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Příloha 1 
Osnova integrované územní strategie rozvoje venkova 
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1. Téma Strategie  

 
 
 

VVVAAALLLAAAŠŠŠSSSKKKOOO   SSSOOOBBBĚĚĚ   –––   SSSVVVĚĚĚTTTUUU   VVVAAALLLAAAŠŠŠSSSKKKOOO   
 
 
 
MAS Hornolidečska si zvolila téma č.2: 
 

Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech 
 
Udržení a rozvoj kvalitních služeb jsou nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí. Ve 
své podstatě také posilují přitažlivost těchto oblastí. Je třeba omezovat diskriminaci a 
podporovat začleňování slabších vrstev stejně jako rovnost mezi muži a ženami. Zvyšovat 
atraktivitu území, aby se udrželo, ale i přilákalo obyvatelstvo. Aktivity, které by mohly být 
v tomto rámci vykonány, jsou např.: 

• průzkumy, analýzy, expertizy, předběžné studie, 
• kulturní, společenské a zábavné akce související s tématem (festivaly, slavnosti, pouti), 
• vzdělávání, 
• informace pro uživatele, 
• propagace, vnitřní komunikace, 
• služby nezbytné pro hospodářství a život obyvatelstva na venkově, 
• podpora pracovních aktivit, včetně s tím souvisejících studií, se zřetelem na dostupnost 

těchto oblastí, hromadnou dopravu, správu a obnovu veřejných nezastavěných 
prostranství s cílem podporovat zlepšení stavu životního prostředí, zapojit slabší vrstvy 
a respektovat rovnost příležitostí, 

• snahy uplatnit nové služby, 
• vytváření a obnova multifunkčních společenských prostor, 
• posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost, 
• modernizace veřejných služeb, 
• podpora iniciativ  majících za cíl využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie, 
• studie a práce v oblasti ochrany rázu krajiny, 
• aktivity, jejichž cílem je integrace slabších vrstev do společnosti a podpora jejich 

potřeb. 
 

2. Žadatel/p ředkladatel Strategie  

2.1. Identifikace žadatele 

 
• Přesný název MAS:   Místní akční skupina Hornolidečska 
• Sídlo MAS:   Lidečko 467, PSČ 756 15 
• Tel:     +420571447945 
• E-mail:    lidecko@quick.cz  
• Právní forma MAS:   Občanské sdružení 
• IČO:    2667619 
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2.2. Zpracovatel Strategie 

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
Adresa: nám. Míru 64, 760 01 Zlín  
IČO: 45659176 
Tel.: 577 630 430  
e-mail: mail@rra-vychodnimorava.cz  
www.rra-vychodnimorava.cz  

 

3. Stručné představení oblasti a analýza sou časného stavu na místní úrovni  

3.1. Popis oblasti 

3.1.1 Geografická charakteristika 

Mikroregion Hornolidečsko je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu 
Vsetín a leží u státních hranic se Slovenskou republikou – sousedí s krajem Trenčín. 
Mikroregion Hornolidečsko patří mezi tzv. „přeshraniční mikroregiony“. Mikroregion tvoří 
obce: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, 
Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka. Z obcí 
mikroregionu přímo u hranic se Slovenskou republikou leží obce: Valašská Senice, Francova 
Lhota, Střelná, Študlov. 
Území mikroregionu se nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti Beskydy s velkým 
množstvím přírodních rezervací, která je největší CHKO v ČR, CHKO Bílé Karpaty a 
Vizovickými vrchy. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice, ležící 
v oblasti Javorníků. Oblast patří k pomoří Černého moře. Všechny zdejší potůčky a potoky 
směřují k řece Senice a ta se vlévá do Bečvy, která odvádí vody do řeky Moravy. Jen malá část 
vod ze Střelné stéká do Váhu1. 

Obyvatelstvo 

Na území mikroregionu žilo k 1.3.2001 (SLDB) 11 577 obyvatel. Vývoj počtu obyvatelstva 
mikroregionu ukazuje následující graf. Do roku 1970 počet obyvatel rostl. Od roku 1970 počet 
obyvatel v mikroregionu klesá, až při posledním Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 
2001, kdy proběhlo poslední Sčítání je zaznamenán trvalý mírný nárůst.  

Tabulka č. 1. Vývoj po čtu obyvatel v období 1869-2001 dle SLDB 

                                                 
1 Střelná svými dvěma potoky patří k povodí Váhu i k povodí Bečvy.  
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Vývoj po čtu obyvatel mikroregionu v letech 1869-2001 
dle SLDB
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Důležitým demografickým ukazatelem je věkové složení populace. Podle údajů sčítání lidu, 
domů a bytů byl v mikroregionu v roce 2001 progresivní typ populace (předproduktivní 
skupina obyvatel převažovala nad poproduktivní složkou obyvatelstva). Při srovnání s okresem 
Vsetín je složení obyvatelstva v mikroregion příznivější než v okrese Vsetín, viz následující 
tabulka: 

Tabulka č. 2. Věková struktura obyvatelstva mikroregionu v roce 2001 podle hlavní ch 
věkových skupin (v %) 

území rok podíl obyvatelstva ve věku v % 
   0 – 14 let 15 - 59 let 60 a více 
Hornolidečsko 2001 20,10% 64,08% 15,82% 
okres Vsetín 2001 17,51% 65,22% 17,27% 

Pramen: ČSÚ Zlín 

 
Index stáří v mikroregionu byl v roce 2001 v porovnání s okresem Vsetín nižší – zatímco 
v mikroregionu připadá na 100 obyvatel do 15-let 78 důchodců, v okrese je tento poměr skoro 
vyrovnaný (na 100 obyvatel do 15-ti let připadá 98 důchodců)   
 

Tabulka č. 3. Srovnání hodnot indexu stá ří mikroregionu a okresu Vsetín v roce 2001  

území rok index stáří 
  celkem muži ženy 

Hornolidečsko 2001 78,73 56,66 103,56 
okres Vsetín 2001 98,58 77,76 120,47 

Pramen: ČSÚ Zlín 

 
Při sledování úrovně vzdělání mezi posledními dvěma sčítáními v roce 1991 a 2001 došlo 
v mikroregionu k výraznému snížení podílu osob pouze se základním vzděláním (o 15 %), 
naopak došlo ke zvýšení podílu osob se středním, vyšším a vysokoškolským vzděláním. 
Nejméně maturitu mělo v roce 2001 20,5 % lidí nad 15 let věku (v roce 1991 pouze 10,5 %).  

Tabulka č. 4. Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let v ěku v mikroregionu dle 
SLDB 
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  z toho mající nejvyšší dokončené vzdělání 
Území Rok základní střední úplné střední vysoko- 

   učňovské odborné odborné školské 
mikroregion 1991 47,36% 35,30% 2,80% 12,61% 1,93% 
Hornolidečsko 2001 32,12% 19,71% 23,70% 20,53% 3,95% 

Pramen: ČSÚ Zlín 

Osídlení 

Nejvýznamnějším centrem osídlení pro mikroregion je Horní Lideč. Mikroregion zahrnuje 14 
obcí a 15 částí. Na 2 části se dělí Francova Lhota.  
 
Žádná obec mikroregionu nemá více jak 2000 obyvatel. Největšími obcemi jsou Lidečko a 
Francova Lhota (mají více jak 1500 obyvatel), nejmenší obcí jsou Valašské Příkazy s 232 
obyvateli.  
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Tabulka č. 5. Velikostní skupiny obcí 

Velikostní skupina obce Počet obcí Podíl obyvatel (v%) 
                -   199 0 0 
        200 –    499  3 8,9 
        500 –    999 7 37,8 
     1 000 – 1 999  4 53,3 
Úhrn 14 100 

Pramen: ČSÚ Zlín 

Tabulka č. 6. Základní charakteristika mikroregionu 

Průměr na 1 obec 
Rok Počet obcí  Počet 

obyvatel 
Rozloha v 

ha Počet ob. Rozloha  
  (v ha) 

Hustota 
obyvatel 
na 1 km 2 

2001 14 11577 16 558 827 1183 70 

Pramen: ČSÚ Zlín 
 
Hustota zalidnění mikroregionu Hornolidečsko (70 ob. na 1 km2) je výrazně nižší než je 
hustota obyvatel na 1 km2 u Zlínského kraje (ta činí 151 ob. na 1 km2) a také výrazně nižší než 
je průměr okresu Vsetín (129 ob. na 1 km2). Nižší hustotu obyvatel způsobuje nízká 
koncentrace obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu.  

Bydlení 

Domovní a bytový fond je jedním z rozhodujících faktorů životní úrovně obyvatelstva. Při 
posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 měl mikroregion celkem 3602 domů a 3662 
bytů, z toho bylo 82,4 % domů a 84,7 % bytů obydlených trvale.  
  
Z dlouhodobého hlediska se počet domů a bytů v mikroregionu zvyšuje. Od roku 1930 je 
zaznamenán prudký nárůst počtu domů, což bylo způsobeno hlavně z důvodu rychlejšího 
tempa nové bytové výstavby a tedy většího přírůstku než byl úbytek v důsledku demolicí či 
převodů mezi neobydlené pro rekreační účely. Takový byl (s menšími výkyvy) i vývoj 
v jednotlivých obcích mikroregionu.  
 
Bytová výstavba se v mikroregionu od roku 1970 zvýšila o cca. 30 %. Při posledním SLDB 
v roce 2001 měl mikroregion 3478 trvale obydlených bytů. Největší navýšení bylo 
zaznamenáno u obce Horní Lideč (o 91 % oproti roku 1970), naopak ke snížení trvale 
obydlených bytů došlo u obcí Lužná a Valašská Senice. 
 
Grafické znázornění vývoje domovního a bytového fondu v mikroregionu ukazují následující 
grafy: 



  9 z 50 

Tabulka č. 7. Vývoj po čtu trvale obydlených byt ů v mikroregionu v letech 1970-2001 dle 
SLDB 
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Pramen: ČSÚ Zlín 

Tabulka č. 8. Vývoj po čtu dom ů v mikroregionu v letech 1869-2001 dle SLDB 

Vývoj po čtu dom ů v mikroreigonu v letech 1869-2001
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Pramen: ČSÚ Zlín 

 

3.1.2 Ekonomická charakteristika 

Z počtu bydlícího obyvatelstva v mikroregionu bylo při posledním sčítání v roce 2001 celkem  
5 650 ekonomicky aktivních, tj. 48,8 %. V jejich složení podle pohlaví převládali muži (57,8 
%). Rozdělení ekonomicky aktivních obyvatel mezi jednotlivé sektory hospodářství ukazuje, že 
nejvíce pracovníků je zaměstnáno v sekundárním sektoru. V primárním sektoru  (zemědělství, 
lesnictví a vodní hospodářství) pracuje 302 osob – tj. 5,35%; v posledních letech je však 
zaznamenáván trend snižování pracovníků v zemědělské oblasti. V sekundárním sektoru 
(průmysl a stavebnictví) pracuje 3043 osob – tj. 53,86 % a podíl terciární sféry (ostatní 
odvětví) činí 40,8%. Mimo svou obec vyjíždělo za prací 3497 osob, tj. 61,9% z celkového 
počtu ekonomicky aktivních. 
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Pramen: ÚP Vsetín 

 

Průmysl a zemědělství: 

Struktura hospodářství mikroregionu Hornolidečsko je ovlivněna historickým vývojem a 
zdejšími přírodními podmínkami. V průběhu devadesátých let prošla ekonomika oblasti 
(podobně jako v celé České republice) významnými transformačními změnami, spojenými s 
velmi rychlou privatizací a také s restrukturalizací činností. Byly omezeny některé výrobní 
provozy, na druhé straně s rozvojem soukromého podnikání nově vznikla řada malých a 
středních firem, především v nevýrobní sféře, v průmyslu a ve stavebnictví. 
 
V mikroregionu působí celkem 2 265 ekonomických subjektů (údaje získané z internetu – 
Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES).  
 
Zemědělská půda představuje 39,6 % celkové výměry, z toho orná půda tvoří 37 % zemědělské 
půdy. Největší podíl v nezemědělské půdě, která činí 60,4 % celkové výměry, představuje s 84 
% lesní půda.  

3.1.3 Historie 

Historické osídlení mikroregionu Hornolidečska je datováno do 10. a 11. století. V té době již 
pravděpodobně existovalo několik osad ležících na obchodní stezce podél říčky Senice od 
Moravské brány do Vlárského průsmyku a Pováží. Svědčí o tom některé archeologické nálezy 
(např. bronzový oštěp a sekyrka, pazourkové nástroje apod.). První písemné zmínky jsou však 
až ze 13. až 15. století nejčastěji se změnou majitele. Jednotlivé obce spadaly do panství 
Vizovického, Brumovského a Vsetínského. Území Hornolidečska bylo poznamenáno 
neblahými důsledky bojů – v 15. století boje valašského lidu za svobodu proti Habsburkům 
v 17. století pustošení turko-tatarského vpádu. Obce ležící u hranic navíc trpěly od poloviny 16. 
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stol. až do počátku 18. stol. vleklými pohraničními spory mezi moravskými a uherskými 
panstvími.  
 
Od svého vzniku měly obce Hornolidečska zemědělský charakter. Významné bylo ovocnářství, 
pastevectví, formanství, podomácku se vyráběly šindele, křiváky (nože), plátno, dřevěné uhlí.    
 
Od 1. 1. 2000 byla České republika nově rozdělena do 13 krajů. Mikroregion Hornolidečsko je 
součástí Zlínského kraje (okresu Vsetín), který tvoří okresy Uh. Hradiště, Kroměříž, Vsetín a 
Zlín. 

3.1.4 Kultura 

Na mnoha vesnicích se dodnes udržují tradiční lidové zvyky a slavnosti, které jsou ve většině 
případech spíše místního charakteru. Mezi nejvýznamnější pravidelně konané kulturní události 
patří především hodové slavnosti, masopustní oslavy, vodění medvěda, kácení a stavění máje, 
poutě. V posledních letech je obec Horní Lideč jedním ze „satelitních městeček“ při pořádání 
Filmového festivalu pro děti a mládež Zlín. V roce 2005 zde proběhne již 3. ročník. 
 
Mezi významné kulturní akce mikroregionu patří: 

� Mikulášské a vánoční besídky 
� Hasičské soutěže 
� Vystoupení cimbálových muzik, lidové zábavy a plesy 

 
V mikroregionu je také pořádána řada sportovních akcí, z nichž některé přesahují svým 
významem hranice mikroregionu – cyklozávody, Mezinárodní týden turistiky, aj. 

3.1.5 Památky 

Mikroregion je oblastí s hlubokou historií a bohatými tradicemi, první písemné správy jsou z 
14. – 16. stol. 

obec památky obec památky 
Francova 
Lhota 
 

- pozdně barokní kostel sv. Štěpána 
Uherského z r. 1786 

- na horním konci „Kobzova“ lípa asi 
300 - 400 let stará, obvod 630 cm 

- kamenný kříž před farním 
kostelem 

 

Prlov 
 

- prlovský rybník se vzácnou faunou 
- údolí Pozděchůvky s meandrujícím 

přírodně zachovalým tokem 
- pomník od M. Axmana a J. Kavana 

jako památka na 16 zdejších umučených 
občanů nacisty v r. 1945 

- v blízkosti obce „Ploština“ – lesní 
zámeček Trubiska s vývěry sirnatých vod 

 
Horní 
Lideč 
 

- repliky valašských staveb – 
zvonice, studna 

- nález s doklady pravěkého 
osídlení v trati pod strání 

- kostel sv. Václava vysvěcen 
v roce 1994 

- kaple sv. Václava z r. 1929 
- sýpka z 18. stol. 
- socha P. Marie, kamenné kříže, 

boží muka 
- památný dub, stáří 500 let 
- pomníky obětem I. a II. svět. války a 

obětem komunismu 
 

Seninka 
 

- chalupa čp. 1 – velmi hodnotná 
lidová roubená architektura z r. 1832 

- místní květnaté louky s teplomilnou 
květenou 

 

Lačnov 
 

- roubená usedlost čp. 13 se 
studnou a okovem z r. 1811 

- Lačnosvké rybníka s vodní faunou 
a s možností rybolovu 

- Lačnovské skály – hojně 
vyhledávány horolezci 

Střelná 
 

- dominantou obce je nový kostel 
Pany Marie 

- zvonice z r. 1837 
- chalupa čp. 18 s areálem, původní 

usedlost dokládající starou zástavbu 
obce 



  12 z 50 

- v okolí vzácná květena 
 

- lípa z konce 17. stol. 
 

