
„Poodří plné příležitostí“
aneb Vánoce v regionu

V dubnu letošního roku se zástupci ob-
ce Petřvald zúčastnili akce „Poodří plné pří-
ležitostí“ aneb setkání ve Skotnici, kterou
pořádala Místní akční skupina Regionu Po-
odří ve spolupráci s obcí Skotnice. Toto se-
tkání zástupců obcí a školní mládeže bylo
věnováno historii života na vesnici se svými
zvyky a tradicemi. Atmosféra akce a nápa-
ditost provedení inspirovaly Ilonu Jahodářo-
vou a Kamilu Pliskovou, pracovnice OÚ Pe-
třvald, k nápadu uspořádat podobnou akci
ve spolupráci s MAS Regionu Poodří, věno-
vanou tradicím a zvykům vánočního a před-
vánočního období, v Petřvaldě. Na první
přípravnou schůzku byli pozvaní lidé, kteří
jsou nejen kreativní, ale také ochotní se za-
pojit ve volném čase do pořádání aktivit pro
ostatní. Když všichni dali hlavy dohromady,
nápady se začaly jen hrnout a byla utvoře-
na konkrétní představa, jak by akce měla
vypadat a zároveň byly rozděleny konkrét-

ní úkoly a převzata zodpovědnost za jejich
realizaci.

Samotné akce se zúčastnili zástupci 13
členských obcí MAS Regionu Poodří. Účast-
níci měli možnost shlédnout vystoupení dě-
tí mateřské školy, které zazpívaly vánoční
koledy, k údivu všech přítomných zahrály na
flétničky a předvedly pořádnou zimní kou-
lovačku. Žáci základní školy předvedli živý
betlém, který byl doprovázen příběhem na-
rození Ježíše Krista v Betlémě. 

Po kulturním programu se děti zapojily
do vytváření výrobků spojených s časem vá-
nočním i předvánočním jako: pouštění oře-
chových skořápek se svíčkou, výroba vánoč-
ních srdíček na mašli, zdobení jablíček, zdo-
bení perníčků, výroba vánočních přáníček,
výroba zvonečků a ozdob ze stužek a roz-
krajování jablíček. Rovněž měly možnost
shlédnout ukázku pletení ponožek.

Pokračování na straně 2

Vážení čtenáři,
pravidelně v létě a v zimě vydáváme zpravodaj
Místní akční skupiny Regionu Poodří. Nyní se již
jedná o páté číslo zpravodaje „Poodří plné příle-
žitostí“, který je vydáván v souvislosti s realizací
Integrované strategie rozvoje území „Dveře Po-
odří dokořán“ a Strategického plánu Leader MAS
Regionu Poodří, o. s. v rámci Programu rozvoje
venkova ČR na léta 2007–2013.

V prvním pololetí letošního roku byla sdruže-
ním vyhlášena 3. výzva. Vzhledem k tomu, že ne
všechny projekty prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti, nebyly rozděleny všech-
ny finanční prostředky, byla v měsíci srpnu vyhlá-
šena 4. výzva k předkládání žádostí do fiche č. 1
a č. 5. V rámci 3. výzvy bylo podpořeno 7 projek-
tů s dotací ve výši 7.758.095,– Kč a v rámci 4. vý-
zvy pak 3 projekty s dotací ve výši 1.837.266,– Kč.
Tyto tři projekty procházejí nyní administrativní
kontrolou RO SZIF Opava.

Každoročně se účastníme výstavy Země živi-
telka v Českých Budějovicích. V letošním roce se
výstava konala ve dnech 26.–31. srpna a pre-
zentovali jsme se již počtvrté. Mezi další aktivity
patří předávání zkušeností. Na půdě naší místní
akční skupiny jsme na podzim přivítali návštěvu
z Ukrajiny, z města Lvov a blízkého okolí, dále
studenty Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystri-
ce a zástupce MAS Lev, okres Levoča a MAS Ša-
frán, okres Prešov. Při této příležitosti bych rád po-
děkoval všem, kteří nám pomohli a podíleli se na
prezentaci úspěšných projektů realizovaných s fi-
nanční podporou EU, především programu Lea-
der. Poděkování patří také vedení obce Petřvald,
která uspořádala v partnerství s našim sdružením
úspěšnou akci „Poodří plné příležitostí“ aneb Vá-
noce v regionu. A v neposlední řadě všem, kteří
se podíleli na organizaci „Poodří plné příležitos-
tí“ aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti.

Vážení občané Poodří, dovolte mi, abych Vám
popřál veselé prožití svátků vánočních, úspěšný
a pohodový nový rok a těšíme se na možnou spo-
lupráci v roce 2011. Ing. Oldřich Usvald,

manažer MAS Regionu Poodří, o.s.
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Veřejné slyšení v MAS Moravský kras netradičně

„Poodří plné příležitostí“ aneb Vánoce v regionu
Pokračování ze strany 1

Také pohoštění bylo připraveno pro účastníky v duchu vánoč-
ním: vánočky, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, vánoční závin
z cukrárny U Dědoušků a tradiční zelňačka. K pití pak vánoční bez-
alkoholový grog, šípkový a vánoční čaj. Obsluhu zabezpečovaly
„Holki Sokolki“. Sál sokolovny, ve kterém se akce konala, byl vá-
nočně vyzdoben včetně vánočního stromečku. Na všechny zúčast-
něné dýchla vánoční atmosféra.

Tato již druhá akce v duchu sloganu „Poodří plné příležitostí“ se
vydařila a jistě přispěje k další inspiraci a k námětům pro pokračo-
vání. Závěrem je nutno všem, kteří přiložili ruku k dílu, kteří se po-
díleli na uspořádání této akce poděkovat za pomoc a spolupráci,
především oběma pracovnicím OÚ Petřvald, zmíněným v úvodu to-
hoto článku. Ing. Oldřich Usvald

manažer MAS Regionu Poodří, o. s.
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Na zámku ve Křtinách se dne 30. 9. 2010
uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů projektů
podaných ve 4. výzvě realizace SPLr MAS Mo-
ravský kras o. s. „Nové výzvy a nové příleži-
tosti pro Moravský kras“. Veřejné slyšení pro-
běhlo tentokrát i jako setkání partnerů a spo-
lupracujících subjektů v našem regionu.
Zúčastnili se ho naši partneři z MAS Regionu
Poodří a MAS Moravská cesta (Litovelsko-Po-
moraví) a také pracovníci Regionálního od-
boru Státního zemědělského intervenčního
fondu v Brně, oddělení metodiky osy IV. Pro-

gramu rozvoje venkova z CP SZIF v Praze
a odboru Řídícího orgánu PRV MZe. 

Veřejného slyšení se samozřejmě zúčast-
nili i žadatelé, kteří předložili svoje projekty ve
4. výzvě a členové výběrové komise naší MAS.
Tito představili své projekty a zodpověděli na
dotazy přítomných. Nejednalo se jenom o do-
tazy, ale i doporučení při realizaci projektů, rea-
lizaci zadávacích řízení a povinné publicitě pro-
jektů. Netradičně pojaté veřejné slyšení přispě-
lo k vytváření a prohlubování partnerství všech
subjektů podílejících se na rozvoji venkova, ne-
jen na území naší místní akční skupiny.

Ing. J. Jančo, manažer MAS Moravský kras



4. výzva MAS Regionu Poodří, o.s.
MAS Regionu Poodří, o.s. vyhlásila v roce 2010 dvě výzvy, v pořadí

již třetí výzvě vybrala 7 projektů, ve čtvrté výzvě pak další 3 projekty.
Čtvrtá výzva byla orgány sdružení vyhlášená dne 16. srpna 2010

s termínem pro předkládání žádostí od 10. září do 17. září 2010 do
16.00 hodin.

