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1. Žadatel/předkladatel SPL
Název žadatele

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov

Sídlo MAS

Náměstí Svobody 800, Buchlovice, 687 08

Kancelář MAS

Masarykova ul. 273, Buchlovice, 687 08

Statutární zástupce

Miroslav Kovářík, předseda

Tel.

+420 603 251 539

Právní forma MAS

Občanské sdružení

IČO

266 62 698

Manažer

Bc. Marta Polášková

Tel.

+420 604 752 044

e-mail

mpolaskova.oseznam.cz; polaskova@buchlov.cz
Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá,
Osvětimany, Salaš, Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy,
Velehrad, Zlechov

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov je občanské sdružení, které bylo založeno jako
jeden z nástrojů trvale udržitelného rozvoje Mikroregionu Buchlov. Cílem sdružení je podílet se
na harmonickém rozvoji regionu pomocí aktivního partnerství veřejného a soukromého
sektoru v intencích programu LEADER.
Inovační vize MAS Buchlov
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov byla založena v roce 2004 a podařilo se jí třikrát
zapojit do programu LEADER ČR. V rámci tohoto programu bylo díky MAS Buchlov podpořeno
13 projektů a rozděleno více než 11 milionů korun dotací žadatelům z řad soukromých
zemědělců, společností, obcí i neziskovek. Kvalitu existujícího partnerství na bázi Leaderu v
Mikroregionu Buchlov dokládá velký zájem obyvatelstva o činnost MAS Buchlov a také silná
účast na veřejných setkáních souvisejících s přípravou Strategického plánu Leader pro
období 2008 – 2013.
MAS Buchlov se dokázala během své existence zařadit mezi nejlepší místní akční skupiny v ČR
a jako jediná vstoupila do mezinárodního pilotního projektu v rámci celé EU s názvem
PromEUregion, který sdružuje 10 partnerských MAS z Evropy. MAS Buchlov je jediným členem
z bývalého východního bloku. Touto spoluprací získala MAS Buchlov ojedinělé zkušenosti a na
jejich základě byl zpracován SPL.
Systémovým přístupem k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje oblasti dosáhla MAS
Buchlov provázáním dvou hlavních deviz území – historické kontinuity v návaznosti na
turistickou atraktivitu oblasti (Hrad Buchlov, Velehrad, Zámek Buchlovice, Archeoskanzen
Modrá) a unikátní krajiny Chřibů jako základního zdroje přírodního bohatství.
Rozvoj mikroregionu spočívá zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství
s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého
ekonomického růstu, a které poskytne venkovu dostatečné podmínky k rozvoji v oblasti
cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit.
Společně se tedy propojí potenciál krajiny se zemědělstvím, základní infrastrukturou,
rozvojem tradiční místní produkce a řemesel jako základní zdroje pro rozvoj trvale
udržitelného cestovního ruchu.
Strategický plán Leader Mikroregionu Buchlov byl zpracován na základě podrobné analýzy
potřeb mikroregionu, která je součástí každoročně aktualizované Rozvojové strategie
Mikroregionu Buchlov pro potřeby místní akční skupiny v intencích programu LEADER.
Strategický plán Leader byl připravován za účasti všech cílových skupin, jejichž zástupci jsou
členy MAS Buchlov. Strategie byla projednána na řadě setkání s občany všech cílových
skupin a upřesněna na základě jejich připomínek (Katalog investičních záměrů).
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Jednotlivé fiche SPL jsou svými cíly a aktivitami vzájemně úzce provázány. Jejich společně
provázaná realizace vytvoří synergický efekt k ekonomickému rozvoji mikroregionu a k trvale
udržitelnému životu v něm.

2. Základní údaje o území MAS
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov hospodaří na celém území Mikroregionu Buchlov,
který sdružuje 14 obcí. Území MAS je jednotné, kompaktní a logicky soudržné. Všechny obce
mikroregionu vykazují shodné charakteristiky v zásadních skutečnostech, jako je hustota
obyvatelstva, přirozený úbytek obyvatelstva i způsob zemědělského hospodaření a
potenciální směry rozvoje průmyslu a cestovního ruchu.
Mikroregion Buchlov se nachází v západní a severozápadní části okresu Uherské Hradiště
v těsné blízkosti okresního města Uherské Hradiště, které je rovněž hlavním správním
střediskem, střediskem obchodu a pracovních příležitostí pro zájmové území. Okres Uherské
Hradiště se nachází v jihovýchodní části České republiky. Sousedními okresy jsou okresy Zlín,
Kroměříž, Hodonín a Trenčín, s nímž tvoří okres Uherské Hradiště hranici mezi Českou a
Slovenskou republikou. Okres Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje, spolu s Olomouckým
krajem tvoří jednotku NUTS II Střední Morava.
Mikroregion Buchlov je tvořen katastrálními územími čtrnácti obcí, které jsou členy svazku
obcí, jsou to: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš,
Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov.
Základní charakteristika mikroregionu:
Průměr na 1 obec
Rok

Počet obcí

Počet
obyvatel

Rozloha v
ha

Počet ob.

Rozloha

Hustota
obyvatel na
1 km2

(v ha)
2006

14

12 664

15 408

904

1 100

81,32

Na území mikroregionu bydlí přes 12 tis. obyvatel. Od roku 1961 počet obyvatel stagnuje.
Katastry obcí Mikroregionu Buchlov

Katastry obcí

Umístění v ČR

Pohoří Chřiby a okres Uherské Hradiště
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3. Zpracování SPL MAS
3.1

Zpracovatel SPL MAS mikroregionu Buchlov

Zastřešujícím orgánem zpracování SPL MAS Mikroregionu Buchlov byl Programový výbor MAS
Mikroregionu Buchlov. Do zpracování SPL byl zapojen nezávislý facilitátor, který koordinoval
průběh zpracování a projednávání SPL.

3.2

Způsob zpracování, výchozí rozvojové dokumenty,
které slouží jako podklad pro Strategický plán
Leader

Strategický plán Leader Mikroregionu Buchlov na období 2007 – 2013 byl zpracován
komunitním způsobem plánování. Jeho příprava začala již v roce 2006, kdy byla vytvořena
pracovní skupina, jejímž základem byl Programový výbor. V této pracovní skupině pracovali
odborníci ze všech oblastí, které ovlivňují rozvoj území MAS Mikroregionu Buchlov.
Jako výchozím podkladem byla podrobná analýza potřeb mikroregionu, která je součástí
každoročně aktualizované Rozvojové strategie Mikroregionu Buchlov pro potřeby místní akční
skupiny v intencích programu LEADER.
SPL MAS Mikroregionu Buchlov vychází ze dvou strategických dokumentů:
A) Strategie rozvoje Mikroregionu Buchlov – Avedon Mikulov,r. 2000
Jedná se o Integrovanou územní strategii zpracovanou v roce 2000 a průběžně
aktualizovanou v letech 2004, 2005 a 2006. Tato integrovaná strategie území řeší
veškeré problémové oblasti mikroregionu Buchlov. SPL MAS mikroregionu Buchlov
z této integrované strategie vychází a řeší z ní pouze některé oblasti – rozvoj obcí,
občanskou vybavenost, cestovní ruch, rozvoj drobného podnikání a podporu rozvoje
místní produkce.
B)

Strategie rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Buchlov
Vzhledem k velkému potenciálu mikroregionu v oblasti cestovního ruchu byla v roce
2000 zpracována samostatná strategie rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu
Buchlov.

