
INFORMAČNÍ

leden–červen 2012

www.mas.plostina.cz

MAS Ploština se opět rozrostla
Od letošního roku patří do MAS Ploština obce Návojná, Nedašov 
a Nedašova Lhota.

Po loňském rozšíření MAS Ploš-
tina o obce Poteč, Jestřabí a Štítná 
nad Vláří–Popov se naše místní 
akční skupina opět rozrostla. Jeli-
kož naše MAS sousedí s některými 
obcemi které nejsou členy žádné 
MAS byl a stále je možnost růstu.

Komunikace s obcemi Návojná, 
Nedašov a Nedašova Lhota, jejichž 
katastry přímo sousedí s hranicí 
působnosti naší MAS a z druhé 
strany státní hranicí se Slovenskou 
republikou probíhaly již koncem 
minulého roku, kdy zmíněné obce 
podaly žádost o připojení se k 
MAS Ploština. Proto byl přidán 
do nadcházejícíhoeasedání MAS 
Ploština bod zabývající se žádostí o 
připojení zmíněných obcí. Zasedá-
ní se konalo začátkem roku a bod 
byl jednomyslně schválen.

Nyní má MAS Ploština celkem 
37 členů z nichž 17 tvoří zástupci 
veřejného sektoru a zbylých 20 
zástupci soukromého sektoru.

MAS Ploština se může rozšířit i o 
další obce. Konkrétně se jedná o 
obce Bohuslavice nad Vláří a obec 
Lipová. Obě obce totiž katastrálně 
sousedí s naší MAS. Obce však 
zatím neprojevili zájem o připojení  
se k MAS Ploština.
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Ptáme se předsedy MAS Ploština 
Josefa Zichy.

Pane předsedo, jak vítáte zájem 
obcí připojovat se do naší MAS?

Jsem velmi potěšen, že zájem o 
vstup do naší MAS nadále přetrvá-
vá. Minulý rok to byly obce Jestřa-
bí, Štítná nad Vláří – Popov a Poteč  
a tento rok jsou to již zmíněné 
obce. Jsem však o to víc potěšen, 
že si zmíněné obce vybraly právě 
naši MAS i když měly na výběr i z 
jiných. To mi dává zpětnou vaz-
bu, že naši práci děláme dobře a i 
nadále se budeme snažit.

Přinese naší MAS přijetí nových 
členů navýšení finančních pro-
středků jako tomu bylo při přijetí 
obcí minulý rok?

Ne, navýšení o 10 % rozpočtu jako 
minulý rok již nelze předpokládat, 
neboť právě navýšení o 10% je ma-
ximální v rámci plánovacího obdo-
bí. Ovšem finanční navýšení není 
našim cílem. Našim cílem je a bude 
zaplnit prázdné místa a umožnit 
tak všem subjektům realizovat 
schválený strategický plán a to u 
nečlenských obcí nebylo možné.

Děkuji za rozhovor



Projekty spolupráce
MAS Ploština byla aktivním účastníkem při realizaci dvou pro-
jektů spolupráce
MAS Ploština byla aktivním účast-
níkem při realizaci dvou projektů 
spolupráce – Dobíhajícího projektu 
Trnkové stezky II – Trnky kam se 
podíváš, a nového projektu, kde 
jsme byli jedním z hybatelů – Síťo-
vání místních produktů na Valaš-
sku. Tento projekt by měl položit 
základ nové ochranné regionální 
značce pro tradiční a kvalitní vý-
robky v regionu Valašska.