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ ŽADATELŮ O DOTACI

Předkládat projekty v rámci realizace Strategického plánu Leader
„Poodří plné příležitostí“ MAS Regionu Poodří 2007–2013 mohli
a v budoucnu budou moci žadatelé pouze pokud mají místo bydliš-
tě, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí Albrechtičky,
Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životi-

Žadatel Název Projektu Celk. výdaje Dotace
Fiche č. 1 – Cesty poznání venkova
Karel Hasal „Turistická ubytovna Hůrka“ 1.628.655,– 977.193,–
Fiche č. 5 – Zlepšení kvality života v Poodří
Obec Kateřinice „Rekonstrukce a ozvučení sálu kulturního domu v obci Kateřinice“ 603.102,– 452.326,–
Obec Petřvald „SLUNÍČKOVÁ ZAHRADA aneb Když mám chuť si hrát“ 543.663,– 407.747,–

Číslo Název Hlavní Alokace pro
fiche fiche opatření 4. výzvu 2010
F1 Cesty poznání venkova III.1.3. 860.475,– Kč
F5 Zlepšení kvality života III.2.1.2. 1.000.000,– Kč
Celková výše alokace pro 4. Výzvu 2010 1.860.475,– Kč

Projekty vybrané k finanční podpoře:

Projekty předložené v rámci 4. výzvy byly dne 19. října 2010 předloženy na RO SZIF do Opavy k zaregistrování. Nyní u těchto žádostí
probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti včetně kontroly správnosti postupu MAS při výběru projektů k finanční podpoře.

Pavla Brugerová, administrativní pracovník MAS

ce, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov,
Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Studénka, Suchdol nad Od-
rou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné.

Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Re-
gionu Poodří v opatření IV.1.2. byla pro rok 2010 stanovena ve vý-
ši 9.767.522,– Kč. Z důvodu, že ne všechny projekty předložené
v rámci 3. výzvy prošly administrativní kontrolou, byla vyhlášena
v měsíci srpnu výzva č. 4. Žadatelé mohli předkládat ve 4. výzvě
své projekty v rámci fiche 1 a 5:

Podrobný popis fichí včetně oprávněných žadatelů byl vyvěšen
na webových stránkách sdružení: www.mas.regionpoodri.cz.

V rámci 4. výzvy byly přijaty 3 projekty s celkovými uznatelnými
náklady ve výši 2.775.420,– Kč a požadavkem na dotaci ve výši
1.837.266,– Kč, které byly předloženy k hodnocení. Z předlože-
ných tří žádostí byly dvě předloženy obcemi a jedna podnikatel-
ským subjektem. 

Na základě veřejného slyšení zástupců předkladatelů, které se
uskutečnilo v úterý 12. října 2010 a po projednání výběrovou ko-
misí, se programový výbor MAS seznámil dne 14. října 2010 s vý-
sledky bodování projektů a odsouhlasil předložené projekty k fi-
nanční podpoře v rámci 4. výzvy.

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci
víceúčelového areálu v Albrechtičkách, kte-
rý slouží široké veřejnosti. V rámci projektu
byly pořízeny stoly, lavičky a odpadkové ko-
še. Důležitou doprovodnou součástí projek-
tu je nová výsadba veřejné zeleně a pořízení
techniky pro její údržbu, která zajistí kvalitní
péči o trávník. V areálu je k dispozici moder-
nizované zázemí a veřejný prostor pro vol-
nočasové aktivity návštěvníkům z řad turistů,
občanů a to všech věkových kategorií.

„Úprava víceúčelového
areálu v Albrechtičkách“

Obec Albrechtičky

Ukončení realizace projektů z 2. výzvy, rok 2009
V rámci realizace 2. výzvy předložilo již devět  úspěšných příjemců dotace, z celkem 11 podpořených projektů,  Žádosti o proplace-

ní výdajů. Z těchto předložených žádostí byly proplaceny 4 projekty s dotací celkem ve výši 2.382.587,– Kč a dalších 5 projektů čeká na
schválení platby s dotací celkem ve výši 4.497.016,– Kč. Pokračování na dalších stranách
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Cílem projektu je zlepšení stavu místní komunikace, která se nachází mezi obcí Petř-
vald a jeho místní části Petřvaldík. Jedná se o komunikaci, která slouží pro místní občany
a cyklisty, kteří zde projíždějí po značené cyklotrase „Jantarová stezka“. Úpravou místní
komunikace se podstatně zlepšil její technický stav. Provedená úprava povrchu je trvalejší
a nebudou prováděny každoroční vysprávky výmolů, které stav komunikace nezlepšují.

„Úprava místní komu-
nikace v Petřvaldíku“

Obec Petřvald

Výsledkem projektu je oprava kamen-
ného kříže v Petřvaldě, který připomíná mí-
stním občanům smutný konec vesnice Har-
ty. Dalším hlavním výstupem projektu je vy-
tvoření podstavce pro pamětní balvan,
který je umístěn u západního vstupu na le-
tiště Mošnov, na turistické a cykloturistické
trase. Tento památník bude pro další gene-
race připomenutím jedné docela malé ves-
ničky Harty, která musela ustoupit výstavbě
letiště Mošnov. Vedle památníku je umístě-
na informační tabule o historii obce Harty.

„Připomenutí historie,
památník zaniklé obce Harty“

Obec Petřvald

Projekt řeší vybudování nové příjezdové
komunikace, provedení nových chodníků
a zpevněných ploch. Důležitou doprovod-
nou součástí projektu je realizace sadových
úprav, která vylepší vzhled a estetickou po-
dobu sportovního areálu. Vysázená zeleň vy-
tváří tzv. klidové zóny, respektive přirozené
rozhraní mezi jednotlivými stavebními objek-
ty. Realizace projektu přispěla k modernizaci
sportovně rekreačního areálu, především ve
smyslu zlepšení dopravní a technické infra-
struktury a přírodně-estetického vzhledu.

„Zlepšení vzhledu rekreačního
areálu v Jeseníku nad Odrou“

Obec Jeseník nad Odrou

Projekt je zaměřen na obnovu venkov-
ních omítek kostela sv. Vavřince v Bílově.
Kostel je využíván přede-
vším k bohoslužebným
účelům – pravidelné bo-
hoslužby, pohřby, křtiny
a svatby. V kostele se také
pořádají koncerty. Tímto
projektem došlo ke zkva-
litnění vzhledu a funkční-
ho potenciálu římskoka-
tolického kostela svatého
Vavřince v Bílově.

„Obnova venkovních omítek
kostela sv. Vavřince v Bílově“

ŘKF Bílov
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Realizace projektu spočívala ve staveb-
ních úpravách staré zemědělské usedlosti.
Stavební úpravy byly provedeny v takové mí-
ře, aby bylo možné vytvořit nové ubytovací
kapacity. Hlavním výsledkem projektu je vy-
tvoření 12 míst ubytování, výčepu a klubov-
ny. Na dvoře byly provedeny zpevněné plo-
chy pro parkování aut, venkovní posezení
a dětský koutek. Řešení celého ranče je na-
vrženo tak, aby si každý návštěvník mohl
najít svůj zájem, příjemně si odpočinout
a odnést si kousek venkova s sebou.

„Ranč Zlámaná podkova –
rozvoj venkovské turistiky“

Petr Kašpárek

Hlavním výsledkem projektu je rekonstrukce nevhodného stávajícího oplocení v zá-
meckém parku jako oblíbeného veřejného prostranství. Dalším důležitým výstupem pro-
jektu je pořízení parkové techniky, která umožní údržbu travnatých ploch v zámeckém
parku. Park nadále slouží jako funkční prostor pro návštěvníky při různých akcích pořá-
daných obcí Kunín.

