
i spoluobčanům, tak i navenek ve vzta-
hu k dalším MAS a k zahraničním part-
nerům.
Pracujeme na strategii pro plánovací 
období 2014-2020 a máme za sebou  
její veřejná projednávání v každém  
z mikroregionů i projednání s měs-
tem Lipník nad Bečvou. Ukazuje se, že 
v  číselném vyjádření zůstává pořadí 

rozvojových priorit bez velkých změn: 
Budování zázemí  pro obyvatele obcí 
(30 %), Zlepšování technické infrastruk-
tury a životního prostředí (28 %), Příle-
žitost pro práci a podnikání na venkově 
(13 %), Podpora společenského života, 
vzdělávání a sociálních služeb (13 %), 
Cesty za poznáním krajiny a historie re-
gionu (9 %), Rozvoj spolupráce a míst-
ního partnerství (7 %). To jsou rozvojo-
vé segmenty, v nichž budeme soutěžit 
dotační projekty v  dalším plánovacím 
období, jehož začátek se odhaduje v ČR 
na rok 2015. 
Máme zde dobře našlápnuto tak, aby-
chom strategii v první polovině příštího 
roku schválili, a věříme, že se do té doby 
ustálí i metodika a organizace operač-
ních programů na úrovních minister-
stva zemědělství a ministerstva pro 
místní rozvoj. Mottem naší strategie je 
„Společně v  pohybu“, které vyjadřuje 
zásady a hodnoty vzájemné spoluprá-
ce i solidarity navenek i dovnitř MAS. 
Tak jak se liší přírodní a sociální pod-
mínky v mikroregionech, tak i členové 
MAS jsou větší i menší obce, větší či 
menší podnikatelé a neziskové organi-
zace (spolky). Naše pravidla fungování, 
zásady a vzory chování mají proto od-
rážet jak principy rovnosti všech členů, 
tak principy vzájemné spolupráce i po-
moci. To je klíčové pro úspěšný rozvoj 
našeho sdružení. 
Máme za sebou úspěšné akce - Sportov-
ní hry mikroregionu Lipensko 8. 6. 2013 
v  Jezernici, Hry bez hranic 8. 6. 2013  

(pokračování na str. 2 )

  

 
 

Olomouc

Přerov

HraniceLipník nad Bečvou

BOHUSLÁVKY, BUK, DOLNÍ NĚTČICE, DOLNÍ ÚJEZD, GRYMOV, HLINSKO, HORNÍ NĚTČICE, HRADČANY, JEZERNICE, KLADNÍKY, LAZNÍČKY, LAZNÍKY, LHOTA,  
LIPNÍK NAD BEČVOU, 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

Logo MAS má v sobě obsaženy symboly našich mikroregionů - meandry Bečvy, hrad Helfštýn a viadukt u obce Jezernice.
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V REGIONU VZNIKLA MAS MORAVSKÁ BRÁNA                  „RESTARTEM“ DOSAVADNÍ MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA
» Více než půlroční jednání mezi zá-
stupci mikroregionů Lipensko, Pobeč-
ví, Záhoří-Helfštýn a Města Lipník nad 
Bečvou o novém uspořádání místní 
akční skupiny ve společném regionu 
přineslo v  lednu 2013 výsledky. „Re-
start“ vyústil ve změnu stanov (název, 
sídlo, rovnoměrné zastoupení aktérů 
z  jednotlivých mikroregionů v  orgá-
nech sdružení).
Mezi hlavní diskutované skutečnosti  
a okolnosti patřily: transparentnost, 
otevřenost a propagace MAS (web, 
kancelář, zpravodaj), využívání mož-
ností Programu LEADER v projektech 

spolupráce, širší koncentrace řízení 
v  orgánech MAS, rovnoměrné zastou-
pení tří sektorů a území.
Také se řešilo nastavení procesu výbě-
ru projektů, otevřenosti v informování 
vzájemném i směrem k veřejnosti, part-
nerství (rovnovážné zastoupení obcí 
dle obyvatel a sektorů) a profesionali-
zace (kancelář jako kontaktní místo pro 
všechny). 
Hlavním úkolem do budoucna je ovšem 
řešení nové integrované strategie, která 
bude klást větší nároky na administraci, 
monitoring a evaluaci programových 
rámců v letech 2014-2020.

