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Zhodnocení uplynulého období



Priority MAS

•Zvýšení kvality života a atraktivity Hornolidečska rozvojem 
služeb pro obyvatele a zlepšením vzhledu obcí 

•Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích 
Hornolidečska 

•Rozvoj cestovního ruchu s využitím předností a specifik 
Hornolidečska založeným na kvalitním a zdravém životním 
prostředí a „Valašské pohodě“

Valašská tradiční 
vesnice – pohoda 
života na Valašsku a 
pohoda při trávení 
volného času.

•Zlepšovat ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost 
podniků lepším využitím produkčních faktorů rozvojem 
technického potenciálu, inovacemi a zlepšeným 
zpracováním a marketingem surovin a produktů

Zemědělství na 
Valašsku a valašské 

produkty

•Využití výhod a předností území Hornolidečska k posílení 
konkurenceschopnosti regionu 

•Zvýšení potenciálu a atraktivity Hornolidečska pro turisty a 
návštěvníky 

•Obnova a zachování tradičních valašských řemesel a tvorba 
pracovních příležitostí 

•Zvýšení kvality služeb pro obyvatele

Tradiční valašská 
řemesla, služby pro 

obyvatele a 
návštěvníky.



FICHE opatření

FICHE 1 Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska

FICHE 2 Občanské vybavení a služby

FICHE 3 Valašské kulturní dědictví

FICHE 4 Zemědělství na Valašsku 

FICHE 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

FICHE 6 Diverzifikace zemědělství

FICHE 7 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

FICHE 8 Valašské produkty



Program LEADER na Hornolidečsku

 MAS Hornolidečska byla vybrána v roce 2007 mezi 48 
vybranými MAS. Na jeho realizaci má MAS k dispozici 
5-6 mil. Kč ročně.

 Počet výzev: 9

 Realizovaných projektů celkem: 48

 Projekty v realizaci: 21

 Celkový počet podpořených projektů: 69

 Celková alokovaná částka: 29 432 246 Kč

 Celkové investice v regionu (dotace + vlastní podíl): 
51 592 568 Kč 



Rozdělení dle FICHÍ

FICHE Počet 
projektů

Dotace

Obnova a rozvoj obcí
Hornolidečska

4 2 992 060

Občanské vybavení a služby 26 9 235 166

Valašské kulturní dědictví 3 1 057 830

Zemědělství na Valašsku 8 3 763 700

Podpora drobného podnikání a 
rozvoj místních řemesel

21 9 050 690

Diverzifikace zemědělství 2 899 000

Podpora rozvoje služeb v 
cestovním ruchu

4 1 430 000

Valašské produkty 3 1 103 000



Projekty spolupráce

 Název projektu:

Zachování tradic a kulturního dědictví MAS 
Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov

 Celkový rozpočet projektu: 5 000 000 Kč

 Aktivity projektu: pořízení valašských a slováckých 
krojů, společná vystoupení 
folklórních souborů, společná 
koordinace projektu

 Výstupy: 260 valašských krojů, 4 společné akce pro děti





Projekty spolupráce

 Název projektu

Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska

 Celkový rozpočet: 2 500 000 Kč

 Aktivity projektu: Vydání publikace pohádek a pověstí, 
vydání DVD pohádek a pověstí, vydání audio CD.

 Výstupy: 500 ks animovaného DVD (10 vybraných 
pohádek, kreslily děti ZŠ Horní Lideč, Francova Lhota a 
Valašská Polanka), 3000 ks zvukového CD, 3000 ks 
knihy pohádek





Síťování místních výrobků na 
Valašsku

Hlavní cíl projektu

 Hlavním cílem projektu je podpora regionálních výrobců, zemědělců, 
řemeslníků a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu a 
producentů zejména potravin a zemědělských komodit, ucelené 
zviditelnění zájmového regionu a zvýšení úrovně a kvality nabízených 
služeb veřejnosti - a to jak návštěvníků regionu, tak i občanům zde 
žijícím.

Specifické cíle projektu

 Vytvoření databáze regionálních výrobců, zemědělců, řemeslníků a 
poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu

 vybudovat partnerství mezi místními zemědělskými subjekty a 
podnikateli ve službách se zaměřením na cestovní ruch (restaurace, 
hotely)

 vybudovat partnerství mezi místními zemědělskými subjekty a školami

 vytvoření regionální značky (ochranné známky) "Valašský výrobek"

 Vytvořit marketingovou strategii na propagaci místních výrobků



Síťování místních výrobků na 
Valašsku

 Rozpočet projektu MAS Hornolidečska: 353 087 Kč

 Koordinátor: 80.000

 Regionální známka (grafický návrh, registrace): 25 249 Kč

 Webové stránky: 22 179 Kč

 Propagační materiály, marketing: 59 198 Kč

 Koordinační schůzky, setkání držitelů: 9 917 Kč

 Farmářské trhy – stánky: 29 376

 Režie MAS (koordinace celého projektu): 127 168

 Trvání projektu: 03/2012 – 08/2013



Síťování místních výrobků na Valašsku





Život a historie vypálených obcí 
aneb „Znáte nás?“

 Projekt spolupráce 4 MAS: MAS Hornolidečska, MAS 
Ploština, MAS Šumperský venkov, MAS Hlinecko

 Výstupy projektu:

 Propagační materiál „Vypálené obce“

 Kniha „Život a historie vypálených obcí

 Soutěž mezi školami s exkurzemi a přednáškami

 Společná konference

 Rozpočet MAS Hornolidečska: 571 822 Kč

 Projekt v realizace



Animační činnost MAS

 MAS vydává zpravodaj, kde informuje o své činnosti –
vyšly celkem 4 vydání

 Prezentace MAS na veletrzích (Brno, České Budějovice)

 Distribuce propagačních předmětů v území (dary do 
tomoboly apod.)

