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1. Úvod 
 

Strategie spolupráce partnerských MAS je dokumentem, který shrnuje dosavadní plnění 

SPL v oblasti spolupráce a slouží k plánování spolupráce pro další roky realizace SPL. 

Partnerské MAS se pravidelně vzájemně setkávají, zejména za účelem předávání 

zkušeností s realizací SPL.  
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2. Strategie spolupráce jednotlivých MAS dle SPL 
 

V této kapitole jsou uvedeny plánované způsoby spolupráce jednotlivých MAS uvedené v 

SPL.  

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. – Strategický plán Leader: MAS – Partnerství 

Moštěnka: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ 

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví) - Stradegický plán Leader MAS Moravská 

cesta - "Hanáci se rozkévale - včel ovidite" 

Region Poodří, o. s. - Strategický plán Leader MAS Regionu Poodří 2007-2013 "Poodří 

plné příležitostí" 

MAS Podhostýnska - Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 - 

2013 

 

 

 

                             MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. 
 

 

 

 

Národní spolupráce 
 

Partnerské dohody 

 MAS-PM má uzavřenu partnerskou smlouvu se dvěma moravskými regiony ze 

sousedních krajů, jedním českým, jedním slovenským a jedním polským regionem. 

S partnery připravuje různé typy projektů – do PRV IV.2.1., OP LZZ 5.1. a OP PS Česko-

Polsko a OP PS Česko-Slovensko. 

MAS Malohont – Slovensko 

 MAS - Partnerství Moštěnka zahájila spolupráci s MAS MALOHONT, která působí v 

mikroregionech Rimava a Rimavica, Teplý Vrch a Sinec – Kokavsko ve 

středu Banskobystrického kraje. Zástupci MAS-PM se zúčastnili dvoudenního setkání 

v Hrachove a Teplém Vrchu a 24. října podepsali smlouvu o partnerské spolupráci. 

Zavázali se k vzájemné výměně zkušeností s programem Leader a přípravě společných 

projektů z různých evropských zdrojů zejména pro obce a neziskové organizace.  

 MAS Malohont působí na území 38 obcí a jednoho města a v regionu žije 26 tisíc 

obyvatel. V současné době má 33 členů, z toho 11 zástupců obcí. Malohont má 

uzavřenou spolupráci také s francouzskou MAS PNR du Pilat (v blízkosti města St. 

Etienne.) 

Výstupy spolupráce: Grantový program pro MAS Malohont a MR Moštěnka; 

Podaný projekt „Náš živý venkov“, OP LZZ 5.1. (další partneři MAS Nízký Jeseník a MAS 

Terchovská dolina) 

MAS Společná cesta, o.s. (Jihomoravský kraj) 

 Region MAS Společná cesta se nachází na severu okresu Vyškov v Jihomoravském 

kraji a tvoří jej čtyři svazky obcí Větrník (6 obcí), Rakovec (5 obcí), Ivanovický brána (12 

obcí) a Mezihoří (13 obcí). Celkově MAS působí na území 36 obcí, kde žije 23 466 

obyvatel na rozloze 28 628 ha. 

Výstupy spolupráce: Spolupráce v rámci projektů PRV III.3.1. Vzdělávání a 

informace 

MAS Nízký Jeseník, o.s. (Moravskoslezský kraj) 

 Region MAS NJ se nachází v Moravskoslezském i Olomouckém kraji na území 

okresů Bruntál a Olomouc. Zasahuje do území dvou mikroregionů a je typickou 

venkovskou oblastí, je ohraničen územím dvou menších měst: z jihu Moravský Beroun a 

ze severu Horní Benešov. MAS NJ předložila Strategický plán Leader „Venkovské obrození 

Nízkého Jeseníku“ do první výzvy PRV IV.1.1. a získala podporu. 
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Výstupy spolupráce: Podaný projekt „Náš živý venkov“, OP LZZ 5.1. (další partneři 

MAS Nízký Jeseník a MAS Terchovská dolina); příprava dvoustranného projektu „Lesní 

škola“ do PRV IV.2.1. 

MAS Střední Povltaví, o.s. (Jihočeský kraj) 

 MAS-PM již delší čas spolupracuje v rámci Národní sítě MAS s představiteli MAS 

Střední Povltaví. Nyní tuto spolupráci potvrdila podpisem partnerské smlouvy 

v jihočeském Kovářově na společné akci ve dnech 25. a 26. září 2008. MAS Střední 

Povltaví uspěla v programu Leader ČR 2007 a připravuje se na 2. kolo PRV IV.1.1. Region 

tvoří 26 obcí v okolí města Milevsko. 

LGD Górna Prosna – Polsko 

 LGD Górna Prosna tvoří pět gmin - Rudniki, Radlo, Gorzów, Praszka, Byczyna. 

