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nižšími způsobilými výdaji.  
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s nižšími způsobilými výdaji. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

3 

Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD jsou finančně podpořeny z Operačního programu 

technická pomoc (OPTP) 2007  2013. Projekt s názvem „Podpora vzniku strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Luhačovské Zálesí“, číslo projektu 

CZ.1.08/3.2.00/14.00303.  

Zpracovatel:  

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

Zpracovatelský tým:  

RNDr. Roman Kašpar  

Mgr. Michaela Horňáková 

Bc. Zuzana Valášková 

Mgr. Jaromír Kovařík 

Blanka Janišová 

Metodické vedení a připomínkování: 

RNDr. Jan Binek PhD. (GAREP s. r. o.)  

Připomínky byly podány ze strany: 

Ing. Ondřej Neuman (Místní akční skupina Rožnovsko, z. s.) 

Ing. Pavel Rada (MAS Východní Slovácko, z. s.) 

Ing. Lucie Machálková (MAS Bojkovska, z. s.) 

Ing. Petr Machů (MAS Ploština, z. s.) 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

4 

OBSAH 
ÚVOD 7 

1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru ....................................................................... 9 

1.1 Základní informace o MAS ........................................................................................... 9 

1.2 Organizační struktura, rozdělení a jasné definování zodpovědnosti ........................ 10 

1.3 Orgány o. p. s. ............................................................................................................ 10 

1.4 Orgány MAS ............................................................................................................... 11 

1.5 Historie a zkušenosti místního partnerství ................................................................ 19 

1.5.1 Strategický plán LEADER „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“ 

2008  2013 ...................................................................................................................... 19 

1.6 Vyhodnocení minulých rozvojových aktivit ............................................................... 26 

1.7 Lidský a finanční kapitál ............................................................................................. 30 

1.7.1 Zdroje regionu .................................................................................................... 30 

1.7.2 Zdroje MAS ......................................................................................................... 31 

1.8 Komunikace při tvorbě SCLLD .................................................................................... 32 

2. Analytická část ........................................................................................................... 34 

2.1 Socioekonomická analýza .......................................................................................... 34 

2.1.1 Obyvatelstvo ....................................................................................................... 34 

2.1.2 Život v obcích ...................................................................................................... 49 

2.1.3 Občanská vybavenost a služby ........................................................................... 56 

2.1.4 Technická infrastruktura .................................................................................... 71 

2.1.5 Doprava .............................................................................................................. 73 

2.1.6 Ekonomika a trh práce ....................................................................................... 79 

2.1.7 Hospodářství....................................................................................................... 88 

2.1.8 Zemědělství ........................................................................................................ 95 

2.1.9 Průmysl ............................................................................................................. 101 

2.1.10 Řemesla ............................................................................................................ 102 

2.1.11 Služby ................................................................................................................ 105 

2.1.12 Cestovní ruch .................................................................................................... 106 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

5 

1.1.1 Životní prostředí ............................................................................................... 120 

2.1.13 Odpadové hospodářství ................................................................................... 129 

2.1.14 Správa území .................................................................................................... 132 

2.2 Názory aktérů na stav území ................................................................................... 142 

2.2.1 Názory obyvatel ................................................................................................ 142 

2.3 SWOT analýza .......................................................................................................... 145 

2.4 Analýza problémů a potřeb ..................................................................................... 151 

3. Strategická část ........................................................................................................ 156 

3.1 Vize, mise a strategické cíle ..................................................................................... 156 

3.2 Priority, specifické cíle a opatření ........................................................................... 163 

3.3 Integrované a inovativní prvky v SCLLD ................................................................... 187 

3.4 Vazby na jiné strategické dokumenty...................................................................... 190 

3.4.1 Strategické dokumenty na místní úrovni ......................................................... 190 

3.4.2 Strategické dokumenty na krajské / regionální úrovni .................................... 190 

3.4.3 Strategické dokumenty na národní / evropské  úrovni.................................... 190 

3.5 Akční plán ................................................................................................................ 193 

3.5.1 Terminologie .................................................................................................... 194 

3.5.2 Programové rámce programů .......................................................................... 195 

3.5.2.1. Programový rámec – PRV ............................................................................. 196 

3.5.2.2. Programový rámec – IROP ............................................................................ 203 

3.5.2.3. Programový rámec – OPŽP ........................................................................... 211 

3.5.3 Klíčové projekty MAS........................................................................................ 215 

3.5.4 Výsledky ............................................................................................................ 215 

3.5.5 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD ............................ 216 

3.5.6 Vazba na horizontální témata .......................................................................... 223 

4. Implementační část ................................................................................................. 228 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS ............................................... 229 

4.1.1 Rozdělení kompetencí v rámci MAS ................................................................. 229 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

6 

4.1.2 Kancelář MAS ................................................................................................... 232 

4.1.3 Institucionalizace MAS ..................................................................................... 233 

4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením 
plánované personální kapacity ........................................................................................... 233 

4.2.1 Způsob vyhlašování výzev, hodnocení, výběru a administrace projektů ......... 234 

4.2.2 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí ................................................. 235 