„Obnova parku
v Kuníně“

Obec Kunín

Hlavním předmětem projektu je oprava fasády a výměna
střešní krytiny na věži kostela. Nedílnou součásti projektu je ta-
ké montáž a instalace nového zařízení pro zajištění kvalitního
chodu kostelního zvonu. Realizace projektu přispěla ke zkva-
litnění vzhledu a funkčního potenciálu římskokatolického kos-
tela svatého Mikuláše. 

„Oprava věže římskokatolického kostela
sv. Mikuláše v Albrechtičkách“

ŘKF Albrechtičky
Předmětem projektu je dokončení rekonstrukce kaple sv.

Františka a na několik desetiletí bude zajištěn bezproblémový
provoz kaple. V rámci realizace projektu byla vyměněna část
krovů poškozená hnilobou a byla položena kompletně nová
střešní krytina v provedení imitace břidlice. Kaple je využívána
jako místo pro konání bohoslužeb, posledních rozloučení, po-
řádání komorních výstav nebo koncertů.

„Oprava střechy kaple sv. Františka“
Městys Suchdol nad Odrou

Název žadatele Žádost o proplacení Kontrola RO SZIF Celkové výdaje Dotace
Obec Petřvald 31. 8. 2010 17. 9. 2010 229.785,– 52.173,–
Obec Jeseník n. O. 16. 8. 2010 9. 9. 2010 1.453.265,– 1.092.198,–
Obec Petřvald 27. 9. 2010 11. 10. 2010 565.263,– 250.803,–
Obec Albrechtičky 12. 10. 2010 27. 10. 2010 1.304.391,– 987.683,–
ŘKF Bílov 22. 10. 2010 10. 11. 2010 1.640.636,– 1.475.180,–
Obec Kunín 2. 12. 2010 7. 12. 2010 1.533.169,– 1.026.846,–
ŘKF Albrechtičky 30. 11. 2010 19. 11. 2010 520.602,– 457.075,–
Městys Suchdol n. O. 30. 11. 2010 9. 12. 2010 787.964,– 589.915,–
Petr Kašpárek 1. 12. 2010 16. 12. 2010 1.550.000,– 930.000,–

Pavla Brugerová, administrativní pracovník MAS
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Program Leader – projekty Spolupráce MAS Regionu Poodří
Projekty označené marketingovou znač-

kou „Moravská brána do Evropy“ neboli
„MBE“ jsou projekty Spolupráce programu
Leader, které předkládají partnerské místní
akční skupiny a to MAS Moravská cesta, o. s.,
MAS Moravský kras, o. s. a MAS Regionu Po-
odří, o. s. Tomuto partnerství MAS byly pod-
pořeny celkem tři projekty Spolupráce:

• „Moravská brána do Evropy
– nové venkovské expozice a muzea“
– projekt končí

• „Moravská brána do Evropy
– mapování a studie obnovy technic-
ko-historických památek na venkově“
– projekt se realizuje

• „Moravská brána do Evropy
– nové zázemí pro činnost spolků
a propagaci MAS na venkově“
– projekt končí

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY –
NOVÉ VENKOVSKÉ EXPOZICE A MUZEA“

Místní akční skupina Regionu Poodří ve
spolupráci s obcí Bartošovice a v partnerství
s MAS Moravská cesta, o. s. a Moravský kras,
o. s. realizovala projekt spolupráce „Morav-
ská brána do Evropy – nové venkovské
expozice a muzea“.

Projekt byl realizován za finanční podpo-
ry Programu rozvoje venkova ČR, programu
Leader, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kul-
turního dědictví venkova.

Výstupem projektu spolupráce je obnova
tří stávajících objektů pro nové venkovské
expozice a muzea a to v Bouzově – MAS Mo-
ravská cesta, v Senetářově – MAS Moravský
kras a v Bartošovicích – MAS Regionu Poodří.

Muzeum na zámku v Bartošovicích
představuje expozici v prostorách druhého
podlaží objektu bartošovického zámku, ve
které chce místní akční skupina veřejnos-
ti představit nejen historii a současnost kra-
je bývalého Moravského Kravařska, ale také
poukázat na bohatou kulturní historii sa-
motných Bartošovic a nejbližšího okolí. Sa-
mostatným oddílem se expozice chce vyjá-
dřit rovněž k období bitvy u Slavkova, jejíž
předehra i důsledky se kolem roku 1805 ne-
vyhnuly ani místnímu kraji. Stručně jsou také
zmíněny přírodní poměry Moravského Kra-
vařska a současné oblasti Poodří a Regionu
Poodří.

Expozice je rozdělena do čtyř oddílů:
– Moravské Kravařsko
– Bartošovice a bartošovický zámek
– Bitva u Slavkova a Novojičínsko
– Galerie osobností
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Expozice je svým pojetím zaměřena ne-
jen na školní mládež, rodiny s dětmi, turisty,
stejně tak na místní obyvatele, kterým se tak-
to ucelený pohled na historii i současnost Bar-
tošovic a blízkého okolí nabízí poprvé.

Slavnostní otevření expozice se uskutečni-
lo v pátek 5. listopadu 2010 v 17.00 hodin za
účastí zástupců partnerských místních akč-
ních skupin nejen z České republiky, ale také
ze Slovenska. Otevření se dále zúčastnili čle-
nové MAS Regionu Poodří, zástupci členských
obcí Regionu Poodří, zástupci německého
spolku Kuhländchen a pozvání hosté.

První návštěvníci expozici shlédli v sobotu
6. listopadu v rámci akce „Poodří plné příle-
žitostí“ aneb Podzimní pooderské rybářské
slavnosti. Pro další zájemce bude expozice
otevřena při zahájení turistické sezóny 2011,
tj. od 1. května 2011.

„MORAVSKÁ BRÁNA DO EVROPY – NOVÉ ZÁZEMÍ
PRO ČINNOST SPOLKŮ A PROPAGACI MAS NA VENKOVĚ“

– UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE

V měsíci prosinci končí projekt Spolupráce „Moravská brána
do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci
MAS na venkově“, který byl realizován rovněž v partnerství „Mo-
ravská brána do Evropy“. Výstupem projektu bylo pořízení zázemí
pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, jako je
velkoplošný stan, propagační stánky, ozvučovací technika, ale také
sedací nábytek. Místní akční skupina Regionu Poodří v rámci pro-
jektu pořídila velkoplošný stan, tří propagační stánky a ozvučovací
techniku. Toto zařízení bude moci být zapůjčeno členům sdružení,

případně spolkům, ale ne ke komerčnímu využití, ale pro propa-
gaci a prezentaci, pro akce, které nepřinášejí zisk.

MAS Regionu Poodří využila letos tradičního výlovu bartošovic-
kého rybníku k prezentaci výstupů tohoto projektu na akci v sobo-
tu 6. listopadu 2010, kterou nazvala „Poodří plné příležitostí“ aneb
Podzimní pooderské rybářské slavnosti.

V doprovodném programu bylo možno shlédnout výstavu z čin-
nosti MAS Regionu Poodří, novou muzejní expozici Moravského Kra-
vařska, regionu a obce, která byla otevřena slavnostně dne 5. listo-
padu v rámci projektu „Moravská brána do Evropy – nové ven-
kovské expozice a muzea“. Dále pak ke shlédnutí byla připravena
výstava obrazů a dřevěných soch pana Miroslava Hanzelky z Libhoš-
tě, ukázka malování vánočních ozdob firmy Lyra decor, s.r.o., vy-
stoupení skupiny Fajné pustějovské děvuchy a v neposlední řadě ta-
ké návštěva Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centrum
ekologické výchovy.