Leskovec 
 

- hrob a pomník obětí nacismu na 
hřbitově 

- památka partyzánského hnutí 
- vzácná květena v okolních 

listnatých lesích 
 

Študlov 
 

- usedlost čp. 82roubená chalupa 
dokládající archaické architektonické 
prvky a podmínky života v pol. 19. stol. 

- Hrádek – chráněné území 
s teplomilnou flórou a faunou 

- v blízkosti obce naleziště jantaru 
 

Lidečko 
 

- farní kostel sv. Kateřiny z r. 1511 
- před obcí, směrem do Vsetína se 

tyčí jedinečná bizardní skalní stěna 
pískovců „Čertovi skály“, přírodní 
památka 

 

Valašská 
Polanka 
 

- v obci se zachovaly lidové tradice – 
malování kraslic 

- typické dřevěné Valašské stavby 
- kamenný kříž z r. 1779 – před 

kostelem 
- kostel sv. Jana Křtitele z r. 1778 
- výskat ohrožené flóry včetně 

orchidejí 
 

Lužná 
 

- zvonice pod železniční tratí – 
roubená drobná valašská lidová 
architektura z konce 18. stol., zvon z r. 
1773 

- soubor tří roubených valašských 
kamenných sklípků, zajímavých svým 
seskupením 

- údolí Luženky – krajina 
s meandrujícím potokem a loukami 
s výskytem ohrožené flóry 

 

Valašská 
Senice 

- typické dřevěné Valašské stavby – 
Valašská architektura 

- kamenné a dřevěné kříže 
- přírodní zajímavosti (rybník) 
 

Pozděchov 
 

- římskokatolický kostel sv. Jiří z let 
1700–1710  

- evangelický kostel z let 1870-1895  
- lovecký zámeček na Trubiskách 
- Boží muka 
- chalupa čp. 66 z r. 1874 
 

Valašské 
Příkazy 

- zachovaná dřevěnice – památka 
tradičního lidového stavitelství (typické 
dřevěné Valašské stavby) 

- kaplička ve středu obce 
- Boží muka, křevěný kříž 
 

3.1.6 Sociální charakteristika 

V rámci mikroregionu je jako středisko služeb celého území obec Horní Lideč. Avšak 
významnějším střediskem služeb pro celý mikroregion je okresní město Vsetín.  

Celý mikroregion disponuje dostatkem potencionálních pracovních sil využitelných pro rozvoj 
služeb. V malých sídlech mikroregionu se projevuje ekonomická nerentabilnost provozoven 
služeb, což je však obecný jev obtížně řešitelný pokud obec neposkytuje možnosti a atraktivity, 
které přitáhnou větší množství návštěvníků. Vybudovaná zařízení služeb jsou převážně pro 
koncentrované služby. Takováto střediska však zůstávají mnohdy využívána pouze zčásti a 
jejich technický stav se zhoršuje. 

Samostatné lékařské ordinace se v mikroregionu nacházejí pouze v obcích  Francova Lhota, 
Horní Lideč, Valašská Polanka a Valašská Senice. Do ostatních obcí lékař pouze dojíždí ve 
stanovenou dobu. Nejčastěji se jedná o ordinace pro dospělé a pro děti a dorost. Obyvatelé 
mikroregionu tak musí za zdravotnickou péčí dojíždět jinam – nejčastěji do Vsetína.  
Specializovaná lékařská pracoviště jsou umístěna ve Vsetíně. Zařízení sociální péče 
v mikroregionu zastoupeny nejsou. 
 
Veřejná knihovna je k dispozici v každé obci mikroregionu, i když ne ve všech případech je 
z technického hlediska vyhovující.  
 
Samostatná pošta se v mikroregionu nachází ve 4 obcích: Francově Lhotě, Horní Lidči, Prlově 
a Valašské Polance. Pro ostatní obce je vyčleněna samostatná doručovatelka.  
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Stejně tak peněžní ústavy se nacházejí v místech, kde je pošta. Pojišťovna se v mikroregionu 
nenachází. V Horní Lidči se nachází bankomat. 
 
Hasičský záchranný sbor se v mikroregionu také nenachází. Sbor dobrovolných hasičů však 
působí ve všech obcích.  
 

Úroveň vzdělání: 

Mezi posledními dvěma sčítáními v roce 1991 a 2001 došlo v mikroregionu k výraznému 
snížení podílu osob pouze se základním vzděláním (o 15 %), naopak došlo ke zvýšení podílu 
osob se středním a vyšším vzděláním. Více než polovinu obyvatelstva staršího 15ti let jenom se 
základním vzděláním mělo v roce 1991 pět obcí – Lačnov, Valašská Senice, Lužná, Prlov, 
Pozděchov, zatímco v roce 2001 to nebyla žádná obec. Více jak 40 % obyvatelstva staršího 
15ti let měly pouze dvě obce – Lačnov a Valašská Senice. Nejvýraznější pokles podílu osob se 
základním vzděláním proti roku 1991 nastal v obcích Lužná, Prlov a Leskovec. 
 
Naopak vzrostl počet i podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním. Nejméně 
maturitu mělo v roce 2001 20,5 % lidí nad 15 let věku (v roce 1991 pouze 10,5 %). 
Nejvýraznější zlepšení stupně vzdělanosti zaznamenaly obce Lužná, Prlov, Valašské Příkazy a 
Lačnov.  

Tabulka č. 9. Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let v ěku v mikroregionu dle 
SLDB 

  z toho mající nejvyšší dokončené vzdělání 
Území Rok základní střední úplné střední vysoko- 

   učňovské odborné odborné školské 
mikroregion 1991 47,36% 35,30% 2,80% 12,61% 1,93% 
Hornolidečsko 2001 32,12% 19,71% 23,70% 20,53% 3,95% 

Pramen: ČSÚ Zlín 

3.1.7 Životní prost ředí 

Na geologické stavbě mikroregionu se podílí především předčtvrtohorní regionálně geologická 
jednotka - flyšové pásmo Západních Karpat. Geologicky jsou Západní Karpaty součástí 
rozsáhlé soustavy mladých pásemných pohoří, vznikajících ve třetihorách působením několika 
fází alpinského vrásnění. Protože od ukončení těchto pohybů neuplynula z geologického 
hlediska dlouhá doba, jeví se jako soustava mohutných hřbetů, oddělených hlubokými údolími 
nebo kotlinami. Modelace reliéfu je podporována trvalým výzdvihem celé oblasti ve 
čtvrtohorách. 
 
Reliéf mikroregionu je velmi členitý a kontrastní, vyznačuje se pestrou mozaikou různých 
tvarů, od mohutných hornatinných a vrchovinných horských hřbetů, přes hluboká údolí, kotliny 
a brázdy až po plochý nízký pahorkatinný reliéf v severozápadní části mikroregionu. Ploché 
horské hřbety a rozsochy přecházejí do příkrých svahů, hustě členěných stržemi a údolími, 
typický je rozvoj vodní eroze a sesuvů.  
 
Více jak 60% plochy reliéfu mikroregionu dosahuje středního sklonu 8-15o, 10% plochy 
středního sklonu 15-25o, zbytek reliéfu mikroregionu má pak střední sklony menší jak 8o. 
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Střední nadm. výška mikroregionu je 540 m a 83% plochy mikroregionu leží v nadm. výškách 
350-750 m.  
 
Celkově v reliéfu mikroregionu výrazně převažuje erozně-denudační a strukturně-denudační 
vrchovinný a hornatinný reliéf na flyšových pískovcích a jílovcích nad akumulačním a erozně-
akumulačním reliéfem v kotlinách, brázdách a výrazných dnech údolí. Podle regionálního 
geomorfologického členění reliéfu patří území mikroregionu k provincii Západní Karpaty, 
k subprovincii Vnější Západní Karpaty. V rámci ní mikroregionu zasahuje do oblasti 
Slovensko-moravské Karpaty - Javorníky, Vizovická vrchovina, Bílé Karpaty. 
 
Povodí území mikroregionu náleží úmoří Černého moře. Největším tokem je Senice (levý 
přítok Vsetínské Bečvy). V mikroregionu se nachází - menší soustavy rybníků jsou Lačnovské 
rybníky a jednotlivě menší rybníky. Podle povrchového odtoku patří zájmová oblast 
k nejvodnatějším územím v ČR. Proto celá oblast mikroregionu náleží k chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod Beskydy. V krajině převažují pole, tj. ekologicky silně nestabilní 
ekosystémy. Severní část zájmového území leží v  CHKO Beskydy. Nalezneme zde výraznou 
mozaiku polí, luk a lesů, které mají z velké části změněnou  dřevinnou skladbu. 
 
V zájmovém území je vymezen systém ekologické stability na všech úrovních.  Biokoridory 
jsou vymezeny hlavně podél vodních toků – tj. vodní a lužní biotopy a dále biokoridory 
okolních mezofilních biotopů. Významnými biocentry jsou Radhošť-Kněhyně (pokryto 
jedlobučinami z 30 – 40% původními), Makyta (jedlobučiny karpatského charakteru). Většina 
prvků  ÚSES teprve čeká na své vytvoření. Kostra ekologické stability je málo kvalitní, značně 
řídká. Na území se vyskytuje CHOPAV. 
 
Přehled ZCHÚ mikroregionu Hornolidečsko: 

� NPR Pulčín - Hradisko (72, 73 ha) - k.ú. Francova Lhota: skály budované na flyš.  
pískovcích s pseudokrasovými jevy, přirozené smíšené porosty 

� PP Rybník Neratov (1,90 ha) - k.ú. Prlov: rybník se vzácnou faunou (čolek velký, rak) 
� PP Prlov (3,48 ha) - k.ú. Prlov: tři lokality s výskytem pestré květeny a orchidejemi 
� PP Lačnov (0,23 ha) - k.ú. Lačnov: bohatá lokalita šafránu 
� PP Sucháčkovy paseky (0,7 ha) - k.ú. Lačnov: louka s výskytem šafránu bělokvětého 
� PP Hrádek (3,20 ha) - Študlov: louka s teplomilnou květenou a faunou 
� PP Pozděchov (O,28 ha) - Pozděchov: lokalita šafránu bělokvětého 
� PP Kopce (0,75 ha) - Lidečko: jeskyně - bohatá fauna netopýrů  
� PP Čertovy skály (0,15 ha) - Lidečko - schodovitě uspořádané kvádry eocenních 

pískovců 
 
Lesy mikroregionu tvoří ze 78 % jehličnany (67 % smrk, 7 % jedle, 2 % modřín a 2 % 
borovice) a 22 % listnáče (16 % buk, 2 % habr, 1 % javory, 1 % bříza a 2 % ostatní listnáče). 
Před nástupem lidské kolonizace byly rozhodujícími dřevinami (dohromady tvořily více než 90 
% lesů mikroregionu) buk, od středních poloh spolu s jedlí, a dnes dominující  smrk se 
vyskytoval výrazněji jen v polohách nad 900 m n. m. 

3.1.8 Příslušnost do regionu se soust ředěnou podporou státu dle Usnesení Vlády ČR 
č. 722/2003. 

 
Mikroregion Hornolidečsko nenáleží do regionu se soustředěnou podporou státu dle Usnesení 
Vlády ČR č. 722/2003.  
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Mikroregion Hornolidečsko spadá mezi podporované regiony vymezené kraji, resp. Zlínským 
krajem. 
 
Území je přirozeně jednotné, spojité a odpovídá stanoveným cílům Iniciativy Leader+. 

3.2. Zdůvodn ění jednotného charakteru území ve vztahu k navržené mu tématu 
Strategie 

3.2.1 Důvod výb ěru daného území 

Základem pro vznik mikroregionu byla dobrovolná spolupráce obcí, která je dána spádovostí, 
historickými i současnými vazbami, společně řešenými problémy a rovněž zájmem sdružených 
obcí respektovat principy regionální politiky, tj. spolupráce, partnerství a programování. Je 
logické, že když jedna obec řeší problémy např. s plynofikací, vodovodem a kanalizací, 
autobusovou dopravou, školstvím atd., nemusí se až tak příliš obracet s těmito problémy na 
obce z druhého konce okresu, ale spolupracuje se sousedními obcemi. 
 
Území Hornolidečska se rozprostírá podél říčky Senice vlévající se do Vsetínské Bečvy. Pro 
jednotlivé obce jsou typická dlouhá a úzká údolí se značně svažitými pozemky. Mikroregionem 
prochází trať č. 280 Hranice na Moravě – Horní Lideč a tzv. Valašská urbanistická osa Zlín – 
Vsetín – Valašské Meziříčí, která je integrovaná úseky silnic 1 tř. č. 49, 69 a 57 a prochází jí 
hlavní silniční spojení zlínské a ostravské aglomerace. Především tyto prvky jsou hlavní 
spojnicí členských obcí Hornolidečska. Celistvost daného území nejlépe dokladuje mapka 
mikroregionu Hornolidečska a přiložená mapa v příloze č.8: 
 

  
 

3.2.2 Vznik daného území 

Mikroregion Hornolidečsko je jedním z nejstarších mikroregionů založených ve Zlínském 
kraji. Představitelé obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, 
Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužna, Prlov, Pozděchov, Leskovec a 
Seninka dne 22.5.1995 založili zájmové sdružení právnických osob s názvem „Sdružení obcí 
Hornolidečska“. Dne 31.12.2001 bylo zájmové sdružení přeregistrováno na dobrovolný svazek 
obcí v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Příprava v mikroregionu na program LEADER probíhala už od roku 2002, kdy 19.9.2002 byl 
položen základ fungující místní akční skupiny formou smlouvy o spolupráci ze dne 19.9.2002. 
Ustavující schůze valné hromady Místní akční skupiny Hornolidečska proběhla dne 20.7.2004. 
Území působnosti MAS Hornolidečska respektuje území dobrovolného svazku obcí 
Hornolidečska vymezeného jejími členskými obcemi. 

3.2.3 Zvláštnosti území, p řednosti či zápory, které vedou k zam ěření Strategie 

Území mikroregionu se nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti Beskydy s velkým 
množstvím přírodních rezervací, která je největší CHKO v ČR a částečně také CHKO Bílé 
Karpaty. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. 
 
Mikroregion Hornolidečsko patří mezi tzv. „přeshraniční mikroregiony“ – část obcí tvoří 
hranici se Slovenskou republikou. 
 
Svou polohou a přírodními podmínkami je předurčen k rozvoji aktivit šetrných k životnímu 
prostředí – především podhorskému zemědělství, cestovnímu ruchu, rozvoji služeb a řemeslné 
výroby. V mikroregionu nejsou významné průmyslové podniky a také poloha a dostupnost 
regionu neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby. Největší devizou této oblasti je 
příroda, kulturní tradice, památky a lidský potenciál. Proto MAS Hornolidečska vybrala téma 
Strategie č. 2: „Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech“ 
s prioritami zaměřenými na rozvoj služeb, životního prostředí, kulturního a lidského 
potenciálu. 
 