4.2.3 Hodnocení a výběr projektů ............................................................................. 236 

4.2.4 Administrace klíčových projektů MAS ............................................................. 239 

4.2.5 Zajištění auditní stopy ...................................................................................... 241 

4.2.6 Komunikace s potenciálními žadateli a propagace SCLLD ............................... 241 

4.3 Popis animačních aktivit .......................................................................................... 242 

4.4 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce
 243 

4.4.1 Spolupráce mezi MAS na národní úrovni ......................................................... 243 

4.4.2 Spolupráce mezi MAS na mezinárodní úrovni ................................................. 244 

4.4.2.1. Přeshraniční spolupráce MAS ....................................................................... 244 

4.4.3 Projekty spolupráce MAS ................................................................................. 247 

4.4.3.1. Spolupráce v programovém období 2007 – 2013 ........................................ 248 

4.4.3.2. Spolupráce v programovém období 2014  2020 ........................................ 249 

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci) ................... 250 

4.5.1 Monitoring ........................................................................................................ 251 

4.5.2 Evaluace ............................................................................................................ 252 

Seznam zkratek ................................................................................................................... 253 

Seznam grafů ...................................................................................................................... 254 

Seznam obrázků .................................................................................................................. 256 

Seznam tabulek................................................................................................................... 258 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 261 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

7 

ÚVOD 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 –

2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém 

období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

SCLLD má 4 základní části: 

1) popis území a zdůvodnění výběru - základní rámec fungování MAS, 

2) analytická část - zachycení situace v území, 

3) strategická část - stanovení směřování rozvoje a způsobů naplňování rozvoje, 

4) implementační část - stanovení mechanismů a podpory naplňování SCLLD a vazeb 

mezi programovými rámci. 

Implementační část vyústí do tzv. programových rámců, v nichž budou konkretizovány vazby 

SCLLD na jednotlivé operační programy a určeny předpokládané finanční toky a jejich 

alokace na opatření SCLLD. 

Tvorba SCLLD probíhá kombinací komunitních přístupů (veřejné projednání, diskuze místních 

aktérů, dotazníkového šetření) a expertního zpracování. Na realizaci strategie se podílel tým 

složený z expertů společnosti GaREP, spol. s r. o. a manažerů MAS Luhačovské Zálesí. 

Strategie byla rovněž připomínkována manažery partnerských MAS. 

Práce na tvorbě strategie území započaly v roce 2013, kdy byla o potřebě zpracování 

strategie informována široká veřejnost. Prvním komunitním krokem k analytickému zjištění 

potřeb obyvatel bylo komplexní dotazníkové šetření. Pomocí jeho tištěné a webové formy se 

podařilo zjistit odpovědi od 506 obyvatel území MAS a realizační tým tak dostal úvodní 

informace k analýze území.  

První komunitní projednání nově připravované strategie území se uskutečnilo 19. října 2013. 

Veřejnost se vyjádřila k silným a slabým stránkám našeho území. Další projednání 

s veřejností proběhlo dne 19. června 2014, kdy se pod vedením externího facilitátora ve větší 
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míře diskutovalo o nejpalčivějších problémech regionu, na které by měla být zaměřena 

strategie území, detailně se zde řešily silné a slabé stránky včetně příležitostí a ohrožení.  

Po uveřejnění analytické části strategie se další veřejná projednání v průběhu let 2014 a 

2015 zaměřila na poznatky zachycené v analytické části a k nasměrování budoucího vývoje 

území. Od roku 2014 tak byly připravovány základní pilíře návrhové a následně i 

implementační části strategie, které byly následně připomínkovány a doplňovány ze strany 

jak zpracovatelů díla, tak primárně členů MAS, veřejnosti v regionu a i na základě celé řady 

osob mimo region. Výsledná podoba díla tak dostala svou podobu přibližně od začátku roku 

2016, kdy byly postupně finalizovány jednotlivé přílohy implementační části strategie včetně 

implementace jako takové. Do začátku jara 2016 tak byla strategie připomínkována a 

doplňována ze strany veřejnosti, primárně pak ze strany jednotlivých členů MAS.  Více 

informací ke komunitnímu projednání, včetně fotografií, zápisů a dalších relevantních příloh 

se nachází na webu společnosti: http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-

mistni-rozvoj/komunitni-projednani/ 

http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/komunitni-projednani/
http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/komunitni-projednani/
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1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS 

Území MAS Luhačovské Zálesí se nachází v jižní části Zlínského kraje. Rozkládá se na rozloze 

226 km2, což představuje přibližně 17,5 % území bývalého okresu Zlín. Základním kamenem 

na cestě k dnešní podobě Luhačovského Zálesí bylo založení Mikroregionu Luhačovské Zálesí 

v roce 1999. Mikroregion Luhačovské Zálesí měl původně 8 zakládajících členů, postupně 

však docházelo k jeho rozšiřování, dnes zahrnuje celkem 24 členských obcí. Vznik obecně 

prospěšné společnosti z iniciativy dobrovolného svazku obcí byl realizován v roce 2007, kdy 

došlo k založení dnešní o. p. s., pod jejíž právní subjektivitou působí MAS Luhačovské Zálesí. 