Region má rozlohu 658 km2 a 44.923 obyvatel. První kontakty spolupráce učinil DSO 

mikroregion Moštěnka, jehož partnerem je Gmina Rudniki. Druhou fází spolupráce je 

navázání partnerství MAS a příprava společného projektu. Olomoucký kraj a Opolské 

vojvodství mají uzavřenu smlouvu o spolupráci. Zajímavostí je, že MAS-PM i LGD-GP 

nejsou příhraničními regiony, ale jsou zcela na opačném konci obou regionů. 

 Výstupy spolupráce: Oba regiony společně připravily v roce 2007 projekt 

v Interregu III.A. Zatímco polská strana v něm uspěla, moravská ne. V září 2008 DSO 

MR Moštěnka podal ve spolupráci s MAS-PM projekt do OP PS Česko-Polsko, fond 

mikroprojektů: „Veselé vzdělávání“, který je zaměřen na rozvoj místních spolků.  

 

Další formy spolupráce na národní úrovni:  

Zapojení do systému regionální značky – „Vyrobeno na Hané“ 

MAS – Partnerství Moštěnka se hodlá zapojit do aktivit systému regionální značky 

„VYROBENO NA HANÉ“ a posléze do Asociace regionálních značek (ARZ). Projektoví 

manažeři MAS-PM konzultují své postupy s Moravským Kravařskem, jehož organizaci 

zajišťuje MAS Regionu Poodří a Moravským krasem. 

Zkušenosti hodlá zužitkovat jejich partner MAS Moravská cesta a podílet se na 

zavedení značky „Vyrobeno na Hané“ s dalšími „hanáckými“ regiony. Aktivity v operaci 

činí občanské sdružení Aktiv+.  

Příprava projektu „Sousedé z kraje do kraje“ - Turistické oživení Záhoří 

MAS–PM plánuje partnerskou smlouvu o přípravě společných projektů v oblasti 

rozvoje cestovního ruchu a zlepšení kvality života na venkově, které přesahují území 

jedné MAS. V této věci navázala kontakty s MAS Podhostýnska (ZK - Bystřice pod 

Hostýnem) a Mikroregion Lipensko (Lipník nad Bečvou). O celé akci vyjednává s MAS 

Záhoří-Bečva (OK)  

 

Celostátní síť pro venkov – platforma v Olomouckém kraji 

 MAS-PM se zúčastnila první schůzky zástupců některých MAS z Olomouckého 

kraje a Zemědělských agentur z pěti okresů Olomouckého kraje o naplnění plánovaných 

aktivit Celostátní sítě pro venkov (Olomouc, 23. září 2008). Akce se zúčastnili také 

zástupci SPOV ČR, NS MAS, Řídícího orgánu MZe a KÚ Olomouckého kraje. MAS-PM 

spolupracuje v rámci SPOV OK se ZA Olomouc a v regionu Přerovska s ZA Přerov. 

 

Mezinárodní spolupráce 
 

Poznávací cesta do Irska 

Jedním z prvních impulsů pro mezinárodní spolupráci byla studijní cesta a 

návštěva předsedy Mikroregionu Moštěnka a starosty Horní Moštěnice Zdeňka Vrány a 

jednatele MAS-PM Tomáše Šuláka do jižního Irska, agentury IRD Duhallow 

prostřednictvím projektu „Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje“ (SROP 3.3.). Byla to 

velice cenná zkušenost, která dala podněty pro další aktivity MAS-PM. 
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Transnational Exchange Programme 

Vytváření místního partnerství v mikroregionu Moštěnka a vznik MAS, ve které se 

sdružilo 45 obcí ze dvou mikroregionů a dvou krajů bylo předmětem případových studií 

v rámci projektu Transnational Exchange Programme (TEP), který měl za partnery 

neziskové organizace z ČR, Slovenska, Maďarska a Rumunska. (Více v publikace TEP – 

Good Practices Partnership Building, Budapest, 2007). 

 

Spolupráce s Poláky a Slováky 

MAS-PM připravuje a plánuje projekty spolupráce s MAS na Slovensku a v Polsku. 

Slovenským partnerem je MAS MALOHONT z Banskobystrického kraje. Polským 

partnerem je LGD Gorna Prosna z Opolského vojvodství.  

SMARV, o.p.s. má navázánou spolupráci s MAS v okresech Detva a Rimavská 

sobota. V Žilinském kraji spolupracuje s RRA Kysuce a RRA Turiec na přípravě partnerství 

česko-slovenských MAS a projektech přeshraniční spolupráce. Konzultuje aktivity s MAS 

Terchovská dolina a MAS Magura-Strážov v Trenčínském kraji. Jednatel MAS-PM ještě 

jako pracovník CpKP vedl v roce 2006 vzdělávací cyklus přednášek Leader pro Slovensko 

(Euroconsulting) a školil manažery slovenských MAS (spolupráce s EUFC). 

 

Náš živý venkov – rozvoj partnerství moravských a slovenských regionů 

 MAS-PM je žadatelem v projektu „Náš živý venkov - rozvoj partnerství 

moravských a slovenských regionů“, který předložila do OP LZZ 5.1. Mezinárodní 

spolupráce. Partnery jsou MAS Malohont, MAS Nízký Jeseník a MAS Terchovská dolina. 

