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IV. osa LEADER

2)
Vyhodnocení
současných strategií
a programu
LEADER

PRV

LEADER

Opatření / Projekty

IV.1.1. MAS

IV.1.

IV.1.2. Realizace SPL

IV. osa
IV.2.

IV.2.1. Spolupráce

REGION:

2.1.)
Moravská cesta
22 obcí
Obyvatel: 31 188
Rozloha: 28 170 ha

Strategie - MCLP
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Územní
Obvody

2.2.)
MAS – Partnerství
Moštěnka

Místní partnerství

Territorial
districts
1 - VyM
2 - StM
3 - JiM
4 - ZaM
5 - SeH
6 - ZaH
7 - VyH
8 - Jih
9 – Holešov / City

Strategie rozvoje

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy
Open to partnerships for rural development initiatives in the center of Moravia

Příklad plnění Priority 1

Příklad plnění Priority 1

Integrovaná strategie

Integrovaná strategie

Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu

Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu

1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a návazných služeb cestovního
ruchu:
Vytvoření hipoturistické stezky (vzniká díky spolupráci jezdeckých oddílů
v rámci projektu PFS)
Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu
Cykloturistické značení Moštěnka, Holešovsko (ze zdrojů obcí, DSO, POV
MMR apod.)
Naučná stezka mezi vesnicemi z kraje do kraje … vzniká v rámci projektu
spolupráce „Společně a každý zvlášť po stezkách“ (SPS)
Páteřní cyklostezka mikroregionem Moštěnka (zaměření, studie, projektová
dokumentace díky projektům POV OK; čeká se na nový zdroj po vyčerpání
ROP, který preferoval příměstské stezky)

1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu
… pokračování
Vlastní projektová činnost v PRV: projekt do PRV III.2.2. Zachraňme
středověkou tvrz „Poklad našeho regionu“ – inovativní akce pro 3 subprojekty
Středověká tvrz Kurovice, kostel Zahnašovice, zvonička Lechotice
Příprava projektu mezinárodní spolupráce SE - Kapitalizace kulturních zdrojů
Podané projekty do Fiche 3 v rámci SPL
Konzultace a poradenství pro žadatele v POV MMR, POV OK, PRV apod.

1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu
Vytvoření studie zmapování památek v regionu MAS-PM v rámci projektu
SPS a její aplikace do webové publikace
Příprava regionálního turistického informačního manažera (REGTIM) –
software pro turistického kapesního průvodce po památkách a zajímavostech

1.4. Informační a turistické centrum venkova
Aktuální provozování Venkovského turistického informačního centra
(VTIC) Dřevohostice (vznik díky projektu KPO, provoz ve spolupráci MAS-PM
a Městyse Dřevohostive, podpora KÚOK)

1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit
Fiche 4 (III.1.3.a) v rámci LEADER byla zatím zmražena, MAS se zacílila na
vytvoření propagace a marketing infrastruktury cestovního ruchu
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3.6) Evaluace SPL

Plán a plnění

Střednědobé
hodnocení SPL

3.6) Evaluace SPL

3.6) Evaluace SPL

Plnění fichí SPL

Stavy a proplacení

PRV IV.1.2.

Plnění fichí

Název / Title

Monitoring
a evaluace SPL

F1

Pohledné vesnice – krásnější region
(III.2.1.1.) / Nice-looking villages - a more
beautiful region

F2

Pestrý život u nás doma na venkově
(III.2.1.2.) / Colourful life at our rural home

F3

Cesty k oživení místních tradic (III.2.2.)
/ Ways to reviving local traditions

F4

Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
(III.1.3.) / New opportunities for enterprises
and agro-tourism

F5

Zemědělské hospodaření – uspořádaná
krajina (I.1.1.1.) / Farming - neat landscape

F6

Pravidla moštárny – síla chuti (I.1.3.)
/ The cider house rules - the power of taste

F7

Krok za krokem po zelené (II.2.4.2.)
/ Step by step along the green

F8

Podpora řemesel a živností – rozvoj
podnikání (III.1.2) / Support for crafts and
trades - business development
CELKEM

/ Filling fiches
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Výběr projektů
Selection of projects

PRV IV.1.1. MAS

MISAP

Evidence projektů vždy po ruce
Evidence of projects always on hand

PRV IV.1.1. MAS

Evaluace / MME

Webové stránky:
www.mas-mostenka.cz
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Projekty
spolupráce

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

PRV IV.2.1.