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v 

Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007.  

Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, je společností, která usiluje o rozvoj, 

obnovu a zlepšování životních podmínek v Luhačovském Zálesí. MAS působí jako organizační 

složka společnosti. 

Tabulka 1 Kontaktní údaje Luhačovské Zálesí, o. p. s. 

Úplný úřední název předkladatele Luhačovské Zálesí, o. p. s. 

Sídlo společnosti Slavičín, Osvobození 25, PSČ 763 21 

Sekretariát společnosti Luhačovice, Masarykova 137, PSČ 763 26 

IČ 27735109 

DIČ CZ27735109 

Právní forma o. p. s. 

Předseda Zdeněk Džoganík 

Ředitel RNDr. Roman Kašpar 

Manažer pro realizaci SCLLD RNDr. Roman Kašpar 

Webové stránky www.luhacovskezalesi.cz  

Elektronická adresa info@luhacovskezalesi.cz  

Datová schránka Srfzndn 

Telefon + 420 774 230 210 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.luhacovskezalesi.cz/
mailto:info@luhacovskezalesi.cz
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1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, ROZDĚLENÍ A JASNÉ DEFINOVÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI 

Organizační struktura Luhačovského Zálesí, o. p. s.: 

• správní rada, 

• dozorčí rada, 

• ředitel a vnitřní organizace Společnosti. 

Základní organizační strukturu MAS tvoří: 

• Plénum    –  nejvyšší orgán, 

• Programový výbor –  rozhodovací orgán, 

• Výběrová komise –  výběrový orgán, 

• Monitorovací výbor – monitorovací orgán. 

Jednotlivé kompetence jsou rozděleny na základě Statutu a jednacího řádu mezi orgány MAS 

a management MAS. 

1.3 ORGÁNY O. P. S. 

Správní rada je výkonným orgánem Luhačovského Zálesí, o. p. s. Mezi kompetence SR patří 

zejména schvalování: 

• rozpočtu obecně prospěšné společnosti, 

• řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy obecně prospěšné společnosti, 

• předmětu doplňkových činností. 
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem Luhačovského Zálesí o. p. s., který: 

• dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony 

a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti, 

• dále je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam 

obsažené údaje, 

• svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné 

společnosti. 

Ředitel a vnitřní organizace Společnosti 

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 

prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitel vykonává funkci v pracovně-právním 

poměru na základě pracovní smlouvy. 

Ředitel společnosti je zodpovědný za vnitřní organizaci Společnosti. 

1.4 ORGÁNY MAS 

Plénum je nejvyšším orgánem MAS a je tvořeno partnery MAS. Plénum se schází minimálně 

1 x ročně.  

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS, jehož členové jsou voleni z partnerů 

MAS.  

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS.  

Monitorovací výbor je orgánem MAS pro monitorování realizace místní rozvojové strategie 

(SCLLD).  
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Přímý dohled nad činností jednotlivých pracovníků MAS je dán manažeru CLLD/MAS. 

Manažer MAS je podřízen Programovému Výboru a je kontrolován Monitorovací komisí. 

Kontrola vedení účetnictví MAS a nastavení procesů jsou zajištěny externí účetní, auditorem 

a také Monitorovacím výborem. Monitorovací výbor je hlavní kontrolní orgán pro SCLLD. 

MAS každoročně zpracovává hodnotící zprávu/evaluaci, ve které uvádí mj. i doporučení pro 

management MAS vedoucí k zefektivnění činností MAS. 

Obrázek 1 Organizační schéma společnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Členská základna MAS Luhačovské Zálesí je kromě obcí regionu tvořena primárně fyzickými a 

právnickými osobami ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se podílejí na základě 

Rámcové partnerské smlouvy na činnosti společnosti. Na základě jejich vzájemné spolupráce 

tak může lépe docházet ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specifikaci 

představ, jakým způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat. V současnosti je 

členem MAS 53 subjektů z regionu.  

Tabulka 2 Rozložení partnerů MAS dle sektorů a dle zájmových skupin 

Zástupci Počet % 

Soukromý 16 
51 

Neziskový 11 

Veřejný 26 49 

Zájmové skupiny Počet % 

Municipality 24 45 

Podnikání 6 11 

Zemědělství a ŽP 10 19 

Společenský život 10 19 

Vzdělávání 3 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

MAS Luhačovské Zálesí (MAS LZ) se snaží, aby členství v MAS přinášelo subjektům i určité 

přímé výhody. Jedná se především o dotační poradenství – aktuální přehled možností 

čerpání dotačních titulů, pomoc při výběru vhodného dotačního titulu a jeho zpracování. Pro 

zástupce podnikatelského sektoru, především z řad malých podnikatelů jde o velmi přínosné 

informace, neboť při svém podnikání nemají kapacitu sledovat veškeré informace a novinky 

týkající se dotací, zástupci MAS tak potřebné náležitosti pro ně realizují. Větší zapojení členů 

je i na základě již zmíněné skutečnosti – menší podnikatelé mají možnost setkávat se na 

různých jednáních v rámci MAS s většími firmami z podnikatelského sektoru, ale také s 

institucemi z jiné zájmové skupiny, kde sbírají veškeré zkušenosti a potřebné informace pro 

své podnikatelské aktivity. Větší firmy jsou naopak rády, že mohou své zkušenosti předat dál. 

