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1. Žadatel/předkladatel SPL  
    
Identifikace žadatele: 
 
Úplný úřední název 
předkladatele 
 

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 
 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 
IČO 27735109 
Poštovní adresa Slavičín, Osvobození 25, PSČ 763 21 Slavičín 
NUTS II., NUTS III. Střední Morava, Zlínský kraj 
Předseda správní rady společnosti Ing. Pavel Studeník, místostarosta města Slavičín 
Telefon, Fax. 577 131 002 
Webové stránky www.luhacovskezalesi.cz  
Elektronická adresa luhacovskezalesi@pozlovice.cz , pavel.studenik@mesto-

slavicin.cz  
 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Registrovaná u Krajského soudu v Brně v rejstříku obecně prospěšných společností v odd. O, 
vložce č. 329 pod č. F 22506/2007. 
 
2. Základní údaje o území MAS Luhačovské Zálesí 
 
Rozloha v km2    219,2  km2   
Počet obyvatel celkem  22 405 
Průměrná hustota   102 obyvatel/1 km2   
 

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí je obecně prospěšnou společností. Svou činnost 
vyvíjí na území 21 obcí o celkové rozloze téměř 220 km2 (což je 17% Zlínského okresu). Na 
území MAS v roce 2007 žilo více jak 22 tisíc obyvatel při průměrné hustotě 102 lidí/1 km2.  
 
  
Počet obyvatel v Mikroregionu Luhačovské Zálesí 

Počet obyvatel v obcích Mikroregionu Luhačovské Zálesí za léta 1997 – 2007 mírně 
vzrostl. Absolutně se zvýšil stav obyvatel za sledované období o 318 lidí, tj. indexní nárůst o 1,4 
%.  
 
Tabulka č. 1 

Rozloha a počty obyvatel v obcích Mikroregionu Luhačovské Zálesí 
v letech 1997 až 2007 - stav k 31.12. 

  
Název obce 

Rozloha 
k.ú. 

(km2) 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Biskupice 5,96 708 721 727 737 727 743 747 741 758 760 756 755 

Březůvky 7,97 622 614 620 612 628 629 636 642 644 647 662 675 

Dobrkovice 4,33 268  266 264 265 279 278 284 282 282 279 281 281 

Dolní Lhota 5,01 519 523 533 541 549 574 582 583 588 593 606 599 



Strategický plán Leader 2007 – 2013 

„Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ 

 4

 

Doubravy 10,18 470 465 455 452 446 448 458 450 458 458 454 470 

Horní Lhota 12,65 510 516 522 527 527 530 534 542 548 549 545 552 

Hřivínův Újezd 7,66 576 575 571 565 565 558 566 567 556 555 552 550 

Kaňovice 4,61 260 264 265 263 268 277 272 271 267 262 266 266 

Kelníky 3,81 180 180 183 182 172 173 174 176 169 160 160 160 

Lipová 11,48 331 315 317 318 303 298 303 302 305 312 309 318 

Ludkovice 11,85 676 683 683 684 685 687 691 687 691 702 699 698 

Luhačovice 33,00 5 751 5 740 5 682 5 677 5 626 5 599 5 556 5 554 5 500 5 442 5 400 5 399 

Petrůvka 6,98 372 366 364 362 357 342 335 327 326 333 334 331 

Podhradí 3,48 191 203 192 201 200 198 195 202 202 200 198 196 

Pozlovice 9,59 1 167 1 192 1 190 1 177 1 176 1 173 1 188 1 189 1 182 1 184 1170 1 186 

Provodov 11,96 760 759 748 764 780 768 754 756 745 738 740 745 

Rudimov 10,04 263 264 257 265 259 253 251 242 246 248 246 251 

Sehradice 9,09 752 745 740 741 745 742 763 755 762 763 758 760 

Slavičín 33,69 6 406 6 455 6 515 6 577 6 629 6 689 6 743 6 800 6 872 6 931 6 941 6 922 

Slopné 9,66 595 588 589 599 588 585 572 575 583 576 578 577 

Velký Ořechov 6,22 710 711 712 712 699 698 698 699 709 705 701 714 

Celkem 219,2 22 087 22 145  22 129 22 221 22 208 22 242 22 302 22 342 22 393 22 397 22 356 22 405 
Zdroj: ČSÚ 

 
Mapa působnosti MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.  

 
 

3. Zpracování Strategie MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s 
 

Způsob zpracování SPL MAS 
Při sestavování SPL MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. vycházela z několika strategických 

dokumentů, které byly na území působnosti MAS LZ, o.p.s. v předešlých letech realizovány. 
Prvním z nich byl Strategický plán rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí 2002-2012. Na něj 
navázal ARP projekt LEADER ČR mikroregionu Luhačovské Zálesí z roku 2004 v rámci programu 
LEADER ČR. V roce 2006 pak MAS Luhačovské Zálesí vypracovávala žádost o podporu projektu 
„Rozvoj partnerství v mikroregionu Luhačovské Zálesí“ v rámci podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova 
LEADER+.  V rámci výše uvedených zpracovávání strategických plánů a žádostí MAS LZ nebyla 
nikdy podpořena, proto došlo k poměrně kritické analýze a reflexi těchto dokumentů.  
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Významnou roli při tvorbě předkládaného SPL měl především strategický plán Leader 
2007 – 2013, který byl zpracován v rámci LEADER ČR 2007. Vzhledem k úspěšnosti MAS LZ, 
o.p.s. při LEADER ČR v roce 2007 bylo přikročeno ke zpracování SPL pro PRV ČR pro rok 2008. 
Na základě komparace všech předešlých dokumentů, integrované rozvojové strategie 
Luhačovského Zálesí a především SPL z roku 2007 vzešla předloha pro aktuálně prezentovaný 
SPL. 

 
Práce na jeho vypracování započaly 

přibližně na začátku roku 2008, kdy byla 
v rámci MAS LZ, o.p.s. vyslovena priorita 
v Žádosti o realizaci SPL v rámci PRV ČR. 
V této době byly navrženy postupy a  způsoby, 
jak bude SPL postupně tvořen. Akcent byl 
kladen především na širokou spolupráci 
s veřejností, která byla v dřívějších letech 
poněkud opomíjena. O to více byla zapojena 
v letošním roce, kdy vznikly dokonce 
jednotlivé programové skupiny z řad 
veřejnosti, zabývající se SPL, jež významně 
reflektovaly taktéž ženy a mládež na území 
MAS LZ, o.p.s. Kromě toho došlo na 

zpracování SPL za použití komunitního plánování s širokou veřejností v rámci 3 veřejných 
zasedání. 

 
     Na zpracování Strategického plánu Leader se rovněž aktivně podíleli členové  MAS Luhačovské 
Zálesí, o.p.s.. Především obce sehrály vůdčí roli při zpracování, neboť prokázaly schopnost 
spolupráce a zájem o partnerství v MAS. Kromě  obcí měly ovšem významný podíl na tvorbě SPL 
také mnohé subjekty ze soukromého a neziskového sektoru, které pravidelně přispívaly svými 
náměty a zkušenostmi. 
      

 Při zpracovávání plánu byly tedy použity tyto metody: 
– komunitní plánování s širokou veřejností při definování SWOT a rozvojových směrů 
– vytvoření 4 programových skupin, které zpracovávaly konečnou podobu Strategie 
– široká spolupráce se všemi subjekty a dalšími subjekty z veřejného sektoru 
– expertní řešení ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy 

(RRA VM) při samotném zpracování strategického plánu. 
–  
 
Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL 
Při zpracování plánu byla důležitá účast široké veřejnosti. Na veřejném setkání (9.9., 

10.9., 11.9. 2008) byla veřejnost seznámena s Programem rozvoje venkova, osou IV – Místní 
akční skupina, metodou Leader a s využitím vstupních dat z analýzy území expertně 
zpracovaného se při moderované diskuzi vytvořila pracovní verze SWOT analýzy a konceptu 
vhodných rozvojových oblastí. Na základě daných výstupů z veřejných slyšení Programový výbor 
navrhl vizi regionu, prioritní osy a návrhy fichí včetně 
indikátorů a finančního plánu (18.9.2008). RRA VM 
následně zpracovala pracovní verzi strategické části 
včetně rozpracování navržených fichí, které projednal 
a připomínkoval programový výbor a široká veřejnost 
na veřejném jednání Programového výboru 
(7.10.2008). RRA VM na základě veřejného 
připomínkování zapracovala připomínky do finální 
podoby SPL, kterou doporučil Programový výbor 
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Plénu ke schválení. Plénum dne 20.10.2008 SPL Luhačovské Zálesí schválilo. 
 
Expertní odborníci, jejich identifikační údaje a způsob spolupráce 

 
Ing. Pavel Rada -  facilitátor v oblasti veřejného projednávání, spolupráce na strategických 
podkladech  
Senior projektový manažer, RRA VM, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01 
 
     
 
4. Analýza území MAS Luhačovské Zálesí  
 

4.1. Hodnocení území 
 

� Hodnocení území 
Území  MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje v blízkosti 
hranic České republiky a Slovenska. Mikroregion je složen z 21 obcí. Mikroregion sousedí ve 
východní části s mikroregionem Jižní Valašsko a MAS Ploština, o.s., na jihu s mikroregionem a 
MAS Bojkovsko, o.s., v západní části s mikroregionem Za Moravů, na severu se Zlínskem a na 
severovýchodě s Vizovickem.  

Ze správního hlediska je region rozdělen na dva subregiony. Subregion Velký Ořechov 
(Březůvky, Doubravy, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Dobrkovice, Velký Ořechov) spadá pod 
správní středisko Statutárního města Zlín (obec s rozšířenou působností) subregion Luhačovicko a 
Slavičínsko spadá pod správní město Luhačovice.  

Významné místo ve východní části zaujímá město Slavičín, které je také největším a 
nejprůmyslovějším městem mikroregionu.  

V těchto dvou městech žije přibližně 55 % z celkového počtu obyvatel mikroregionu. Jinak 
zde mají význačné místo malé obce (17 obcí do 1000 obyvatel, z nichž 8 má do 500 obyvatel).  

Luhačovské Zálesí zaujímá rozlohu téměř 220 km2 (což je 17% Zlínského okresu) a v roce 
2007 zde žilo 22405 obyvatel (hustota osídlení 102 obyv./km2). 

Reliéf mikroregionu je tvořen Bílými Karpaty a zejména Vizovickou vrchovinou, jejíž 
jihovýchodní část se také nazývá Luhačovická vrchovina. Osou Vizovické vrchoviny je Klášťovský 
hřbet probíhající od jihozápadu k severovýchodu. V mikroregionu dosahuje největší výšky 
Komonec (672 metrů nad mořem). Severovýchodně od Luhačovic, souběžně s Klášťovským 
hřbetem, probíhá další hřeben s největšími vrcholy Kameničná a Uhliska (oba 521 m n. m.). 
Ploché hornatiny jsou tvořeny převážně z odolných pískovců. 

 
Luhačovské Zálesí je převážně venkovskou oblastí, která se dá rozčlenit na tři subregiony:  
Slavičínsko – zemědělsko-průmyslová oblast mikroregionu - vymezena městem Slavičín 

(včetně jeho místních částí Divnice, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová) a obcemi Petrůvka a 
Rudimov. 

Luhačovicko – oblast charakteristická lázeňstvím se specifickým zaměřením na cestovní 
ruch a volno-časové aktivity - vymezena městem 
Luhačovice (včetně místních částí Kladná-Žilín, 
Polichno, Řetechov) a obcemi Pozlovice, Podhradí, 
Ludkovice, Biskupice, Provodov. 

Velký Ořechov – oblast zemědělská oblast 
mikroregionu – vymezena obcemi Březůvky, 
Doubravy, Hřivinův Újezd, Kaňovice, Kelníky, 
Dobrkovice, Velký Ořechov. 

Luhačovské Zálesí bylo v minulosti především 
zemědělským krajem. Významnou roli zde hrálo 
dobytkářství, ovocnářství (rozšířeno bylo sušení 
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ovoce a výroba pálenky), ale také včelařství. Průmysl v záleském mikroregionu reprezentovaly 
například výroba borovičky, slivovice a likérů Jelínek a synové (Luhačovice, 1856), Bujárkův 
závod na výrobu součástek jízdních kol (Luhačovice, 1926) nebo biskupická cihelna (1927).  

V zemědělství došlo ke změně způsobu hospodaření od intenzivního využívání půdního 
fondu k extenzivnímu, zvyšuje se podíl luk a pastvin na úkor orné půdy, lze zaznamenat vyšší 
podíl zalesňování. Tento trend je způsoben jednak nižší bonitou zemědělské půdy, ale i menší 
ziskovostí v zemědělství. Trvale udržitelný způsob jejich obhospodařování je základní podmínkou 
pro zachování zdejší biodiverzity. Je zaznamenán návrat k tradičnímu chovu ovcí, skotu a koz, ale 
lze i vysledovat netradiční chovy nepůvodních živočišných druhů, jako jsou pštrosi, nutrie apod. 
Významnou roli hraje i intenzivní chov ryb. K rázu krajiny pozitivně přispívá obnova původních 
ovocných zahrad a sadů, převážně s jabloněmi, trnkami a hruškami, které se posléze využívají k 
výrobě tradičních produktů – povidel, sušených výrobků a pálení tradičních alkoholických nápojů 
slivovice a hruškovice. 

V mikroregionu jsou nyní převažující činnosti obchodní, činnosti v oblasti nemovitostí, v 
oblasti zpracovatelského průmyslu, v  pohostinství a ubytování a činnosti stavební. 

Z pohledu subregionálního lze pozorovat rozdíly v aktivitách u činností souvisejících s 
ubytovacími a stravovacími službami, které jsou dominantní na Luhačovicku, činnosti 
zpracovatelského průmyslu (tj. průmysl obuvnický, strojírenský, apod. dle OKEČ) a stavební 
činnosti, které jsou dominantnější na Slavičínsku a v okolí Velkého Ořechova. 

Více jak 70% těchto činností je zabezpečováno živnostníky a malými podnikateli. 
Dle získaných údajů z ČSÚ a vlastních šetření vyplývá, že největší skupinou 

registrovaných subjektů z hlediska vytvořených pracovních míst je kategorie bez zaměstnanců, 
což jsou převážně fyzické osoby provádějící činnost na živnostenský list. Se vzrůstajícím počtem 
pracovníků v jednotlivých subjektech klesá počet těchto organizací zaměstnávajících ekonomicky 
aktivní obyvatelstvo. 

Mikroregion Luhačovské Zálesí je charakteristický tím, že se na jeho území nachází 
největší moravské lázně Luhačovice. Ty jsou jediné naše lázně s kompletním zařízením pro 
léčení dýchacích cest. Minerální prameny se využívají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím. Dále se 
zde léčí nemoci trávícího ústrojí a nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. K 
léčbě jsou využívány hydrouhličitano – 
chlorido - sodné kyselky sloužící k pitným 
kůrám (Vincentka, Ottovka, Aloiska, 
Amandka, pramen dr. Šťastného), k 
inhalační léčbě a přírodním uhličitým 
koupelím (Janovka, Antonínka, Jubilejní, 
Elektra, U čítárny). 

 
Atraktivitu regionu zvyšují mimo jiné 

i přírodní podmínky. Na území mikroregionu 
se vyskytuje několik geomorfologických 
jednotek, protékají jím říční toky místního 
významu, krajina je nadprůměrně 
zalesněna. Pro uchování krajinného rázu je 
nutné zachování rovnovážných vazeb všech 
oborů lidské činnosti vůči životnímu prostředí jako celku. Do této kategorie patří i oblast 
cestovního ruchu a rekreace s nutností šetrných přístupů a aktivit s nimi spojenými, tzn. 
preference rozvoje nezatěžujících forem cestovního ruchu (turistika, hipoturistika, cykloturistika, 
sportovní rybolov, organizovaný lov zvěře, apod.). 

 
Území Luhačovského Zálesí je výraznou oblastí s velkým rozvojovým 

potenciálem, zejména v oblasti cestovního ruchu, rozvoje drobného a malého 
podnikání a zemědělství. 

 
� Důvod výběru daného území 
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Území mikroregionu se nachází v okrese Zlín. Území MAS lze na základě 

fyzickogeografických charakteristik přiřadit k 2 základním celkům: 
- Vizovická vrchovina (severní a západní část regionu)  
- hornatina - Bílé Karpaty (jižní a východní část regionu)  

 
Základním bodem mikroregionu je  spojovací prvek – město Luhačovice. Je centrem 

cestovního ruchu území MAS a leží na „dopravní křižovatce“ celého mikroregionu.  
Dalším spojovacím prvkem mikroregionu je území CHKO Bílé Karpaty a PP Vizovické vrchy, které 
se rozprostírají na významné ploše území MAS a tím limitují a současně předurčují rozvojové 
možnosti území. 
Všechny obce spojuje podobná etnická skladba obyvatelstva, přírodní podmínky, hospodářsko 
výrobní předpoklady, sociální podmínky a další faktory ovlivňující všechny projevy kultury 
(architektura, lidový oděv, lidové výtvarné umění a umělecké řemeslo, hudební projev, vzdělání, 
zaměstnání atd.). 
Celistvost daného území nejlépe dokládá mapka území MAS Luhačovské Zálesí (str.4 SPL). 
 
Spolupráce obcí a obyvatel na Luhačovském Zálesí má silné historické kořeny. V roce 1999 si 
obce pro systematickou spolupráci založily mikroregion Luhačovské Zálesí s jednoznačným 
vymezením cílů a priorit ve společném řešení některých problémových oblastí. Obce od vzniku již 
mají za sebou řadu zajímavých společných projektů (viz. www.luhacovskezalesi.cz). Velkým 
přínosem je to, že se jedná historicky o region, kde mají obce mnoho společných problémů a cílů. 
 
Hlavním důvodem pro výběr území je skutečně dlouhodobá úspěšná spolupráce jeho obyvatel. Ta 
je zároveň i nejlepším předpokladem dalšího rozvoje. 
  

� Shodné či styčné charakteristiky území 
- region je jednotným územím z hlediska sociálního, ekonomického a kulturního 
- MAS sdružuje (mimo hlavního centra) téměř stejně velké obce, které řeší obdobné 

problémy   
- kvalita životního prostředí je srovnatelná na celém území 
- zástupci obcí a podnikatelů a neziskového sektoru mají společné cíle 
- historie regionu 

 
 

� Zvláštnosti území 
- lázeňské území (Luhačovice, Pozlovice) – výjimečná rekreační zóna s velkým 

množství atrakcí  
- existence tradičních řemesel v regionu 
- specifická krajinná struktura  
- těžší podmínky pro zemědělství v části CHKO Bílé Karpaty a PP Vizovické 

vrchoviny 
- blízkost (8 km z nejbližšího místa mikroregionu) krajského města  
- působnost na území CHKO Bílé Karpaty 
- nabídka volnočasových aktivit v mikroregionu  
- historie mikroregionu 

 
 

4.2. Zdroje území mikroregionu pro realizaci SPL 
 

� Lidské zdroje 
Mikroregion tvoří 21 obcí a žije zde více než 22 tisíc obyvatel. Největšími obcemi podle počtu 
obyvatel jsou města Luhačovice a Slavičín. V těchto dvou městech žije přibližně 55 % z celkového 
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počtu obyvatel mikroregionu. Jinak zde mají význačné místo malé obce (17 obcí do 1000 
obyvatel, z nichž 8 má do 500 obyvatel). Počet obyvatel v obcích ovlivňuje nabídku a rozsah 
poskytovaných služeb, počet podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, přesto je možné 
konstatovat, že jednotlivé obce řeší podobné problémy a jedná se o vyvážený mikroregion. 
Pracovní příležitosti občané nacházejí zejména ve Slavičíně a Luhačovicích.  
 
Věková struktura  
Vývoj počtu obyvatelstva 
Ve sledovaném období počet obyvatel trvale mírně rostl (mimo roku 2006, kdy je mírný pokles).  

Počet obyvatel na území MAS v období 1996 - 2007 k 
31.12.2007
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Věkové složení obyvatelstva 
Podle údajů sčítání obyvatelstva k 31.12.2007 byl na území MAS regresivní typ populace 
(poproduktivní skupina obyvatel převažovala nad předproduktivní složkou obyvatelstva), přičemž 
složení populace kopíruje složení populace v okrese Zlín. Daný stav, kdy počet obyvatel 
starších 60-ti let převyšuje nejmladší generaci, lze interpretovat jako stárnutí 
populace v regionu.  
  

Tabulka č.1:  Rozloha a po čet obyvatel katastrálních území obcí Mikroregionu L uhačovské Zálesí 
k 31.12.2007 

Obyvatelstvo ve věku 
Obec, mikroregion 

Rozloha 
k.ú. 
(km2) 

Obyvatelstvo 
celkem 

Hustota 
(oby/km2) 

0 - 14 15-59 60+ 

Biskupice 5,96 755 122,15 115 541 99 
Březůvky 7,97 675 78,92 101 472 102 
Dobrkovice 4,33 281 64,20 37 199 45 
Dolní Lhota 5,01 599 112,77 115 428 56 
Doubravy 10,18 470 44,20 65 350 55 
Horní Lhota 12,65 552 41,90 89 391 72 
Hřivínův Újezd 7,66 550 74,02 66 408 76 
Kaňovice 4,61 266 59,22 40 189 37 
Kelníky 3,81 160 45,67 20 114 26 
Lipová 11,48 318 26,13 52 218 48 
Ludkovice 11,85 698 57,47 112 468 118 
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Luhačovice 33,00 5399 170,33 642 3839 918 

Petrůvka 6,98 331 50,14 23 248 60 
Podhradí 3,48 196 56,90 34 135 27 
Pozlovice 9,59 1186 122,63 193 844 149 
Provodov 11,96 745 65,05 106 494 145 
Rudimov 10,04 251 25,7 39 170 42 
Sehradice 9,09 760 81,96 108 540 112 
Slavičín 33,69 6922 209,53 898 4 989 1 035 
Slopné 9,66 577 60,46 94 407 76 
Velký Ořechov 6,22 714 112,06 113 505 96 

Luhačovské Zálesí 219,2 22 405 102,20 3 062 
 (13,6 %) 

15 949  
(71,2 %) 

3 394 
(15,1 %) 

Okres Zlín 1 030 192 988 187,3 26 787 
(13,8 %)  

136 213 
(70,5 %) 

29 988 
(15,5 %) 

Zdroj: ČSÚ 

 

Úroveň vzdělání 
Vzdělanostní struktura obyvatel mikroregionu Luhačovské Zálesí je v celkovém důsledku 

mírně nad průměrem vzdělanostní struktury Zlínského kraje. Pro srovnání má Zlínský kraj 66,6% 
obyvatel s nižším než středoškolským vzděláním, 25,7% s úplným středním vzděláním a 7,7% s 
vysokoškolským vzděláním. 