MAS Mikroregionu Buchlov je nejstarší místí akční skupinou ve Zlínském kraji. Má zkušenosti
s implementací programu Leader ČR v letech 2004, 2005 a 2006. Při zpracování SPL MAS
Mikroregionu Buchlov byly využity dosavadní zkušenosti z těchto programů a byly využity
následující strategické dokumenty:
o

Záměr MAS Mikroregionu Buchlov pro Leader ČR 2004 na téma „Uchování a obnova
přírodního a kulturního dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu“

o

Záměr MAS Mikroregionu Buchlov pro Leader ČR 2005 na téma „Ze slováckých nížin
do valašských kopců“

o

Záměr MAS Mikroregionu Buchlov pro Leader ČR 2006 na téma „Uchování a obnova
přírodního a kulturního dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu“

3.3

Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL

Po úspěšném absolvování programu LEADER ČR v roce 2004, 2005 a 2006 byl programový
výbor MAS Buchlov pověřen přípravou Strategického plánu leader pro období 2007-13. Na
pracovním zasedání Programového výboru dne 23.10.2007 v Buchlovicích bylo zvoleno hlavní
téma: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního
ruchu.
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Strategický plán Leader je zpracován na základě podrobné analýzy potřeb a zdrojů
mikroregionu, která byla projednána na veřejném setkání dne 23. října 2007 v 15:00 hodin
v Hotelu Buchlov Park pod hradem Buchlovem.
Na tomto setkání mohl každý návštěvník přispět do přípravy SPL a v jednoduchém dotazníku
označit oblasti, které podle jeho názoru zaslouží zvýšenou podporu (tzv. priority rozvoje).
Výstup z těchto dotazníků byl pak zapracován do SPL MAS Buchlov. Každý návštěvník tohoto
setkání byl potenciálním žadatelem o podporu a záleželo jen na něm, jestli svůj názor vyjádří,
či nikoli. Účast obyvatelstva na tomto setkání byla velice široká a následná debata formou
pracovních stolů vedla ke zpracování kvalitní SWOT analýzy a k aktualizaci údajů obsažených
v Integrované územní strategii Mikroregionu Buchlov z roku 2006.
Široké veřejnosti byl podrobně představen Program rozvoje venkova pro období 2007-13 a
jednotlivé osy tohoto programu. Na základě vybraných dotazníků i výsledků pracovních
skupin byly stanoveny hlavní rozvojové priority MAS Mikroregionu Buchlov a jednotlivé reálné
záměry potenciálních žadatelů byly přiřazeny k jednotlivým opatřením Programu rozvoje
venkova.
Průzkum rozvojového potenciálu území MAS pro následnou aktualizaci rozvojové strategie
jako podkladu pro zpracování Strategického plánu Leader proběhl tedy ve třech fázích:
-

dotazníkový průzkum – bylo vybráno 83 vyplněných dotazníků, které obsahují základní
informace o žadateli, reálných záměrech, výši investice a odhad termínu realizace.

-

oblasti zvýšené podpory – priority rozvoje Mikroregionu Buchlov – respondent označí
oblasti rozvoje, které jsou podle jeho mínění prioritní, vybráno 105 vyplněných
dotazníků.

-

pracovní stoly – seminář s účastí široké veřejnosti zaměřený na konzultaci jednotlivých
reálných záměrů včetně jejich přiřazení k jednotlivým opatřením Programu rozvoje
venkova

Na základě tohoto podrobného průzkumu byl sestaven Katalog rozvojových záměrů
Mikroregionu Buchlov pro období 2007-2013, který obsahuje rozdělení záměrů do jednotlivých
opatření Programu rozvoje venkova a umožňuje tak přímé zaměření Strategického plánu
Leader na konkrétní skupiny žadatelů a realizaci hlavních rozvojových os Mikroregionu
Buchlov.

3.4

Zpracovatelé
Buchlov

Strategického

plánu

Leader

MAS

Strategický plán Leader MAS Buchlov zpracoval programový výbor rozšířený o členy
pracovní skupiny
Společnost
Mikroregion Buchlov
Mikroregion Buchlov

Jméno
Ing. Jiří Černý
Miroslav Kovářík

Mikroregion Buchlov

Ing. Stanislav Gregůrek

Folklorní sdružení Buchlovice
Staveko s.r.o.
Hotel Buchlov park s.r.o.
Kulturní sdružení Osvětimany

Ing. Pavel Dvořan
Ing. Jiří Huňka
Raphael Craenhals
Phdr. Marie Náplavová

Regenerační centrum
Buchlovice
MAS Mikroregionu Buchlov

Marcela Šťastná

Zastupující sektor
Veřejný sektor, zemědělství
Veřejný sektor, cestovní ruch,
životní prostředí
Veřejný sektor, rozvoj obce,
infrastruktura
Neziskový sektor
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Neziskový sektor, tradice,
řemesla
Cestovní ruch, služby

Ing. Martin König

Manažer MAS
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3.5

Externí odborníci při zpracování strategie

MAS Mikroregionu Buchlov využila při zpracování strategie externího odborníka – facilitátora.
Způsob spolupráce a jeho zapojení do přípravy a zpracování SPL:





facilitace a odborné vedení pracovních skupin
facilitace veřejných projednání SPL MAS Mikroregionu
Buchlov
oponentura zpracovaného SPL MAS Mikroregionu Buchlov
na období 2007-2013
konzultace strategického plánu se zahraničními partnery,
aplikace jejich zkušeností
Tramín červený

Facilitátor: Aleš Lahoda, partnerská MAS Hornolidečska.
Zkušenosti: vypracování Strategických rozvojových plánů obcí, mikroregionů, MAS,
zpracování projektů do programů SAPARD, Phare, SROP, OP Zemědělství, PRV, Norské fondy,
Interreg, zpracování projektů do programů Leader +, Leader ČR, manažer MAS
Hornolidečska.

