
  
 
 
 

 

 
 
 

Ve Vysokém Poli   23.1.2014 
 
 
 
 
 
 
Věc: exkurze za příklady dobré praxe do MAS Opavsko 

 

 

 Dobrý den, 

 

na základě posledního jednání v Nedašově vzešla z diskuze možnost návštěvy zástupců naší MAS v jiné 
MAS naší republiky. Z tohoto důvodu jsme naplánovali exkurzi za příklady dobré praxe do MAS Opavsko, 
kde předpokládáme prezentaci projektů zaměřených na zaměstnanost a částečně i sociální problematiku. 
Na zpáteční cestě je pak předjednána MAS Poodří a MAS Rožnovsko, kde máme v plánu zaměřit se na 
projekty ve spojitosti s cestovním ruchem a drobným podnikáním. Všechny uvedené MAS patři při 
hodnocení na MZE k těm velmi dobrým a jejich manažeři představují osobnosti, které se na venkově 
pohybují již delší dobu. 

Termín je domluven na středu 5.2.2014, z tohoto důvodu prosím zašlete informativní počet účastníků za 
vaši obec (město) do pondělí 27.1.2014 na e-mail plostina@seznam.cz. 

 

S přáním hezkého dne 

Petr Machů 

 

 

 

 

 

 

Komu: členské obce MAS Ploština 
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Exkurze za příklady dobré 
praxe do MAS Opavsko

Valašské Klobouky 5. 2. 2014  6:20
HLAVNÍ NÁSTUPNÍ MÍSTO    DATUM    ODJEZD

HARMONOGRAM

www.mas.plostina.cz

nástupní místa
 Vysoké Pole        6:00
  Vlachova Lhota       6:10
 Valašské Klobouky (autobusové nádraží)   6:20
	 Poteč	 	 	 	 	 	 	 	 	 6:30

MAS Opavsko (Budišov)                 9:00  – 11:00
oběd	(MAS Opavsko)                      11:00  – 12:00
MAS	Poodří																																 	 	 	 	 	 13:00		–	15:00
MAS	Rožnovsko																								 	 	 	 	 	 16:00		–	18:00

Předpokládaný	příjezd	do	Valašských	Klobouk	 	 	 	 19:00

Při obdobných exkurzích je zvykem předávání drobných propagačních materiálů, v případě vašeho zájmu tak můžete 

různými předměty prezentovat vaši obec.





  

 

 

 

 

Zpráva z Exkurze za příklady dobré praxe do MAS Opavsko 
 

 

 

 

MAS Ploština zorganizovala 5. 2. 2014 exkurzi za příklady dobré praxe do 
MAS Opavska za účasti osob zapojujících se do přípravy SCLLD.  

Zástupci MAS Opavsko nám představilo svoji činnost, příklady dobré praxe 
a ukázky přeshraniční spolupráce s Polskem a projekt podporující 
regionální známky. Jednalo se o návštěvu peletové kotelny základní školy, 
zámku v Hradci nad Moravicí, kde v minulých letech realizovali projekty 
spolupráce.  

Součástí exkurze byla i návštěva do MAS Rožnovska, kde byly představeny 
projekty zaměřené na drobné podnikání a na cestovní ruch, a to konkrétní 
projekt vybudování kulturního centra v Zašové a minimlékárny Horut 
v Rožnově pod Radhoštěm.  

Tato exkurze reflektovala velmi dobré ohlasy ze stran účastníků.  
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