Cílem projektu je rozvoj partnerských regionů prostřednictvím vytvoření platformy pro 

spolupráci místních partnerství ze dvou sousedních států a zázemí pro budoucí spolupráci 

místních partnerů z veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry a neziskového sektoru. 

Rozvoj lidských zdrojů v partnerských regionech prostřednictvím přenosu zkušeností, 

příkladů dobré praxe a spolupráce na zrcadlových projektech spolupracujících partnerů.  

 

Plánované aktivity a záměry spolupráce (shrnutí) 

 

Partner/Síť Stručný popis aktivity (souhrn) 

MAS Malohont + 

MAS Nízký 

Jeseník + 

Terchovská 

dolina 

Posílení managementu a spolupráce: 

Projekt OP LZZ 5.1. V případě, že nezíská podporu, bude předložen 

projekt do PRV. IV.2.1.b) viz níže 

MAS Malohont Oživení kulturního dědictví: 

Podle výsledků 2. kola PRV ČR IV.1.1. a výsledků Leaderu IV. SK: 

Projekt spolupráce IV.2.1.b) Rozvoj venkovské turistiky oživením 

kulturního dědictví (III.1.3.a)+III.2.2.) 

LGD Gorna 

Prosna 

Rozvoj aktivit spolků a zlepšení jejich zázemí: 

Projekt OP PS CZ-PL – Rozvoj místních spolků 

MAS Společná 

cesta 

Školství: Spolupráce v oblasti vzdělávání a školství, PRV III.3.1, OP 

VpK apod. 

MAS Nízký 

Jeseník 

Školství: Projekt spolupráce IV.2.1.a) – „Lesní škola“ (III.2.1.2. + 

II.2.4.2.) 

MAS Střední 

Povltaví 

Rozvoj aktivit spolků a zlepšení jejich zázemí: 

Podle výsledků 2. kola PRV ČR IV.1.1. Projekt spolupráce IV.2.1.a) – 

Zázemí pro rozvoj místních spolků (III.2.1.2.) 

Národní síť 

MAS/ 

Celostátní síť 

pro venkov 

 

Vytvoření krajské reprezentace NS MAS Olomouckého kraje: 

nejbližší spolupráce s MAS Horní Pomoraví a MAS Moravská cesta 

Memorandum MAS Zlínského kraje: nejbližší spolupráce s MAS 

Podhostýnska, MAS Hornolidečska, MAS Horňácko-Ostrožsko, MAS 

Vizovicko-Slušovicko 

Spolupráce se SPOV OK, SPOV ZK, SPOV ČR, ZAPÚ Olomouc a ZAPÚ 

Přerov aj. 
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Vyrobeno na 

Hané 

 

Zapojení do systému regionální značky „Vyrobeno na Hané“: 

spolupráce s Asociací regionálních značek, Aktiv+, MAS OPRV, MAS 

Moravská cesta, MAS Regionu Haná aj. 

 

 

 

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

 

 

Národní spolupráce 
 

MAS Moravská cesta je členem Národní sítě MAS, stejně jako další dva 

partnerské regiony – Region Poodří a Moravský kras. Národní  

MAS Moravská cesta uzavřela v říjnu roku 2007 partnerskou smlouvu s MAS 

Regionu Poodří a MAS Moravský kras jako „Moravská brána do Evropy". 

 

Všechny tři regiony mají podobné zázemí: 

• chráněná krajinná oblast (Poodří, Litovelské Pomoraví, Moravský kras), 

• blízkost velkých měst Ostrava, Brno a Olomouc 

• priority strategie v rozvoji cestovního ruchu 

• podpora certifikace značení místních produktů 

• Cyklotrasa Krakow – Morava – Vídeň 

 

                         
 

MAS Moravská cesta se zapojila do iniciativy „Partnerství pro venkov“ na podporu 

organizačního zázemí MAS v Olomouckém kraji (celkem se zapojilo 11 MAS z 

Olomouckého kraje) a návazné platformy Fórum Leader v Olomouckém kraji.  

 

MAS Moravská cesta klade velký důraz na rozvoj spolupráce, stejně jako partneři. Mimo 

jiné i proto je přímo jednou z prioritních oblastí (horizontální, která protíná všechny další) 

„Rozvoj spolupráce a řízení místního partnerství“, které se skládá ze čtyř opatření: 

- Zlepšení informovanosti o regionu 

- Modernizace informací o regionu a jeho propagace 

- Meziregionální a mezinárodní spolupráce 

- Spolupráce místního partnerství 

Plánované aktivity: Zajištění činnosti regionálního informačního a poradenského centra, 

podpora činnosti a poradenství pro partnery MAS a neziskové organizace v regionu či 

spolupráce s MAS a dalšími partnery v zahraničí (Slovensko, Dánsko, Nizozemí aj.) 
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Mezinárodní spolupráce 
MAS Himmerland: 

Na území MAS žije 70 921 obyvatel na 1390 km2. Převážně venkovská oblast se 

zemědělstvím a lesnictvím. Zahrnuje největší les v Dánsku. Nedostatek mladých obyvatel 

mezi 20–29 lety, ačkoli se objevují dobré tendence pro relokalizace.  