Pojmy a zkratky, se kterými se ve zpravodaji 
můžete setkat:

MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a 
podnikatelů z regionu, které naplňuje rozvojovou strate-
gii svého území a koordinuje partnerství svých členů)
MB – Moravská brána
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodář-
ského rozvoje venkova“, který řídí místní akční skupiny, 
které podporují a vybírají projekty místních žadatelů
Fiche – opatření, oblast podpory, do které se může ža-
datel přihlásit se svým projektem (prostřednictvím MAS)
SPL – Strategický plán LEADER
PRV – Program rozvoje venkova
    IV.1.1. Místní akční skupina (vnitřní organizace MAS)
    IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (projekty 
koncových žadatelů)
    IV.2.1. Projekty spolupráce (vnější spolupráce mezi 
MAS)
MZe – ministerstvo zemědělství (řídí PRV)
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond (platební 
agentura MZe)
CSV – Celostátní síť pro venkov (oficiální platforma 
Programu rozvoje venkova)
DSO – dobrovolný svazek obcí
MR – mikroregion
POV – Program obnovy venkova
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
PS – pracovní skupina
VH – valná hromada
PV – programový výbor
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která 
zastřešuje místní akční skupiny; má krajská sdružení (KS)
SPOV – Spolek pro obnovu venkova, má krajské 
organizace
SMARV – Středomoravská agentura rozvoje venkova
OK – Olomoucký kraj

Nové logo MAS Moravská brána
Základním motivem loga je stylizované „M“ ve tvaru viaduktu. Tři oblouky znamenají spo-
jení 3 mikroregionů a je zde i symbolika 3 hlavních dominant regionu (hrad Helfštýn na 
kopcích Záhoří, meandrující řeka Bečva a klenby viaduktu u Jezernice). Logo je motivováno 
tvarem dvojitého písmene „M“ v názvu MAS Moravská brána. Logo je jednoduché a čitelné. 
Barevné řešení je pouze v jedné barvě: azurové, která patří mezi základní a nelze ji v tisku 
pokazit.

v Prosenicích a Nětčické hravé soutěžení 6. 7. 2013 v Horních 
Nětčicích a čekají nás Záhorské dožínky 25. 8. 2013 v Soběchle-
bích. 

Ve vedení sdružení se zabýváme hospodařením MAS v letech 
2014 a 2015, v období, kdy nebudou vypisovány nové dotač-
ní výzvy. Abychom udrželi MAS v chodu, neobejdeme se bez 
účasti v dalších projektech - připravujeme naši spoluúčast  
v projektu Centra sociálních inovací a připravujeme spoluprá-
ci se Sdružením místních samospráv na projektu komunitního 
plánování. Tyto projekty podpoří rozpracování naší strategie  
a zajistí potřebné finanční prostředky na provoz MAS. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří jakýmkoli dílem 
přispěli ke spolupráci a rozjezdu MAS MORAVSKÁ BRÁNA, 
o.s. Jsme stabilním a silným subjektem a bude jen na nás, jak 
využijeme příležitostí k rozvoji našeho regionu. 

Přeji Vám všem příjemné prožití letních dovolených, hodně 
zdraví a tvůrčích sil v druhé polovině roku 2013.

Ing. Otakar Dokoupil, CSc., předseda MAS

( pokračování ze str. 1)

ÚZEMÍ  
MAS MORAVSKÁ BRÁNA
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Vedení MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.

Vlastimil Bia
starosta Pavlovice u Přerova
místopředseda  MAS

Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
starosta Prosenic
předseda MAS

Tomáš Šulák
starosta Veselíčka
místopředseda MAS

V REGIONU VZNIKLA MAS MORAVSKÁ BRÁNA                  „RESTARTEM“ DOSAVADNÍ MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA
Nové orgány a změny 
od 24. ledna 
Valná hromada dne 24. ledna 2013 
v  Prosenicích schválila nový název MAS 
Moravská brána, o.s., nové stanovy, při-
stoupení města Lipník nad Bečvou do 
územní působnosti MAS a zvolila nové 
orgány v poměrech 6:3:3 resp. 2:1:1. MAS 
Moravská brána tak bude působit na sou-
vislém území 32 obcí, které mají společně 
22 tisíc obyvatel a 148 km2. Předsedou 
MAS byl zvolen Otakar Dokoupil (starosta 
Prosenic, za MR Pobečví), místopředsedy 
Vlastimil Bia (starosta Pavlovic u Přerova, 
za MR Záhoří-Helfštýn) a Tomáš Šulák 
(starosta Veselíčka, za MR Lipensko). Čle-
nem MAS je v současné době 72 subjektů 
– 29 obcí (41 % veřejný sektor), 30 nezis-
kových organizací, 8 podnikatelů a 5 fy-
zických osob (59 % soukromý sektor).

