
Šablona pro zveřejnění integrované strategie  

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE 

FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optpmmr.cz. 

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

Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko 

Oficiální název strategie Střední Vsetínsko kráčí správným směrem 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko bylo založeno 10. 1. 
2007 a v roce 2011 bylo sídlo MAS přemístěno z obce Jablůnka 
do obce Kateřinice. V roce 2013 vzrostl počet členů MAS na 24 
a dále se zvyšoval až na současných 38 členů. Součástí 
místního partnerství jsou obce Bystřička, Jablůnka, Jarcová, 
Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Mikulůvka, 
Oznice, Pržno, Ratiboř a Růžďka, z veřejného sektoru je 
zastoupena ZŠ Pržno, 13 podnikatelských subjektů a 12 
neziskových organizací. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední 
Vsetínsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem 
pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém 
období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního 
rozvoje.  
Do přípravy SCLLD je zapojena veřejnost formou komunitního 
projednávání, účastní se jí také experti a přípravný a realizační 
tým. Součástí tohoto týmu jsou zaměstnanci a zástupci MAS 
SV, experti ze společností Nadace Partnerství, firmy EKOTOXA, 
s.r.o., externí posuzovatelé, garanti a zpracovatelé 
jednotlivých tematických okruhů z území MAS. 
Velký rozvojový potenciál MAS Střední Vsetínsko se nachází 
v neziskovém sektoru. Působí zde řada neziskových organizací, 
místních iniciativ, které jsou aktivní a působí v jednotlivých 
obcích.  
Ze zpracovaných analýz vyplynulo, že perspektivní oblastí pro 
další rozvoj území MAS Střední Vsetínsko je zejména cestovní 
ruch, školství, zachování kulturního a přírodního dědictví a 
podpora podnikání.  
 
 
 
 
 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Světla Studenská manazer@masstrednivsetinsko 
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

30.9.2014 

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

www.masstrednivsetinsko.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. 

 