Nový “Bussiness Park North” (in Støvring), který obsahuje 40 menších podniků. V 

současné době expanduje o 900 m2 budov, které byly předem plně pronajmuty pro 

místní podnikatele. Toto centrum (inkubátor) je ze 100 % soukromě financováno a 

funguje velmi dobře.  

   

 

 

                      MAS Regionu Poodří, o. s. 

 
  
Národní spolupráce 
MAS Regionu Poodří je členem Národní sítě MAS, stejně jako další dva partnerské 

regiony.  

MAS Regionu Poodří uzavřela v září roku 2007 partnerskou smlouvu s MAS Moravská 

cesta,o.s. a MAS Moravský kras,o.s. jako „Moravská brána do Evropy", 

(podrobněji viz informace o národní spolupráci u MAS Moravská cesta). 

MAS Regionu Poodří bude iniciovat vznik krajské sítě spolupráce MAS 

v Moravskoslezském kraji. Spolupráce na úrovni krajské sítě začala setkáním se 

zástupcem MAS Opavsko Ing. Jiřím Kristem na jednání valné hromady MAS Regionu 

Poodří 6. prosince 2007.  

 

Mezinárodní spolupráce 
Smlouva o partnerské spolupráci mezi MAS Regionu Poodří se sídlem v Bartošovicích a 

OZ Podpolanie se sídlem v Detve byla uzavřena 24. října 2007 v Detve. 

MAS Podpoľanie 

Sdružuje celkem 17 obcí okresu Detva a část okresu Zvolen, počet obyvatel je 38.000, 

obce jsou zároveň součástí mikroregionu Podpoľanie. Jedná se o podhorskou oblast 

v území stratovulkánu Poľana – s CHKO, NATURA 2000, biosférickou rezervací. 

Zaměření MAS v rámci programu Leader: rozvoj venkovské turistiky, zachovaní tradicí 

a jedinečnosti krajinného rázu, aktivizace malých zemědělských subjektů. OZ Podpoľanie 

v současnosti zastřešuje činnost připravované MAS, www.podpolanou.sk ... Realizace 

produktu venkovské turistiky - Vulkán Poľana, www.vp.ck 

 

 

 

                      
                         MAS Podhostýnska, o.s. 

 

Národní spolupráce 

Meziregionální spolupráce s MAS Záhoří – Bečva a MAS Občané pro rozvoj 

venkova: 

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za 

účelem zajištění udržitelného rozvoje partnerských regionů, výměny informací a realizace 

společných projektů. Cílem smlouvy je navázání dlouhodobého rozvojového partnerství 

mezi smluvními stranami s cílem vzájemné podpory a naplňovaní společných vizí rozvoje.  

 

 

 

http://www.podpolanou.sk/
http://www.vp.ck/
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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 národní a mezinárodní spolupráce a partnerství 

 účast v dalších projektech směřujících k vyváženému a udržitelnému rozvoji 

partnerských území 

 

Meziregionální spolupráce s MAS působících v oblasti Vizovických vrchů, Beskyd 

a Bílých Karpat: 

MAS Podhostýnska na jednání Valné hromady konané dne 14.12.2007 schválila 

„Memorandum místních akčních skupin“. 

Do této spolupráce jsou zapojeny následující MAS: 

 MAS Hornolidečska 

 MAS Valašsko – Horní Vsacko 

 MAS Východní Slovácko 

 Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko 

 MAS Podhostýnska 

 MAS Vizovicko a Slušovicko 

 MAS Luhačovské Zálesí 

 MAS Ploština  

 

Mezinárodní spolupráce 
Probíhají přípravy na projekty mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko).  

 

 

3. Plnění SPL jednotlivých MAS v oblasti spolupráce  
 

 

 

 

                            MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. 
 

 

Národní spolupráce 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE LEADER 

Rok 2009:  

„Za poznáním přírodních, kulturních a historických zajímavostí partnerských 

regionů“ 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (6. kolo) 

KMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

PMAS: MAS Nízký Jeseník (MSK/OK) 

PMAS: MAS Společná cesta (JMK) 

Neúspěšný projekt. 
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„Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro 

společenské a kulturní akce“ (KPO) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (8. kolo) 

KMAS: MAS Podhostýnska (ZK) 

PMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

09/008/4210a/672/000025 

 

Podíl MAS-PM: 2.040.600 Kč 

Anotace: nákup vhodného zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí v obou 

sousedících regionech (velkoprostorové stany, dřevěné rozkládací pódium, ozvučovací 

technika apod.) a zařízení elektronické a „kamenné“ podpory těmto akcím (webový 

infoportál, online kamery a venkovské infocentrum na zámku v Dřevohosticích). 