Cílem MAS LZ jsou frekventované a produktivní osobní schůzky s jednotlivými členy, které 

přinášejí oběma stranám výhodu informací a vzájemného poradenství. 
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Vymezení území: 

Území Luhačovského Zálesí se nachází na jihovýchodě České republiky a je součástí Zlínského 

kraje. Luhačovské Zálesí, jak už název napovídá, je soustředěno kolem lázeňského města 

Luhačovice, které můžeme definovat jako etnografický subregion, ležící na hranicích 

Valašska, Slovácka a Hané. Luhačovské Zálesí je tak typickou přechodovou oblastí, ve které 

se střetávaly prvky lidové kultury horského typu (Valašsko), s vlivy nížinných oblastí Slovácka 

a Hané. Výsledkem je vznik pozoruhodné lidové kultury s osobitými rysy, která odlišuje 

Luhačovské Zálesí od jiných etnografických oblastí a také regionu vtiskla jeho 

nezapomenutelný charakter. 

Obrázek 2 Území MAS Luhačovské Zálesí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3 Základní údaje o MAS 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2015 

Počet obyvatel MAS 26 158 

Rozloha MAS (m2) 24 785 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přirozeným spádovým střediskem Luhačovského Zálesí jsou Luhačovice, které z pozice 

největších moravských lázní každým rokem lákají tisíce návštěvníků, turistů a lázeňských 

hostů a jsou jednoznačnou kulturní a společenskou metropolí Luhačovského Zálesí. Od roku 

2003 Luhačovice fungují i jako obec s rozšířenou působností, pod něž spadá většina obcí 

v regionu. 

Významné místo v jihovýchodní části území zaujímá město Slavičín, které je největším a 

nejlidnatějším městem dnešního Luhačovského Zálesí a zároveň plní i roli jeho průmyslově-

obchodního centra. Další významnou obcí území jsou Pozlovice, které se nacházejí v přímém 

zázemí lázeňské zóny Luhačovic a které jsou proslulé jako oblíbená destinace cestovního 

ruchu a lázeňství. Do jejich katastru spadá také nadregionální centrum rekreace – 

Luhačovická přehrada. 

Ačkoliv centrem Luhačovského Zálesí jsou jednoznačně Luhačovice, západní část území je 

velmi významně ovlivňována krajským městem Zlín, neboť obce Bohuslavice u Zlína, 

Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Provodov a 

Velký Ořechov už spadají pod obec s rozšířenou působností Zlín. V severovýchodní části 

současného Luhačovského Zálesí jsou v povodí říčky Horní Olšavy (Štávnice) lokalizovány 

obce Slopné, Sehradice, Dolní Lhota a nedaleká Horní Lhota. 

Ve východní části sousedí Luhačovské Zálesí s MAS Ploština, na jihu s MAS Bojkovska, 

v západní části s MAS Dolní Poolšaví a MAS Severní Chřiby a Pomoraví, na severu se 

statutárním městem Zlín a na severovýchodě s MAS Vizovicko a Slušovicko.  
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Obrázek 3 Postavení MAS Luhačovské Zálesí vůči sousedním MAS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Důvod výběru území: 

Území MAS lze na základě fyzickogeografických charakteristik přiřadit k dvěma 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 mapa území MAS Luhačovské Zálesí. 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.  

Z_ZMĚNY/č.2_preferenční_kritéria_PRV_doplnění/01_PŘÍPRAVA_SCLLD/LZ_STRATEGIE/www.luhacovskezalesi.cz
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Shodné či styčné charakteristiky území:  

• region je jednotným územím z hlediska sociálního, ekonomického a kulturního;  

• MAS sdružuje (mimo hlavní centrum) téměř stejně velké obce, které řeší obdobné 

problémy;  

• kvalita životního prostředí je srovnatelná na celém území;  

• zástupci obcí, 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 (5 km z nejbližšího místa mikroregionu) krajského města;  

• působnost na území CHKO Bílé Karpaty;  

• nabídka volnočasových aktivit v mikroregionu;  

• historie mikroregionu. 
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1.5 HISTORIE A ZKUŠENOSTI MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ 

MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s. vznikla v roce 2007, kdy došlo k založení Luhačovského Zálesí, 

obecně prospěšné společnosti, která působí jako zřizovatel MAS. Historie předchůdců MAS, 

respektive sdružení na podporu regionu Luhačovského Zálesí, které fungují na principu MAS, 

je ovšem poněkud pestřejší.  

Základním kamenem na cestě k dnešní podobě MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s. bylo založení 

mikroregionu Luhačovské Zálesí (MLZ) v roce 1999, tehdy ještě zvaného Sdružení obcí 

mikroregionu Luhačovské Zálesí. V průběhu roku 2003 z iniciativy valné hromady 

mikroregionu probíhala jednání, která vyústila v rozhodnutí založit MAS. Tento proces byl 

zakončen ustavujícím setkáním zakladatelů Místní akční skupiny mikroregionu Luhačovské 

Zálesí dne 24. září 2003 v Pozlovicích.  