4. Analýza území MAS
4.1

Hodnocení území

Historické souvislosti a kontinuita mikroregionu
Řešené území leží při jedné z nejvýznamnějších naddunajských křižovatek pravěkých cest.
Skupiny, rody a kmeny rozličného etnika a rozličných kultur zde procházely všemi směry. Prvá
lovecká tlupa tudy prošla před více než 40 000 lety př.n.l. v době teplého výkyvu poslední
doby ledové. Na území mikroregionu se nachází nejvýznamnější naleziště z dob
Velkomoravské říše (8. stol.) – katastry obcí Velehrad a Modrá). První písemné zmínky o
obcích jsou z 11. stol. Mikroregion je umístěn na významných obchodních trasách – sever-jih
podél řeky Moravy a trasa přes Buchlov na Brněnsko. V 16. stol. dochází ke vzniku a rozvoji
velkostatků, zakládání rybníků a chovu ovcí. Další rozkvět území nastává v 18. stol. rozvojem
místních manufaktur – vzniká první historicky známá sklárna (Huť v k.ú. Salaš), která byla
později přenesena do St. Hutí. Na přelomu 19. a 20. stol. značná část obyvatelstva díky
nedostatku pracovních příležitostí je nucena odcházet za prací do Uher, Dolních Rakous,
Vídně a Ameriky.

Na konci 19. a ve 20. století proběhla v krajině řada změn. Silným impulsem bylo zpracování
cukrové řepy v průmyslových cukrovarech a rozvoj jejího pěstování na rozsáhlých plochách,
často pronajatých samotnými cukrovary. Důsledkem bylo vzedmutí silné vlny eroze půdy.
Průmysl, vzhledem k zemědělskému zaměření oblasti, se soustředil zejména na potravinářství.
Do r.1910 byl v provozu velehradský pivovar s palírnou. V roce 1939 byly v provozu mlýny,
jejichž tradice sahá do období feudalismu (Břestek, Buchlovice, Salaš, Stříbrnice, Velehrad).
V Osvětimanech byla výrobna likérů a lihovin. Starou tradici pilařstvíudržovaly pily
v Osvětimanech a Salaši. Průmysl stavební se rozvíjel v Buchlovicích a Velehradě, kde stály
cihelny. Po roce 1945 byla většina provozoven zrušena nebo zničena.
Vývoj sociální i ekonomické situace na konci 20. století a zejména jeho posledního desetiletí,
byl poznamenán zásadní změnou společenského klimatu v celé zemi a samozřejmě se také
odrazil v situaci mikroregionu Buchlov. Došlo k zásadní změně vlastnických poměrů
v zemědělství a průmyslu, začala se mohutně rozvíjet oblast služeb, včetně služeb pro
cestovní ruch. Vznikla zcela nová vrstva živnostníků a malých a středních podnikatelů. Situace
ještě není ani po téměř deseti letech vývoje stabilizována a dochází stále k poměrně rychlým
změnám v celé oblasti hospodářství mikroregionu.
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Přírodní podmínky, životní prostředí, zdroje
Mikroregion Buchlov se nachází na území Chřibů. Horské pásmo Chřiby, se svou střední výškou
346, 6 m. n. m. nejvyšší a nejčlenitější území Středomoravských Karpat, se táhne téměř
středem Moravy a odděluje severně položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka.
Stěžejním společným znakem obcí mikroregionu Buchlov v oblasti přírody a ochrany ŽP je
existence Přírodního parku Chřiby (25. 4. 2000), který se územně kryje s řešeným
mikroregionem.
Největší část půdy mikroregionu Buchlov je využívána jako půda lesní a orná (cca 80%). Dále
se v zájmovém území nachází vinice a sady, louky a pastviny, významný podíl mají také lada.
Z pohledu využití krajiny a její ekologické hodnoty stojí rozhodně za vyzvednutí kvalita lesů
v celé zalesněné části mikroregionu a také krajinná hodnota některých nevyužitých ploch
(lada) a dále extenzívně využívané louky a pastviny. Pozitivním předpokladem je také
kombinace využití krajiny u obcí v J a JV části mikroregionu (např. Buchlovice, Osvětimany),
na jejichž katastrech vždy od jihu přechází orná půda, přes louky nebo pastviny v lesní půdu.
Tento přechod (diverzita) umožňuje rozvíjet víceúčelové využití (funkčnost) těchto obcí
(zemědělská výroba, průmyslové zóny i rekreace, chataření a kvalitní bydlení). Problémem
naopak u těchto obcí zůstávají relikty většinou nevhodně prováděných pozemkových úprav
ze 70. a 80. let.

V současné době nejsou na zkoumané ploše žádná významná aktivní ložiska nerostných
surovin. Mezi nejvýznamnější lokality, kde se využívají podzemní minerální vody, patří
Buchlovice. Sirovodíkové lázně se zde nazývají Smraďavka (od roku 1580, za RakouskaUherska též jako Leopoldov) a nacházejí se asi 50 m od vývěrů v údolí západně od obce v
nadmořské výšce 240 metrů. Sirovodíková voda u Buchlovic je využívána již od 16. století.
Používá se na koupele proti revmatismu a také na kožní nemoci.
Velkým problémem zemědělsky využívaných ploch zůstává eroze půdy. Velké bloky orné
půdy spolu s dlouhými svahy umožňují odnos svrchních půdních horizontů. Půdní sedimenty se
hromadí ve dnech údol, kde často způsobují zabahnění a zanášení koryt vodních toků.
Pokud se vyskytnou přívalové srážky ve vhodném období, proudy vody a bahna napáchají
značné škody i na budovách a zařízení v obcích. Tento problém je možno řešit jedině změnou
struktury krajiny, úpravou osevních postupů, revitalizací vodních toků.
Oblast Chřibů je značně porostlá lesy, nezakládá na většině svého území významnější
podmínky pro vznik místních teplotních inverzí vyzařováním. Výjimku tvoří některá údolí v
jihovýchodním a východním podhůří Stupavské vrchoviny. Oblast je výrazným "ostrovem
čistoty" v trojúhelníku nejzávažnějších znečišťovatelů ovzduší nadregionálního charakteru, a to
tepláren a výtopen v Brně, tepláren v Otrokovicích a ve Zlíně a elektrárny (spolu se závody
Sloko a Sigma) v Hodoníně. Vzhledem k tomu, že se v regionu nachází jen drobná výroba a
převažuje vyjížďka za prací, resp. intenzivní zemědělská výroba, je kromě posledně
jmenované, jediným místním zdrojem znečištění ovzduší lokální topení. K místnímu
obyvatelstvu se vzhledem k vysoké rekreační atraktivitě regionu sezónně řadí i uživatelé
objektů individuální chatové rekreace.

Zásobování pitnou vodou je převážně řešeno z místních zdrojů – prameniště s jímacím
zařízením v lesních porostech u Osvětiman a Salaše. Kvalita obou zdrojů je velmi dobrá bez
jakýchkoliv úprav, mimo dezinfekci. Rizikem znečištění
jsou především splaškové a kanalizační vody z obou obcí.
Vážným rizikem je provoz na silnici I/50 v uvedeném
prostoru.
Kvalita vody v povrchových tocích je rozdílná podle
úseků vodních toků. Nejvíce znečištěné jsou především
úseky vodních toků procházející obcemi a úseky pod
zástavbou sídel. Do vodních toků odtéká řada
splaškových vod – většina obcí nemá kanalizaci
napojenou na ČOV.
Boršické vinohrady
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Socio-demografické podmínky, nezaměstnanost, kultura, sport
Mikroregion Buchlov je typickou venkovskou oblastí. Typy sídelního osídlení se značně liší
v oblasti podhůří Chřibů (Buchlovice, Boršice, Břestek, Hostějov, Velehrad, Modrá, Stříbrnice,
Osvětimany, Medlovice, Tupesy, Zlechov) a v horských oblastech (Salaš, Staré Hutě,
Stupava). Zatímco v podhůří je struktura osídlení spíše koncentrovaná, v horských oblastech
je více rozptýlená. V zájmovém území se nachází dvě místně významnější centra – Buchlovice
a Velehrad.
Základní charakteristika mikroregionu:
Průměr na 1 obec
Rok

Počet obcí

Počet
obyvatel

v

Rozloha
ha

Hustota
obyvatel na
1 km2

Rozloha

Počet ob.