Projekt je zrealizován. 

 

„Společně a každý zvlášť po stezkách“ (SPS) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (8. kolo) 

KMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

PMAS: MAS Nízký Jeseník (MSK/OK) 

PMAS: MAS Společná cesta (JMK) 

09/008/4210a/672/000026 

Podíl MAS-PM: 711.000 Kč 

HO III.1.3., VO III.2.2. – podpora de minimis z těchto opatření: 477.000 Kč 

Anotace: tvorba pěších stezek a hipostezek na území jednotlivých MAS – umístění 

rozcestníků, odpočívadel a informačních tabulí a mapování jednotlivých nemovitých 

památek (pořízení listu památky, vytvoření soupisu těchto památek a jeho zveřejnění na 

webových stránkách MAS-PM). 

Probíhá realizace projektu. 

 

Rok 2010: 

„Moravské a slezské ovocné stezky“ (MOS) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (10. kolo) 

KMAS: MAS Nízký Jeseník 

PMAS: MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Rýmařovsko, MAS Regionu Poodří, MAS 

Rozvojové partnerství regionu Hranicko, MAS Bojkovska, MAS Horňácko a Ostrožsko 

Podíl MAS-PM: cca 500.000 Kč 

Anotace: zachování a rehabilitace ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součásti 

tradic a jako významných krajinných prvků – zmapování významných alejí, sadů a jiných 

prvků s ovocnými stromy, doprovodné infrastruktury, vytvoření propagačních materiálů, 

realizace propagačních a vzdělávacích akcí, prezentace souvisejících turistických cílů. 

Probíhá realizace projektu. 

 

„Po formanských stezkách – Křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“ 

(PFS) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (10. kolo) 

KMAS: MAS Hříběcí Hory (ZK) 

PMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

Anotace: realizace směrového značení jezdeckých a pěších stezek vč. mobiliáře po 

regionech partnerských MAS a vytvoření společného webu s interaktivní mapou a 

podklady pro satelitní navigaci. 

Probíhá realizace projektu. 

 

Mezinárodní spolupráce 
Příprava a podání žádosti o dotaci k projektu „Kroje našich krajů“ s MAS Podhostýnska a 

MAS Malohont. Projekt byl neúspěšný, byl přepracován a znovu předložen.  
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  MAS Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. 
 

 

Národní spolupráce 

Rok 2010:  

„Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“: 

Koordinační MAS projektu spolupráce - Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 

Partneři:   MAS Moravský kras, o.s. 

 MAS Regionu Poodří, o.s. 

 

Výstupem projektu spolupráce byla obnova tří stávajících objektů pro nové venkovské 

expozice a muzea a to v Bouzově – MAS Moravská cesta, v Senetářově – MAS Moravský 

kras a v Bartošovicích – MAS Regionu Poodří. 

 

 

 „Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS 

na venkově“ 

 

Koordinační MAS projektu spolupráce - MAS Moravský kras, o.s. 

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

 MAS Regionu Poodří, o.s. 

 

Předmětem projektu spolupráce bylo vytvoření nového technického zázemí pro 

společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost a propagaci všech 3 MAS. Cílem 

bylo podpořit spolkový život v regionech s návazností na oživení cestovního ruchu a tím 

zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. Součástí projektu byla 

meziregionální vzájemná propagace a rozvoj spolupráce všech 3 MAS a vytvoření tradice 

pořádání každoročních společenských akcí (Den MAS Moravský kras, Podzimní pooderské 

rybářské slavnosti, Den MAS Moravská cesta). Hlavní výstupy projektu (stany, stánky, 

stoly, lavice, propagační bannery, ozvučovací technika, atd.) budou sloužit primárně 

právě pro tyto spolkové a propagační akce MAS. 

 

„Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických 

památek na venkově“: 

 

Koordinační MAS projektu spolupráce - MAS Regionu Poodří, o.s. 

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

 MAS Moravský kras, o.s. 

 

Hlavním předmětem projektu spolupráce je zmapování všech zachovaných i zaniklých 

technicko-historických památek na území všech tří místních akčních skupin, vypracování 

studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návaznosti na oživení 

cestovního ruchu a tím zajištěni vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. 

Součástí projektu budou vzdělávací akce k podpoře využití památek v cestovním ruchu              

a stejně jako v předchozím projektu dojde na meziregionální vzájemnou propagaci                 

v partnerských regionech. 

 

Zmapování a studie obnovy respektive využiti těchto památek (místní produkce, původní 

řemesla, historické expozice, atd.) přispěje k rozvoji cestovního ruchu a ke zvýšení 

kvality života na venkově. Důležitým předpokladem obnovy technických památek a jejich 

následného využití, je kromě zmapování především jejich publicita a propagace, což 

společně se vzděláváním aktérů venkova, bude výrazný krok k tomu, jak tyto památky  
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oživit a využít k rozvoji cestovního ruchu. Cestovní ruch přináší prospěch širokému 

okruhu hospodářských odvětví. V této situaci představuje rychle se rozvíjející cestovní 

ruch zdání možné prosperity. Mohl by tak společně se vzrůstajícím zájmem o technicko-

historické dědictví poskytnout mnoha venkovským a odlehlým oblastem v Evropě 

potřebnou pomoc. 