Součástí akce bylo slavnostní předávaní certifikátů regionální
značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. Jednalo
se o udělení nových certifikátů 5 výrobkům od 3 výrobců a pro-
dloužení certifikace 12 výrobkům.

Akce se zúčastnili zástupci partnerských místních akčních skupin
a to MAS Moravská cesta, MAS Moravský kras a ze Slovenska zá-
stupci MAS Podpoľanie. Tohoto setkání bylo využito k předání zku-
šeností z vlastní činnosti jednotlivých sdružení a možnosti prohlou-
bení partnerství, např. seznámením s příklady dobré praxe na úze-
mí působení jednotlivých MAS a v neposlední řadě pak seznámení
s projekty podporující udržitelný rozvoj na venkově.

Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o. s.
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Projekt Spolupráce „Moravské a slezské ovocné stezky“
byl podpořen

Název projektu MAS Kraj Rozpočet

Řemeslo má zlaté dno

MAS Český les Plzeňský 1 629 839
MAS Krajina srdce Jihočeský 1 485 469
MAS Sokolovsko Karlovarský 1 518 978
LAG Tirschenreuth e. V. Německo –

Středočeská ovocná stezka MAS Podlipansko Středočeský 2 078 711
Region Pošembeří Středočeský 1 367 740

Našim nejmenším
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska Pardubický 1 231 797
MAS Boskovicko PLUS Jihomoravský 419 976
MAS Partnerství venkova Jihomoravský 905 243

Regionem renesance nejen po stopách historie
MAS Mikroregionu Telčsko Vysočina 1 810 040
MAS Třešťsko Vysočina 1 752 730
MAS Jemnicko Vysočina 430 080

Oživlý svět technických památek MAS Opavsko Moravskoslezský 1 103 437
MAS Nízký Jeseník Moravskoslezský 1 030 486

Moravské a slezské ovocné stezky

MAS Nízký Jeseník Moravskoslezský 649 883
MAS – Partnerství Moštěnka Olomoucký 477 209
MAS Regionu Poodří Moravskoslezský 609 158
MAS Bojkovska Zlínský 552 295
MAS Horňácko a Ostrožsko Zlínský 535 997
RÝMAŘOVSKO Moravskoslezský 465 383
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Olomoucký 562 583

Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě
MAS Horňácko a Ostrožsko Zlínský 3 679 999
MAS Strážnicko Jihomoravský 584 000
Kopaničiarsky región Slovensko –

Cesty zámeckých pánů MAS Náš region Karlovarský 4 490 000
MAS 21 Karlovarský 470 000

Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku MAS Prostějov venkov Olomoucký 1 306 611
MAS Na cestě k prosperitě Olomoucký 2 071 494

Projekty MAS pro podporu venkovské identity při-
nášejí novou kvalitu života do venkovských oblastí

Podhorácko Vysočina 676 000
Stowarzyszeniem „Partnerstvo dla Krajny i Paluk“ Polsko –

Najdi poklad ve svém regionu MAS Společná cesta Jihomoravský 963 600
MAS Na cestě k prosperitě Olomoucký 1 286 000

Venkov za sportem Místní akční skupina Šipka Vysočina 1 979 600
Otevřené zahrady Jičínska Královéhradecký 2 590 382

Po formanských cestách, stezkách
– křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami

MAS Hříběcí hory Zlínský 3 635 140
MAS – Partnerství Moštěnka Olomoucký 955 720

Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska MAS Mikroregionu Buchlov Zlínský 1 285 000
MAS Hornolidečska Zlínský 1 054 000

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond dne
19. 11. 2010 obdržel celkovou částku závaz-
kování opatření IV.2.1. Realizace projektů
spolupráce na 10. kolo příjmu žádostí PRV,
na základě které schválil 14 Žádostí o dotaci
v celkové výši podpory 47.644.580,– Kč.
Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla
na 23 bodech.

V následující tabulce uvádíme specifikaci
schválených žádostí v rámci záměru a) a b).
Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla
žádosti, pod každou koordinační místní akč-
ní skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny
partnerské místní akční skupiny „PMAS“ da-
ného projektu, vždy s uvedením místa reali-
zace projektu (NUTS 3) resp. státu a výše po-
žadované podpory na svou část projektu.

V 10. kole PRV získalo podporu pouze 14 projektů spolupráce ze 72 žádostí
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Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010

Ministerstvo zemědělství 4. října 2010 zve-
řejnilo výsledky hodnocení všech MAS v ČR
a jejich zařazení do 4 kategorií (A – D). Tyto
ještě rozdělilo podle délky realizace jejich Stra-
tegických plánů LEADER – zvláštní skupinou
jsou MAS 48 vybrané v první vlně v roce 2008,
jinou MAS 32 vybrané ve druhé vlně v roce
2009 a poslední dodatečně vybrané MAS
32+. Hodnocení MAS provedlo MZe ve spo-
lupráci se SZIF a Národní sítí MAS ČR v čer-
venci a srpnu. V srpnu pak vyhlásilo na Zemi
živitelce v Českých Budějovicích 10 nejlepších
MAS a udělilo dalších 11 ocenění. Do katego-
rie A patří 16 MAS z 48, 11 MAS ze skupiny
32 a 8 MAS ze skupiny 32+. Celkem tvoří ka-
tegorii A 35 regionů, kategorii B 39 regionů,
20 MAS patří do kategorie C a 17 MAS v ka-
tegorii D by mělo svůj přístup přehodnotit.

V letošním roce proběhlo ve spoluprá-
ci Ministerstva zemědělství, Státního ze -
mědělského intervenčního fondu a Národ-
ní sítě MAS první celkové hodnocení míst-
ních akčních skupin podpořených v rámci
opatření IV.1.1 Místní akční skupina Pro-
gramu rozvoje venkova ČR 2007–2013.

V červenci a srpnu se uskutečnily návště-
vy krajských hodnotících komisí u jednotli-
vých místních akčních skupin (dále jen MAS)
a 10. 8. 2010 proběhlo společné závěrečné
jednání všech třinácti hodnotících komisí.
Návazně Ministerstvo zemědělství posoudi-
lo výsledky návštěv u MAS spolu s dalšími
kriterii hodnocení – administrativní chybo-
vostí jednotlivých MAS, naplňováním fi-
nančního plánu a spoluprací při hodno-

Ministerstvo zemědělství rozdělilo MAS do 4 kategorií podle kvality jejich práce

Národní konference „Venkov 2010“
Venkov 2010: Metoda LEADER

do všech programů, nová aliance
spolupráce a nový fond pro venkov

Národní konference
v Lázních Bělohrad se zúčastnily
více než tři stovky aktérů z celé země

Na národní konferenci VENKOV 2010 v Lázních Bělohrad v Králo-
véhradeckém kraji zaznělo ve dnech 23.–25. listopadu 2010 mnoho
nových myšlenek a byla nastolena řada témat, které hodnotily sou-
časné postavení venkova a zejména se zamýšlely nad budoucností
venkovské politiky po roce 2013. Nebo spíše politik pro venkov, pro-

tože pestrost regionů, kde žijí venkované je rozmanitá, a stejně tako-
vý by měl být i přístup k podpoře venkova, který by se měl opírat zej-
ména o místní aktéry a jejich spolupráci. I když se výstupy konference
budou ještě upřesňovat, tak její aktéři nastolili hlavní trend, který by
měl směřovat k podpoře venkova metodu LEADER na všech úrovních
a do všech budoucích programů a vyslovili se pro nový samostatný ev-
ropský fond pro podporu místní ekonomiky a venkovské obce a spol-
ky vedle fondu pro zemědělce a potravináře. Na konferenci zazněl ta-
ké například apel předsedy Agrární komory Jana Veleby k vytvoření
„aliance užší spolupráce tří partnerů“ – Agrární komory, Spolku pro
obnovu venkova a Národní sítě MAS – pro prosazení nové politiky ven-
kova a zemědělství po roce 2013 na vládní i evropské úrovni. 