(v ha)
2006

14

12 617

15 408

904

1 100

81,32

Na území mikroregionu bydlí přes 12 tis. obyvatel. Od roku 1961 se počet obyvatel postupně
snižuje (do roku 2001 o cca. 1 600 obyvatel), v posledních letech je spíše stabilní.
Vývoj počtu obyvatelstva v Mikroregionu Buchlov v období 1869 - 2006
Podle údajů Úřadu práce v Uh. Hradišti
byla v mikroregionu koncem roku 2006
míra nezaměstnanosti 8,98%. Ve
srovnánímeziročnímíry
nezaměstnanosti k 31.12. 2002 (10,07%)
je patrný mírný pokles. O vývoji míry
nezaměstnanosti a počtu uchazečů o
zaměstnání informuje následující graf:

15000
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13999
13578

13000

13198
12714
12518
12397

12000

12840
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12585
12244

11742
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11017
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Vývoj míry nezaměstnanosti v Mikroregionu Buchlov v období 2002- 2006
Na území Zlínského kraje se nachází
304 obcí a k 31. 12. 2006 se v šesti z
nichmíraregistrované
nezaměstnanosti pohybovala až nad
17% hranici. Zcela nejkritičtější je
situace v obci Staré Hutě, ležící v
okrese Uherské Hradiště, kde míra
nezaměstnanosti dosahuje 23,73%.
Dílčím příznivým faktem je skutečnost,
že ve Starých Hutích, kde byla ke konci
roku 2005 dokonce až 35,59% a 35,00%
míra nezaměstnanosti, se ji meziročně
podařilo snížit o 16,67 a 11,86 bodu.

13,00

12,00

11,00

10,00

10,97
10,61
10,35

10,22
10,07

Mikroregion celkem
9,53

Okres celkem
9,27

9,17

9,00

8,96

8,74

8,69
8,00

7,97
7,72

Zlínský kraj

7,75

7,00

I přesto je nejen ve Starých Hutích, ale
iv jinýchv horskýchobcích
Mikroregionu Buchlov nezaměstnanost
nadále velmi vysoká.

6,49
6,00
2002

2003

2004

2005

2006
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Hospodářská a ekonomická situace
Struktura hospodářství a celková ekonomika obcí a obyvatel oblasti je založena především
na vazbě k lesu a lesnímu hospodářství a navazujících aktivitách (pily, truhlářství, stolařství,..),
v oblasti jižní a jihovýchodní na zemědělské výrobě, ve větších obcích (např. Buchlovice) také
službách a průmyslové výrobě (malé a střední podniky). Celá oblast již dnes začíná profitovat
z rozvíjejícího se cestovního ruchu (zejména rekreační oblasti - Buchlovice - Smraďavka,
Osvětimany - nádrž Březina). Velmi důležitá z hlediska ekonomiky obcí je ekonomika
spádových měst a průmyslových center (Uherské Hradiště, Koryčany atd.), do nichž dojíždí
velká část obyvatel za zaměstnáním.
Mikroregion je typickou zemědělskou oblastí. Obce Stupava, Staré Hutě, Salaš a popř. i
Stříbrnice lze považovat za výrazně podhorské až horské obce, v nichž hlavním zdrojem
obživy byl pastevní chov dobytka a ovcí (Salaš), práce v lesích a sklářská výroba (Stará Huť) a
hlavními polními plodinami byly oves, žito, brambory a zelí. Ostatní obce jsou díky výrazně
lepším půdním a klimatickým podmínkám tradiční zemědělskou oblastí (Buchlovice,
Stříbrnice, Osvětimany). Tato oblast byla od středověku známá také vinařstvím a od konce 18.
století i ovocnářstvím.
Region má bohatou tradici řemeslné výroby, která však není dostatečně doceňována i
přesto, že řemeslné dílny (provozy) existují v několika obcích – Buchlovice, Tupesy (keramika,
stolařství, paličkování, pletení z proutí, atd.), Modrá (stolařství), Stříbrnice (stolařství),
Osvětimany (keramické dílny), Salaš (košíkářství).
Pro budoucí rozvoj většiny obcí, včetně vazby na cestovní ruch v celém mikroregionu se zdá
být právě les a kvalitní a koordinovaná hospodářská činnost v lese rozhodujícím faktorem
úspěšného a trvalého rozvoje mikroregionu.
Cestovní ruch
Území Mikroregionu Buchlov má pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu výborné podmínky a
předpoklady. Celé území Přírodního parku Chřiby má vysokou motivační hodnotu k návštěvě
a rekreaci především v přírodních krásách a malebné krajině. Také možnosti využití místních
tradic a hospodaření dávají dobré předpoklady pro rozvoj všech forem trvale udržitelného
cestovního ruchu. Zcela dominantní turisticko-sportovní aktivity, které současní návštěvníci
mikroregionu Buchlov provozují, jsou pěší turistika, cykloturistika a aktivity u vody. V poslední
době se začíná rozvíjet hippoturistika. V zimních měsících je populární klasické lyžování po
hřebenech Chřibů, v mikroregionu jsou také tři velmi využívané lyžařské vleky (Stupava,
Břestek, Osvětimany).