Výdaje MAS Záhoří-Bečva za rok 2012 čini-
ly 1 928 162,73 Kč, příjmy 2 011 273,86 Kč. 
Pro rok 2013 bylo navrženo snížení výše 
členského příspěvku pro obce na 10,- Kč/
občana/rok, ostatní členské příspěvky se 
nemění. Tímto bude snížen příjem z výše 
300 220 Kč na 210 195 Kč (při vstupu obce 
Lipník nad Bečvou v dubnu 2013). Sníže-
né příjmy budou dofinancovány ze zů-
statku finančních prostředků na BÚ. Pří-
jmy pro rok 2013 jsou plánovány ve výši  
1 810 695 Kč, výdaje ve výši 1 900 720 Kč.

Nově - manažeři, strategie, kancelář
Nové vedení MAS po odstoupení stáva-
jících manažerů na úvodních schůzkách 
v  lednu a únoru řešilo zejména vyhláše-
ní aktuální 5. Výzvy programu LEADER 
v  roce 2013, vypsání výběrového řízení 
na manažery MAS a na zpracovatele roz-
vojové strategie. Řešilo se rovněž nové 
logo MAS a zajištění nových webových 
stránek.

Novými manažery MAS se po výběro-
vém řízení stali po rozhodnutí rady MAS  
15. února Marek Zábranský (Dolní Újezd) 
a Eva Pospíšilová (Prosenice), zpracovate-
lem strategie pak Středomoravská agen-
tura rozvoje venkova, o.p.s. se sídlem 
v Kostelci u Holešova. MAS schválila nové 
logo (viz samostatně), spouští nové we-
bové stránky www.mas-moravskabrana.
cz a zúřadovala 5. výzvu příjmu projektů. 
Vzhledem k řadě nových skutečností ne-
došlo ke změně fichí ani podmínek pro 
žadatele. V  5. výzvě tedy byly vypsány 
všechny fiche jako dosud. Příjem žádostí 
o dotaci se již uskutečnil v  Lipníku nad 
Bečvou na zámku v Bratrské ulici, kde se 
po dohodě s vedením města přestěhova-
la kancelář ze Soběchleb.

Rada sdružení:

Osoba sektor mikroregion obec funkce

Otakar Dokoupil V Pobečví Obec Prosenice předseda

Tomáš Šulák V Lipensko Obec Veselíčko místopředseda

Vlastimil Bia V Záhoří – Helfštýn Obec Pavlovice místopředseda

Pavla Jochcová V Lipensko Obec Jezernice

Pavla Šaňková N Lipensko Okrašlovací spolek Lípa

Marek Zábranský N Lipensko  TJ Sokol Dolní Újezd

Ludmila Kužílková N Lipensko SDH Bohuslávky

Karel Klimeš P Lipensko podnikatel, Osek nad Bečvou

Jana Skopalová N Záhoří - Helfštýn SDH Lhota

Petr Školoud P Záhoří – Helfštýn Hradčany  
/ Centrum pro rodinu Ráj

Milan Pyšný N Pobečví SDH Radvanice

Václav Jemelík P Pobečví podnikatel, Sušice

Kontrolní komise MAS:

Jaromír Dohnal V Záhoří – Helfštýn Soběchleby předseda KK

Milan Šelle N Lipensko  TJ Sokol Jezernice

Dana Giblová N Lipensko Český zahrádkářský svaz 
Veselíčko

Ladislav Kuča N Pobečví Sportovní klub SALIX, Grymov

Výběrová komise MAS:

Martin Engl V Lipensko Obec Osek nad Bečvou předseda VK

Eduard Rýček V Lipensko Obec Dolní Újezd

Alena Stískalová V Lipensko Obec Bohuslávky

Markéta Trnčáková P Lipensko         Agrochov Jezernice

Stanislava Čočková N Lipensko               Záhoří, o. s. Veselíčko

Dušan Pořízka N Lipensko Agrární komora, za Lipník

Pavlína Holešínská P Pobečví TJ Sokol Sušice

Aleš Vančura V Pobečví Obec Buk

Antonín Lukáš N Pobečví MS Katová, Radslavice

Antonín Ulman V Záhoří – Helfštýn Obec Kladníky

Jaromír Školoudík N Záhoří - Helfštýn Moravská Veselka, Pavlovice

Jiří Kašpárek P Záhoří – Helfštýn TJ Sokol Pavlovice

Monitorovací výbor MAS:

Josef Vaculin V  Záhoří – Helfštýn Obec Týn nad Bečvou

Eduard Rýček V  Lipensko Obec Dolní Újezd

Luboš Zatloukal N Pobečví SDH Prosenice

Jirí Gogela N Lipensko TJ Sokol Veselíčko
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MAS Moravská brána vybrala v 5. výzvě 11 projektů
» Nové vedení MAS Moravská brá-
na vyhlásilo v  dubnu 5. výzvu pro-
gramu LEADER v  rámci 19. kola 
Programu rozvoje venkova (PRV)  
a realizace Strategického plánu 
LEADER „Rozvíjet venkov společně 
má smysl“. 