Letošní konference pořádaná Krajským sdružením NS MAS Králo-
véhradeckého kraje navázala na loňskou národní konferenci, která se
uskutečnila s podporou Celostátní sítě pro venkov v Holešově. Tato ak-
ce zase navázala na národní konference, které se odehrály v minulých
letech v klášteře Teplá u Mariánských lázních a v Boskovicích. TSu

cení (zejména včasností předání podkladů
k hodnocení). Na základě těchto ukazatelů
pak MZe zařadilo MAS do jednotlivých kate-
gorií. Vzhledem k rozdílnému množství fi-
nančních prostředků i k různě dlouhé době
realizace Strategických plánů Leader (dále jen
SPL) místních akčních skupin schválených v 1.
a 2. kole příjmu žádostí o realizaci SPL byla
posuzována každá ze tří skupin MAS zvlášť.

Místní akční skupina Regionu Poodří
patří do skupiny 48 MAS schválených v roce
2008 v rámci 1. kola příjmu žádostí o reali-
zaci SPL. U této skupiny MAS se dle Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskyto-
vání dotace na projekty Programu rozvoje
venkova ČR 2007–2013, při výpočtu alokace
pro rok 2011 započítával i bonus za naplňo-

vání SPL. Při stanovení tohoto bonusu se vy-
cházelo ze čtyř kategorií. Pro zařazení jednot-
livých MAS do těchto kategorií byly zohledně -
ny tyto faktory: výsledky hodnocení MAS
2010, administrativní chybovost MAS,
množství žadatelů neuspokojených míst-
ní akční skupinou z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků (tzv. převis projektů)
a také včasnost zaslání podkladů pro hod-
nocení (vyplněného dotazníku).

Největší váhu měly výsledky hodnocení
MAS 2010 a administrativní chybovost, nej-
menší váhu včasnost zaslání podkladů.

Místní akční skupina Regionu Poodří by-
la na základě hodnocení zařazena do kate-
gorie A skupiny 48 MAS schválených v roce
2008. TSu+OU

Hlavní organizátor Petr Kulíšek v úvodní den konference
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Konference otevřela nové obzory ve směřování
rozvoje venkova a jeho ekonomiky po roce 2013

Jak by měl vypadat venkov v roce 2020 se zamýšleli zástupci ob-
cí, zemědělců, regionů, odborných institucí a místních akčních sku-
pin a účasti klíčových představitelů ministerstva zemědělství,minis-
terstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje. Jen týden po
zveřejnění prvního návrhu směrnic Společné zemědělské politiky
Evropské unie se nad zkušenostmi ze současného stavu a vývoje si-
tuace na venkově i nad výzvami ke změnám pojetí rozvoje regionů
účastníci pokoušeli hledat odpověď a navrhli priority pro právě se
formující politiky pro venkov.

VENKOV MÁ SVÉ MINISTERSTVO

Na programu konference byla jednání u několika pracovních
stolů, u nichž účastníci společně diskutovali o návrzích řešení bu-
doucnosti venkova. Po celou dobu se nejrůznějších jednání a semi-
nářů účastnil i náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Ten
uvedl, že je osobně velkým zastáncem přejmenování našeho úřa-
du na ministerstvo zemědělství a venkova.

VENKOV BY MĚL BÝT SPOLEČENSTVÍM
ZDRAVÝCH A ŠŤASTNÝCH LIDÍ

Návrhy a příspěvky zástupců zahraničních sítí rozvoje venkova,
českých a moravských expertů a odborníků a zástupců zahranič-
ních regionů ve třech tematických workshopech a ve společném
jednání hodnotily současné neudržitelné trendy ve směřování spo-
lečné zemědělské politiky i rozvojové záměry krajů a hrozící úpa-

Účastníci třídenní Národní konference Venkov 2010 diskutovali
o budoucnosti venkova

dek ekonomické i sociální úrovně venkovských oblastí. Hledání lep-
ších nástrojů a cest k udržitelnému rozvoji venkova bylo hlavní ná-
plní celého záběru jednání.

PROGRAMY SE MUSÍ
PŘIZPŮSOBOVAT REGIONŮM,
NE REGIONY PROGRAMŮM

LEADER – NADĚJE NA LEPŠÍ BUDOUCNOST VENKOVA

Pro období 2014–20 silně znějí převažující návrhy, aby se právě
metoda LEADER stala součástí všech programů, které budou své cí-
le realizovat ve venkovském prostoru. Jednotlivé místní akční sku-
piny také volají po samostatnosti, budoucí program by jim měl ví-
ce důvěřovat a více než poslem opatření by měly být správci glo-
bálních grantů pro své regiony.

„Konference Venkov 2010 byla zcela jistě významným pří-
spěvkem k diskusi o lepším přístupu k venkovu a o jeho naději na
lepší budoucnost,“ řekl v závěru předseda Národní sítě místních
akčních skupin, František Winter. Organizátorem konference by-
lo Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o. s.
v Královéhradeckém kraji s podporou Ministerstva zemědělství
ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě Místních akč-
ních skupin ČR, o.s., Agrární komory ČR, Královéhradeckého kraje
a významnou dobrovolnou pomocí jednotlivých lidí z MAS v Krá-
lovéhradeckém kraji.

Více informací o venkovu a z činnosti Národní sítě MAS České
republiky naleznete na webových stránkách www.nsmascr.cz.
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Závěry Národní konference VENKOV 2010:
Návrhy tematických pracovních workshopů, jichž se účastnilo celkem 290 účastníků:

Blok A: Regionální produkce, spotřeba a místní ekonomika
POSÍLENÍ KLADNÉHO VZTAHU K MÍSTU BYDLENÍ, PODNIKÁNÍ A TRADICÍM
1. Odstranění překážek
• Zjednodušení legislativy
• Omezení byrokracie
• Přátelská „pravidla pro drobné podnikání“
2. Podpora místních řešení
3. Posílení rolí MAS = rozhodování na místní úrovni
•  Role: – vzdělávání

– poradenství
– propagace
– propojování, partnerství, spolupráce ekonomických subjektů

4. Podpora malých podnikatelů
•  Pobídky
•  Venkov = atraktivní místo k bydlení a následně i k PODNIKÁNÍ (stěhování firem na venkov)
5. Ekonomická, ale i sociální motivace
• Otevřít možnost vzniku regionálních podnikových „družstev“
6. Posílení soběstačnosti regionů
• Podpora regionálního trhu, poptávky a nabídky
• Pracovní trh – práce místních v obci = odpovědnost za dílo a život v obci

Blok B: Život na venkově po roce 2013
POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI K MÍSTU, KDE ŽIJEME
1. Odstranění bariér pro kvalitní projekty v legislativě a dotační politice
2. Zachování dotačního systému metodou LEADER (tvrdé i měkké projekty; rozšíření do oblastí MŽP, MPSV, MMR, MŠMT)
3. Daňový systém přátelský k venkovu – Rozpočtové určení daní a vyřešení uznatelnosti DPH v rámci Programu rozvoje venkova
4. Zachování malých obcí a jejich svéprávnosti
5. Uplatňování metod komunitního projednávání na všech úrovních
6. Udržení / zachování školství na venkově a podpora vzdělávání všech věkových skupin
7. Zajištění základní občanské vybavenosti a sociální infrastruktury