1.5.1 Strategický plán LEADER „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“ 

2008  2013 

Přípravné práce a způsob zpracování SPL: 

MAS má již bohaté zkušenosti s přípravou a následnou realizací Strategického plánu LEADER. 

Při sestavování SPL MAS vycházela z několika strategických dokumentů, které byly na území 

působnosti MAS 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.  

Významnou roli při tvorbě SPL měl především strategický plán Leader 2007 – 2013, který byl 

zpracován v rámci LEADER ČR 2007. Vzhledem k úspěšnosti MAS 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 SPL. 
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Práce na jeho vypracování započaly přibližně na začátku roku 2008, kdy byla v rámci MAS 

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 při zpracování, kdy vznikly dokonce jednotlivé programové skupiny z řad veřejnosti, 

zabývající se SPL, jež významně reflektovaly taktéž ženy a mládež na území MAS. Kromě toho 

došlo na zpracování SPL za použití komunitního plánování s širokou veřejností v rámci 3 

veřejných zasedání. 

Na zpracování SPL se rovněž aktivně podíleli členové MAS. 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. 2008, 

10. 9. 2008, 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 
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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 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. 

Složení SPL: 

Nástrojem MAS k dosažení cílů Strategického plánu LEADER a naplňování prioritních os byly 

jednotlivé Fiche. V nich byly již cíle MAS zasazeny do reálného a proveditelného rámce s 

jasně stanovenými pravidly, postupy a kritérii, které respektovaly definované prioritní 

oblasti. Pro účely naplnění SPL sestavila MAS 2 priority a 8 Fichí.  

Priorita č. 1 – Rozvoj prosperity regionu 

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, 
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Priorita č. 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. 

Tabulka 4 Rozdělení Fichí a opatření do jednotlivých priorit SPL 

Priorita 1 – Rozvoj prosperity regionu 

Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu FICHE I 

Opatření III.1.2 a) Zakládání a rozvoj mikropodniků 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 

Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu FICHE I 

Priorita 2 – Rozvoj zdraví a krásy regionu 

Opatření I.1.2.3.a) Lesnická infrastruktura FICHE V 

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 

Opatření III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky FICHE VIII 

Zdroj: vlastní zpracování 

Realizace SPL: 

Za dobu realizace SPL bylo vyhlášeno celkem 10 výzev pro příjem žádostí. V těchto výzvách 

došlo k vyhlášení všech Fichí obsažených v SPL. Ve 4. Výzvě byla poprvé vyhlášena nová Fiche 

č. 8 zaměřená na cestovní ruch, do které byl ovšem podán první projekt až v 6. Výzvě.  



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014 – 2020 

23 

Tabulka 5 Rozdělení Fichí a opatření do jednotlivých priorit SPL 
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Tabulka 6 Procentuální využití Fichí dle SPL 

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 

20 % 15 % 2,5 % 2,5 % 20 % 20 % 20 % 0 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 7 Procentuální využití Fichí podaných projektů 

 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 

Počet podaných projektů 4 10 3 9 0 42 56 3 

% využití 3,1 % 7,9 % 2,4 % 7,1 % 0,00 % 33,1 % 44,1 % 2,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 1 Počet projektu ve Fichích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závěrečná evaluace SPL: 

V souvislosti s koncem roku 2014 společnost provedla závěrečné hodnocení metody LEADER, 

která byla v letech 2008 – 2014 realizována na území MAS. Za tuto dobu se podařilo 

v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 36 mil. Kč, což představuje výběr a následnou 

realizaci 97 podpořených projektů napříč celým územím. 

Graf 2Počet projektů v jednotlivých výzvách SPL 2008  2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3Počet projektů podle žadatelů v rámci realizace SPL 2008  2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4 Celkové výdaje, připsané a proplacené dotace projektů ve výzvách dle žadatelů v rámci realizace SPL 

2008  2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Základní činnost MAS: 

Základní činnosti MAS jsou v souladu s realizací místní rozvojové strategie: 

• vypisování výzev pro předkládání projektů v rámci realizace SPL, 

• hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, 

• výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, 

• evidence a monitorování realizace projektů, 

• celková administrace strategie, 

• zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat poskytované služby. 

1.6 VYHODNOCENÍ MINULÝCH ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 

V průběhu let 2007 – 2013 se společnost primárně zaměřila na naplňování Strategického 

plánu „LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ - REGION ZDRAVÍ, KRÁSY A PROSPERITY“. V jeho rámci stanovila 

několik priorit a cílů, kterých dosahovala prostřednictvím fichí a příslušných opatření. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje jednotlivé počty a typy žadatelů v rámci Strategického 

plánu Leader v období 2007 – 2013. 