Vzhledem ke změnám v organizaci ve-
dení MAS ponechalo dosavadní fiche 
(oblasti podpory) včetně preferenč-
ních kritérií bez úprav. Do uzávěrky  

ROZLOŽENÍ ALOKACE 5. VÝZVY:

Oblast podpory Alokace

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků 250.000 Kč (5%)

Fiche 2: Podpora zakládání  
a rozvoje mikropodniků 250.000 Kč (5%)

Fiche 3: Investice do lesů – Lesnická technika 250.000 Kč (5%)

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic – Veřejná 
prostranství 1.458.075 Kč (30%)

Fiche 5: Občanské vybavení a služby 2.166.147 Kč (45%)

Fiche 6: Náš tradiční venkov – Kulturní dědictví 486.025 Kč (10%)

Celková alokace pro IV.1.2. na rok 2013 je 4.860.247,00 Kč.

PODPOŘENÉ PROJEKTY:

Název žadatele Název projektu Bodů Dotace (Kč) 

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků

Vítězslav Beneš Nákup postřikovače (Tučín) 133 169.320

Fiche 3: Investice do lesů – lesnická technika

Obec Prosenice Stroj pro údržbu lesních pozemků v obci Prosenice 124 91.735

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic - veřejná prostranství

Obec Radslavice Obnova veřejných prostranství ul Školní a Na Návsi 277 805.892

Obec Sobíšky Sobíšky – atraktivnější místo pro život 261 590.000

Fiche 5: Občanské vybavení a služby

Obec Sušice Obnova Domu zahrádkářů 287 637.019

TJ Žákovice Obnova šaten TJ Sokol Žákovice 279 244.608

SDH Veselíčko Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení 276 198.240

ZŠ a MŠ Soběchleby Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby 269 355.475

Obec Hlinsko Hlinsko – stavební úprava a nadstavba víceúčelové 
budovy na sportovně kulturní centrum 239 840.000

Fiche 6: Náš tradiční venkov – kulturní dědictví

Obec Pavlovice Obnova kaple v Prusínkách 342 445.485

Obec Veselíčko Muzeum Záhoří 269 485.919

Celkem 4.863.693

NEPODPOŘENÉ PROJEKTY:

f1/ Jiří Složil Doplnění krmné linky (Oldřichov) 97 249.750

f1/ Agrochov Jezernice Nákup příkopové sekačky 81 201.780

f4/ Obec Grymov Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov 185 447.434

f5/ TJ Sokol Veselíčko Rekonstrukce sokolovny 231 515.931

f5/ Obec Dolní Nětčice Výletiště v obci Dolní Nětčice 223 343.560

f5/ SDH Prosenice Záchrana a oživení tradic v Prosenicích 191 134.400

f5/ TJ Sokol Týn n. B. Vytvoření materiálně technického zázemí sokolovny 175 431.200

f5/ ZŠ a MŠ Lazníky Stavba přístřešku k Základní škole v Lazníkách 172 315.000

f5/ TJ Sokol Sušice Rekonstrukce víceúčelového sportoviště 163 711.000

f6/ Obec Osek n. B. Restaurování soch sv. Floriána a sv. Dominika 208 90.000

10. května se přihlásilo 21 projektů. 
Nová výběrová komise po veřejném 
slyšení 30. května v  Dolním Újezdě 
den poté tamtéž vyhodnotila všechny 
projekty a stanovila jejich pořadí dle 
jednotlivých fichí, programový výbor 

pak 3. června v Lipníku nad Bečvou pro-
jednal návrh podpory projektů, aby  
11. června valná hromada v  Prose-
nicích projekty schválila. Na SZIF  
v Olomouci byly odevzdány 1. čer-
vence.

Argumenty  
pro spolupráci v MAS:
l  S programem LEADER jsou velmi 
 dobré zkušenosti.
l  MAS tvoří členové z místa a je tudíž 
 i nejblíže obcím a lidem v regionu.
l  Místní aktéři mají přímý vliv na 
 rozhodování.
l  MAS bude moci čerpat dotace 
 nejen z programu MZe LEADER,  
 ale i všech dalších budoucích ope- 
 račních programů.
l  MAS bude rozvojovou organizací 
 (regionální agenturou napříč do- 
 tačními programy MZe, MMR,  
 MŽP, MPSV, MPO  apod.) pro po- 
 moc nejen obcím, zejména vesni- 
 cím, ale i podnikatelům a nezis- 
 kovým organizacím z celého za- 
 pojeného regionu pro tzv. menší  
 a malé projekty.
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GALERIE ZREALIZOVANÝCH PROJEKTŮ MAS (2009-2013)

Další projekty budou postupně představeny v následujících číslech.