Hlavním rekreačním centrem regionu jsou Buchlovice, hrad Buchlov a barokní kaple
Barborka, rekreační areál Smraďavka, Archeoskanzen v obci Modrá, dále Břestek včetně
části Chabaně. V mikroregionu se také nachází jedno z nejvýznamnějších poutních míst
v české republice – Velehrad.
Hlavním problémem ubytovacích zařízení je nízká kvalita, nevhodná struktura a nabídka
vlastních doplňkových služeb. V území téměř
zcela chybí ubytování střední třídy (*** hotely a
penziony),kteréjenejvícevyužívaným
standardem u nás i ve světě.
V celém mikroregionu převládají především
unifikovaná restaurační zařízení, která nabízejí
základní standard bez zaměření například na
místní tradiční gastronomii. V zájmovém území je
nedostatek pivnic a klasických vináren (ve
vinařské části regionu), kaváren, cukráren a
čajoven. Rovněž chybí na většině území zařízení
rychlého občerstvení.
V regionu chybí dostatečné množství příležitostí
Hrad Buchlov
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pro sportovní a kulturní vyžití návštěvníků. Většina obcí sice má k dispozici základní služby pro
sport a odpočinek, ale jejich využívaní je vázáno členstvím ve sportovních klubech a spolcích.
Technická infrastruktura
Z pohledu dopravní dostupnosti má pro mikroregion rozhodující význam silnice I/50 (Holubice
- Uherské Hradiště - Starý Hrozenkov - státní hranice). Problém vnitřní dopravní sítě představuje
především přetíženost některých silnic – silnice k hradu Buchlov a silnice Staré Město Velehrad – Modrá a dále silnic v centrální části mikroregionu. Rizikovým faktorem z hlediska
bezpečnosti je špatný technický stav většiny místních komunikací a komunikací II. a III. třídy a
chybějící chodníky kolem těchto komunikací. V mikroregionu je také nedostatek parkovišť, a
to především u významných turistických cílů.
V zájmovém území mají ČOV vybudovanou pouze obce Velehrad, Modrá a Buchlovice,
ostatní obce v současné době tuto situaci řeší. V jednotlivých obcích odpady domácností
buď ústí do kanalizace přímo nebo v lepším případě přes septik (zcela nedostatečná část pro
to, aby se to projevilo na čistotě toků). V tomto případě je významně ohrožena zejména
čistota vodních toků v okolí obcí.
Současná celková situace vodních zdrojů a zásobování vodou je rozdílná v závislosti na
způsobu zajištění vody a na vodním zdroji. V zásadě lze konstatovat, že zájmové území netrpí
v současnosti nedostatkem pitné vody díky stávajícím vodním zdrojům a na ně navázaným
skupinovým vodovodům.
Z energetického hlediska je řešené území v celém rozsahu zajištěno elektrickou energií,
většina sídelních útvarů je zásobována ušlechtilými energiemi dvojcestně - t. j. elektřinou a
plynem. Kromě těchto dvou medií je možné v řešeném území využít pro účely vytápění
alternativních zdrojů energie - zejména se jedná o odpadní dřevní hmoty s možností aplikace
využití dalších typů biomasy (obilní sláma, řepková sláma apod.) pro jejich dostupnost.
V současné době se alternativní zdroje využívají minimálně, a to jen lokálně.
Seznam obcí Mikroregionu Buchlov a vývoj počtu obyvatel v letech 1970 - 2006
Obec
Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
Medlovice
Modrá
Osvětimany

1970

1980

1991

2001

2006

1998

2205

2190

2218

2264

905

750

611

698

763

2139

2403

2369

2448

2487

99

64

53

37

37

471

462

453

475

491

664

701

649

625

649

1027

871

794

833

839

Salaš

428

365

359

366

370

Staré Hutě

191

169

120

124

138

Stříbrnice

711

515

397

413

412

Stupava

213

157

149

474

352

Tupesy

1260

1123

1074

1087

1095

Velehrad

1503

1535

1623

1471

1318

1708

1325

1612

1572

1605

13578

12840

12517

12524

12617

Zlechov
Mikroregion Buchlov
Důvody výběru daného území:

Základem pro vznik mikroregionu byla dobrovolná spolupráce obcí, která je dána spádovostí,
historickými i současnými vazbami, společně řešenými problémy a rovněž zájem sdružených
obcí respektovat základní principy regionální politiky, tj. spolupráce, partnerství a
programování. Je logické, že když jedna obec řeší problémy např. s plynofikací, vodovodem
a kanalizací, autobusovou dopravou, školstvím atd., nemusí se až tak příliš obracet s těmito
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problémy na obce z druhého konce okresu, ale měla by spolupracovat se sousedními
obcemi.
Vymezené území tvoří spádovou oblast, která je charakteristická společnými přírodními a
ekonomickými podmínkami, historickou a kulturní kontinuitou. Z hlediska dostupnosti a
prostupnosti regionu jsou obce svázány dostatečnou sítí komunikací s dosažitelností
spádových obcí Buchlovice, Velehrad a Osvětimany. Po vyhodnocení SWOT analýzy je celé
území vhodné pro typ podnikání především v cestovním ruchu, k rozvoji zemědělské výroby,
lesního hospodářství a tradiční řemeslné výroby. Využití všech těchto předností je základem
k rozvoji malého a středního podnikání v odvětvích šetrných k životnímu prostředí.
-

Mimořádný potenciál území z hlediska trvale udržitelného rozvoje na bázi šetrného
cestovního ruchu.

-

Výjimečná poloha Mikroregionu Buchlov na úpatí Chřibů – atraktivit mikroregionu
z hlediska čistého životního prostředí.

-

Značné množství kulturních památek nadregionálního významu – turistická atraktivita
mikroregionu.

-

Velký podnikatelský potenciál – množství kvalitních a silných firem s připravenými
rozvojovými záměry na středně dlouhé plánovací období.

-

Kulturní homogenita území – folklór, tradice.

-

Výrazná participace obyvatelstva při rozhodovacích procesech na veřejné bázi.

-

Společenské povědomí a historická kontinuita – původní obyvatelstvo.

-

Potřeba zastavit úbytek obyvatelstva v horských obcích mikroregionu.

-

Nutnost zabezpečit hospodaření v krajině trvale udržitelným způsobem.

K záporům tohoto území patří dlouhodobý úbytek obyvatelstva v mikroregionu, negativní
migrační saldo, rostoucí nezaměstnanost, málo rozvinutý seznam služeb, narušování přírody a
vlivem hospodářské činnosti zejména v oblasti zemědělství.
Vzhledem k těmto charakteristickým rysům území je Strategický plán MAS Buchlov zaměřen
na zhodnocení a zachování kulturního a přírodního dědictví, zviditelnění mikroregionu jako
střediska kultury a podporu zhodnocení místních produktů.
Shodné či styčné charakteristiky území
Obce mikroregionu realizují spolupráci na základě Rozvojové strategie Mikroregionu Buchlov
už od roku 1999 a díky tomu byly realizovány desítky rozvojových projektů.
Management MAS Buchlov úzce spolupracuje s partnery v mikroregionu již řadu let a pokrývá
plnohodnotně potřeby regionálního rozvoje z řad obcí i podnikatelů.
Území MAS Buchlov má naprosto
sociodemografického i kulturního.

jednotný charakter z hlediska geografického,

Zvláštnosti proti jiným územím
-

Folklór

-

Památky

-

Příroda

-

Víno

Zámek Buchlovice
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4.2

Zdroje území pro realizaci SPL

Lidské finanční a hospodářské zdroje území
Obyvatelstvo podle věku k 31. 12. 2004
Celkem

Muži

Ženy

Celkem

12 609

6 153

6 456

0 - 14

1 831

943

888

15 - 64

8 641

4439

4201

2 137

771

1367

116,7

81,7

153,9

65 +
Index
1)

stáří

Staroslavný Velehrad

Struktura druhů pozemků k 31. 12. 2004

Ekonomická aktivita obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2001)
v tom
zaměstnané osoby
z toho:

Ekonomicky
aktivní
celkem
Celkem

celkem

z toho:

ženy na
mateřské
dovolené

pracující
důchodci

Ekonomicky
neaktivní
celkem

nezaměstnaní

nepracující
důchodci

děti,
žáci,
studenti
učni a
ostatní
závislé
osoby

Nezjištěná
ekonomická
aktivita

4 686

4 300

131

80

386

5 603

3 042

2 277

17

100

91,8

2,8

1,7

8,2

100

54,3

40,6

x

muži

2 636

2 409

74

-

227

2 372

1 127

1 219

8

ženy

2 050

1 891

57

80

159

3 231

1 915

1 058

9

v%
v tom:
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Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví (SLDB 2001)

Struktura ekonomických subjektů podle odvětví činnosti k 31. 12. 2005

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2005
počet subjektů
celkem
celkem

Podíl v %
1905

100

1614

84,7

11

0,6

120

6,3

z toho a.s.