 

Mezinárodní spolupráce 
Rok 2010: 

Byla navázána spolupráce se slovenskou MAS Zlatá cesta. Tato MAS sdružuje 29 obcí a 2 

města v Banskobystrickém kraji, www.zlatacesta.sk. 

 

 

 

                       MAS Regionu Poodří, o. s. 

 

Národní spolupráce 

ROK 2008: 

MAS Regionu Poodří, o. s. uzavřela v roce 2007 smlouvu o spolupráci s MAS Moravská 

cesta a MAS Moravský kras a vzniklo partnerské uskupení „Moravská brána do Evropy“. 

Spolupráce se soustavně rozvíjí. V roce 2008 se konalo několik schůzek partnerských 

MAS: 6. ledna 2008 – Cholina, 7. května 2008 – Skrbeň, 16. Října 2008 – Olomouc 

Byly vytvořeny stahovací propagační bannery v obdobné grafice, konala se společná 

prezentace na výstavě Země Živitelka. 

 

Rok 2009:  

Podpořené projekty, které byly realizovány v roce 2010: 

„Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“ 

„Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických památek 

na venkově“ 

 

Rok 2010:  

V roce 2010 byly realizovány následující 3 projekty spolupráce partnerského uskupení 

„Moravská brána do Evropy“:  

 „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“: 

 „Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na 

venkově“ 

„Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických památek 

na venkově“ 

                            

http://www.zlatacesta.sk/
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Mezinárodní spolupráce 
ROK 2008: 

MAS začala v roce 2008 podnikat kroky k získání partnerů ze zahraničí. MAS je 

oprávněným žadatelem v Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká 

republika 2007—2013, jelikož se nachází na území Moravskoslezského kraje. Proto je 

plánováno uzavřít partnerství se slovenskou MAS o.z. Podpolanie, bohužel potenciální 

slovenští partneři zatím nevyvíjí žádnou aktivitu směrem k formálnímu uzavření 

partnerské smlouvy.  

Do budoucna plánuje MAS uzavřít i partnerství s MAS z Maďarska a Polska, bylo osloveno 

několik potenciálních partnerů, zatím bez odezvy.  

 

ROK 2009: 

MAS začala intenzivněji komunikovat se slovenskou  partnerskou MAS o.z. Podpolanie, 

zástupci o.z. Podpolanie se zúčastnili v roce 2009 „Otevírání Poodří a pooderského 

koštování“. 

Stále přetrvává problém s nalezením vhodných partnerů z dalších zemí, nedaří se najít 

partnera v Polsku (na řece Odře) a v Maďarsku 

 

Rok 2010: 

Došlo k prohloubení spolupráce  se slovenskou  partnerskou MAS o.z. Podpolanie, 

proběhly 3 vzájemné návštěvy.  

Do budoucna by MAS ráda našla partnerskou MAS v Polsku - podél řeky Odry. 

Dále pak případně v Německu, na území, kde žijí obyvatelé, kteří byli 

vystěhování z německých obcí Poodří po II. Světové válce. 

 

Rok 2011: 

Byla navázána spolupráce s maďarským partnerem, MAS 36 Jó Palóc. V rámci akce 

„Otevírání Poodří a pooderského koštování“ dne 14. května 2011 byla podepsána 

trojstranná Smlouva o partnerské spolupráci mezi MAS „36 Jó Palóc“, o.z.  Podpoľanie a 

MAS Regionu Poodří,o.s. 

 

 

 

                      

                         MAS Podhostýnska, o.s. 

 

Národní spolupráce 

 „Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro 

společenské a kulturní akce“ (KPO) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (8. kolo) 

KMAS: MAS Podhostýnska (ZK) 

PMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

Anotace: nákup vhodného zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí v obou 

sousedících regionech (velkoprostorové stany, dřevěné rozkládací pódium, ozvučovací 

technika apod.) a zařízení elektronické a „kamenné“ podpory těmto akcím (webový 

infoportál, online kamery a venkovské infocentrum na zámku v Dřevohosticích). 

Projekt je zrealizován. 

 

Mezinárodní spolupráce 
Příprava a podání žádosti o dotaci k projektu „Kroje našich krajů“ s MAS- Partnerství 

Moštěnka a MAS Malohont. Projekt byl neúspěšný, byl přepracován a znovu předložen.  
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MAS hledá vhodné partnery ze Slovenska a Polska. Na Slovensku proběhlo několik 

jednání s MAS Magura Stražov. Jedná se o nepodpořenou MAS, proto spolupráce není 

aktivní.  

Dále se MAS snažila navázat spolupráci s rakouskou MAS Lag WIPPTAL, ale bohužel 

spolupráce ztroskotala na nezájmu rakouského partnera. 