Centrum pro rodinu Raj o.s.,  
IC 22661701 
HROU A POHYBEM – NUDIT SE 
NEBUDEM (fiche 5)                                                                 
Dotace 343.896,-Kč

Obec Pavlovice u Přerova 
IČ: 00301710
Obnova objektu 1. stupně ZŠ  
v Pavlovicích u Přerova (fiche 5)                      
Dotace 1.662.785,-Kč

Římskokatolická farnost 
Pavlovice u Přerova 
IČ: 44940203
„STODOLA – místo, kde to žije!“  
(fiche 5)
Dotace 467.040,-Kč

Obec Radslavice, IČ: 00301884
Stavební úpravy a přístavby střelnice 
v Radslavicích (fiche 5)                              
Dotace 606.767,-Kč

Obec Lhota, IČ: 00636347
Obnova Kamenného kříže z roku 1868 
a Památníku padlých v obci Lhota 
(fiche 6)                       
Dotace 179.902,-Kč

Obec Veselíčko, IČ: 00302198
Obnova vodní plochy v zámeckém 
parku (fiche 6)                       
Dotace 562.483,-Kč

Sokol Týn nad Bečvou 
IČ: 61985830
Rekonstrukce Sokolovny v Týně nad 
Bečvou Tělocvičná Jednota (fiche 5)            
Dotace 899 640,- Kč

Oživení tradic Záhoří – nové 
hudební album folklórního 
souboru Záhorská muzika 
(fiche 6)                     
Záhoří, o.s. 27039803
Dotace 140 800,- Kč

Obec Dolní Újezd 00636223
Modernizace Kulturního domu  
v Dolním Újezdě   (fiche 5)                                   
Dotace 828.240,- Kč

Obec Horní Nětčice IČ:00636258
Obnova veřejného prostranství  
u sportovního areálu a u Zelového              
Dotace 217.693,- Kč

Obec Osek nad Bečvou 
IČ:00301680
Revitalizace „Hliníky“                                                      
Dotace 800.000,- Kč

Tělovýchovná Jednota Sokol 
Dolní Újezd,  IC 49559087
Nové zázemí pro sportovní a spolkové 
aktivity v obci Dolní Újezd  (fiche 5)                       
Dotace 283 020,- Kč
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MAS  MORAVSKÁ  BRÁNA  CHYSTÁ  NOVOU  STRATEGII

(Veřejné projednávání strategie)
» Místní akční skupina Moravská 
brána připravuje novou integro-
vanou strategii rozvoje území na 
nové plánovací období Evropské 
unie 2014-2020. Strategie určí 
hlavní priority rozvoje regionu Li-
penska, Záhoří a Pobečví pro spo-
lupráci veřejné správy, podnika-
telské sféry a neziskového sektoru. 
Dosud čistě venkovský region MAS 
nyní nově oživí účast zástupců 
města Lipníka nad Bečvou ve spo-
lečném uskupení.

V  přípravné fázi se dosud uskutečnil 
sběr dotazníků od obcí, podnikatelů  
a neziskových organizací, kteří mj. ak-
tualizovali svou infrastrukturu a stáva-
jící zázemí a byli vyzváni k formulování  
a prezentaci svých projektových zámě-
rů do budoucna.
Uskutečnila se rovněž tři veřejná pro-
jednávání za účasti starostů, podnika-
telů i neziskových organizací z  celého 
regionu 20. března v  Dolním Újezdě  
(mikroregion Lipensko), 10.  dubna  
v Prosenicích (mikroregion Pobečví)  
a 14. května v Žákovicích (mikroregion 
Záhoří-Helfštýn). První fáze byla završe-
na projednáváním v  Lipníku nad Beč-
vou 15. července za účasti starosty ing. 
Miloslava Přikryla a dalších význam-
ných aktérů města.
MAS si zvolila slogan „Otevřeně pro 
rozvoj regionu“, který doprovází nové 
logo. Ústředním motivem nové strate-
gie bude název „Společně v  pohybu“, 
který vykrystalizoval po projednává-
ních a symbolizuje sepětí tří mikrore-
gionů a novou dynamiku rozvoje s ob-
měněným vedením i managementem.

