
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s., vznikla 
v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových orga-
nizací. Zahrnuje území třiadvaceti obcí a v současné době působí jako roz-
vojová agentura, která vybírá místní projekty ze svého regionu v programu 
LEADER. V letech 2008–2013 podpořila 104 projektů místních žadatelů 
za 42 milionů korun. 
Část území, na němž MAS působí, tvoří romantická krajina Bouzovské vr-
choviny, které vévodí známý hrad Bouzov. Další oblast je tradiční zeměděl-
ská Haná a zajímavým prvkem jsou také unikátní lužní lesy v CHKO Litovel-
ské Pomoraví. Rozmanité území je atraktivní také pro turisty. Nacházejí se 
zde historické památky (hrad Bouzov a město Litovel), přírodní zajímavos-
ti (Mladečské a Javoříčské jeskyně, arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovel-
ské Pomoraví), ale také muzea, která připomínají život v tomto regionu 
(Muzeum Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácký skanzen 
v Příkazích, Muzeum tradic a řemesel na Bouzově). 

Od března roku 2011 je MAS Moravská cesta regionál-
ním koordinátorem značení domácích výrobků HA-
NÁ regionální produkt®.

www.moravska-cesta.cz

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.

MAS – Partnerství Moštěnka je občanským sdružením zástupců obcí, míst-
ních spolků a podnikatelů z regionu 51 obcí, které naplňuje integrovanou 
rozvojovou strategii svého území „My a svět“ a Strategický plán LEADER, dí-
ky němuž podpořila v letech 2009–2013 již 97 místních projektů za více 
než 49 milionů korun. 
Ústředním sloganem MAS je „Otevřené partnerství pro rozvoj venkov-
ských iniciativ v samotném středu Moravy“. MAS koordinuje partnerství 
a projekty svých 98 členů, například uskutečnila či řeší šest projektů 
spolupráce LEADER na oživení cestovního ruchu v regionu a další připra-
vuje. Kancelář MAS poskytuje dotační poradenství a zajišťuje projektové 
řízení pro své členy z nejrůznějších dotačních zdrojů. 
Region „Místní akční skupiny – Partnerství Moštěnka“ se nachází na pome-
zí Olomouckého a Zlínského kraje. Střetávají se zde národopisné oblasti Ha-
né, Záhoří a Valašska. Území MAS – Partnerství Moštěnka tvoří 51 obcí – 

dvaadvacet obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém 
kraji, devatenáct mikroregionu Holešovsko a deset 

dalších obcí v okolí ve Zlínském kraji. Žije zde více 
než 42,5 tisíc obyvatel včetně dvanácti tisíc z měs-
ta Holešov. 

www.mas-mostenka.cz

Informace o zapojených MAS

Prostějov venkov o.p.s.

Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. vznikla v březnu 2006 slou-
čením Svazku obcí Prostějov venkov a dalších obcí. Časem se rozrostla na 
současných dvacet pět obcí. Rozkládá se v jižní části Olomouckého kraje. 
Oblast, ve které působí, tvoří jakousi podkovu, v jejímž středu se nachází 
město Prostějov. 
Hlavním smyslem obecně prospěšné společnosti je podpora snahy lidí na 
venkově v rozvoji podnikání, zlepšování technické, dopravní infrastruktury 
a vzhledu obcí, také ve společenském, kulturním i sportovním životě v ob-
cích a zhodnocování kulturního dědictví regionu. Ve společnosti pracuje-
me metodou LEADER, kdy do rozhodování zapojujeme zástupce veřejné 
správy, ale i podnikatele či neziskové organizace. V letech 2009 až 2013 
jsme podpořili  82 projektů dotací přesahující 35 milionů korun. V sou-
časné době je proplaceno 42 projektů s dotací 22,8 milionů Kč. 
Do oblasti našeho zájmu patří i podpora tradic. Přestože na území působí 
hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané, tradice a především 
ruční a řemeslná výroba z regionu mizí. Doufáme, že 
se nám s pomocí značky HANÁ regionální produkt® 
podaří povzbudit stávající výrobce a přilákat i dal-
ší šikovné řemeslníky.

www.maspvvenkov.cz

MAS Uničovsko, o.p.s.

Chodit s otevřenýma očima se vyplatí, svět totiž dostane úplně jinou 
barvu. Zdá se vám, že na dětském hřišti, kde ještě nedávno nebylo kro-
mě oprýskaného kolotoče nic, je teď najednou nějak živo? Vždyť jsou 
tam úplně nové prolézačky a houpačky. Ptáte se, odkud se v poledne 
ozývají zvony? Přece z opravené kapličky na návsi. A to všechno díky 
zarputilým jedincům, kteří se pouštějí do záchrany památek, chátrají-
cích stavení, budování dětských hřišť, stavění naučné stezky. V tom 
jim už několik let pomáhají dotace Strategického plánu LEADER Uni-
čovsko 2007–2013. MAS Uničovsko, o.p.s., působí na území obcí Pa-
seka, Nová Hradečná, Lipinka, Troubelice, Medlov, Šumvald, Dlouhá 
Loučka, Újezd a jednoho města Uničov. V letech 2008–2013 získala 
celkem 33 milionů korun. Z nich po odečtu režijních nákladů rozdělila 
na projekty 27 milionů korun. Finanční příspěvek získalo přes 70 pro-
jektů a dotace se pohybovaly od několika desítek tisíc korun po více 
než milion korun. „Nebuďte lhostejní ke svému 
okolí a zjistíte, že za zážitky nemusíte jezdit tisí-
ce kilometrů. Mnohdy je najdete doslova na 
zápraží svých domovů,“ je heslem této místní 
akční skupiny. 

www.unicovsko.cz


