
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 Východní Slovácko 

Oficiální název strategie Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

MAS Východní Slovácko se nachází v jihovýchodní části 
Zlínského kraje.  
MAS je součástí regionu NUTS II - Střední Morava, Zlínského 
kraje a okresu Uherské Hradiště. Součástí MAS je 12 obcí: 
Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní 
Němčí, Nivnice, Korytná, Slavkov, Strání, Suchá Loz, Uherský 
Brod a Vlčnov. Nejvýznamnějším průmyslovým i správním 
centrem je město Uherský Brod.  
K 1. 1. 2014 je členem MAS Východní Slovácko celkem 29 
členů.  

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Vize: 
MAS Východní Slovácko je partnerským, moderním 
venkovským regionem nabízejícím dostatek pracovních 
příležitostí, kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb 
všem obyvatelům regionu i návštěvníkům, které bude 
rozumně a udržitelně využívat potenciál přírodního a 
kulturního dědictví území a posilovat soběstačnost regionu. 
 
Strategický cíl 
Udržet stabilní populační vývoj v regionu, snížit vývojové 
disproporce mezi obcemi regionu, zkvalitnit prostředí pro život 
obyvatel a zlepšit situaci na trhu práce. 
 
Strategický cíl bude naplňován 6 prioritami: 

 Priorita 1: Spolupráce a partnerství 

 Priorita 2: Podpora podnikání a tvorby pracovních míst 

 Priorita 3: Zajištění kvalitních veřejných služeb 

 Priorita 4: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity 

 Priorita 5: Uchování kulturního dědictví 

 Priorita 6: Krajina a životní prostředí 

Jednotlivé priority jsou dále rozpracovány do jednotlivých 



opatření. 
 

 

Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Pavel Rada, mail: radapavel@email.cz 
Milan Bauka, mail: milanbauka@seznam.cz  
 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

28.11.2014 

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

www.masvychodnislovacko.eu 

 

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. 
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