V samotném Luhačovském Zálesí roste podíl osob se středním i vysokoškolským 
vzděláním na úkor obyvatelstva s nejnižším stupněm vzdělání. 
V roce 1980 mělo pouze základní vzdělání ještě více než polovina obyvatelstva starších 15 let. Do 
roku 1991 se zastoupení této vzdělanostní kategorie snížilo na necelých 38% a v roce 2001 již na 
27%. V roce 1991 mělo nejvýše maturitu necelých 20% obyvatel, zatímco při posledním sčítání to 
bylo více než 26%.  
Průměr mikroregionu překračovala města Luhačovice (31,2%), Slavičín (30,7%) a Pozlovice 
(27,7%). Podíl osob s vysokoškolským vzděláním vzrostl v mikroregionu mezi posledními dvěma 
sčítáními ze 4,8% na 6,8%. Největší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob bylo zjištěno, tak 
jako v případě úplného středního vzdělání, v Luhačovicích, Slavičíně a Pozlovicích. 
 

Vzdě lanost obyvatel v regionu MAS Luha čovské Zálesí, 
o.p.s

27%

38%

27%

7% 1%

základní

střední odborné

úplné střední

vysokoškolské

nezjištěno

 
 V regionu se nachází celkem 18 základních škol, 2 základní umělecké školy, 2 střední odborné 
školy a učiliště, 1 gymnázium a 1 detašované pracoviště soukromé Vysoké školy Evropský 
polytechnický institut.  
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Zaměření středních škol a vysoké školy je na tradiční obory regionu – strojírenský, stavební, 
elektrotechnicky, služeb, uměleckých řemesel, gastronomie, knižní kultury. 
 
Hodnocení stavu obyvatelstva 
V této kapitole je sledován vývoj počtu obyvatelstva v časové řadě a dále věkové složení 
v porovnání s okresem Zlín. Vývoj počtu obyvatel je za sledované období příznivý, nepříznivě 
však lze vydefinovat věkovou strukturu obyvatelstva. Jak v mikroregionu, tak i v okrese Zlín je 
regresivní typ obyvatelstva – kdy převažuje poproduktivní skupina obyvatel nad věkovou 
skupinou 0 -14 let. 
Příznivý vývoj růstu obyvatel je dáno dán jak vyšším počtem narozených dětí oproti zemřelým, 
tak také stěhováním obyvatel do území Luhačovského Zálesí. Příznivý vývoj počtu obyvatel 
zobrazuje, že řešené území je pro obyvatele atraktivní, což odráží jak poloha mikroregionu 
k centrálnímu městu Zlínského kraje a kvalita životního prostředí, tak také snaha obcí o 
zvyšování kvality a dostupnosti služeb, podpora bydlení a především dlouhodobá spolupráce obcí 
při řešení společných problémů. 
Jedním z pozitivních trendů je růst vzdělanosti obyvatel mikroregionu. Vzdělanost vysokoškolsky 
a středoškolsky vzdělaných osob v mikroregionu je mírně nad průměrem Zlínského kraje.  
Pozitivní stránka Luhačovského Zálesí je dostatek a široký záběr školských zařízení vycházející 
z tradičních oborů regionu. Problémem daných školských zařízení je vybavení, které je technicky 
a morálně zastaralé. V oblasti nadstavbového školského systému lze definovat nezájem obyvatel 
v oblasti celoživotního vzdělávání. 

 
 
Místní ekonomika, zemědělství 
Z počtu v mikroregionu bydlícího obyvatelstva bylo při posledním sčítání v roce 2001 celkem 
11 442 ekonomicky aktivních, tj. 51,07 %. V jejich složení podle pohlaví převládali muži (55,5 
%). Rozdělení ekonomicky aktivních obyvatel mezi jednotlivé sektory hospodářství ukazuje, že 
nejvíce pracovníků je zaměstnáno v terciárním sektoru. V primárním sektoru (zemědělství, 
lesnictví a vodní hospodářství) pracuje 4,2% osob. V sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví) 
pracuje 47 % obyvatel a podíl terciární sféry (ostatní odvětví) činí 48,8 %. Ve srovnání se 
Zlínským krajem je podíl v terciální sféře v mikroregionu vyšší o cca 3%. 
 

 
       Zdroj: ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje  

 
Trh práce a nezaměstnanost  
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Míra nezaměstnanosti na území Luhačovského Zálesí má od roku 2005 klesající tendenci. 
V posledním sledovaném období je míra nezaměstnanosti nejnižší ze všech sledovaných území 
(okres Zlín, Zlínský kraj). V porovnání s krajem je míra nezaměstnanosti trvale pod průměrem 
úrovně Zlínského kraje. Ve srovnání s okresem Zlín je míra mírně vyšší – mimo poslední 
sledované období.  
Za sledované období (2,5 roku) míra nezaměstnanosti klesla téměř na polovinu své původní 
hodnoty. 

Míra nezaměstnanosti na území MAS
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      Zdroj dat: Úřad práce Zlín 

 
Průmysl 

Z hlediska registrované činnostní struktury, tj. dle odvětvové klasifikace ekonomických 
činností (OKEČ), na území mikroregionu Luhačovské Zálesí převažují u soukromých podnikatelů 
činnosti obchodní, činnosti v oblasti zpracovatelského průmyslu, v oblasti nemovitostí, činnosti 
stavební a činnosti v oblasti pohostinství a ubytování. Z hlediska střednědobé analýzy lze 
pozorovat ústup zemědělských činností a růst oblasti služeb a obchodu, což je způsobeno 
poptávkou po těchto službách na úkor zemědělské výroby. 

 
Struktura ekonomických subjektů podle odvětví činnosti k 31.12.2005 

 
Zdroj: ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje 

 
Nejmarkantnější rozdíly lze pozorovat u činností souvisejících s ubytovacími a stravovacími 

službami, které jsou dominantnější na Luhačovicku a činností zpracovatelského průmyslu (tj. 
průmysl potravin, textilní, oděvní, kožedělný, dřevozpracující, apod. dle OKEČ) a stavební 
činnosti, které jsou dominantnější na Slavičínsku. 
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Více jak 80% těchto činností je zabezpečováno fyzickými osobami - živnostníky a malými 
podnikateli. 

Dle získaných údajů z ČSÚ a vlastních šetření vyplývá, že největší skupinou registrovaných 
subjektů z hlediska vytvořených pracovních míst je kategorie bez zaměstnanců, což jsou 
převážně fyzické osoby provádějící činnost na živnostenský list. Se vzrůstajícím počtem 
pracovníků v jednotlivých subjektech klesá počet těchto organizací zaměstnávajících ekonomicky 
aktivní obyvatelstvo. 

 
Ekonomické subjekty podle právní formy k 31.12.2005 

 
Zdroj:ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje 

 
Největšími zaměstnavateli dle těchto údajů jsou: Vojenský technický ústav výzbroje a munice, 

Metall Group a.s., Městská nemocnice Slavičín, Zálesí, a.s., SV Slavičín, s.r.o., Remerx s.r.o., 
Lázně Luhačovice a.s., Lupra spol. s r.o., Sanatorium Miramare s.r.o., Lagris, a.s., Ekotrend, 
s.r.o., RoKo, a.s., Kurt John, s.r.o. a ZD Olšava Sehradice.  

Na negativním vývoji stavu zaměstnanosti se podílel zánik tradičních firem, které byly 
hlavními zaměstnavateli obyvatelstva především v oblasti Slavičínska. Vliv ukončení činnosti je 
výrazně znát u Vlárských strojíren a dalších menších průmyslových areálů. Následně v regionu 
zůstalo dostatek volných průmyslových objektů, které nejsou využívány a jsou znehodnocovány 
povětrnostními vlivy a místními lidmi. Proto je snahou regenerovat tyto  průmyslové zóny, přilákat 
soukromé podnikatele a tím je motivovat k rozvoji výrobních činností a vytváření nových 
pracovních příležitostí.  

Budoucnost mikroregionu jako celku je v oblasti kvality života regionu, rozvoje cestovního 
ruchu a volnočasových aktivit, vytvořením marketingových mikroregionálních produktů, které by 
přilákaly jak návštěvníky, tak i motivovaly místní podnikatelské subjekty k zapojení se do 
takovýchto produktů. 

 
Zemědělství, lesnictví 

Úroveň zemědělství v mikroregionu je do jisté míry předurčena jeho geografickou polohou, 
která pak v souladu s přírodními podmínkami poskytuje jen průměrné předpoklady pro jeho 
rozvoj. Území je z hlediska půdních podmínek nehomogenní. Příznivější podmínky pro 
hospodaření jsou v jihozápadní části než v severní části mikroregionu. 

Část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty (7 k. ú.) a v přírodním parku Vizovické vrchy (4 
obce), kde platí zvláštní režim hospodaření se zemědělskou půdou, který omezuje produktivní 
zemědělskou činnost. Do oblasti CHKO Bílé Karpaty spadá okolo 40 procent zemědělské půdy 
v mikroregionu. 

 
 
Struktura druhů pozemků k 31.12.2007 
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Zdroj:ČSÚ, Mikroregiony Zlínského kraje 

 
 Od devadesátých let minulého století prochází zemědělství etapou změn. Vládní 

zemědělská politika směřovala v oblasti transformace a privatizace ke změně vlastnických vztahů 
a obnově podnikatelských forem s cílem dosažení fungujícího principu tržního hospodářství. 

 Stupeň zornění, což je procentický podíl orné půdy na zemědělské půdě, činil 
v Luhačovském Zálesí 48,5%, když nejvyšší byl v Kaňovicích (77,8%) a v Sehradicích (71,2%), 
nejnižší v Podhradí (2,5%) a v Provodově (29,3%). Proporce ceny půdy ke stupni zornění je 
optimální pouze v Luhačovicích, Řetechově a v Podhradí, na ostatních katastrech neodpovídá 
optimu. Nepříznivá proporce je zejména v Doubravách, Dobrkovicích, Dolní Lhotě, Hřivínově 
Újezdě, Kaňovicích a Sehradicích. 

 Na území mikroregionu bylo koncem roku 2007 registrováno 10 právnických osob 
zabývajících se zemědělskou činností (1 subjekt se specializuje na živočišnou, 1 na rostlinnou 
výrobu a 8 kombinuje rostlinnou a živočišnou výrobou) a dále 62 fyzických osob (z toho 4 
specializované na rostlinnou výrobu, 2 na živočišnou výrobu a 56 na rostlinnou se živočišnou).  

Z pohledu právní formy se jedná o 7 společností s ručením omezeným a 3 zemědělská 
družstva. 

 
Žádný subjekt není registrován jako výrobce biopotravin. 
K 31.12.2007 je 14 podnikatelských subjektů registrováno jako ekologický zemědělec (zdroj: 

www.mze.cz). Celkem mají zaregistrováno na obhospodařování více než 5 180 ha.  
Žádný produkt z regionu k 1.1. 2008 nezískal Národní certifikát kvality KLASA ani regionální 

cenu Perla Zlínska. 
 

Lesnictví  
Lesy jsou významným stabilizačním prvkem v mikroregionu, a to nejen pro hospodářský 

význam, ale i pro své další funkce, jako např. krajinotvornou, vodohospodářskou nebo rekreační. 
Výměra lesní půdy činila v mikroregionu k 31.12.2007 celkem 6887 ha, to je 44,6% 

z katastrální plochy. Proti průměru okresu je tento podíl o 1,9 procentního bodu vyšší. Největší 
zastoupení lesů v katastrální výměře mají obce Horní Lhota (73,8%), Slopné (54,5%) a Ludkovice 
(50,4%) a nejnižší Kaňovice (18,2%) a Velký Ořechov (20,6%). V samotné výměře lesních 
porostů činí podíl státu již pouze 20,5%. Největší část je v držení fyzických osob, a to téměř 
polovina (42,4%). Městu a obcím mikroregionu přináleží 19,3% a ostatním vlastníkům (lesní 
družstva a singulární společnosti) 17,8%. Státní půda převládá pouze v Pozlovicích a Provodově. 
Výhradně v soukromém vlastnictví fyzických osob jsou lesy v Dolní Lhotě, Kaňovicích a z 96% 
v Horní Lhotě. Naopak pouze obecními jsou lesy v katastrech obcí Biskupice a Kelníky. 

V druhové skladbě dřevin jsou nejvíce zastoupeny jehličnany (44,3%) před smíšenými 
(38,1%) a listnáči (17,6%).  
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Podle kategorizace lesních porostů převládají výnosové lesy, tj. hospodářské, jejichž rozloha 
činí 4 847 ha. Ostatní lesy jsou zvláštního určení a na celkové výměře lesních porostů se podílí 
11,6%. Nejvíce těchto lesů je v Pozlovicích a v Horní Lhotě. Lesy ochranné se v Luhačovském 
Zálesí nevyskytují. 
 
Hodnocení stavu místního hospodářství a zemědělství: 
Luhačovské Zálesí je obchodně průmyslovým územím, což se odráží na struktuře místní 
ekonomiky. Největším zdrojem pracovních příležitostí pro místní obyvatele jsou malí a střední 
podnikatelé (1 – 50 zaměstnanců) v oblasti služeb – cestovní ruch (ubytovací, stravovací služby), 
služby pro obyvatele (opravny, veřejná správa, sociální služby, apod.) v oblasti výroby – tradiční 
aktivity (strojírenství, zámečnictví, obuvnictví, apod.). V regionu Slavičínska se v posledních 2 
letech ve spolupráci s místním podnikatelským inkubátorem začaly podnikatelské subjekty 
orientovat na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. 
Zaměření se na podporu drobného a malého podnikání zajistí místním obyvatelům pracovní 
příležitosti v místě bydliště. To je jeden významný pilíř v udržitelném rozvoji Luhačovského 
Zálesí. 
Zemědělství a lesnictví má pro Luhačovské Zálesí nezastupitelný význam především z hlediska 
údržby krajiny. Velký význam pro stávající podnikatele má chov skotu, ovcí, koz a koní, začíná 
probíhat obnova stávajících ovocných sadů. Podnikatelské subjekty v posledních letech se 
začínají registrovat do registru ekologického zemědělství. Jako význačný problém je 
v zemědělství shledáváno technické a technologické vybavení. Ke zvýšení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti zemědělství je zapotřebí směřovat podporu především do těchto oblastí. 
 
Občanská vybavenost 
Mikroregion z pohledu správního spadá pod dva územní obvody s rozšířenou působností. Pod 
první obvod, kde je správním centrem město Zlín, spadají obce Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, 
Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Provodov a Velký Ořechov. 
Pod druhý obvod, kde je správním centrem město Luhačovice, spadají zbývající obce 
mikroregionu.  
 
Celý mikroregion disponuje dostatkem potencionálních pracovních sil využitelných pro rozvoj 
tradičního průmyslu a služeb. V malých sídlech se projevuje ekonomická nerentabilnost 
provozoven služeb, což je však obecný jev obtížně řešitelný, pokud obec neleží v atraktivní oblasti 
(např. Pozlovice), případně neposkytuje lukrativní nabídku, která přitáhne větší množství 
návštěvníků. Vybudovaná zařízení služeb jsou převážně pro koncentrované služby. Dané objekty 
následně nebývají využívány vůbec, případně jen částečně. Majitelé a nájemci objektů následně 
nemají dostatečné prostředky k zlepšování technického stavu. 
 
Školství: 
Vzdělávání nabízí síť škol, která svou strukturou pokrývá nabídku od mateřských škol po úplné 
střední vzdělání. Pro potřeby cestovního ruchu jsou využitelné obory na SOU v Luhačovicích a ve 
Slavičíně, které poskytující vzdělání v oborech gastronomie  s akreditovanými obory pro společné 
stravování (kuchař, číšník, servírka). K rozvoji CR přispívají určitým způsobem i jazykové školy, 
které zvyšují jazykovou vybavenost obyvatelstva, a tím i jeho komunikativnost se zahraničními 
návštěvníky regionu. Na Slavičínsku je otevřena pobočka Soukromé vysoké školy Kunovice - 
Evropský polytechnický institut s.r.o., detašované pracoviště Slavičín, která nabízí vysokoškolské 
vzdělání bakalářského typu. Akreditované studijní obory a programy zaměřené přímo na cestovní 
ruch na této vysoké škole otevřeny nejsou. 
 
Zdravotnictví  

V mikroregionu je pouze jedna nemocnice místního významu ve Slavičíně, všechny 
náročnější případy se spádově řeší v Baťově nemocnici ve Zlíně. Funkční záchranná služba je opět 
jen ve Slavičíně, v Luhačovicích byla záchranná služba zrušena. V současné době původní 
obsluhované území pod slavičínskou a uherskobrodskou záchranou službu. Na území 
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mikroregionu se vyskytuje řada zdravotních zařízení vesměs privátního zaměření pokrývající celou 
škálu odborností nevázaných na nemocniční zařízení. Samostatnou kapitolou je lázeňská péče 
Lázní Luhačovice a.s. Lékárny jsou situovány opět jen ve městech Slavičín a Luhačovice a to v 
počtu 2 a 3. 

Tabulka č.2: Nemocniční zařízení mikroregionu Luhačovské Zálesí 

Nemocnice Počet oddělení Počet lůžek Počet lékařů 

Slavičín 2 47 5 

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí 
 
Hodnocení stavu občanského vybavení 
V každé obci se nachází kulturní zařízení či venkovní prostor k pořádání kulturně společenských 
akcí. Problémem v regionu je technický stav daných zařízení a jejich technicko-sociální zázemí, 
které je často v nevyhovujícím stavu.  
V oblasti infrastruktury pro volnočasové aktivity jsou ve větších obcích budována a 
rekonstruována multifunkční sportoviště. Ve většině obcí, převážně menších, však dané plochy 
stále chybí. 
Síť školských zařízení je dostatečně rozšířená a k udržení kvality života v obcích je žádoucí 
podporovat obnovu a rekonstrukci technického a technologického vybavení. 
Problematika zdravotnictví je na území menších obcí a venkovských oblastí složitější. Spádová 
oblast praktickým lékařům nezaručuje takovou kapacitu pacientů, která by jim umožňovala 
investovat do vlastních stálých zařízení. Proto je v menších obcích zajišťována správa 
detašovanými pracovišti lékařů s jasně vyhrazenou ordinační dobou. Je tedy vhodné ze strany 
obcí vytvářet pro udržení  lékařů potřebné podmínky.  

 
Dopravní infrastruktura  
Území mikroregionu protíná silniční síť, která je tvořena výhradně silnicemi II. a III. třídy. 
Komunikací II. třídy je šest a III. třídy čtyři. 

č. 488 Vsetín – Vizovice – Hrádek na Vlárské dráze (v úseku Slavičín – Hrádek) č. 490 
Říkovice – Holešov – Zlín – Nivnice ( v úseku Březůvky – Ludkovice – Biskupice) č. 492 Zádveřice 
– Luhačovice – Biskupice 

č. 493 Luhačovice – Petrůvka – Slavičín (v úseku rozcestí u přehrady – hranice 
mikroregionu ve směru na Slavičín – 1 km) 

č. 495 Moravský Písek – Uherský Brod – Bylnice ( úsek Hrádek na Vl. dráze) č. 496 
Luhačovice – Bojkovice – Komňa (v úseku Luhačovice – Kladná-Žilín – 6,7 km) 
 

Charakteristickým rysem dopravní infrastruktury mikroregionu je nižší hustota silniční sítě 
s absencí rychlostních komunikací a silnic I. třídy. I přes tento nedostatek jsou všechny sídelní 
jednotky dostupné. Současný stav vozovek je pokládán za málo vyhovující, což je dáno 
především dlouhodobým deficitem finančních prostředků na souvislou i cyklickou údržbu a 
opravy. 

Obě významná centra mikroregionu (Luhačovice, Slavičín) jsou situována na železniční 
trati. Železniční osobní dopravu zabezpečuje státní organizace České dráhy. 

Mikroregionem prochází dvě železniční tratě vnitrostátního významu: č. 340 – Brno – 
Vlárský průsmyk ( v úseku Hrádek na Vlárské dráze – Divnice) č. 345 – Luhačovice – Újezdec u 
Luhačovic (v úseku Luhačovice, Biskupice, Polichno, Újezdec u Luhačovic). 

Všechny obce jsou dopravně propojené autobusovým systémem.  
 
Větší část obyvatel (70 %) odvádí splaškové vody kanalizačním sítěmi mimo obec. Avšak pouze 5 
obcí má kanalizační systém vyústěný do čistírny odpadních vod (Březůvky, Luhačovice, Podhradí, 
Pozlovice, Provodov a Slavičín). Zbývající odpadní vody jsou vypouštěny do místních vodotečí. 
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V současnosti se připravuje projekt odkanalizování a čištění obcí Dolní Lhota, Horní Lhota, 
Slopné, Sehradice. Projekt bude dokončen do roku 2010. 
Všechny obce a obyvatelé mají napojení na veřejný vodovod. Problémem je technický stav 
vodovodních řádů. Přibližně 40 % vodovodních řadů je ze 60.-70. let minulého století a v 
současnosti jsou značně poruchové a tím vznikají vysoké ztráty. Z 50 % jsou využívány místní 
hloubkové vrty a z 50 % jsou využívány skupinové vodovody z povrchových vodních nádrží. 
Vytápění zemním plynem je provedeno v téměř všech obcích vyjma obcí Dobrkovice, Doubravy, 
Petrůvka a Rudimov. Jednotlivé obce se odlišují pouze podílem domácností vytápěných palivem. 
Pokrytí mobilním signálem a dostupnost internetového připojení je vyhovující. 
 
Hodnocení stavu dopravní a technické infrastruktury 
Z pohledu technické infrastruktury je nutné dořešit odkanalizování a čištění odpadních vod obcí. 
Vhodnou příležitostí pro obce v CHKO Bílé Karpaty je OP Životní prostředí a pro obce mimo 
CHKO a do 2000 EO je Program rozvoje venkova. 
Technický stav místních komunikací v mnoha místech vykazuje značnou technickou i morální 
zastaralost. Pro zvýšení kvality života je třeba dané komunikace rekonstruovat.  
V regionu je také nedostatek infrastruktury v oblasti klidové dopravy. Obyvatelé využívají 
k odstavení vozů místní komunikace, místní zeleň a případně chodníky.  
Další problém je shledáván v nedostatečně kvalitní infrastruktuře lesních komunikací, které jsou 
alternativně místními obyvateli užívány k dopravě mezi obcemi a jsou dlouhodobě zanedbávány.  

