
 Vznik MAS: 2005
 Počet obcí v regionu: 12
 Počet obyvatel: 16 956
 Rozloha: 175 km2
 Počet členů MAS: 28
 Sídlo: Vysoké Pole 118, 763 25  Újezd
 Webové stránky: www.mas.plostina.cz
 

Místní akční skupina Ploština

Charakteristika území
Jádrová část území MAS Ploština se rozkládá mezi Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty. Prakticky všechny obce se nacházejí buď na území 
Přírodního parku Vizovické vrchy nebo mnohem přísněji Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Z tohoto důvodu se právem chlubíme relativně 
zachovalou krajinou, v které dosud mají své místo jak velmi vzácné druhy rostlin a živočichů, tak i lidé, kteří se zčásti na této velké přírodní roz-
manitosti také podíleli. Ti v krajině zanechali svoji stopu i v objektech lidové architektury, kterou ještě dosud nalézáme prakticky ve všech obcích 
MAS. Etnografi cky území patří k jižnímu Valašsku, s jeho typickými kroji, nářečím i prvky architektury. 
Naše území je také bohaté na památky, často pohnuté, historie území. Mezi ty nejvýznamnější objekty rozhodně patří unikátní nálezy na ojedině-
lém výšinném hradisku Klášťov, zřícenina Hradu Brumov, Národní kulturní památka Ploština. 
V jednotlivých obcích MAS P během roku probíhá spousta spolkových akcí a tradičních slavností. Mezi akce nadregionálního významu pak 
rozhodně patří Valašský mikulášský jarmek, který má již dvacetiletou tradici. Setkávají se zde jak řemeslnicí lidových řemesel, tak i národopisné 
soubory jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Strategický plán Leader
Vize, cíle SPL
Jako všechny MAS, tak i ta naše se snaží aby vzkvétal region v její působnosti. V případě Ploštiny jsme si vybrali dvě priority, které jsme zastřešili 
názvy „Krajina“ a „Historie“. 

V prioritě KRAJINA máme zařazeny FICHE, které jsou orientované na zemědělce a vlastníky lesa, jakožto hlavní určovatele vzhledu krajiny. 
Řadíme zde i FICHE, které jsou zaměřené na úpravy vzhledu obcí a objektů obecní infrastruktury.

Do HISTORIE jsou řazeny FICHE s hlavním či vedlejším opatřením Záchrana kulturního dědictví.
Celkem náš SPL obsahuje 7 FICHI,mezi něž je naše celková alokace na projekty rozdělena přibližně rovnoměrně.
Díky poměrně malé celkové částce, kterou máme k dispozici pro rozdělení v regionu, bereme naši roli spíše jako iniciační pro rozjezd malých 
podniků, živnostníků a nevládních organizací.



Realizace Programu Leader 2007 – 2013
MAS Ploština byla podpořena v roce 2009. Celková alokace přidělených fi nančních prostředků doposud činí 9, 488 mil. Kč. V proběhlých 4 
výzvách na podávání projektů jsme rozdělili 5,154 mil. Kč . Tato částka byla rozdělena v 15 projektech, které jsou v současné době realizovány 
nebo už i dokončeny.
Největší objem fi nančních prostředků směřoval zejména do komunální oblasti (vzhled obcí, občanské vybavení a služby), kde žadateli byli jak 
jednotlivé obce, tak i vesnické spolky.
Co do množství projektů, ale i rozdělených prostředků, následují oblast zachování kulturního dědictví. Výstupem byl jak rekonstrukce poško-
zených objektů, tak například i záchranný archeologický výzkum či zpracování studií revitalizace objektů a jejich zapojení do turistického ruchu 
oblasti.
Doposud velmi malý zájem o podporu projektů byl ze strany zemědělských podnikatelů, do výzvy se přihlásili a byli podpořeni dva soukromí 
zemědělci.

Příklady podpořených projektů v období 2008 - 2011
   
   
   
Název projektu Příjemce Dotace v Kč Výstupy projektu

Nový život pro Ploštinu Sdružení přátel Vysokého Pole 385 200,-
Studie řešící variantě stav a možnosti rozvoje NKP 

Ploština

Expozice „Historie požární ochra-
ny“ ve Vlachově Lhotě

Obec Vlachova Lhota 311 445,-
Expozice, která přibližuje vývoj požární ochrany v ob-

cích MAS Ploština

Památka obětem světových válek 
v Újezdě

Klub vojáků v záloze 311 040,-
Celková rekonstrukce dvou památníků (I. světová 

válka a oběti vypálení Ploštiny)

Cesty ke Kamelotu Obec Vysoké Pole 522 877,-
Rekonstrukce přístupové komunikace v centrální části 

obce

Sokolí hnízdo v novém SK Loučka 326 564,-
Nová zateplená fasáda objektu na sportovišti v obci 

Loučka, odstranění některé stavebních závad objektu, 
rekonstrukce sociálního zázemí a terénní úpravy

Projekty spolupráce
Naše MAS se aktivně zapojila do spolupráce tří MAS v úspěšném projektu Trnkové stezky. Spolu s MAS Luhačovské Zálesí a MAS Vizovicko 
a Slušovicko se snažíme o zatraktivnění regionu jižního Valašska pro návštěvníky.V současné době je podána žádost o pokračování tohoto 
projektu. V letošním roce 2011 participujeme na projektu Síťování místních výrobků na Valašsku. Ten by měl napomoci k lepšímu zhodnocení 
výrobků a potravin vzniklých na území celkem 6 zapojených MAS v oblasti Valašska.


