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Vážení přátelé a kolegové,

máme za sebou první programovací období 2007 – 2013, ve kterém 
vznikly místní akční skupiny. Myslím, že můžeme z naší strany hod-
notit toto období jako úspěšné, protože naše MAS Ploština si našla 
pevné místo jak na mapě regionu, tak i v srdcích místních obyvatel, 
kterým jsme pomohli dotací nebo radou.

Momentálně před námi stojí nová a  velmi důležitá výzva: začátek 
nového programovacího období na léta 2014 – 2020. Pro MASky je 
to zásadní téma, protože se jejich existence osvědčila, a je tu snaha 
jejich význam a činnost ještě posílit. Česká republika se v uplynu-
lých letech potýkala s problémy při čerpání evropských dotací, které 
všichni bohužel z těch největších kauz dobře známe.

Ukázalo se, že právě MASky by mohly být řešením těchto problémů. 
Pracují v nich lidé, kteří důvěrně znají potřeby regionu, a podpora 
projektů je tak mnohem smysluplnější než u velkých programů, jako 
je třeba nechvalně proslulý Regionální operační program (ROP). 
S předpokládaným posílením místních akčních skupin však přichá-
zí i nárůst administrativní zátěže a větší zodpovědnost pracovníků 
MAS. Pevně věřím, že to zvládneme a  že budeme stále pracovat 
na  sto procent, aby byl náš region výkladní skříní Zlínského kraje. 
Tak je tomu doposud a já bych na tomto stavu jen nerad něco mě-
nil. Proto všem našim členům děkuji za kvalitní práci, kterou v tom-
to směru odvedli, a  doufám, že na  ni budeme úspěšně navazovat 
i v této době plné výzev.

Váš předseda,

Josef Zicha 
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Základní údaje

Představení a historie
MAS je právní subjektivitou a formou občanského sdružení, zaregistrována Mini-
sterstvem vnitra dne 6.5.2005, pod č.j. VS/1-1/60799/05-R, IČ 27  000  354. Zá-
kladním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, 
který v rámci Programu LEADER provádí činnosti, uvedené shora v článku 1 stanov, 
s cílem podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšle-
ných v  rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvo-
je venkovského mikroregionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni 
k úvahám a záměrům využití potenciálů území MAS v dlouhodobější perspektivě. 
Je zaměřeno především na nové formy zlepšování kvality života v MAS, posílení 
ekonomického prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.
 

K dosažení tohoto cíle MAS usiluje o uzavření „Smlouvy o provádění delegovaných 
činností a o finančním limitu podpory záměru MAS v Programu LEADER “ s Minis-
terstvem zemědělství ČR. Na základě takto uzavřené smlouvy provádí a zajišťuje:
 
• veškeré stanovené administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kont-

rolou projektů předkládaných žadateli z MAS pro účast v Programu LEADER,
• provádí výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojo-

vé strategie MAS,
• vypracuje záměr pro účast v tomto programu,
• zajišťuje spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských-

subjektů a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů,
• zajišťuje kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů,
• zajišťuje konzultace problematiky s žadateli,
• zajišťuje harmonizaci záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy,
• provádí dalších související činnosti vyplývající pro MAS z pravidel a organizač-

ních pokynů Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního roz-
počtu v rámci tohoto programu.

Partnerství mezi veřejnou, soukromou a  neziskovou sférou probíhá na  území re-
gionu Ploština již několik let. Významným impulsem k dalšímu rozvoji partnerství 
na území Ploštiny bylo otevření Programu LEADER pro Českou republiku. Na zákla-
dě principů Programu LEADER se představitelé regionu Ploština rozhodli k institu-
cionalizaci partnerství. 
Iniciátorem založení MAS, jejíž vznik byl připravován zhruba půl roku, byla přede-
vším veřejná správa (obce). V tomto období proběhla řada setkání zejména staros-
tů 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 
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(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 MAS 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 financo-
vání v poslední vlně v rámci skupiny 32+.

Metoda LEADER se opírá o přístup zdola-nahoru (bottom-up), který se snaží rozvi-
nout vnitřní a kolektivní potenciál různých venkovských protagonistů a obcí k tomu, 
aby na sebe převzali rozvojové aktivity a zajistili tak místní přístup, decentralizaci, 
orientaci na programovou integraci, a preferenci pilotních projektů, k čemuž jim 
budou poskytnuty pravomoci. Ačkoliv cílem programu je i realizovat drobné, ino-
vativní projekty, největší důraz je kladen na utváření spolupráce na všech úrovních 
a na distribuci nových informací, metod a zkušeností, které se s rozvojem venkova 
pojí. Spolupráce, tvorba partnerství a drobné inovativní projekty, jsou realizovány 
v rámci integrované strategie rozvoje v cílových oblastech, které jsou spravovány 
MAS odpovědnou za implementaci metody LEADER.

Charakteristika území
Místní akční skupina Ploština oficiálně vznikla v roce 2005.