 
Životní prostředí  

Reliéf mikroregionu je tvořen Bílými Karpaty a zejména Vizovickou vrchovinou, jejíž 
jihozápadní část se také nazývá Luhačovická vrchovina. Osou Vizovické vrchoviny je Klášťovský 
hřbet probíhající od jihozápadu k severovýchodu. V mikroregionu dosahuje největší výšky 
Komonec (672 metrů nad mořem). Severovýchodně od Luhačovic, souběžně s Klášťovským 
hřbetem, probíhá další hřeben s největšími vrcholy Kameničná a Uhliska (oba 521 m n. m.). 
Ploché hornatiny jsou tvořeny převážně z odolných pískovců. 

Území mikroregionu je po geologické stránce součástí magurského flyše vnějšího 
karpatského oblouku. Celá oblast se rozprostírá v tzv. račanské jednotce. Charakteristickým 
rysem jsou zde členité hřbety, které jsou vzájemně odděleny údolími vodních toků. Některá z 
těchto údolí respektují průběh vrás ve směru severovýchod – jihozápad, u dalších je patrná 
orientace k jihu, což je vysvětlováno zlomovými poruchami zemské kůry. 

Hydrograficky území spadá do povodí Dunaje. Nejvýznamnějším tokem je Luhačovický 
potok, který pramení jako Horní Olšava a jako říčka Šťávnice se vlévá v Újezdci do Olšavy. 
Významným pravým přítokem Luhačovického potoka je Ludkovický potok. Vody jsou Olšavou 
odváděny do řeky Moravy. 

V luhačovické oblasti se vyskytují uhličité vody, které se charakterizují jako uhličité, 
hydrogenuhličitano – chloridové, sodné, jodové, studené, hypotonické, s další přísadou bromu, 
železa, lithia, bária a kyseliny metaborité. Původ těchto vod souvisí s procesy v třetihorách. 
Druhou skupinou minerálních vod jsou sirné vody, které obsahují především sirovodík. Z 34 
chráněných sirných pramenů v okrese Zlín se 5 nachází v katastrálních územích Březůvky, 
Podhradí, Pradlisko, Slopné a Velký Ořechov. Mezi nimi není uveden sirný pramen v Luhačovicích. 

Většina území spadá do mírně teplé oblasti, která je charakterizována průměrnou teplotou 
v červenci 16 až 18 °C, v lednu –2 až –4 °C, s počtem 30 – 50 letních dnů. Jenom malá jižní část 
území leží v teplé oblasti, kde se průměrná teplota v červenci pohybuje mezi 18 až 19 °C, v lednu 
mezi –2 až –3 °C a počet letních dnů dosahuje 50 – 60 dnů. Průměrná roční teplota v 
mikroregionu činí 7 až 8 °C a průměrný úhrn dešťových srážek od 550 do 750 mm. Žádná část 
území nespadá do chladné oblasti. 

Mikroregion svou jihovýchodní částí spadá třinácti katastry do Chráněné krajinné oblasti 
Bílé Karpaty. Území čtyř obcí je součástí Přírodního parku Vizovické vrchy. Zasahují sem rovněž tři 
přírodní památky. 
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Hodnocení stavu životního prostředí 
Mikroregion Luhačovské Zálesí disponuje kvalitním životním prostředím, které vytváří vhodné 
podmínky k rozvoji šetrného cestovního ruchu, podpoře lesnictví, ovocnářství a částečně 
zemědělství.  Přesto se v území vyskytují problémy, které negativně ovlivňují kvalitu prostředí. 
Jedná se hlavně o kvalitu povrchových vod a z toho se odvíjející problémy v cestovním ruchu 
v oblasti Luhačovické přehrady. Daný problém bude vyřešen realizací projektu budování ČOV a 
kanalizace do roku 2010.  Další problém je shledáván ve zvyšujícím se vytápění pevnými 
neekologickými palivy v rodinných domcích, což je dáno zvyšující se cenou ekologických paliv. 
Příležitostí je podpora zavádění zařízení na obnovitelné zdroje energie z dotačních titulů SFŽP. 

 
Cestovní ruch a občanské vybavení 

Mikroregion Luhačovské Zálesí má velký vnitřní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a 
rekreace. Rozvoj cestovního ruchu je vázán na geografické, historické a sociální aspekty území, 
kde je žádoucí co nejvyšší míra spolupráce všech zainteresovaných subjektů. 

Atraktivitu regionu zvyšují mimo jiné i přírodní podmínky. Na území mikroregionu se 
vyskytuje několik vyvěrajících minerálních pramenů, geomorfologických jednotek, protékají jím 
říční toky místního významu, krajina je nadprůměrně zalesněna. Pro uchování krajinného rázu je 
nutné zachování rovnovážných vazeb všech oborů lidské činnosti vůči životnímu prostředí jako 
celku. Do této kategorie patří i oblast cestovního ruchu a rekreace s nutností šetrných přístupů a 
aktivit s nimi spojených, tzn. preference rozvoje nezatěžujících forem cestovního ruchu (turistika, 
hipoturistika, cykloturistika, sportovní rybolov, organizovaný lov zvěře, apod.).  

Na území mikroregionu se vyskytují lokality, v nichž je nutné zachovat místní krajinný ráz 
a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Nejvýznamnější z nich je chráněná krajinná oblast 
Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. K cenným 
lokalitám svou zachovalou podobou lesního společenství patří i Přírodní park Vizovické vrchy. 
Mimo tyto velké územní celky se zde vyskytují 3 maloplošná chráněná území přírodní památky 
Uhliska, Čertův kámen, U Petrůvky se svými nezaměnitelnými rostlinnými, živočišnými a 
geomorfologickými prvky. Tyto lokality jsou navíc doplněny biocentry a biokoridory. 

Biocentra jsou součástí krajiny se soustředěnými přírodními hodnotami celonárodního a 
celoevropského významu. Na hodnoceném území jsou 2 regionální biocentra – Oskorušský les v 
katastru obcí Doubravy a Pod Slavickým kopcem v katastru Horní Lhota a Obětová. Biokoridory 
spojují biocentra a představují dálkové migrační trasy organismů národního a evropského 
významu. V mikroregionu je jediný regionální biokoridor Obětová – Hrabová, který je vymezen 
katastrálními územími Pozlovic, Luhačovic, Kladné-Žilína Kladné-Žilín a Přečkovic. 

Mikroregion Luhačovské Zálesí je charakteristický tím, že se na jeho území nachází 
největší moravské lázně Luhačovice. Ty jsou jediné naše lázně s kompletním zařízením pro léčení 
dýchacích cest. Prameny se využívají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím. Dále se zde léčí nemoci 
trávícího ústrojí a nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. K léčbě jsou 
využívány hydrouhličitano-chlorido-sodné kyselky sloužící k pitným kůrám (Vincentka, Ottovka, 
Aloiska, Amandka, pramen dr. Šťastného), k inhalační léčbě a přírodním uhličitým koupelím 
(Janovka, Antonínka, Jubilejní, Elektra, U čítárny). 

V lázeňských léčebných zařízeních je poskytována léčba založená na využití přírodních 
léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Kromě 
lázeňské léčby indikovaných onemocnění je nabízena také řada relaxačně ozdravných pobytů. 
Luhačovice poskytují hostům a návštěvníkům nejen lázeňskou léčbu a pobyt v neopakovatelném 
prostředí, ale i možnost aktivního odpočinku, kulturní a společenské vyžití v průběhu celého roku. 
Z kulturní nabídky je to např. „Otevírání pramenů“ při zahájení lázeňské sezóny, „Janáček a 
Luhačovice“ – hudební festival, programy v Lázeňském divadle, kolonádní koncerty a jiné. Ke 
sportovní nabídce patří např. tenis, minigolf, cykloturistika, kuželky, sauna, fitness centra, 
squash, bowling, projížďka na loďkách, rybolov či koupání. V zimě pak například sjezdové 
lyžování nebo běžkování. Vděčné jsou ovšem i výlety do okolí (hrady, zámky, muzea, skanzeny a 
další historické památky, ale také vinné sklepy v proslulých moravských vinařských oblastech). 
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Ubytovací kapacita na území MAS Luhačovské Zálesí je v rámci Zlínského kraje vyšší 

oproti okolním mikroregionům, což je dáno charakterem mikroregionu jako lázeňské oblasti. Na 
území mikroregionu se vyskytuje přibližně 366 ubytovacích zařízení různého typu a různých kvalit 
služeb tak, aby byla uspokojena poptávka jak movitých, tak i méně movitých klientů. Tyto 
ubytovací kapacity jsou ovšem dominantně lokalizovány v subregionu Luhačovicka a blízkém 
okolí. 

Tabulka č.3: Ubytovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí 

Typ zařízení Mikroregion 

hotel 34 
penzion 36 
kemp 1 
ubytovna 5 
soukromí 290 

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí  
 

Kapacita stravovacích zařízení mikroregionu Luhačovské Zálesí opět vykazuje vyšší 
průměrný počet ve srovnání s jinými velikostně podobnými územními celky, což je dáno 
lázeňským charakterem oblasti. Lze zde pozorovat v nabízených službách rozdílnost jak cenovou, 
tak i kvalitativní, přičemž není problém se najíst v cenové kategorii od 60 Kč. Gurmán si může 
vybrat jak z české, tak i světové kuchyně a není zapomínáno ani na vegetariánskou stravu. 

Tabulka č.4: Stravovací zařízení v mikroregionu Luhačovské Zálesí 

Oblast Mikroregion 
restaurace a pizzerie 42 
 cukrárna, kavárna, vinárna 21 
hostinec a hospoda 30 
bufet 12 
bar 19 

Zdroj: Informační systém mikroregionu Luhačovské Zálesí 
 
Vzhledem k orientaci na lázeňství a s tím související volnočasové aktivity je nabídka restauračních 
zařízení, kaváren, cukráren, vináren a barů na Luhačovicku výrazně vyšší než ve zbývající části 
území. 
 
Volnočasové aktivity v mikroregionu 

⇒ Turistika 
Síť značených tras pro pěší turistiku v mikroregionu dosahuje celostátního průměru. 

Nástupním místem pro většinu tras jsou Luhačovice a ostatními obcemi tyto značené trasy 
procházejí. Značení turistických tras a jejich údržbu zabezpečuje Klub českých turistů. Značení 
tras je velmi kvalitní, ale nedostatečná je doprovodná infrastruktura, jako jsou odpočívadla, 
informační tabule, odpadkové koše, apod. 

Regionální značené turistické trasy jsou doplněny místními značenými okruhy. V 
Luhačovicích je to síť značených okruhů v lázeňském areálu pro pohybovou terapii a ve Slavičíně 
naučná stezka Stojatá voda kolem rybníka Slavík. 

⇒ Cykloturistika 
Mikroregionem Luhačovské Zálesí prochází síť stávajících nadregionálních cyklotras č. 46, 

5054, 5055, 50556, 5057, 5068, 5069 a síť navrhovaných mikroregionálních cyklotras 
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propojujících všechny obce mikroregionu a nabízejících cykloturistům možnost navštívit a poznat 
rozmanitost lokalit charakterizujících toto území. 

Páteřní cyklotrasu bude tvořit spojnice měst a obcí Uherský Brod – Biskupice – 
Luhačovice - Luhačovická přehrada - Slavičín - Štítná nad Vláří s možností napojení na hranice se 
Slovenskou republikou. Jednotlivé úseky této cyklotrasy se v současné době projektově 
zpracovávají pro realizaci. 

Atraktivity mikroregionu  
Přilákat potencionální návštěvníky do mikroregionu lze též prostřednictvím atraktivit, mezi 

něž bezesporu patří lázeňský areál s přírodními a minerálními prameny a relativně nezničená 
krajina. Rovněž mezi lákadla patří i díla vytvořená lidskou činností. Dominující atraktivitou tohoto 
typu je zachovalý soubor staveb slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který zde na začátku 
minulého století působil a svou prací vytvořil nezaměnitelný ráz dnešních Luhačovic. Tento ráz je 
doplněn stavbami sakrálního charakteru po celém území mikroregionu a objekty lidového 
stavitelství. S těmito památkami se lze setkat nejen v otevřené krajině, ale také prostřednictvím 
místních muzeí v Luhačovicích a Slavičíně. K atraktivitám lze přiřadit i kulturně společenské a 
sportovní akce, které na území mikroregionu Luhačovské Zálesí v průběhu roku probíhají. 

Na území mikroregionu je registrováno 98 kulturních památek. K nejstarším patří mohyly 
v lese Obora k.ú. Luhačovic z 8. – 9. století, dále pak zříceniny hradů Sehrad postaveného v 
polovině 13. století a Starý Světlov, farní kostel ve Slavičíně, kaple sv. Alžběty v Luhačovicích ze 
17. století, zámeček z 18. století ve Velkém Ořechově, přestavěný z bývalé tvrze pocházející z 
doby okolo roku 1500 a farní kostel sv. Diviše v Horní Lhotě. Období baroka připomínají například 
zámek ve Slavičíně a zámek v Luhačovicích z 18. století. 

Pro zachování, ochranu a regeneraci kulturních hodnot je vymezena památková zóna v 
Luhačovicích a Kaňovicích. Za zmínku stojí i technické památky strojní mlýn ve Slopném a vodní 
mlýn v Horní Lhotě. 
Na území mikroregionu jsou v provozu dvě muzea: 

� Muzeum Luhačovického Zálesí, které ve svých expozicích nabízí možnost 
seznámení se s etnografií Luhačovického Zálesí a vývojem lázní Luhačovice 

� Městské muzeum Slavičín, které seznamuje návštěvníky s vývojem osídlení 
Slavičínska a připomíná mimo jiné i leteckou bitvu nad Slavičínem v roce 1944. 

Z hlediska vybavenosti kulturními zařízeními se v mikroregionu nachází 25 knihoven (vč. 
poboček), 1 amfiteátr, 1 sezónní lázeňské divadlo, 2 stálá kina, 4 galerie a ostatní kulturní 
zařízení, kterými jsou většinou kulturní domy a diskotéky. 

Návštěvníky mikroregionu přitahují i rekreační oblasti poskytující i možnost zábavy. Tyto 
lokality jsou situovány u vodních ploch. Nejvýznamnější takovouto oblastí mikroregionu je 
bezesporu vodní nádrž Luhačovická přehrada v k.ú. Pozlovice. Tato nabízí možnost koupání, 
loďkování, kempování a sportovní rybolov. Mezi menší pak patří vodní nádrž Kapřín v k.ú. 
Březůvky a ke sportovnímu rybolovu slouží slavičínské rybníky. Pod vodní nádrží Ludkovice se 
nachází rekreační oblast s možností ubytování, koupání a sportovního vyžití. 
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Hodnocení cestovního ruchu a občanského vybavení 
Nejvýznamnějším turistickým územím jsou obce Luhačovice a Pozlovice. Území je 
charakteristické tím, že se na jeho území nachází největší moravské lázně Luhačovice. 
Ubytovací kapacita na území MAS Luhačovské Zálesí je v rámci Zlínského kraje vyšší oproti 
okolním mikroregionům. Kapacita stravovacích zařízení mikroregionu Luhačovské Zálesí opět 
vykazuje vyšší průměrný počet ve srovnání s jinými velikostně podobnými územními celky.  

Vzhledem k orientaci na lázeňství a s tím související volnočasové aktivity je na Luhačovicku vysoký počet kvalitních 
restauračních zařízení, kaváren, cukráren, vináren a barů. Mimo Luhačovicko je nabídka silně 
omezena na pohostinství a restaurace. Turistický potenciál městyse Pozlovice a Luhačovic 
v současnosti jiné obce nedostatečně využívají. Technická infrastruktura a nabízené služby 
v dalších obcích mikroregionu nemají parametry nadregionální atraktivity, případně nejsou 
dostatečně propagovány či zapojeny do ucelených turistických produktů tak, aby dokázaly 
přilákat větší a pravidelné množství návštěvníků.  

   
 
Jako vhodný rozvojový potenciál cestovního ruchu je obnova propojení stávajících historických, 
průmyslových, kulturních a sakrálních památek do ucelených turistických okruhů a vytvoření 
inovativních adrenalinových produktů (geopark, lanová centra, aj).  
Dostatečný rozvojový potenciál cestovního ruchu v mikroregionu mají také všechny obce 
nacházející se na území CHKO Bílé Karpaty. Zde je možno rozvíjet šetrný turistický a 
cykloturistický ruch s využitím fyziogeografických podmínek regionu, tradic a historie založené na 
podpoře rozvoje cykloturistiky, turistiky a agroturistiky.  
 

� Finanční zdroje 
Jednou z nejslabších stránek území je nedostatek finančních  prostředků v hospodářství, veřejné 
správě i neziskovém sektoru. Tato slabá stránka je částečně eliminována realizací rozvojových 
projektů s dotační podporou a systémovým plánováním záměrů v rámci regionu. Subjekty na 
území MAS mají bohaté zkušenosti s dotační politikou (viz., kap. 8.1 dole Zkušenosti). Jako další 
příležitostí k rozvoji území a aktivit je shledávána realizace SPL.  
Na předfinancování projektů vytvoří MAS přehled bankovních nástrojů pro různé typy žadatelů a 
jejich projektů tak, aby žadatelé využili vždy ten nejvýhodnější produkt pro svou potřebu. 
 

� Jiné zdroje  
Přehled spolků a zájmových sdružení je jednoznačným a pozitivním dokladem o fungující 
společnosti, zájmu místních obyvatel podílet se na spolkovém sportovním, kulturním i 
společenském životě. 
Zástupci neziskových organizací konzultují, spolupracují při přípravě záměrů s členy MAS a dle 
přehledu projektů, který MAS administruje, se připravují rozvojové projekty. 

Tabulka č.5: Přehled spolkových organizací v mikroregionu   

Obec, mikroregion Neziskové a spolkové kluby 

Biskupice TJ Tatran Biskupce, SDH Biskupce, Myslivecké sdružení Hrabovina Biskupice 
Březůvky FC Březůvky, Sbor dobrovolných hasičů v Březůvkách, Myslivecké sdružení 

Strážná, Český červený kříž místní skupina Březůvky  

Dobrkovice SDH Dobrkovice, TJ Sokol Dobrkovice 
Dolní Lhota SDH Dolní Lhota, TJ Dolní Lhota, Fotbalový klub Dolní Lhota, Lhoťanka –

dechová hudba, Myslivecké sdružení Dolní Lhota  - Horní Lhota 
Doubravy SDH Doubravy, Dechová hudba Doubrava 
Horní Lhota Myslivecké sdružení Horní - Dolní Lhota, Hasičský sbor Horní Lhota, 

Tělovýchovná jednota Horní Lhota, Český svaz zahrádkářů 
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Hřivínův Újezd Myslivecké sdružení Hřivínův Újezd – Kaňovice, Český svaz včelařů, TJ 
Hřivinův Újezd – Kaňovice 

Kaňovice Český červený kříž, SDH v Kaňovicích 
Kelníky Sportovní klub Kelníky, Sbor dobrovolných hasičů Kelníky, Včelařské sdružení 

obcí Velký Ořechov - Kelníky - Dobrkovice 

Lipová Český svaz včelařů Lipová, TJ Lipová 
Ludkovice TJ Ludkovice, SDH Ludkovice, Český zahrádkářský svaz Ludkovice, Myslivecké 

sdružení Ludkovice, Český svaz včelařů Ludkovice 

Luhačovice Folkorní soubor Malé Zálesí, Dechová hudba Zálesanka, Pěvecký sbor Leoše 
Janáčka, Rybářský svaz Luhačovské Zálesí, SDH Luhačovice, Spolek aktivních 
seniorů, Dívčí saxofonový orchestr, Tenisový klub Luhačovice, Fotbalový klub 
Luhačovice, TJ Sokol, TJ Slovan,  

Petrůvka TJ Sokol, SDH Petrůvka, Singulární společnost,  
Podhradí SDH Podhradí 
Pozlovice SDH Pozlovice, Junák Pozlovice,  
Provodov Fotbalový klub Provodov, Dobrovolní hasiči Provodov, Dechová hudba 

Provodov, Dechová hudba provodovská šestka, UN Art Provodov  

Rudimov TJ Sokol Rudimov, SDH Rudimov,  
Sehradice TJ Sokol Sehradice, SDH Sehradice, Myslivecké sdružení v Sehradicích,  

Rybářský svaz Olšava Sehradice 

Slavičín CANTARE - smíšený pěvecký sbor, CB SPOLEK, Český červený kříž, Český 
svaz zahrádkářů Nevšová, Český svaz žen MO Slavičín, Divadlo Pařez, Divadlo 
SemTamFór , Klub přátel historie Slavičínska, Klub vojenské historie, MO 
Českého svazu ochránců přírody, Nadace Jana Pivečky, Přátelé z lásky, 
sdružení pro handicapované děti, Slavičan, cimbálová muzika, Slavičánek, 
dětský národopisný soubor, UnArt, občanské sdružení, Hudební skupina 
Tempo - taneční hudba, Hudební skupina H. U. P, Asociace sportu pro 
všechny, Atletika SK Slavičín, basketbal SK Slavičín, FC TVD Slavičín, 
Florbalový oddíl SK Sniper Slavičín, Junák – svaz skautů a skautek, klub 
českých turistů, klub modelářů, kynologický klub Slavičín, Letecký modelářský 
klub, Myslivecké sdružení Hrádek, Jamné, Nevšová, Nohejbalový klub, Orel 
jednota Slavičín, sálová kopaná Jerevan, šachový oddíl,TJ Sokol Slavičín, TJ 
Sokol Nevšová, Valašský aeroklub Slavičín,Velo – club SK Slavičín, Volejbal –
SK Slavičín    

Slopné Fotbalový oddíl Slopné, Oddíl stolního tenisu, Lyžařský oddíl Slopné, SDH 
Slopné, TJ Slopné, 

Velký Ořechov SDH Velký Ořechov, Sokol Velký Ořechov, Myslivecké sdružení Velký Ořechov, 
Český zahrádkářský svaz Velký Ořechov, Chovatelský svaz Velký Ořechov,  

Zdroj: internet, webové stránky obcí 
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� Shrnutí: 
Z výše uvedeného vyplývá, že území má dostatečnou kapacitu pro realizaci strategie. Zdroje 

lidské - zde hraje roli snaha zejména představitelů obcí o rozvoj venkova; zdroje finanční ukazují, 
že území má dostatek zkušeností na realizaci a spolufinancování záměrů; zdroje hospodářské 
dokazují dostatek podnikatelských subjektů v území (a to včetně zemědělských) a zdroje ostatní 
říkají, že Luhačovské Zálesí  má své tradice a kulturu, která je přenášena již po staletí a neztratila 
na svém významu. 

 
Jedinečnost celého území spočívá hlavně v geografických podmínkách, historii a místních 

lidech. CHKO Bílé Karpaty, PP Vizovické vrchy, tradiční akce pořádané v obcích, sportovní a 
hudební soutěže a další společenské a kulturní akce utužují mezilidské vztahy a jsou základem pro 
správné fungování spojeného území. 