Priority a opatření integrované 
strategie MAS Moravská brána
Pracovní verze po 3 veřejných pro-
jednáváních – seskupení tematických 
okruhů dle projektových záměrů:

Název strategie:  
SPOLEČNĚ V POHYBU
1.  Cesty za poznáním krajiny 
 a historie regionu (9 %)
 Cyklostezky, Rozhledny, Ubytování, Muzea  

 a expozice, Kostely, sakrální stavby

2.  Příležitosti pro práci a podnikání 
 na venkově  (13 %)
 Řemesla, Podnikání, Zemědělství, Poradenství

3.  Budování zázemí 
 pro obyvatele obcí  (30%)
 Chodníky a místní komunikace, Výstavba bytů,   

 Opravy a rekonstrukce obecních budov,

       Kulturní a sportovní zařízení, Sportovní areály ,   

 Opravy a rekonstrukce vzdělávacích zařízení

4.  Podpora společenského života, vzdělávání 
 a sociálních služeb (13 %)
 Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, Sociální   
  služby. Měkké aktivity v kultuře, sportu a volném  
 čase
       Podpora mateřských center, Publikační činnost -   
 obce a region

5.  Zlepšování technické infrastruktury 
 a životního prostředí (28 %)
 Vodovody, Kanalizace, Čistírny odpadních vod,   

 Krajina a pozemkové úpravy, Zeleň, Vodní plochy,  

 Nakládání s odpady

6.  Rozvoj spolupráce a místního partnerství   
 Management, Projekty spolupráce,  (7 %)
 Společný projekt regionu  

NÁMĚTY  
NA SPOLEČNÝ PROJEKT
l cestovní ruch – rozhledny nebo 
provázaný systém výškových bodů 
(nejen rozhledny, ale i radnice, kostely 
apod.) s  cílem výhledu do Moravské 
brány, je možno je propojit cyklostez-
kami a cyklotrasami. 
l herní, resp. cvičící prvky s popisem 
cvičení, vhodné i pro seniory, návaz-
nost na geocaching, možnosti pro-
pojení pohybu s GPS. 

Odborným zpracovatelem a konzul-
tantem přípravy integrované strate-
gie je Středomoravská agentura roz-
voje venkova, která byla vybrána ve 
výběrovém řízení. Na tvorbu strategií 
přispěl v letošním roce všem přihláše-
ným MAS také Olomoucký kraj v rám-
ci Programu obnovy venkova (POV) 
částkou 125 tisíc korun.

TSu

(Poznámka: Názvy opatření jsou pouze pracovní na základě seskupení projektových záměrů 
jednotlivých aktérů na veřejných projednáváních do logických celků zaštítěných prioritou.)

Partnerství pro novou strategii  
2014-2020:
Cílem MAS je rovnoměrný rozvoj obcí s přirozeným cent-
rem oblasti, městem Lipník nad Bečvou. MAS pracuje na 
základě otevřeného partnerství všech subjektů v regio-
nu, které mají zájem o spolupráci.
Smyslem spolupráce je propojení aktivit veřejné správy 
(obcí, škol), podnikatelské sféry (zemědělců, živnost-
níků, podniků) a neziskového sektoru (místních spolků  
a zájmových sdružení) v místní akční skupině na základě 
principů metody LEADER („propojování akcí hospodář-
ského rozvoje venkova“) a zkušeností MAS s  IV. osou 
Programu rozvoje venkova v letech 2007-2013.
Nástrojem spolupráce MAS je využití možností dotací 
ze současného Programu rozvoje venkova (PRV), osy IV. 
LEADER, financovaného na základě Společné zeměděl-
ské politiky (SZP) z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) a zejména pak vytvoření inte-
grované strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS pro využití 
možností dotací vyplývajících z budoucího „Společného 
strategického rámce“ (SSR) evropské politiky v  období 
2014-2020 na základě „komunitně vedeného místního 
rozvoje“ (KVMR) financovaného napříč fondy, a to nejen 
z EAFRD, ale také z Evropského fondu regionálního roz-
voje (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF).



» V sobotu 8. června 2013 bylo v Prosenicích v Obecním 
parku plno. Konala se zde první akce projektu „ROZUMÍ-
ME SI NAVZÁJEM“. Obec Prosenice se po svém loňském 
2. místě Her bez hranic v Radvanicích stala pořadatelskou 
obcí nového ročníku přátelského setkávání asportovního 
klání obcí MAS MORAVSKÁ BRÁNA. Zúčastnilo se 14 obcí 
nejen z našeho mateřského Mikroregionu Pobečví, Mikro-
regionu Záhoří - Helfštýn, ale také družstvo z naší partner-
ské Gminy Prószków.

Dopoledne začalo vařením Hanácké kyselice a částí sportov-
ních disciplín. Dopoledne zakončila hodnotící komise sklá-

„Rozumíme si navzájem“

dající se ze zástupců všech družstev. Dle jejich hodnocení se 
žádné družstvo nemuselo za svou kyselicu stydět, zvítězila ta 
z Radvanic. Blahopřejeme!

