MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNOLIDEČSKA
Členství:

15 obcí
18 podnikatelských subjektu
1 nestátní nezisková organizace

Sídlo
Lidečko 467
756 15 Lidečko
ICO: 26676109

Rozloha:
Počet obyvatel:
Hustota osídlení:
Počet měst a obcí:

170,1 km2
12 200
75 ob./km2
15

Předseda MAS
Ing. Vojtěch Ryza
Manažer MAS - Aleš Lahoda
Tel: + 420 604 628 026
E-mail:
lahoda@mashornolidecska.cz

Stručný popis území
Venkovský region Hornolidečska leží ve východní části Moravy v samém srdci Valašska. Tvoří jej katastry
obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná,
Študlov, Ústí, Valašská Polanka, Valašské Příkazy a Valašská Senice. Patří mezi nejhornatější a
nejlesnatější území v celé ČR. Díky sousedství s Trenčínským krajem (SR) se řadí mezi tzv. „příhraniční
regiony“. Svým přírodním a kulturním dědictvím je předurčen k rozvoji drobného podnikání, především
podhorského zemědělství, řemeslné výroby a služeb. Je ideální k provozování aktivit se zaměřením na
cestovní ruch, a to především v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky.

Přirozená aktivita obcí a obyvatel zaměřená na rozvoj území a zkvalitňování života obyvatel v mikroregionu
vedla k založení Místní akční skupiny Hornolidečska (rok 2005). Na základě principu metody LEADER byla
zpracována Integrovaná strategie rozvoje území Hornolidečska, ve které jsou definovány následující
dlouhodobé cíle:
• Zajistit obyvatelům regionu kvalitní a trvale udržitelné podmínky pro život vycházející z historie a tradic
předků
• Vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj drobného podnikání, především řemeslné výroby a oblasti
poskytování služeb, se zaměřením na využití místních zdrojů
• Vytvořit konkurenceschopnou destinaci cestovního ruchu a připravit pro návštěvníky regionu komplexní
a ucelenou nabídku služeb a turistických atraktivit

Hornolidečsko 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 podniku s využitím
místních zdrojů a pro rozvoj služeb

Prioritní osy:
- EKONOMICKÝ ROZVOJ
- ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
- TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA
- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PLÁN ROZVOJE
Všechny záměry přijaté v plánu rozvoje mikroregionu Hornolidečska mají sjednocující směr,
kterým je zkvalitnění občanského života. S využitím metody LEADER budou podporovány
aktivity zaměřené na rozvoj tradičních řemesel a výrobku s využitím místních zdrojů (tvorba
„valašských produktu“), aktivity zaměřené na zachování obyčejů a tradic, rozvoj cestovního ruchu,
posílení ekonomického prostředí a zachování přírodního a kulturního dědictví pro další generace.

FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ
MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ – obce, podnikatelé, nezisková
organizace
NÁRODNÍ PARTNESRSTVÍ – MAS Buchlov, MAS Ploština,
MAS Horňácko a Ostrožsko
MEZINÁRODNÍ PARTNESRSTVÍ – Púchovská dolina (SK)

Příklady realizovaných projektů
LEADER ČR
AGROTURISTICKÉ CENTRUM HORNOLIDEČSKA – rekonstrukce
domu pro agroturistiku, fitcentrum a sauna.
Předkladatel obec Prlov, náklady 2,721 mil. Kč, dotace
1,905 mil. Kč.

MODERNIZACE

ZRACÍ

LINKY

TRADIČNÍCH

VALAŠSKÝCH

PRODUKTŮ – pořízení technologie „Dozrávací komory“

umožňující výrobu tradičních valašských masných
výrobků. Předkladatel CARNEX, spol. s r.o., náklady 2,5
mil. Kč, dotace 1,25 mil. Kč

LEADER +
ZACHOVÁNÍ

KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MIKROREGIONU – pořízení 140

valašských krojů. Předkladatel: Sdružení obcí Hornolidečska,
náklady 2 mil. Kč, dotace 1,8 mil. Kč.

HORNOLIDEČSKÁ MAGISTRÁLA – PODPORA ROZOVJE CYKLOTURISTIKY V
MIKROREIGONU – značení, propagační materiály, propagace na

internetu. Předkladatel: Sdružení obcí Hornolidečska, náklady
0,5 mil. Kč.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR STŘEDU OBCE FRANCOVA LHOTA –
rekonstrukce mostu, chodníků, kašna, osvětlení, odpočinková
zóna. Předkladatel: obec Francova Lhota, náklady 2,1 mil. Kč.

LEADER 2007 – 2013
ZKVALITNĚNÍ HORNOLIDEČSKÉ MAGISTRÁLY A ÚDRŽBA ZELENĚ
V OBCÍCH HORNOLIDEČSKA – pořízení užitkových čtyřkolek pro
jednotlivé obce. Předkladatel Sdružení obcí Hornolidečska,
náklady 2 mil. Kč, dotace 1,7 mil. Kč

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ HORNÍ LIDEČ
– venkovní úpravy, zpevněné plochy, terasa, venkovního
altánu, vstupní brány s oplocením a vnitřní dovybavení
ubytovacího zařízení. Předkladatel Marie Tkadlecová,
náklady 0,986 mil Kč, dotace 0,497 mil Kč

V rámci EU
SPORTOVNÍ, TURISTICKÝ A RELAXAČNÍ AREÁL
HORNOLIDEČSKA V HORNÍ LIDČI – areál nabízí
komplexní nabídku pro sportovní a relaxační aktivity
turistů a obyvatel (ubytování, stravování,
víceúčelová hřiště, relaxační centrum, fotbalové
hřiště s automatickým zavlažováním, atletický ovál
400 m s tartanem). Praktická ukázka vícezdrojového
financování (SAPARD, SROP, LEADER, POV,
INTERREG IIIA). Předkladatel Obec Horní Lideč,
náklady 27,645 mil. Kč, dotace 21,443 mil. Kč