 
Stávající památky jsou vynikajícím potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu. Jako vhodná 

příležitost je možno tyto atraktivity marketingově propojit s dovybudováním nových inovativních a 
navazujících aktivit (naučné stezky, cyklostezky, koupaliště, lidové zábavy, hody,  soutěže apod.) a 
pro daný region vytvořit nové regionální turistické produkty pro návštěvníky pohybující se v oblasti 
Luhačovicka. 

 

 
5. SWOT analýza území MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. 

5.1. Vymezení SWOT analýzy  

Tabulka č.6: SWOT analýza 

Silné stránky 

Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví 
• dlouhodobá tradice lázeňství  
• vhodné podmínky pro specializaci zemědělství na chov skotu a ovcí 
• množství nevyužitých průmyslových výrobních ploch  
• existence zemědělských objektů pro ekologicky šetrné činnost 
• dlouhodobá tradice ve specializovaných oborech zemědělské výroby a průmyslu  
• existence zdrojů surovin, především dřevní hmoty  - příznivé podmínky pro rozvoj dřevařského průmyslu 
• relativně vysoké zastoupení druhově bohatších lesních porostů, odolnějších vůči působení negativních 

vlivů 
• vhodné podmínky pro pěstování ovocnářství 
• výrazný podíl starých sadů  
Lidské zdroje 
• vyšší podíl zaměstnanosti v terciérní (služby) sféře oproti Zlínskému kraji 
• nadregionální kulturně společenský význam území a udržování kulturních tradic 
• nárůst podílu osob v mikroregionu se středním a vysokoškolským vzděláním 
• vysoká identita obyvatel k území – nízká míra migrace    
• vysoká odbornost vzdělaných osob ve strojírenství a obuvnictví v subregionu Velkého Ořechova, 

Slavičínska 
• příznivější věková struktura obyvatelstva ve srovnání s celým krajem Zlín 
• stabilizovaná a rozšířená síť základního školství 
• flexibilita pracovní síly  
• vysoká mobilita pracovní síly    
Technická infrastruktura a občanská vybavenost 
• velké procento plynofikace a vodovodní sítě obcí v mikroregionu   
•  
• zachovalá síť veřejné autobusové dopravy 
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• dostatečné pokrytí území rozvodnou sítí elektrické energie 
• blízkost Slovenské republiky (Slavičínsko, Luhačovicko) a krajského města Zlín (subregion Velkého 

Ořechova)  
• internetové připojení  
• přímé železniční napojení na Slovenskou republiku a Brno v subregionu Slavičínska 

Cestovní ruch 

• lázně Luhačovice -  přítomnost největších moravských lázní s kompletní lázeňskou a ubytovací 
infrastrukturou  

• velké množství kulturních a historických památek 
• dochované bohaté kulturní tradice Luhačovského Zálesí a jižního Valašska 
• hustá síť značených turistických cest zvláště v oblasti CHKO Bílé Karpaty a přírodního parku Vizovické 

vrchy 
• vyšší úroveň příjmů z cestovního ruchu, především z lázeňství, poměrně vysoký podíl zaměstnanosti ve 

službách spojených s cestovním ruchem 
• geografická poloha mikroregionu k centrům turismu (Uherský Brod, Luhačovice, Zlín, Uherské Hradiště, 

Trenčín)   
Životní prostředí a přírodní zdroje 
• výskyt léčivých minerálních vod 
• převážná část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty (biosférická rezervace UNESCO) a v přírodním parku 

Vizovické vrchy 
• vysoká úroveň péče o krajinu 
• vysoký podíl lesních porostů vzhledem k celkové rozloze mikroregionu 
• relativně dobrý stav lesních porostů 
• technické vybavení obcí v obdělávání travních porostů v centru obcí 
• omezení intenzivního způsobu obdělávání zemědělské půdy 

Slabé stránky 

Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví 
• nedostatek kvalitní infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malého a středního podnikání, 
• zastaralost zemědělské techniky 
• stáří objektů pro podnikání a zemědělské činnosti vyžadující rekonstrukci objektů 
• neprovázanost zemědělské výroby se zpracovatelským průmyslem – neexistence odbytových sítí 
• geografická poloha mikroregionu vylučuje intenzivní způsob obdělávání zemědělské půdy 
• nedostatečně rozvinutý způsob hospodaření novými zemědělskými subjekty v oblasti CHKO Bílé Karpaty a 

přírodního parku Vizovické vrchy po transformaci zemědělských podniků 
• nízká bonita půdy na Slavičínsku 
Lidské zdroje 

• podprůměrná úroveň mezd 
• vysoká fluktuace způsobená sezónním zaměstnáváním v lázeňství  
• Nezájem mladých lidí o vzdělání v učebních a řemeslných oborech  
• trvalé snižování podílu předproduktivní složky obyvatelstva a narůstající složka obyvatelstva v 

poproduktivním věku 
• nedostatek pracovních příležitostí v primární a sekundární sféře 
• lokálně podprůměrná vzdělanost a nízká kvalifikace pracovní síly 
Technická infrastruktura a občanská vybavenost 

• neuspokojivý technický stav komunikací, místních komunikací a lesních komunikací 
• nedostatek parkovacích ploch a odstavné infrastruktury v obcích mikroregionu 
• většinový podíl obcí bez kanalizace s napojením na ČOV 
• nedostatečné přímé autobusové napojení (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Zlín)  periferních 

oblastí mikroregionu na jádrové oblasti regionu  
Cestovní ruch 

• neexistující regionální organizační struktura a marketing cestovního ruchu (nedostatečná propagace, 
reklama, prodej) 

• nedostatečná nabídka turisticky zajímavých příležitostí mimo oblast Luhačovicka 
• nedostatečná nabídka služeb a kvalitní infrastruktury pro nelázeňské turisty  
• vysoká míra centralizace ubytovacích kapacit a produktů CR v Luhačovicích malá připravenost regionálních 

podnikatelských subjektů v této oblasti 
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podnikatelských subjektů v této oblasti 
• málo turistických programů s kvalitním zajištěním služeb 
• nedostatek zařízení pro zimní rekreaci 
• špatný stav některých památek a historických objektů 
• na území mikroregionu je nízká koncentrace cyklotras, cyklostezek a naučných tras  
 Životní prostředí a přírodní zdroje 
• nedostatečná vybavenost obcí ČOV a z toho plynoucí lokální znečišťování povrchové vody z komunální 

sféry 
• nárůst vytápění lokálními topidly v RD neekologickými palivy 
• degradace zemědělských a lesních ploch v některých oblastech v důsledku neobdělávání, tím vzniká erozní 

ohrožení zemědělského půdního fondu, nutnost komplexních pozemkových úprav 

Příležitosti 
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví 
• využití státních a EU dotačních programů pro odvětví tradičního průmyslu a tím získání větších zdrojů pro 

podporu rozvoje malých a mikro firem 
• zvýšení infrastrukturní připravenosti podnikatelských a průmyslových zón 
• navázání ekonomické spolupráce s příhraničními oblastmi SR s využitím prostředků EU 
• budování malokapacitních ubytovacích zařízení 
• vytvoření podmínek pro místní malé a mikro investory 
• podpora a využití technické odbornosti, nápaditosti a dovednosti části pracovní síly k rozvoji ekonomické 

aktivity 
• restrukturalizace zemědělství na tradiční způsob využívání zemědělské půdy, včetně netradičních forem 

zemědělství 
• dostatek stávajících výrobních kapacit a jejich následná rekonstrukce, především v oblasti Slavičínska 
• vybudování a podpora rozvoje sítě odbytových center (sdružení) zemědělských produktů a zajištění 

návaznosti na zpracovatelský průmysl 
Lidské zdroje 
• přizpůsobit systém vzdělávání potřebám trhu 
• adaptace školského systému na kolísající počty dětí a využití volné kapacity školských zařízení, např. pro 

péči o starší občany 
• podpora začleňování obtížně umístitelných skupin obyvatelstva na trhu práce (absolventi škol, občané se 

ZPS, apod.) 
• lepší vzájemná kooperace obcí při řešení problémů s obsazeností školských zařízení 
• Podpora systému celoživotního a kontinuálního vzdělávání  
• Rozšířit síť odborných lékařských ordinací 
Technická infrastruktura a občanská vybavenost 
• výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě a čistíren odpadních vod a odvod všech splaškových vod do ČOV  
• rekonstrukce místních komunikací a klidové dopravní infrastruktury zvyšuje kvalitu života a dopravní 

bezpečnost obcí 
• obnova občanské infrastruktury podpoří rozvoj kulturních a společenských akcí zvýší kvalitu života v 

regionu 
• Podpora rekonstrukce cyklostezek, lesních komunikací a místních komunikací 
• vybudování domu s pečovatelskou službou v subregionu Velkého Ořechova 
• zvyšování dostupnosti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné občany  
 Cestovní ruch 
• vytvoření a rozšíření nabídky regionálních turistických produktů a zavedení systému certifikace služeb a 

cílené propagace 
• podpora cestovního ruchu a rekreace v oblasti turistiky, cykloturistiky a agroturistiky 
• rozšíření a rozvoj stávající a budování nové inovativní turistické infrastruktury 
• regenerace historických památek  a budování naučných stezek  
• budování malokapacitních ubytovacích zařízení  
• vytvoření nadregionálního významu Luhačovické přehrady  
• podpora rozvoje lázeňství, volnočasových aktivit  
• zvýšení podílu dlouhodobé rekreace a volného cestovního ruchu s pozitivními dopady na rozvoj 

zaměstnanosti 
• dobré možnosti venkovské turistiky ve vazbě na územně specifické atraktivity 
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• vybudování nadregionálního turistické atrakce v oblasti Vizovických vrchů – Starý Světlov, Sehrad, 
Komonec, Rýsov, křížová cesta – Malenisko,  

 Životní prostředí a přírodní zdroje 
• využití krajiny a lesního území pro turistiku a rekreaci a léčbu 
• rozšíření a propagování systému třídění odpadů  
• revitalizace krajiny s využitím programů ochrany přírody 
• úprava vodní nádrže v k.ú. Pozlovice a její větší využití pro celoroční rekreační účely 
• zvýšení důrazu na mimoprodukční funkci lesnictví 

Ohrožení 
 Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví 
• obtížný přístup k finančním zdrojům a finančním zárukám s nízkými úrokovými sazbami 
• snížení schopnosti spolufinancování projektů z programů EU 
• sociálně ekonomická nerovnováha mezi venkovskými a městskými oblastmi  
• zpožďování řešení výstavby a oprav stávajících komunikací (nedostatek financí) 
• přetrvávající nedostatek podpory malého a středního podnikání ohrožuje tvorbu pracovních míst a zvyšuje 

citlivost pracovních míst na hospodářskou situaci stávajících podniků 
• pomalý rozvoj podnikatelské infrastruktury v důsledku nízké podpory MSP 
Lidské zdroje 
• odliv kvalifikované pracovní síly 
• stárnutí ekonomicko-aktivní populace 
• vyjížďka lidí za prací mimo mikroregion 
• stárnutí domovního a bytového fondu 
• úbytek kvalifikovaných řemeslníků 
Technická infrastruktura a občanská vybavenost 
• postupné chátrání občanské, dopravní a technické infrastruktury 
• izolace celého regionu od vnitrostátní a mezinárodní dálniční sítě – špatná dopravní přístupnost 
• vysoké požadavky autobusových dopravců vzhledem k obcím na financování ztrátových spojů, snižování 

počtu spojů mezi obcemi a městy 
 Cestovní ruch 
• nepřizpůsobení se moderním trendům rozvoje cestovního ruchu 
• zhoršování stavu historických památek 
• nedostatečná koncepce rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu mimo Luhačovice, nejednotný postup při 

řešení rozvoje cestovního ruchu 
• rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury 
• vysoká orientace pouze na tradiční centra cestovního ruchu  
Životní prostředí a přírodní zdroje 
• střety zájmů hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí 
• necitlivé umísťování infrastrukturních staveb do krajiny 
• nízká podpora využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie 
• nedostatečná ochrana vodních zdrojů a minerálních pramenů 
• devastace lesních cest 

Zvýrazněné body ve SWOT analýze vyjadřují nejvýznamnější body, které vydefinovala veřejnost a 
nejvíce popisuje region v dané oblasti. 

5.2. Vyzdvihnout podněty pro rozvoj vašeho území působnosti MAS:  

Luhačovské Zálesí předkládaným SPL se snaží využít výstupy ze SWOT a to v oblasti : 

⇒ podpořit rozvoj silných stránek: 
  Oblast Řešeno  
dlouhodobá tradice ve specializovaných oborech zemědělské výroby a 
průmyslu včetně ovocnářství – výroba destilátů z místních produktů  

FICHE 3, 4 

navázat na dlouhodobou tradici lázeňství a využít potenciál cestovního FICHE 1 
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ruchu zvyšováním kvality a rozsahu poskytovaných služeb (inovativní a 
zkvalitněnou nabídkou služeb) 
vhodné podmínky pro specializaci zemědělství na chov skotu a ovcí FICHE 4 
komplexní údržbou krajiny a lesního území nadále vytvářet podmínky 
pro její využití ke klimatické léčbě a rekreaci FICHE 5, 6 

rekonstrukcí a regenerací stávajících objektů a ploch podpořit rozvoj 
drobného a malého podnikání v regionu s využitím stávajících odborně 
vzdělaných obyvatel  

FICHE 2 

⇒ eliminovat slabé stránky území MAS: 
nedostatek kvalitní infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malého 
a středního podnikání, nedostatečnou finanční podporu odstranit 
vybudováním nových zařízení s využitím dostupných finančních podpor 

FICHE 2 

špatnou ekonomickou situaci zemědělských podniků s negativním 
dopadem na rozvoj venkova řešit jejich zapojením do partnerských 
projektů a kooperací 

FICHE 4 

neprovázanost zemědělské výroby se zpracovatelským průmyslem, 
neexistence odbytových družstev řešit aktivním zapojováním do 
profesních spolků 

FICHE 3, 4 

rekonstruovat dopravní infrastrukturu na významných místech regionu s 
cílem odstranit dopravně krizová místa, rozvíjet šetrné formy cestovního 
ruchu a zvýšit kvalitu života v obcích rozšířením odstavných a 
parkovacích ploch 

FICHE 6, 5 

⇒ podpořit příležitosti: 
získání větších zdrojů pro podporu rozvoje malých a mikro firem 
v období 2007 – 2013, které umožní realizaci podnikatelských záměrů  

FICHE 1, 2 

využít potenciál a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu mimo hlavní 
centrum cestovního ruchu o inovativní infrastrukturu, malokapacitní 
ubytovaní včetně stravovacích zařízení 

FICHE 1, 5 

obnova občanské infrastruktury podpoří rozvoj kulturních a 
společenských akcí zvýší kvalitu života v regionu 

FICHE 7 

restrukturalizací zemědělství a tradičního způsobu využívání zemědělské 
půdy (včetně netradičních forem zemědělství) využít nejnovějších 
poznatků výzkumu a trendů, naučit se rychle reagovat na změny 
podnikatelského prostředí 

FICHE 3 

nárůst aktivního zájmu o vlastní zdraví mezi všemi věkovými vrstvami 
obyvatelstva je příležitostí k využití krajiny pro turistiku, cykloturistiku a 
rekreaci. Tradici „získávání zdraví v regionu“ je potřeba upevnit 
rozšiřováním nabídky, budováním regionálních produktů a pro 
naplňování tohoto cíle doplňováním vybavenosti území pro aktivní 
trávení volného času. Vhodná území jsou CHKO Bílé Karpaty a Vizovické 
vrchy.  

FICHE 5, 7  

⇒ eliminovat hrozby: 
zhoršování podmínek života ve venkovských oblastech bude realizací 
záměru MAS Luhačovské Zálesí odstraněno, občané budou vnímat 
pozitiva života ve venkovských oblastech. Dostupnost kvalitní základní 
občanské vybavenosti a přírodní prostředí budou motivací v tomto 
území trvale žít a pracovat 

FICHE 6, 7 

Postupné chátrání občanské infrastruktury FICHE 7 
neochota podstoupit inovativní procesy v řízení, administraci spojenou Všechny FICHE 
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se získáváním podpor je nutné odstranit propagací úspěšných realizací 

 

5.3. Metodika SWOT analýzy 

Základním podkladem pro zpracování SWOT analýzy byla 
zpracovaná analýza území s využitím expertního týmu RRA 
VM. Samotný návrh SWOT analýzy byl zpracován komunitní 
metodou na veřejných slyšení s širokou veřejností dne 9.9., 
10.9. a 11.9. a na programovém výboru byla SWOT analýza 
připomínkována. 

Veřejnost (zástupci neziskového, podnikatelského a 
veřejného sektoru) definovala a formulovala jednotlivé body 
silných i slabých stránek příležitostí a ohrožení. Současně 
k daným návrhům definovala klíčové body (zažlucené 
body), které jednoznačně definují danou stránku regionu. 
Na základě předložených návrhů byla sestavena SWOT 
analýza, kterou programový výbor upřesnil a schválil dne 
18.9.2008.  

 

6. Strategie  
 

Hlavní motto SPL: 

Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity 

6.1. Priority a cíle 

Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu 
Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu FICHE I 
Opatření III.1.2 a) Zakládání a rozvoj mikropodníků     FICHE II 
Opatření I.3.1.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům  FICHE III 

Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků FICHE IV 
 

Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy regionu  
Opatření I.1.2.3.a) Lesnická infrastruktura  
Opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

FICHE V 

Opatření III 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic FICHE VI 
Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby FICHE VII 

 

6.2. Popis priorit a cíl ů SPL Luha čovské Zálesí 

 
Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu 
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Cíl priority: 
- zvýšení konkurenceschopnosti drobných, malých a středních podniků 
- podpora rozvoje podnikání v cestovním ruchu mimo centra turismu  
- zachování a podpora rozvoje tradičních průmyslových a zemědělských oborů 
- zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky 

 
Popis priority: 
Zaměření na čtyři oblasti: 
První oblast bude zaměřena na rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Podpora bude 
směřovat primárně na projekty mimo hlavní turistické oblasti Luhačovicka, které jsou nyní 
částečně opomíjeny. Dále podpora je zaměřena na budování turistických tras a stezek, které 
podpoří rozvoj turistického ruchu v širším území regionu. 
 
Druhá oblast bude zaměřena na rozvoj trvalých nových pracovních míst v oblasti nezemědělské 
výroby. Podpora bude směřována do diverzifikace zemědělských podniků a podpory zakládání 
nových nezemědělských činností. Podpora bude zaměřena na drobnou výrobu, řemesla, 
maloobchod, služby a hospodářství. Upřednostňovány budou záměry, které umožní využívat 
stávající nevyužité průmyslové a zemědělské objekty s význačným inovativním přístupem.  
 
Třetí a čtvrtá oblast podporuje záměry zvyšující konkurenceschopnost zemědělského podnikání 
v regionu. Oblast je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků a přidávání hodnoty 
zemědělským produktům. Podpora bude směřována na modernizaci stavebních a technologických 
záměrů do rostlinné i živočišné výroby. Upřednostňovány budou záměry, které jsou realizovány 
na území CHKO Bílých Karpat a Vizovické vrchoviny a podporují udržení výjimečného krajinného 
rázu. Současně budou upřednostňovány záměry na obnovu nevyužitých objektů na území. Dále 
budou podporovány záměry ke zlepšení zpracování a zvyšování konkurenceschopnosti tradičních 
výrobců místních produktů a potravin.  
 

⇒ FICHE 1 – Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty 
 
Charakteristika fiche: 
Podpora v rámci této fiche bude podporovat záměry na výstavbu malokapacitních ubytovacích 
zařízení. V rámci fiche budou primárně podporovány projekty na rekonstrukce stávajících objektů 
na malokapacitní zařízení. Dále bude podpořena výstavba nebo rekonstrukce doprovodné 
infrastruktury s cílem vzniku ucelené nabídky turistického ruchu. V rámci fiche budou také řešeny 
aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek 
či lanového centra. Prioritně  budou podporovány inovativní záměry, které přilákají nový typ 
návštěvníků. Zvýhodněné budou projekty mimo hlavní centrum cestovního ruchu. 
V dlouhodobější perspektivě fiche podpoří rozvoj netradičního cestovního ruchu mimo hlavní 
centra turistického ruchu a tím se podpoří ekonomický rozvoj celého území. 
 
Cíl fiche: 

- rozvoj drobného a malého podnikatelského zázemí v oblasti cestovního ruchu  
 

Oblast podpory: 
- stavební obnova a výstavba nových malokapacitních zařízení včetně stravování a 

ploch v rámci turistické infrastruktury 
- výstavba zařízení pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování,  
- nákup technologií, zařízení, hardware a vybavení 
- budování a značení pěších tras, odpočinkových míst, hippostezek, mimo území lesů 
- výstavba sportovních zařízení  
- nákup a výsadba doprovodné zeleně 
 

Vhodný žadatel: 
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- zemědělský podnikatel, fyzická i právnická osoba 
- nezemědělský podnikatel s dobou podnikání kratší dvou let 
- neziskové organizace 

 
⇒ FICHE 2 – Rozvoj drobného a malého podnikání  

 
Charakteristika fiche: 
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 vytváří 
základ zaměstnanosti regionu. Upřednostňovány budou záměry, které budou rozvíjet tradiční 
obory regionu (strojírenství, zámečnictví a obuvnictví) a využívat obnovu stávajících 
průmyslových objektů. Současně se uchovají stávající a vytvoří nová pracovní místa, čímž se 
přispěje ke stabilizaci venkovského prostoru. 
 
Cíl fiche: 

- rozvoj stávajících hospodářských činností  
- vytvoření nových pracovních míst 
- diverzifikace ekonomických aktivit 

 
Oblast podpory: 

- rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro 
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (rozšíření, přestavba, inovace) - stavební 
materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve vztahu k 
provoznímu příslušenství, technické zařízení budov,  

- nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků 
(stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí ve 
vztahu k provoznímu příslušenství, technické zařízení budov) 

- úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (odstavná stání, úprava povrchů 
pro skladové hospodářství v oblasti výroby, řemesel, obchodních a jiných služeb) 

- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji 
mikropodniků 

- nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) 
- pořízení výpočetní techniky 
- nákup budov, strojů, technologií, zařízení dílen, provozoven, hardware, software  
 

 
Vhodný žadatel: 

- fyzické i právnické osoby - podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro 
zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; 

 
 

 
⇒ FICHE 3 – Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů 
   

Charakteristika fiche: 
Podpora v rámci této Fiche bude zaměřena na záměry ke zvýšení výkonnosti zpracovatelských 
podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a zlepšení marketingu 
zemědělských produktů. Současně budou podporovány záměry na zlepšení kvality výrobků. 
Upřednostňovány zde budou projekty které podporují rozvoj tradičních zemědělských produktů 
Luhačovského Zálesí. V dlouhodobé perspektivě fiche podpoří vznik nových a rozvoj stávajících 
místních zpracovatelských podniků, zvýšení kvality produktů, a zvýšení zaměstnanosti 
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v zemědělském sektoru s vyšší přidanou hodnotou. Současně realizace fiche podpoří začlenění a 
registraci místních tradičních výrobků a produktů do národních a regionálních značek kvality 
(Klasa, Perla Zlínska, aj). 
 