Na stejné téma – regionální 
ochranná značka – jsme začali ve 
spolupráci s občanským sdruže-
ním Tradice Bílých Karpat připra-
vovat projekt spolupráce na zacho-
vání a další rozvoj stejnojmenné 
regionální ochranné značky, jejíž 
územní působnost se prolíná na 
území působnosti MAS Ploština. 
Naše MAS v tomto podaném pro-
jektu (Tradice Bílých Karpat – regi-
onální značka pro společný rozvoj) 
funguje jako koordinační MAS.
Partnerskými Mas v tomto projek-
tu jsou Mas Východní Slovácko, 
Ostrožsko a Horňácko, nepodpoře-
ná Mas Bojkovsko.
Jako partnerská MAS jsme účastni 
již v třetí etapě „cestovně-turistic-
kého“ trnkového projektu s ná-
zvem Od trnkové stezky k jižnímu 
Valašsku

Trnková stezka 2 aneb Trnky, 
kam se podíváš 

je našim dalším společným dílem 
– projektem. Realizujeme jej spolu 
s MAS Vizovicko a Slušovicko a 
MAS Luhačovské Zálesí. Úspěšně 
pokračujeme v druhé etapě, kde 
se rozšíří naše území o „Trnkové 
cyklopointy“. Naším záměrem je 
propojovat zajímavá místa Jižního 
Valašska a dát možnost objevovat 
a odkrývat skvosty naší vlasti a 
zvláště regionu ve kterém žijeme. 
Mezi produkty Trnkové stezky 
patří: 

• Web Trnkové stezky
• Katalog Trnková stezka 
• Mapa Trnkové stezky 
• Trnkové CykloPointy 
• Trnkový pas 
• Trnkový den 
• Trnkový balíček 

Všechny novinky a zajímavosti 
sledujte především na webu, který 
je stále aktualizován. 

Den Jižního Valašska
Den plný zábavy a aktivit pro 
celou rodinu si u hotelu Vega v 
Pozlovicích užilo neděli 24. červ-
na více než 1000 lidí. Sportovně 
zábavné atrakce doplnila svým 
zpěvem Kateřina Kouláková s 
kapelou Sagar. Děti si užily před-
stavení Michala Nesvadby, který 
pro ně vyrobil spoustu světových 
vynálezů. Od nedělního rána byly 
na hřišti u hotelu Vega v Pozlo-

vicích připraveny atrakce a akti-
vity, které si užily nejen děti, ale 
také dospělí. V airsoftové aréně 
probíhaly vášnivé boje a mezi 
jednotlivými překážkami pobíhali 
členové týmů v ruznobarevných 
maskáčích. O kousek dál zkouše-
li svou mušku při střelbě z luku 
a airsoftových zbraních dámy i 
pánové, děti nejvíce ocenily pře-
kážkovou dráhu, kterou si pro ně 
připravil sportovní obchod BIFU. 
Malí jezdci na vypůjčených kolech 
projížděli dřevěnou dráhu, jejich 
rodiče si zase vyzkoušeli jízdu na 
elektrokole nebo čtyřkolce. Hry a 
soutěže si pro děti připravil Dům 
děti a mládeže Luhačovice.

Odpolednem se ke všem aktivitám 
nesl hlas mladé zpěvačky z Frýdku 
Místku Kateřiny Koulákové, která 
v loňském roce vyhrála pěveckou 
soutěž Czech Talent. Na pódiu ji 
později vystřídal Michal Nesvadba 
se svou show pro děti, který dětem 
vyráběl originální světové vynále-
zy a rozesmál tak nejen nejmenší 
účastníky Vega neděle, kterých za 
celý dorazilo více než 1 000.
 
Akci pořádal tým Jižního Valašska 
v rámci projektu spolupráce Jižní 
Valašsko | Trnková stezka. 

Fotky z akce najdete na Facebooku 
Jižního Valašska nebo 
na www.jiznivalassko.cz

Fotografie z Dnu Jižního Valašska



Informace pro ty, co o nás ještě neví
Představení a historie Mas Ploština
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 impul-
sem 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 institu-
cionalizaci partnerství. 
Iniciátorem založení Místní akč-
ní skupiny, jejíž vznik byl při-
pravován 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 partner-
ství a vzájemné spolupráce. 
V prosinci roku 2005 podala Mas 
Ploština žádost na SZIF do opat-
ření 2.1. posílení přizpůsobivosti 
a rozvoje venkovských oblastí, 
podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 
(Leader+) – Mas Ploština – přípra-
va na Leader. Projekt byl úspěšně 
realizován, žádost o proplacení 
byla podána v lednu 2007.
 Dále v březnu roku 2006 předloži-
la Mas svůj první záměr do pro-
gramu Leader ČR - Zvýšení kvali-
ty 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 Ploš-
tina byla vybrána k financování v 
poslední vlně v rámci skupiny 32+.
Cílem metody Leader je podporo-
vat obyvatele venkovských oblastí 
v tom, aby se vzájemnou spolupra-
cí realizovanou na bázi partnerství 
vypořádali s novými problémy, 
kterým venkovské oblasti v sou-