 Organizace akcí pro veřejnost – zpravidla ve vazbě na 
realizované projekty

 Aktivní účast MAS na jednáních mikroregionu 
Hornolidečsko

 Pravidelná neformální komunikace s významnými 
místními aktéry.



Příprava strategie 2014 - 2020



Časový harmonogram

 6/2013 Zahájení přípravy – první setkání se starosty –
hodnocení potřeb a možností regionu

 Rok 2013 a 2014 – vypracování analytické části 
strategie

 6/2014 – 9/2014 Distribuce, sběr a vyhodnocení 
dotazníkového šetření

 10/2014 Veřejné projednání



Plánované aktivity

 10/2014 – 6/2015 dopracování návrhové části ve vazbě 
na operační programy

 1/2015 – 6/2015 diskuse s místními aktéry (v rámci 
SOH, na jednání orgánů MAS, tematické pracovní 
skupiny apod.

 7/2015 – 9/2015 zpracování jednotlivých opatření 
(FICHí)

 10/2015 – 11/2015 finalizace dokumentu a podání 
žádosti o financování strategie.



Integrovaný regionální operační 
program - IROP
1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 Terminály – záchytná parkoviště ve vazbě na VHD, přestupy 
z osobní na hromadnou dopravu, 

 Bezpečnost – bezbariérové úpravy, zvyšování bezpečnosti 
komunikací pro nemotorovou dopravu

 Cyklodoprava

1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof

 Vybavení složek IZS, modernizace vzdělávacích a 
výcvikových středisek IZS, zajištění adekvátní odolnosti při 
změnách klimatu

 Pouze pro JPO III



Integrovaný regionální operační 
program - IROP

2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k 
sociální inkluzi

 Zařízení pro komunitní péči (domov se zvláštním 
režimem,), sociálně terapeutické dílny, infrastruktura pro 
rozvoj sociálních služeb, komunitní centra na podporu 
zaměstnanosti apod.

2.2. Vznik nových a rozvoj stávajících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 Budování sociálních podniků



Integrovaný regionální operační 
program - IROP
2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, 

 infrastruktura pro základní školy (specializované učebny)

 infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání 
mládeže

3.3 podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

 Pořízení územních plánů a územních studií

 celé území ČR mimo Prahy



Program rozvoje venkova 

2 Investice do zemědělských podniků

 Investice do zemědělských staveb a technologií pro 
rostlinnou a živočišnou výrobu, pořízení mobilních strojů, 
pořízení peletovacích zařízení

 Příjemci: zemědělští podnikatelé

3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů

 Výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů a 
zařízení, marketingové aktivity

 Příjemci: zemědělští podnikatelé, výrobci potravin



Program rozvoje venkova 

4 Lesnická infrastruktura

 Hmotné a nehmotné investice související s rekonstrukcí 
a budováním lesnické infrastruktury

 Příjemci: fyzické nebo právnické osoby hospodařící v 
lesích



Program rozvoje venkova 

7. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností

 Pořízení strojů a vybavení, stavební úpravy, investice do 
rozvoje podnikání, …

 Příjemci: Podnikatelské subjekty 

8 Zavádění preventivních protipovodňových opatření 
v lesích

 Retenční nádrže, hrazení bystřin, úpravy koryt a břehů, 
zábrany sesuvů, sanace erozních rýh

 Příjemci: Soukromí a veřejní držitelé lesů



Program rozvoje venkova 

9 Neproduktivní investice v lesích

 Stezky pro turisty, naučné a herní prvky v lesích, prostředky 
k usměrňování návštěvníků (závory, odpočinkové objekty, 
apod.

 Příjemci: Soukromí a veřejní držitelé lesů

10 Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na 
lesních pozemcích, investice související s používáním dřeva 
jako suroviny

 Příjemci: Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a 
střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují 
lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací 
lesnických produktů a jejich uváděním na trh



Program rozvoje venkova 

11 Sdílení zařízení a zdrojů

 Společné investice do strojů, technologií a výrobních 
zařízení, modernizace výrobních prostor, spolupráce na 
tvorbě společných plánů a studií, …

 Příjemci: min. dva subjekty - zemědělští podnikatelé, 
výrobci potravin, subjekty hospodařící v lesích

12 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů

 Pořízení strojů, technologií a vybavení, stavební náklady, 
pořízení software, propagace, tvorba studií

 Příjemci: min. dva subjekty - zemědělští podnikatelé, 
výrobci potravin, NNO, obce a svazky obcí



DĚKUJI ZA POZORNOST

Místní akční skupina Hornolidečska
Aleš Lahoda

tel. +420 604 628 026 
email: lahoda@mashornolidecska.cz