Cíl fiche: 

- zlepšení zpracování a marketingu tradičních výrobků a produktů 
- zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků 
- zvýšení ekonomické výkonnosti zpracovatelských podniků 
 

Oblast podpory: 
- stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a 

potravinářských produktů včetně nezbytných manipulačních ploch 
- investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských 

produktů 
- nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve 

vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů 
- pořízení technologií spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a 

potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě 
- investice spojené s marketingem 
 

Vhodný žadatel: 
 
- zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který 

splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750 
zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. 

 
 

⇒ FICHE 4 – Podpora zemědělských podniků  
 
Podpora v rámci této Fiche bude směřována do modernizace zemědělských staveb a technologií 
pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Analýza regionu prokázala, že v regionu je dostatek schopných 
firem, které se potýkají s nedostatečně kvalitní infrastrukturou a technologickým vybavením. 
Z dlouhodobého hlediska fiche podpoří modernizaci zemědělských podniků a tím přispěje k jejich 
konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity činností. Dále podpora firem v dlouhodobém horizontu  
přispěje k udržení a posílení stávajícího krajinného rázu a udržení zaměstnanosti v zemědělství. 
 
Cíl fiche: 

- zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních 
faktorů 

- zvýšení konkurenceschopnosti 
 

Oblast podpory: 
 

- investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb – využití 
brownfield upřednostňováno) včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou 
a rostlinnou výrobu 

- investice do techniky a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu včetně pořízení 
a obnovy závlahových zařízení, 

- investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny, 
 
Vhodný žadatel: 

- Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších  předpisů. 
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- Podnikatelský subjekt, který je z převážně většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci 
a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí  
výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využití prostředky nebo zařízení 
sloužící zemědělské výrobě. 

 
 

 
Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy regionu 

 
Cíl priority: 

- zvýšení funkčnosti lesa a lesního prostoru 
- zvýšení atraktivity venkovského prostoru  
- zlepšení nabídky základních služeb  
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

 
Popis priority: 
Priorita „Rozvoj zdraví a krásy regionu“ je zaměřena do dvou oblastí: 
 
První oblast bude zaměřena na „rozvoj krásy a zdraví na území lesa“ mikroregionu. Podpora 
bude k zajištění obnovy a výstavby lesní infrastruktury s cílem zvýšit funkčnost  a společenskou 
hodnotu lesního porostu tak, aby projekty přispívaly k ochraně půd, vod a lesního prostředí. 
Upřednostňovány budou projekty zaměřené na větší územní celky, na záměry, které budou 
vytvářet významné ucelené turistické produkty.  
 
Druhá oblast je zaměřena na „rozvoj krásy a zdraví v obcích“ mikroregionu. Podpora bude 
směřována do obnovy dopravní a technické infrastruktury, obnovy budov a veřejných ploch 
v intravilánu obce.  
 

⇒ FICHE 5 – Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury  
 

Charakteristika fiche: 
Podpora v rámci fiche bude podporovat obnovu a budování lesní infrastruktury, lesních cest 
včetně souvisejících objektů. Záměr bude podporovat také investice k posílení rekreační funkce 
lesa. Upřednostňovány budou ucelené infrastruktury které spojí či propojí turisticky význačné 
místa v regionu. V rámci záměrů budou podpořeny také projekty, které podpoří rozvoj 
doprovodné infrastruktury, která zvýší užitnou hodnotu projektu. Rekreační funkce lesa se 
v dlouhodobém hledisku projeví zvýšenou návštěvností v lesním prostředí a spokojeností 
návštěvníků. 
 
Cíl fiche: 

- zlepšení lesní infrastruktury pro potřeby lesního hospodářství a cestovního ruchu 
- posílení rekreační funkce lesa 
- posílení bezpečnosti návštěvníků v lese 
 

Oblast podpory: 
- činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, 

značení cyklostezek, apod.) 
- činnosti k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, 

odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.) 
- činnosti k zajištění bezpečnosti  návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti 

návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.) 
- činnosti k údržbě lesního prostředí 
- obnova a výstavba lesních cest včetně souvisejících objektů 
- obnova a výstavba retenčních nádrží  
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Vhodný žadatel: 

- fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, 
hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s 
právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

- vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa 
- sdružení s právní subjektivitou nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 
⇒ FICHE 6 – Obnova a rozvoj vesnic 

 
Charakteristika fiche: 
Podpora v rámci 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 dlouhodobějším perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity, bezpečnosti, dopravní propustnosti 
a dostupnosti jak pro místní obyvatele tak i návštěvníky regionu. Podporovány budou záměry 
obnovy komplexních ucelených záměrů, které zlepší dopravní spojení k význačnému bodu obce 
(podnikatelský areál, sportovní, kulturní areál apod.), včetně doprovodné infrastruktury, případně 
propojí více obcí.   
 
Cíl fiche: 

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
- zlepšení základních služeb a rozvoj investic, které zvýší atraktivitu území. 

 
Oblast podpory: 

- obnova a/nebo výstavba místních komunikací III. a IV. třídy (vč. doprovodné silniční 
vegetace, příslušenství) 

- obnova veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení, venkovního mobiliáře 
- obnova a/nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy 
- obnova a úprava intravilánu (vč. nákupu techniky pro údržbu zeleně)  
- zlepšení vzhledu obcí  

 
 
Vhodný žadatel: 

- obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f a následujících č.40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

 
 

⇒ FICHE 7 – Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích 
 

Charakteristika fiche: 
Podpora v rámci Fiche umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro sociální služby, 
volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, vzdělání, veřejnou správu a 
základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen umožnění volnočasových aktivit a spolkového 
života v obcích především dětem, matkám s dětmi, mládeži a seniorům. V dlouhodobější 
perspektivě fiche přispěje ke snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb, možnostech kulturního 
a spolkového vyžití. Dotčená infrastruktura napomůže k rozvoji služeb a drobného podnikání. 
 
Cíl fiche: 

- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech s cílem zvýšení kvality a rozsahu 
služeb 

- zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života a volnočasové aktivity 
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- zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy 
Oblast podpory: 

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch 
sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních 
služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, 
integrovaných informačních a školících center 

- nákup zařízení, vybavení, hardware, software 
- výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí, případně stavební 

výdaje malého rozsahu (jednotlivé stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m) v souvislosti se 
společenskými, spolkovými, sportovními, environmentálními, kulturními a církevními 
aktivitami, 

- výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % způsobilých 
výdajů projektu, z kterých je stanovena dotace 

 
Vhodný žadatel: 

- obce podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazky obcí 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- neziskové organizace podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění 
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o 
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
(zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace) 

- zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f a následujících č.40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí 

- církve a jejich organizace dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 
církvích a náboženských společnostech). 

 
 

6.3. Způsob dosahování cíl ů a priorit 

Nástrojem MAS k dosažení cílů Strategického plánu LEADER a naplňování prioritních os 
jsou jednotlivé fiche. V nich jsou již cíle MAS zasazeny do reálného a proveditelného rámce s 
jasně stanovenými pravidly, postupy a kritérii, které respektují definované prioritní oblasti. Pro 
účely naplnění Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova v období 2007-13 
sestavila MAS 2 priority a 7 fichí (viz bod č.6.2)  

Soubor těchto priorit a fichí pokryje celé spektrum zjištěných problémových oblastí na 
území MAS a dodržení postupů stanovených v každé z fichí zajistí reálnou možnost naplnění cílů 
MAS v prioritních oblastech. Přidanou hodnotou realizace fichí, resp. jejím synergickým 
efektem, bude navázání a rozvoj oboustranně přínosných dodavatelsko-odběratelských vztahů 
mezi všemi zúčastněnými subjekty. 

Zvolený soubor priorit a fichí má také ambice naplnit podmínky trvale udržitelného 
rozvoje v nejširším slova smyslu, tedy nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale také v 
oblasti sociální stabilizace obyvatel, zvyšování vzdělanosti, rozvoje podnikatelského prostředí a 
posilování kontinuity života komunit v jim přirozeném prostředí.  

K naplnění cíle fichí budou realizovány rozvojové záměry žadatelů z území MAS. 
K řádnému výběru finančního plánu priorit a fichí vycházela MAS z databáze projektových 
záměrů, které MAS vyhledává a administruje od roku 2007. V současnosti je v databázi více než 
80 záměrů s žádostí o více než 250 mil Kč.  

  
Dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě 
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V dlouhodobější perspektivě realizace SPL MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. přispěje 

k postupnému dosažení stavu, který je formulován ve Strategické vizi Strategii rozvoje 
mikroregionu Luhačovského Zálesí (viz. příloha Strategie rozvoje mikroregionu Luhačovského 
Zálesí). 

 Dosažení vize bude dosaženo především dlouhodobým partnerstvím podnikatelského, 
veřejného a neziskového sektoru, které umožní realizaci aktivit, na které by finanční, personální a 
odborné znalosti jednotlivých skupin nestačily. 

Rozvoj podnikání v zemědělském i nezemědělském sektoru zajistí vyšší zaměstnanost, 
další rozvoj služeb, podpoří zachování krajinného rázu a vytvoří podmínky pro trvale udržitelný 
život. 

Zlepšené služby, zvýšení zaměstnanosti a trvalá komunitní práce s občany přispěje ke 
změně myšlení lidí, jejich ztotožnění se s regionem a zvýšení zájmu a řešení věcí veřejných. 

 
Soulad cílů a priorit s trvale udržitelným životem  
Všechny stanovené cíle a priority mají sjednocující charakter, kterým je kvalita života a 

trvale udržitelný rozvoj na Luhačovském Zálesí. S využitím metody Leader budou podporovány 
všechny tři složky, které zabezpečují trvale udržitelný život na venkově. V rámci priority 1 budou 
podporovány složky ekonomické a enviromentální. V prioritě č.2 budou podporovány složky 
sociální a ekonomické. 

 

6.4. Zapojení inova čních prvk ů 

Inovativnost jednání MAS Luhačovské Zálesí na svěřeném území spočívá v těchto skutečnostech : 
 

� Implementace filosofie a metody LEADER 
Jako jedna z prvních MAS v okrese Zlín přináší nové myšlenky, impulsy a zkušenosti, šíří 
vzájemné pochopení mezi různými zájmovými skupinami občanů, šíří vzájemnou informovanost a 
porozumění mezi různými zájmovými skupinami. Tyto inovativní přístupy jsou uplatněny již při 
přípravě strategie a budou uplatněny i při jejich realizaci. Inovativnost v přípravě spočívá v 
diskuzi s potenciálními žadateli i ostatní veřejností regionu o konkrétních silných, slabých 
stránkách regionu a zohlednění zjištěných skutečností ve stanovených podmínkách - vybraných 
fichích a jejich kombinacích, kritériích přijatelnosti, preferenčních kritériích, atp. Při realizaci fiche 
budou projekty k podpoře vybrány na základě konsensu členů Výběrové komise a Programového 
výboru MAS, kteří zastupují různé profesní, zájmové i sociální skupiny obyvatel regionu a tím 
zaručují objektivnost výběru a přijatelnost, resp. významnost realizace záměru.  
 

� Implementace filosofie LEADER do jiných programů pomoci 
MAS využívá své struktury a postupy ověřené v programu LEADER ČR 2007 i ve svých dalších 
projektech (projekt „Luhačovské Zálesí – Region krásy, zdraví a prosperity“). Realizací těchto 
postupů v rámci rozdílení finančních prostředků se stane filosofie LEADER samozřejmou 
metodikou výběru těch nejvhodnějších a pro obyvatele regionu nejpřínosnějších projektů. 
 

� Propagace regionu jako přidaná hodnota činnosti MAS 
Všechny aktivity Místní akční skupiny s sebou přinášejí významný a pozitivní přínos – propagaci a 
medializaci regionu. K řádné propagaci MAS využívá i výrobky a produkty místních výrobců 
(Luhačovské oplatky, smažené brambůrky z Podhradí, minerální voda Vincentka, aj.). Mimo 
vlastní prezentaci tak MAS přispívá ke zvýšení jejich odbytu a tím podpoře ekonomického rozvoje 
MSP.  
 

� Spolupráce netradičních partnerů 
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V rámci své činnosti podnítila MAS spolupráci doposud nespolupracujících subjektů z různých sfér 
hospodářského života – MAS s firmou Zálesí, a.s., Služby města Slavičína, s.r.o, TJ SOKOL 
Pozlovice, Nadace Jana Pivečky, aj.  
 

� Podpora inovativních projektů 
Záměrem MAS je, aby inovativní a pokrokové byly i projekty vybrané k realizaci v rámci programu 
LEADER. Výběrová a preferenční kriteria jsou volena tak, aby vedla žadatele k přemýšlení o tom, 
jak a jaké inovace zapojit do svých plánů, v čem výrobu, resp. stavbu, produkt, atp. doplnit a 
zdokonalit, aby byla prodejnější, méně nákladná, hezčí, příznivější životnímu prostředí. Např. 
výrobky kvalitní a charakteristické pro oblast Luhačovska. 
 

6.5. Finanční plán 

Finanční plán je nastaven dle zjištěných potřeb potenciálních žadatelů. Potřeby byly systematicky 
zjišťovány od roku 2007 při zpracování Záměru do programu LEADER ČR, při komunitním 
plánování SPL s veřejností, partnery a na shromáždění členů MAS.  
V tomto směru byla také nastaveny rozvojové priority a projektové fiche s finanční alokací.  
 

Tabulka č.7: Plán financování v jednotlivých letech 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Finanční 
prostředky 10% 25% 30% 25% 10% 

 
Zdůvodnění: 
Rozvržení prostředků vychází z předpokladu, že v první polovině roku 2009 se budou vyhotovovat 
podklady a smlouvy k realizaci SPL a v 2.pololetí bude vyhlášena pouze 1 výzva, která plánuj 
vyhlášení 3 fichí. V letech 2010 – 2012 budou 2 výzvy které vyhlásí  všechny fiche. V roce 2013 
se plánuje vyhlásit pouze 1 výzvy v 1.polovině roku 2013 a druhá poloviny bude sloužit 
k řádnému dokončení realizace SPL. Časový přehled vyhlašovaných fichí - viz tabulka. 
 

Tabulka č.8: Plán vyhlašovaných fichí dle výzev 

2009 2010 2011 2012 2013   
  1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 
FICHE 1   x   x   x   x     
FICHE 2     x   x   x   x   
FICHE 3         x       x   
FICHE 4     x       x       
FICHE 5     x   x   x   x   
FICHE 6   x   x   x   x     

FICHE 7   x   x   x   x     

 
Na roky 2009 – 2011 jsou v regionu v současnosti již připravené záměry, které převyšují 
nastavené finanční alokace. 
 
Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche je opět nastaveno na základě dohody 
programového výboru MAS a z výsledků veřejné diskuze s obyvateli a podnikateli. 
 

Tabulka č.9: Finanční plán podle FICHÍ a opatření (v procentech na celé období) 
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FICHE % 
FICHE 1 – Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty 20 
FICHE 2 – Rozvoj drobného a malého podnikání a nezemědělských činností 15 
FICHE 3 – Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů 2,5 
FICHE 4 - Podpora zemědělských podniků  2,5 
FICHE 5 – Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury 20 
FICHE 6 – Obnova a rozvoj vesnic 20 
FICHE 7 – Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích 20 
 
Pozn. U Fiche 3 a 4 se plánuje vyhlášení jednotlivých fichí vždy jedné fiche v kalendářním roce. 
V každém kalendářním roce budou prostředky fiche třetí převedeny do fiche čtvrté. Následující 
rok, kdy bude vyhlášena pouze čtvrtá fiche, tak všechny prostředky z třetí fiche budou převedeny 
do vyhlášené čtvrté fiche. 

6.6. Integrovaná strategie území (celková strategie ) 

Strategický plán Leader MAS Luhačovské Zálesí vychází z celkové Strategie rozvoje mikroregionu 
Luhačovské Zálesí na období 2002 – 2012. 
Strategický rozvojový plán je uceleným dokumentem zahrnující všechny problémové oblasti 
napříč jednotlivými sektory. K naplnění hlavního cíle dokumentu je program LEADER a PRV jedna 
z možností. Představitelé mikroregionu a MAS využívají další dotační možnosti – ROP, OPŽP, 
OPPI, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Přeshraniční spolupráce a IOP. 
 
Stručný popis a představení Strategického plánu rozvoje mikroregionu Luhačovské 
Zálesí 
Zhotovitel: Region 2000, o.p.s.,   
Konzultant: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 
Termín zpracování: prosinec 2001  

Tabulka č.10: Provázanost SPL se Strategickým plánem mikroregionu 

Prioritní osa č.1 „Ekonomický rozvoj“ 
Opatření 1: Vytvoření podmínek pro příliv investic do mikroregionu   Řešeno ve 

FICHI 2 
Opatření 2: Rozvíjet předpoklady pro malé a střední podnikání s cílem zamezit 
zaostávání oblasti                                                  

Řešeno ve 
FICHI 2 

Opatření 3: Zvýšit technologickou úroveň, produktivitu práce, zavádět progresivní 
technologie 

Řešeno ve 
FICHI 2 

Opatření 4: Rozvíjet funkční systém poradenství a informatiky pro podnikatele  
Opatření 5: Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce a kooperace   
Opatření 6: Podporovat zemědělství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu 
venkova a krajiny 

Řešeno ve 
FICHI 3 

Prioritní osa č.2 „Technická infrastruktura“ 
Opatření č. 1: Komunikace Řešeno ve 

FICHI 5 
Opatření č. 2: Plynofikace  
Opatření č. 3: Vodovody  
Opatření č. 4: Kanalizace včetně ČOV  
Opatření č. 5: Specifické projekty technické infrastruktury Řešeno ve 

FICHI 5,6 
Prioritní osa č.3 „Rozvoj lidských zdrojů“ 

Opatření č. 1: Udržet nezaměstnanost na sociálně únosné úrovni  
Opatření č. 2: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v Řešeno ve 
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jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání FICHI 6 
Opatření č. 3: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v 
jednotlivých obcích mikroregionu v oblasti kultury 

Řešeno ve 
FICHI 6 

Opatření č. 4: Zajistit dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče pro všechny 
obyvatele 

Řešeno ve 
FICHI 6 

Opatření č. 5: Zlepšit přístup občanů k bydlení  
Opatření č. 6: Ztotožnění obyvatel s mikroregionem Řešeno ve 

FICHI 6 
Opatření č. 7: Přeshraniční spolupráce v oblasti lidských zdrojů  

Prioritní osa č.4 "Životní prostředí“ 
Opatření č.1: Ochrana, rozvoj a využití přírodního potenciálu Řešeno ve 

FICHI 4 
Opatření č. 2: Hospodaření s vodami  
Opatření č. 3: Zlepšení stavu ovzduší  
Opatření č. 4: Kontinuální environmentální politika  

Prioritní osa č.5 "Lázeňství a cestovní ruch“ 
Opatření č. 1: Zlepšit propagaci lázní a mikroregionu v ČR i zahraničí  
Opatření č. 2 : Zvýšení hospodářského významu a přínosu cestovního ruchu Řešeno ve 

FICHI 1 
Opatření č. 3: Zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení Řešeno ve 

FICHI 1 
Opatření 4: Vytváření informačních, marketingových, vzdělávacích a jiných služeb 
pro rozvoj cestovního ruchu 

Řešeno ve 
FICHI 1 

Opatření č. 5: Trvale zlepšovat podmínky pro všestranné kulturní, sportovní a 
společenské aktivity obyvatel 

Řešeno ve 
FICHI 1, 6 

Opatření č. 6: Péče o kulturní dědictví  

 

Další rozvojové dokumenty platné pro území Luha čovského Zálesí 
Mikroregion má zpracovaný mimo Základního strategického dokumentu ještě další rozvojové 
dokumenty: 

- Studie rozvoje cykloturistiky, která řeší 7 rozvojových oblastí v rozvoji cykloturistiky na 
celém území mikroregionu. Tento dokument byl zpracován v roce 2002. 

- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Luhačovicka, která řeší 4 
priority v podpoře marketingu a rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu 
Luhačovského Zálesí. Tento dokument byl zpracován v roce 2005. 

 
 
7. Partnerství MAS 

7.1. Historie MAS 

V průběhu roku 2003 z iniciativy Valné hromady mikroregionu Luhačovské Zálesí probíhala 
jednání, která vyústila v rozhodnutí založit MAS. MAS Luhačovské Zálesí byla založena na 
ustavujícím setkání zakladatelů LAG mikroregionu Luhačovské Zálesí 24.9.2003 v Pozlovicích. 
Zakládajícími členy jsou: 

• Město Luhačovice 
• Město Slavičín 
• Obec Pozlovice, 
• Nadace Jana Pivečky 
• Region 2000 plus. o.p.s. 
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• MORESPOL, s.r.o. 
• GISarch studio, s.r.o. 
• Mgr. Marek Nesázal, Valašský šenk Ogar 

 
Již před fyzickým založením místní akční skupiny v r. 2003 Sdružení obcí mikroregionu 
Luhačovské Zálesí předkládalo žádost o podporu z Programu obnovy venkova v intencích 
iniciativy LEADER+. V tomto období pracovala MAS bez právní subjektivity. 
 
Dne 26.února 2004 valná hromada MLZ byla seznámena s dosavadními výsledky činnosti MAS a 
svým usnesením č. 1.1.5/2004 schválila a podpořila činnost MAS pro r. 2004 s tím, že radě MLZ 
bylo uloženo řešit otázku právní subjektivity MAS. 
18. března 2004 bylo schváleno přistoupení nových členů MAS - Obce Velký Ořechov a Obce 
Biskupice. MAS byla rozšířena na 10 členů při zachování poměru veřejnoprávních a 
podnikatelských či neziskových subjektů. 