4. Shrnutí dosud realizovaných program ů v dané oblasti (zejména s ohledem 
na ekonomické dopady pro danou oblast a s ohledem n a skladbu 

zúčastněných subjekt ů) 

4.1. Popis dosud realizovaných program ů v dané oblasti a shrnutí dosažených 
cílů a výsledk ů 

4.1.1 Využité a využívané programy v mikroregionu H ornolide čsko, p řínosy pro danou 
oblast 

4.1.1.1 Program ISPA 

Projekt: Čistá řeka Bečva 
 
Předkladatel projektu: mikroregion Vsetínsko  
 
Obce mikroregionu Hornolidečsko jsou zapojeny do společného komplexního projektu 
Čistá řeka Bečva, který je koncepcí odkanalizování a čištění obcí okresu Vsetín. 
Finančně a technicky nejnáročnější stavby byly zařazeny do žádosti ISPA. 
Z mikroregionu Hornolide čsko jsou zde zařazeny obce Lidečko a Horní Lideč. 
Souběžně s realizací projektů financovaných z podpory ISPA a v souladu s implementací 
směrnice Water Framework Directive 2000/60/EC bude probíhat realizace odkanalizování 
dalších 3 obcí mikroregionu Francova Lhota, Leskovec a Valašská Polanka v letech 2004–
2010, spolufinancovaných ze zdrojů SFŽP. Obce Lačnov, Lužná, Valašská Senice a 
Valašské Příkazy budou implementovat projekt v souladu se aproximační strategii v oblasti 
životního prostředí, podoblast „D“ – kvalita vod po roce 2010. 
 
Náklady projektu: 
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Celkem:  1 393,7 mil. Kč, dotace ISPA 1 081 mil. Kč (77,5 %) 
z toho:  obec Horní Lideč: 100 mil. Kč, dotace ISPA 77,5 mil. Kč (77,5 %) 
  obec Lidečko: 150 mil. Kč, dotace ISPA 116,3 mil. Kč (77,5 %) 
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- projekt je v současné době ve stádiu realizace 
- získání zkušeností s využíváním fondů EU (Kohezního fondu, jehož byl program ISPA 

předchůdcem v rámci předstrukturálních fondů) 
- zkušenosti s vytvářením a fungováním partnerství při společném rozvoji území 
- realizace projektu bude mít zásadní význam na zlepšení životního prostředí obcí a 

vybudování základní technické infrastruktury vytvoří podmínky pro rozvoj podnikání a 
zlepšení čistoty vod 

4.1.1.2 Program SAPARD 

Projekt: Sportovně  turistické a vzdělávací centrum mikroregionu Hornolidečska 
 
Předkladatel projektu: obec Horní Lide č 
 
Hlavním cílem projektu bylo vybudování sportovně turistického a vzdělávacího centra 
mikroregionu, jehož součástí je školící zařízení a veřejně přístupná internetová stanice pro 
občany celého mikroregionu. Školící a vzdělávací centrum slouží pro zájemce z řad 
soukromých firem, státních úřadů, neziskových organizací, je využíváno Úřadem práce 
ve Vsetíně pro rekvalifikační kurzy, školení, výběrová řízení uchazečů o zaměstnání, 
poradenské služby – příprava žáků pro budoucí povolání.  
 
Realizace projektu plně naplnila stanovené cíle. Výsledkem projektu je vzdělávací a školící 
centrum, 2 nové veřejně přístupné internetové stanice, 3 víceúčelové hřiště pro košíkovou, 
volejbal, tenis, pozemní (v zimně lední) hokej, fotbal, házená, hřiště pro plážový volejbal a 
dětské hřiště. Součástí projektu byly i terénní úpravy. 
 
Náklady projektu: 
8 499 000,- Kč, dotace SAPARD 6 374 000,- Kč (80%) 
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- vytvoření jednoho stálého pracovního místa – správce areálu 
- pravidelná tvorba sezónních pracovních míst 
- zlepšení kvality života v obci a mikroregionu 
- vytvoření přirozeného turistického centra mikroregionu 
- získání zkušeností z využíváním fondů EU 
 
Projekt: Oživení školského, informačního a sportovního centra obce Lačnov 

 
Předkladatel projektu: obec La čnov  

 
Projektem se provedla rekonstrukce budovy mateřské školky. Rekonstrukcí bylo dosaženo 
komplexní opravy současného stavu objektu, který byl v nevyhovujícím stavu jak 
z hlediska provozního, tak kapacitního. Zvýšily se kapacity mateřské školy pro 15-20 dětí. 
Projekt dále zahrnoval vybudování Internetové knihovny, čítárny a informačního centra 
s veřejným přístupem na internet a prostory pro školící centrum. Realizace projektu plně 
naplnila stanovené cíle.  
 
Náklady projektu: 
9 032 000,- Kč, dotace SAPARD 7 677 000,- Kč (85%) 
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Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- vytvoření 3 nových stálých pracovních míst 
- zlepšení kvality života v obci rozšířením občanské vybavenosti a volnočasových aktivit 
- získání zkušeností s využíváním fondů EU 

4.1.1.3 Program CBC Phare 

Projekt: Rozvojová studie p řeshrani ční spolupráce  
 
Předkladatel projektu: obec Horní Lide č 
 
Byla vytvořena společná rozvojová studie přeshraniční spolupráce mikroregionů 
Hornolidečsko a Púchovské doliny, ve které byly definovány předpoklady pro spolupráci 
v oblasti kultury, turistiky, sportu, v oblasti hospodářské, trhu pracovních příležitostí a 
v oblasti neziskového sektoru. Dále byl vydán společný propagační materiál propagující 
dané území se zaměřením na cestovní ruch. 
 
Náklady projektu: 
280 000,- Kč, dotace Phare CBC 210 000,- Kč (75 %) 
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- vznikl základ pro vytvoření přeshraniční spolupráce obou mikroregionů, která se od té 

doby neustále rozvíjí 
- získání zkušeností s využíváním fondů EU 
- vznik společných projektů a společný postup při rozvoji území především v oblasti 

cestovního ruchu, turistiky a zlepšování životního prostředí 

4.1.1.4 Program LEADER+ v rámci Programu obnovy venkova, dotační titul č.7 

Projekt: Zvýšení kvality života a ekologicky udržitelný roz voj Valašska  
 
Předkladatel projektu: obec Horní Lide č jako zástupce MAS Hornolidečska 
 
Projekt byl zaměřen na uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, posílení 
venkovské ekonomiky, zvýšení turistického ruchu v mikroregionu, zlepšení kvality života 
místních obyvatel a mládeže a posílení významu informačního centra. 
 
Realizace projektu plně naplnila stanovené cíle. Na základě principu programu Leader+ 
bylo vytvořeno partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou a neziskovým sektorem. 
Byly uskutečněny následující aktivity: 
- aktualizace strategie mikroregionu Hornolidečska na základě principů programu 

Leader+ 
- školení, semináře 
- dobudování sportovně turistického a vzdělávacího centra mikroregionu Hornolidečska o 

turistickou ubytovnu, stravování, parkoviště a přístupové cesty v obci horní Lideč 
- rekonstrukce domu pro agroturistiku, vybudování fitcentra a sauny v obci Prlov 
- vypracování projektové dokumentace areálu firmy GONE, s.r.o. 
- vypracování studie a projektu přechodu na normy EU firmy Masná výroba Josef Filák 
- vypracování studie a projektu na ekologické zemědělství firmy Agrofyto, s.r.o. Lidečko 
- vypracování projektu „Tržnice pro místní produkty“ a „Arboretum krajových dřevin a 

ovocných stromů“ pro květinářství v Horní Lidči – Ing. Jurčová Lenka 
 
Náklady projektu: 
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Celkem: 6 669 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 4 500 000 (67,5 %) 
z toho: obec Horní Lideč:  3 166 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 2 216 000 (70%)  
       obec Prlov:   2 721 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 1 905 000 (70%)  
       GONE, s.r.o. Prlov:  170 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 85 000 (50%)  
       Masná výroba Josef Filák:  300 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 150 000 (50%)  
       Agrofito, s.r.o. Lidečko:  200 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 100 000 (50%)  
       Květinářství Horní Lideč:  112 000,- Kč, dotace POV – Leader+ 56 000 (50%)  
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- získání zkušeností s Iniciativou společenství Leader+ 
- vytvoření 2 nových stálých pracovních míst 
- vytvoření základu Místní akční skupiny Hornolidečska 
- prohloubení spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem 
- prohloubení významu turistického a vzdělávacího centra v obci Horní Lideč pro celý 

mikroregion Hornolidečsko 
- stabilizace cca. 140 pracovních příležitostí do roku 2005 v návaznosti na projekt 

přechodu firmy na normy EU 
- pravidelná tvorba 8 sezónních pracovních příležitostí 

4.1.1.5 Program Phare 2003 – II. část 

Projekt: Výstavba centrálního parkovišt ě Hornolide čska  
 
Předkladatel projektu: obec Valašská Polanka  
 
Projekt je zaměřen na vybudování centrálního odstavného parkoviště mikroregionu  
Hornolidečsko v obci Valašská Polanka. Vybudováním doprovodné infrastruktury umožní 
návštěvníkům – turistům  oblasti Vizovických vrchů a Javorníků pohodlný a bezpečný pobyt 
s možností návštěvy řady historických a kulturních památek, sportovišť a značených 
turistických tras. 
 
Náklady projektu: 
5 150 000,- Kč, dotace Phare 3 860 000,- Kč (75%) 
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- získání zkušeností s fondy EU 
- vybudování doposud chybějící infrastruktury pro turisty v mikroregionu 
- zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu 

4.1.1.6 Program SROP 

Projekt: Relaxační a turistické centrum Hornolide čska  
 
Předkladatel projektu: obec Horní Lide č 
 
Projekt řeší dobudování a rekonstrukce sportovně-turistického a vzdělávacího centra 
mikroregionu Hornolidečska. Skládá se ze tří etap: 

- výstavba relaxačního centra (fitcentrum,sauna,wirpool,solárium,masáže) 
- rozšíření ubytovací kapacity (výstavba 3 chatek o celkové kapacitě 18 míst včetně 

sociálníno zařizení) 
- modernizace sportovního stadionu (rekonstrukce atletické dráhy, výstavba stanovišť 

pro atletické disciplíny) 
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Realizací všech tří etap projektu vznikne centrum nabízející komplexní služby – ubytování, 
stravování, možnosti aktivního sportování, relaxace a rehabilitace a kulturního vyžití a to 
jak pro rekreační turistiku tak i pro organizovaný sport formou pobytů a soustředění 
sportovních oddílů. Centrum, které je i za současného stavu významnou součástí komplexní 
nabídky turistického ruchu nejen v mikroregionu Hornolidečsko, ale celého Zlínského 
kraje, získá po dobudování a při vhodné propagaci nadregionální význam v rámci ČR a 
zahraničí (zejména turisty ze Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska). Realizací projektu 
dojde k rozšíření a modernizaci stávajícího areálu, ke zkvalitnění stávajících služeb a 
prodloužení sezóny na celoroční provoz. 
 
Náklady projektu: 
15 425 000,- Kč, dotace SROP 11 569 000,- Kč (75%) 
 
Zhodnocení ekonomických a dalších dopadů projektu: 
- získání zkušeností s fondy EU, programem SROP 
- projektem se vytvoří celkem 5,5 pracovních příležitostí především pro místní občany 
- vznikne 18 nových trvalých lůžek v ubytovacích zařízeních 
- pravidelná tvorba sezónních pracovních míst 
- zlepšení kvality života v obci a mikroregionu 
- dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionu a obce·  
- prodloužení turistické sezóny 
- vybudování stabilní struktury venkovského cestovního ruchu·  
- zvýšení přitažlivosti regionu a obce pro návštěvníky·  
- zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu·  
- zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro obec i soukromé podnikatele 

4.1.1.7 Další rozvojové programy 

Obce Hornolidečska dále využívají další dotační a rozvojové programy vyhlašované státem, 
resp. jednotlivými ministerstvy (např. MMR – program obnovy venkova, dotace na bydlení, 
SFŽP – plynofikace, apod.) a od roku 2003 programy rozvoje vyhlašované Zlínským krajem. 

4.1.2 Zhodnocení celkových ekonomických a dalších d opadů z realizovaných 
program ů pro mikroregion Hornolide čsko 

Jednou z hlavních aktivit a povinností samosprávy je zajištění dlouhodobého rozvoje svého 
území a zajištění podmínek pro trvalý život v obci. Mikroregion Hornolidečsko tvoří malé obce 
(rozpětí velikosti od 200 – 1650 obyvatel) s rozpočtem řádově v mil. Kč, ze kterého musí hradit 
provoz obce, mandatorní výdaje a na investice mnoho prostředků nezbývá. Proto mají dotační 
programy pro rozvoj obcí a celého území Hornolidečska klíčový význam.  
 
Podnikatelská činnost je základem ekonomického rozvoje daného území. Skladba 
podnikatelské činnosti je dána možnostmi území a je zaměřena především na podnikání 
v oblasti řemesel, služeb, zemědělské výroby a v cestovním ruchu. Podnikatelé přinášející 
prosperitu obcí potřebují pro svoji činnost vhodné podmínky, které vytváří veřejná správa.  
Řada dotačních titulů je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro podnikání a podporu malého a 
středního podnikání. 
 
Od roku 2002 mají obce i podnikatelé možnost využívat dotací z předstrukturálních fondů EU 
určených pro Českou republiku a od vstupu ČR do EU potom možnost využívání strukturálních 
fondů EU. Pro mikroregion Hornolidečsko, který je jedním z nejstarších mikroregionů 
Zlínského kraje, mají získané dotace jednoznačný kladný především ekonomický dopad na 
rozvoj celého území. 
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Ekonomické a další dopady projektů realizovaných z dotačních programů: 

- od roku 2002 jednotlivé subjekty čerpaly a čerpají dotace z fondů EU na realizaci 
svých projektů cca. 300 mil. Kč  

- realizací jednotlivých projektů se přispělo ke snížení nezaměstnanosti – bylo vytvořeno 
11 pracovních míst, pravidelně je vytvářeno cca. 20 sezónních pracovních míst, další 
pracovní místa vznikly a vznikají v rámci synergického efektu (především v oblasti 
služeb a cestovního ruchu), byly vytvořeny podmínky pro udržení cca. 140 pracovních 
míst 

- postupně se prohlubuje vytvořené partnerství mezi veřejnou správou, 
podnikatelskou a neziskovou sférou. Obce vytvářejí příznivé podmínky pro podnikání 
např. rekonstrukcí přístupových komunikací k podnikatelským areálům, vytvářením 
prostor pro drobné a začínající podnikatele iniciací společného postupu při propagaci 
území pro cestovní ruch vč. společné účasti na veletrzích 

- výrazné zlepšení životního prostředí v oblasti čištění odpadních vod 
- podpora a rozvoj cestovního ruchu budováním infrastruktury (sportovní zařízení, 

ubytování, stravování, relaxační centra, cyklostezky, agroturistika, parkoviště …). 
Návštěvnost v mikroregionu za poslední 2 roky vzrostla o cca. 15 %, což má 
příznivý dopad na rozvoj podnikání především ve službách a cestovním ruchu 

- vytvoření Místní akční skupiny Hornolidečska v rámci které jsou do rozhodování o 
rozvoji území zahrnuty mimo veřejné správy i podnikatelské subjekty a nezisková sféra 

- jednotlivé subjekty získaly zkušenosti s využíváním fondů EU 

4.1.3 Návaznost Strategie na minulé programy uskute čněné v mikroregionu 
Hornolide čska 

MAS Hornolidečska při zpracování předkládané Strategie provedla podrobnou analýzu 
doposud uplatňovaných a realizovaných programů v mikroregionu. Její závěry a popis 
nejvýznamnějších realizovaných programů a projektů vč. jejich dopadů na mikroregion za 
několik posledních let je uveden v předcházejících dvou kapitolách.  
 
Po vyhodnocení závěrů je zřejmé, že větší účast v rámci rozvojových programů byla doposud 
ze strany veřejné správy. Tato skutečnost je dána zaměřením doposud dostupných programů. 
Při bližší analýze realizovaných projektů vyplývá, že projekty byly řádově v mil. Kč až 100 
mil. Kč a jednalo se převážně o komplexní projekty s dopadem přesahujícím rámec jedné obce 
či celého mikroregion. Projekty menšího charakteru byly realizovány především za podpory 
rozvojových programů vyhlašovaných Zlínským krajem (od roku 2003), před tím z podpory 
Programu obnovy venkova (POV) vyhlašované MMR využívané opět převážně obcemi.  
 