Blok C: Ochrana klimatu a zemědělská krajina střední Evropy
VŽDY RESPEKTOVAT IDENTITU MÍSTA A ZACHOVAT ROZUMNÉ MĚŘÍTKO A HARMONII
1. Stav krajiny JE výsledek lidské činnosti a probíhajících klimatických změn.
• Chceme zlepšit její stav a navrhnout využití všech jejích funkcí: estetická, protierozní a protipovodňová, ovlivňující kvalitu života

místních obyvatel, energetická, rekreační
2. Máme tyto nástroje:
• Komplexní pozemkové úpravy, Správná zemědělská praxe, Dotační politika
• Klíčoví hráči jsou: Vlastníci pozemků, Uživatelé pozemků, Hospodařící zemědělci, Stát
3. Co je třeba:
• Osvěta a vzdělávání!!!
• Příklady dobré praxe
• Iniciace společenské objednávky (údržba krajiny jako pracovní příležitost)
• Vyjasnění a ujednocení DP ve vztahu ke krajině
• Zapojit veřejnost do plánovacích procesů (Územní plán, Komplexní pozemkové úpravy a další rozhodování – vyhlašování chrá-

něných krajinných prvků a lokalit)
• Krajinné plánování za účasti veřejnosti ukotvit legislativně jako povinnou součást KPÚ
• Posílit roli MAS a využít jejího potenciálu při formování územního rozvoje

Organizátoři a účastníci konference považují za užitečné, aby v příštím období vznikly pro zemědělství a venkov dvě
oddělená pojetí, avšak ve společném a koordinovaném rámci: první zaměřené na ochranu udržitelnou produkci, kra-
jinu, potraviny a zemědělství, a druhý rozvojový, zaměřený na ekonomiku venkova a na rozvoj spolupráce, soudržnost
venkovských regionů a komunit a mobilizaci místních zdrojů, inovace a modernizaci venkovského životního stylu.

Pro období 2014–20 silně znějí převažující návrhy, aby se právě metoda LEADER stala součástí všech programů, které
budou své cíle realizovat ve venkovském prostoru. Jednotlivé MAS také volají po samostatnosti, budoucí program by
jim měl více důvěřovat a více než poslem opatření by měly být správci globálních grantů pro své regiony.

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Materiály, prezentace, závěry a vše o kon-
ferenci Venkov 2010 je k dispozici na webu
http://konferencevenkov2010.nadorlici.cz
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Výstava Země živitelka 2010

Také v letošním roce se Místní akční sku-
pina prezentovala na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích ve dnech 26. – 31.
srpna 2010. Ve výstavním pavilónu R1 se
společně s Národní sítí MAS České republi-
ky, Spolkem pro obnovu venkova, Agrární
komorou, MZe prezentovalo celkem 54 míst-
ních akčních skupin České republiky.

MAS Regionu Poodří se prezentovala, ja-
ko v loňském roce, na stánku společně se
svými partnery – MAS Moravská cesta, o. s.
a MAS Moravský kras,o.s.

V pátek 27. srpna 2010 se uskutečnil se-
minář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ a pak
„Večer venkova“ . 

V průběhu konání výstavy proběhla řada
jednání nejen s partnery MAS Regionu Po-
odří, ale s většinou přítomných zástupců tě-
chto sdružení, především v rámci realizace
Strategického plánu Leader, včetně předává-
ní zkušeností. Také došlo na jednání se zá-
stupci MZe. Pavilón navštívili představitelé
politického života, kteří se zastavili u expozi-
ce naší místní akční skupiny. Byl to prezident
Václav Klaus, premiér Petr Nečas, ministr ze-
mědělství Ivan Fuksa, náměstek ministra ze-
mědělství Juraj Chmiel, hejtman Jihomorav-
ského kraje Michal Hašek, zástupci minister-
stva pro místní rozvoj a další.

Pro návštěvníky byly připraveny certifiko-
vané perníčky paní Gilarové ze Skotnice a pro
hosty pak „perníková mapa“ sdružení. Dá-
le pak jsme se prezentovali certifikovanými
uzeninami z AGKP Sedlnice.

Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří
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V úterý 14. září 2010 zasedala Certifikač -
ní komise značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt®“ a při této příležitosti
udělila dalším třem krásným souborům vý-
robků tuto regionální značku.

Certifikační komise se sešla v sídle regio-
nálního koordinátora MAS Regionu Poodří
v Bartošovicích na Moravě a hodnotila do-
šlé žádosti o udělení značky „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“. U všech
výrobků komise zkoumala, zda-li splňují zá-
kladní kritéria, mezi které patří místní pů-
vod, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí
a jedinečnost ve vztahu k regionu. Výrobky
získávají certifikát na dva roky a pokud se
zásadně nezmění jejich výroba, tak si mo-
hou platnost znovu prodloužit. Na tomto
zasedání komise byla udělena značka pěti
novým výrobkům a u dvanácti výrobků byla
značka po dvou letech obnovena.

Nově se staly držitelkami certifikátu
tyto výrobkyně:
• Květoslava Bartošová z Bílovce – Drát-

kovaná siligranová bižutérie a Ručně ma-
lované sklo

• Alena Jermářová z Bílovce – Bižutérie
z minerálů a skla a Ručně malované hed-
báví a trička

• Martina Hanáčková z Bartošovic na Mo-
ravě – Košíkářské výrobky

Certifikáty byly slavnostně předány dne
6. listopadu 2010 v Bartošovicích na zámku
v rámci akce „Poodří plné příležitostí“ aneb
Podzimní pooderské rybářské slavnosti.

Cílem značky je podpořit místní produ-
centy a výrobce i zviditelnit region Moravské
Kravařsko. Tento se rozkládá v krásné kraji-
ně podél řeky Odry. Výjimečná zachovalost
údolní nivy Odry byla důvodem i k vyhláše-
ní Poodří chráněnou krajinnou oblastí.

Více informací na www.regionalni-znacky.cz
a www.mas.regionpoodri.cz

Ing. Oldřich Usvald
koordinátor projektu „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“
manažer MAS Regionu Poodří

MAS Regionu Poodří
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
Tel.: 556 720 491
Mobil: 737 874 248
E-mail: mas@regionpooodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz
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V regionálních značkách vidíme budoucnost
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO

regionální produkt®“

V regionu Moravské Kravařsko
byli oceněni další místní
šikovní výrobci.

Setkání zástupců regionálních značek z ce-
lé České republiky a několika evropských ze-
mí na mezinárodní konferenci, kterou uspo-
řádala Asociace regionálních značek koncem
září v Poděbradech, ukázalo, že zahraniční
značky pro nás mohou být stále zdrojem za-
jímavých nápadů, v evropském měřítku se
však rozhodně neztratíme.

Když před pěti lety vznikaly naše první
regionální značky pro místní výrobky, čerpa-
li jejich tvůrci inspiraci z projektů realizova-
ných v Irsku, ve Velké Británii a dalších ev-
ropských zemích, kde měly podobné inicia-
tivy v té době už více než desetiletou tradici.

I když jsou regionální značky postaveny na
principu jedinečnosti, jejich obecná východis-
ka a cíle jsou si velmi podobné. Proto je dob-
ře o sobě vědět a v budoucnu třeba i přímo
spolupracovat. Na konferenci v rámci projek-
tu podpořeného z Evropského sociálního fon-
du vystoupili vedle našich regionálních koor-
dinátorů hosté z celkem šesti zemí. Názorně
ukázali různorodost přístupů k regionálnímu
značení od tradičně pojatých značek pro ze-
mědělské produkty z Nizozemska, přes znač-
ku usilující o zachování transylvánských lido-
vých tradic až po ikonu regionálního značení,
značku Fuchsia, která v posledních patnácti
letech proměnila Západní Cork v Irsku.