SPS

Projekty spolupráce
Přehled

KPO – Kraj pod Hostýnem ožívá

MAS-PM

2.213.000

P: MAS Podhostýnska …. www.hostynsko.cz

PFS - Po formanských stezkách – křížem krážem
Moštěnkou a Hříběcími horami

1.030.800

Žadatel / Partneři

Název

MAS –
Partnerství
Moštěnka

Společně a každý
zvlášť po stezkách

Společná cesta

Hlavní opatření:
III.1.3. Cestovní ruch

P: MAS Hříběcí Hory …. www.moravskehipostezky.cz

SPS – Společně a každý zvlášť po stezkách

Dotace

2.364.935 Kč
Podíl MAS-PM
764.000 Kč

711.000

P: MAS Společná cesta, MAS Nízký Jeseník

MOS – Moravské a slezské ovocné stezky

536.233

P: celkem 7 MAS … www.ovocne-stezky.cz

KNK – Kroje našich krajů

1.215.000

P: Moravská cesta, Podhostýnska, MAS Malohont (SK)

NEREZ – Nová energie pro regionální značku
P: Moravská cesta, Uničovsko, Prostějov venkov

135.000

Nízký Jeseník

Vedlejší opatření:
III.2.2. Kulturní dědictví
IV.2.1. Spolupráce

Zatím nepodpořen:
STUVE – Studente neváhej – venkovu pomáhej

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

SPS
Popis / Description

III.1.3. Cestovní ruch
- Nová pěší trasa propojí obce
dvou krajů
- Studie mapování
kulturních památek
III.1.3. Tourism
- New footpath will connect
villages in two regions
- Study for mapping the cultural
Monuments
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SPS: Mapování památek

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

KPO

Mapping sites

Žadatel / Partneři

• Text
• Text
• Text

Název / Title

Dotace
/Subsidies

Kraj pod Hostýnem
ožívá – včasné informace,

3.842.000 Kč

Applicant / Partners

MAS
Podhostýnska

zázemí a propagace
pro společenské
a kulturní akce
MAS –
Partnerství
Moštěnka

The region under
Hostyn revives – timely

MASP
1.629.000,- Kč
MAS – PM
2.213.000,- Kč
Podpořeno
v 8. kole PRV

informacion, amenities and
promotion for social
a cultural events

PRV IV.2.1. Spolupráce

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

KPO

KPO

Popis

Popis

- Vybudování informačního webu
www.hostynsko.cz a umístění
venkovních kamer:
na věži na zámku v Dřevohosticích,
na zámku v Bystřici pod Hostýnem,
na rozhledně na Hostýně,
na Trojáku – Bludném

Venkovské informační centrum
se zasedací místností
na zámku v Dřevohosticích
Nejbližší 4 infocentra
(Bystřice p. H., Holešov, Hostýn, Přerov)
Propagace MAS-PM, podpořit turisticky
zajímavý region MAS Podhostýnska.

- Creating information website www.hostynsko.cz
and allocating outside cameras:
On the castle tower in Dřevohostice
In the castle in Bystřice pod Hostýnem
On lookout tower Hostýn
Troják – Bludné

Rural information centre in the
boardroom In Dřevohostice castle
Nearest 4 infocentres
(Bystřice p. H., Holešov, Hostýn, Přerov)
Promotion of LAG-PM,support
of turistically Interesting region
of LAG Podhostýnsko.

