Místní akční skupina Hornolidečska, o.s.

Výroční zpráva

2012

Obsah
1. Údaje o MAS .................................................................................................................................... 1
2. Informace o organizaci .................................................................................................................... 2
3. Zaměření činnosti ............................................................................................................................ 3
Priority a cíle .................................................................................................................................... 3
Priority Strategického plánu LEADER .............................................................................................. 3
Území MAS ...................................................................................................................................... 8
4. Členové a orgány sdružení .............................................................................................................. 9
4.1 Členská základna ....................................................................................................................... 9
4.2 Orgány sdružení....................................................................................................................... 10
5. Jednání orgánů MAS ...................................................................................................................... 12
6. Informace o vyhlášených výzvách ................................................................................................. 12
7. Další činnost MAS .......................................................................................................................... 14

1. Údaje o MAS
Název organizace
Sídlo MAS:

Místní akční skupina Hornolidečska, o.s.
Lidečko 467, PSČ 756 15

Statutární zástupce
Manažer MAS
Kontakt:

Právní forma MAS
IČ:
Seznam obcí v území MASH

Ing. Vojtěch Ryza, předseda
Aleš Lahoda
tel.: 604 628 026
e-mail: mail@mashornolidecska.cz, lahoda@mashornolidecska.cz
Občanské sdružení
26676109
Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská
Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov,
Leskovec, Seninka, Ústí

2. Informace o organizaci
Místní akční skupina Hornolidečska byla založena v roce 2004 za účelem získání dotací z programu
Evropské unie – a to konkrétně programu LEADER. MAS Hornolidečska je občanské sdružení založené
zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelskými subjekty působících na území
Hornolidečského regionu, který tvoří obce Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná,
Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec,
Seninka, Ústí. Členem se může stát podnikatelský subjekt nebo nezisková organizace působící na
území MASH.
Cílem metody LEADER je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou
spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti
v souvislosti se změnami v zemědělství a rozvoje venkova čelí. Hlavním cílem metody LEADER je, aby
se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a
současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro
trvale udržitelný rozvoj venkova.
Metoda LEADER se opírá o přístup zdola-nahoru (bottom-up), kterým se snaží rozvinout vnitřní a
kolektivní potenciál různých venkovských protagonistů a obcí k tomu, aby na sebe převzali rozvojové
aktivity a zajistili tak místní přístup; decentralizaci; orientaci na programovou integraci; a preferenci
pilotních projektů, k čemuž jim budou poskytnuty pravomoci. Ačkoliv cílem programu je i realizovat
drobné, inovativní projekty, největší důraz je kladen na utváření spolupráce na všech úrovních a na
distribuci nových informací, metod a zkušeností, které se s rozvojem venkova pojí. Spolupráce, tvorba
partnerství a drobné inovativní projekty, jsou realizovány v rámci integrované strategie rozvoje v
cílových oblastech, které jsou spravovány místní akční skupinou (dále jen MAS), odpovědnou za
implementaci metody LEADER.
Základním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci
metody LEADER provádí činnosti s cílem podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci
investic zamýšlených v rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje
venkovského mikroregionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům
využití potenciálů území mikroregionu v dlouhodobější perspektivě. Je zaměřeno především na nové
formy zlepšování kvality života v mikroregionu, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení
kulturního a přírodního dědictví.
Mimo tyto hlavní činnosti MAS Hornolidečska dále nabízí následující služby:


poradenství v oblasti dotačních titulů EU, státních a dalších grantů





zpracování žádostí a specifických příloh (studie proveditelnosti, finanční analýza,
podnikatelský plán)
dotační management (zpracování vyúčtování projektů, průběžných, závěrečných a
monitorovacích zpráv, hlídaní termínů apod.)
provádění školení, organizace seminářů, konferencí