Představena byla i v mnoha ohledech spe-
cifická iniciativa realizovaná podél Hadriánova
valu, který kdysi vymezoval severní hranici
římského impéria. Dnes se jedná o vyhledáva-
nou turistickou atrakci, která přitahuje turisty
do jinak nepříliš pohostinného koutu severní
Anglie. Zbytky valu a četné vykopávky řím-

ských staveb v jeho blízkosti jsou pro řadu
nadšenců důvodem, proč zde strávit několik
dní, popřípadě i celou trasu valu z jednoho
anglického pobřeží na druhé projít pěšky či
projet na kole. A právě na myšlence, že je tře-
ba přitáhnout pozornost turistů i k tomu, co
je „za zdí“ a udržet je v regionu co nejdéle,
staví i místní regionální značení. Jsou do něj
zapojeni výrobci působící v okruhu do 10 mil
od valu (případně do 50 mil, pokud se jedná
o produkty s přímou souvislostí s valem). Ve-
dle standardizovaných obchodů se suvenýry
a občerstvením se tak návštěvníkům nabízí
i alternativa produktů od místních řemeslní-
ků, místní potraviny a nápoje servírované v ka-
várničkách přímo na farmách či hospůdkách
v rodinných pivovarech, kombinace ubytová-
ní na farmách a nabídky tradičních produktů,
ale třeba i zcela nové výrobky, jako jsou svíč-
ky z ekologického sojového vosku.

Geograficky i pojetím značení je těm našim
naopak hodně blízká značka z údolí řeky Ba-
rycze, kterou pod názvem „Údolí Barycze do-
poručuje“ koordinuje Místní akční skupina
Partnerství pro údolí Barycze. Značka je udělo-
vána od roku 2008 a jejím cílem je propago-
vat jedinečnou nabídku turisticky atraktivních
tradičních produktů a služeb, které jsou v sou-
ladu s ochranou přírody (v oblasti je rozsáhlá
rezervace kolem Miliczských rybníků). Vzhle-
dem k tomu, že v Polsku na rozdíl od Česka
neexistuje žádná organizace, která by zastře-
šovala regionální značení, vznikala značka
z údolí Barycze do značené míry podle vzoru
nedalekých Krkonoš. Přitom ale vsadila na
kvalitně zpracovaný marketing a výsledkem je
ucelený program propagace včetně řady tis-
kovin a mediálních výstupů. Z oblasti, jež byla
před pěti lety známá hlavně mezi ornitology
a rybáři, se stal vyhledávaný turistický region
nabízející řadu možností aktivní relaxace v pří-
rodě, kterou doprovází kulinářské zážitky při
konzumaci místních specialit (především ka-
provitých ryb, ale také ovoce, pečiva a mléč-
ných výrobků) a setkání s místními řemeslníky
pokračujícími v tradicích svých předků.

K tomu, co mají regionální značky všude
v Evropě společné, patří i motivace, proč je

Konference Asociace regionálních značek
v Poděbradech: zdroje zajímavých nápadů



Byli jsme ve Sloupě a v Sobáčově u partnerských MAS
V rámci prezentace jednoho z projektu Spolupráce manažer a ad-

ministrativní pracovnice našeho sdružení navštívili MAS Moravský kras
a MAS Moravská cesta u příležitosti „Dne MAS“ a prezentace pro-
jektu „MBE – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci místních
akčních skupin na venkově.“ 

Předmětem projektu spolupráce bylo vytvoření technického zá-
zemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost
a propagace všech tří partnerských místních akčních skupin. Cílem
je podpořit spolkový život v regionech v návaznosti na oživení ces-
tovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí
a kvality života. Koordinační místní akční skupinou, tzn. garantem
tohoto projektu je MAS Moravský kras o.s.. 

Pořízené vybavení budou místní akční skupiny využívat jednak
pro své akce, ale hlavním cílem je možnost zapůjčování tohoto vy-
bavení na nejrůznější neziskové akce v regionu a to pouze za ma-
nipulační poplatek spojený s převozem, montáží a údržbou poří-
zeného vybavení. 

Snahou všech tří místních akčních skupin je pořídit jen takové
vybavení, o které bude mezi pořadateli největší zájem tj. o velko-
kapacitní stany, zvukovou či světelnou aparaturu, výstavní nástěn-
ky, prodejní stánky, sady lavic a stolů a další podobná zařízení.

Možnost zapůjčení vybavení pro organizaci akcí na území všech
tří místních akčních skupin umožní nejen samotné konání akcí, kte-
ré by díky omezeným zdrojům organizátorů nebyly pořádány, ale
také uskutečnění akcí, které by byly při nevhodných klimatických
podmínkách bez náhrady zrušeny.

DEN MAS VE SLOUPĚ

V sobotu 18. září 2010 v rámci druhého dne místní akční sku-
piny se před Základní školou ve Sloupě mohli zájemci seznámit
s projekty a s činností MAS Moravský kras o. s. Měli možnost zís-
kat informace o aktuálních a připravovaných výzvách programu
Leader, mohli konzultovat svoje stavební záměry s podporou pro-
gramu Zelená úsporám. Byla také připravena prezentace regionál-

ních výrobků a regionální značky. Na akci se také poprvé použilo
zázemí pořízené v rámci projektu „Moravská brána do Evropy –
nové zázemí pro činnost spolků a propagaci místních akčních sku-
pin na venkově“. Věříme, že zázemí budou při svých akcích v na-
šem regionu využívat i další spolky.

DEN MAS V SOBÁČOVĚ

Místní akční skupina Moravská cesta o. s. pořádala také v sobo-
tu 18. září 2010 u rybníka v Sobáčově tradiční propagační akci „Den
MAS“. Přítomni se mohli seznámit s projekty a s činností místní akč-
ní skupiny. Zároveň byly poskytnuty informace k výběrovému řízení
na pořízení nového vybavení, které bude sloužit pro posílení záze-
mí pro činnost místních spolků (velkoplošný stan, pivní sety – stoly
a lavice, ozvučovací soustava).

Byly poskytovány informace o aktuálních připravovaných vý-
zvách programu LEADER a činnosti místní akční skupiny. Mnozí ta-
ké konzultovali své stavební záměry s podporou programu Zelená
úsporám. Zdroje jednotlivých MAS
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zavádět. Bylo by naivní popírat, že tou hlav-
ní je snaha zvýšit ekonomickou úspěšnost

výrobců. Tam, kde značení funguje, lze ale
nezpochybnitelně pozorovat i vedlejší efek-

ty – zejména podporu místních společenství
a vytváření nových vazeb mezi lidmi, které
spojuje právě to, že jsou „odněkud“. Nic na
tom nemění ani přirozená konkurence mezi
jednotlivými producenty. Naopak, zdravá
soutěživost ve spojení se zárukou původu
může kvalitě značky jenom pomoci. A i když
regionální značky nemohou konkurovat ano-
nymnímu zboží z globalizovaných velkoob-
chodů, ty úspěšné nabízejí alternativu pro
stále širší okruh spotřebitelů, kteří sami mo-
hou být odkudkoliv. Vědí ale, že na produk-
ty „odněkud“, se prostě mohou spolehnout.