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

KPO

www.hostynsko.cz

Popis

- Nákup zázemí pro společenské a kulturní akce v regionech
- Purchase of equipment for social and cultural events in the regions
MAS Podhostýnska

MAS – Partnerství Moštěnka

Velkoprostorový stan

Velkoprostorový stan

Ozvučovací souprava

Ozvučovací souprava

Dřevěné rozkládací pódium

Dřevěné rozkládací pódium

5 ks dřevěných rozkládacích stánků

5 ks dřevěných rozkládacích stánků

20 ks dřevěných setů (1 stůl + 2 lavice)

Nůžkový stan
Nafukovací skákací hrad
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PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MAS
Hříběcí hory

PFS
Žadatel / Partneři

Název

MAS Hříběcí
hory
(nepodpořená
MAS v IV.1.1.)

Po formanských
cestách stezkách –
křížem krážem
Moštěnkou
a Hříběcími horami
Along the cartman
ways and paths –
crisscross through
Moštěnka
and Hříběcí hory

MAS –
Partnerství
Moštěnka

Dotace / Grant

4.590.860 Kč

Rozsah značení
263 směrovek

Podíl MAS-PM:
1.030.800 Kč

Podpořeno
v 10. kole PRV

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MOS

Rozsah značení
119 směrovek

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

MOS

Žadatel / Partneři

Název

Dotace

MAS – Nízký
Jeseník

Moravské a slezské
ovocné stezky

Cca
4.500.000 Kč

Cílem akce je zvýšení zájmu obyvatel
o pěstování a zpracování ovoce a
významu ovocných stromů pro krajinu,
propagace starých a místních odrůd
ovoce apod.

Podíl MAS-PM:
536.233 Kč

Moravian and Silesian
fruit paths

Podpořeno
v 10. kole PRV

7MAS:
Rýmařovsko
Region Poodří
RoPa Hranicko
MAS-PM
Bojkovska
HorňáckoOstrožsko

The aim of the action is to increase the
interest of inhabitants in fruit cultivation
and processing and in the importance
of fruit trees for the landscape,
promotion of old and local fruit species
etc.

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

KNK

Popis

Žadatel / Partneři

Název

- Zmapování ovocných stromů, sadů, zpracovatelů
ovoce (moštárny, palírny …)
- Podpoření výstav ovoce, koštů slivovice
- Webová stránka (platforma pro komunikaci – přehled
akcí – výstavy, slavnosti atd., rady pěstitelům, recepty)
- Informační aplikace RegTIM do mobilních telefonů
využívající GPS turistické atraktivity
- Propagační exkurze, ovocnářský kurs

MAS –
Partnerství
Moštěnka

Kroje našich krajů

- Mapping of fruit trees, orchards, processors of fruit
(cider houses, destilleries…)
- Supporting exhibition of fruits, „slivovice“ tasting
- Web page (platform for communication – overview of events –
exhibitions, festivals etc., advice for growers, recipes)
- Information application RegTIM for mobile phones using the GPS of
tourist attractions
- Promotional excursions, fruit-growing course

MAS
Podhostýnska,
MAS Moravská
cesta, MAS
Malohont (SK)

Dotace

Cílem akce je zlepšit zázemí
hanáckých, záhorských
a valašských folklorních souborů,
pořídit jim kroje a podílet se na
pořádání přehlídek a festivalů
k oživení tradic venkova.

3.375.000 Kč

Folk costumes of our
regions

Podpořeno
v 13. kole PRV

Podíl MAS-PM:
1.215.000 Kč

The aim of the action is to improve
equipment of Valašsko, Haná and
Záhoří folk associations, to provide
folk costumes for them and take
part in organising shows and
festivals to revive rural traditions.
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PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

PRV IV.2.1. Projekty spolupráce

KNK

NEREZ
Žadatel / Partneři

Název

Dotace

MAS Moravská
cesta

Nová energie pro
regionální značku

697.500 Kč

New
energy
for
regional
mark

Podpořeno
v 13. kole PRV

PRV III.2.2. Kulturní dědictví

Nová spolupráce

Tvrz Kurovice

Regionální značka

Žadatel / Partneři

Název

Dotace

MAS-PM
pro
Kurovice
Zahnašovice
Lechotice

Zachraňme
středověkou tvrz
(Poklad našeho
regionu)

Cca 4,9 mil. Kč

Podíl MAS-PM:
135.000 Kč

HANÁ … certifikace a marketing místních výrobků
- konference Asociace regionálních značek ČR
- dohoda MAS OK na územní koordinaci