Strategie navazuje na předcházející aktivity a zaměřuje se především na oblasti, které doposud 
nebyly dostatečně řešeny v minulých programech jako je rozvoj služeb, rozvoj tradiční 
řemeslné výroby, záměry zaměřené na zlepšování životního prostředí a společenského života. 
Podpořené projekty v rámci této Strategie tak vhodně doplní a rozšíří doposud uplatňované 
programy na území Hornolidečska provázáním „tvrdých“ (investičních) projektů v rámci 
kterých je budována potřebná infrastruktura pro různé aktivity a „měkkých“ (neinvestičních) 
projektů, které by často bez vhodné infrastruktury nemohly být uskutečněny. 
 
Při zpracování předkládané Strategie MAS Hornolidečska využila získaných zkušeností členů 
MAS z předcházejících aktivit se snahou o odstranění chyb z dřívějších programů zejména 
nedostatečná spolupráce, malé prosazování principu partnerství, uplatňování lokálních zájmů a 
nedostatečná spolupráce při plánování rozvoje území. 
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4.1.4 Členové MAS, kte ří se účastnili t ěchto program ů 

- Horní Lideč (Sapard, SROP, LEADER+ v rámci POV, ISPA – 1. kolo v rámci projektu 
Čistá řeka Bečva) 

- Lačnov (Sapard) 
- Francova Lhota (LEADER+ v rámci POV) 
- svazek obcí Hornolidečska (CBC Phare) 
- Valašská Polanka (Phare 2003 – II. část) 
- Lidečko (ISPA – 1. kolo v rámci projektu Čistá řeka Bečva) 
- Agrofyto, s.r.o. (LEADER+ v rámci POV) 
- GONE, s.r.o. (LEADER+ v rámci POV) 

 
 

 

5. SWOT analýza  

5.1. Silné a slabé stránky a p řípadná ohrožení a p říležitosti dané oblasti, 

 
Silné stránky 

 
� Výhodná geografická poloha z pohledu propojení České a Slovenské republiky, 

minimální jazykové bariéry 
� Kontakty z dob společného státu, blízké kultura a společná historie 
� Existence silnic prvních tříd I/49 a I/57 a blízkost dálnice D1 na Slovenskou 
� Existence 2 silničních hraničních přechodů a jednoho železničního hraničního 

přechodu 
� Kvalitní přírodní prostředí horského typu Javorníků a Bílých Karpat, relativně nízké 

škodliviny v ovzduší a nadprůměrná čistota horních částí místních toků 
� Ve všech obcích mikroregionu Hornolidečsko je zpracován územní plán nebo 

urbanistická studie, zpracována koncepce ochrany životního prostředí v návaznosti na 
projekt ochrany CHKO Beskydy 

� Postupně probíhající obnova všech druhů technické infrastruktury 
� Společné řešení kanalizace v obcích mikroregionu Hornolidečska – projekt Čistá 

Bečva 
� Ve všech obcích mikroregionu Hornolidečsko je vybudovaná plynofikace 
� Dostatek potenciálních pracovních sil  
� Velké množství přírodních a historických památek a výborné podmínky jak pro zimní, 

tak letní rekreaci a turistiku 
� Existence turistického informačního centra v Horní Lidči  
� Hustá síť značených turistických cest, cyklotras 
� Rozšiřující se aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (organizování kulturních a 

sportovních akcí nadnárodního významu), což svědčí o uvědomění si důležitosti této 
oblasti ze strany zástupců obcí a měst, dalších subjektů i občanů, 

 
 

Slabé stránky 
 

� Nedostatečné dopravní napojení na dálniční a rychlostní silniční síť, nízká 
průchodnost hlavních silničních tras, jediná trasa železniční tratě s  omezenou 
možností rozšíření 
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� Limitující režim pro hospodářské činnosti (zemědělství, cestovní ruch) na území 
CHKO Beskydy  

� Velký podíl obcí s nedořešenou infrastrukturou a nedostatečnou vybaveností zvl. na 
úseku svedení a čištění odpadních vod 

� Nedostatečná ochrana zastavěných územních sídel před nepříznivými účinky 
extravilánových vod a záplavami,  

� Nízké příjmy obecních rozpočtů, zvláště u malých obcí a malý zájem bank a investorů 
o tento region, nízká míra nových státních investic 

� Nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení  
� Nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu 
� Malá propagace mikroregionu v rámci republiky a v zahraničí, nízký počet a 

neprovázanost připravených turistických produktů 
� Málo využívaný potenciál přeshraniční spolupráce  

 
 

Příležitosti 
 

� Výstavba rychlostní komunikace R49 s napojením na dálniční tahy 
� Společný postup při řešení problémů a aktivit (nižší nákladovost) 
� Vybudování kanalizačních sítí a rekonstrukce v současně době již nevyhovujících 

úseků obecních kanalizací s návazným vybudováním ČOV pro snížení znečištění 
v tocích 

� Cíleným marketingem dosáhnout postupného rozvoje podnikatelského prostředí se 
zvýrazněním specifik celého území  

� Zavedení ekologicky příznivých technologií, které se budou podílet na dalším 
zlepšování životního prostředí v mikroregionu 

� Využívání prostředků EU pro rozvoj mikroregionu (strukturální a kohezní fondy) 
� Zviditelnění a rozšíření nabídky letní a zimní turistiky, agroturistiky vč. zdůraznění 

místních zajímavostí – zejména kulturních a historických památek 
� Vzájemná spolupráce s mikroregionem Púchovská dolina při řešení klíčových 

problémů přeshraničních oblastí včetně rozvoje cestovních ruchu,  
� Zapojení se do aktivit euroregionu Bílé-Biele Karpaty  
� Společné využívání některých zařízení – např. škol, knihoven, rekreačních zařízení 

apod. 
 
 

Ohrožení 
 

� Nevybudování nebo oddalování realizace rychlostní komunikace R49 
� Zpožďování dopravní i technické infrastruktury  
� Možnost změny priorit vlád ve věci financování dopravní infrastruktury 
� Nejasnost strategie rozvoje železniční dopravy 
� Omezení objemu finančních prostředků daných k dispozici pro obnovu a rozvoj 

infrastruktury a obtížný přístup k finančním zdrojům s vysokými úrokovými sazbami 
� Vzájemná řevnivost místních subjektů místo partnerství 
� Nedostatečná státní podpora pro rozvoj cestovního ruchu zejména ve venkovských 

oblastech 
� Podcenění významu cestovního ruchu jako předmětu podnikání a zdroje místních 

pracovních míst 
� Problémy na hranici se SR, resp. bezpečnostní prevence, vlivy nelegální migrace -  
četnost nelegálních přestupů jako celkové omezení možnosti rozšiřování především 
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turistické legální prostupnosti hranice, 
� Rozdílný pohled na priority rozvoje území ze strany místních a mikroregionálních 

orgánů a ze strany správy CHKO, 
 

5.2. Na základ ě výsledku SWOT analýzy vysv ětlit, jakým sm ěrem byste cht ěli 
danou oblast dále rozvíjet, jak bylo SWOT analýzy v yužito p ři tvorb ě Strategie 

Po vyhodnocení SWOT analýzy byl stanoven směr rozvoje dané oblasti s cílem posílit silné 
stránky, využít příležitostí, zlepšit slabé stránky a eliminovat ohrožení. Jednoznačně se jedná o 
oblast s vysokým potenciálem kulturních a historických památek a relativně neporušenou 
přírodou. Oblast je vhodná pro rozvoj malého a středního podnikání zejména v oblasti služeb, 
turistického ruchu, zemědělství a tradiční řemeslné výroby. Pro zachování neporušené přírody 
je nezbytná její ochrana. Pro realizaci všech výše uvedených záměrů je žádoucí stabilizace 
obyvatel a zviditelnění této oblasti. Stabilizaci obyvatel výrazně podpoří aktivity jednotlivých 
Fichí. 
 
Po zhodnocení všech těchto faktorů MAS Hornolidečska zvolila směr dalšího rozvoje 
v nejbližších letech zaměřený na zlepšování kvality života zlepšováním a rozšiřováním služeb 
pro místní obyvatele, podporou cestovního ruchu a malého a středního podnikání především 
v oblasti místních tradičních řemesel. Budou podporovány především ty služby, které jsou 
v mikroregionu zastoupeny nedostatečně, nerovnoměrně, v malé míře nebo chybí úplně. 
Podpora řemesel bude zaměřena na obnovu tradiční řemeslné výroby a vytváření nových 
výrobků specifických pro tuto oblast, které budou vytvářet image Hornolidečska. Potenciál 
cestovního ruchu není v mikroregionu plně využíván především z důvodu chybějící 
infrastruktury a nedostatečné nabídky doprovodných služeb. Podpora bude vhodně zaměřena 
na ty aktivity, které nejsou podporovány v rámci jiných rozvojových programů. Důležitým 
aspektem poskytované podpory bude vytváření nových pracovních příležitostí především pro 
místní obyvatele s cílem snížení nezaměstnanosti a přilákání především mladých obyvatel – 
rodin a zamezení jejich odchodu z mikroregionu. Na tuto oblast je zaměřena FICHE č.1. 
 
Současně s podporu služeb je druhým cílem MAS Hornolidečska podpora aktivit zaměřených 
na volnočasové aktivity obyvatel (především v oblasti kulturní, sportovní a společenského 
vyžití) a  zlepšování životního prostředí v obcích. Kulturní tradice mají v obcích dlouholetou 
historii, zvyšují atraktivitu území a výrazně přispívají ke ztotožňování obyvatel s územím. 
Podpora v této oblasti byla vyhodnocena Místní akční skupinou Hornolidečska jako 
nedostatečná. Vzhledem k poloze území v CHKO Beskydy a Bílé Karpaty je ochrana a 
zlepšování životního prostředí jednou z priorit Hornolidečska. Budou podporovány především 
ty aktivity, které povedou k zatraktivnění veřejných prostranství v obcích s přihlédnutím na 
konkrétní potřeby a požadavky místních obyvatel a chybějící infrastrukturu pro volnočasové 
aktivity dětí a mládeže a odpočinkových zón pro obyvatele. Podporovány budou také aktivity 
různých zájmových sdružení a spolků působících na území Hornolidečska. Tuto oblast řeší 
FICHE č. 2. 

5.3. Zdroje, ze kterých byly čerpány informace pro SWOT analýzu, kdo a jak ji 
připravil, apod. 

SWOT analýza byla zpracována na základě zpracovaného profilu území mikroregionu 
Hornolidečska, ve kterém bylo území podrobeno podrobné analýze v oblastech: 

- historické 
- geografické (osídlení, obyvatelstvo, bydlení) 
- ekonomické (nezaměstnanost, průmysl, rozvojové plochy, zemědělství) 
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- stavu infrastruktury (technická infrastruktura, doprava, občanská vybavenost) 
- životního prostředí 
- kulturní (památky, lidové tradice) 
- cestovního ruchu 

 
Na základě takto podrobně zpracované analýzy bylo možno stanovit SWOT analýzu (silné a 
slabé stránky mikroregionu, jeho příležitosti a ohrožení). 
 
SWOT analýzu, stejně jako analýzu území a strategii rozvoje mikroregionu Hornolidečsko 
zpracovala odborná firma – Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Byla podrobena 
široké diskusi v pracovní skupině, která byla ustavena při přípravě strategie rozvoje 
mikroregionu. 

 

6. Popis Strategie, která by m ěla být realizována v rámci LEADER+  

6.1. Celková strategie 

6.1.1 Je Strategie v rámci LEADER+ sou částí n ějaké celkové strategie pro danou 
oblast? Pokud ano, popište zde stru čně celkovou strategii, její cíle a zám ěry 

Strategie v rámci LEADER+ vychází ze strategického plánu rozvoje mikroregionu 
Hornolidečska a je s ní plně v souladu. Tento strategický plán mikroregionu Hornolidečska byl 
zpracován v roce 1998 jako iniciativa obcí sdružených v mikroregionu. Jeho aktualizace byla 
provedena v roce 2003. Do jeho přípravy byli zapojeni všichni aktéři rozvoje území tj. veřejný, 
neziskový a podnikatelský sektor. 
 
Stručné představení strategie rozvoje mikroregionu Hornolidečsko: 
 
STRATEGICKÁ VIZE:  

Představitelé Sdružení obcí Hornolidečska využijí a zhodnotí všechna účelná specifika oblasti a 
vytvoří podmínky pro cílevědomý a úspěšný rozvoj příhraniční oblasti, která je významnou 
spojnicí Zlínského kraje se Slovenskem. 
 
Mikroregion bude: 

� oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze 
specifických podmínek a tradic tohoto kraje. 

� oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti zimní i letní turistiky založené na 
využití stávajících a nově vybudovaných kapacit. 

� oblastí vytvářející podmínky pro podnikání především malých a středních podniků 
s využitím místních zdrojů a pro rozvoj služeb. 

 
Ze strategické vize vycházejí předložené prioritní osy, které budou základním východiskem 
záměrů v jednotlivých kritických oblastech. 
 
Prioritní osa č.1: Ekonomický rozvoj:  

Základním cílem kritické oblasti je dosažení přiměřené rozvojové dynamiky zabezpečující 
pozitivní vývoj životní úrovně obyvatelstva. Hospodářský rozvoj řešené oblasti předpokládá 
efektivní restrukturalizaci ekonomiky, kterou lze nejúčelněji založit na příchodu nových 
investorů a využití vnitřních rozvojových zdrojů.  
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Chceme vytvořit mikroregion přitažlivý pro investory s účelnou odvětvovou strukturou 
podnikání odpovídající výhodnosti, tradici a přednostem mikroregionu především v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu, služeb a zpracování místních zdrojů. 
 
Realizace bude stimulovat následující procesy: 

� hospodářské pozvednutí mikroregionu a nastartování pozitivních trendů ekonomického 
rozvoje 

� vytváření podmínek pro rozvoj podnikání, rozvíjení komerčních služeb pro podnikatele 
(právních, finančních, obchodních služeb apod.), účast podnikatelů při rozhodování 
rozvoje obcí 

� efektivní zapojení území do procesu dělby práce 
� spolupráci podnikatelských subjektů na obou stranách hranice 

 
Vzhledem k významu zemědělské výroby pro ekonomickou stabilizaci venkovských oblastí je 
potřebné vytvořit mechanismus podpory rozvoje zemědělské výroby. Jednou z cest je integrace 
návazných oblastí jako je cestovní ruch, přírodní zdroje (produkce energetických plodin, 
využití obnovitelných zdrojů energie - lesnictví) a životní prostředí (mimoprodukční funkce 
zemědělské a lesnické výroby).  
 
Prioritní osa č.2: Rozvoj cestovního ruchu: 

„Průmysl“ cestovního ruchu představuje v dnešní době jedno z nejrychleji rostoucích, ale 
současně i nejvíce konkurenčních prostředí, které vyžaduje stále nové a nové nápady. Region 
musí upravit svůj image tak, aby zaujal i novou generaci turistů a rekreantů, kteří tráví na 
dovolených kratší dobu, ale utrácejí více peněz a hledají nové aktivity a služby uspokojující 
jejich potřeby nových a výjimečných zážitků. Ideální dovolená se v představách mnoha turistů 
spojuje právě s tímto.  
 
Realizace bude stimulovat následující procesy: 

� Přípravu produktů pro různé kategorie návštěvníků - chataře a chalupáře, výletníky z 
blízkého okolí až po tradiční týdenní až čtrnáctidenní dovolené  

� Nalezení nových přístupů, jak na trhu prodat mikroregion Hornolidečsko jako atraktivní 
oblast pro rekreaci 

� Investování do rozvoje cestovní ruchu s využitím podnikatelských aktivit soukromé 
sféry i obcí 

 
Investice do cestovního ruchu nemusí přinést okamžité výsledky. K tomu, aby se jej v regionu 
podařilo nastartovat, je kromě samotné existence turistických atrakcí nezbytný plánovací 
proces, který zahrne zvážení otázek ekonomických, infrastruktury, lidských zdrojů i životního 
prostředí. Obce a mikroregion mohou ve svém úsilí uspět pouze tehdy, pokud realisticky 
ohodnotí své zdroje, zváží všechna pro a proti, naplánují akce a projekty, které budou 
dostatečně pružně reagovat na poptávku – a především budou velmi aktivně nabízet své 
přednosti na trhu. 
 