vislosti se změnami v zemědělství 
a rozvoje venkova čelí. Hlavním 
cílem metody Leader je, aby se 
představitelé venkovských oblastí 
zamýšleli nad dlouhodobým po-
tenciálem svých oblastí, a součas-
ně podporovat zavádění nových 
integrovaných, vysoce kvalitních 
a originálních strategií pro trvale 
udržitelný rozvoj venkova.

Metoda Leader se opírá o přístup 
zdola-nahoru (bottom-up), kte-
rým se snaží rozvinout vnitřní 
a kolektivní potenciál různých 
venkovských protagonistů a obcí k 
tomu, aby na sebe převzali rozvo-
jové aktivity a zajistili tak místní 
přístup, decentralizaci,orientaci na 
programovou integraci, a prefe-
renci pilotních projektů, k čemuž 
jim budou poskytnuty pravomoci. 
Ačkoliv cílem programu je i reali-
zovat drobné, inovativní projekty, 
největší důraz je kladen na utvá-
ření spolupráce na všech úrovních 
a na distribuci nových informací, 
metod a zkušeností, které se s roz-
vojem venkova pojí. Spolupráce, 
tvorba partnerství a drobné inova-
tivní projekty, jsou realizovány v 
rámci integrované strategie rozvo-
je v cílových oblastech, které jsou 
spravovány místní akční skupinou 
(dále jen Mas), odpovědnou za 
implementaci metody Leader.

Základním posláním sdružení je 
působit jako místní iniciační , řídící 
a kontrolní orgán, který v rámci 
metody Leader provádí činnosti 
s cílem podněcovat a podporovat 
inovační zavádění a realizaci in-
vestic zamýšlených v rámci míst-
ní strategie, tvorbu originálních 
integrovaných strategií rozvoje 
venkovského mikroregionu a 
podněcovat  a podporovat akté-
ry na místní úrovni k úvahám a 
záměrům využití potenciálů území 
mikroregionů v dlouhodobější per-
spektivě. Je zaměřeno především 

na nové formy zlepšování kvality 
života v mikroregionu, posílení 
ekonomického prostředí a zhod-
nocení kulturního a přírodního 
dědictví.

Mimo tyto hlavní činnosti Mas 
Ploština dále nabízí následující 
služby:
- poradenství v oblasti dotač-
ních titulů EU, státních a dalších 
grantů
- zpracování žádostí a spe-
cifických příloh, dotační manage-
ment
- provádění školení, organi-
zace seminářů

Charakteristika území
Území MAS Ploština o.s. je sou-
částí NUTS II Střední Morava, 
Zlínského kraje, okresu Zlín. Leží 
na hranicích okresu Zlín a Vsetín, 
sousedí s mikroregionem Hornoli-
dečsko, Vizovicko, Jižní Valašsko a 
Luhačovské Zálesí. MAS Ploština 
se rozkládá na území 15 obcí a 2 
měst: 
Brumov – Bylnice, Valašské Klo-
bouky, Vlachovice, Újezd, Vysoké 
Pole, Drnovice, Loučka, Tichov, 
Vlachova Lhota, Křekov, Haluzice, 
Poteč, Jestřabí, Štítná nad Vláří – 
Popov, Nedašov, Nedašova Lhota, 
Návojná

Přirozeným spádovým a admi-
nistrativním centrem mikroregi-
onu je město Valašské Klobouky, 
které má statut obce s rozšířenou 
působností. Území Mas Ploština 
je typickým venkovským mikro-
regionem s počtem obyvatel 22 
353 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.