- Obnova 3 památek v regionu
(tvrz, kostel, zvonička)

Rescue a medieval fortress
(Treasure of our region)
- Renewal of three sights in the region
(fortress, church, belfry)

Konference 2010

Konference 2011

Partnerství LEADER

Partnerství LEADER

Česko-slovenská konference KS NS MAS OK
prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, Olomouc

Česko-polská konference KS NS MAS OK
- prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov
a podpory KÚOK, Bouzov
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PRV III.3.1. Vzdělávání

Aktivity projektu

MAS OK: PMARV
Žadatel / Partneři

Název

Dotace

Krajské sdružení
Národní sítě
MAS v ČR
v Olomouckém
kraji

Propojování místních
akcí rozvoje venkova
v Olomouckém kraji

403.500 Kč

7 MAS v OK:
Part. Moštěnka
Horní Pomoraví
Moravská cesta
Záhoří-Bečva
RPR Hranicko
Prostějov venkov
Šumper. venkov

Interlinking the rural
development local
actions in the Olomouc
region

PRV III.1.3.
Vzdělávání
a informace

7 seminářů + exkurzí
Infolisty a publikace MAS

Podáno
v 8. kole
Realizace
2010-2011

7 seminars + excursions
Infosheets and publications

56

2.3.)
Srovnání
hodnocení MAS

Hodnocení MAS 2012

Srovnání MAS
Název kapitoly

MASPM

MCLP

MASP

8
6
7
1 Základní parametry a strategické
dokumenty
33 32 30
2 Personální zajištění činnosti MAS
3 Administrace výzev a výběr projektů 35 32 33
23 21 19
4 Integrace a rozvoj MAS
28 28 28
5 Monitoring a evaluace MAS
15 15 11
6 Propagace MAS
0
0
0
7 Nadstavba aktivit MAS
142 134 128
CELKEM

RP

RPRH

7
30
34
19
28
15

3)
Východiska pro
integrované strategie
regionů 2014 - 2020

0
133
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3.1.)
Dokumenty EU
(Společný
strategický rámec)

Venkov v Evropě

Cíle a priority politiky
rozvoje venkova

Venkovské
oblasti
tvoří:
92% území
53%
zaměstnano
sti
45%
přidané
hodnoty
Zdroj: DG AGRI
Zdroj: DG AGRI

Strategie Evropa 2020

Program rozvoje venkova
2014 - 2020
PRIORITY PRV 2014 – 2020:
1) Podpora přenosu znalostí a inovací
2) Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní
hospodářství)
3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce
a řízení rizik
4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů
5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod
na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření,
nároková opatření)
6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby
a hospodářského rozvoje venkovských oblastí
Zdroj: MZe

Zdroj: DG AGRI
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Program rozvoje venkova
2014 - 2020

Program rozvoje venkova
2014 - 2020

PRIORITA č. 6
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby
a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských
oblastech

Zdroj: MZe

– PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako
doposud
– zaměření na podporu podnikatelských aktivit a občanské
vybavenosti ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova
– implementace téměř celého spektra nabídky nařízení
k opatření základní služby a obnova vesnic (s výjimkou
širokopásmového připojení)
– v případě podpory infrastruktury a občanské vybavenosti
bude vyjednáváno o podpoře z ostatních fondů

Společný strategický
rámec (SSR)

Strategie rozvoje

Návrh nových Operačních programů (a řídících orgánů):
(zatím nejpravděpodobnější varianta, ale není schváleno vládou):

– OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost … OP PIK
(MPO)
– OP Páteřní infrastruktura … OPPI (MD)
– OP Zaměstnanost a vzdělávání … OP ZV (MPSV)
– Integrovaný regionální operační program … IROP (MMR)
– OP Praha – pól růstu ČR (MMP)
– OP Technická pomoc (MMR)
– Program rozvoje venkova … PRV (MZe)
– OP Rybářství … OPR (MZe)
V dokumentu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020
– Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání
evropských fondů“ z května 2012 se objevily definice týkající se místních akčních skupin a jejich využití
v rámci implementační struktury.