3. Zaměření činnosti
Priority a cíle
Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke specifikům území MAS zjištěným v rámci
tvorby analýzy území byla navržena základní strategická linie daná dokumentem: Strategický plán
LEADER MAS Hornolidečska na období 2007 – 2013 (ISÚ). Strategický plán LEADER komprimuje tuto
linii priorit ve vztahu k cílům a opatřením PRV. SPL tak přispívá k naplnění rozvojové vize a jejich
rozpracovaných oblastí

Priority Strategického plánu LEADER
PRIORITA 1:

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

Priorita 1 je zaměřena na vytvoření podmínek pro pohodu života na Valašsku při využití podmínek
tradiční valašské vesnice. Bude podporována obnova vesnické zástavby (zlepšení její estetické
úrovně, zlepšení vzhledu obcí, obnova a úprava veřejných prostranství, parků a návsí, obnova
zeleně). Při obnově bude respektován charakter valašské vesnické zástavby. Nedílnou součástí
valašských vesnic jsou památky, které ukazují kulturní vyspělost obyvatel, a proto bude také jejich
údržba a obnova podporována.
Cíle:




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“

Priorita bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ:
FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
Charakteristika FICHE 1:
Podpora v rámci této FICHE umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury v obcích i
mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace aktivit v rámci FICHE
v dlouhodobější perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity území jak pro místní obyvatele, tak
návštěvníky. Atraktivita území a „valašská pohoda“ se projeví ve stabilizaci obyvatel a zlepšení
demografické struktury se všemi příznivými dopady na rozvoj ekonomiky, ochranu životního
prostředí a kvalitu života. Do oblasti přivede větší počet turistů, kteří přinesou prostředky pro její

další rozvoj a tím zpětně přispějí ke zlepšení životních podmínek a trvale udržitelného života na
Hornolidečsku.
Cíle FICHE 1:
-

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Dobudování Hornolidečské magistrály včetně obslužných míst
Snížení negativních dopadů na životní prostředí a valašskou přírodu lidskou činností

FICHE 2: Občanské vybavení a služby
Charakteristika FICHE 2:
Podpora v rámci této FICHE umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro služby – volnočasové
aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, péči o děti, vzdělání, sport, sociální služby,
veřejnou správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen na umožnění volnočasových
aktivit a spolkového života především mladých lidí do 30 let, žen, rodin s dětmi a mládeže.
V dlouhodobější perspektivě realizace projektů přispěje ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti
služeb, možnosti kulturního a společenského vyžití mezi městskými aglomeracemi a venkovskou
oblastí Hornolidečska. Vybudovaná infrastruktura současně podpoří rozvoj turistického ruchu a
drobného podnikání v obcích.
Cíle FICHE 2:
-

Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb
Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity
Zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy

FICHE 3: Valašské kulturní dědictví
Charakteristika FICHE 3:
Podpora v rámci této FICHE umožní realizovat investiční a neinvestiční projekty zejména vypracování
studií nebo programů obnovy a na investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocením nebo
využitím kulturního dědictví venkova (kulturní památky, památkově významná území, kulturní prvky
vesnic, krajiny a na budování expozic s vazbou na místní historii, místní kulturní a umělecké tradice).
Projekty budou usilovat o zachování typického valašského vzhledu obcí. Uvedené aktivity přispějí
k zachování historického a kulturního dědictví pro další generace a přispějí současně ke zvýšení
turistického potenciálu Hornolidečska.
Cíle FICHE 3:
-

zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického potenciálu
uchování typického valašského rázu obcí

PRIORITA 2:

Cíle:

Zemědělství na Valašsku a valašské produkty



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

Popis priority:
PRIORITA 2 je zaměřena do oblasti zemědělství maximálně šetrného k životnímu prostředí a
především ekologického zemědělství za podmínky dodržování hlavních principů trvale udržitelného
rozvoje. Při údržbě krajiny minimalizovat používání syntetických pesticidů a hnojiv. V chovu zvířat
bude kladen důraz na pohodu zvířat, celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou
rozmanitost. Výraznou funkcí chovu bude údržba a obnova zdevastovaných částí krajiny a
rehabilitace přírodních lokalit.
Priorita bude realizována prostřednictvím dvou FICHí:
FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
Charakteristika FICHE 4:
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zemědělských staveb (rekonstrukce příp. nová
výstavba) a technologií pro živočišnou výrobu. Investice jednoznačně umožní modernizaci
zemědělských podniků a přispějí k jejich konkurenceschopnosti. Existence těchto zemědělských
podniků je v dlouhodobém horizontu nezbytná z hlediska zaměstnanosti a zejména jejich
nezastupitelného významu pro údržbu krajiny a zachování jejího valašského rázu. V Hornolidečsku
tyto zemědělské podniky vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele a umožňují tvorbu
„typických valašských produktů“ (jehněčí produkty, bio produkty apod.)
Cíle FICHE 4:
-

zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem
údržba krajiny a uchování tradičního valašského rázu krajiny
vytvoření podmínek pro tvorbu valašských produktů

FICHE 8: Valašské produkty
Charakteristika FICHE 8:
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby
potravin nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podporovány budou
především projekty směřující k produkci místních valašských tradičních produktů (klobásy, uzeniny,
mléčné produkty apod.). Podpora bude dále směřována do zpracování masa a mléka zemědělskými
podnikateli - prvovýrobci. Jako doplňková aktivita bude podpora pořízení prodejní technologie
produktů zemědělské prvovýroby.
Cíle FICHE 8:
- zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelů potravin
- vytváření podmínek pro zpracování místních valašských produktů
- vytváření podmínek pro přímý prodej ze dvora

PRIORITA 3:

Tradiční Valašská řemesla, služby pro obyvatele a návštěvníky Hornolidečska

Cíl Priority:
-

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

Popis priority:
Priorita 3 je zaměřena na tři oblasti, které významně ovlivňují život na území Hornolidečska.
První oblasti je podpora drobného podnikání (mikropodniky o velikosti do 10 zaměstnanců) na území
Hornolidečska s cílem vytváření pracovních příležitostí především pro místní obyvatele, zachování
tradičních řemesel (truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba,
rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), drobné výroby (pekárny, moštárny,
kompostárny, palírny, udírny), zkvalitňováním služeb pro obyvatele (opravy strojů a zařízení,
kadeřnictví, opravy kol, čistírny apod.) a maloobchod.
Druhou oblastí je podpora diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským
činnostem (zejména, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel a
výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost. Preferována bude výroba využívající místní lidské i
surovinové zdroje.
Třetí oblastí je rozvoj služeb pro cestovní ruch, zejména ubytovací kapacity, stravovací kapacity,
rekreační zařízení pro zimní i letní turistiku a agroturistiku.Cestovní ruch je považován za jeden ze
základních pilířů rozvoje a ochrany venkovského světa. Ve venkovských oblastech má cestovní ruch
obrovský význam – jednak jako zdroj příjmů pro místní obyvatelstvo, jednak jako prostředek
k ochraně krajiny. Klíčovým předpokladem úspěchu je strategie umožňující rozvoj současných zdrojů
a zvyšování jejich přidané hodnoty. V rámci této priority bude podporováno budování turistické
infrastruktury komerčního charakteru. Důraz bude kladen na tvorbu turistických produktů a balíčků
se zaměřením na letní i zimní turistiku. Návštěvník bude mít možnost ubytování v typických
„Valašských staveních“ a ochutnat místní valašské speciality. Zvláštní pozornost bude věnována
agroturistice a jejím produktům. Návštěvník zde musí poznat „Valašskou pohodu“ a tento pocit si
odvézt s sebou domů.
Priorita bude realizována prostřednictvím tří FICHÍ:
FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
Charakteristika FICHE 5:
Podpora v rámci této FICHE umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně
nových živností v oblasti výroby a zpracování. Podporovány budou podniky se zaměřením na
doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu především s využitím místních zdrojů.
V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji mikropodniků, které tvoří základ
zaměstnanosti. Svou činností se podílejí podstatným dílem na ekonomickém rozvoji území
Hornolidečska. Další význam mají mikropodniky pro zachování tradiční kvalitní řemeslné výroby.