Přestávku mezi dopoledním a odpoledním programem vypl-
nila vystoupení Národopisného souboru Hanácké Prosének, 
dále mažoretek, tanečních souborů a na závěr to bylo coun-
try vystoupení. Odpoledne pětičlenná družstva pokračovala 
soutěžemi v různých disciplínách jako byl vědomostní kvíz, 
věšení sítě na branku, orientační běh spojený s veslováním 
a střelbou na terč, slalom a kop na bránu, fixace končetin 
a přenos figuríny přes překážku a další a další. Soutěžící se 
mohli vystřídat – a tak v původním pětičlenném družstvu 
pomáhali i další podporující z obcí, kteří přišli původně jen 
fandit a společně se zasmát a pobavit.

Na prvním místě se umístilo soutěžní družstvo z Buku, ale 
protože již byli pořadateli, štafeta Her se přesouvá příští rok 
do obce Grymov, který ještě hry nepořádal.

Akce je součástí projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“, který je spolufinancován z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

» V červenci se uskutečnila další akce z projektu „ROZU-
MÍME SI NAVZÁJEM“, který je spolufinancován z  pro-
středků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
– „Překračujeme hranice“.
6. července se konalo Setkání obcí mikroregionu Záhoří
-Helfštýn. Tak jako předcházející tři roky přijeli přátelé z Pol-
ska, letos to byli zástupci obce Winów a také nás obohatilo 
návštěvou i družstvo z  mikroregionu Pobečví, a to z  obce 
Prosenice. Dopoledne se vařila specialita dne „Nětčický ma-
sový kotlík“ – letos se podařilo nejlépe uvařit šéfkuchaři a po-
mocníkům z obce Žákovice. Po odpočinku začalo sportovní 

odpoledne, kde bylo přichystáno plno soutěží. Mezi jinými 
vědomostní test, hasičský útok, lovení ryb, běh se svázaný-
ma nohama, puzzle, třídění míčků poslepu a další. Všechny 
soutěže provázel smích a dobrá nálada. Po ukončení po-
slední soutěže následovalo rychlé vyhodnocení a všichni už 
netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Na prvním místě se 
umístilo družstvo z obce Horní Nětčice, na 2. místě bylo druž-
stvo z obce Dolní Nětčice a na třetím místě družstvo z obce 
Žákovice, ale zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.
Blahopřejeme všem vítězům, děkujeme všem zúčastněným 
a hlavně pořadatelům z obce Horní Nětčice, kteří mají nej-
větší zásluhy na klidném průběhu soutěžního dne. 
Projekt pokračuje ještě dvěma akcemi, které se odehrají  
v neděli 25. srpna 2013 v obci Soběchleby - 3. Dožínky MAS 
MORAVSKÁ BRÁNA, a v sobotu 16. listopadu se v obci Pavlo-
vice u Přerova uskuteční 2. Záhorské odpoledne  s ...

Všechny srdečně zveme na tyto akce, kde se nejen spo-
lečně bavíme, ale 
také navazujeme 
přátelství s kolegy 
z Polska, vyměňu-
jeme si poznatky, 
zkušenosti a plá-
nujeme další spo-
lečné akce.
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Hry bez hranic v Prosenicích „Se spolky z Prosenic máme hry bez hranic“
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Informace o regionu Lipenska, Pobečví a Záhoří v Moravské bráně
Základní údaje o MAS MB
Oblastní působnost: 32 obcí
Počet obyvatel: 22 015 
Rozloha: 147,78 km2

Hustota obyvatel na km2: 149,48
Počet členů MAS: 72 subjektů
- 29 obcí, 30 NNO, 8 podnikatelů, 5 FO
59 % soukromý a neziskový sektor
41 % veřejný sektor

Příprava projektu spolupráce 
IV.2.1."Hudební a filmová muzea 
našich regionů" 
-  podání projektu v červnu 2013
 -  žadatelem KMAS Rozvojové Partner- 
 ství Regionu Hranicko 
-   partnerem MAS Moravská brána, o.s.
 Cílem projektu  je intenzivní spolu- 
 práce v kulturním dědictví venkova na  
 území MAS
-  vybudování a provoz venkovských ex- 
 pozic věnovaných místní historii, osob- 
 nostem a tradicím.
Stávající zapojení do projektu:
Muzeum B. Smetany – Týn nad Bečvou
Filmové muzeum Dolní Nětčice 

Česko-polská spolupráce:
Partner – Gmina Prószków (Polsko) – 
smlouva od roku 2008 
Fond mikroprojektů v regionu Praděd
- aktuálně schválený projekt MAS: „Rozumí-
me si navzájem“
Cílem projektu je prohloubení spolupráce 
a předávání zkušeností a místních tradic 
mezi partnery.
Harmonogram akcí:
8. 6. 2013: Se spolky z Prosenic máme hry 
bez hranic
6. 7. 2013: Nětčické  hravé soutěžení
25. 8. 2013: Záhorské dožínky - Soběchleby 
2013
16. 11. 2013: 2. záhorské odpoledne...    
– Kulturní dům Pavlovice u Přerova
Provozní doba kanceláře:
Pondělí  08:00–14:00
Úterý  08:00–14:00
Středa  08:00–14:00
Čtvrtek  08:00–14:00
Pátek  08:00–12:00

Mimo tuto dobu se lze dohodnout na zákla-
dě telefonické domluvy.