Území MAS Ploština je součástí NUTS II Střední Morava, 
Zlínského kraje. Sousedí s MAS Vizovicko a Slušovicko, 
MAS Hornolidečska, Luhačovské Zálesí o.p.s. 
a na východě s MAS Vršatec (Slovenská 
republika). 

V současné době žije na území MAS Ploština 
více než 22 tisíc obyvatel a rozkládá 
se v katastrech celkem 17 obcí o rozloze cca 
237 km2.

Do regionu patří města Brumov-Bylnice, Valašské 
Klobouky a obce Drnovice, Haluzice, Jestřabí, Křekov, 
Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, 
Štítná nad Vláří-Popov, Tichov, Újezd, Vlachova 
Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole.
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Informace o členské základně

ZÁSTUPCI SOUKROMÉHO SEKTORU 

Název subjektu Sídlo IČ Zástupce pro MAS Zastoupení 
v MAS

1. Pavel Prokop Drnovice 49 10570608 Pavel Prokop Výběrová 
komise 

2. Dúbrava chem.výrobní 
družstvo

Hřbitovní 97,
Valašské Klobouky 00030279 Ing. Machů Zbyněk místopřed-

seda

3. Pevot produkt s.r.o. Újezd 195 25322010 Trčka Vojtěch člen

4. Zlínské stavby a. s. Újezd 390 25317300 Hlavička Radek člen

5. Eko Vlachovice s.r.o. Vlachovice 377 25584481 Ing. Šánek Pavel člen

6. RRS Jelenovská, a. s. Jelenovská 99, 
Valašské Klobouky 48910554 Dr. Pokorný Miloslav člen

7. Ing. Pavel Šeliga Vlachovice 329 48495506 Ing. Šeliga Pavel člen

8. Zemědělci Vlachovice, 
s.r.o. Vlachovice 377 48532380 Ing. Šánek Pavel člen

9. Sdružení přátel  
Vysokého Pole Vysoké Pole 118 26637359 Polčáková Dana člen

10. Valašský Jarmek, o.s. MASarykovo nám. 
276, Val.Klobouky 22667059 Kolínková Pavlína Výběrová 

komise

11. Lenka Šomanová Křekov 20 64438643 Šomanová Lenka člen

12. Zdeněk Petrůj Smolina 9 46281118 Petrůj Zdeněk člen

13.Český svaz včelařů,o.s.,-
základní organizace Újezd Újezd 5 64467236 Šafařík Jan člen

14. Mgr. Jarmila Miklasová Poteč 248 75127857 Mgr. Miklasová 
Jarmila člen

15. Muzejní společnost 
ve Valašských Kloboukách

MASarykovo 
náměstí 276, Va-
lašské Klobouky

69720151 Odehnal Petr Programový 
výbor

16. Občanské sdružení  
Dokopy Vlachovice 326 22870652 Fryzelka Radek Programový 

výbor

17. Zdeněk Hověžák Vlachovice 292 13685104 Hověžák Zdeněk člen

18. NÁRODOPISNÝ 
SOUBOR "ZÁVRŠAN" Návojná 21 26668025 Káňa Vladimír člen

19. Ing. Petr Machů Vysoké Pole 5 74983385 Ing. Machů Petr člen

20. Jaroslav Zicha Vysoké Pole 233 75534401 Zicha Jaroslav člen
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ZÁSTUPCI VEŘEJNÉHO SEKTORU

Název subjektu Sídlo IČ Zástupce pro MAS Zastoupení 
v MAS

1. Obec Vysoké Pole Vysoké Pole 118 00284700 Zicha Josef Předseda

2. Obec Újezd Újezd 272 00284602 Kráčalík Vladimír člen

3. Město Valašské           
Klobouky

MASarykovo nám. 
189, Valašské 
Klobouky

00284611 Ing.Janík Martin člen

4. Obec Loučka Loučka 44 00568643 Bartošová Martina Výběrová 
komise

5. Obec Vlachovice Vlachovice 50 00284670 Mgr.Ludmila Nejedlá člen

6. Obec Drnovice Drnovice 113 00557889 Ovesná Eva člen

7. Obec Vlachova Lhota Vlachova Lhota 
68 46276033 Mana Libor Výběrová 

komise

8. Obec Haluzice Haluzice 19 837288 Zvonková Stanislava Programový 
výbor

9. Obec Tichov Tichov 48 48471640 Mudrák Josef Programový 
výbor

10. Město Brumov-Bylnice H.Synkové 942, 
Broumov-Bylnice 00283819 Blanař Zdenek člen

11. Obec Křekov Křekov 5 46276041 Burdová Martina člen

12. Obec Poteč Poteč 12 00568694 Mana Josef člen

13. Obec Jestřabí Jestřabí 1 008373000 Ing. Šuráň Pavel člen

14. Obec Štítná nad      
Vláří-Popov

Štítná nad Vláří-
-Popov 72 00284556 Ing.Strnad Václav člen

15. Obec Nedašov Nedašov 370 00284246 Bc.Nováková Alena člen

16. Obec Nedašova Lhota Nedašova Lhota 
10 00226211 Mgr.Janíčková Jarmila člen

17. Obec Návojná Návojná 101 00226220 Ing. Machara František člen

Orgány sdružení
 
VALNÁ HROMADA
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové 
MAS. Valnou hromadu svolává předseda minimálně jedenkrát ročně, a to písemný-
mi pozvánkami, 15 dnů před zasedáním. Mimořádné zasedání valné hromady musí 
být svoláno v případě, že o to písemně požádá minimálně třetina všech členů MAS.
 
