FICHE

Fiche 1:
Moderní zemědělské podniky MAS
Ploština

Cílem Fiche je podpořit investice místních zemědělských podnikatelů do
staveb, zázemí farem a technologií, a to jak pro živočišnou, tak i rostlinnou
výrobu.

FICHE 2:
Vzhledné obce MAS Ploština

Poskytnutí základních služeb na obci, podpořit investice, které zajistí vyšší
atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.

FICHE 3:
Historie pro budoucnost

Realizování investic spojených s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo
využitím kulturního dědictví venkova.

FICHE 4:
Odpočiňte si u nás

Hlavním úkolem je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace
ekonomických aktivit, podpora nových a inovativních forem turistického ruchu
s možností využití nedostatečně používaných nemovitostí.

FICHE 5:
Žijící obce MAS Ploština

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Cíle Fiche jsou zlepšení
základních služeb na obci, podpora často chybějícího občanského vybavení a
služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb,
spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu.
Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické
infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat
investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím
kulturního dědictví venkova.

FICHE 6:
Cestou přes hřebeny

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ADRESA

MAS Ploština
Vysoké Pole 118
763 25 Újezd

Region s perspektivou

PRACOVNÍ DOBA

Po - Pá: 7:00 - 15:00
Tel.: 724 704 366

1.

E -mail: l.castulikova@seznam.cz

PŘEDSEDA

Základní informace
o organizaci

Josef Zicha
Tel.: 606 766 008
E-mail: obecvp@volny.cz

MANAŽER

Mgr. Zdeněk Miklas
Tel.: 721 678 368
E-mail: plostina@seznam.cz

ADMINISTRATIVA

Lenka Častulíková
Tel.: 724 704 366
E-mail: l.castulikova@seznam.cz

Zlepšení infrastruktury v lesích a následně tedy i zvýšení diverzifikace a
rozšíření tržních příležitostí.

FICHE 7:
Řemeslo má zlaté dno

Smyslem je podpořit širší spektrum drobných "výrobních" podnikatelů a tím
přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem
je zlepšení kvality života na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit,
podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování.

www.mas.plostina.cz

FICHE 8:
Lesnická technika

Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu
lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží,
strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a
zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní
zpracování dříví ekologickými technologiemi.
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PŘEDSTAVENÍ REGIONU
Území MAS Ploština o.s. je součástí NUTS II Střední
Morava, Zlínského kraje, okresu Zlín. Leží na hranicích
okresu Zlín a Vsetín, sousedí s mikroregionem
Hornolidečsko, Vizovicko, Jižní Valašsko a Luhačovské
Zálesí.
MAS Ploština se rozkládá na území 15 obcí a 2 měst :
Brumov – Bylnice
Valašské Klobouky
Vysoké Pole
Loučka
Vlachova Lhota
Haluzice
Štítná nad Vláří - Popov
Nedašov
Návojná

Újezd
Vlachovice
Drnovice
Tichov
Křekov
Poteč
Jestřabí
Nedašova Lhota

Přirozeným spádovým a administrativním centrem
mikroregionu je město Valašské Klobouky, které má
statut obce s rozšířenou působností. Území MAS Ploština
je typickým venkovským mikroregionem s počtem
obyvatel 22 383 a rozlohou 237,12 km². Je to poměrně
nový mikroregion, který vznikl vyčleněním uvedených
obcí z mikroregionu Jižní Valašsko. založeného v roce
1999, který měl celkem 25 obcí.

ČLENOVÉ MAS PLOŠTINA

HISTORIE MAS
Místní akční skupina Ploština byla formálně zaregistrována
dne 8. 3. 2005. Partnerství mezi veřejnou, soukromou a
neziskovou sférou probíhá na území regionu Ploština již
několik let. Významným impulsem k dalšímu rozvoji
partnerství na území Ploštiny bylo otevření programu
Leader pro Českou republiku. Na základě principů
programu Leader se představitelé regionu Ploština
rozhodli k institucionalizaci partnerství.
Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl
připravován zhruba půl roku, byla především veřejná
správa (obce). V tomto období proběhla řada setkání
zejména starostů obcí, ale i podnikatelů a zástupců
nestátního neziskového sektoru působících na území
regionu Ploština. Všichni stávající aktéři jsou přesvědčeni o
výhodnosti a přednostech partnerství a vzájemné
spolupráce.

V prosinci roku 2005 podala MAS Ploština žádost na SZIF
do opatření 2.1. posílení přizpůsobivosti a rozvoje
venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova
(Leader+) – MAS Ploština – příprava na Leader. Projekt byl
úspěšně realizován, žádost o proplacení byla podána v
lednu 2007.
Dále v březnu roku 2006 předložila MAS svůj první záměr
do programu Leader ČR - Zvýšení kvality života v
mikroregionu Ploština. Tento záměr nebyl podpořen.
V říjnu roku 2008 byla předložena Žádost o realizaci SPL –
osa 4 PRV, žádost byla schválena, Dohoda podepsána v
srpnu 2009, MAS Ploština byla vybrána k financování v
poslední vlně v rámci skupiny 32+.

Zástupci soukromého sektoru
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Prokop Pavel
Důbrava chemické výrobní družstvo
Pevot produkt, s.r.o.
Zlínské stavby, a.s.
EKO Vlachovice, s.r.o.
RRS Jelenovská, a.s.
Ing. Pavel Šeliga
Zemědělci Vlachovice, s.r.o.
Sdružení přátel Vysokého Pole
Valašský jarmek, o.s.
Šomanová Lenka
Zdeněk Petrůj
Český svaz včelařů, zákl. organizace Újezd
Mgr. Jarmila Miklasová
Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách
Občanské sdružení Dokopy
Zdeněk Hověžák
Národopisný soubor “Závršan”
Ing. Petr Machů
Jaroslav Zicha

Zástupci veřejného sektoru
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Obec Vysoké Pole
Obec Újezd
Město Valašské Klobouky
Obec Loučka
Obec Vlachovice
Obec Drnovice
Obec Vlachova Lhota
Obec Haluzice
Obec Tichov
Město Brumov-Bylnice
Obec Křekov
Obec Štítná nad Vláří-Popov
Obec Jestřabí
Obec Poteč
Obec Nedašov
Obec Nedašova Lhota
Obec Návojná