Regionální značky na našem území
Značka HANÁ – regionální produkt®
Výrobky a produkty pocházející z oblasti 
Haná se mohou ucházet o značku HANÁ 
regionální produkt®. Tato značka garantu-
je zejména místní původ výrobku, ale také 
jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostře-
dí. To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí poří-
dit pravý a kvalitní suvenýr z Hané, tak míst-
ní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit 
„svého” místního výrobce.

Místním živnostníkům, zemědělcům, ma-
lým a středním firmám proto značka přináší 
především konkurenční výhodu a zvýšení 
odbytu, ale také propagaci a reklamu pro 
jejich produkty a sounáležitost s regionem 
a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků 
probíhá jednak formou reklamních tisko-
vin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) 
a prostřednictvím médií (webové stránky 
včetně e-shopu, rádia, televize), jednak na 
společných akcích a prezentacích výrob-
ců. A protože je značení výrobků v jistém 
smyslu turistickým produktem, mohou se 
výrobci účastnit také různých veletrhů ces-
tovního ruchu, jako např. Regiontour v Brně 
nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

Značku uděluje občanské sdružení MAS 
Moravská cesta třem typům výrobků a pro-
duktů:

–  Řemeslné výrobky, stavby a umělecká  
 díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné  
 ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo,  
 papírové obaly, upomínkové předměty,  
 nábytek a další
– Potraviny a zemědělské produkty: např.  
 mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obilo- 
 viny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy  
 a mošty), med a další
–  Přírodní produkty: např. lesní plody, léči- 
 vé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kos- 
 metické účly, minerání voda a další

www.regionalni-znacky.cz/hana/

MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt®
Část regionu je zapojena do regionální 
značky Moravská brána. Koordinátorem je 
Hranická rozvojová agentura (HRA).
www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana

Sdružení cestovního ruchu 
Moravská brána
Nevšední zážitky na zemi i v podzemí, pěšky 
i na kole
Volné sdružení Moravská brána tvoří sub-
jekty, které působí v oblasti cestovního 
ruchu. Vzniklo na základě myšlenky o roz-
dělení turistické oblasti Střední Morava na 
menší atraktivnější celky. Území mezi Hrani-
cemi, Lipníkem nad Bečvou a Přerovem je 
oblastí s vysokým potenciálem cestovního 
ruchu, proto se spolupráce těchto subjektů 
v oblasti logicky nabízí.

Cíl spolupráce:
•  Prodloužení pobytu turistů v regionu
•  Výměna informací (propojenost  
 mezi zúčastněnými subjekty)
•  Vzájemné předávání materiálů
•  Rozvoj turismu v regionu
•  Jednotná komunikace, tvorba a pro- 
 pagace značky „Moravská brána“

Partneři volného sdružení  
Moravská brána:
•  Statutární město Přerov, www.prerov.eu
 – Městské informační centrum Přerov
•  Město Hranice, www.mesto-hranice.cz
 – Městské informační centrum Hranice
•  Město Lipník nad Bečvou, 
 www.mesto-lipnik.cz
 – Turistické informační centrum  
   Lipník nad Bečvou
•  Hrad Helfštýn, www.helfstyn.cz
•  Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
 www.jeskynecr.cz
•  Lázně Teplice nad Bečvou, www.ltnb.cz
•  Muzeum Komenského v Přerově, 
 www.prerovmuzeum.cz
•  Hranická rozvojová agentura, 
 www.hranicko.eu, www.regionhranicko.cz

S P E C I F I K A C E :
Název: MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
Sídlo MAS: Bratrská 358/3, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 27017371
Právní forma: Občanské sdružení
Statutární zástupce: Ing. Otakar Dokoupil CSc., předseda
Kontaktní osoby:   
Ing. Marek Zábranský, manažer, tel.: 739 344 119, e-mail: marek.zabransky@seznam.cz
Ing. Eva Pospíšilová, manažer, tel.: 606 500 970, e-mail: e-pospisilova@seznam.cz 
Hana Nehybová, administrativní pracovnice, tel.: 732 699 320, 581 694 243, e-mail: info@maszahoribecva.cz
www.mas-moravskabrana.cz, www.maszahoribecva.cz