Do působnosti Valné hromady patří zejména:
• schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn,
• schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní-

mi dotacemi, předložených Valné hromadě Programovým výborem,
• volba orgánů sdružení a členů těchto orgánů,
• jmenování manažera a účetní,
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• projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování 
rozpočtu a plánu činnosti na další období,

• rozhodnutí o vyloučení a přijetí člena z MAS,
• rozhodnutí o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku.
 
Každý člen Valné hromady má jeden rozhodující hlas.
 
Jednání valné hromady řídí manažer a v  jeho nepřítomnosti pověřený člen MAS. 
Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční vět-
šinou všech hlasů. Usnesení Valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví 
nadpoloviční většina hlasů všech členů.
 
Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda, a to každý samostatně. Jiné 
osoby mohou jednat za sdružení pouze na základě zplnomocnění.
 
Funkční období předsedy a místopředsedy sdružení, členů Programového výboru, 
členů Výběrové komise, manažera a účetní je 3 leté. Tyto osoby mohou být do svých 
funkcí jmenovány i opakovaně.
 
Předsedu a místopředsedu volí Valná hromada, členy Programového výboru, členy 
Výběrové komise, manažera a účetní jmenuje valná hromada na základě přijatého 
usnesení o jejich jmenování.
 
Valná hromada je oprávněna odvolat kteréhokoliv předsedu a  místopředsedu 
sdružení, člena Programového výboru, člena Výběrové komise, manažera a účetní 
i  v  průběhu jejich funkčního období, a  to na  základě přijatého usnesení o  jejich 
odvolání.

Předseda:    Zicha Josef
Místopředseda:  Ing. Machů Zbyněk
 
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Programový výbor je orgán MAS, tvoří ho předseda MAS s 4 členové MAS. Předse-
da MAS je členem Programového výboru automaticky z  titulu své funkce v MAS, 
ostatní členové Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou. Každý člen 
v Programovém výboru má jeden rozhodující hlas. Programový výbor plní funkci 
stanovenou pravidly Programu LEADER, a to zejména:
 
• zpracovává programový záměr MAS a kritéria hodnocení projektů pro Výběro-

vou komisi,
• vybírá typy projektů,
• konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí,
• schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr předá-

vá ke schválení Valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět Výběrové 
komisi se svými připomínkami k doplnění,

• podává přihlášku do Programu LEADER,
• provádí další související činnosti 
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Programový výbor svolává manažer podle okamžité potřeby, zpravidla jedenkrát 
měsíčně, a to písemnými pozvánkami. 

Zasedání Programového výboru řídí manažer a v jeho nepřítomnosti jím pověřený 
člen Programového výboru. Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni 
členové s nadpoloviční většinou všech hlasů. Usnesení je přijato, jestliže je schvá-
leno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 
Členové programového výboru:
• Zicha Josef
• Mudrák Josef
• Petrůj Zdeněk
• Fryzelka Radek
• Odehnal Petr

VÝBĚROVÁ KOMISE
Výběrová komise je orgánem MAS, který tvoří místopředseda MAS a 4 členové MAS. 
Místopředseda MAS je členem Výběrové komise automaticky z  titulu své funkce 
v MAS, ostatní členové Výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou. Každý člen 
ve Výběrové komisi má jeden rozhodující hlas. Výběrovou komisi svolává manažer, 
vždy podle okamžité potřeby, minimálně však jednou za 3 kalendářní měsíce, a to 
písemnými pozvánkami.
 
Do působnosti Výběrové komise patří zejména:
• provádění činnosti Výběrové komise ve smyslu pravidel Programu LEADER , 

zejména:
*  třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli,
*  předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru,
*  provádí další související činnosti.

 
Jednání Výběrové komise řídí manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen Výbě-
rové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nad-
poloviční většinou všech hlasů. Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro 
ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
 
Členové výběrové komise:
• Ing. Machů Zbyněk
• Kolínková Pavlína
• Prokop Pavel
• Mana Libor
• Bartošová Martina

MANAŽER
Manažer je jmenován Valnou hromadou. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu 
vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární orgán sdružení, a to zejména 
jednat v administrativních záležitostech sdružení. Další činnost manažera je stano-
vena výše v ustanoveních o Výběrové komisi a Programovém výboru. Manažer není 
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členem MAS, účastní se však všech jejích jednání, je ve  smluvním vztahu k  MAS 
s hlasem poradním, stejně tak jako ve Výběrové komisi a v Programovém výboru.
 
Manažer:  Mgr. Zdeněk  Miklas, Lenka Častulíková
 
ÚČETNÍ
Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a ma-
jetkem v MAS a nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní nemusí být 
členem MAS.
 