Cíle FICHE 5:
-

Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Vytváření nových pracovních míst
Zachování a rozvoj tradičních řemesel

FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
Charakteristika FICHE 6:
Podpora v rámci této FICHE umožní na území Hornolidečska realizaci aktivit v rámci diverzifikace
činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Diverzifikace posílí
ekonomický potenciál zemědělských subjektů. S dlouhodobého hlediska zajistí jejich stabilitu a
umožní další ekonomický rozvoj. Současně uchová a vytvoří pracovní místa pro místní obyvatele a tím
přispěje ke stabilizaci venkovského prostoru na území Hornolidečska.
Cíle FICHE 6:
-

zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel
posílení stability venkovského prostoru
posílení ekonomické stability zemědělských podniků
diverzifikace ekonomických aktivit

FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu
Charakteristika FICHE 7:
Podpora v rámci této FICHE umožní rozvoj činností v cestovním ruchu – především venkovské
turistice. Důraz bude kladen na využití zemědělských farem pro rozvoj agroturistiky, budování
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, dalších služeb pro turistiku a budov a ploch pro
sportovně-rekreační vyžití s využitím pro letní i zimní turistiku. Z dlouhodobějšího hlediska přispěje
k vytvoření ucelených funkčních celků, které umožní vytvářet komplexní turistické produkty
zaměřené na jednotlivé cílové skupiny.
Cíle FICHE 7:
-

zvýšení potenciálu a atraktivity Hornolidečska pro turisty a návštěvníky
kvalitní infrastruktura a komplexní služby v oblasti cestovního ruchu

FICHE 8: Valašské produkty
Charakteristika FICHE 8:
Podpora v rámci této FICHE umožní investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby
potravin nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podporovány budou
především projekty směřující k produkci místních valašských tradičních produktů (klobásy, uzeniny,
mléčné produkty apod.). Podpora bude dále směřována do zpracování masa a mléka zemědělskými
podnikateli - prvovýrobci. Jako doplňková aktivita bude podpora pořízení prodejní technologie
produktů zemědělské prvovýroby

Cíle FICHE 8:
- zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelů potravin
- vytváření podmínek pro zpracování místních valašských produktů
- vytváření podmínek pro přímý prodej ze dvora