Zdroj: www.regionalni-znacky.cz



Zahraniční organizace navštěvuji Poodří

NÁVŠTĚVA Z UKRAJINY

Ve dnech 4. a 5. srpna 2010 navštívila MAS Regionu Poodří dva-
cetičlenná skupina představitelů ukrajinských venkovských samospráv
a občanských sdružení zaměřených na regionální rozvoj. Hosté z Vin-
nické oblasti ve střední Ukrajině a z Luhanské oblasti na východě Ukra-
jiny přicestovali na týdenní studijní cestu do Česka v rámci projektu
„Účast místních partnerství v plánování udržitelného rozvoje venkov-
ských oblastí, zkušenosti Česka pro Ukrajinu“. Ten s podporou do-
tačního titulu „Transformační spolupráce“ Ministerstva zahraničních
věcí České republiky realizuje ČSOP Veronica – Ekologický institut.
Studijní cesta do Bílých Karpat (Hostětín, Bojkovsko), na severní Mo-
ravu (Poodří, Jeseníky) a na Frýdlantsko následovala po sérii seminá-
řů, které v květnu zorganizovali čeští experti z Ekologické institutu Ve-
ronica a Národní sítě MAS ve Vinnicji a v Luhansku. Studijní cesta i se-
mináře se dotýkaly zejména témat: obnovitelné zdroje energie a úspory
energie a ochrana klimatu, ekologické zemědělství, zejména ovoc-
nářství, místní ekonomika a místní produkce, udržitelný regionální
rozvoj a zkušenosti MAS s programem LEADER. Součástí programu
byla ovšem i přímá výměna zkušeností, setkání českých starostů a sta-
rostek s ukrajinskými i navázání trvalejších kontaktů. Ač se celého pro-
gramu účastnil tlumočník, ukázalo se rovněž, že jsme ještě neza-
pomněli základy a s partnery z Ukrajiny jsme byli schopni debatovat
rusky, což dále přispělo k bezprostřední atmosféře setkání. 

Účastníci zájezdu v Poodří navštívili obec Skotnici, kde shlédli ví-
ceúčelové hřiště a muzeum obce, dále pak zámek Kunín a projek-
ty Leader v městyse Suchdol nad Odrou včetně expozice o letectví
Klubu vojenské historie.

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ UNIVERZITY MATEJA BELA,
BÁNSKÁ BYSTRICA

Ve dnech 20. – 21. října 2010 navštívili náš region a naše sdru-
žení studenti Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice. Jednalo se
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celkem o 36 studentů a doktorantů ekonomické fakulty této uni-
verzity, převážně zástupců katedry regionálního rozvoje a veřejné
správy. Tato návštěva byla zorganizována v rámci partnerských ak-
tivit s MAS Podpoľanie. Záměrem bylo seznámit se s činností naší
místní akční skupiny včetně Regionu Poodří, s fungováním veřejné
správy a navštívit zajímavé projekty.

Ve středu v podvečer se uskutečnila prezentace z činnosti MAS
Regionu Poodří,o.s. a Regionu Poodří, svazku 21 obcí. Byl vyčleněn
dostatečný prostor k diskuzi a následně k neformálním debatám
o fungování sdružení a svazku. Ze strany studentů byl velký zájem
o seznámení se s podmínkami činností těchto organizací.

Druhý den proběhla prezentace realizovaných projektů a to ná-
vštěvou Rodného domu Johana Gregora Mendela ve Vražném –
Hynčicích, v Suchdole nad Odrou proběhlo seznámení s projekty
realizovanými v rámci programu Leader ČR, se zahájeným projek-
tem „Přístavba depozitáře muzea Městyse Suchdolu nad Odrou“
a účastníci rovněž navštívili muzeum městyse a letectví. Návštěva
byla ukončena prohlídkou zámku v Kuníně, zámeckého parku včet-
ně repliky kuželky. Hra v kuželky slovenské přátele zaujala. Další de-
bata pokračovala při obědě v zámecké restauraci.

Návštěva přispěla k dalšímu obohacení partnerských vztahů
s MAS Podpoľanie a v budoucnu k možnosti spolupráce při řeše-
ní témat bakalářských a diplomových prací.

SLOVENSKÉ MAS V POODŘÍ

Ve čtvrtek 11. listopadu navštívili naší místní akční skupinu zá-
stupci MAS Lev z okresu Levoča a MAS Šafrán z okresu Prešov. Za-
stávka v Poodří byla v rámci týdenní studijní cesty, kdy účastníci na-
vštívili Strážnicko, pak následovalo Rýmařovsko, Poodří a poslední
zastávkou bylo Opavsko. –––>



Realizace projektu „Rovné
příležitosti ve venkovských
místních partnerstvích“

POODŘÍ PLNÉ PŘÍLEŽITOSTÍ, zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader MAS Regionu Poodří, o. s., vydává MAS Regionu Poodří, o. s.,
Bartošovice č. p. 1-zámek, IČ 26661578. Vychází 2x v roce, toto číslo vychází 7. 12. 2010. Odpovědný redaktor Ing. Oldřich Usvald, e-mail:
mas@regionpoodri.cz, tel. 556 720 491. Náklad 3000 kusů, Registrační číslo MK ČR E 18614. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel. 774 724 774.

V rámci návštěvy jsme absolvovali prohlídku Bartošovic a pro-
jektů realizovaných z ROP, Leaderu ČR a z Leaderu projektu Spolu-
práce. V této době jsme se již mohli pochlubit výsledek projektu
Spolupráce „MBE – nové venkovské expozice a muzea“ a to vý-
stavní expozici Moravského Kravařska na zámku v Bartošovicích. Po
prezentaci z činnosti našeho sdružení a obědě na zámku jsme na-
vštívili v Albrechtičkách víceúčelový areál podpořený programem
Leader a víceúčelové hřiště a venkovské muzeum ve Skotnici. Sta-
rostka obce pozvala účastníky k návštěvě obecního úřadu. 

Účastníci všech zájezdů byli v Poodří spokojeni, byli překva-
peni aktivitami a zajímavostmi, v neposlední řadě pohostinností
a vřelým přijetím. Nutno na tomto místě poděkovat všem staros-
tům a zástupcům obcí, kteří na svém území návštěvy přivítali a vě-
novali svůj čas.

Ing. Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří, o. s.

Nositelem projektu je Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Bo-
rech. Projekt bude realizován ve dvou krajích. V Moravskoslezském, kde je jeho rea-
lizátorem obec Bartošovice a v Olomouckém kraji je to Bc. František Winter.

Bc. František Winter patří nejenom v Olomouckém kraji, ale i v celostátním rám-
ci ke známým tvářím venkova. Přesto, že hlavní náplní jeho farmářské činnosti a ven-
kovských konzultací na severu Moravy je bio zemědělství, věnuje se významně roz-
vojovým aktivitám, které pomáhají ke zrovnoprávnění a rozvoji venkova a rozšíření
partnerské spolupráce.

A proč byla k zapojení do projektu oslovena obec Bartošovice?
Obec Bartošovice je známým místem Moravskoslezského venkova jednak proto,

že v ní sídlí Místní akční skupina Regionu Poodří, jednak pro řadu aktivit, které pro
rozvoj komunitní i infrastrukturní podporuje a zabezpečuje. Sama má obecního
koordinátora, jehož podporuje v činnosti, stejně jako činnost spolků. V obci byla na
partnerském principu v letošním roce založena komunitní škola pro celoživotní
vzdělávání dospělých. Obec má zkušenosti s aktivitami pro budování třístranných
partnerství na venkově a s regionálními strategiemi LEADER.

Cílem projektu je zakládání a podpora místních mezisektorových partnerství na
vesnicích s uplatněním rovných příležitostí žen a mužů. Dopady projektu jsou oče-
kávány ve zvýšení kvality života vesnických komunit prostřednictvím zapojení většího
počtu obyvatel venkova ze tří klíčových sektorů. A to samosprávy a veřejného sek-
toru, podnikatelského sektoru a občanských aktivit reprezentovaných spolky a ne-
ziskovými organizacemi. Výstupem bude rozvoj činností směrovaných na tvorbu part-
nerských projektů naplňujících přijaté dlouhodobé strategie. Realizace projektu je na-
plánována na 36 měsíců, se zahájením v listopadu tohoto roku.

MVDr. Kateřina Křenková, starostka obce Bartošovice