Účetní: Lenka Častulíková
 
PRACOVNÍ SKUPINY
V MAS Ploština byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými té-
matickými okruhy, které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pra-
covních skupin blízké. Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci 
na  území MAS v  jednotlivých tematických oblastech, a  dále především iniciovat 
a připravovat projekty v těchto oblastech. Pracovní skupiny byly v posledním půl-
roce také aktivně zapojeny do přípravy Strategického plánu LEADER 2007–2013.

Pracovní skupina pro sport, kulturu a mládež
• Martina Bartošová, předsedkyně
• Tomáš Zicha
• Vladimír Balouch

Pracovní skupina pro zapojení žen
• Lenka Častulíková, předsedkyně
• Pavlína Kolínková, členka
• Mgr.Jarmila Miklasová, členka

Pracovní skupina cestovní ruch, historiie a kulturní dědictví
• Vladimír Kráčalík, předseda
• Mgr. Tomáš Chmela
• Josef Zicha

Pracovní skupina životní prostředí a zemědělství
• Zdeněk Petrůj
• Mgr. Zdeněk Miklas
• Ing. Pavel Šeliga
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Organizační schéma MAS Ploština

1

Organizační schéma MAS Ploština

                                               Valná hromada MAS                               Statutární zástupci                           
                                               

                                                                                     Manažer

                                                                                                                        Účetní

                                  A
                                                                                                        C

                   Programový výbor

                                                                   
                                                                                                     Výběrová komise
                                                                    B

                                                                                                                  E

                                                                                                           Žadatelé

A – Valná hromada – jmenuje Programový výbor a Výběrovou komisy. Programovému 
výboru zadává zpracování Strategie a záměru MAS Ploština a schvaluje projekty předložené 
Programovým výborem.

B – Programový výbor zpracuje Strategii a záměr MAS Ploština vč. výběrových kritérií –
hodnotící mřížku pro Výběrovou komisi a předkládá toto ke schválení Valné hromadě. Dále 
konzultuje výběr projektů s výběrovou komisí, schvaluje seznam projektů vybraných 
Výběrovou komisí a předkládá je ke schválení Valné hromadě.

C – Výběrová komise roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů 
ke schválení Programovému výboru. 

D – Statutární zástupci (2) – mají podpisové právo, jsou oprávnění jednat jménem sdružení 
navenek, manažer, účetní – vykonávají legislativní úkony nezbytné pro chod MAS

E – Žadatelé – předkládají projekty k posouzení Výběrové komisi
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Hospodaření sdružení v roce 2013

Rozvaha
Aktiva /v Kč/ k 1.1.2013 k 31.12.2013

A. Dlouhodobý majetek celkem 110 000

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem --- ---

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 215 516 318 380

A.III. Dlouhodobý fin.majetek celkem --- ---

A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -251 516 -208 380

B. Krátkodobý majetek celkem 688 233 869 217

B.I. Zásoby celkem --- ---

B.II. Pohledávky celkem --- 586 104

B.III.Krátkodobý fin.majetek celkem 232 939 283 113

B.IV. Jiná aktiva celkem 455 294 ---

Aktiva celkem 688 233 979 217

Pasiva /v Kč/ k 1.1.2013 k 31.12.2013
A.Vlastní zdroje celkem 418 268 509 213

A.I. Jmění celkem --- ---

A.II.Výsledek hospodaření celkem 418 268 509 213

B. Cizí zdroje 269 965 470 004

B.I. Rezervy celkem --- ---

B.II.Dlouhodobé závazky celkem --- ----

B.III. Krátkodobé závazky celkem 269 965 470 004

B.IV. Jiná pasiva celkem --- ---

Pasiva celkem 688 233 979 217

Výkaz zisků a ztrát
Náklady /v Kč/ k 31.12.2013

I.Spotřebované nákupy celkem 67 055

spotřeba materiálu 67 055

II.Služby celkem 153 537

- cestovné 25 893

- ostatní služby 127 644

III.Osobní náklady celkem 596 874

- mzdové náklady 447 297

- zákonné sociální pojištění 147 750

- ostatní sociální pojištění 1 827

IV. Daně a poplatky celkem ---

V. Ostatní náklady celkem 2 700

- jiné ostatní náklady 2 700

VI. Odpisy, prod. maj., tvorba rezerv a opr. položek celkem ----
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Náklady /v Kč/ k 31.12.2013
VII. Poskytnuté příspěvky celkem ----

VIII. Daň z příjmů celkem ----

Náklady celkem /v Kč/ 820 166

Výnosy  /v Kč/ k 31.12.2013
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ---

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ---

III.Aktivace  celkem ---

IV.Ostatní výnosy celkem 18

- úroky 18

V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezer a opr. položek ---

VI.Přijaté příspěvky celkem 30 000

- přijaté členské příspěvky 30 000

VII.Provozní dotace celkem 881 093

- provozní dotace 881 093

Výnosy celkem /v Kč/ 911 111

Hospodářský výsledek před zdaněním 90 945

Hospodářský výsledek po zdanění 90 945

MAS v roce 2013 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost. Veškerý objem nákladů se 
vztahuje k hlavní činnosti.