 

 

4. Spolupráce do budoucna, možné finanční zdroje 
 

 

Schéma spolupráce partnerských MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předložené projekty spolupráce Leader 4.1.2 
 
Partnerské MAS předložily ve 13.kole PRV IV.2.1. následující projekty spolupráce: 

 

„Kroje našich krajů“ (KNK) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (13. kolo) 

KMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK) 

PMAS: MAS Podhostýnska (ZK), MAS Moravská cesta (OK), MAS MALOHONT (SK) 

Rozpočet: 4 973 500,- Kč 

Anotace: podpora folkloru na území partnerských MAS – zakoupení souborů hanáckých, 

valašských, záhorských krojů a kroje z národopisné oblasti Gemer – Malohont na 

Slovensku, součástí projektu návštěva folklorních souborů na akcích na území 

partnerských MAS a pořízení propagačních materiálů – bannery s popisky krojů, 

krojované panenky. 

MBE – Moravská brána 

do Evropy, 3 společně 

zrealizované projekty 

Předložený projekt 

spolupráce - Kroje 

našich krajů 

Předložený projekt 

spolupráce – Nová 

energie pro 

regionální značku 

Možný budoucí 

projekt na 

Visegrádský fond 

nebo OP 

Meziregionální 

spolupráce – téma 

propagace 

kulturních 

památek 
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„Cérky a ogaři poznajte našu krajinu“  

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (13. kolo) 

KMAS: Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko (ZK) 

PMAS: MAS Podhostýnska (ZK) 

PMAS: MAS Střední Vsetínsko (ZK) 

Rozpočet projektu: rozpočet 1569000,- 

 

Anotace: navázání úzké spolupráce nepodpořené MAS Střední Vstetínsko a podpořené 

MAS Podhostýnska, zmapování turistických atraktivit v regionech partnerských MAS, 

vytvoření speciálního informačního systému turistických atraktivit s využitím mobilních 

telefonů, instalace infotabulí v regionu MAS Střední Vsetínsko, příprava a tisk map s 

vyznačením zmapovaných turistických atraktivit, uspořádání 2 turistických akcí se 

zapojením dětí a mládeže, výroba stolní hry pro děti zaměřené na poznání míst regionů 

partnerských MAS, uspořádání konference k projektu. 

 

„Nová energie pro regionální značku“ (NEREZ) 

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (13. kolo) 

KMAS: MAS Moravská cesta (OK)  

PMAS: MAS – Partnerství Moštěnka (OK/ZK), Uničovsko, o.p.s. (OK), Prostějov venkov 

o.p.s. (OK) 

Rozpočet: 775 000,- Kč 

Anotace: Předmětem projektu je propagace regionální značky „HANÁ regionální 

produkt®“ na území zapojených MAS.  Součástí projektu bude pořádání akcí a 

workshopů  spojených s prodejem certifikovaných produktů v regionech partnerských 

MAS.  Dále bude zorganizován seminář pro výrobce a budou vydány propagační 

materiály. 

 

„Regionální značení místních výrobků a služeb - podpora rozvoje regionálního 

trhu“  

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce (13. kolo) 

KMAS: MAS Regionu Poodří, o. s. 

PMAS: Podpoľanie 

Rozpočet: 1 619 000,- Kč 

Anotace: Předmětem projektu je pilotní testování certifikace služeb regionální značky 

Moravské Kravařsko na území MAS Regionu Poodří a zahájení certifikace výrobků i služeb 

na území MAS Podpoľanie. Certifikace výrobků a služeb bude na území obou partnerů 

podpořena propagačními aktivitami směrem k veřejnosti i potenciálním nově 

certifikovaným výrobcům a poskytovatelům služeb.     

 

Zahraniční spolupráce 
 

Partnerské MAS si vydefinovaly na jednáních následující společné témata: 

- propagace opomíjených kulturních památek v regionu 

- regionální značení (pouze MAS Podhostýnska nemá na svém území žádnou 

regionální značku)  

 

Dále se postupně definuje širší partnerské uskupení, kdy každá MAS z ČR zapojí do 

většího projektu spolupráce své partnerské MAS ze zahraničí. Ideálním stavem by bylo, 

kdyby každá MAS měla svého partnera ze Slovenska, Maďarska a Polska.  

 

Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko 

Mas – Partnerství 

Moštěnka 

MAS Malohont není partner, 

probíhají jednání 

LGD Gorna Prosna 

MAS Moravská cesta MAS Zlatá cesta Město 

Balmazujváros 

není partner, 

probíhají jednání 
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MAS Regionu 

Poodří, o.s. 