3

0,2

družstva

5

0,3

státní podniky

-

-

z toho
fyzické osoby
z toho zapsané v obch. rejstříku
obchodní společnosti

Vnitřní potenciál území
Území Mikroregionu Buchlov je do jisté míry unikátní, jedná se o nejsevernější výběžek
Slovácka a masiv Chřibů zde odděluje roviny Hané a Dolnomoravský úval. Mimořádně silné
tradice a folklórní zvyky jsou vyhlášené i v zahraničí a množství kulturních akcí pořádaných
během roku tomu také odpovídá. Kulturní život v obcích a spontánní spolková činnost
mnohdy vychází z historické tradice a váže se na přirozené využití památek v území. Území
MAS Buchlov je také nezvykle bohaté na kulturní památky všech druhů, nachází se zde
turistické atraktivity nadregionálního významu (Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice).
V posledních letech je budována řada nových atraktivit s různým zaměřením (Archeoskanzen
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Modrá, Muzeum tupeské keramiky, Muzeum podhradí Buchlovice), jejichž návštěvnost rychle
dohání památky největšího významu. Krajina pod Buchlovem je také vyhlášena výrobou
kvalitních vín, takže podpora regionální produkce v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu je
hlavní rozvojovou osou strategie.

5. SWOT Analýza
Podněty pro rozvoj mikroregionu Buchlov vycházejí ze SWOT analýzy, resp. využití silných
stránek a příležitostí k rozvoji mikroregionu s cílem snižovat působení slabých stránek a
ohrožení.
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků. Dává
vyvážený časový pohled na minulost, současnost a budoucnost analyzovaného objektu. Je
přehlednou zpětnou vazbou identifikovaných jevů a jejich případné přeřazování mezi
skupinami podle aktuálního vývoje.
Název je odvozen z anglického označení stránek silných (strengths) a slabých (weaknesses),
příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats).
Vnitřní analýza - silné a slabé stránky
-

stanovení možností a potenciálu,

-

identifikace vnitřních silných a slabých stránek,

-

silné stránky zahrnují komparativní a konkurenční výhody sektoru pro rozvojové aktivity,

-

slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.

Vnější analýza - příležitosti a hrozby
-

při tvorbě strategie je nutné vzít v úvahu příležitosti a ohrožení vnějšího prostředí, např.
změny zákonů, ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovní, sociální a
politické změny, demografické změny, infrastruktura na národní a mezinárodní úrovni.
Silné stránky

Přírod
ní
podmí
nky

- vysoká ekologická hodnota území
s druhově bohatou faunou a flórou
- nadprůměrná lesnatost území, existence
extenzivních sadů, luk a lada
- existence velkoplošných CHÚ - Přírodní park
Chřiby
- významné zdroje podzemních minerálních
vod (Buchlovice - Smraďavka), rozvoj
lázeňství (revmatické a kožní nemoci),
přítomnost minerálních vod na větší ploše
území (Břestek, Salaš)
- existence mokřadů, existence a výstavba
malých rybníků a kaskád (protipovodňová
ochrana, udržení vody v krajině,
krajinotvorný prvek, chov ryb,...)
- příjemné „svěží“ klima a dobrá kvalita
vzduchu v centrální části Chřibů, možnost
pro rozvoj pobytové (relaxační) dovolené a
aktivní turistiky
- malé (zanedbatelné) množství lokálních
znečišťovatelů ovzduší
- zájem o ekologické formy hospodaření
v krajině (zemědělství, lesnictví)
- společná snaha obcí o zavádění
alternativních zdrojů energie a citlivého
způsobu ukládání odpadů v mikroregionu,
které nepoškozují místní přírodu a krajinu

Slabé stránky
- nízké využití půdy pro ekologické způsoby
hospodaření (zemědělská výroba), zejména
v okrajových částech mikroregionu
- malé využití minerálních vod ke zdravotním
a lázeňským účelům
- velkoplošné lány - zemědělské půdy jsou
často postiženy větrnou a vodní erozí
(zejména v okolí Buchlovic, Břestku, Stříbrnic
a Osvětiman)
- odnos svrchního půdního horizontu do údolí,
hromadění splavenin, zanesení koryt řek a
potoků a z toho plynoucí možné lokální
záplavy při přívalových deštích
- mizející druhy fauny a flóry pod vlivem
hospodářské činnosti v oblasti (zemědělství,
turistika)
- špatná kvalita vody ve většině toků v jižní a
jihovýchodní části území (vliv zemědělství a
odpadních vod) - zejména v letních
měsících
- malá recyklace odpadů a nesystémovost
ukládání odpadů na skládky
- znečišťování vodních toků z důvodu
nečištění odpadních vod
- pomalá realizace konkrétních řešení pro
doplnění ÚSES
-
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Silné stránky

Socio-d
emogra
fické
podmín
ky

Hospo
dářská
a
ekono
mická
situace

- existence větších center se službami a
infrastrukturou (Buchlovice, Velehrad)
- pozitivní saldo migrace u některých obcí
(např. Buchlovice, Břestek, Modrá,..)
- dobrá struktura obyvatel (zvyšující se podíl,
mladé generace a střední vrstvy)
- většinou nízká nezaměstnanost (např. Salaš,
Stříbrnice, Buchlovice) v regionu
- velký podíl pracovníků (zejména malých
podhorských obcí) v lesnictví
- je to i do budoucna pravděpodobně
stabilní faktor regionální ekonomiky
- zvyšující se podíl pracovníků ve službách zejména v oblasti CR je tento trend velmi
pozitivní
- existuje potřebná základní struktura školství
- alespoň základní zdravotní péče je zajištěna
ve spádových obcích
- relativní blízkost nemocnice v Uherském
Hradišti
- pozitivní vztah obyvatel k tradicím regionu a
dobré podmínky pro pořádání různorodých
kulturních akcí (zámek, hrad, církevní
stavby, kulturní domy)
- téměř každá obec disponuje nějakým
sportovním zařízením nebo areálem
- pozitivní je existence ekonomicky silného (i
do budoucna) lesního hospodářství
- rozvíjející se sféra služeb jak pro obyvatele,
tak pro návštěvníky mikroregionu
- tradice řemeslné výroby, sadařství, vinařství
a produkce kvalitních vín
- zájem obcí i některých zemědělských
podniků o ekologické formy hospodaření a
využití starých sadů
- podmínky pro agroturistiku
- velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
- možnost poměrně velkého finančního
profitu bez nutnosti budování nákladné
infrastruktury
- vhodné podmínky pro rozvoj rybolovu a
myslivosti
-

