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Místní akční skupina byla založena v roce 2005 
za účelem získání dotací z programu Evropské 

unie - konkrétně programu Leader. MAS Plošti-
na je občanské sdružení založené zástupci obcí, 
neziskových organizací a podnikatelskými sub-
jekty působících na území mikroregionu Ploš-
tina a částečně Jižní Valašsko. Členem se může 

stát podnikatelský subjekt nebo nezisková orga-
nizace působící na území MAS Ploština.

Cílem metody Leader je podporovat obyvatele 
venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou 

spoluprací realizovanou na bázi partnerství vy-
pořádali s novými problémy, kterým venkovské 
oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství 
a rozvoje venkova čelí. Hlavním cílem metody 

Leader je, aby se představitelé venkovských ob-
lastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem 
svých oblastí, a současně podporovat zavádění 
nových integrovaných, vysoce kvalitních a ori-
ginálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj 

venkova.

Metoda Leader se opírá o přístup zdola-na-
horu (bottom-up), kterým se snaží rozvinout 

vnitřní a kolektivní potenciál různých venkov-
ských protagonistů a obcí k tomu, aby na sebe 
převzali rozvojové aktivity a zjistili tak místní 
přístup, decentralizaci, orientaci na programo-
vou integraci a preferenci pilotních projektů, 
k čemuž jim budou poskytnuty pravomoci. 

Ačkoliv cílem programu je i realizovat drobné, 
inovativní projekty, největší důraz je kladen na 
utváření spolupráce na všech úrovních a na dis-
tribuci nových informací, metod a zkušeností, 
které se s rozvojem venkova pojí. Spolupráce, 

tvorba partnerství a drobné inovativní projekty 
jsou realizovány v rámci ontegrované strategie 
rozvoje v cílových oblastech, které jsou spra-
voványmístní akční skupinou. 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 investic zamýšlených v rámci místní 
strategie, tvorbu originálních integrovaných 
strategií rozvoje venkovského mikroregionu 
a podněcovat a podporovat aktéry na místní 

úrovni k úvaháma záměrům využití potenciálu 
území mikroregionu v dlouhodobější perspek-

tivě.

Zpravodaj MAS Ploština o.s.
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Představení MAS Ploština o.s.

Historie MAS Ploština

Místní akční skupina Ploština byla formálně za-
registrována dne 8. 3. 2005. Partnerství mezi ve-
řejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhá 
na území regionu Ploština již několik let. Vý-
znamným impulsem k dalšímu rozvoji partner-
ství na území Ploštiny bylo otevření programu 
Leader pro Českou republiku. Na základě prin-
cipů programu Leader se představitelé regionu 
Ploština rozhodli k institucionalizaci partnerství.
 
Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž 
vznik byl připravován zhruba půl roku, byla pře-
devším veřejná správa (obce). V tomto období 
proběhla řada setkání zejména starostů obcí, ale i 
podnikatelů a zástupců nestátního neziskového sek-
toru působících na území regionu Ploština. Všich-
ni stávající aktéři jsou přesvědčeni o výhodnosti a 
přednostech partnerství a vzájemné spolupráce.

Adresa:
Mas Ploština

Vysoké Pole 118
763 25 Újezd

 
Pracovní doba:

Po – Pá: 7:00 - 15:00
Mobil: 724 704 366

E -mail: l.castulikova@seznam.cz

Kontakt

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 – pří-
prava 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 mikroregio-
nu Ploština. Tento záměr nebyl podpořen.
 
V říjnu roku 2008 byla předložena Žá-
dost o realizaci SPL – osa 4 PRV, žádost 
byla schválena, Dohoda podepsána v srp-
nu 2009, Mas Ploština byla vybrána k finan-
cování v poslední vlně v rámci skupiny 32+.

Manažer
Mgr. Zdenek Miklas

Tel.: 605 224 670, 724 704 366 
E-mail: plostina@seznam.cz

 
Administrativní pracovník

Lenka Častulíková
Tel.: 724 224 656, 724 704 366

E-mail: l.castulikova@seznam.cz
 

Předseda
Josef Zicha

Tel.: 606 766 008

 

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



Schválené projekty - 1. výzva
FICHE 3: Historie pro budoucnost

Rozpočet (v Kč)

507 900,-

400 000,-

498 000,-

505 520,-

346 000,-

448 000,-

195 000,-

190 000,-

Název projektu

Nové perspektivy pro kulturní dědictví 
obce Vlachovice

Identifikace,evidence a konzervace arte-
faktů kulturního dědictví mikroregionu 

Hradiště Klášťov (k.ú.Vysoké Pole):Vý-
znamný solitér minulosti

Nový život pro Ploštinu

Památka obětem světových válek

Expozice „Historie požární ochrany“

Jak dál s Hradem Brumov?

Dřevěnice Komenského č.62-přínos pro 
regionální rozvoj

Subjekt

Obec Vlachovice

Mikroregion Jižní Valašsko

Sdružení přátel Vysokého Pole

Sdružení obcí mikroregionu Ploština

Klub vojáků v záloze Újezd

Obec Vlachova Lhota

Valašská nadace

Český svaz ochránců přírody 57/01 
ZO Kosenka Val.Klobouky

FICHE 1: Moderní zemědělské podniky 
MAS Ploština

Hlavní uplatňované opatření z PRV: I.1.1.1. 
Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření z PRV: I.1.1.2. Spolupráce 
při vývoji nových produktů, postupů a tech-

nologií (resp. inovací) v zemědělství

FICHE 2: Vzhledné obce MAS Ploština
Hlavní uplatňované opatření z PRV: III. 

2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření z PRV: III. 2.1.2 – Občan-
ské vybavení a služby III. 2.2 – Ochrana a 

rozvoj kulturního dědictví venkova

FICHE 3: Historie pro budoucnost
Hlavní uplatňované opatření z PRV: III. 2.2 
– Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-

kova

Fiche MAS Ploština o.s.

FICHE 4: Odpočiňte si u nás
Hlavní uplatňované opatření z PRV: III.1.3. 

– Podpora cestovního ruchu

FICHE 5: Žijící obce MAS Ploština
Hlavní uplatňované opatření z PRV: 

III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření z PRV: III.2.1.1 Obnova 
a rozvoj vesnic III.2.2 – Ochrana a rozvoj 

kulturního dědictví venkova

FICHE 6: Cestou přes hřebeny
Hlavní uplatňované opatření z PRV: I. 1. 2. 

3. Lesnická infrastruktura

Cíle Fiche jsou v podstatě shodné - 

zlepšení základních služeb v obci, podpořit investice, 
které zajistí vyšší atraktivitu venkovských 

oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života

Cíle MAS Ploština o.s.
Chceme, aby území MAS Ploština bylo:

• oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život na venkově vycházející ze 
specifických podmínek a tradic tohoto kraje.

• oblastí, které nabídne návštěvníkům, ale i domácím obyvatelům široké možnosti turis-
tiky a rekreace založené na využití daných specifik regionu, s využitím stávající i  nově 
budované infrastruktury pro turistický ruch a nově vytvářených turistických programů

• oblastí s vytvořenými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především malých a 
středních podniků s využitím místních přírodních a hospodářských zdrojů.