2. dubna 2004 na jednání MAS ve Slavičíně byly schváleny organizační struktury MAS 
(Programový výbor, Hodnotitelská komise, Monitorovací výbor), vedoucím MAS byl schválen Ing. 
Pavel Studeník. 
Dne 5. listopadu 2004 byla předložena  žádost v rámci LEADERu ČR 2004, kdy byla právní 
subjektivita MAS řešena začleněním projektu do aktivit občanského sdružení Asociace 
regionálních partnerů Slavičín, IČO 26588749.  

Další žádost byla podána v r. 2006, kdy MAS Luhačovské Zálesí žádala o podporu projektu 
„Rozvoj partnerství v mikroregionu Luhačovské Zálesí v rámci podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova 
LEADER+ na osvojování schopností.  
V rámci programů LEADER ČR a LEADER+ prozatím nebyla podpořena žádná z výše uvedených 
žádostí. 

21. února 2007 na schůzce členů MAS  byla vyhodnocena dosavadní činnost MAS 
Luhačovské Zálesí a bylo rozhodnuto o transformaci MAS zejména s cílem jednoznačně vymezit 
právní subjektivitu. Na základě dostupných informací o úspěšných MAS bylo schváleno, že ve 
spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí bude založena o.p.s., která bude zřizovatelem 
MAS. Zájemci o spolupráci se členy této MAS budou stávat na základě podpisu Rámcové 
partnerské smlouvy tak, aby vždy byla naplněna pravidla pro MAS - max. 49 % budou zástupci 
veřejného sektoru, min. 51 % podnikatelské a neziskové sféry.  
 
Celý proces byl završen rozhodnutím valné hromady MLZ ze dne 10.4.2007 o založení obecně 
prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí. Jediným zakladatelem je Mikroregion Luhačovské 
Zálesí, DSO, IČO 70287201. Zakladatelská listina byla sepsána notářským zápisem ze dne č. NZ 
106/2007 a zápis do obchodního rejstříku proveden usnesením Krajského soudu v Brně č.j. F 
22506/2007 ze dne 8.6.2007, které nabylo právní moci 29.6.2007. Na základě dokončení této 
transformace bylo přistoupeno k podpisu Rámcových partnerských smluv a změně členů MAS.  
 

7.2. Zapojení partner ů do p řípravy SPL 

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL 
Odpovědným za přípravu a zpracování SPL byl Programový výbor. Programový výbor rozhodl o 
rozčlenění finančních prostředků mezi P1 a P2 v poměru 40% x 60% a vytvořil na řádné 
rozpracování jednotlivých priorit 4 odborné pracovní skupiny. 
 

PS 1 – Prosperita regionu 
PS 2 – Zdraví a krása regionu 
PS 3 – Ženy v mikroregionu 
PS 4 – Mládež mikroregionu  
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V rámci zpracování PS 1 a PS 2 zodpovídaly za rozpracování priorit a fichí. PS 3 a PS 4 byly 
poradními pracovními skupinami, jejichž zástupci se účastnili, rozpracování materiálů pracovních 
setkání a měli stejné hlasovací právo jako členi PS 1 a PS 2.  
 

1. pracovní skupina pro zpracování Priority 1 – Rozvoj prosperity regionu. Pracovní skupina 
rozhodla o vytvoření 4 fichí a jejich zaměření na podporu cestovního ruchu, 
nezemědělského podnikání a zemědělského podnikání. Pracovní skupina dále finančně 
rozčlenila alokace na jednotlivé fiche. Další činností PS bylo rozpracování podrobností 
fichí, včetně názvu, zaměření, velikosti projektu, způsobilé výdaje, preferenční kritérií, 
vhodných žadatelů, povinných a nepovinných příloh, max., min. způsobilé výdaje. PS 3 a 
PS 4 připomínkovali jednotlivé fiche a zapracovali doporučující preferenční kritéria, která 
zvýhodňují projektové záměry podporující pracovní příležitosti pro ženy a skupinu 
mladých osob do 30 let. 

 
2. pracovní skupina pro zpracování Priority 2 – Rozvoj zdraví a krásy. Pracovní skupina 

rozhodla o vytvoření 3 fichí a jejich zaměření na podporu rozvoje lesnické infrastruktury, 
obnovu a rozvoje obcí ve všech oblastech (dopravní oblast, rozvoj služeb, rozvoj veřejné 
správy a občanského vybavenosti, obnova zeleně, spolková činnost). Pracovní skupina 
dále finančně rozčlenila alokace na jednotlivé fiche. Další činností PS bylo rozpracování 
podrobností fichí, včetně názvu, zaměření, velikosti projektu, způsobilé výdaje, 
preferenční kritérií, vhodných žadatelů, povinných a nepovinných příloh, max., min. 
způsobilé výdaje. PS 3 a PS 4 připomínkovali jednotlivé fiche a zapracovali vhodné 
žadatele do fichí, nepovinné přílohy které zvýhodňují projektové záměry podporující 
rozvoj spolkových činností zaměřených na matky s dětmi, mládež a děti školou povinné.  

 
V každé pracovní skupině 1 a 2 byl určen Řídící člen pracovní skupiny, který zodpovídal 
Programovému výboru za řádné zpracování fiche. Daný člen plánoval a řídil setkání pracovních 
skupin, zajišťoval odborníky (partnery) pro řešení dané problematiky, navrhoval usnesení, 
definoval a kontroloval úkoly rozdělené mezi jednotlivé aktéry a předal výstupy jednotlivých 
jednání Programovému výboru. Řídící člen pracovní skupiny byl navržen z členů Pléna.  
Přehled řídících členů: 

- PS 1 – Ing. Stanislav Mudrák,  
- PS 2 – Ing. Pavel Studeník,  
- PS 3 – Ing. Olga Tkáčová,  
- PS 4 – Ing. Petra Chvílová 

 
Zástupci pracovních skupin (obyvatelstvo, profesní skupiny) byli získáváni přímým oslovením 
členů Pléna, otevřenou výzvou (obecními zpravodaji, internetem, vývěskou na obecních úřadech, 
webových stránkách MAS) do regionu.   
 
Při vzniku jednotlivých usnesení byl kladen důraz na rovném přístupu ke všem členům (i členů PS 
3 a 4). Na pracovních skupinách vždy proběhla veřejná diskuze a následně probíhalo veřejné 
hlasování. Každý člen v pracovní skupině měl jeden platný hlas.   
 
Účast jednotlivých partnerů na projednávání 
Partneři se zúčastnili všech stupňů projednání SPL popsané v kapitole č.3. Partneři měli právo 
připomínkovat a vznést své návrhy ke všem bodům SPL. Tyto práva byly uplatňovány jak obcemi 
na území působnosti MAS LZ, o.p.s., tak i mnohými členy ze soukromého sektoru 
 
Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 
MAS je trvale otevřená pro další spolupráci s partnery, čemuž přispívá funkční sekretariát MAS, 
kde mohou partneři směřovat své požadavky. Stávající partneři byly osloveni členy MAS 
k systematickému rozvíjení spolupráce. Jako vhodná forma spolupráce byla schválena poradní 
odborná fóra, která jsou složena z členů pracovních skupin a dobrovolníků. Hlavní činnost 
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pracovních fór je popsána v kapitole č.11.  
 

7.3. Vztah k obyvatelstvu 

Zapojení obyvatelstva do MAS a její činnosti 
MAS Luhačovské Zálesí je již od počátku široce otevřeno všem aktivním občanům regionu. 
Členové MAS vystupují na veřejných setkáních s občany, kde představují fungování MAS, činnosti, 
výstupy a rozvojové možnosti. V rámci realizace jednotlivých projektů, které realizuje MAS, a 
mikroregion mají občané možnost se zapojit do řešených projektů a tím činnosti MAS. Všechny 
členské schůze Pléna a Programového výboru jsou veřejně přístupné, kde občané získávají 
přehled o fungování MAS.  
Nejvýznamnější odezva ze strany obyvatelstva je však při realizaci projektových záměrů a jejich 
výsledků, které ovlivňují kvalitu života a životní prostor obyvatelstva. V roce 2007 se z programu 
LEADER ČR 2007 realizoval nákup techniky na úpravu zeleně do všech obcí MAS. Na základě 
konkrétního výsledku projektu silně vzrostl zájem obyvatelstva o fungování MAS a možnosti se 
zapojení. 
Zapojení obyvatelstva je zajišťováno prostřednictvím samospráv, profesních a zájmových skupin, 
přímých kontaktů členů MAS dalších komunikačních toků MAS (www, maily, letácích,  informace 
v obecních zpravodajích). Ke zlepšení a celkovému zefektivnění komunikace s občany na území 
MAS Luhačovské Zálesí existuje Komunikační plán MAS, který formuluje základní komunikační 
toky a definuje případy a způsoby jejich používání. 
  
Zjišťování potřeb místního obyvatelstva 
 Zjišťování potřeb obyvatelstva  probíhá formami: 

- veřejným jednáním MAS v jednotlivých obcích v regionu 
- jednání zástupců MAS na zastupitelstvech obcí 
- webovým rozhraním – mailovou poštou, webovými dotazníky, anketami 
- statistické zjišťování potřeb 
- osobní setkání členů MAS s veřejností 
- existencí sekretariátu MAS, který zajišťuje plnohodnotný informační servis pro 

obyvatelstvo na území působnosti MAS  
 
Informování obyvatelstva o MAS a o SPL 

- webové rozhraní – www.luhacovskezalesi.cz , mailová pošta, kde se informuje o 
aktivitách MAS, výzvách, , příručky pro žadatele, umístění SPL, harmonogramu výzev, 
postupech hodnocení, jednotlivých projektech, o postupu realizace SPL, veřejných akcích. 

- zpravodaje členských obcí – kde se bude informovat o postupu realizace SPL, 
připravovaných výzvách, vybraných projektech, zkušenostech příjemců, připravovaných 
akcích a seminářích a kontaktech na manažery MAS  

- prostřednictvím seminářů, veřejných jednání a konkrétních projektů  - 
podání informací o PRV, programu Leader, výzvách, povinných přílohách, hodnotících 
kritériích, postupech hodnocení, kontakty na manažery a nabídce pomoci MAS pro 
žadatele. 

- Úřední desky obcí MAS – uveřejněná výzva, kontakty na manažery MAS 
 

7.4. Otevřenost MAS 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. je otevřená společnost pro všechny osoby působící na území MAS. 
Členy MAS se mohou stát nejrůznější typy subjektů. Jsou vítáni jak jednotlivci (fyzické osoby), 
zástupci podnikatelského sektoru tak i zástupci neziskového sektoru. Členy MAS jsou také, 
v zastoupení starostů, obce MAS.  
Vstup do MAS je realizován na základě projeveného zájmu a vyplněné přihlášky. Přihláška 
(Rámcová partnerská smlouva) je k dispozici na sekretariátu v obci Pozlovice, v sídle MAS na 
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obecním úřadu Slavičín i volně ke stažení na webových stránkách MAS. Přihláška se podává na 
sekretariátu a na nejbližší schůzi Plénum rozhodne o přijetí nového člena. 
 
 
8. Zkušenosti a spolupráce 

8.1. Zkušenosti 

Účast MAS v programech založených na principech LEADER 
 
Program: PROGRAM LEADER ČR 2007 
Datum realizace 2007 
Název projektu: „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ 
Vybrané téma:  Téma 1:  Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
Získaná dotace: 2,5 mil. Kč 
Popis zkušeností a 
způsob využití 

Zkušenosti z administrací projektů dle pravidel MZE 
- Vyhlášení výzvy a funkčnost komunikačních kanálů 
- Zkušenost s lidskými zdroji v MAS 
- Výběr projektů dle bodovacích kritérií 
- Monitoring projektů 
- Propagace činností 
- Kontroly projektů 
- EX – post kontrola programu 

Podpořené projekty Rozšíření technologického vybavení firmy SMS, s.r.o. – Služby města 
Slavičín, s.r.o. 
Pořízení techniky na zajištění údržby krajiny a veř. prostranství – 
Mikroregion Luhačovské Zálesí 
Zkvalitnění prevence kardiovaskulárních nemocí – Město Slavičín 
Ozvučení akcí na veřejných prostranstvích v obci Pozlovice – 
Římskokatolická farnost Pozlovice  

 
Zkušenosti členů/partnerů MAS Luhačovské Zálesí mimo program LEADER 
V rámci Programu rozvoje venkova je sdružení obcí úspěšné při realizaci projektů 
spolufinancovaných z Programu obnovy venkova, kdy jsou mnohé z těchto projektů realizovány s 
partnery ze soukromého sektoru, např.: 

Tabulka č.11: Přehled realizovaných projektů  

Název projektu Dotační titul partneři Rozpočet/dotace výstup 
Publikace 
Luhačovské 
Zálesí - reedice 
díla prof. A. 
Václavíka 

POV ZK 25 
podnikatelských 
subjektů 

930 tis. Kč/550 tis. 
Kč 

1000 ks 
publikací, CD s 
matricí pro 
případný dotisk 

Společná 
propagace tur. 
oblastí Zlínského 
kraje 

GS SROP ZK 8 tur. regionů 
vymezených ve 
ZK 

2 000 tis. Kč/350 tis. 
Kč 

Účast na 15 
veletrzích CR, 
tiskoviny 

Komplexní údržba 
krajiny 

POV ZK 5 obcí MLZ 1 100 tis. Kč/550 tis. 
Kč 

1 traktor 

 
Projekty realizované v roce 2004 – 2008 
Dané projekty byly připraveny a realizovány ve spolupráci s facilitátorem MAS (Ing. Pavel Rada – 
RRA VM), který dlouhodobě a systematicky spolupracuje pro region Luhačovské Zálesí.  
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V rámci realizace programu LEADER v rámci programu POV byl mikroregion aktivní od roku 2002, 
kdy si členové připravovali a podávali žádost o dotaci na realizaci záměrů. V rámci POV jednotlivé 
obce realizovali od roku 2001 více než 70 projektů s dotací přes 100 mil kč. 

Tabulka č.12: Přehled realizovaných projektů v roce 2004 - 2008 

Název projektu Program 

Číslo smlouvy 
(Číslo 

projektu) Zaměření projektu 
Rozpočet/          
Výše dotace 

Centrum kulturních a 
sportovních tradic ve 
Slavičíně 

INTERREG IIIA  
ČR - SR 

CZ.04.4.84/2.1.
00.1/0138 

První etapa rekonstrukce 
vnitřních prostor kulturního 
domu Sokolovny 

6,4 mil. Kč                   
4,8 mil. Kč 

Muzeum archeologie, 
tradičních řemesel a 
letecké bitvy nad 
Moravskoslovenským 
pomezím v r. 1944 

INTERREG IIIA  
ČR - SR 

3064-
CZ.04.4.84/2.1.
00.1/0024 Rekonstrukce muzea na 

Horním náměstí a zatraktivnění 
jeho sbírkových předmětů 

5 mil. Kč                
3,9 mil. Kč 

Po stopách osídlení 
Slovanů na jihovýchodní 
Moravě 

INTERREG IIIA  
ČR - SR 

3064-
CZ.04.4.84/2.1.
00.1/0051 

Cílem projektu bylo vybudování 
části cykloturistické trasy 
směru Slavičín - Nevšové - 
Luhačovice 

5,4 mil. Kč               
4,3 mil. Kč 

Ve stopách minulosti k 
současnému vztahu 
Čechů a Slováků 

INTERREG IIIA  
ČR - SR 

CZ.04.4.84/1.1.
00.1/0174 

Projekt populárním způsobem 
přiblížil historii široké veřejnosti 
(společenské a kulturní výměny 
se zahraničním partnerem, 
sportovní akce atd.) 

1,9 mil. Kč              
1,5 mil. Kč 

Vysokorychlostní 
internet ve slavičínském 
regionu 

SROP - Společný 
regionální 
operační program 

CZ.04.1.05/2.2.
00.4/2386 

Umožnění využívání internetu 
pro širokou veřejnost na 
veřejně přístupných místech - 
např. radnice, knihovny, místní 
části obcí 

2,9 mil. Kč              
2,5 mil. Kč 

Vědeckotechnický park 
Slavičín - investiční část 

OP Průmysl a 
podnikání - 
PROSPERITA 

1330-06/1.1-
041/06/09100 Podpora drobného a středního 

podnikání 
7,9 mil. Kč                 
5,9 mil. Kč 

Kulturními a sportovními 
aktivitami k rozvoji 
přátelství Čechů a 
Slováků 

Fond 
mikroprojektů 
INTERREG IIIA ČR 
- SR 

CZ.04.4.84/1.3.
02.1/0276 

Podpora sociálních aktivit 
zaměřených na výměnu 
informací, předávání kulturního 
dědictví, rozvoj kultury, 
cestovního ruchu a využívání 
lidských zdrojů k vytváření 
mezinárodních vztahů a 
posílení identity.  

371 tis. Kč         
278 tis. Kč 
 

Internetizace a veřejně 
přístupná místa 
k internetu v obci 
Pozlovice  
 
 

SROP - Společný 
regionální 
operační program 

CZ.041.05/2.2.
00.2/0439 

Umožnění využívání internetu 
pro širokou veřejnost a 
domácnosti 

944 tis. Kč 
790tis. Kč 

Infrastruktura 
cykloturistických a 
turistických tras 
 

INTERREG IIIA ČR 
- SR 

CZ.04.4.84/2.1.
00.1/0052 Vybavení území MAS 

Luhačovské Zálesí informačním 
systémem 

1 198 tis. Kč 
899 tis. Kč 

Vybudování turistické 
infrastruktury 
v lázeňském místě 
Pozlovice 
 

Phare 2003 – II. 
část 

CZ2003/005-
601.08.07-0066 

Úpravy centrální části obce 
Pozlovice – parkoviště, 
chodníky, sadové úpravy 

6 995 tis. Kč 
117 440 EUR 

Místní spolkové 
slavnosti – specifický cíl 
turistů a lázeňských 
hostů 

INTERREG IIIA – 
Fond 
mikroprojektů 

CZ.04.4.84/1.3.
02.1/0282 

Partnerská spolupráce 
s Městem Rajecké Teplice 

246 tis. Kč 
200 tis. Kč 
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Účelová dotace ze Zlínského kraje (D/0793/2007/STR) 
Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje 
č.D/0793/2007/STR byla společnosti poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč 
na činnost místní akční skupiny ve II. pololetí roku 2007. V souladu s čl. I. smlouvou byly 
poskytnuté finanční prostředky použity na úhradu mzdových nákladů projektových manažerů 
včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na 
vyhledávání projektových záměrů v regionu. 
 
Dotace z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt 
„Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ 
V roce 2008 byla mikroregionu Luhačovské Zálesí poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 
189.000,- Kč z POV MMR ČR, a to na projekt „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a 
prosperity“. Předmětem tohoto projektu byla realizace dvou seminářů (účast na semináři na 
Slovensku – „Nadregionální spolupráce obcí mikroregionu ČR a SR při obnově a rozvoji venkova  - 
Mikroregion Luhačovské Zálesí a Mikroregion Podunajsko“ a pořádání semináře na úřadu městyse 
Pozlovice „Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů“) a vydání publikace 
„Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“, která prezentuje jak území mikroregionu, 
tak i úspěšně realizované projekty v jednotlivých obcích v rámci POV MMR ČR.   
 
 
Realizace semináře „Nadregionální spolupráce obcí mikroregionu ČR a SR při obnově 
a rozvoji venkova  - Mikroregion Luhačovské Zálesí a Mikroregion Podunajsko 
Mikroregion Luhačovské Zálesí navázal spolupráci se slovenským partnerem – Mikroregionem 
Podunajsko – Regionálne Združenie Podunajsko, který čítá 35 obcí a město Senec. V rámci této 
spolupráce bude na Slovensku mezi 6.-7. listopadem 2008 realizován seminář Přeshraniční 
spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Jeho hlavním cílem je především představení 
projektů, které nejlépe řeší problematiku venkova a přispívají k zlepšení života obyvatel na 
venkově.    
 
Celá řada dalších projektů byla realizována s podporou POV Zlínského kraje a dalších dotačních 
titulů. 
 
Shrnutí ex – post hodnocení předchozích strategických plánů MAS 
 

- zvýšení návštěvnosti území MAS min. o 2 % (dle nárůstu příjmu poplatku za 
rekreační a lázeňský pobyt, údajů Lázní Luhačovice, a.s., tržby podnikatelů v sektoru 
stravovacích služeb nebyly zjišťovány)  

- snížení nezaměstnanosti o 4,5% 
- Obnova funkčnosti Areálu Vlárských strojíren o rozloze 300 ha a přilákání 22 

podnikatelských subjektů, kteří vytvořily více než 300 nových pracovních míst 
- Rozšíření vysokorychlostního internetu na území MAS Luhačovské Zálesí pro 

místní obyvatele a společnosti 
- Vytvoření Vědeckotechnického parku Slavičín 
- Vybudování 35 parkovacích míst v centru obce Pozlovice 
- Vytvoření informačního systému na území MAS Luhačovské Zálesí 
- Zvýšení povědomí o turistické destinaci Luhačovské Zálesí a následné zvýšení 

zájmu o danou lokalitu 
- Zvýšení bezpečnosti dopravy na území MAS úpravou nebezpečených míst 
- Provázání partnerské spolupráce jako iniciace činnosti spolků, zájmových sdružení a 

neziskových organizací 
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Při zpracování SPL MAS Luhačovské Zálesí na období 2007 – 2013 bylo zohledněno hodnocení 
předcházejícího období a programu LEADER ČR 2007. Kladné zkušenosti byly vyzdviženy a budou 
dále rozvíjeny.  
 

8.2. Zkušenosti a spolupráce 

Meziregionální spolupráce 
 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s, aktivně přistupuje k meziregionální spolupráci. Dne 26.6.2007 
v Lidečku se připojilo k Memorandu Místních akčních skupin Zlínského kraje. Seskupení MAS 
působících na  území Zlínského kraje si klade za jeden z cílů: koordinovat spolupráci mezi MAS ve 
Zlínském kraji, organizovat vzdělávací a informační setkání, prezentovat výsledky práce a 
projektů na celostátní a mezinárodní úrovni. 
 
Memorandum místních akčních skupin je doloženo v příloze. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
MAS Magura Strážov 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. spolupracuje na základě Dohody o partnerské spolupráci místních 
akčních skupin ze dne 24. června 2008 se slovenskou MAS Magura – Strážov. V rámci spolupráce 
s MAS Magura – Strážov se doposud uskutečnila návštěva zástupců MAS LZ, o.p.s. na Slovensku, 
a to v obci Kanianka dne, kde byly 22. února 2008 předjednány podmínky možné spolupráce. 
Recipročně byla uskutečněna návštěva slovenské MAS, a to ve dne 24. června 2008, kdy byla 
oficiálně podepsána Dohoda o partnerské spolupráci MAS. Dále zde byly blíže specifikovány 
možnosti spolupráce a vyměnila se celá řada názorů a rad ohledně fungování MAS. Zástupci 
slovenské MAS Magura – Strážov se taktéž zúčastnili semináře „Zapojování veřejnosti do 
plánovacích a rozhodovacích procesů“, který se uskutečnil 4. září 2008 v Pozlovicích. 
Spolupráce obou MAS je navržena v oblasti podpory vzájemné spolupráce samosprávných 
orgánů, využívání prostředků EU ve společných projektech, regionálního rozvoje a územního 
plánování, oblasti plánování a realizace dopravní a technické infrastruktury, ochrany životního 
prostředí, vodního hospodářství, rozvoje cestovního ruchu, propagace mezi regiony, 
hospodářských činností malých a středních podnikatelů, aj. 
 