Sdružení zaměstnávalo v roce 2013 celkem 3 pracovníky, z toho 2 na hlavní pracov-
ní poměr a 1 na dohodu o provedení práce: 
manažer, administrativní pracovnice a účetní.

VÝDAJE ROKU 2013 – PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM DOTACE V ROCE 2014

Síťování místních výrobků na Valašsku
Realizace projektů spolupráce
Poskytovatel:  Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace:   234 024,- Kč

„Trnková stezka 2 aneb Trnky kam se podíváš!‘‘
Realizace projektů spolupráce
Poskytovatel:  Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace:   352 080,- Kč
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OBDRŽENÉ DOTACE NA REALIZACI PROJEKTŮ

MAS Ploština – region s perspektivou 
Implementace místní rozvojové strategie /opatření IV.1.1./
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Výše dotace:  650 283,- Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zpracování integrovaných stra-
tegií rozvoje území
Výše dotace:  100 000,- Kč

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Dne 21. března 2014 byl proveden audit Ing. Vladimírem Zelinou, auditor KA ČR 
ev.č.1009.
Podle názoru auditora, závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situaci organizace sdružení k 31.12.2013 a nákladů, výnosů, výsledku hospodaření 
za kalendářní rok 2013, v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora je 
bez výhrad.
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Činnost sdružení v roce 2013
Strategický plán LEADER na roky 2007–2013

Přípravě vlastní Strategického plánu LEADER předcházelo vypracování Strategie 
rozvoje mikroregionu Ploština (zpracována v r. 2006) a Strategického rozvojového 
plánu mikroregionu Jižní Valašsko, které jsou koncepčními materiály a stali se zá-
kladem pro rozhodování na úrovni regionální politiky.
 
Strategický plán LEADER na období 2007 – 2013 vymezuje možné oblasti podpory 
rozvojových projektů na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednot-
livé osy a  jejich opatření. Strategický plán LEADER, jako výseč z  ucelené strate-
gie místního rozvoje navrhuje místní akční skupina. Tímto způsobem uplatňuje při 
místním rozvoji partnerský přístup a podílí se na vytváření sítí místních partnerství. 
Také odpovídá za provádění plánu a vybírá projekty k financování v rámci realizace 
této místní strategie.
Dotaci na realizaci jednotlivých projektů neobdrží na svůj účet přímo MAS, ale ko-
nečný žadatel. Přímá dotace MAS se poskytuje na provoz , administrativu a pora-
denství spojené s realizací SPL.

Realizace Strategického plánu LEADER

MAS Ploština realizovala Strategický plán LEADER v roce 2013 v těchto Fichích:

• FICHE 1 – Moderní zemědělské podniky MAS Ploština
• FICHE 2 – Vzhledné obce MAS Ploština
• FICHE 3 – Historie pro budoucnost
• FICHE 4 – Odpočiňte si u nás
• FICHE 5 – Žijící  obce MAS Ploština
• FICHE 6 – Cestou přes hřebeny
• FICHE 7 – Řemeslo má zlaté dno

Pro rok 2013 nám byla přidělena finanční alokace ve 4 597 150 Kč. 
Přímá dotace MAS ve výši 919 430,- Kč byla určena na provoz, administrativu a po-
radenství spojené s realizací SPL, z této částky bylo na rok 2014 ušetřeno 307 937,- 
Kč.

Zbývající částka 3 677 720,- Kč byla připravena k rozdělení na projekty jednotlivých 
žadatelů. Výše alokované částky na rozdělení projektů byla v roce 2013 navýšena 
o částku 480 641,- Kč. Jednalo se o převod neuplatněné dotace z minulého roku.
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Realizace Strategického plánu LEADER v roce 2013 probíhala ve dvou 
výzvách:

VÝZVA Č. 7:
Vyhlášení výzvy:    21. 1. 2013
Příjem  žádostí:    14. – 15. 2. 2013
Alokace pro výzvu:   4 158 361,- Kč 
Podané žádosti:   22 projektů
Podpořené projekty:   20 projektů
Nepodpořené projekty:  2 projekty
Vyřazené projekty:   1 projekt
Projekty v realizaci:   0
Zrealizované a ukončené projekty: 19 projektů

Seznam vybraných žádostí – 7. výzva

Číslo 
Fiche žadatel Název projektu Místo realizace Dotace 

(Kč)

