
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 – Partnerství Moštěnka o.p.s. 

Oficiální název strategie Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 „Náš region – 
naše radost“ 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. je společností, která 
funguje na principu spolupráce veřejné sféry, podnikatelů a 
neziskových organizací. Působí na území Zlínského a 
Olomouckého kraje v 51 obcích a významně přispívá k jejich 
rozvoji. Hlavním mottem pro období 2014-2020 je 
„Pomáháme rozvíjet venkov“. MAS-PM vznikla v roce 2014, 
ustavena byla v roce 2005 jako občanské sdružení. V letech 
2007-2013 realizovala integrovanou strategii „My a svět“ a 
Strategický plán LEADER „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“. 
V roce 2013 změnila právní formu na o.p.s. Působí v regionu, 
který má 42,5 tisíce obyvatel na území 337.034 km2. MAS-PM 
má 98 partnerů, drtivá většina z nich přešla z o.s. i od o.p.s. 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS – Partnerství 
Moštěnka je součástí připravované Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Popisuje charakteristiku a 
vývoj MAS, přináší obsáhlou analýzu v klíčových oblastech 
rozvoje s analýzou problémů a analýzou potřeb. To vše 
v kontextu dalších strategií v území. MAS stanovila pět 
prioritních oblastí: 1) Rozvoj života v obcích, 2) Podpora 
podnikání a zaměstnanosti, 3) Propojování vesnic, měst a 
regionu, 4) Péče o krajinu a životní prostředí, 5)Rozvoj 
spolupráce a posílení místního partnerství. Strategie MAS-PM 
vznikala již od roku 2012 komunitním způsobem. V regionu se 
uskutečnil sběr a vyhodnocení dotazníků a anket, veřejná 
projednávání, odborné pracovní skupiny i vzájemná setkávání 
manažerů z partnerských MAS. MAS připravovala strategii 
vlastními silami a využila i výstupů a projednávání z paralelně 
naplňovaného projektu Podpora meziobecní spolupráce 
(PMOS). 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Tomáš Šulák 
Tomas.sulak@mas-mostenka.cz 
 

mailto:Tomas.sulak@mas-mostenka.cz


Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

19.9.2014 

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

www.mas-mostenka.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. 

 


