
Šablona pro zveřejnění integrované strategie  

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE 

FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. 

Název nositele strategie 
(organizace, která zodpovídá za 
vytvoření a realizaci strategie) 

MAS Ploština, z.s. 

Oficiální název strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 
MAS Ploština pro období 2014 - 2020 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Ploština je zapsaný spolek a oficiálně vznikl v roce 2005. 
Celkem jej tvoří 37 členů. Na území MAS Ploština žije více než 
22 tisíc obyvatel a rozkládá se v katastrech celkem 17 obcí o 
rozloze cca 237 km2. Přirozeným spádovým a administrativním 
centrem mikroregionu je město Valašské Klobouky. Cílem MAS 
je napomáhat k rozvoji regionu aktivitami, které vedou k 
podpoře projektů s přínosem pro rozvoj území. Území MAS 
Ploština je součástí NUTS II Střední Morava, Zlínského kraje, 
okresu Zlín. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Předkládaná strategie je základním koncepčním dokumentem, 
podle kterého se bude řídit rozvoj území MAS. Je zpracována 
v souladu s vydanou metodikou a charakterizuje 
nejvýznamnější pozitiva území, které je potřeba rozvíjet, i 
hlavní problémy, které je v území potřeba řešit. Je založena na 
vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, 
sociálního a environmentálního vývoje, respektující principy 
udržitelného rozvoje. 
Skládá z analytických částí a strategické části. Analytická část 
popisuje území na základě souhrnu dat v jednotlivých 
aspektech. Řeší také analýzu problémů a potřeb. Strategická 
část byla sestavena z podnětů z veřejných projednávání a 
dotazníkového šetření. Některé problémy byly vytyčeny i 
v analytické části. Zaměřuje se na oblasti, které jsou pro další 
rozvoj MAS důležité. Tyto oblasti lze shrnout do vize a cílů 
území. MAS Ploština si určila 3 strategické cíle. Podrobněji jsou 
strategické cíle charakterizovány prostřednictvím priorit, 
specifických cílů a opatření. 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Petr Machů 
plostina@seznam.cz 
 



Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 

Odkaz na www stránky organizace 
(případně na www stránky, kde lze 
získat více informací) 

www.mas.plostina.cz 

 

Pozn.: šablona slouží pro uveřejnění informací na webu MMR, samotné připomínkování probíhá 

v režii nositele, tj. prostřednictvím jeho webových stránek nebo prostřednictvím kontaktních osob a 

emailů. Souhrnné připomínky budou zveřejněny zároveň na webu MMR. 