Prioritní osa č.3: Trvale udržitelný rozvoj venkova: 

Ve venkovských oblastech dochází k vylidňování a stárnutí obyvatel. Je v nich stále ještě 
přítomno tradiční zemědělství, které má velmi nízkou produktivitu. Drobné řemeslné výroby se 
potýkají s velkými obtížemi. Základní služby jsou umístěny v menších městech, příjmy jsou 
zde poměrně nízké a částečně se skládají ze sociálních dávek. V těchto oblastech se 
předpokládají mnohé problémy jako odchod mladých lidí do měst, špatné sociální služby, 
nevyužitelnost pozemků a poškozování životního prostředí. 
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Realizace bude stimulovat následující procesy: 

� Integraci všech obcí a obyvatel do aktivit směřujících k vytváření plnohodnotného 
občanského života ve všech částech řešeného území. 

� Zlepšení podmínek ve školství, zdravotnictví a sociální péče pro všechny věkové 
struktury obyvatel řešené oblasti. 

� Vytvoření podmínek pro kulturní a společenské vyžití obyvatel řešeného území 
� Vytvoření nových pracovních míst a omezení nutnosti vyjíždět za prací mimo oblast 

 
Všechny záměry přijaté v rozvojové strategii mikroregionu Hornolidečska mají sjednocující 
směr, kterým je zkvalitnění občanského života.  
 
Prioritní osa č.4: Technická  infrastruktura:  

Strategické směry rozvoje mikroregionu „Hornolidečska“ jsou přímo ovlivněny územní 
polohou tohoto mikroregionu a to jak z pohledu přírodních podmínek, tak také z pohledu 
umístění mikroregionu mezi územními celky střediskového charakteru – Vsetínsko. Tyto 
směry rozvoje nutně zahrnují také potřeby řešení projektových záměrů rozvoje v oblasti 
technické infrastruktury.  
 
Technická infrastruktura zahrnuje oblast infrastrukturních sítí (vodovody, kanalizace + ČOV, 
plynovody, rozvody elektrické energie), komunikací (místních i nadřazených), telefonizace a 
další doplňující sítě podílející se na určení stupně rozvoje technické infrastruktury obcí 
mikroregionu (na příklad veřejné osvětlení, místní rozhlas, informační síť). 
 
Realizace bude stimulovat následující procesy: 

� Vytvoření rámce pro přípravu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit stav 
jednotlivých složek životního prostředí, zajistit rozvoj nové kvality udržitelné mobility 
pro svobodný a bezpečně přístupný pohyb osob, služeb, zboží, kapitálu a podpořit tím 
udržitelný rozvoj regionů  

� Zvyšování kvality a průchodnosti regionálních a místních dopravních komunikací, 
zlepšení dopravní dostupnosti. 

� Zlepšování kvality ekologické infrastruktury přispěje ke zvýšení přitažlivosti regionů a 
obcí. 

� Vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu.  
� Snižování zdravotních rizik a negativních vlivů na životní prostředí (hluk, emise) při 

podpoře vhodných technických a infrastrukturních opatření (obchvaty, protihlukové 
bariéry)  

 
Jednotlivé druhy technické infrastruktury jsou charakteristické zejména svou liniovou 
strukturou (řady, vedení, trasy), která většinou vyžaduje provázanost s liniovou strukturou 
daného druhu v rámci vyšších územních celků (kraj, stát). Tato skutečnost bude ovlivňovat 
výběr jednotlivých projektů rozvoje k realizaci v určitém časovém období. 
 
Prioritní osa č.5: Životní prostředí: 

Životní prostředí je důležitým faktorem kvality života v regionech a hraje důležitou úlohu pro 
volbu místa bydliště a pracoviště obyvatel. Významnými aspekty jsou v tomto ohledu 
zachování a obnova přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny; 
zlepšení kvality ovzduší a vod; omezení produkce odpadů, zvýšení environmentálního 
povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacích procesů. V souvislosti s tím je velice 
významné uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje. 
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„Trvalá udržitelnost“ se týká zachování zdravé biosféry a uvážlivého nakládání se zdroji jako je 
ovzduší, voda, půda a nerostné suroviny, na nichž je závislý budoucí osud lidstva. „Rozvojem“ 
se v kontextu trvalé udržitelnosti rozumí nikoliv ekonomický rozvoj sám o sobě, ale i jeho širší 
cíl, jímž je zlepšení kvality života pro všechny složky obyvatelstva. „Trvale udržitelným 
rozvojem“ tedy rozumíme „uchování a zlepšení kvality života lidí žijících v souladu 
s únosností ekosystémů“.  
 
Realizace bude stimulovat následující procesy: 

� Zvýšení ochrany před následky povodní přijetím opatření k revitalizaci říčních toků a 
ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

� Zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání 
s odpady (předcházení vzniku odpadů, materiálové využití, energetické využití 
a bezpečné odstranění) a rekultivaci a sanaci starých ekologických zátěží. 

� Soulad s právní úpravou oblasti ŽP v EU a s Aproximační strategií pro oblast životního 
prostředí.  

� Respektování požadavku trvalé udržitelnosti přijatý do podmínek účasti na politice 
soudržnosti EU a jasně stanovující závislost rozvojových plánů na životním prostředí 

� Spolupráci subjektů při ochraně životního prostředí 
 
Přestože se situace v oblasti životního prostředí v mikroregionu za poslední desetiletí výrazně 
zlepšila, stav i úroveň jeho ochrany jsou ve srovnání s podmínkami EU dosud rozdílné. 
Postupné vyrovnávání těchto rozdílů je podmíněno jednak přibližováním legislativy a velkým 
objemem investic nutných k dosažení úrovně ochrany životního prostředí srovnatelné s EU. 

6.1.2 Soulad a souvislost Strategie řešené v rámci LEADER+ s celkovou strategií 
území, jakou roli hraje MAS a její Strategie v celk ové strategii pro danou oblast. 

Strategie řešená v rámci LEADER+ je v souladu se schválenou rozvojovou strategií 
mikroregionu Hornolidečska. Strategickou vizi naplňuje ve všech bodech. Přispívá k vytváření 
plnohodnotného a trvale udržitelného život na venkově vycházejícího ze specifických 
podmínek a tradic tohoto území a to především v oblasti rozšíření služeb pro obyvatele a 
zlepšením životního prostředí v obcích. Přispívá k ekonomickému rozvoji vytvářením 
podmínek především pro rozvoj místních řemesel a tradic. 
 
Naplňuje prioritní osy č.1 „Ekonomický rozvoj“ především v oblasti podpory tradičních 
místních řemesel, č.3 „Trvale udržitelný rozvoj venkova“ v oblasti rozšíření služeb pro 
obyvatele, č. 5 „Životní prostředí“ v oblasti péče o krajinu a vzhled obcí a vztahuje se k 
naplnění prioritních os č. 2 „Rozvoj cestovního ruchu“ a č.4 „Technická infrastruktura“.  
 
MAS Hornolidečska sdružuje všechny rozhodující subjekty veřejného, podnikatelského a 
neziskového sektory. Zástupci jednotlivých subjektů – místní občané, kteří se aktivně podíleli 
se znalostí místního prostředí na tvorbě strategie, budou kvalifikovaně rozhodovat o směrech 
rozvoje území. Zástupci jednotlivých nezávislých subjektů v MAS mohou také ve své oblasti 
působnosti (ekonomické, sociální, kulturní oblasti, veřejného sektoru) iniciovat další subjekty 
k aktivitám pro naplnění Strategie. Při své práci bude MAS průběžně monitorovat a cíleně 
usměrňovat postup realizace jednotlivých aktivit.  
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6.2. Strategie v rámci LEADER+ 

6.2.1 Na jakou cílovou skupinu obyvatelstva je Stra tegie zam ěřena, jak bylo využito 
těchto cílových skupin p ři příprav ě Strategie 

Cílovou skupinou je obyvatelstvo vymezeného území – mikroregion Hornolidečsko, který se 
skládá z obcí: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská 
Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka. 

- Neziskový sektor – tento sektor se v malých obcích významně podílí na společenském 
životě, formování vědomí sounáležitosti s územím a aktivitách pro udržení života 
v obci. Jedná se především o sdružení ochránců přírody, dobrovolné hasiče, myslivecká 
sdružení, folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, apod.  

- Podnikatelé – tento sektor je tvořen především živnostníky, řemeslníky, MSP a 
zemědělci. Významně se podílí na příjmech jednotlivých obcí a vytváří pracovní místa 
především pro místní obyvatele. Přispívají ke snížení pracovní migrace a udržení 
zejména mladých obyvatel na venkově. 

- Veřejná správa – vytváří podmínky pro udržitelný život v obcích a je hlavním 
činitelem při správě a rozvoji území. V současné době je nejdůležitější a stmelující 
složkou pro všechny skupiny a hlavním spojovacím článkem s nadřízenými institucemi. 

- Ohrožené skupiny obyvatel (nezaměstnaní, ženy, a ostatní marginální skupiny 
obyvatelstva) – jedná se především o ženy a dlouhodobě nezaměstnané. U žen je nutné 
odstranit jejich handicap v možnostech společenského uplatnění. U dlouhodobě 
nezaměstnaných je nutné především řešit nezaměstnanost mladých lidí, u kterých by se 
měly vytvářet pracovní návyky a pocit zodpovědnosti, což při životě na podpoře není 
možné. Současně je tato kategorie náchylná ke kriminální činnosti vč. drogové 
závislosti. Úspěšné zařazení této kategorie do společnosti je nutným předpokladem 
jejího dalšího rozvoje. Přednostně budou podporovány projekty vytvářející pracovní 
uplatnění pro tyto ohrožené skupiny obyvatel.  

 
Strategie byla připravovaná za účasti všech cílových skupin. V jednotlivých obcích byli občané 
osloveni formou dotazníků a proběhlo veřejné projednání strategie se zapracováním 
připomínek. Zástupci jednotlivých cílových skupin jsou členy MAS Hornolidečska v členění, 
které odpovídá požadavku na rovnoměrné zastoupení sociální, ekonomické a kulturní oblasti, 
oblasti životní prostředí a zemědělství. Zástupci za jednotlivé cílové skupiny se aktivně podíleli 
na zpracování strategie a jejich prostřednictvím byly do strategie zapracovány připomínky a 
náměty všech cílových skupin.  

6.2.2 Předpokládaný vývoj Strategie a jejích p řínosů pro dané území v dlouhodob ější 
perspektiv ě 

Strategie není uzavřený dokument, ale v průběhu realizace jednotlivých záměrů bude 
doplňována a upřesňována. Realizace aktivit přinese požadavky na další aktivity (synergický 
efekt). V dlouhodobější perspektivě přispěje ke zlepšení životního prostředí, usnadní životní 
podmínky pro obyvatele a tím přispěje spolu s ekonomickým rozvojem k udržení obyvatelstva 
v této oblasti.  
 
Úspěšné naplnění stanovených FICHÍ bude mít dlouhodobé přínosy pro celé území spočívající 
především ve: 

- stabilizaci obyvatelstva 
- vytváření pracovních příležitostí pro místní obyvatele 
- zvýšení atraktivity pro migranty a návštěvníky 
- nastartování synergických efektů a spolupráci subjektů doposud od sebe oddělených 
- ztotožnění se obyvatel s mikroregionem 
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- vytváření dobrých vztahů mezi obyvateli 
- zviditelnění území, které přiláká do regionu nové obyvatele a návštěvníky se všemi 

pozitivními dopady na ekonomiku a rozvoj populace 
- zvýšení podmínek pro volnočasové aktivity a zachování kulturního bohatství 
- práci v oblasti ochrany přírodních lokalit a zdevastované přírody. 

6.2.3 Prokázání pilotní povahy Strategie; uve ďte důvody, pro č si myslíte, že je vaše 
Strategie pilotního charakteru 

Pilotní charakter strategie spočívá především: 
- o rozdělení dotačních prostředků určených na rozvoj území bude rozhodováno 

se znalostí podmínek přímo v místě určení; 
- ve využití metod vzájemně kombinujících lidské a finanční zdroje doposud málo 

spolupracujících podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů vedoucí 
k efektivnímu využití lidského i ekonomického potenciálu daného území; 

- ve vzniku organizace, která plánovaně a cíleně sdružila všechny nezávislé 
subjekty ze všech rozhodujících oblastí; 

- prostřednictvím této organizace se zvýší podíl občanů na řízení a rozhodování o 
všech otázkách rozvoje života v oblasti; 

6.3. Představení jednotlivých akcí Strategie (Fichí): 

6.3.1 FICHE 1: Udržení a rozvoj kvalitních služeb j ako nezbytné podmínky pro život 
v mikroregionu 

Název FICHE: 
Udržení a rozvoj kvalitních služeb jako nezbytné podmínky pro život v mikroregionu 
 
Shoda FICHE s tématem strategie 
FICHE se shoduje s tématem strategie „Zlepšování kvality života a životního prostředí ve 
venkovských oblastech“. Aktivity jsou zaměřeny na zlepšování kvality života zlepšováním a 
rozšiřováním služeb a vytvářením pracovních příležitostí. Uvedené činnosti usnadní život 
občanů obcí, zlepší ekonomiku obcí a umožní aktivnímu obyvatelstvu zapojení do pracovního 
procesu. 
 
V rámci FICHE budou podporované následující typy projektů  
1. Posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost a jejich další využití 

v souladu s cílem Fiche 
2. Budování a modernizace informačních center, multifunkčních prostor a budov jako 

základní infrastruktura pro rozvoj služeb pro širokou veřejnost 
3. Vytváření podmínek pro zpracování místních produktů, tradiční řemeslné výroby  
4. Propagace místní nabídky služeb, místních produktů a tradičních výrobků 
5. Investice do technologie za účelem ochrany životního prostředí vč. využívání 

obnovitelných zdrojů paliv a energií  
6. Vzdělávání umožňující integraci slabších vrstev do společnosti 
 
Vhodný předkladatel projektu (resp. konečným příjemcem podpory) v rámci Fiche: 

- fyzická osoba 
- právnická osoba 
- obec 
- nestátní nezisková organizace  
- svazek obcí 
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Povinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů 
- stanoveny v aktuálním znění Pravidel LEADER+ a v příloze „Seznam příloh pro konečné 
žadatele“. 
 
Nepovinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů 
Smlouvy o partnerství 
 
Významnost Fiche ve Strategii: 
Rozvoj služeb ve venkovských oblastech významně přispívá ke spokojenosti občanů, jejich 
stabilizaci a zlepšení života. Podporuje další aktivity přinášející pracovní příležitosti a 
zlepšuje ekonomickou situaci obcí i občanů.  
 
Charakter projektu 
V rámci této Fiche budou přijímány projekty jak ziskové, tak i neziskové. 
 
Zapojení a aktivity žen a mládeže 
- bude uplatněn princip rovných příležitostí pro muže a ženy 
- zvýšená pozornost bude věnována začlenění žen do pracovního poměru (především ve 

službách)  
- vzdělávání bude zaměřeno především na mládež s cílem aktivnějšího zapojení do 

společenského dění v rámci neziskového sektoru 

6.3.2 FICHE 2: Zvyšování atraktivity území s cílem udržení stávajícího a p řilákání 
dalšího obyvatelstva  

Název FICHE: 
Zvyšování atraktivity území s cílem udržení stávajícího a přilákání dalšího obyvatelstva  
 
Shoda FICHE s tématem strategie 
FICHE se shoduje s tématem strategie „Zlepšování kvality života a životního prostředí ve 
venkovských oblastech“. Aktivity jsou zaměřeny na zlepšování prostředí v obcích, údržbu a 
ochranu krajiny a její rozvoj. Vytváření podmínek pro kulturní a společenské vyžití občanů. 
 