1 EKO VLACHOVICE 
s.r.o. Volně už neložíme - lisujeme!! Vlachovice 425 000

3
ZO ČSOP KOSENKA 
VALAŠSKÉ KLO-
BOUKY

Rekonstrukce střechy Valašské Klobouky 265 676

3 Obec Křekov Hložecká kaple - střecha pro 
modlitbu i odpočinek Křekov 100 879

4 EUROHITY s.r.o. Ranč U Sedmi kulí Nedašov 499 129

4 Obec Vysoké Pole Dovolená na jižním Valašsku Vysoké Pole 199 971

5 Klobučan
Rekonstrukce valašskoklobouc-
kého kroje a pořízení krojových 
součástí

Valašské Klobouky 55 800

5 TJ Vysoké Pole Zelený trávník Vysoké Pole 288 000

5 Obec Tichov Úpravy sociálního zařízení pro 
objekt setkávání rodičů a dětí Tichov 275 924

5 Myslivecké sdruže-
ní Újezd Opravna myslivny II. etapa Újezd 198 782

5 Obec Křekov Obecní úřad v Křekově - střecha 
pro všechny Křekov 283 585

5 TJ Spartak Valaš-
ské Klobouky

Stavební úpravy a výměna oken 
objektu šaten na hřišti ve Valaš-
ských Kloboukách

Valašské Klobouky 283 456

5 Sbor dobrovolných 
hasičů Loučka Vybavení hasičské zbrojnice Loučka 45 180

5 Obec Nedašov Posílení zázemí pro komunitní 
život obce Nedašov 269 495
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Číslo 
Fiche žadatel Název projektu Místo realizace Dotace 

(Kč)

5

Sdružení rodičů 
a přátel školy při 
ZŠ a MŠ Újezd, 
okres Zlín, občan-
ské sdružení

Krpce a kordulky Újezd 56 700

5 Obec Loučka Aktivity pod střechou Loučka 234 900

5 Římskokatolická 
farnost Vlachovice

Duchovní život ve farnosti Vla-
chovice Vlachovice 83 700

5 Myslivecké sdruže-
ní Smolina Holuby vrháme moderně Valašské Klobouky 58 500

5 HOKEJOVÝ CLUB 
BBSS Vybavení pro hokej Brumov-Bylnice 161 991

7 Jiří Obadal Automatické olepování Vlachovice 186 000

7 Bronislav Struška Vibrační technika Vysoké Pole 117 000

celkem 4 089 668

VÝZVA Č. 8:
Vyhlášení výzvy:    23. 4. 2013
Příjem  žádostí:    16. – 17. 5. 2013
Alokace pro výzvu:   259 263,- Kč 
Podané žádosti:   2 projekty
Podpořené projekty:   2 projekty
Projekty v realizaci:   2 projekty
Zrealizované a ukončené projekty: 0 projektů

Číslo 
Fiche žadatel Název projektu Místo realizace Dotace 

(Kč)

5 Sportovní klub 
Vlachovice

Kvalitní sportoviště i pro výchovu 
mládeže Vlachovice 186 003

5 Obec Nedašova 
Lhota Vybavení knihovny Nedašova Lhota 73 260

celkem 259 263

Projekty spolupráce – podané žádosti v roce 2013

ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ ANEB „ZNÁTE NÁS?“ 
– projekt byl podpořen a vybrán ke spolufinancování

Smyslem projektu je „spojit podobné osudy“ obcí v ČR, které byly za 2. světové 
války vypáleny, a jejich historii i současnost přiblížit veřejnosti v České republice.
Vypálených obcí, které se sdružují do tzv. Iniciativy vypálených obcí, je celkem 8. 
Nejznámější obcí jsou Lidice se svým památníkem a galerií, konající mnoho výstav 
a akcí pro návštěvníky i vzdělávacích programů pro děti ZŠ. Méně známější jsou 
Ležáky (Obec Miřetice), ještě méně známé je Javoříčko (Obec Luká) a o ostatních 
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obcích ví veřejnost jen velmi sporadicky nebo regionálně ( Prlov, Lačnov, Ploština 
(Obec Drnovice), Český Malín ( Nový Malín), Zákřov (Obec Tršice)).

Obce byly za války postiženy vypálením který z různých důvodů. I dnes mají různé 
osudy a různý stupeň historické katastrofy se podepsal na jejich současnosti. Oby-
vatelé těchto obcích jsou si však vědomi, že o historii je třeba informovat a stále ji 
připomínat. Tím, kdo historii přiblíží dalším generacím, jsou dnešní děti z regionu. 
Projekt chce upozornit na tato historická zvěrstva očima současných dětí a studen-
tů v regionu. Projekt je pojat jako retrospektiva současného života mladých, které 
ovlivnily vzpomínky na minulost jejich rodičů nebo prarodičů nebo jen dnešní život 
v kdysi vypálené obci či jejím okolí.

Do projektu budou zapojeny příběhy pamětníků  i občanů, jejichž současné rodiny 
tyto skutky ovlivnily dodnes, a to formou literárních, výtvarných nebo fotografic-
kých prací dětí z  jednotlivých regionů. Projekt spolupráce si klade za  cíl zapojit 
mladou generaci vzájemně mezi těmito obcemi, informovat je o tragédii jinde a ne-
chat tyto děti zaznamenat a zpracovat retrospektivu do minulosti vlastníma očima.
Právě ony budou v  jednotlivých regionech do budoucna nositeli štafety nezapo-
mnění na tyto skutky. 