Slabé stránky
- dlouhodobý úbytek obyvatelstva na území
mikroregionu (od roku 1961)
- nižší úroveň vzdělání obyvatel
v mikroregionu ve srovnání s okresem Uh.
Hradiště
- pokles a stárnutí bytového a domovního
fondu v mikroregionu
- vysoké procento obyvatel vyjíždějících za
prací
- nezaměstnanost
- zatím malý podíl pracovníků ve službách
- žádná zdravotnická zařízení v centrální části
Chřibů a malých obcích
- špatná dosažitelnost rychlé zdravotnické
pomoci, hasičů a policie v odlehlých
částech mikroregionu
- nedostatečné využití některých kulturních
zařízení
- nízká prezentace kulturních tradic a
kulturních akcí celého regionu veřejnosti
mimo region
-

- málo rozvinutý sektor služeb, zejména
v oblasti cestovního ruchu (stravování,
ubytování, doprovodné služby
- malé využití navazujícího zpracovatelského
průmyslu na lesní hospodářství
- nízká nabídka volných pracovních míst
v menších obcích
- málo rozvinutá řemesla a celkově malé
výrobní živnosti, zvláště v menších obcích
- „ekologická“ průmyslová výroba je málo
zastoupena
- malá ekonomická efektivita klasického
zemědělství jako celku a nízké využívaní
ekologických forem zemědělství
- malé zapojení zemědělství do cestovního
ruchu - minimálně rozvinutá agroturistika
- nízká realizace (prodej) zemědělských
produktů přímo v regionu
- devastace teras v oblasti vinic
- malá propagace ploch a objektů
vhodných k podnikání
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Silné stránky

Cestov
ní ruch

Techni
cká
infrastr
uktura

- výborné podmínky pro rozvoj ČR (aktivní i
pasivní odpočinek, kultura)
- existence vysoce atraktivních cílů
nadregionálního významu (Buchlov,
Buchlovice, Velehrad)
- dobré podmínky pro rozvoj pěší turistiky,
cykloturistiky a agroturistiky
- využitelný potenciál pro zimní turistiku
- propagace mikroregionu a jednotlivých
turistických cílů na internetu
- značná kapacita volných ubytovacích
kapacit v táborech a rekreačních
střediscích levného typu
- hotely se středoevropským standardem
ubytování
- infrastruktura pro potenciální rozvoj služeb
pro sport a relaxaci téměř v každé obci
- existence několika zajímavých naučných
stezek
- velmi dobrá image regionu
- spolupráce v rámci sdružení regionu
Slovácko
- dobrá dopravní dostupnost a kvalitní cesty
přivádějící turisty do regionu (silnice I/50)
- páteřní cyklotrasa se systémem značení
- blízkost center s hlavními železničními
koridory (Staré Město) - možná nástupní
místa pro pěší turisty a cykloturisty
- vysoká priorita obcí pro zavádění nových
ekologicky únosnějších technologií likvidace
odpadů a odpadních vod
- soběstačnost většiny obcí v území
z vlastních vodárenských zdrojů a poměrně
dobrá kvalita pitné vody
- zajištění dodávek elektrického energie dle
současných potřeb pro celé území
- možnost využití velkého množství odpadní
dřevní hmoty a biomasy pro výrobu tepla a
el. Energie

Příležitostí

Přírod
ní
podmí
nky

- využití programů EU k ochraně životního
prostředí
- realizace projektů místních územních
systémů ekologické stability
- kultivace krajiny zaváděním ekologických
forem hospodaření
- zavádění alternativních zdrojů energie a
citlivého způsobu ukládání odpadů, které
nepoškozují odpadní ráz
- zlepšení ochrany vod a budování dalších
vodních nádrží
- zachování poměru mezi ekonomickým
rozvojem a ochranou životního prostředí

Slabé stránky
- nedostatečně využitý potenciál cestovního
ruchu a s tím spojená nízká výtěžnost
- nedostatečně rozvinutá turistická
infrastruktura (ubytovací, stravovací a
doplňkové služby)
- nedostatečná propagace, minimální
marketingové aktivity mikroregionu
- nízká kvalita a malý rozsah služeb pro
cestovní ruch
- absence restaurací s možností stravování ve
většině malých obcí centrální části Chřibů
- absence služeb pro cykloturisty (půjčovny a
opravny kol, úschovny kol v restauracích,
ubytovacích zařízení, nedostatečně
vybavená odpočívadla, parkoviště …)
- existence rizikových úseků křížení cyklotras a
silničního tahu E50
- malé procento pobytové turistiky, velké
zastoupení jednodenních výletů
- zatím neprovázanost struktury organizace
s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty

- lokální nedostatky v dopravní obslužnosti
zejména v centrální části Chřibů
- nevyhovující stav některých cest II. a III. třídy
a místních komunikací, nedostatek
parkovacích ploch a odpočívadel
- ve většině obcí chybí kanalizace
s napojením na ČOV
- existence velmi nebezpečných úseků, kde
dochází ke křížení cyklotras a automobilové
dopravy (např. silnice I/50)
- úplná absence železniční dopravy na
celém území mikroregionu
- špatné pokrytí televizním signálem části
mikroregionu
- likvidace odpadů převážně skládkováním,
malé využití odpadů jako druhotné suroviny
a její využití v regionu
- zhoršující se kvalita vody v oblasti s intenzívní
zemědělskou činností (jižní a jv. část území)
- malé využití obnovitelných zdrojů energie
(solární energie, větrná energie, biomasa)

Ohrožení
- pokračování v neekologické zemědělské
výrobě, která snižuje kvalitu životního
prostředí
- nekoordinovaný a nekontrolovaný rozvoj
mikroregionu
- nedostatek finančních prostředků na
realizaci opatření a aktivit vedoucích
k ochraně a zlepšování životního prostředí
- nedisciplinovanost občanů v nakládání s
odpady
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Příležitostí

