






Z programů LEADER podpořila MAS 251  projektů  

celkovou částkou 82 599 742  Kč. 

V letech 2005 – 2013 zrealizovala MAS vlastní projekty  

v hodnotě  3 200 000,- Kč 

Celkově přinesla  MAS svou činností do regionu více než  

100 000 000,- Kč 
 

 

                    
                           Dosavadní výsledky činnosti MAS 

                      



• LEADER = propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova 

• Do r. 2013 součástí EAFRD (4. osa PRV) 

• Nařízení EK požaduje pro nové období 2014-20 koordinaci místního 
rozvoje mezi jednotlivými fondy prostřednictvím  realizace integrovaných 
strategií MAS  ve všech fondech EU  (CLLD) 

Hlavní cíle CLLD 

• podporovat místní komunity, aby rozvíjely integrované zdola –nahoru 
přístupy 

• vybudovat kapacity a stimulovat inovace (včetně sociálních inovací), 
podnikání 

• podporovat komunitní vlastnictví zvýšením účasti ve společenství a 
budováním víceúrovňového řízení a tím zajistit zapojení místních komunit 

 

                    
                      LEADER versus CLLD 

                       (komunitně vedený místní rozvoj)                   
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Struktura dokumentu 

Strategická část 

Mise 

Vize 
 

Podoblasti 

Specifické cíle 
+ ukazatelé 

Akční plán  -  akce, projekty 

Klíčové oblasti 
analýza, vize, SWOT  
STRATEGICKÉ CÍLE 

+ ukazatelé Z
p

ra
c
o

v
á
n

í 

N
a
p

lň
o

v
á
n

í 



7 

Metoda zpracování 

Analýzy, sběr podkladů, názorů a návrhů, (partneři, 

NNO, podnikatelé, občané, návštěvníci, experti…) 

Diskuse: přání - možnosti (+ experti) 

Pracovní návrhy – projednání (+ experti) 

Vylaďování (+ experti) 

Konečné projednání (+ experti) 

Schválení 



– svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří tradice, 

– s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým životním 
prostředím, 

– s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se opírá 
především o malé a střední podnikání, místní zemědělství vč. vinařství,  

– region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,  

– region s rozvinutým cestovním ruchem využívajícím přednosti vinařství, 
hodnotné krajiny, historie, památek a kulturních tradic, nabízející turistům 
nevšední zážitky i kvalitní služby, místo, kam se turisté rádi vracejí, 

– příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin 
obyvatel, 

– region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, kulturu, 
sport a rekreaci, 

– kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, který 
neztrácí své obyvatele, 

– region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá spolupráce 
mezi sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce. 

•   

 VIZE rozvoje regionu 
       Kyjovské Slovácko 2024 

                      



•   

ÚČEL ROZVOJE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU: 

• Zvýšení kvality života obyvatel 

• Posílení vazeb obyvatel k regionu 

• Zvýšení identity regionu a jeho hodnoty 

• PRINCIPY ROZVOJE MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU: 

• Udržitelný a zdravý rozvoj území, šetrný přístup k životnímu 
prostředí 

• Respektování potřeb všech skupin obyvatel 

• Partnerství, komunikace, otevřenost 

• Udržování, rozvíjení a vytváření místních tradic 

 

 

    MISE a principy rozvoje území 

   MAS  

                      



1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, 
zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, 
infrastruktura vč. dopravy, veřejná prostranství, památky, 
bezpečnost 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, 
rekreace, turistika 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

6. Průřezová oblast: Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, 
informovanost, práce s veřejností 

 

 
 

    Klíčové oblasti                      



• schůzky pracovních skupin ke klíčovým oblastem rozvoje; zpracování výstupů PS; 

• projednání výstupů PS, revize VIZE, MISE, SWOT; 

• zajištění provázanosti cílů – integrační prvky; odstranění překryvů a mezer; 

• stanovení priorit napříč oblastmi – krátkodobé + střednědobé; 

• databáze projektů (dle operačních programů) + možné způsoby financování; 

• syntéza analytických podkladů; 

• veřejné projednání pracovní verze ISÚ vč. zpracování výstupů z jednání; 

• zpracování Komunikačního plánu (Komunikační strategie) pro zpracování ISÚ a její 
implementaci, spolupráci při informování veřejnosti a partnerů a jejich aktivizaci v procesu; 

• prezentaci ISÚ na zastupitelstvech obcí MAS;  

• zapracování schválených připomínek do finální podoby dokumentu; 

• zpracování společného Akčního plánu na základě stanovených priorit; 

• tvorba programových rámců a  Finančního plánu; 

• zpracování systému implementace ISÚ vč. monitorování, vyhodnocování a aktualizace; 

• uspořádání Konference s veřejným projednáním s aktéry z území v působnosti MAS ; 

• schválení finální verze SCLLD jako závazného dokumentu (Valná hromada); 

 
 

    Co nás čeká                      



 
 

 

    Jaká je situace se základními 

   koncepční dokumenty               

• Dohoda o partnerství 

– Základní dokument o nastavující čerpání fondů EU v ČR v 
období 2014–2020 

– Probíhá proces SEA 

– Schválení Vládou ČR předpokládáno v dubnu 2014 

– Podpis do prázdnin 



1. Zvýšení konkurenceschopnosti národního hospodářství 

– cestou podpory znalostní ekonomiky,rozvoje podnikání a  

kvalifikované pracovní síly  

2. Rozvoj páteřní infrastruktury – efektivní dopravní,  

informační, energetické a environmentální infrastruktury  

3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy – kvalitní  

služby pro občany i pro ekonomiku 

4. Sociální začleňování, boj s chudobou a péče o zdraví  

- snižování rizik soc.vyloučení, zlepšení živ. stylu a zdraví 

5. Integrovaný rozvoj území – snižování reg. disparit, využití  

místního potenciálu, územní rozvoj regionů 
 

 

     Cíle Národního rozvojového plánu 



1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 

2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 

3. OP Doprava (MD) 

4. OP Životní prostředí (MŽP) 

5. OP Zaměstnanost (MPSV) 

6. OP Integrovaný regionální (MMR) 

7. Program rozvoje venkova (Mze) 

• + OP Praha a OP Technická pomoc 

      Operační programy 2014+ 



 

 
 

 

    Strategie rozvoje JMK                     

• Priority: 

1) Konkurenceschopná regionální ekonomika 
v evropském/globálním měřítku 

2) Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb 

3) Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení 
kraje 

4) Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí 
kraje 



 

 
 

 

     
Správní obvody ORP, pro 
zpracováváno IPRZU  



• Od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti 

 

• Od podpory všeho ke koncentraci na priority 

 

• Od dotací k návratným finančním nástrojům 

 

• Od plošné podpory k respektování území 

 

• Od izolovaných projektů k integrovaným plánům 

                                   HLAVNÍ POSUNY PRO NOVÉ OBDOBÍ 
2014 - 2020 



 

 

                              OD IZOLOVANÝCH PROJEKTŮ  
   K     INTEGROVANÝM PLÁNŮM 