V rámci FICHE budou podporované následující typy projektů  
1. Obnova tradiční venkovské zástavby a veřejných prostranství 
2. Realizace kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí jako festivaly, 

slavnosti, pouti, semináře apod. 
3. Propagace území jako regionu, který nabízí podmínky pro podnikání a kvalitní život, 

propagace spojená s realizací kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí a 
seminářů 

4. Aktivity v oblasti ochrany rázu krajiny a jejího rozvoje 
5. Obnova místních tradičních zvyklostí a obyčejů 
6. Průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji území 
 
Vhodný předkladatel projektu (resp. konečným příjemcem podpory) v rámci Fiche: 

- fyzická osoba 
- právnická osoba 
- obec 
- nestátní nezisková organizace  



  32 z 50 

- svazek obcí 
 

Povinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů 
- stanoveny v aktuálním znění Pravidel LEADER+ a v příloze „Seznam příloh pro konečné 
žadatele“. 
Nepovinné přílohy požadované v rámci Fiche od předkladatelů projektů 
Smlouvy o partnerství 
 
Významnost Fiche ve Strategii: 
Úprava doposud volných prostor v obcích přispěje ke zlepšení vzhledu obcí, vytvoří místa pro 
odpočinek a využívání volného času zejména mládeže. Kulturní a společenské aktivity 
přispějí ke ztotožnění se občanů s obcí a mikroregionem. Tyto aktivity společně s vhodnou 
propagací přispějí ke zvýšení zájmu návštěvníků i obyvatel o dění v regionu. 
 
Charakter projektu 
V rámci této FICHE budou přijímány projekty jak ziskové, tak i neziskové. Na základě 
zaměření této FICHE je předpokládána podpora spíše neziskovým projektům. 
 
Zapojení a aktivity žen a mládeže 

- bude uplatněn princip rovných příležitostí  
- obnově veřejných nezastavěných prostranství respektovat potřeby mládeže (dětská 

hřiště apod.) 
- podpora bude směřována v rámci realizace kulturních, společenských a zábavních 

prostor především do oblasti mládeže 
 

7. Popis realizace partnerství  

7.1. Úloha a odpov ědnost jednotlivých subjekt ů při zpracování a realizaci 
Strategie 

Úloha a odpovědnost jednotlivých členů při zpracování a realizaci strategie je vymezena ve 
Stanovách MAS a odpovídá zařazení do jednotlivých řídících a realizačních struktur. Při 
jednání a rozhodování se členové důsledně řídí stanovami a plně přebírají osobní zodpovědnost 
za realizaci celé Strategie nejen za nezávislý subjekt, za který byli do MAS zvoleni. Mimo 
úkolů a odpovědnosti vyplývající ze stanov budou každý působit jako kontaktní osoba mezi 
MAS a jednotlivými nezávislými subjekty. 
 
Neziskový sektor – mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje působení 
na neziskový sektor s plněním následujících úkolů: 

- vytvoření seznamu všech neziskových organizací působících ve vymezeném území 
v členění podle jednotlivých oblastí (kultura, sport, zájmová sdružení, atd.); 

- iniciování aktivit vedoucích k naplnění strategie v této oblasti; 
- spolupráce s jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit 
- metodické řízení při zpracování projektů 
- dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty 

 
Podnikatelský sektor – mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje 
působení na podnikatelský sektor s plněním následujících úkolů: 
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- rozdělení podnikatelských subjektů dle činností a posouzení plošného pokrytí mezi 
jednotlivými obcemi především v oblasti služeb; 

- iniciování aktivit vedoucích k naplnění strategie v této oblasti především se zaměřením 
na propojení ekonomických odvětví tradičně od sebe oddělených; 

- spolupráce s jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit; 
- dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty; 

 
Veřejný sektor – mimo úlohy a zodpovědnosti vyplývající ze stanov zaměří svoje působení na 
veřejný sektor s plněním následujících úkolů: 

- vyhodnocení chybějících služeb v obcích s cílem rovnoměrného pokrytí území 
službami dostupnými pro všechny obyvatele mikroregionu; 

- podpora služeb, které výrazně zatraktivní území a přispějí k jeho rozvoji především 
vyvoláním synergických efektů; 

- vytváření podpory pro realizaci Strategie při jednání z vyššími územně správními celky 
a institucemi; 

- spolupráce s jednotlivými subjekty při vyhledávání vhodných aktivit; 
- dbát o provázanost projektů a aktivit s ostatními nezávislými subjekty; 

 
Nezávislé subjekty tvořící MAS Hornolidečska: 
 

Zástupci obcí Zástupci ostatních subjektů 
1. Ing. Vojtěch  Ryza – obec Lidečko 
    - předseda MAS 

10. Miroslav Papšík – AGROSPOL, s.r.o, lesní hospodářství - 
místopředseda MAS 

2. Josef Tkadlec – obec Horní Lideč 11. Ing.Mužikovská Ludmila – AGROFYTO,spol. s r.o., 
ekologické zemědělství 

3. Sláčíková Vlasta – obec Pozděchov 12. Ing. Pavel Blaha – FRANCOVKA o.p.s., kultura 
4. Matůš Karel – obec Francova Lhota 13. Vrána Miroslav – ZD Francova Lhota, zemědělství 
5. Ing. Trčka Miroslav – obec Lačnov 14. Ing. Stanislav Martinka – CARNEX spol. s r.o., 

potravinářství 
6. Pavel Novosad – obec Valašská Senice 15. Radek Zicha – JRZ s.r.o., zemědělství 
7. Daněk Josef – obec Valašská Polanka 16. Gargulák Ladislav – GONE, s.r.o. , agroturistika 
8. Tvarůžek František – obec Študlov 17. Petr Bambuch – KOVAR s.r.o., ekonomická 
9. Jiří Pechál – obec Lužná 18. Šulík Miroslav – AG-STEMA, spol. s r.o., služby 

7.2. Kdo se bude podílet na rozhodování 

Podíl na rozhodování mají dle stanov dva orgány MAS Hornolidečska: 
1. Výběrová komise, do jejíž působnosti patří zejména provádění činnosti Výběrové 
komise ve smyslu Pravidel LEADER+: 

- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli 
- předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru 
- provádí další související činnosti 

 
2. Programový výbor, plní funkci stanovenou Pravidly LEADER+, a to zejm.: 
- zpracovává programový záměr MAS a kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou 

komisi 
- vybírá typy projektů 
- konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí 
- schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke 

schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové komisi  se 
svými připomínkami k doplnění 

- podává přihlášku do Operačního programu, podopatření LEADER+  
- provádí další související činnosti 
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3. Valná hromada – do jejíž působnosti v rámci rozhodování patří schvalování výběru 
projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací, předložených valné 
hromadě Programovým výborem. 

 
Přípravou podkladů a řízení jednání Valné hromady, Programového výboru a Výběrové komise 
je pověřen manažer MAS Hornolidečska, který má zároveň hlas poradní, nikoliv však 
rozhodovací. 

7.3. Míra aktivního zapojení a podn ěty jednotlivých partner ů při sdružování 
MAS a zpracování Strategie 

Při vytváření Strategie MAS Hornolidečska bylo využito zkušeností z předcházejících 
společných dílčích aktivit jednotlivých oslovených potenciálních partnerů. Partnery lze rozdělit 
do tří skupin – veřejný sektor, NNO a podnikatelský sektor. Uvedení partneři, každý za svoji 
oblast, přispěli náměty při zpracování Strategie. Při vlastním vytváření jednotliví partneři 
spojovali individuelní projekty z jednotlivých oblastí do skupin, na který se bude podílet více 
partnerů. V průběhu zpracování byla Strategie pravidelně konzultována s jednotlivými 
partnery, upřesňována a doplňována.  
 
Veřejný sektor – zástupci tohoto sektoru se znalostí celkových potřeb území shromáždili 
náměty na řešení problémů ze všech oblastí. Současně vyhodnotili situaci v podnikání a činnost 
v neziskovém sektoru. Na základě tohoto rozboru vytipovali vhodné subjekty z podnikatelské 
sféry i neziskového sektoru, které mohou výrazně přispět k zajištění rozvoje území.  

- dostupnost a modernizace služeb pro širokou veřejnost 
- zajištění úpravy veřejných prostranství v obcích 
- ochrana přírody a přírodních zdrojů 
- vytváření multifunkčních společenských prostor 
- průzkumy, analýzy a studie k rozvoji území 

 
Podnikatelský sektor – vytipovaní zástupci tohoto sektoru provedli výběr vhodných aktivit, 
které bude nutno realizovat pro rozvoj podnikání ve vazbě na potřeby území a možností 
podnikatelů. 

- vytipování služeb, které jsou nedostatkové a o nichž je poptávka 
- využití volných prostor pro podnikání (multifunkční prostory) 
- iniciativy v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, paliv a energií 
- rozvoj tradičních řemesel využívajících místní suroviny 
- náměty na spolupráci s veřejným sektorem 

 
Neziskový sektor – vytipovaní zástupci tohoto sektoru zhodnotili dosavadní činnost především 
v činnosti místních spolků (kultura, sport, sociální oblast) a navrhli za svůj sektor oblasti 
k řešení. 

- záměry na rozvoj spolkové činnosti s požadavky na vytvoření vhodných podmínek 
- tradiční kulturní a společenské akce a jejich provázanost pro celé území 
- informační servis o možnostech čerpání dotací z programů  
- podpora sociálně slabých skupin 

 
Společně všichni členové vyhodnotili jednotlivé oblasti a navrhli typy projektů, které by mohli 
být v rámci realizace této Strategie podporovány. Hlavním měřítkem při výběru bylo provázání 
jednotlivých projektů a jejich realizace za účasti více partnerů. Kladen byl důraz na princip 
partnerství s využitím potenciálu všech skupin.   
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Vybrané oblasti podpory jsou výsledkem konsensu všech členů MAS.  

7.4. Historie vzájemné spolupráce, vznik partnerstv í mezi subjekty, na základ ě 
jakých kritérií docházelo k volb ě partner ů 

Příprava v mikroregionu na program LEADER+ probíhala už od roku 2002, kdy v září 2002 
byl položen základ fungující místní akční skupiny formou smlouvy o spolupráci ze dne 
19.9.2002. Od té doby v mikroregionu existuje fungující kvalitní spolupráce na principu 
partnerství mezi veřejnou správou, neziskovými organizacemi a soukromou sférou. V roce 
2003 tato spolupráce vyústila do konkrétní podoby a v srpnu 2003 byla úspěšně podána žádost 
do Programu obnovy venkova, dotační titul 7 – podopatření typu Leader+ na projekt „Zvýšení 
kvality života a ekologicky udržitelný rozvoj Valašska“. Hlavním cílem tohoto projektu bylo 
uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, posílení venkovské ekonomiky, zvýšení 
turistického ruchu v mikroregionu, zlepšení kvality života místních obyvatel a mládeže a 
posílení významu informačního centra. Partneři zapojení do projektu: obec Horní Lideč (nositel 
projektu), obec Prlov, firma GONE, s.r.o., Masná výroba Josef Filák, Agrofito, s.r.o. Lidečko, 
Květinářství Horní Lideč Ing. Jurčová Lenka. V rámci projektu se realizovaly následující 
aktivity: 

- Aktualizovaná strategie 
- Projektová dokumentace areálu firmy GONE 
- Školení a semináře 
- Dům pro agroturistiku s výminkem 
- Rekonstrukce kulturního domu, vybudování fitcentra a sauny 
- Úprava vstupu a parkoviště areálu sportovně turistického a vzdělávacího centra 
- Půdní vestavba – turistická ubytovna 
- Rekonstrukce objektu – stravovací zařízení 
- Vypracovaní studií a projektů přechodu na EU normy 
- Vypracování studií a projektů na ekologické zemědělství 
- Projektová příprava - Tržnice pro místní produkty, arboretum krajových dřevin, 

ovocných stromů 
- Informační bulletiny 

 
Zkušenosti získané z realizace tohoto projektu měly zásadní význam pro další vývoj místní 
akční skupiny. Od začátku roku 2004 proběhlo několik seminářů, za účelem seznámení 
zúčastněných subjektů s chystaným programem LEADER ČR a LEADER+ v rámci 
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství s účastí pracovníků 
z Mze a Zlínského kraje.  Ustavující schůze valné hromady Místní akční skupiny 
Hornolidečska proběhla dne 20.7.2004. Zde byla schválen právní forma – občanské sdružení, 
volba orgánů MAS Hornolidečska a schválení stanov. Registrace MAS Hornolidečska proběhla 
na Ministerstvu vnitra dne 11.10.2004 pod č.j.: VS/1-1/58650/04-R. 
 
Při výběru partnerů byly využity zkušenosti zejména starostů jednotlivých obcí a jejich znalosti 
působení subjektů podnikatelské a neziskové sféry na území jejich obcí. Přizvány byly 
subjekty, které dávají záruku kvalifikovaného rozhodování nejen v jednotlivých oblastech, ale 
dokážou také provázat aktivity mezi sektory. 
 
Při výběru byla zvolena následující kritéria: 

- aktivita jednotlivých partnerů v oblasti jejich působení 
- zkušenosti při realizaci projektů pro rozvoj území 
- působiště partnera s cílem postihnout celé území mikroregionu 
- ochota pracovat na rozvoji oblasti 
- kreativita a schopnost vnášet do činnosti nové prvky 
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7.5. Vývoj spolupráce v budoucím období 

Vývoj spolupráce v budoucím období se bude odvíjet od úspěšnosti realizace Strategie. 
Realizace většiny aktivit vyvolá synergický efekt a poptávku po dalších rozvojových 
aktivitách. Úspěšná spolupráce na základě partnerství se bude odvíjet i v budoucnu 
prostřednictvím uvedených partnerů s předpokladem dalšího rozšíření partnerské spolupráce 
nejen uvnitř mikroregionu, ale i s vedlejšími mikroregiony vč. zahraničních. 

7.6. Jaké byly vyvinuty snahy o sdružování a inform ování ve vztahu 
k obyvatelstvu. 

Zájem o sdružování byl podpořen úspěšnými minulými aktivitami, kdy se celá řada subjektů 
sdružila ve společných aktivitách, které by bez vzájemné spolupráce nebylo možno zrealizovat. 
Obyvatelstvo má dostatek informací především prostřednictvím veřejného sektoru, dále 
podnikatelských subjektů i neziskových organizací. 
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8. Organizace MAS  

8.1. Popis struktury MAS a rozd ělení odpov ědnosti 

8.1.1 Struktura a organizace MAS, zkušenosti osob z apojených do činnosti MAS 

 
                                                                                                               Statutární zástupci 
                                                                                                  D 
 
                                                   Valná hromada MAS                                   Manažer 
 
 
                                                                                                                        Účetní 
 
 
                                  A 
                                                                                                        C 
 
 
 
 
                   Programový výbor 
  
                                                                     
                                                                                                     Výběrová komise 
                                                                    B 
 
 
 
                                                                                                                  E 
 
 
 
 
                                                                                                           Žadatelé 
 
 
 
A – Valná hromada – jmenuje Programový výbor a Výběrovou komisi. Programovému výboru 
zadává zpracování Strategie a záměru MAS Hornolidečska a schvaluje projekty předložené 
Programovým výborem. 
B – Programový výbor zpracuje Strategii a záměr MAS Hornolidečska vč. výběrových kritérií 
– hodnotící mřížku pro Výběrovou komisi a předkládá toto ke schválení Valné hromadě. Dále 
konzultuje výběr projektů s výběrovou komisí, schvaluje seznam projektů vybraných 
Výběrovou komisí a předkládá je ke schválení Valné hromadě. 
C – Výběrová komise roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke 
schválení Programovému výboru.  
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D – Statutární zástupci (2) – mají podpisové právo, jsou oprávnění jednat jménem sdružení 
navenek, manažer, účetní – vykonávají legislativní úkony nezbytné pro chod MAS 
E – Žadatelé – předkládají projekty k posouzení Výběrové komisi 
 
 
 
Členové MAS Hornolidečska – Valná hromada: 
 

Zástupci obcí Zástupci ostatních subjektů 
1. Ing. Vojtěch  Ryza – obec Lidečko 
    - předseda MAS 

10. Miroslav Papšík – AGROSPOL, s.r.o, lesní hospodářství - 
místopředseda MAS 

2. Josef Tkadlec – obec Horní Lideč 11. Ing.Mužikovská Ludmila – AGROFYTO,spol. s r.o., 
ekologické zemědělství 

3. Sláčíková Vlasta – obec Pozděchov 12. Ing. Pavel Blaha – FRANCOVKA o.p.s., kultura 
4. Matůš Karel – obec Francova Lhota 13. Vrána Miroslav – ZD Francova Lhota, zemědělství 
5. Ing. Trčka Miroslav – obec Lačnov 14. Ing. Stanislav Martinka – CARNEX spol. s r.o., 

potravinářství 
6. Pavel Novosad – obec Valašská Senice 15. Radek Zicha – JRZ s.r.o., zemědělství 
7. Daněk Josef – obec Valašská Polanka 16. Gargulák Ladislav – GONE, s.r.o. , agroturistika 
8. Tvarůžek František – obec Študlov 17. Petr Bambuch – KOVAR s.r.o., ekonomická 
9. Jiří Pechál – obec Lužná 18. Šulík Miroslav – AG-STEMA, spol. s r.o., služby 
 
Členové programového výboru MAS Hornolidečska: 
 
1. Ing. Ludmila Mužíkovská, AGROFYTO,spol. s r.o. 
2. Ing. Bláha Pavel, FRANCOVKA o.p.s. 
3. Josef  Tkadlec, obec Horní Lideč 
4. Jiří Pechal, obec Lužná 
 
Členy programového výboru jsou podle stanov také statutární zástupci – předseda a 
místopředseda MAS Hornolidečska.  
 