Vzhledem k poměrné složitosti projektu a možnému zapojení až 4 MAS a 8 obcí, 
nebylo v praxi proveditelné 100% zapojení všech subjektů rovnoměrně, proto se 
vzájemně všichni partneři zapojili podle svých možností. Obce Tršice a Obec Luká 
se zapojily z vlastních zdrojů (nezpůsobilé výdaje projektu) na tvorbě a tisku spo-
lečné skládačky, Obce Prlov, Lačnov, Drnovice, Nový Malín a  Miřetice se zapojily 
do všech aktivit ve spolupráci svých MAS (MAS Hornolidečska, MAS Ploština, MAS 
Šumperský venkov a MAS Hlinecko) plně.

Spolupracující MAS na projektu:
Místní akční skupina Hornolidečska o.s. – koordinační MAS
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Šumperský venkov
Místní akční skupina Hlinecko, o.s.
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Celkové výdaje projektu:   1 460 422,- Kč
Dotace:    1 287 379,- Kč
Celkové výdaje MAS Ploština: 286 000,- Kč
Dotace MAS Ploština:   257 400,- Kč

Seznam výstupů projektu 
Skládačka „Vypálené obce“
Kniha „ Život a historie vypálených obcí“-
Soutěž mezi školami s exkurzemi a přednáškami
Společná konference

Termín předložení žádosti o proplacení: 31.1.2015

PRAVÉ VALAŠSKÉ – projekt nebyl podpořen 

Projekt navazuje na již realizovaný projekt spolupráce s názvem „Síťování místních 
výrobků na  Valašsku“, jehož předmětem bylo vytvoření nové regionální značky 
„PRAVÉ VALAŠSKÉ“. Tento projekt se zaměřuje především na další rozvoj vzniklé 
regionální značky. Hlavní inovací je rozšíření působnosti značky o novou MAS, čímž 
dojde k pokrytí takřka celého etnografického území Valašska a dále realizace no-
vých aktivit zaměřených k propagaci a uvedení regionální značky. Projekt se zaměří 
také na vzdělávání v oblasti zpracování místních surovin a jejich využití. Hlavní ak-
tivity další etapy spočívají v hlubší integraci jednotlivých subjektů lokální ekono-
miky a zkvalitnění propagace značky. Společné setkávání producentů a odběratelů 
pak umožní intenzifikovat vzájemné vazby a partnerství.

Spolupracující MAS na projektu:
Luhačovské Zálesí, o.p.s. – koordinační MAS
Místní akční skupina Hornolidečska, o.s
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
Místní akční skupina Rožnovsko
Místní akční skupina Střední Vsetínsko

Celkové výdaje projektu:   2 046 800,- Kč
Dotace:    1 842 120,- Kč
Celkové výdaje MAS Ploština: 359 400,- Kč
Dotace MAS Ploština:   323 460,- Kč

Seznam výstupů projektu 
Zpracování databáze výrobců a producentů na území nové MAS, sběr dat
Propagace regionální značky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“
Farmářské a řemeslné trhy
Dny Valašské kuchyně
Vzdělávací kurzy a semináře
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POMALÉ JÍDLO Z KARPAT
– projekt nebyl podpořen 

Předložený projekt si klade za cíl vytvořit inovativní moderní platformu pro podpo-
ru regionální produkce a malé místní ekonomiky s maximálním důrazem na životní 
prostředí. Součástí projektu jsou aktivity směřující zejména k propagaci.

Spolupracující MAS na projektu:
Místní akční skupina Ploština – koordinační MAS
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
„Strážnicko“ Místní Akční Skupina
MAS Východní Slovácko

Celkové výdaje projektu:   905 000,- Kč
Dotace:    814 500,- Kč

Celkové výdaje MAS Ploština: 360 000,- Kč
Dotace MAS Ploština:   324 000,- Kč

Seznam výstupů projektu 
Platforma SLOW FOOD v regionu
Databáze kontaktů
Podpora konceptu SF – workshopy
Podpora konceptu SF - akce pro veřejnost
Propagace konceptu – tiskoviny
Propagace konceptu SF – WEB
Podpora konceptu SF - výukové programy

Projekty spolupráce – realizované v roce 2013
SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU

Projekt byl zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování míst-
ních výrobců a poskytovatelé služeb působících v různých odvětvích místního hos-
podářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cest. ruchu, neziskové organizace, 
příspěvkové organizace, veřejná správa, školy) na území Valašska. Hlavním výstu-
pem projektu je nová regionální ochranná známka „PRAVÉ VALAŠSKÉ“, která zaru-
čí konečným uživatelům kvalitu výrobku a  vytvoření databáze místních výrobků 
a služeb. V prvotní fázi je projekt zaměřený především na potravinářské komodity, 
později bude rozšířen i o řemeslné výrobky. 

Přínosem bylo:
• pro veřejnost a spotřebitele záruka zdravotně nezávadných a kvalitních výrobků 

s místem původu a výroby na Valašsku,
• propagace regionálních výrobků,
• podpora cestovního ruchu.
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Spolupracující MAS na projektu:
Místní akční skupina Hornolidečska o.s. – koordinační MAS
Místní akční skupina Ploština
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.