Grantové schéma v roce 2012 

6.výzva Mas Ploština
Dne 8.2.2012 byla vyhlášena 6. Výzva k předkládání projektů

Cílem grantového schématu je 
zvýšení atraktivity společenských, 
kulturních, sportovních a volnoča-
sových akcí pořádaných obcemi, 
místními spolky a sdruženími v 
obcích území Místní akční skupi-
ny (dále jen MAS) Ploština pro-
střednictvím rozvoje spolupráce a 
partnerství venkovských spolků a 
sdružení s místní akční skupinou. 
Prohlubování sounáležitosti míst-
ních spolků s regionem. Propagace 
a udržování společných tradic a 
zvyků, i nově vzniklých akcí.

Fichi 1 – Moderní zemědělské pod-
niky Mas Ploština

Fichi 7 – Řemeslo má zlaté dno

Fichi 8 – Lesnická technika

Celková alokace určená pro tuto 
výzvu byla  3 528 007,- Kč a žádos-
ti bylo možné předkládat v termí-
nu 1. - 2.března 2012 v kanceláři 
MAS Ploština.

Dne 22. března 2012 proběhlo zase-
dání výběrové komise, která měla 
v této výzvě nelehký úkol. Celkem 
bylo přijato 19 projektů z řad živ-
nostníků, řemeslníků, zemědělců a 
osob podnikajících v lesích. Jeden 
projekt neprošel administrativní 
kontrolou a kontrolou přijatelnos-
ti, dále jeden z žadatelů bohužel 
na vlastní žádost před zasedáním 
výběrové komise odstoupil.
Výběrová komise tedy bodovala 

V rámci grantového schéma Mas 
Ploština došlo v roce 2012 k pod-
poře 6 projektů , které budou 
realizovány ve spolupráci s Mas 
Ploština. Celková podpora je ve 
výši 20 000,- Kč, která směřuje k 
podpoře obcí, místních spolků a 
jejich činnosti. 

Mezi podpoření žadatele patří:

Obec Návojná
Dětský den a cyklozávody

a hodnotila celkem 17 projektů, 
všechny projekty byly výběrovou 
komisí schváleny k podpoře v cel-
kové výši 3 370 700,- Kč.  Dne 27. 

Obec Nedašova Lhota
Zábavné odpoledne pro děti

NÁRODOPISNÝ SOUBOR 
„ZÁVRŠAN“ Nedašov
Tradiční dožínky

Obec Štítná nad Vláří-Popov
Popovské hudební slavnosti

Obec Jestřabí
Zábavné pouťové odpoledne

Klobucký jarmek,o.s.
Tradiční Klobucký jarmek

března 2012 byly Žádosti o dotace 
předány na SZIF Olomouc.

- red - 

Název subjektu Název projektu Fiche
Mgr. Miklasová Jarmila Ekofarma v Poli na vyšší úroveň 1
Petrůj Zdeněk Na ovce s Prattlym i ve Smolině 1
Žák František Investujeme do kvalitního krmiva 1
Zicha Jaroslav Nábytek do bytu z Pola 7
Fojtů Oldřich Vždycky hydraulicky 7
Vaněk Martin Fe dělíme  rychleji 7
STYL VALI s.r.o. Dřevo s lepším povrchem 7
Bc. Machů Petr Grafi ka s radostí 7
Polčák Josef Rozvoj mikropodniku s novou technologií 7
Obadal Václav Nákup zařízení do dílny 7
Machů Josef Nákup techniky 7
Obec Tichov Šetrné lesní hospodaření v Tichově 8
Polomík Josef Lesy u Polomíků - efektivně 8
Obec Vysoké Pole Lesy, cesty…Bagr! 8
Cigánek Stanislav Do lesa s novou technikou 8
Obec Újezd Lesní cesty udržujeme sami 8

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

uzávěrka: 13. 7. 2012
náklad: 2000 ks
bez jazykové korektury