Zdroj:
MMR

Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

3.2.)
Komunitně vedený
místní rozvoj
(KVMR)

EU 2020: Teritoriální rozvoj na
sub-regionální úrovni je důležitým
bodem ve snaze podpořit růst
Společný strategický rámec: jednotný
přístup pro všechny fondy pro
komunitně vedený místní rozvoj
Partnerská smlouvá bude řešit komunitně vedený
místní rozvoj na úrovni členského státu
Legislativa nabízí možnost financovat místní
strategie z více fondů – v současnosti je
to možné pouze z jednoho fondu.
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Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

článek 28 společného nařízení:

článek 29 společného nařízení:

Místní rozvoj se zapojením
místních komunit

Strategie místního rozvoje musí obsahovat:

- definované subregionální území
- partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
- integrované strategie místního rozvoje
- vytváření sítí a spolupráce
- jednotná a koordinovaná podpora mezi
fondy SSR (výběr, schvalování
a financování strategií)
- možnost určit hlavní fond

Společný strategický
rámec (SSR)

- vymezení rozlohy a počtu obyvatel
- SWOT analýzu, potřeby a potenciál území
- popis strategie a cílů včetně monitorovacích indikátorů
- postup zapojení komunity
- akční plán (promítnutí cílů do opatření)
- popis řízení a monitorování strategie
- finanční plán včetně plánovaných přídělů
z fondů SSR
- výběr musí být dokončen do konce roku 2015

Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

článek 30 společného nařízení:

článek 31 společného nařízení:

Místní akční skupiny

Podpora místního rozvoje z fondů SSR

- zvyšování způsobilosti místních
aktérů pro provádění strategie
- transparentní výběr projektů bez střetu zájmů
- zajištění souladu vybraných projektů se strategií
- realizace výzev, příprava preferenčních kritérií,
výběr projektů
- monitoring

- náklady na přípravné a podpůrné
činnosti
- provádění operací
- kooperační činnosti
- provozní náklady a náklady na oživení strategie
(max. 25 % z celkových výdajů)

Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

Komunitně vedený
místní rozvoj (KVMR)

článek 42 nařízení rozvoje venkova:

článek 44 nařízení rozvoje venkova:

Místní akční skupiny LEADER
- MAS mohou požádat o vyplacení
zálohy (do 50 %)

Činnosti spolupráce
- podpora projektů národní
a mezinárodní spolupráce
- předběžná technická podpora pro
přípravu projektu místní akční
skupiny a jiná partnerství mezi veřejným
a soukromým sektorem
- průběžné předkládání projektů, schválení nejpozději
do 4 měsíců od předložení
- 2 roky od schválení Programu zveřejnit postup
výběru a způsobilé výdaje pro mezinárodní projekty

článek 43 nařízení rozvoje venkova:
Předběžná podpora
- startovací balíček – pro nepodpořené MAS v tomto
období
- budování kapacit, odborná příprava, budování sítí
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Výchozí dokumenty

3.3.)
Dokumenty
NS MAS ČR

Národní strategický plán LEADER 204+
Základní standardy MAS pro období 2014-2020
Místní rozvojová strategie území působnosti MAS

Základní vstupy ISRÚ

4)
Příprava nové
strategie
2014 - 2020

Místní rozvojová strategie území působnosti MAS

Kroky k nové strategii

4.1.)
Místní rozvojová
strategie – manuál

Zdroj: NS MAS
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Integrovaná strategie
rozvoje území
•
•
•
•
•

ÚVOD - PŘEDSTAVENÍ MAS
identifikace MAS (název, IČ, právní forma)
přehled členů MAS
historie a zkušenosti MAS
způsob zpracování ISRÚ
řešitelský tým

ANALYTICKÁ ČÁST
•
vymezení území (rozloha, počet obyvatel,
obce, shodné charakteristiky, specifika)
•
vyhodnocení stávajícího potenciálu
•
analýza rozvojových potřeb
•
lidský a finanční kapitál
•
návaznost na jiné strategické dokumenty
•
SWOT analýza

POŽADAVKY NA STRUKTURU
ISRÚ BY MĚLY BÝT STANOVENY
DO KONCE ROKU 2012.