Členové výběrové komise MAS Hornolidečska: 
 

Zástupci obcí Zástupci ostatních subjektů 
1. Sláčíková Vlasta – obec Pozděchov 7. Vrána Miroslav – ZD Francova Lhota, zemědělství 
2. Matůš Karel – obec Francova Lhota 8. Ing. Stanislav Martinka – CARNEX spol. s r.o., 

potravinářství 
3. Ing. Trčka Miroslav – obec Lačnov 9. Radek Zicha – JRZ s.r.o., zemědělství 
4. Pavel Novosad – obec Valašská Senice 10. Gargulák Ladislav – GONE, s.r.o. , agroturistika 
5. Daněk Josef – obec Valašská Polanka 11. Petr Bambuch – KOVAR s.r.o., ekonomická 
6. Tvarůžek František – obec Študlov 12. Šulík Miroslav – AG-STEMA, spol. s r.o., služby 
 
Členy výběrové komise jsou podle stanov také statutární zástupci – předseda a místopředseda 
MAS Hornolidečska.  
 
 
Manažer MAS Hornolidečska: Aleš Lahoda 

 
Účetní MAS Hornolidečska: Ing. Marcela Unzeitigová 
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Členové MAS Hornolidečska mají velmi dobré zkušenosti s realizací projektů a programů. Od 
roku 2002 jednotlivé subjekty čerpaly a čerpají dotace z fondů EU na realizaci svých 
projektů ve výši cca. 300 mil. Kč. Zkušenosti jsou podrobně uvedeny v kapitole 4.1. 
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8.1.2 Rozdělení odpov ědnosti 

Rozdělení odpovědnosti vychází ze stanov MAS Hornolidečska, článku 5: 
 
Článek 5 - Orgány sdružení 

5.1 Orgány sdružení jsou: 

- Valná hromada 
- Statutární zástupci – předseda, místopředseda 
- Programový výbor 
- Výběrová komise 
- Manažer 
- Účetní 

5.2 Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. 
Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně Manažer, a to písemnými pozvánkami. 
Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno v případě, že o to písemně požádá 
minimálně třetina všech členů MAS. 
2. Do působnosti valné hromady patří zejména:  

a) schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn 
b) schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování, předložených 

valné hromadě Programovým výborem 
c) Volba orgánů sdružení  
d) Jmenování Manažera a Účetní 
e) projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování rozpočtu 

a plánu činnosti na další období 
f) rozhodnutí o vyloučení člena z MAS 
g) rozhodnutí o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku 
h) další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo která se zásadním 

způsobem týkají činnosti MAS 
 
3. Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas, s výjimkou svazku obcí 
Hornolidečska, který má vzhledem ke svému významu 9 rozhodujících hlasů, přičemž z tohoto 
počtu mají po jednom rozhodujícím hlase zástupce obce Lidečko, obce Lužná, obce Horní 
Lideč, obce Francova Lhota, obce Valašská Polanka, obce Pozděchov, obce Študlov, obce 
Valašská Senice a obce Lačnov.  
4. Jednání valné hromady řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen MAS. Valná 
hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. 
5. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů. 
6. Manažer není členem valné hromady a má v něm pouze hlas poradní.  

5.3 Statutární zástupci 

1.Statutární zástupci – předseda a místopředseda - jednají a podepisují jménem sdružení 
navenek. Sdružení má dva Statutární zástupce, každý z nich je oprávněn jednat jménem 
sdružení samostatně. Statutární zástupci jsou zároveň členy Programového výboru a Výběrové 
komise. Statutární zástupci jsou zvoleni valnou hromadou. 

5.4  Výběrová komise 
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1. Výběrová komise je orgánem MAS, tvoří ji 12 členů a předseda a místopředseda MAS. 
Každý člen ve Výběrové komisi má jeden rozhodující hlas, s výjimkou svazku obcí 
Hornolidečska, který má vzhledem ke svému významu 6 rozhodujících hlasů, přičemž z tohoto 
počtu mají po jednom rozhodujícím hlase zástupce obce Francova Lhota, obce Valašská 
Polanka, obce Pozděchov, obce Študlov, obce Valašská Senice a obce Lačnov.  
2. Výběrovou komisi svolává  Manažer, vždy podle okamžité potřeby, minimálně však jednou 
za 3 kalendářní měsíce, a to písemnými pozvánkami.  
3. Do působnosti Výběrové komise patří zejména provádění činnosti Výběrové komise ve 
smyslu Pravidel Programu LEADER: 

- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli 
- předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru 
- provádí další související činnosti 

4. Jednání Výběrové komise řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen Výběrové 
komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou 
všech hlasů. 
5. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů. 
6. Manažer není členem Výběrové komise a má v ní pouze hlas poradní.  

5.5 Programový výbor 

1. Programový výbor je orgán MAS, tvoří ji 4 členové a předseda a místopředseda MAS. Jeho 
členy jsou z řad členů MAS dva zástupci samosprávy, jeden zástupce podnikatelského sektoru 
a jeden zástupce neziskových organizací. 
2. Musí být vždy dodržena podmínka přijatelností v rámci OP Zemědělství - podopatření typu 
LEADER+, aby v Programovém výboru byli členové představující zástupce soukromého 
sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové 
skupiny) v mikroregionu s nadpoloviční většinou všech rozhodujících hlasů. 
3. Programový výbor plní funkci stanovenou Pravidly MAS, a to zejména: 

- zpracovává programový záměr MAS a kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou 
komisi 

- vybírá typy projektů 
- konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí 
- schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke 

schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové komisi  se 
svými připomínkami k doplnění 

- podává přihlášku do Operačního programu RVMZ, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 
(podopatření typu LEADER+)  

- provádí další související činnosti 
4. Programový výbor svolává Manažer podle okamžité potřeby, zpravidla jedenkrát za 14 dní.  
5. Zasedání Programového výboru řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen 
Programového výboru. Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové s 
nadpoloviční většinou všech hlasů.Usnesení je přijato, jestliže je schváleno nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů. 
6. Manažer není členem Programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.  

5.6 Manažer 

1. Manažer je jmenován Valnou hromadou. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu 
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární zástupci MAS, a to zejména jednat v 
administrativních záležitostech sdružení. Další činnost Manažera je stanovena výše v 
ustanoveních o Výběrové komisi a Programovém výboru. Manažer není členem MAS, účastní 
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se však všech jejích jednání, je ve smluvním vztahu k MAS s hlasem poradním, stejně tak jako 
ve Výběrové komisi a v Programovém výboru. 

5.7 Účetní 

1. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v 
MAS a nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní nemusí být členem MAS. 

5.8 Způsob ustavování orgánů sdružení 

1. Funkční období volených Statutárních zástupců, členů Programového výboru, členů 
Výběrové komise, Manažera a Účetní je 3leté. Tyto osoby mohou být do svých funkcí 
jmenovány i opakovaně. 
2. Statutární zástupce – předsedu a místopředsedu volí valná hromada, členy Programového 
výboru, členy Výběrové komise, Manažera a Účetní jmenuje valná hromada na základě 
přijatého usnesení o jejich jmenování. 
3. Valná hromada je oprávněna odvolat kteréhokoliv Statutárního zástupce, člena 
Programového výboru, člena Výběrové komise, Manažera a Účetní i v průběhu jejich 
funkčního období, a to na základě přijatého usnesení o jejich odvolání. 
4. Pro přijetí usnesení platí postup uvedený shora v ustanovení bodu 5.2. 
5. Statutární zástupci, členové Programového výboru, členové Výběrové komise, Manažer 
nebo Účetní mohou od svých funkcí odstoupit písemným oznámením doručeným valné 
hromadě. Valná hromada je povinna do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení jmenovat 
nebo zvolit do funkce novou osobu. Odstupující člen je povinen učinit, resp. zajistit v rámci 
výkonu své dosavadní funkce všechny neodkladné úkony tak, aby MAS nevznikla žádná 
škoda. 

5.9 Orgány a osoby oprávněné jednat jménem sdružení 

Oprávnění jednat navenek jménem MAS a podpisové právo mají oba Statutární zástupci – 
předseda sdružení a místopředseda sdružení, a to  každý z nich samostatně. Tyto oprávněné 
osoby se za MAS podepisují tak, že k názvu MAS připojí svůj podpis. 

8.1.3 Způsob sestavení výb ěrové komise a d ůvody tohoto rozhodnutí, členové 
výb ěrové komise 

Výběrová komise byla sestavena na ustavující schůzi Valné hromady MAS Hornolidečska 
formou hlasování. Tvoří ji ti členové MAS Hornolidečska, kteří nejsou členy programového 
výboru. Členy výběrové komise jsou podle stanov také předseda a místopředseda sdružení. 
 
Výběrová komise byla složena tak, aby byla schopna vyhodnocovat projekty ze všech sfér 
(podnikatelské, kulturní, sociální, životního prostředí, veřejný sektor apod.).  

Členové výběrové komise: 

Vrána Miroslav – ZD Francova Lhota, oblast zemědělství 

Ing. Stanislav Martinka – CARNEX spol. s r.o., Potravinářství 

Radek Zicha – JRZ s.r.o., oblast zemědělství 

Sláčíková Vlasta – obec Pozděchov 

Matůš Karel – obec Francova Lhota 

Gargulák Ladislav – GONE, s.r.o., agroturistika 

Petr Bambuch – KOVAR s.r.o., oblast ekonomická 

Ing. Trčka Miroslav – obec Lačnov 

Pavel Novosad – obec Valašská Senice 
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Šulík Miroslav – AG-STEMA, spol. s r.o., služby 

Daněk Josef – obec Valašská Polanka 

Tvarůžek František – obec Študlov 

8.1.4 Role manažera nebo osoby, která bude řídit realizaci Strategie – identifika ční 
údaje o managerovi a popis jeho role v MAS 

Manažer je jmenován Valnou hromadou. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu 
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární zástupci MAS, a to zejména jednat v 
administrativních záležitostech sdružení. Manažer není členem MAS, účastní se však všech 
jejích jednání, je ve smluvním vztahu k MAS s hlasem poradním, stejně tak jako ve Výběrové 
komisi a v Programovém výboru. Činnosti Manažera jsou stanoveny v Stanovách sdružení. 
Mezi hlavní činnosti patří:  

- je pověřen zajištěním a náplní činnosti MAS – především výkonné části 
- svolává jednání Valné hromady 
- řídí zasedání Valné hromady 
- svolává jednání programového výboru 
- řídí zasedání programového výboru 
- svolává jednání výběrové komise 
- řídí zasedání výběrové komise 

 
Manažer MAS Hornolidečska byl jmenován Valnou hromadou. Stručný životopis: 
Jméno: Aleš Lahoda 
Datum narození: 29.9.1974 
Stav: ženatý 
Vzdělání: středoškolské, v současné době student na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, 

obor veřejná správa 
Jazykové znalosti: Angličtina 
Další znalosti a 
schopnosti: 

- řidičský průkaz sk. „B“ 
- práce s PC (MS Word, Excel, Power-point, GIS, Access, 

Corel, Internet, Outlook) 
- zpracování rozvojových dokumentů 
- zpracování rozvojových projektů 
- projektový management 

Zaměstnání 06/1996 – 08/1998 
Zaměstnavatel: PSP ČR  
Pozice: asistent poslance 
Popis činnosti: Zpracovávání podkladů pro přípravu zákonů, monitoring 
tisku, vyřizování korespondence, pomoc při řešení konkrétních problémů 
občanů, organizace poslaneckých dnů, zajištění volební kampaně. 
03/1999 – 07/2003 
Zaměstnavatel: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
Pozice: Projektový manažer 
Popis činnosti: Zpracovávání strategických rozvojových plánů 
mikroregionů, zpracování žádostí a projektů do programů EU: SAPARD, 
Phare, CBC Phare, SROP, Operační programy, zastoupení agentury 
CzechInvest ve Zlínském kraji, Implementace programu SOP Průmysl ve 
Zlínském kraji 
07/2003 – trvá 
Zaměstnavatel: ERIC, s.r.o. 
Pozice: Ředitel, jednatel 
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Popis činnosti: zpracování žádostí a projektů do programů EU: SROP, 
Operační programy, řízení společnosti 
03/2004 – trvá 
Zaměstnavatel: obec Horní Lideč 
Pozice: Manažer mikroregionu Hornolidečsko 
Popis činnosti: příprava rozvojových projektů obce a mikroregionu 
Hornolidečsko 

Klíčová 
kvalifikace: 

- plánování strategického rozvoje 
- příprava a zpracování rozvojových projektů 
- týmová práce, komunikativnost 
- práce s informačními systémy  
- implementační zkušenosti s SOP Průmysl 

 

8.1.5 Technické prost ředky MAS sloužící k zabezpe čení její činnosti v souvislosti 
s realizací Strategie 

Sídlem MAS Hornolidečska je Lidečko 467, PSČ 756 15. Kancelář MAS Hornolidečska bude 
na obecním úřadě obce Lidečko. Na obci budou zajištěny veškeré potřebné technické 
prostředky sloužící k zabezpečení MAS: 

- PC s připojením na internet 
- telefon 
- mobilní telefon 
- fax 
- další běžné kancelářské vybavení  

 
Finanční prostředky na činnost MAS budou zajišťovány z členských příspěvků MAS, vlastní 
činnosti a dále z uznatelných režijních nákladů v rámci LEADER+.  

8.2. Popis postupu p ři realizaci Strategie 

8.2.1 Propagace Strategie a postup p ři vyhlášení p říjmu žádostí 

Propagace strategie je a bude prováděna v několika rovinách: 
- místní média – místní tisk, obecní zpravodaje, obecní vývěsní tabule. Zde široká 

veřejnost získá informace o existenci samotné strategie, o kontaktech a samotné 
Strategii 

- internet – na internetových stránkách mikroregionu Hornolidečska, kde bude 
k dispozici ke stažení celý text Strategie vč. aktuálních informací, stanov MAS 
Hornolidečska, seznam členů MAS a dalších souvisejících materiálů 

- při osobním kontaktu v rámci seminářů, školení a workshopů 
 
Postup při vyhlášení příjmů žádostí: 

- příjem žádostí bude umožněn v rámci vyhlášených kol realizace Strategie. Jednotlivé 
kola budou vyhlašovány pravidelně až 3 x ročně s přihlédnutím na finanční prostředky 

- příjem žádostí vyhlásí Valná hromada MAS Hornolidečska v dostatečném časovém 
předstihu s uvedením posledního dne a hodiny příjmu žádostí 

- při vyhlášení příjmu žádostí MAS Hornolidečska uspořádá seminář pro předkladatele 
projektů 

- příjem žádostí bude zveřejněn v regionálním (místním) tisku, obecních zpravodajích, na 
obecních vývěsních tabulích a na Internetu 

- budou stanoveny konzultační hodiny pro předkladatele projektu 



  45 z 50 

8.2.2 Informování kone čných p říjemců o možnosti p ředkládání díl čích projekt ů 
v rámci dané Strategie 

Koneční příjemci budou o možnosti předkládání dílčích projektů formou Výzvy, která bude 
zveřejněna prostřednictvím místních médií, obecních zpravodajů, na vývěsních obecních 
tabulích a internetu. Zároveň s Výzvou budou zveřejněny veškeré informace pro žadatele 
potřebné k podání projektu v následujících dokumentech: 

- Výzva k předkládání žádostí 
- Informace pro žadatele 
- Formulář žádosti o poskytnutí podpory 

 
Tyto dokumenty budou k dispozici žadatelům na Internetových stránkách MAS Hornolidečska 
a na kontaktním místě. 