Území MAS
MAS Hornolidečska působí na území 15 obcí - Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná,
Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec,
Seninka, Ústí. Je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Vsetín a leží u státních
hranic se Slovenskou republikou - sousedí s Trenčianským krajem. Patří tak mezi tzv. „příhraniční
mikroregiony". Část území mikroregionu se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy s velkým
množstvím přírodních rezervací, která je největší CHKO v ČR a částečně mikroregion leží také CHKO
Bílé Karpaty. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. Jedná se o typický
venkovský mikroregion s 12,2 tis. obyvateli a rozlohou 170,1 km2. Polovina území Hornolidečska se
nachází v oblasti největší chráněné krajinné oblasti, CHKO Beskydy, s velkým množstvím přírodních
rezervací. Část území leží také v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti Vizovických vrchů. Patří mezi
nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. Mikroregion je vymezen přirozenými
hranicemi, především úpatím Beskyd, Bílých Karpat a Vizovických vrchů a soustavou komunikací. Má
nadprůměrně významnou dopravní polohu danou významným silničním tahem východ - západ s
navázáním na hranice ČR/SR. 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 jeho poloha a
dostupnost neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby.
Největší devizou této oblasti je příroda, kulturní tradice, památky a lidský potenciál. Hornolidečsko je
podhorskou a zemědělskou oblastí, což se odráží na struktuře místní ekonomiky. Největším zdrojem
pracovních příležitostí pro místní obyvatele jsou drobní a malí podnikatelé (do 10 až 50
zaměstnanců). V oblasti služeb je to cestovní ruch (ubytovací a stravovací služby, půjčovny), služby
pro obyvatele (kadeřnictví, opravy aut, veřejná správa), v oblasti výroby jsou to tradiční řemesla
(zámečnictví, zpracování dřeva, stolařství, apod.) a zemědělství. Významným prvkem je zde také
potravinářská výroba, především výroba tradičních masných produktů, výroba a produkce
ekologických produktů. Zemědělství má pro Hornolidečsko nezastupitelný význam, především z
hlediska údržby krajiny. Velký význam má pro mikroregion také lesnictví, chov skotu a ovcí. Tradiční
je zde také ovocnářství, pěstování ovocných stromů a výroba lihovin. Pěstitelská pálenice s dlouhou
tradicí se nachází v obci Valašské Příkazy.
Pro jednotlivé obce jsou typická dlouhá a úzká údolí se značně svažitými pozemky, na nichž se střídají
a prolínají lesy, zemědělské pozemky, jalovcové pasínky, vzácná fauna ( čáp černý, holub doupňák ) a
flora (šafrán bělokvětý, vstavač mužský, bradáček vejčitý). Pozoruhodné jsou také přírodní útvary a to
: Čertovy skály v Lidečku, Pulčínské skály ve Francově Lhotě nebo např. Trčkovy skály v Lačnově. V
létě je proto možné se s těmito krásami valašské přírody seznámit pěší turistikou i cykloturistikou s
možností koupání ve Valašské Senici či Zděchově. V zimním období pak slouží řada lyžařských vleků v
okolních obcích. Území vymezená katastry jednotlivých členských obcí jsou snadno přístupná
železnicí spojující Moravu se Slovenskem nebo silnicí I/57 ve směru Vsetín - Půchov.

4. Členové a orgány sdružení
4.1 Členská základna
Název subjektu

Sídlo/adresa

IČ

Zástupce subjektu

Agrospol Lužná, s.r.o.
Agrofyto, s.r.o.
AG - Stema, spol. s r.o.
JRZ, s.r.o.
ZD Francova Lhota
Carnex, spo. s r.o.
Gone, spol. s r.o.
Kovar, a.s.
Francovka, o.p.s.
Petr Mikéska
Miroslav Mikéska
Tomáš Martinka
Valašsko, s.r.o.
Antonín Liška
Stanislav Machač
Miroslav Smýkal
Paradon, s.r.o.
Společenský klub Lidečko
Dřevostav Kratina-Řezníček, s.r.o.
Marie Trchalíková
Jan Slovák
Alois Pohůnek
Úsměv-občanské sdružení pro oživení a
rozkvět kulturního a společenského
života v obcích na Valašsku
Zdeněk Tkadlec
Radim Liška
Moravské Karpaty, o.p.s.
Stanislav Brhel
Juráň, s.r.o.
Marie Tkadlecová
Tomáš Mohyla
Ing. Alois Tkadlec
Myslivecké sdružení Trubiska
Pozděchov, o.s.
Josef Slánský
Za Prlov, obec krásnější, o.s.
Moto-club Horní Lideč, o.s.
Ing. Miloslav Brhel
Knězek, s.r.o.

Lužná 247
Lidečko 446
Lidečko 460
Pozděchov 48
Francova Lhota 358
Francova Lhota 298
Prlov 139
Leskovec 212
Francova Lhota 358
Valašská Senice 29
Francova Lhota 29
Lidečko 437
Valašské Příkazy 55
Lužná 48
Valašská Polanka 369
Valašská Polanka 305
Valašská Polanka 119
Lidečko 467
Valašská Polanka 160
Valašská Senice 153
Valašská Senice 171
Střelná 179

62301446
61945978
61945897
25841068
00150835
46579729
61973513
45197164
26835487
70641382
67730183
67729720
26259966
11177641
49586041
16049387
25398148
70233021
25869159
73878740
41085288
13630954