Celkové výdaje projektu:   1 806 325,- Kč
Dotace:    1 625 692,- Kč

Celkové výdaje MAS Ploština: 260 027,- Kč
Dotace MAS Ploština:   234 024,- Kč

Seznam výstupů projektu 
Studie a databáze regionálních producentů, výrobců a řemeslníků
Regionální ochranná známka „Valašský výrobek“
Marketingová strategie a  propagace regionální známky (propagační materiály, 
www stránky)
Farmářské trhy s účastí držitelů ochranné známky
Workshopy zaměřené na síťování místních produktů, výrobků a služeb
Setkání držitelů regionální známky

Žádost o proplacení výdajů byla předložena 14.8.2013.
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TRNKOVÁ STEZKA 2 ANEB TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!

Projekt TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ! byl primárně zamě-
řen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnko-
vá stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění  
nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působ-
nosti Trnkové stezky teritorálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti 
v rámci destinační oblasti Východní Morava (Zlínský kraj), což je  rovněž přibližné 
teritoriální vymezení 3 participovaných MAS.

Spolupracující MAS na projektu:
Luhačovské Zálesí, o.p.s.  –  koordinační MAS
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.

Celkové výdaje projektu:   1 213 300,- 
Dotace:    1 093 300,- 

Celkové výdaje MAS Ploština: 391 200,- 
Dotace MAS Ploština:   352 080,- 

Seznam výstupů projektu 
Zkvalitnění a rozšíření stávající webové prezentace TRNKOVÁ STEZKA
Realizace „TRNKOVÉHO DNE“
Vytvoření „TRNKOVÉHO PASU“
Vytvoření „TRNKOVÝCH CYKLOPOINTŮ“

Žádost o proplacení výdajů byla předložena 26. 2. 2013.
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Projekty spolupráce 
– podaná žádost  v roce 2012, realizace 2013 – 2014

OD TRNKOVÉ STEZKY K JIŽNÍMU VALAŠSKU

Předkládaný projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvo-
řeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka – Jižní Valašsko. Tento projekt 
vzniká přibližně od  roku 2010 ve  spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské 
Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština), přičemž aktuální verze projektu počítá 
s rozšířením území o další MAS - Hornolidečska.  Záměrem projektu je tak jednak 
teritoriální rozšíření produktu, dále pak další zkvalitnění a obecně propagace dané-
ho produktu cestovního ruchu včetně vzdělávacích, informačních a školících akcí. 
S tím pak souvisí jeden z hlavních výstupů projektu, což je vznik informační galerie 
a školícího střediska Jižního Valašska.

Spolupracující MAS na projektu:
Luhačovské Zálesí, o.p.s.  –  koordinační MAS
Místní akční skupina Ploština
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.

Celkové výdaje projektu:   2 155 160,- 
Dotace:    1 867 644,- 

Celkové výdaje MAS Ploština: 419 400,- 
Dotace MAS Ploština:   359 460,- 

Seznam výstupů projektu 
Turistické a edukační středisko Jižního Valašska
Rozšíření sítě CykloPointů Jižního Valašska
Rozšíření marketingového systému Jižního Valašska
Realizace kulturních a společenských akcí Jižního Valašska
Pořízení vybavení a publicita Jižního Valašska
Realizace 2 vzdělávacích seminářů v rámci Turistického a edukačního střediska Již-
ního Valašska

Termín podání Žádosti o proplacení byl z 30.6.2013 hlášením o změnách posunut 
na 30.6.2014.
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Informační opatření a propagační akce
(realizované v opatření IV.1.1.)

• Školení pro žadatele – leden
• Jednání krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje - duben
• Výstup na horu Klášťov - Výstava na Envicentru ve Vysokém Poli – červenec
• Ovčácký den na Valašsku – červenec
• Jednání krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje - srpen
• Jednání Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje a setkání se zástupci MZe 

a CP SZIF Praha - listopad
• Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách – prosinec
• Školení pro NNO - prosinec

Příprava na nové plánovací období 2014 – 2020

Dotazníkové šetření – sběr:     únor (viz www.mas.plostina.cz)
Setkání zástupců obcí – Nadace Partnerství:  září
Příprava a zpracování analytické části ISRÚ: září – až dosud
Řízené rozhovory se starosty:    září – listopad
Setkání neziskových organizací:   prosinec
Komunitní plánování:     prosinec
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Statistický přehled - 1.- 9. Výzva 
Strategický plán LEADER 2007 -2013



28



29



30

Sídlo sdružení  Vysoké Pole 118, 763 25  Újezd
IČ   27000354
Bankovní spojení  1417701309/0800
Předseda  Josef Zicha, tel. 606 766 008
Manažer   Mgr. Zdeněk Miklas, tel. 605 224 670
Administrativní 
pracovník  Lenka Častulíková, tel. 724 704 366

Email   plostina@seznam.cz 
www   www.mas.plostina.cz 
zpracoval  Ing. Petr Machů