8.2.3 Způsob školení samotných p ředkladatel ů projekt ů 

MAS Hornolidečska uspořádá při každé Výzvě seminář pro předkladatele projektu. Dále budou 
umožněny individuální konzultace na kontaktním místě v průběhu zpracovávání projektů. 
Nejčastěji kladené otázky budou zveřejňovány na internetových stránkách MAS 
Hornolidečska. 

8.2.4 Administrativní postup p říjmu, hodnocení a výb ěru žádostí a projekt ů 

- písemnou formou v požadovaném počtu kopií, na předepsaném formuláři vč. povinných 
příloh 

- žádosti budou přijímány pouze osobně (žadatel nebo odpovědný zástupce žadatele) na 
obecním úřadě Lidečko. Žádost (každá strana v příslušném místě) musí být podepsána 
žadatelem před pracovníkem MAS. Pracovník MAS zkontroluje, zda žádost obsahuje 
všechny listy žádosti, tj. i specifické listy. Pokud nebude mít žadatel všechny přílohy, 
nemůže být žádost přijata. 

- hodnocení projektů dle bodovacích kritérií – výběrová komise provede hodnocení 
žádostí dle bodovacích kritérií. Výstupem bude doporučení na podpoření žádostí Valné 
hromadě 

- projednání a schválení projektů Valnou hromadou MAS Hornolidečska 
- zaslání výsledku výběru MAS na RO SZIF. Na RO SZIF bude sestaven seznam 

doporučených a nedoporučených projektů a zaslán na ŘO OP Zemědělství ke schválení.  
- Výsledek schvalovacího procesu bude zaslán přímo žadateli formou zamítacích dopisů 

nebo zvacích dopisů k podpisu Podmínek.. MAS bude zaslán seznam schválených a 
neschválených projektů. 

8.2.5 Zaměstnanci MAS nebo osoby, které se budou podílet na p říjmu a hodnocení 
žádostí a jejich funkce v procesu p říjmu žádostí. 

- Pověřený pracovník MAS – příjem žádostí přes podatelnu obecního úřadu Lidečko.. 
Žadatel předloží žádost, projekt a všechny povinné přílohy, případně nepovinné přílohy. 
Pracovník žádost zkontroluje, přidělí žadateli číslo jednací a potom žádost, projekt a 
přílohy osobně převezme. 

- Členové výběrové komise provedou hodnocení žádostí dle bodovacích kritérií. Sestaví 
seznam a formou zápisu a usnesení doporučí Valné hromadě podporu vybraných 
projektů. Zároveň uloží manažerovi přípravu a svolání Valné hromady. 

- Valná hromada projedná a schválí projekty k financování. Výstupem bude usnesení a 
seznam schválených žádostí, které zašle na příslušný odbor SZIF. 
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Informace k postupu administrativní kontroly jsou popsány v Pravidlech LEADER+ 
v bodech 10 a 11 specifické části týkající se investičního záměru b).  

 

9. Realizace Strategie prost řednictvím díl čích projekt ů 

9.1. Časový plán pro vyhlášení p říjmu žádostí a uskute čnění výb ěru projekt ů 

Pro první kolo bude příjem žádostí trvat 30 dnů. Administrativní kontrola trvá 42 dnů. Žadatel 
má poté 21 dní na doplnění. Potom následuje kontrola finančního zdraví a ekonomické 
životaschopnosti (u ziskových projektů) a následně hodnocení přijatelnosti. Následně bude 
prováděn výběr projektů a to pouze z těch, které jsou přijatelné jak z hlediska MAS, tak i SZIF. 
 
Tento harmonogram vychází z časových podmínek uveřejněných pracovníky MZe na semináři 
k vyhlášení programu Leader+. V prvním kole MAS Hornolidečska zajistí výběr projektů tak, 
aby byly projekty vybrány nejpozději 3 měsíce po podpisu smlouvy o přidělení dotace na 
realizaci Strategie MAS Hornolidečska. V rámci jednotlivých činností bude probíhat 
komunikace z pověřenými pracovníky MZe a SZIF při implementaci programu Leader 
v Hornolidečsku a upřesňování a řešení vzniklých problémů. 
 
Po zkušenostech získaných z administrací první výzvy vyhodnotí Valná hromada MAS 
Hornolidečska průběh prvního kola a provede případnou verifikaci časového harmonogramu 
dalších kol.  
 

9.2. Jaké projekty budou pravd ěpodobn ě uskute čněny 

Předkládané projekty budou muset být v rámci dvou zvolených FICHÍ 
 
FICHE 1:   Udržení a rozvoj kvalitních služeb jako nezbytné podmínky pro život 
v mikroregionu 
 
V rámci této FICHE se budou moci být předkládány jak ziskové, tak i neziskové projekty a 
projekty zaměřené na rozvoj služeb. Projekty budou zaměřeny na následující oblasti: 

1. Posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost a jejich další 
využití v souladu s cílem Fiche 

2. Budování a modernizace informačních center, multifunkčních prostor a budov 
jako základní infrastruktura pro rozvoj služeb pro širokou veřejnost 

3. Vytváření podmínek pro zpracování místních produktů, tradiční řemeslné výroby 
4. Propagace místní nabídky služeb, místních produktů a tradičních výrobků 
5. Investice do technologie za účelem ochrany životního prostředí vč. využívání 

obnovitelných zdrojů paliv a energií  
6. Vzdělávání umožňující integraci slabších vrstev do společnosti 

 
FICHE 2:   Zvyšování atraktivity území s cílem udržení stávajícího a přilákání dalšího 
obyvatelstva 
 
V rámci této FICHE se bude jednat o projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí a 
podporu společenského života v obcích. Projekty budou zaměřeny na následující oblasti: 

1. Obnova tradiční venkovské zástavby a veřejných prostranství 
2. Realizace kulturních, společenských, sportovních a zábavných akcí jako festivaly, 

slavnosti, pouti, semináře apod. 
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3. Propagace území jako regionu, který nabízí podmínky pro podnikání a kvalitní 
život, propagace spojená s realizací kulturních, společenských, sportovních a 
zábavných akcí a seminářů 

4. Aktivity v oblasti ochrany rázu krajiny a jejího rozvoje 
5. Obnova místních tradičních zvyklostí a obyčejů 
6. Průzkumy, analýzy, expertízy a studie k rozvoji území 

9.3. V jakém časovém horizontu budou projekty pravd ěpodobn ě uskute čněny 

Realizace projektu musí být zahájen nejpozději do 6-ti měsíců od podpisu Podmínek. Žádost o 
proplacení výdajů projektu musí být v rámci 1. kola příjmu žádosti předložena nejpozději do 
30. 6. 2006, v rámci ostatních kol nejpozději do 12-ti měsíců od podpisu Podmínek..: 
 

10. Monitoring, hodnocení a kontrola pro ú čely MAS  

10.1. Lidské zdroje, finan ční zdroje a prost ředky uplat ňované p ři monitoringu  

Lidské zdroje: 
- manažer MAS Hornolidečska 
- předseda a místopředseda MAS Hornolidečska 
- účetní, pracovníci provádějící administraci žádostí  
- výběrová komise 
 

Finanční zdroje: 
- členské příspěvky MAS Hornolidečska a dotace získané v rámci režijních nákladů 

realizace Strategie MAS Hornolidečska budou využity na plat manažera, cestovní 
náhrady a režijní výdaje s tím spojené 

 
Prostředky uplatňované při monitoringu: 

- naplnění stanovených monitorovací ukazatelů, které jsou stanoveny v jednotlivých 
FICHÍ 

- průběžné zprávy a konečná zpráva o realizaci projektů 
- fyzické kontroly věcného a finančního plnění  

10.2. Prost ředky, které budou uplatn ěny pro hodnocení programu 

- naplnění stanovených hodnotících indikátorů, které jsou stanoveny v jednotlivých 
FICHÍCH 

- průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS 
Hornolidečska 

10.3. Zajišt ění jednoduché kontroly, zejména p ři vedení ú četnictví v rámci 
správy režijních náklad ů 

- pro vedení účetnictví jmenovala Valná hromada MAS Hornolidečska účetní, kterou se 
stala paní Ing. Unzeitigová Marcela, která je účetní obce Lidečko a zaměstnancem 
MAS a má dostatečné zkušenosti s vedením účetnictví 

- průběžné účetní výkazy budou předkládány statutárním zástupcům a schvalovány 
Valnou hromadou 

- každý rok bude proveden audit 
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11. Vztah k ostatním program ům uplatn ěným v území  

11.1. Stručný popis existujících rozvojových program ů a strategií rozvoje pro 
dané území, v četně jejích cíl ů 

11.1.1 Rozvojové strategie pro dané území 

Základními strategickými materiálem pro rozvoj daného území jsou: 
 
1. Strategický rozvojový plán mikroregionu Hornolidečska 
Tento dokument vychází z plánů rozvoje území a územních plánů jednotlivých obcí 
mikroregionu a je v souladu s Plánem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, Regionálním 
operačním programem NUTS II Střední Morava a Národním rozvojovým plánem.  
 
Směry a cíle rozvoje jsou dány jednotlivými prioritními osami: 

1. Ekonomický rozvoj – hlavním cílem je podpora MSP a rozvoj řemesel 
2. Rozvoj cestovního ruchu – hlavním cílem je rozvoj infrastruktury a služeb 

v cestovním ruchu 
3. Trvale udržitelný rozvoj venkova – hlavním cílem je rozvoj venkovských sídel a 

služeb pro obyvatele 
4. Technická infrastruktura – hlavním cílem je rozvoj komunikací, energetických a 

komunikačních médií 
5. Životní prostředí – hlavním cílem je ochrana krajiny, kulturních a historických 

památek 
 
2. Rozvojová studie přeshraniční spolupráce Hornolidečska a Púchovské Doliny 
Tento dokument má pilotní charakter ve Zlínském kraji. Je společným dokumentem dvou 
příhraničních regionů spojených historickými, geografickými a v minulosti i ekonomickými 
vazbami. Vychází se strategických rozvojových plánů Hornolidečska a Púchovské doliny a je 
založena na dobrovolné a vzájemně výhodné spolupráci obou mikroregionů.  
 
Směry rozvoje jsou definovány především v oblasti společných zájmů při respektování 
rozdílného legislativního rámce v obou republikách. Hlavní cíle: 

- spolupráce při rozvoji cestovního ruchu 
- spolupráce při ochraně přírodního bohatství 
- obnovení vazeb mezi jednotlivými subjekty obou území 
- společný postup při řešení dopravní dostupnosti a prostupnosti obou území 

 
Tato studie nabývá na významu především od vstupu obou republik do Evropské unie, kde jsou 
postupně odstraňovány doposud existující bariéry dané státními hranicemi. 

11.2. Rozvojové programy pro dané území 

K naplnění cílů strategických rozvojových studií bylo využito rozvojových programů 
z předvstupních fondů ISPA, SAPARD, CBC Phare, LEADER+ v rámci POV ,Phare 2003–
II.část, SROP, POV. 
 
 
Program ISPA 
Název projektu:    Čistá řeka Bečva 
Cíl projektu:  Odkanalizování a čištění obcí okresu Vsetín 
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Program SAPARD 
Název projektu:    Sportovně turistické vzdělávací centrum mikroregionu Hornolidečsko 
Cíl projektu: Vybudování víceúčelového zařízení sloužícího ke vzdělávání, 

volnočasovým aktivitám a rozvoji turistického ruchu 
 
Název projektu: Oživení školského, informačního a sportovního centra Lačnov 
Cíl projektu: Zvýšit kapacitu mateřské školy, vybudovat internetovou čítárnu a 

knihovnu a informační centrum  
Program CBC Phare 
Název projektu: Rozvojová studie přeshraniční spolupráce 
Cíl projektu: Navázání spolupráce příhraničních mikroregionů Hornolidečsko a 

Púchovská dolina jako pilotní projekt. 
 
Program LEADER + v programu POV 
Název projektu: Zvýšení kvality života a ekologicky udržitelný rozvoj Valašska 
Cíl projektu: Uchování a rozvoj  přírodního a kulturního dědictví, posílení venkovské 

ekonomiky a zvýšení turistického ruchu. 
 
Program Phare 2003-II.část 
Název projektu: Výstavba centrálního parkoviště Hornolidečska 
Cíl projektu: Vybudování infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu v mikroregionu 
 
Program SROP 
Název projektu: Relaxační a turistické centrum Hornolidečska 
Cíl projektu: Vybudování ubytovacích kapacit a rehabilitačních zařízení 
 
Další programy 
Obce Hornolidečska dále využívají další dotační a rozvojové programy vyhlašované státem, 
resp. jednotlivými ministerstvy (např. MMR – program obnovy venkova, dotace na bydlení, 
SFŽP – plynofikace, apod.) a od roku 2003 programy rozvoje vyhlašované Zlínským krajem. 

11.3. Spojitost s ostatními územními aktivitami 

Předkládaný projekt navazuje na již provedené aktivity, umožňuje plně využít vybudovaných 
kapacit pro rozvoj venkova, zkvalitnění života občanů a uchování přírody.  
 
Největším přínosem tohoto projektu je vybudování organizační struktury pracující na principu 
partnerství a spolupráce všech aktérů rozvoje území. Řada podporovaných aktivit 
bezprostředně navazuje na investiční činností jednotlivých obcí.  
 
MAS působí jako koordinační orgán pro rozhodující aktivity realizované na území 
mikroregionu a poskytuje všestrannou podporu při řešení záměrů rozvoje území. 

11.4. Spolupráce s organizacemi které nejsou členy MAS 

MAS není uzavřenou organizací. Při plnění záměrů spolupracuje s řadou subjektů, které stojí 
mimo formální strukturu MAS. Jedná se především o tyto subjekty: 

- Mikroregion Púchovská dolina (společné aktivity v rozvoji kulturních a společenských 
vztahů, čtvrtletní pravidelná jednání, další činnost na základě konkrétních úkolů) 

- CHKO Beskydy (spolupráce při tvorbě strategie a vzájemné výměně informací, 
především při investiční činnosti v chráněném území) 
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- Přilehlé mikroregiony (při řešení nadregionálních projektů především v oblasti dopravní 
dostupnosti, technické infrastruktury a cestovního ruchu) 

- Nestátní neziskové organizace působící na území mikroregionu (spolupráce se odbývá 
prostřednictvím starostů obcí; MAS bude řešit komplexně pro celé území) 

- Spolupráce s nadřízenými institucemi (Krajský úřad Zlínského kraje, Regionální 
rozvojová agentura Východní Moravy, Krajská hospodářská komora, Agrární komora) 

11.5. Územní struktury a programy 

Navržené záměry MAS jsou v souladu se všemi platnými rozvojovými plány území. Vzhledem 
tomu, že respektují rozvojové programy mikroregionu, vyšších územně správních celků a 
sektorových programů, nedochází k překrývání záměrů. 
 
Zásluhu na této bezkonfliktosti má již několik let probíhající koordinovaná činnost obcí 
regionu Hornolidečska a solidní podpora představitelů vyšších územně správních celků a 
institucí. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum:     Podpis(y) zástupce(ů) MAS: 

 
 