Dohoda o partnerské spolupráci je přiložena jako příloha projektu. 
 
Současné a plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství 
MAS Luhačovské Zálesí v současnosti vyhodnocuje fungování a zaměření organizací Národní 
observatoře  a Národní sítě MAS ČR, o.s.. Na základě posouzení přínosu bude MAS rozhodovat o 
případném zařazení do daných organizací. 
 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. nyní také analyzuje funkčnost a ochotu spolupráce MASek ve 
Zlínském kraji a snaží se vyhledat aktivní partnerskou MASku. Cílem vyhledání je nalézt 
organizaci, která bude fungovat na principu programu LEADER a bude vyvíjet aktivity ve stejných 
oblastech a bude mít snahu vytvářet společné projekty. 
 
Doposud se MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. participovalo na několika společných zasedáních, která 
projednávala formy a možnosti spolupráce mezi MAS v regionu. Z těchto jednání vzešlo 
Memorandum místních akčních skupin Zlínského kraje z Lidečka dne 26. června 2007. Na 
společném zasedání MASek dne 21. listopadu 2007 ve Vizovicích podepsaly MAS Hornolidečsko, 
MAS Podhostýnsko, MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Střední Vsetínsko, MAS Vizovicko a 
Slušovicko, MAS Východní Slovácko a MAS Ploština Memorandum místních akčních skupin. 
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9. Organizace a zdroje MAS 

9.1. Organiza ční struktura a rozd ělení odpov ědností 

Struktura a organizační struktura MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. vychází ze Statutu společnosti 
Luhačovské Zálesí, o.p.s. schváleného radou společnosti dne 27. června 2007 
Základní organizační strukturu MAS tvoří: 

- Správní rada 
- Ředitel 
- Dozorčí rada 
- Místní akční skupina 
- Plénum regionu Luhačovské Zálesí 
- Programový výbor 
- Výběrové komise 
- Výkonný monitorovací výbor 

 
 

 
Plénum 
Plénum tvoří statutární zástupci členů místní akční skupiny. 
Plénum se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání pléna svolává 
ředitel společnosti. V případě potřeby svolává plénum její člen pověřený alespoň jednou třetinou 
členů místní akční skupiny. 
Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.  
Plénum má tyto pravomoci: 

• schvaluje strategii dalšího rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ  ZÁLESÍ 
• ukládá úkoly programovému výboru 
• schvaluje záměr místní akční skupiny 
• Plénum projednává výroční zprávu o činnosti Společnosti a případně i audit Společnosti. 
• Plénum předkládá správní radě návrh na obsazení a doplnění správní a dozorčí rady 

Společnosti.  
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Programový výbor 
Programový výbor je odborným orgánem místní akční skupiny. Programový výbor tvoří písemně 
jmenovaní zástupci členů místní akční skupiny dle čl.9, odst. 6. Seznam členů programového 
výboru vede ředitel Společnosti. 
Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna z finančních prostředků Společnosti. 
Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Jmenovaní zástupci místní akční 
skupiny volí ze svého středu předsedu. Schůzi programového výboru svolává předseda výboru. V 
případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti programového výboru delší než jeden rok 
svolává programový výbor ředitel Společnosti.  
Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 30 % jeho členů a rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných.  
Programový výbor:  

• připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu 
• schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje 
• navrhuje plénu záměry místní akční skupiny 
• schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů 
• schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové 

komise 
• potvrzuje projekty určené k realizaci 
• jmenuje členy výběrové komise místní akční skupiny 
• jmenuje členy výkonného monitorovacího výboru místní akční skupiny 

 

Tabulka č.13: Členové Programového výboru 

Název subjektu Zástupce subjektu sektor 
TJ Sokol Pozlovice Jurák Stanislav, Ing. Neziskový sektor 
Koudelka František Koudelka František Soukromý sektor 
Černíčková Šárka, Mgr. Černíčková Šárka, Mgr. Soukromý sektor 
Chvílová Petra, Ing. Chvílová Petra, Ing. Soukromý sektor 
Obec Pozlovice Tkáčová Olga, Ing. Veřejný sektor 
 
 
Výběrová komise 
Výběrová komise místní akční skupiny je výkonným orgánem programového výboru. 
Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců členů místní akční skupiny programový výbor s tím, 
že členem výběrové komise musí být vždy jeden zástupce, určený bankou, je-li členem místní 
akční skupiny 

• svazky obcí 
• městy nebo obcemi 
• podnikateli 
• nevládními neziskovými organizacemi se zaměřením na ochranu přírody  
• ostatními nevládními neziskovými organizacemi 

Jednání výběrové komise se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním. 
Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání komise svolává 
organizační manažer Společnosti.  
Výběrová komise: 

• provádí výběr projektů podle výběrových kritérií 
• sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty 
• vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. 

Tabulka č.14: Členové výběrové komise 

Název subjektu Zástupce subjektu sektor 
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MDP GEO, s.r.o. Mudrák Stanislav Soukromý sektor 
Zálesí, a.s. Hampl Josef, Ing. Soukromý sektor 
Nadace Jana Pivečky Filáková Božena Neziskový sektor 
Svízela Josef Svízela Josef Soukromý sektor 
ZO ČSŽ Pozlovice Vlková Marta Neziskový sektor 
Richterová Eva, Bc. Richterová Eva, Bc. Soukromý sektor 
Žák Jan Žák Jan Soukromý sektor 
R-ego Zemánková Naděžda, Mgr. Neziskový sektor 
Město Slavičín Studeník Pavel, Ing. Veřejný sektor 
Obec Březůvky Kolařík František Veřejný sektor 
 
 
Výkonný monitorovací výbor 
Výkonný monitorovací výbor je výkonným orgánem programového výboru.  
Členy výkonného monitorovacího výboru jmenuje programový výbor z členů místní akční skupiny. 
Za činnost člena výkonného monitorovacího výboru náleží odměna dle vnitřního předpisu. 
Výkonný monitorovací výbor zejména: 

• aktivně monitoruje realizované projekty 
• kontroluje plnění podmínek prováděných projektů 
• navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny 
• zpracovává podklady pro jednání programového výboru 
• zpracovává znění záměru místní akční skupiny 
• zpracovává znění opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činnosti Společnosti 

 
Činnost výkonného monitorovacího řídí organizační manažer MAS. 
 
Organizační manažer  
Manažerem MAS byl jmenován Mgr. et  Bc. Roman Kašpar, který je od 1. září 2008 kmenovým 
zaměstnancem MAS Luhačovské Zálesí. Manažer vykonává veškeré administrativní úkony spojené 
s činností a chodem MAS. 
 
Účetní MAS  
Zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MAS a nese 
odpovědnost za správnost účetní evidence. Externí účetní MAS je Ing. Vladimíra Holečková. 
 
Orgán pro přípravu Strategického plánu LEADER a orgán pro dozor nad jeho realizací  
Orgánem pro přípravu SPL MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. je Programový výbor. V jeho 
kompetenci je také dozor nad jeho realizací. 
 
Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci 
Rozhodující úlohu a odpovědnost při realizaci SPL MAS Luhačovské Zálesí na období 2007-2013 
budou mít subjekty – partneři zapojení do MAS – veřejný, soukromý a neziskový sektor. Úloha a 
odpovědnost partnerů při realizaci SPL odpovídá zařazení do jednotlivých organizačních struktur. 
Při jednání a rozhodování se členové budou důsledně řídit statutem společnosti, pravidly a 
podmínkami PRV. Mimo úkolů a odpovědnosti vyplývající ze statutu a platných pravidel bude 
každý z členů působit jako kontaktní osoba mezi MAS a jednotlivými nezávislými subjekty. 
 
Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů 
Členové výběrové komise jsou dle statutu MAS voleni Plénem. Při volbě členů výběrové komise 
jsou respektovány pravidla programu LEADER, členové jsou volení tak, aby ve výběrové komisi 
byli členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové 
organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu s min. 50 % všech 
rozhodujících hlasů a zástupci veřejného sektoru s max. 50 % všech rozhodujících hlasů. Členové 



Strategický plán Leader 2007 – 2013 

„Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“ 

 49

 

jsou dále voleni tak, aby ve Výběrové komisy byly zastoupeny všechny rozhodující ekonomické 
odvětví působící na území MAS. 
 
Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci 
V rámci přípravy SPL Programový výbor založil 4 pracovní skupiny, které v rámci zpracování SPL 
rozpracovávaly projektové fiche. V realizační fázi SPL se dále plánuje zaměřit dané skupiny osob 
jako poradní orgány při hodnocení, výběru záměrů a následně při evaluaci jednotlivých 
projektových záměrů.  
Pravomoci: Výstupy pracovních skupin - doporučení pro programový výbor. 
 

PS 1 – Prosperita regionu – pracovní skupina se zaměřila na rozvoj podnikatelského 
zázemí v oblasti zemědělství, nezemědělských činností a rozvoj cestovního ruchu  
PS 2 – Zdraví a krása regionu – pracovní skupina se zaměřila na rozvoj obcí, činnosti 
volnočasových spolků, udržováním tradic, zajišťování kulturních činností  
PS 3 – Ženy v mikroregionu – pracovní skupina se zaměřila na podporu zapojování 
žen do rozvoje regionu, na podporu matek s dětmi v regionu a jejich využití, vzdělání a 
současně se zaměřili na sociální oblast s ohledem na seniorskou skupinu 
PS 4 – Mládež mikroregionu - pracovní skupina se zaměřila na podporu rozvoje 
volnočasových aktivit pro děti mládež, podporu mateřského a základního vzdělání 
v regionu, spolkové kluby pro děti a mládež 

 
Vzhledem k všeobecnému požadavku kontinuity ve vzájemné kooperaci mezi PS a orgány MAS, 
který byl prezentován oběma stranami, došlo usnesením pléna č. 6/2008 MAS LZ, o.p.s. ze dne 
20. října 2008 ke transformaci PS 3 – Ženy v mikroregionu – do poradního fóra (PF) Ženy 
Luhačovského Zálesí. Dále byla transformována tímto usnesením PS 4 – Mládež mikroregionu 
– a to do poradního fóra (PF) Mládež Luhačovského Zálesí. Na základě tohoto usnesení byli 
taktéž zástupci PS 1 a PS 2 požádání o integraci a následnou transformaci do PF Prosperita 
Luhačovského Zálesí, který je primárně zaměřen na zemědělské činnosti, avšak jeho činnostní 
přesah zasahuje i do dalších ekonomických aktivit včetně cestovního ruchu. 
 
Způsob delegování zástupců MAS do orgánů místní akční skupiny 
Delegování členů všech orgánů vychází ze Statutu MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s..  
Členy výkonného monitorovacího výboru jmenuje programový výbor z členů místní akční 
skupiny. 
Členy výběrové komise jmenuje ze zástupců členů místní akční skupiny programový výbor.  
Programový výbor tvoří písemně jmenovaní zástupci členů místní akční skupiny dle čl.9, 
odst. 6. Seznam členů programového výboru vede ředitel Společnosti. 
 
Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis jeho/jejich role a 
pravomocí v MAS 
Realizaci SPL Luhačovské Zálesí je pověřen statutární zástupce – předseda správní rady  
Ing. Pavel Studeník. Předseda vystupuje a jedná navenek za MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.. 
Předseda jedná za společnost, koordinuje aktivity směřující ke spolupráci, zajišťuje poradenství, 
zajišťuje vzdělávání spolupracovníků, spolupráci se samosprávou a státní správou.  
 
K výkonným činnostem na základě Statutu společnosti jmenovala správní rada Organizačního 
manažera Mgr. et Bc. Romana Kašpara. Manažer je zodpovědný za řízení chodu úřadu 
ředitele, zajišťuje chod webových stránek, vede přehled o stavu financování, koordinuje činnosti 
manažerů partnerů Společnosti, koordinuje činnosti informačních center v regionu, koordinace 
řízení projektu Leader. 
 
Účetní MAS zajišťuje vedení kompletního účetnictví MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. a finanční 
řízení projektu. Úkoly plní na základě zadání předsedy správní rady. Účetní Ing. Vladimíra 
Holečková je jmenována účetní MAS. 
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Programový výbor - zajišťuje monitoring a dozor nad realizací SPL po celé programovací 
období. 
 
Vnitřní předpisy pro řízení MAS 
MAS Luhačovské Zálesí má vytvořeny a schváleny Plénem vnitřní předpisy pro řízení chodu MAS a 
jednotlivých projektů, které jednoznačně vymezují postupy, zodpovědnost jednotlivých členů. 
Předpisy vychází z celostátně platných předpisů a byly rozpracovány na podmínky fungování 
MAS.   

- Vnitřní předpis č.1 „ Směrnice č. 1/2007 Cestovní náhrady v MAS LZ, o.p.s. 
- Vnitřní předpis č.2 „ Směrnice č. 1/2008 Spisový a skartační řád MAS LZ, o.p.s. 
- Vnitřní předpis č.3 „ Směrnice č. 2/2008 Komunikační plán MAS LZ, o.p.s. 

 

9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 

Lidské zdroje MAS 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. má nyní v pracovním poměru 1 kmenového pracovníka na pozici 
Organizační manažer.  Jmenovaným je p. Mgr. et  Bc. Roman Kašpar (popis činností v rámci 
MAS: administrace projektů, pomoc žadatelům při zpracování, realizaci a vyúčtování projektů, 
komunikace s partnery Společnosti.  
 
Mgr. et Bc. Roman Kašpar je absolventem katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na 
Ostravské univerzitě a bezpečnostně-právních studií na Policejní akademii ČR. Pozici 
organizačního manažera Společnosti vykonává na celý úvazek.  
 
Účetní MAS byla správní radou jmenována Ing. Vladimíra Holečková. Účetní MAS zajišťuje 
kompletní účetnictví MAS LZ, o.p.s. a finanční řízení projektu. Ing. Vladimíra Holečková je 
absolventkou ekonomie na Západočeské univerzitě v Plzni a v současnosti kromě postu účetní 
MAS LZ, o.p.s. pracuje jako daňový poradce. 
 

Externí spolupracovníci – MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. úzce spolupracuje s Regionální 
rozvojovou agenturou Východní Moravy (RRA VM). RRA VM provádí servisní činnost v rámci 
regionálního rozvoje. V roce 2007 spolupracovala na vytvoření, realizaci a řízení projektu LEADER 
ČR 2007 formou převedení časové pracovního úvazku senior manažera RRA VM do MAS 
Luhačovské Zálesí, o.p.s..   
 

O dalších pracovních poměrech bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje při realizaci SPL. V rámci 
schválení SPL a realizace projektu se plánuje přijmout navíc 1 projektového manažera a 1 
administrativní sílu.  
 
Odbornost a zkušenost členů/partnerů MAS  
Odbornost a zkušenost partnerů MAS je hlavně ve svých základních činnostech a aktivitách, které 
podnikají. Podnikatelé jsou odborníci na řízení a rozvoj firem, občané z neziskového sektoru 
rozvíjejí společnost jako celek, oblast životního prostředí, spolkové činnosti. Zástupci obcí jsou 
kvalifikovaní odborníci na rozvoj obcí, řízení projektů s dotační podporou. 
 
Odbornost v řízení programu LEADER byla částečně ověřena v minulém roce při realizaci 
LEADERU ČR 2007. 
     
Systém vzdělávání členů/partnerů místní akční skupiny 
Systém vzdělávání je rozčleněn na dvě oblasti: 

- vzdělávání členů MAS a všech partnerů, které provádí Organizační manažer a 
externí poradenská organizace. Jedná se o seznámení se s aktuálními dotačními tituly 
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a jejich podmínkami. Dané školení se realizuje na základě potřeb a aktuálních výzev 
- vzdělávání pracovníků MAS (Organizační manažer, účetní, předseda, členy MAS) – 

Jedná se o školení které organizují státní správa, samospráva a jiné odborné 
organizace, které provádí odborné semináře, workshopy, školení. 

 
Schopnost komunikace v cizích jazycích 
Anglicky – Mgr. et Bc. Roman Kašpar  
Slovensky – všichni členové MAS 
 

Technické prost ředky 
Provozní kancelář MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. má zajištěnu na úřadu městyse Pozlovice, kde 
má pronajatou místnost pro manažera a jednací místnost pro jednání členů MAS, vč. nezbytného 
sociálního zařízení.  
Technické vybavení k činnosti: 

- standardní nábytek (stůl, židle, skříně)  
- stolní počítač, s operačním systémem Windows XP, MS Office 2007, účetní program 
- mobilní telefon, pevnou linku, fax, internetové připojení 

Manažer a členové MAS využívají k přepravě po regionu vlastní vozy. V případě použití vlastního 
vozu pro činnost MAS je cestovní příkaz vyúčtován vůči MAS. 

Finanční prost ředky 
Předfinancování činnosti MAS bude zajištěno poskytnutím příspěvku od jednotlivých obcí, 
sdružení obcí Luhačovské Zálesí v potřebné výši tak, aby pokrylo nezbytné náklady včetně 
rezervy a postačilo i na zajištění chodu ostatních činností MAS nesouvisejících s realizací SPL. 
Daný systém financování vychází ze zavedeného systému v předchozích letech, kdy byly 
realizovány dotační projekty.   
 
10. Administrativní postupy 

10.1. Registrace projekt ů 

 
Propagace SPL v území MAS 

- prostřednictvím internetu – MAS Luhačovské Zálesí má založeny své internetové 
stránky www.luhacovskezalesi.cz . Na stránkách bude zveřejněn SPL MAS, FICHE, výzvy, 
pokyny pro příjemce, podmínky a další dokumenty související se SPL. Informace budou 
uveřejněny také na webových stránkách jednotlivých obcí MAS. 

- prostřednictvím zpravodajů jednotlivých obcí -  informace o SPL bude zveřejněna v 
každém obecním zpravodaji na území MAS. Bude zde uveden odkaz a internetové stránky 
a kontakty na pracovníky MAS, kde zájemce získá podrobnější informace, 

- prostřednictvím seminářů – MAS bude pořádat semináře související s realizací SPL 
MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.. Semináře budou pořádány před každou vyhlášenou 
výzvou.  

- při osobních jednáních a společenských akcích pořádaných na území MAS 
Luhačovské Zálesí – zájemci si mohou domluvit osobní jednání s organizačním 
manažerem MAS. Členové MAS a starostové obcí dále poskytují informace při různých 
jednáních a setkáních s dalšími subjekty, které do činnosti MAS nejsou informováni nebo 
zapojeni. 

 
Časový plán při vyhlášení příjmu žádostí 
Výzvy příjmu žádostí budou vyhlašovány max. 3 x ročně (v každé výzvě budou vyhlášeny dvě 
fiche). O vyhlášení výzev bude rozhodovat Programový výbor, který může vyhlásit také 
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mimořádné kolo příjmu žádostí. Programový výbor vždy v dostatečném předstihu rozhodne, které 
výzvy v daný rok vyhlásí a tuto informaci umístí na internetové stránky www.luhacovskezalesi.cz. 

Tabulka č.15:  Časový plán při vyhlašování výzev 

Zveřejnění 
termínu 
výzvy 

Výzva – 
přijímaní 
žádostí 

Administrativní 
kontrola a 
kontrola 
přijatelnosti  

Doplnění 
žádosti 
žadatelem 

Jednání 
programového 
výboru 

Výběrová 
komise 

Předání 
žádosti na 
RO SZIF 

21 dnů před 
výzvou 

1 – 21 den 21 - 35 den 36 - 41 den 42 – 43 den 43 - 50 den 57 – 60 den 

  
Informování konečných příjemců o možnosti předkládání projektu v rámci dané SPL 
- prostřednictvím internetu na stránkách MAS –  www.luhacovskezalesi.cz. 
- prostřednictvím obecních zpravodajů 
- prostřednictvím seminářů, které budou pořádány před každou výzvou. 
 
Školení samotných potencionálních předkladatelů projektů 
Potencionální žadatelé budou školeni formou školících seminářů. Školení bude provádět 
organizační manažer MAS společně s administrativními pracovníky. Školení budou probíhat buď v 
sídle MAS nebo jiných vhodných prostorách na území MAS. 
 
Administrativní postupy příjmu a registrace projektů 
Žádosti budou přijímány osobně v kanceláři  MAS (OÚ Pozlovice) na základě výzvy, a to vždy v 
termínu pro dané kolo výzvy. Příjem bude provádět organizační manažer MAS nebo 
administrativní pracovnice. Při příjmu bude kontrolována úplnost žádosti (doložení všech 
povinných, příp. nepovinných příloh) na základě kontrolního listu. 
Žádosti bude přiděleno registrační číslo MAS Luhačovské Zálesí (platné až do přidělení 
registračního čísla na SZIF) a žadateli bude předáno potvrzení o zaregistrování žádosti na MAS 
Luhačovské Zálesí. Neúplná žádost o dotaci, která nebude obsahovat všechny povinné přílohy, 
nebude přijata a bude vrácena zpět žadateli. Žadateli budou na místě sděleny důvody o této 
skutečnosti písemnou formou. Žadatel bude následně vyzván k doplnění žádosti do 5 pracovních 
dnů. V případě nesplnění stanoveného termínu bude administrace žádosti ukončena z důvodu 
nesplnění podmínek administrativní kontroly. 
 
Administrativní kontrola projektu 
Při administrativní kontrole projektu bude kontrolována obsahová správnost doložených 
povinných, příp. nepovinných příloh a (jejich platnost apod.). Dále bude provedena kontrola 
přijatelnosti. Kontrolu přijatelnosti provádí Programový výbor. O výsledku administrativní kontroly 
bude žadatel písemně nebo osobně vyrozuměn, a to do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly. 
Doklad o kontrole bude žadateli zaslán buď doporučeně nebo předán osobně oproti podpisu. V 
případě, že při administrativní kontrole budou zjištěny nějaké nesrovnalosti, bude žadatel vyzván 
k jejich vysvětlení příp. odstranění v termínu do 5 pracovních dnů. V případě nesplnění 
stanoveného termínu bude administrace žádosti ukončena z důvodů nesplnění podmínek 
administrativní kontroly. Konečný žadatel, jehož projekt bude vyřazen na základě administrativní 
kontroly, bude mít možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené 
zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS na MAS. MAS Luhačovské Zálesí bude 
mít v tomto případě povinnost námitku přezkoumat nejpozději do 3 pracovních dnů. O výsledku 
žadatele neprodleně seznámí písemně. V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o 
přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru MAS a konečného žadatele, bude mít konečný 
žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, 
má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, administrativní kontrole a 
registraci projektu 
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Příjem, administrativní kontrolu a registraci projektu bude provádět pracovník MAS Luhačovské 
Zálesí. Odpovědným pracovníkem bude Organizační manažer MAS. 
 