Miroslav Papšík
Ing. Ludmila Mužikovská
Miroslav Šulík
Ing Radek Zicha
Josef Kliš
René Martinka
Ladislav Gargulák
Petr Bambuch
Ing. Pavel Blaha
Petr Mikéska
Miroslav Mikéska
Tomáš Martinka
Vitězslav Číž
Antonín Liška
Stanislav Machač
Miroslav Smýkal
Pavel Šeliga
Josef Kulíšek
Petr Kratina
Marie Trchalíková
Jan Slovák
Alois Pohůnek

Seninka 2
Valašská Senice 187
Lužná 48
Prlov 141
Lidečko 492
Ústí 200
Horní Lideč 274
Valašská Senice 114
Horní Lideč 335

26630630
48792047
74536451
27828972
63000466
27816788
46277765
64593550
69589275

Kateřina Zukalová
Zdeněk Tkadlec
Radim Liška
Ing. Světla Studentská
Stanislav Brhel
Milan Juráň
Marie Tkadlecová
Tomáš Mohyla
Alois Tkadlec

Pozděchov 208
Horní Lideč 346
Prlov 141
Horní Lideč 165
Lačnov 88
Frýdek Místek 597

00851990
13635158
22853961
22848258
73957470
27766837

Jan Štach
Josef Slánský
Petr Maršálek
Josef Slánský
Miloslav Brhel
Radomír Knězek

Český svaz včelařů, z.o. Francova Lhota
Josef Číž
TJ Sokol Seninka
Obec Lidečko
Obec Horní Lideč
Obec Francova Lhota
Obec Valašská Polanka
Obec Prlov
Obec Lužná
Obec Lačnov
Obec Valašská Senice
Obec Seninka
Obec Valašské Příkazy
Obec Študlov
Obec Leskovec
Obec Pozděchov
Obec Střelná
Obec Ústí

Valašská Senice 183
Študlov 27
Seninka 49
Lidečko 467
Horní Lideč 292
Francova Lhota 325
Valašská Polanka
Prlov 141
Lužná 230
Lačnov 158
Valašská Senice 145
Seninka 49
Valašské Příkazy 21
Študlov 142
Leskovec 67
Pozděchov 215
Střelná 38
Ústí 76

00443239 Rostislav Zimek
Josef Číž
13643690 Ing. Petr Cedidla
00304042 Ing. Vojtěch Ryza
00303780 Josef Tkadlec
00303755 Ing. Kateřina Trochtová
00304361 Josef Daněk
00304212 Ondřej Řezníček
00304077 Jiří Žáka
00303968 Marie Vlčková
00635774 Pavel Novosád
00635821 Marie Řezníčková
00304395 Ing. Stanislav Chovanec
00304336 František Tvarůžek
00303984 Ing. Jana Šťastná
00304204 Vlasta Sláčíková
00304310 Ing Petr Kráčmar
00851825 Ing. Jakub Hladký

4.2 Orgány sdružení
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové MAS. Valnou
hromadu svolává minimálně jednou ročně předseda nebo místopředseda a to písemnou pozvánkou
nebo emailem, který musí být členům doručen nejméně 20 dní před termínem konání VH. Seznam
členů valné hromady – viz. Členská základna
Statutární zástupci
MAS má dva statutární zástupce, jsou to předseda a místopředseda. Každý z nich je oprávněn jednat
samostatně. Statutární zástupce jedná tak, že k názvu sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis.
Předsedou MAS byl v roce 2012 Ing. Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko
Místopředsedou byl v roce 2012 Miroslav Papšík, starosta obce Lužná
Programový výbor
Programový výbor MAS tvoří předseda a 4 členové MAS, každý člen výboru má jeden rozhodovací
hlas. Musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor musí tvořit méně než 50 % členů PV.
Programový výbor MAS dohlíží na plnění strategického plánu, podílí se na jeho tvorbě, posuzuje
přijatelnost projektů a konzultuje výběr projektů s výběrovou komisí
Členové Programového výboru v roce 2012
Ing. Vojtěch Ryza, zástupce veřejného sektoru

