
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) 

Region HANÁ, o.s. 

Oficiální název strategie INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS REGION HANÁ 

Stručné představení nositele 
strategie (max. 500 znaků) 

Region HANÁ je místní akční skupinou (MAS) v programu 
LEADER, nacházející se ve středu Moravy, v území západně od 
měst Olomouc a Prostějov. Region HANÁ byl založen v roce 
2002, jako projekt iniciovaný mikroregionem Kosířsko a 
sousedními obcemi, první registrace právní subjektivity 
proběhla na počátku roku 2004. MAS byla registrována jako 
občanské sdružení (o.s.), po schválení nového občanského 
zákoníku v roce 2014 se sdružení Region HANÁ transformovalo 
na formu zapsaný spolek (z.s.) 
V dnešní době je území MAS tvořeno územím 48mi členských 
obcí. Zasahuje do území 2 okresů, 4 „obcí s rozšířenou 
působností“ (ORP), a sdružuje obce tří mikroregionů celých 
(Kosířsko, Kostelecko, Konicko) a jednoho mikrorgionu 
částečně (Litovelsko). 

Stručné představení strategie 
(max. 1000 znaků) 

Tato integrovaná strategie je zpracována jako strategický 
dokument pro rozvoj území místní akční skupiny Region HANÁ. 
Integrovaná strategie zahrnuje široké spektrum oblastí rozvoje 
venkovského regionu, bez ohledu na následující finanční 
nástroje na realizaci. Dotační programy a další nástroje, pro 
naplnění cílů této integrované strategie, budou následně 
rozpracovány v dalším stupni – tzv. finančních rámcích. 
Tvorba rozvojové strategie MAS je podpořena z OP Technická 
pomoc, název projektu: „Podpora vzniku strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS Region HANÁ“, č. 
CZ.1.08/3.2.00/14.00304, žadatele Region HANÁ, o.s. 
Dostává se Vám do rukou průběžná verze této strategie, ve 
stadiu verze 0.20., zpracována ke dni 31.8.2014. Tato verze 
bude zveřejněna na stránkách MMR k připomínkování. Po 
uplynutí termínu k připomínkování budou tyto zapracovány, a 
postupně zpracovány následnické verze. Harmonogram 
dalšího zpracování strategie bude záviset především na 
harmonogramu přípravy a schvalování jednotlivých 
programových dokumentů příslušných operačních programů, 
které budou sloužit k realizaci této strategie. 



Kontaktní osoba a e-mail pro 
zasílání připomínek ke strategii 

Ing. Jaroslav Brzák 
Manažer MAS Region HANÁ 
e-mail: region.hana@seznam.cz 

Nejzazší termín pro zaslání 
připomínek 

23.9.2014 

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

www.regionhana.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. 

 

http://www.regionhana.cz/