 

10.2. Způsob výb ěrů projekt ů 

Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti 
Po administrativní kontrole projektu bude provedena kontrola přijatelnosti v návaznosti na kritéria 
přijatelnosti dané fiche. Hodnocení přijatelnosti provede Programový výbor MAS. Ke každému 
projektu bude zpracována zpráva o hodnocení přijatelnosti s odůvodněním.  
 
Projekty, které projdou hodnocením přijatelnosti budou předány Výběrové komisy MAS k 
bodovému hodnocení. V případě, že projekt nesplní kritéria přijatelnosti, bude ukončena jeho 
administrace a projekt již nebude dále hodnocen. MAS neprodleně vyrozumí konečného příjemce 
o ukončení administrace projektu z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti písemně Konečný 
žadatel, jehož projekt bude vyřazen na základě nesplnění kritérií přijatelnosti, bude mít možnost 
do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost 
o přezkoumání postupu MAS na MAS. MAS Luhačovské Zálesí bude mít v tomto případe povinnost 
námitku přezkoumat nejpozději do 3 pracovních dnů. O výsledku žadatele neprodleně seznámí 
písemně. V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke 
shodnému závěru MAS a konečného žadatele, bude mít konečný žadatel právo podat žádost o 
přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát 
tuto skutečnost MAS písemně na vědomí. 
 
Postupy při výběru projektů, způsob bodování v návaznosti na bodovací kriteria 
U žádostí, které projdou kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede 
Výběrová komise MAS bodové hodnocení projektu, a to zvlášť za každou fichi dle předem 
stanovených preferenčních kritérií. Každý projekt bude hodnotit celá Výběrová komise (všichni její 
členové). Každý člen Výběrové komise před výběrem projektu podepíše prohlášení o 
nepodjatosti. V případě, že člen Výběrové komise bude zároveň žadatelem – tj. jeho projekt bude 
hodnocen Výběrovou komisí, nebude o tomto projektu rozhodovat. Výběrová komise následně 
hodnocené žádosti seřadí podle počtu získaných bodu sestupně, provede výběr projektu a poté 
vyhotoví seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostí. V případě shodného počtu 
získaných bodů bude upřednostněna žádost s dřívějším datem zaregistrování žádosti. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů 
 
Hodnocení projektu z hlediska kritérií přijatelnosti provádí Programový výbor. Členové 
programového výboru jsou voleni Plénem s funkčním období na max. 3 roky. Každému jednání 
Programového výboru bude přítomen manažer MAS. Programový výbor bude svolán při každém 
kole příjmu žádostí. Programový výbor svolává předseda programového výboru nebo ředitel 
Společnosti. Programový výbor tvoří 3 členové MAS. V Programovém výboru jsou zastoupeni 1 
člen veřejné sféry a 2 členové soukromé sféry. Výběr projektů provádí Výběrová komise. Členové 
Výběrové komise jsou voleni Programovým výborem. Každému jednání Výběrové komise bude 
přítomen Organizační manažer MAS. Výběrová komise bude svolána při každém kole příjmu 
žádostí. Výběrovou komisi svolává Organizační manažer. Výběrovou komisi tvoří 5 členů MAS. Ve 
Výběrové komise jsou zastoupeni 2 členové veřejné sféry a 3 členové ze soukromé sféry. Členové 
Výběrové komise nejsou zároveň členy Programového výboru. Členové výběrové komise budou 
před výběrem projektů proškolení Programovým výborem, který schválil  a stanovil preferenční 
kritéria pro výběr projektů. MAS poskytne jednání Programovému výboru a Výběrové komisi 
potřebné technické zázemí.  
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10.3. Realizační část 

Administrace průběhu realizace projektu 
V průběhu administrace a realizace projektů konečných žadatelů bude MAS zajišťovat a předávat 
veškerou potřebnou dokumentaci z RO SZIF Olomouc žadateli a opačně (vyjma podpisu Dohody, 
kterou žadatel vyřizuje osobně na RO SZIF Olomouc). Dále bude konzultovat s konečnými 
žadateli veškeré případné dotazy a problémy. V případe změny v projektu – tj. v případe, kdy je 
nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS Luhačovské Zálesí Hlášení od konečného 
žadatele/příjemce dotace, provede jeho kontrolu, potvrdí Hlášení o změně (formou souhlasu) a 
předá nebo zašle Hlášení o změně doporučeně v potřebném termínu na RO SZIF Olomouc. 
 
Vedení složek projektu 
MAS Luhačovské Zálesí zajistí řádné vedení složek jednotlivých projektů. Každý projekt bude 
veden a archivován v samostatné složce, do které budou zakládány veškeré dokumenty týkající 
se projektu. V každé složce budou vedeny záznamy o práci s touto složkou. Složky budou 
uchovávány v kanceláři MAS Luhačovské Zálesí. 
 
Administrace proplácení projektu 
Koneční žadatelé/příjemci pomoci mají povinnost každou Žádost o proplacení předkládat ke 
kontrole a odsouhlasení MAS Luhačovské Zálesí. MAS Luhačovské Zálesí bude provádět kontrolu 
každé Žádosti o proplacení vč. příloh konečného příjemce. Kontrolu provede dle kontrolního listu. 
Po provedení kontroly MAS Luhačovské Zálesí potvrdí formulář Žádosti o proplacení. Ten je pak 
předložen konečným příjemcem na RO SZIF Olomouc.  
 
Metodika plánování a provádění kontrol projektu 
MAS Luhačovské Zálesí zajistí svou účast při kontrole na místě před proplacením dotace 
konečnému příjemci, kterou budou provádět pracovníci SZIF. MAS Luhačovské Zálesí dále bude 
provádět kontroly u vybraných projektu v průběhu jejich realizace a před podáním Žádosti o 
proplacení konečným příjemcem. Z každé kontroly bude vyhotoven záznam.  
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace 
projektu 
Administraci realizace projektu budou provádět pracovníci MAS Luhačovské Zálesí. Kontroly  
realizace projektu budou provádět pracovníci MAS Luhačovské Zálesí ve spolupráci s členy 
Programového výboru. Odpovědným za administraci a kontrolu projektu je Organizační manažer 
MAS Luhačovské Zálesí. Organizační manažer MAS je jmenován Programovým výborem. Jeho 
kompetence jsou vymezeny Statutem Společnosti. Kontrolu činnosti manažera provádí předseda 
Společnosti a Programový výbor. 
 

10.4. Kontrola činnosti MAS 

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 
Kontrola pracovníků bud probíhat na pracovních poradách, které budou prováděny 1x za 14 dní, 
případně dle potřeb s předsedou Společnosti, případně Programovým výborem. 
 
Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity) 
Kontrola průběžně probíhá předsedou Společnosti. Účetnictví Společnosti provádí roční účetní 
závěrku, která se projednává v Plénu a schvaluje správní radou Společnosti, případně se nechá 
ověřit auditorem.  
Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční 
zprávu společnosti. O výsledku šetření informuje písemně správní radu. Správní rada Společnosti 
schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. 
 
Postup při sebehodnocení MAS 
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1x ročně se zpracovává Výroční zpráva Společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s.. Výroční zpráva 
představuje Plénu společnosti přehled činností za uplynulý rok. Při jednání Pléna o Výroční zprávě 
v diskuzi se členové Pléna vyjadřují k předneseným aktivitám a výstupům. Připomínky a náměty 
jsou evidovány a případně zaneseny do činností fungování MAS. 
 

10.5. Archivace 

MAS vlastní zabezpečené prostory – uzamykatelné skříně – pro uložení dokumentů souvisejících s 
realizací SPL. 
MAS má schválenu směrnici – Směrnice č. 1/2008 Spisový a skartační řád MAS LZ, o.p.s., který 
řeší archivaci dokumentace. 

10.6. Monitoring 

Plán monitoringu 
MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektu. Žadatel bude mít povinnost 
předkládat průběžné a závěrečné zprávy (hlášení) o realizaci projektu a zprávy po realizaci 
projektu (po dobu udržitelnosti – 5 let). 
Monitorovacím institutem je Výkonný monitorovací výbor, který řídí Organizační manažer MAS. 
Monitorovací výbor ke své činnosti využívá dostupné datové a analytické podklady institucí 
veřejné správy všech stupňů. 
 
Plán monitoringu určuje především soustavu sledovaných ukazatelů v rámci postupné realizace 
celé SPL a zdroje k ověření těchto ukazatelů. Monitoring SPL lze rozdělit do tří stupňů: 

1. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů 
2. monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí) 
3. monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celou SPL 

 
Plán dále obsahuje časový rozvrh kvantifikace hodnotících kritérií a popis administrativního a 
technického zabezpečení provádění monitoringu. 
 
Monitorovací a hodnotící kritéria: 
Kritérium jednotka Kvantifikace 
Podpořené subjekty (obce, zemědělské subjekty, mikropodniky, 
podnikatelé, NNO) Počet 36 

Celkový objem investic  tis. Kč 52 000 
Podpořené nové prvky turistické infrastruktury Počet 4 
Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních  Počet 10 
Počet zakoupených technologií (zařízení, stroje) Počet 2 
Vytvořená hrubá pracovní místa Počet 4 
Počet podpořených druhů výrobků, produktů Počet 2 
Obnovená/ nová občanská vybavenost  Počet 5 
Vybudovaná / obnovená lesní infrastruktura km 3 
 
Kvantifikace monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace 
v období 2009 – 2013 v celkové výši cca 50 mil kč. Výše kritérií vychází z databáze projektových 
záměrů, které administruje MAS. 
 
Ověřování hodnotících kritérií 
Hodnotící kritéria jednotlivých projektů jsou obecně získávána z dokumentace realizace projektů 
konečnými příjemci dotací v rámci SPL. Kritéria jsou nezávisle ověřována v rámci kontrolní 
činnosti prováděné v průběhu a po ukončení projektů a pomocí externích informačních zdrojů 
(obce, jiné instituce…).  
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Ověřování hodnotících kritérií fichí a SPL se děje především pomocí syntézy dat získaných 
monitoringem projektů a dokumentace realizace SPL vedené kanceláří MAS. Kritéria jsou, rovněž 
ověřována nezávisle na této syntéze v rámci interních kontrolních mechanizmů a pomocí 
externích zdrojů informací (ČSÚ, obce, pověřené obce, kraje, RO SZIF, projektové a kolaudační 
dokumentace, místní šetření, daňové doklady, výpisy z evidence podnikatelských subjektů). 
 

10.7. Evaluace SPL MAS Luha čovské Zálesí 

Účelem evaluace strategického plánu LEADER je především ověření ukazatelů dopadů a účinnosti 
realizace opatření SPL v jednotlivých rovinách rozvoje regionu MAS a jeho následné vyhodnocení 
a srovnání s plánovaným stavem. Pomocí soustavné a plánované evaluační činnosti tak MAS 
Luhačovské Zálesí získává data, zkušenosti a poznatky, které jsou nezbytné pro pružnou a 
efektivní aktualizaci SPL. 
Hodnocení je prováděno Programovým výborem MAS. 
 
Plán evaluace 
Pro zabezpečení správného provádění evaluace SPL stanovuje Programový výbor MAS 
Luhačovské Zálesí plán evaluace. Plán evaluace stanovuje: 

- vymezení činností a subjektů, které jsou evaluovány 
- rozsah získávaných dat 
- časový harmonogram evaluace 
- postupy při evaluaci 
- zdroje dat pro ověření ukazatelů 
- technické řešení evaluace 
- rozsah a podobu výstupů evaluace – stanovení sledovaných indikátorů 
- definici činností nezbytných pro vytváření zpětných vazeb v návaznosti na další 

plánování SPL 
- administrativní zabezpečení evaluace 
- lidské zdroje při evaluaci 
- formu, časový harmonogram a periodicitu zveřejňování výsledků evaluace 

 
Postupy evaluace 
Nejdůležitější a pracovně nejnáročnější činností spojenou s evaluací je bezesporu získávání 
ověřených, ucelených a přesných souborů dat pro následnou další analýzu. Zdroje pro získávání 
dat lze rozdělit na interní, které lze doložit pomocí dokumentace jednotlivých projektů či orgánů 
MAS Luhačovské Zálesí a externí, kdy pověření pracovníci nemají vliv na strukturu a časový 
rámec sbíraných dat (ČSÚ, obce…). 
 
Postupy: 

- shromáždění podkladu a zpracování dosažených výstupu, výsledku a dopadu 
- hodnocení monitorovacích ukazatelů 
- porovnání se stanovenými cíly 
- stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí 
 

Zdroje ověření dat užívaných k evaluaci SPL: 
- dokumentace jednotlivých projektů 
- dokumentace MAS 
- účetní dokumentace MAS 
- průzkumy a šetření mezi obyvatelstvem a institucemi v regionu MAS Luhačovské 

Zálesí prováděná samotnou MAS. 
- řídící orgán (RO SZIF) 
- výsledky provedených kontrol a kontrolní zprávy 
- data a statistická šetření obcí a územních celků úřadů 
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- data svazku obcí 
- data členských organizací MAS Luhačovské Zálesí 
- data partnerů MAS Luhačovské Zálesí 
- šetření a analýzy ČSÚ 

 
Zajištění evaluací (ex-ante, ad-hoc, on-going, ex-post) 
ex–ante: Hodnocení ex-ante vycházelo z analýzy území, stanovených cílů, předpokládaných 
finančních prostředků na realizaci SPL MAS 2007-2013 a absorpční kapacity území. 
 
ad–hoc (nahodilé hodnocení): nebude v rámci realizace SPL užito 
 
on–going: Průběžné hodnocení SPL MAS 2007-2013 bude prováděno dle evaluačního plánu. 
MAS Luhačovské Zálesí na dané období stanoví závazné ukazatele – monitorovací indikátory v 
návaznosti na cíle priorit a cíle FICHE, které budou v daném období realizovány. Po uplynutí 
tohoto období provede programový výbor zhodnocení dosažení stanovených indikátoru s 
následným vyhodnocením a stanovením nových indikátoru na další období. 
 
ex–post: Závěrečné hodnocení SPL MAS Luhačovské Zálesí bude provedeno po ukončení 
realizace SPL na základě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů s ohledem na jejich přínos pro 
naplnění cílů SPL a přínos pro dané území. 
 
Návrh způsobů zapracování výsledku evaluace do SPL 
Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Luhačovské Zálesí budou porovnány s 
předpokládanými cíly a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde k rozdílům mezi 
dosahovanými a stanovenými cíly v původním SPL, bude SPL MAS Luhačovské Zálesí jednou za 
dva roky verifikován (max. 2x v období 2007-2013). Verifikace bude probíhat v souladu se 
stanovenými cíly – tzn. stanovené cíle nebudou měněny, verifikovány budou pouze postupy k 
dosažení stanovených cílu. 
 
Způsoby zveřejňování výsledků SPL a evaluací 
Výsledky budou umístěny na vyžádání v kanceláři MAS. 
 

10.8. Propagace MAS 

Propagace MAS je důležitou činností MAS Luhačovské Zálesí, protože je jedním ze základních 
faktorů ovlivňujících kvalitu a rozvíjení partnerství na všech úrovních (v regionu MAS, mezi jinými 
MAS, se zahraničními partnery). Cílem propagace činnosti MAS Luhačovské Zálesí není jen 
seznámit konečné příjemce s možností získání podpory, ale především seznámení obyvatelstva s 
přínosem, který představuje navazování a upevňování dobrých partnerských vztahů mezi 
soukromou a veřejnou sférou pro celý region MAS Luhačovské Zálesí i pro celou společnost jako 
celek. Opatření k zajištění propagace jsou proto různorodá a postihují širokou škálu možností 
oslovení potenciálních žadatelů, partnerů i široké veřejnosti. 
 
Způsob propagace a informování obyvatelstva 
Při propagaci jsou využívány především následující prostředky: 

- komplexní internetová prezentace na www.luhacovskezalesi.cz ,  s cílem zrychlit a 
zpřehlednit přístup ke všem zveřejňovaným informacím a jako účinný nástroj pro 
oboustrannou komunikaci 

- internetová prezentace MAS na webových stránkách jednotlivých členů z veřejné i 
soukromé sféry MAS  

- jiné externí webové portály zaměřené na centrální podávání informací o projektových 
a rozvojových programech v ČR  

- setkání s občany a firmami a semináře, a to především za účelem seznámení 
veřejnosti s SPL, poradenství, evaluace a aktualizace SPL 
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- regionální a místní tisk (obecní zpravodaje) 
- úřední desky a informační kanály obcí a mikroregionu  
- propagační materiály (letáky, brožury apod.) 
- propagace PRV a ostatních programů v dokumentech vytvářených MAS. 
- osobní setkávání a poradenství v rámci provozu kanceláře MAS a při jednání 

s partnery 
 
Metody zhodnocení účinnosti propagace 
V rámci propagačních opatření je rovněž zkoumána a posuzována účinnost jednotlivých forem 
propagace a to navíc v závislosti na předmětu propagace, a to u všech propagačních 
aktivit, kde je reálně časově, technicky a finančně možné zjistit hodnoty ukazatelů. Účinnost 
propagace je zkoumána pomocí: 
 

- míry zájmu o účast a samotné účasti na propagovaných aktivitách 
- dotazníkových šetření realizovaných v rámci pořádaných informačních a vzdělávacích 

akcí MAS Luhačovské Zálesí 
- webových anket dotazujících se na zdroje informací získávaných od MAS 
- statistiky přístupu k internetové prezentaci MAS 

 
Způsob a četnost aktualizace www stránky 
Aktualizace stránek bude probíhat min. 1 x měsíčně a dále vždy dle aktuální potřeby. Pravidelně 
zde budou zveřejňovány informace o výzvách, seminářích, realizovaných projektech, zápisy a 
usnesení Pléna, projekty spolupráce apod. Za aktualizaci www stránek je zodpovědný Organizační 
manažer MAS. Kontrolu bude provádět předseda Společnosti. 
 
Plán informovanosti o činnosti a výsledcích do budoucna (členy/partnery MAS, 
obyvatelstvo) 
Obyvatelstvo: 

- internet – průběžná aktualizace (nejaktuálnější informace) 
- zpravodaje obcí – 1 x ročně informace o činnosti MAS 
- Individuální konzultace v kanceláři MAS – dle zájemců, hodiny pro veřejnost 
- Semináře při vyhlášení výzvy – dle vyhlašovaných výzev 
- Semináře pro příjemce pomoci – administrace projektu 
- Konference 1 x ročně (informace pro veřejnost o činnosti MAS, prezentace 

realizovaných projektů – příklady dobré praxe) 
 
Členové/Partneři MAS 

- zapojení MAS do projektu spolupráce 
- informace o činnosti MAS 
- informace o předložených/schválených projektech 
- informace o hospodaření a plnění cílů SPL 
- na Správní radě MAS – 1 x ročně  
- členové, kteří jsou zároveň členy Programového výboru a Výběrové komise – 

poskytování informací při zasedání těchto orgánů 
 
11.  Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců 
 
Zapojení žen do činnosti MAS 

- Počet žen mezi členy/partnery MAS: 17,8 %   
- Účast žen v orgánech MAS:  

⇒ Programový výbor: 60 %;  
⇒ Výběrová komise 40 %;  
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Zapojení mladých lidí do 30 let do činnosti MAS 
- Počet mladých lidí mezi členy/partnery MAS: 11,1 %  
- Účast mladých lidí v orgánech MAS:  

⇒ Programový výbor: 20 % 
⇒ Výběrová komise 20 % 

 
Zapojení zemědělců do činnosti MAS: 

- Počet zemědělců mezi členy/partnery MAS: 13,3%  
- Účast zemědělců v orgánech MAS:  

⇒ Programový výbor: 20%  
⇒ Výběrová komise: 20%  

 
V rámci zpracování byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, které rozvíjely předem definovaná témata: 

PS 1 – Prosperita regionu – pracovní skupina se zaměřila na rozvoj podnikatelského 
zázemí v oblasti zemědělství, nezemědělských činností a rozvoj cestovního ruchu. Je 
složena ze zástupců zemědělců, tak i nezemědělských podnikatelů.  
PS 2 – Zdraví a krása regionu – pracovní skupina se zaměřila na rozvoj obcí, činnosti 
volnočasových spolků, udržováním tradic, zajišťování kulturních činností. 
PS 3 – Ženy v mikroregionu – pracovní skupina se zaměřila na podporu zapojování 
žen do rozvoje regionu, na podporu matek s dětmi v regionu a jejich využití, vzdělání a 
současně se zaměřila na sociální oblast s ohledem na seniorskou skupinu. Je složena 
z žen členek a osob z regionu. 
PS 4 – Mládež mikroregionu - pracovní skupina se zaměřila na podporu rozvoje 
volnočasových aktivit pro děti, mládež, podporu mateřského a základního vzdělání 
v regionu, spolkové kluby pro děti a mládež.  

 
Vzhledem k velmi pozitivním výsledkům, které přinesla spolupráce MAS LZ, o.p.s společně 
s jednotlivými pracovními skupinami , byl vysloven návrh na kontinuitu ve vzájemné kooperaci. 
Usnesením pléna č. 6 MAS LZ, o.p.s. ze dne 20. října 2008 byla schválena transformace PS 3 – 
Ženy v mikroregionu – do poradního fóra (PF) Ženy Luhačovského Zálesí. Dále byla 
transformována PS 4 – Mládež mikroregionu – a to do poradního fóra (PF) Mládež Luhačovského 
Zálesí. Zástupci PS 1 a PS 2 pak byli požádání o integraci a následnou transformaci do PF 
Prosperita Luhačovského Zálesí, který je primárně zaměřen na zemědělské činnosti, avšak jeho 
činnostní přesah zasahuje i do dalších ekonomických aktivit včetně cestovního ruchu.  
 
Úkolem nově utvořených poradních fór (PF) je především v iniciaci projektových záměrů 
v regionu, monitoring, evaluace a poradenská činnost při všech aktivitách MAS v rámci realizační 
fáze SPL. Orgány MAS považují tuto spolupráci za nezbytný předpoklad při spolupráci 
s veřejností, které má oboustranně přínosný efekt.  
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