Josef Tkadlec, zástupce veřejného sektoru
Josef Daněk, zástupce veřejného sektoru
Kateřina Zukalová zástupce neziskového sektoru
Ing. Ludmila Mužikovská, zástupce soukromého sektoru
Ladislav Gargulák, zástupce soukromého sektoru
Petr Bambuch, zástupce soukromého sektoru

Výběrová komise
Výběrovou komisi tvoři předseda nebo místopředseda MAS a 8 členů MAS. Každý člen má při
rozhodování 1 hlas. Musí být dodržena podmínka, že zástupci veřejného sektoru musí tvořit méně
než 50% členů výběrové komise. Hlavní činností VK je třídění, hodnocení a výběr projektů
k financování. Výběr projektů musí VK konzultovat s Programovým výborem MAS.
Členové výběrové komise v roce 2012
Miroslav Papšík, zástupce soukromého sektoru
Ing. Petr Kráčmar, zástupce veřejného sektoru
Josef Kliš, zástupce soukromého sektoru
René Martinka, zástupce soukromého sektoru
Pavel Šeliga, zástupce soukromého sektoru
Vlasta Sláčíková, zástupce veřejného sektoru
Ing. Kateřina Trochtová, zástupce veřejného sektoru
Radek Zicha, zástupce soukromého sektoru
Marie Vlčková, zástupce veřejného sektoru

Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komisi tvoří 3 členové MAS, každý z nich má jeden rozhodovací hlas. Stejně jako u
ostatních orgánů MAS, ani zde nesmí zástupci veřejného sektoru mít nadpoloviční většinu hlasů.
Jejím úkolem je především kontrola účetnictví, kterou mohou provést kdykoliv, minimálně však
jednou ročně.
Členové kontrolní a revizní komise v roce 2012

Vlasta Sláčíková, zástupce za veřejný sektor
Radek Zicha, zástupce za soukromý sektor
Stanislav Machač, zástupce za soukromý sektor

5. Jednání orgánů MAS
Programový výbor
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 7 jednání Programového výboru. Předmětem jednání byla
především administrace výzvy č. 8, dále realizace projektů spolupráce. Jedním z hlavních úkolů bylo
provedení střednědobého hodnocení plnění strategie. V rámci tohoto hodnocení byla do opatření
přidána FICHE 8 Valašské produkty. V rámci jednání PV byly řešeny další záležitosti týkající se činnosti
MAS (účast na veletrhu Země Živitelka, účast na konferenci Venkova, hodnocení MAS apod.)
Výběrová komise
V roce 2012 byla vyhlášena pouze jedna výzvy, proto proběhlo také jedno zasedání výběrové komise.
Toto zasedání bylo společné se členy programového výboru a předmětem byl výběr projektů
předložených v rámci 8. výzvy. Vybrané projekty a další podrobnosti o výzvě jsou uvedeny
v samostatné kapitole níže.
Valná hromada
V roce 2012 proběhlo pouze jedno zasedání Valné hromady MAS a to v termínu 23.2.2012.
předmětem jednání bylo především schválení rozpočtu na rok 2012, dále informace o plánované
výzvě a zprávy o realizaci projektů spolupráce.

6. Informace o vyhlášených výzvách
V roce 2012 byla vyhlášena jedna výzva k předkládání žádostí. Termín, pro podání žádosti byl od
14.5.2012 do 8.6.2012. Celková alokovaná částka na výzvu činila 4 300 000 Kč. V rámci výzvy byly
stanoveny celkem 3 FICHe (opatření) na které mohli žadatelé podat žádost, konkrétně to byly
následující FICHE:
FICHE 4 - Zemědělství na Valašsku
FICHE 5 - Zakládání a rozvoj mikropodniků
FICHE 8 – Valašské produkty
V řádném termínu bylo doručeno celkem 9 žádostí o dotaci, jejich přehled je uveden v následující
tabulce. Podpořeno bylo celkem 9 projektů.