Tabulka 8 Počet žadatelů v rámci Strategického plánu Leader dle typu žadatele (2007  2013) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 9 Počet realizovaných projektů v rámci Strategického plánu Leader dle typu žadatele (2007  2013) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Obce Svazky obcí Zemědělci Ostatní podnikatelé Neziskové organizace Celkem 

Počet žadatelů 64 1 10 16 36 127 

 
Obce 

Svazky 
obcí 

Zemědělci 
Ostatní 

podnikatelé 
Neziskové 
organizace 

Celkem 

Počet realizovaných 
projektů 

51 1 8 10 27 97 
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Způsob hodnocení a bodování projektů probíhal v návaznosti na preferenční kritéria 

jednotlivých fichí:  

• Úkolem Výběrové komise bylo provést u každé žádosti, která prošla kladně 

administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, bodové hodnocení a to za každou 

fichi dle předem stanovených preferenčních kritérií.  

• Každý člen Výběrové komise před samotným výběrem podepsal prohlášení o 

nepodjatosti.  

• Výběrová komise posuzovala žádosti na základě odevzdaných písemných podkladů 

(žádost, projekt, přílohy).  

• Hodnotitelé bodovali na základě preferenčních kritérií. V rámci hodnocení došlo 

k prostudování jednotlivých projektů, následné diskuzi nad bodovými kritérii a 

vytvoření většinového názoru k bodovému hodnocení tzn., že každý projekt hodnotila 

celá VK.  

• Na základě většinového hlasování došlo ze strany pracovníků MAS k navržení seznamu 

projektů dle přidělených bodů.  

• V případě, že člen VK byl zároveň žadatelem, popřípadě byl personálně či majetkově 

propojen s žadatelem, nemohl tento člen hodnotit daný projekt.  

• Manažer MAS seznámil členy VK s výsledkem hodnocení. Tímto okamžikem bylo 

ukončeno zasedání výběrové komise.  

• Pověřený pracovník MAS vyhotovil seznam vybraných/nevybraných žádostí.  

• Pověřený pracovník MAS měl povinnost do 7 kalendářních dnů ode dne zasedání 

výběrové komise zveřejnit výsledky hodnocení a bodování projektů na webových 

stránkách MAS.  

Zaměření jednotlivých fichí, počty výzev a související informace uvádí tabulka níže. 
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Tabulka 10 Zaměření Strategického plánu Leader – MAS Luhačovské Zálesí 

Název fiche 
Počet 
výzev 

Objem prostředků 
v tis. Kč 

Počet podaných 
projektů 

Počet podpořených 
projektů 

Fiche 1 - Rozvoj cestovního ruchu  3 2 832,8 4 3 

Fiche 2 - Rozvoj drobného a malého 
podnikání  

4 1 417,8 10 7 

Fiche 3 - Zvýšení hodnoty tradičních 
regionálních produktů  

3 0,0 3 0 

Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků  4 1 727,7 9 8 

Fiche 5 -Zvýšení atraktivity lesní 
infrastruktury  

1 0,0 0 0 

Fiche 6 - Obnova a rozvoj vesnic  7 11 224,3 42 32 

Fiche 7 -Zvýšení kvality občanského 
vybavení a služeb v obcích  

8 17 803,8 56 44 

Fiche 8 - Cestovní ruch trochu jinak  3 430,1 3 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí ex – post hodnocení předchozího strategického plánu MAS: 

• zvýšení návštěvnosti území MAS min. o 2 % (dle nárůstu příjmu poplatku za rekreační a 

lázeňský pobyt z údajů Lázní Luhačovice, a. s.; tržby podnikatelů v sektoru stravovacích 

služeb nebyly zjišťovány); 

• obnova funkčnosti Areálu Vlárských strojíren o rozloze 300 ha a přilákání 

22 podnikatelských subjektů, kteří vytvořili 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 nebezpečných míst; 
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• provázání partnerské spolupráce jako iniciace činnosti spolků, zájmových sdružení a 

neziskových organizací. 

Kromě realizace místního partnerství v území MAS Luhačovké Zálesí se MAS snaží vytvářet a 

rozvíjet partnerství i na krajské, národní a mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím realizace 

tzv. projektů spolupráce, které jsou podpořeny např. z dotací Programu rozvoje venkova. 

Jedná se o spolupráci s dalšími MAS v ČR i v zahraničí, příkladem toho jsou jednotlivé 

projekty spolupráce, které MAS se svými spřátelenými MAS. MAS za minulé programovací 

období 2007 – 2013 realizovala necelou desítku projektů – viz. Tabulka 39 Přehled projektů 

síťování a spolupráce.  

Co se týče projektů mimo LEADER, tak společnost za posledních 7 let (období 2009 – 2015) 

realizovala ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí celkem 261 žádostí o dotaci 

v různých dotačních titulech. Z této sumy bylo 182 projektů úspěšných, 70 nikoliv, celková 

úspěšnost společnosti v rámci jednotlivých dotací se tak pohybuje lehce pod hranicí 70 %. 

Nutno také podotknout, že společnost si již od roku 2010 drží stabilní standard nad 25 

připravených dotačních projektů za rok. 