Podpoľanie 36 JÓ Paloc není partner, 

probíhají jednání 

MAS Podhostýnska není partner, 

probíhají jednání 

není partner, 

probíhají jednání 

LGD Gorna Prosna 

 

 
 

Další finanční zdroje mimo LEADER 
 

Mezinárodní visegrádský fond 

Fond podporuje více typů projektů, pro potřeby partnerských MAS jsou nejvhodnějším 

typem Standardní granty (Standard Grants): 

- podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 v oblasti kultury, 

vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a 

turistického ruchu 

- na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 4000 EUR a doba realizace projektu 

je 12 měsíců   

- termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září 

 

Výhody předložení projektu do tohoto dotačního titulu: 

- předkládání žádostí probíhá pravidelně 2x ročně 

- administrativně méně náročné, jak žádost, tak vyúčtování 

- máme partnery ze zemí V4 

 

Nevýhody: 

- míra spolufinancování  

- výdaje na řízení projektu jsou nezpůsobilé 

- maximální výše dotace je okolo 10 000 eur, což znevýhodňuje projekty, do 

kterých je zapojeno více partnerů 

- projekt by musel být zaměřen spíše pouze na propagaci památek a uspořádání 

akce 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 
Prioritní osa: 5 Mezinárodní spolupráce  

Oblast podpory: 5.1 Mezinárodní spolupráce  

Cíl podpory: Přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů a zaměstnanosti.  

 

Zaměření projektu - Místní partnerství  

Cílem místního partnerství je zlepšování kvality života v rámci konkrétní lokality 

prostřednictvím řešení specifických problémů tohoto území, zlepšení koordinace politik a 

jejich přizpůsobení místním podmínkám, příp. větší zapojení občanů a firem do plánování 

a realizace lokálních projektů.  

Místem dopadu je jeden nebo dva kraje ČR.  

Místní partnerství propojuje relevantní partnery z neziskového sektoru, veřejné správy a 

podnikatelské sféry. Pro místní partnerství platí totožná pravidla jako pro všechna ostatní 

partnerství v OP LZZ. 
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Podporované aktivity:  

 založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základě sdílení zkušeností a 

dovedností se zahraničními partnery;  

 výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místními partnerstvími v otázkách 

týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit místních 

partnerství apod.  

Uzávěrka prvního kola je 30. září 2011 ve 12:00. 

 
Výhody předložení projektu do tohoto dotačního titulu: 

- 100% dotace 

- výzvy budou průběžné 

 

Nevýhody: 

- společné téma není možné takto předložit, muselo by být upraveno dle podmínek 

výzvy 

- zahraniční partneři nemají jednotný termín předkládání žádostí 

- náročná administrativa a řízení projektu 

 

OP Nadnárodní spolupráce 

 
Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika 

patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, 

částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s 

částí Ukrajiny. 

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, 

aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již 

objeveného. Podporováno je vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování 

konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám 

a investicím. 

Aktuální výzva k  předkládání projektů: do 14.10.2011 

Jsou vyhlášeny následující priority:  

Priorita 1 - Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě 

1.3. Podpora rozvoje znalostí 

Priorita 2 - Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 

2.4. Podpora informačních a telekomunikačních technologií a alternativních řešení 

zaměřených na zlepšení přístupu 

Priorita 3 - Odpovědné užívání životního prostředí 

3.4 Podpora ekologicky příznivých technologií a aktivit 

Priorita 4 - Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů 

4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce 

4.3 Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnější města a regiony 

   

Na výzvu bude poskytnuto minimálně 22,5 mil. EUR ERDF.  

 
Výhody předložení projektu do tohoto dotačního titulu: 

- v případě získání i dotace z MMR by bylo spolufinancování pouze ve výši 15% 

celkových uznatelných výdajů 

- vhodný zdroj na pokrytí režijních výdajů zapojených MAS 

- délka realizace až 36 měsíců 
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Nevýhody: 

- náročné zpracování i řízení projektu  

- poslední výzva, navíc s nejnižší alokací finančních prostředků, třetinová oproti 

předchozím výzvám.  

- doposud byla pouze jedna organizace z ČR Lead partnerem, pravděpodobně 

subjekty z ČR nejsou brány jako zkušené pro řízení takového typu projektu 

- komunikace pouze v AJ 

- nejsou jasně vydefinováni partneři ze všech zemí V4 

- spolufinancování ze strany MMR není automatické 

- možná kurzová ztráta 

- krátká doba na zpracování kvalitního projektu 

- jedná se o poslední výzvu 

 

5. Závěr 
 

 

Partnerské MAS aktivně spolupracují na národní úrovni, na mezinárodní úrovni není 

spolupráce plně rozvinuta.  Hlavním důvodem je nedostatek kontaktů na aktivní MAS 

působící v zahraničí, problémem může být i jazyková bariera. Navíc prohlubování 

mezinárodní spolupráce je časově náročné, v prvních letech realizace SPL se MAS 

soustředily zejména na administrativu výzev a na rozvojové aktivity nezbývala kapacita.  

 

Všechny MAS chtějí navazovat mezinárodní partnerství, v tomto dokumentu jsou 

uvedeny hlavní finanční zdroje a shrnuty jejich výhody a nevýhody. Záleží na každé MAS, 

jak tyto možnosti využije a zda spolupráci s organizacemi ze zahraničí bude dále rozvíjet.    