VYBRANÉ PROJEKTY

FICHE 4: Zemědělství na Valašsku
Pořadí

Počet
bodů

Název projektu

Název žadatele

IČ

Výše
schválené
dotace

1

30

Moderní prostředky na
údržbu krajiny

ZD Francova
Lhota

00150835

488 500 Kč

2

30

Vybudování zimoviště pro
skot v obci Střelná

AG-Stema, s.r.o.

61945897

500 000 Kč

3

30

Nákup techniky na
zpracování píce

Miloslav Brhel

73957470

504 900 Kč

Místo
realizace
Francova
Lhota
Střelná
Lačnov

FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
Pořadí

Počet
bodů

Název projektu

Název žadatele

IČ

Výše
schválené
dotace

Místo
realizace

1

50

Pořízení řezacího a štípacího
automatu

Petr Mikéska

70641382

490 200 Kč

Valašská
Senice

2

50

Rozšíření strojního vybavení
stavební firmy Jan Trochta

Jan Trochta

14591715

495 000 Kč

Francova
Lhota

3

35

Zlepšení firemních podmínek
a kvality poskytovaných
služeb Link24 systems s.r.o.

Link14 systems,
s.r.o.

27833011

250 000 Kč

4

35

Nové výrobní zařízení
stolárny Kabrhel

Jiří Kabrhel

87463806

300 000 Kč

Horní Lideč

Střelná

FICHE 8: Valašské Produkty
Pořadí

Počet
bodů

1

45

2

30

Název projektu

Pořízení rekuperační
jednotky v provozovně
Carnex, s.r.o.
Pořízení technologie na
zpracování mléka a výrobu
mléčných výrobků

Název žadatele

IČ

Výše
schválené
dotace

Carnex, s.r.o.

68348584

129 000 Kč

Miroslava
Chovancová

72025344

499 000 Kč

Místo
realizace
Francova
Lhota
Študlov

7. Další činnost MAS
Projekty spolupráce
V roce 2012 byla MAS zapojena do celkem 3 projektů spolupráce. Během celého roku 2012 probíhala
realizace projektu „Síťování místních výrobků na Valašsku“. Tento projekt byl zaměřen na podporu
místní produkce prostřednictvím vytvoření regionální známky „Pravé valašské“. Projekt byl zahájen
v roce 2011.
Druhým projektem spolupráce byl projekt s názvem „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a
Hornolidečska“. V roce 2012 probíhala finalizace výstupů projektu a v květnu 2012 proběhlo
slavnostní zakončení projektu, následně byly vytvořené knihy distribuovány do domácností v regionu.
Dalším projektem, který MAS v roce 2012 realizovala, byl projekt s názvem „Od trnkové stezky
k Jižnímu Valašsku“. Tento projekt byl zaměřen na podporu cestovního ruchu. V květnu byla podána
žádost o dotaci a s realizací aktivit projektu se počítá až v roce 2013. Předmětem projektu je
dovybavení informačních center v území, vznikne několik propagačních materiálů a bude rozšířen
webový portál Jižní Valašsko.
Propagace MAS
MAS Hornolidečska se v rámci propagace účastnila veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012, který
proběhl začátkem roku v Brně. V srpnu se účastnila dalšího veletrhu zaměřeného na venkov – Země
živitelky v Českých Budějovicích. Kromě této propagace, se členové MAS účastnili konference Venkov,
která byla spoluorganizována NS MAS ČR. Propagace ovšem probíhala také přímo v území MAS,
hlavní takovou akcí bylo slavnostní zakončení projektu „Pohádky a pověsti Buchlovských hor a
Hornolidečska“, které bylo určeno široké veřejnosti. Následně každá domácnost v území dostala
knihu pohádek a pověstí. Svou činnost MAS propagovala také prostřednictvím zpravodaje, který vyšel
na podzim.