Celkem 261 podaných žádostí o dotaci v letech 2009 – 2015 předpokládalo celkové rozpočty 

projektů ve výši přibližně 280,5 mil. Kč, průměrný rozpočet 1 dotačního projektu je tedy 

v regionu lehce nad 1 mil. Kč, medián je však ještě daleko nižší. Skutečně realizované 

investice pak byly ve výši 198 mil. Kč. Získaná dotace na realizaci úspěšných 182 projektů pak 

byla ve výši 125 mil. Kč, průměrná dotace na 1 úspěšný projekt je necelých 700 tis. Kč. 

Společnost se dále aktivně věnuje venkovskému cestovnímu ruchu v oblasti Luhačovského 

Zálesí a Jižního Valašska. Připravuje mapy, průvodce, brožury a publikace, stará se 

o destinační marketing území, o jeho dobré PR a kvalitní prezentaci regionů u domácích i 

přespolních návštěvníků.  

V programovém období 2007 – 2013 společnost realizovala několik referenčních zakázek 

v oblasti cestovního ruchu včetně jednotlivých marketingových aktivit. Jednalo se jednak 

o realizace v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (naučné stezky, informační panely, 

odpočinková místa – CykloPointy či ActivePointy, dětská hřiště a venkovní posilovny – 
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PlayPointy) a primárně pak o ediční řady informačních materiálů s tematikou Luhačovského 

Zálesí, Jižního Valašska a Resortu Luhačovice. Celkem společnost realizovala v uplynulém 

období cca 30 různých edičních řad v celkovém množství více než 100 000 ks informačních 

materiálů, které byly distribuovány v tištěné podobě občanům a návštěvníkům a sdíleny přes 

webové portály společnosti online. 

Realizace cestovního ruchu v Luhačovském Zálesí zahrnuje tyto aktivity: 

• realizace vzdělávacích seminářů, přednášek, tiskových konferencí a workshopů v 

oblasti cestovního ruchu a destinačního marketingu, 

• realizace propagačních a informačních materiálů (image katalogy, průvodce, mapy), 

• realizace rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu pro obce, hotely, firmy 

apod., 

• realizace grafických a textařských prací, zpracování marketingových materiálů a 

výstupů, 

• online, print a outdoor kampaně a propagace, 

• realizace turistických balíčků a ucelených nabídek a řešení v oblasti cestovního ruchu a 

volnočasových aktivit, 

• realizace PR a marketingových aktivit v rámci jednotlivých edičních řad – destinační 

marketing. 

1.7 LIDSKÝ A FINANČNÍ KAPITÁL 

1.7.1 Zdroje regionu 

MAS v současné době slučuje 24 obcí ve Zlínském kraji. V území MAS působí dvě větší obce, 

které zaměstnávají více lidí na městském úřadu, a to Luhačovice a Slavičín. Z celkového počtu 

24 starostů jich tuto funkci vykonává pouze 18 v uvolněné formě. Zbývajících 6 starostů musí 

vedle řízení obce zastávat i své osobní zaměstnání. Ve většině obcí se na práci spojené s 
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výkonem veřejné správy podílejí starosta, místostarosta a ekonom/hospodář/referent, popř. 

zastupitelé. Ve větších obcích jsou již na obecních úřadech zaměstnáni pracovníci v 

jednotlivých odborech (Luhačovice a Slavičín). Všech 24 obcí v území MAS je členem 

Mikroregionu Luhačovské Zálesí. 

1.7.2 Zdroje MAS  

Lidský a finanční kapitál samotné MAS je stabilizovaný a pracovní tým je na velmi dobré 

úrovni.    

MANAŽER PRO REALIZACI SCLLD – RNDr. Roman Kašpar – má vysokoškolské vzdělání v oboru 

Politická geografie zakončené rigorózní zkouškou, po dobu studia akcent na regionální rozvoj 

a evropskou spolupráci a integraci, má 8 let zkušeností s realizací metody LEADER v regionu 

jako manažer MAS a stejně letité zkušenosti s komplexním dotačním poradenstvím, 

primárně pak v OPŽP, PRV, IROP (ROP), OPPS SR-ČR, výběrovými a zadávacími řízení 

v EU/ESIF fondech aj. Hlavní manažer všech realizovaných projektů přes MAS v území – cca 

250 projektů. Od roku 2012 místopředseda krajské sítě NS MAS ČR pro Zlínský kraj, 

organizátor celé řady eventů a vzdělávacích akcí pro MAS ČR.    

