
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 
MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2014–2020 

 Veřejné projednávání SCLLD 2014–2020 

Ostrožská Nová Ves 18. 3. 2016 



STRUKTURA STRATEGIE A JEJÍ VÝZNAM 
Strategie = komplexní rámec pro činnost MAS v období 2014–2020 (2023) 

 

 
Kapitola Základní obsah K čemu 

1. Popis území a 
zdůvodnění výběru 

Území MAS 
Vyhodnocení minulých aktivit 

Pro pořádek 

2. Analytická část 
Socioekonomická analýza 

Analýza problémů a potřeb 
SWOT analýza 

Argumentace potřebnosti 
podpory 

3. Strategická část 
Vize, cíle, opatření 

Vazby 
Programové rámce 

Formulace celkové 
představy o rozvoji 
Konkretizace témat 

podporovaných přes MAS 

4. Implementační část 
Popis administrativních postupů – 

řízení realizace strategie 
Pro zvládnutí všech 

požadavků na administraci 

Přílohy 

Finanční plán 
Popis zapojení komunity 

Analýza rizik 
….. 

Doplňující „technické“ 
informace 



STRUKTURA STRATEGICKÉ ČÁSTI SCLLD 

Role MAS 
 

Směřování 
území MAS 

 
Čeho má být 

dosaženo 
 

Co bude 
řešeno 

 

Odlišení 
financování 

 

Specifikace 
financování 
vybraných 

témat 



OBLASTI ROZVOJE 

1. Vzdělávání a podpora zaměstnanosti 

2. Zkvalitnění veřejné infrastruktury a služeb 

3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

4. Rozvoj drobného podnikání a konkurenceschopnosti 

5. Cestovní ruch a marketing 

6. Ochrana životního prostředí a účinné využívání přírodních zdrojů 

7. Zkvalitnění dopravní dostupnosti 

8. Spolupráce a koordinace 

9. Meziobecní spolupráce 



IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

 4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS 

 4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a 
výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity 

 4.3 Popis animačních aktivit 

 4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní 
úrovni a přeshraniční spolupráce 

 4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring 
a evaluaci) 

 

 



ŘÍZENÍ MAS 

. 

 

Valná hromada  

Předseda 

Kancelář MAS 
•Manažeři OP 
•Účetní 

Programový 
výbor 

Výběrová 
komise 

Kontrolní a 
revizní komise 

Pracovní skupiny 
SCLLD 

Vedoucí 
manažer SCLLD 

volba 
jmenování   

Odborní garanti 



PRŮBĚH PROJEKTOVÝCH VÝZEV 

 Předložení výzvy řídícímu orgánu operačního programu. 

 Vyhlášení výzvy pro předkládání projektů (po schválení ŘO). 

 Informování o výzvě, informační semináře. 

 Předložení žádostí o podporu. 

 Hodnocení žádostí dle stanovených kritérií – na základě 
informací v žádosti, terénního pozorování, veřejné obhajoby. 

 Výběr projektů. 

 Schválení projektů řídícím orgánem. 

 

 



INFORMOVÁNÍ (NEJEN) ŽADATELŮ 

 Oznámení na internetových stránkách MAS spolu s možností 
diskusního fóra, tj. odpověďmi na položené dotazy. 

 Publikování na sociálních sítích a v místních zpravodajích. 

 Vydávání vlastního zpravodaje MAS   - časopis Krajem 
svatého Antoníka. Distribuce do domácností. Dostupné i na 
webu MAS. 

 Vydávání dílčích propagačních materiálů (letáky). 

 Informační semináře pro potencionální žadatele a pořádání 
individuálních konzultací projektových záměrů. 

 Prezentační akce na území MAS. 

 

 



SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI 

Spolupráce s dalšími MAS: 

Podpora cestovního ruchu, hipoturistika, šetrná venkovská turistika, 
bikerové cyklotrasy, místní produkty, propagace přírodního a 
kulturního dědictví, propagace veteránů, letadel, vlaků, oživení 
historických událostí v regionu. 

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně 
zavedení značení místních výrobků a služeb,  

 investice související se vzdělávacími aktivitami 

 neinvestiční aktivity, konference, exkurze, výstavy, přenos 
zkušeností a praxe, propagační aktivity 

 

Fond na podporu spolkové činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko  
 



SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE SCLLD 

 Materiály k výzvám a k projektům musí být archivovány. 

 Vlastní monitorovací systém MAS. 

 2 x ročně Monitorovací výbor zpracovává Zprávu o plnění, 
po ukončení posledního projektu Závěrečná zpráva. 

 Mezníkem realizace rok 2018. 

 

 Indikátory strategických cílů Vývoj  celkové situace v regionu 

Indikátory specifických cílů Zachycení rozvojových činností v území 

Indikátory programových rámců Výstupy realizace projektů 