Konstrukce strategií

STRATEGICKÁ ČÁST
stanovení cílů a priorit, návaznost na priority EU
integrační a inovativní prvky
akční plán (popis způsobu dosahování
cílů a priorit)
•
finanční plán (resp. rámcový rozpočet)
•
kvantifikované a měřitelné indikátory výsledku

•
•
•

–

•

–

•
•

PROGRAMOVÝ
RÁMEC ERDF

PROJEKTOVÁ FICHE
INTEGROVANÝ PROJEKT

GRANTOVÉ SCHÉMA

PROJEKTOVÁ FICHE
INTEGROVANÝ PROJEKT
GRANTOVÉ SCHÉMA
INTEGROVANÝ PROJEKT

GRANTOVÉ SCHÉMA
INTEGROVANÝ PROJEKT

Kroky k nové
strategii
propojování jednotlivých projektů napříč = integrace

PROGRAMOVÝ
RÁMEC ESF

INTEGROVANÝ PROJEKT

PROGRAMOVÝ
RÁMEC ESF

samofinancování, fundraising, vnitřní finanční zdroje, ...

monitoring a evaluace
plán vnitřního rozvoje organizace

INTEGROVANÝ PROJEKT

PROGRAMOVÝ
RÁMEC ERDF

GRANTOVÉ SCHÉMA

administrativní a organizační postupy apod.

hospodaření

PROJEKTOVÁ FICHE

INTEGROVANÁ
STRATEGIE

INTEGROVANÁ
STRATEGIE
ROZVOJE
ÚZEMÍ

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
•
organizační struktura, rozdělení odpovědnosti
•
management a personální zázemí
•
technické zázemí
•
propis standardizovaných procesů

Realizace projektů

PROGRAMOVÝ
RÁMEC PRV

PROJEKTOVÁ FICHE
PROGRAMOVÝ
RÁMEC PRV

Odkaz na dokument A4

Kroky k nové strategii

4.2.)
Metodika zpracování
integrovaných
strategií - SMARV

-

Dotazníkové šetření v regionu (lze využít zároveň také
pro evaluaci SPL)
a) zmapování struktury obcí
b) projektové záměry – výhled 10 let

-

Střednědobé hodnocení SPL u MAS-PM pro MZe
Nařízení Evropské komise / NSPL 2014+ (NS MAS)
Vlastní vyhodnocení činnosti MAS 2008-2012

-

Vytvoření výboru pro přípravu nové strategie
Monitoring informací o novém plánovacím období
Komunitní zapojení co nejširšího okruhu veřejnosti
Návrh integrované strategie: do konce roku 2012
projednávání 2013
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Aktivity přípravy ISRÚ

Aktivity přípravy ISRÚ
1.

Aktivity přípravy ISRÚ
2.

Zdroje k přípravě ISRÚ
4.

Aktivity přípravy ISRÚ
3.

Zdroje k procesu ISRÚ
5.
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Zdroje k výstupům
6.

4.3.)
Osvojování
PRV III.4.1.

Shrnutí
MAS znají svůj region, protože ji tvoří místní subjekty.

5)
Závěr

MAS umí dobře vybírat a rozdělovat peníze na projekty
svých žadatelů.
MAS umí vzájemně spolupracovat v projektech
spolupráce.
MAS umí radit svým členům a žadatelům z jejich
regionů v různých programech.
MAS jsou připraveny v budoucnu zajistit administraci
více programů.

Projekt SROP 3.2. OK (2006 -2008):

Mladí pro venkov
Oblast
zásahu:

K
O
N
T
A
K
T

Jsme z venkova,
pracujeme pro venkov.
Pomůžeme získat
peníze na vaše projekty!
Tomáš Šulák
Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
www.smarv.cz
tomas.sulak@smarv.cz
tel: 775 949 142
MAS – Partnerství Moštěnka, o.s.
www.mas-mostenka.cz
tomas.sulak@mas-mostenka.cz
leader@mostenka.cz
Kancelář: 576

115 007
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