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA ADMINISTRACE – Bc. Zuzana Valášková – má vysokoškolské 

vzdělání v oboru Finanční řízení podniku, má 4 roky zkušeností s realizací metody LEADER 

v regionu, primárně pak s projekty PRV, OPŽP, přeshraniční spolupráce, národní a krajské 

dotační programy. 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA ADMINISTRACE – Mgr. Michaela Horňáková – má vysokoškolské 

vzdělání v oboru Sociologie a andragogika, má 2 roky zkušeností s realizací metody LEADER 

v regionu, primárně pak s projekty PRV, OPŽP, ROP (IROP). 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA ŠKOLSTVÍ – Blanka Janišová – má středoškolské vzdělání 

ekonomického charakteru, 2 roky zkušeností s realizací metody LEADER v regionu, 4 roky 

projektová manažerka, specialistka na projekty v oblasti školství a zaměstnanosti – OPLZZ 

(OPZ) a OPVK (OPVVV). Předtím letité zkušenosti v rámci krajských hospodářských komor.  
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Z pohledu finančního kapitálu MAS není vlastníkem nemovitostí, ale za to disponuje 

dostatečnou finanční rezervou, která pomohla zvládnout období mezi jednotlivými 

programovými obdobími. MAS vlastní pouze výstupy projektů spolupráce a materiálně 

technické vybavení v kanceláři. Luhačovské Zálesí o.p.s. díky své předešlé rozvojové činnosti 

generovalo hospodářské výsledky, díky nimž není problém spolufinancovat i budoucí aktivity 

MAS, případně spolufinancování vlastních podílů v rámci realizace SCLLD. Společnost a 

potažmo tedy i MAS tedy není závislá na obcích či podnikatelích, co se týče předfinancování, 

a je tedy zcela soběstačná a o to více nezávislá.  

1.8 KOMUNIKACE PŘI TVORBĚ SCLLD 

Základním principem pro tvorbu i realizaci strategie je pro nás princip „zdola – nahoru“ tj. že 

do tohoto procesu je zapojen široký okruh místních aktérů a reprezentantů různých 

zájmových skupin, což posiluje opodstatněnost předkládaných projektů. Protože zpracování 

střednědobé strategie je složitý úkol, který čerpá informace především od místních obyvatel 

a členů MAS, bylo potřebné mít jasně stanovenou představu o způsobech komunikace a 

spolupráce s jednotlivými komunitami a občany. MAS má k dispozici databázi údajů o 

jednotlivých členech MAS (telefonní a e-mailové kontakty). Využívá ji pro informování o 

zasedání jednotlivých orgánů MAS, ověřování dat, aktuálně vyhlášené výzvy, ověřování dat, 

dotazníková šetření apod. Dále MAS využívá pro základní komunikaci s členskou základnou 

těchto kanálů: 

• vlastní zpravodaj MAS – Novinky Luhačovského Zálesí  

• vlastní podstránky MAS na webu společnosti Luhačovské Zálesí – 

http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/ 

• emailový newsletter zasílaný dle potřeb členské základně – News Luhačovského Zálesí 

Pro potřeby tvorby strategie a její širší komunikace byl projektovým týmem vypracován tzv. 

Komunikační plán MAS, který se v průběhu tvorby strategie doplňoval. V rámci tohoto plánu 

byly stanoveny následující metody komunikace. 

http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/
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Tabulka 11 Metody komunikace MAS 

Metoda komunikace Způsob komunikace se členy MAS 

Prezentace, vzdělávací akce, 
školení, semináře 

pro zúčastněné možnost moderované diskuse, podporováno Power 
pointovými prezentacemi a příklady dobré praxe 

Přímá osobní komunikace 
na vzdělávacích akcích, školeních, seminářích a osobních konzultacích zejména 
k plánovaným záměrům 

Telefonický kontakt 
je k dispozici na webu MAS pro případné konzultace či podávání informací o 
MAS, manažeři MAS jsou velmi často využívání k této komunikaci se zájemci 
v regionu 

E-mailový kontakt 
je k dispozici na webu MAS pro případné konzultace či podávání informací o 
MAS, posloužil i jako prostředek získávání vyplněných zásobníků projektů členů 
MAS  

Web MAS 
informuje o průběhu tvorby strategie (pozvánky, zápisy), sumarizuje jednotlivé 
části strategie, případně další relevantní informace 

Facebook MAS  
nově byl založen facebook MAS, kde komunita může navzájem sdílet 
zkušenosti a informace 

Zpravodaj MAS 
2x ročně informují o novinkách a dění okolo MAS včetně postupu přípravy 
strategie (mimo jiné i o dalších aktivitách společnosti) 

Newsletter MAS 
Cca 12x ročně informují o novinkách a dění okolo MAS včetně postupu přípravy 
strategie (mimo jiné i o dalších aktivitách společnosti) 

Veřejné připomínkování 
SCLLD  

veřejné připomínkování SCLLD zveřejněním na webovém portálu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komunikace s obyvateli MAS funguje průběžně neustále (nejen v období přípravy strategie) 

přes aktualizované informace na webu www.luhacovskezalesi.cz 

V procesu strategického plánování pro období 2014 – 2020 se MAS snažila o inovační prvky, 

kterými jsou např.:  

• založení facebooku MAS,  

• zveřejnění dokumentu k připomínkování veřejností, 

• dotazníkové šetření.  

Všechny tyto inovační aktivity mají zároveň integrující charakter v rámci území, protože 

mapují danou oblast na celém území resp. přístup k nim je z celého území MAS neomezen, 

kdokoli se může zapojit a vyjádřit tak svůj názor.  

Konkrétní popis tvorby SCLLD komunitním způsobem je součástí povinných příloh SCLLD, viz. 

Příloha 4 Komunitní projednání (Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD). 

http://www.luhacovskezalesi.cz/