Sociodemog
rafické
podmí
nky

Hospod
ářská
situace

Cestov
ní
ruch

Techni
cká
infrastr
uktura

- zlepšení demografické struktury výstavbou
bytů a nabídkou zaměstnání zejména
mladým lidem
- snížení počtu obyvatel vyjíždějících za prací
vytvářením nových pracovních míst
především ve službách
- rozvoj služeb pro obyvatelstvo s cílem
zlepšení života na venkově
- vyřešení přístupnosti zdravotní a sociální
péče ve všech částech mikroregionu
- propojení školství s aktuální poptávku na
trhu práce
- lesní hospodářství bude i do budoucna
jednou ze stěžejních (pokud ne úplně
nejdůležitější) hospodářských oblastí
mikroregionu
- podpora rozvoje malého a středního
podnikání v tradičních oblastech - řemesla,
sadařství, vinařství s využitím dotačních
programů ze strukturálních fondů
- využití turistického potenciálu mikroregionu
pro rozvoj služeb v cestovním ruchu
- rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a
podnikateli
- zvyšování podílů finálního zpracování
produktů zemědělské a lesnické výroby
- využití strukturálních fondů k rozvoji
cestovního ruchu
- vytváření konkrétních produktů cestovního
ruchu založených na atraktivitě
mikroregionu
- cílená propagace mikroregionu s využitím
všech dostupných mediálních prostředků
- rozvoj způsobů moderní turistiky
(cykloturistika, agroturistika ….)
- rozvoj služeb a turistické infrastruktury
- údržba a obnova historických památek
- využití dotačních programů EU, ČR a
sdružování prostředků pro zlepšování
dopravní a technické infrastruktury
- rekonstrukce a opravy silnic II.a III. třídy
- budování cyklostezek a doprovodné
infrastruktury
- vyřešení systému nakládání s komunálními
odpady
- rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí,
budování nových kanalizačních sítí s max.
napojením na ČOV
- realizace programu ochrany místních
vodárenských zdrojů a zvýšení využití
minerálních pramenů
- realizace využití obnovitelných a
alternativní zdrojů energie šetrných
k životnímu prostředí

Ohrožení
- snižování počtu pracovních příležitostí
ovlivní negativně demografickou strukturu
obyvatel
- vyjížďka lidí za prací mimo mikroregion – lidé
získávají bydlení v místě zaměstnání
- odliv kvalifikované pracovní síly

- zhoršování příjmové situace obcí
podmíněné vývojem podnikatelské sféry,
omezující možnost získání dotací
- neschopnost spolufinancování projektů
z programů pomoci EU
- úbytek ekonomicky aktivního a vzdělaného
obyvatelstva může vyvolat celkovou
stagnaci a úpadek mikroregionu
- obtížný přístup k finančním zdrojům s nízkými
úrokovými sazbami

- konkurence sousední turistické nabídky
- neexistence systému certifikace služeb
- nedostatečná podpora rozvoji cestovního
ruchu zejména ve venkovských oblastech
- rizika kapitálové návratnosti do budování
turistické infrastruktury
- nekoordinace a nespolupráce mezi
veřejnou správou a podnikateli v cestovním
ruchu

- nedostatek prostředků na realizaci
plánovaných akcí
- nedostatečné zajištění dopravní obslužnosti
mikroregionu způsobenou neúnosným
zvyšováním nákladů na dopravu
- upřednostňování lokálních zájmů před
zájmy mikroregionu
- nedostatečný politický konsensus místních,
regionálních i nadregionálních veličin
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6. Strategie
Priority a cíle Strategického plánu Leader MAS
Mikroregionu Buchlov

6.1

PRIORITA 1
Podpora
tradičních
řemesel a
regionální
produkce

PRIORITA 2
Cestovní
ruch

PRIORITA 3
Obnova a
rozvoj obcí

FICHE 1 Buchlovsko – Slovácký tradiční řemesla
OSA III Hlavní
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
opatření
FICHE 2 Refionální produkce na Buchlovsku
OSA I
Hlavní
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
opatření
produktům
OSA III Vedlejší
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky
opatření
a další tématické stezky
OSA III Vedlejší
III.1.3.2. Ubytování, sport
opatření
FICHE 7 Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
OSA I
Hlavní
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
opatření
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
OSA III Hlavní
III.1.3.2. Ubytování, sport
opatření
FICHE 4 Lidé a kultura na Buchlovsku
OSA III Hlavní
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
opatření
FICHE 8 Stezky a rozhledny na Buchlovsku
OSA III Hlavní
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky
opatření
a další tématické stezky
FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku
OSA III Hlavní
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
opatření
FICHE 6 Lidé a prostření na Buchlovsku
OSA III Hlavní
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic; záměr a) zlepšení
opatření
dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
OSA III Vedlejší
III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky
opatření
a další tématické stezky

6.1.1 Popis priorit a cílů SPL MAS mikroregionu Buchlov
PRIORITA 1:

Podpora tradičních řemesel a regionální produkce

Cíl Priority:




Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí
Využití výhod místního prostředí území MAS mikroregionu Buchlov k posílení
konkurenceschopnosti regionu
Zvýšení kvality nabízených služeb v oblasti tradičních řemesel jak pro místní obyvatele
tak pro návštěvníky regionu

Popis priority:
Priorita 1 je zaměřena na rozvoj dvou oblastí, které významně ovlivňují život na území MAS
mikroregionu Buchlov.
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První oblastí je podpora tradičních řemesel. Jednou ze silných stránek a předností
Buchlovského regionu jsou tradiční řemesla jako je keramika, šití krojů, vyšívání krajek apod.
V poslední době je však zachování těchto řemesel v ohrožení. MAS mikroregionu Buchlov
chce v rámci této priority přednostně podporovat řemesla, která jsou na úpadku. Další
podpora bude směrována do podpory drobného podnikání na území MAS mikroregionu
Buchlov (jako je truhlářství, tesařství, kovářství, zednické práce, zámečnictví, čalounictví,
drobná výroba – pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, zkvalitňování služeb pro
obyvatele (opravy strojů a zařízení, kadeřnictví, opravy kol, čistírny a maloobchod) s cílem
vytváření pracovních příležitostí především pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky
mikroregionu.

Druhou oblastí je podpora regionální produkce. Na Buchlovsku je velká tradice vinařství, které
je také jedním z lákadel a cílů návštěvníků. Na území se nachází velké množství vinařů a
zpracovatelů tradičních potravinářských
výrobků. Podpora v této oblasti bude
směrována do zefektivnění zpracování
těchtovýrobků,modernizace
technologie,marketinku,vytváření
odbytovýchsítíapod.Z analýzy
vyplynulo,žezatímnedostatečně
využívanouoblastírozvojetěchto
výrobců, zpracovatelů místních produktů
a vinařů je oblast cestovního ruchu.
Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je
jednímz nejvýznamnějších
ekonomickýchodvětvíovlivňující
hospodářskýrozvojregionu,bude
podpora směrována také do podpory
rozvoje podnikatelských aktivit vinařů a
výrobců do oblasti cestovního ruchu –
Mezinárodní jarmark v Archeoskaznenu Modrá

konkrétněpodporaubytovacícha
(14.-15.9.2007)

stravovacích služeb, budování vinařských
stezek apod.

Priorita bude realizována prostřednictvím dvou FICHÍ:

FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla

Zvolená opatření v rámci FICHE 1:
-

Opatření III.1.2 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Charakteristika FICHE 1:
Prioritou této FICHE je podpora, zachování a udržení místních tradičních řemesel – výroba
keramiky, šití krojů, vyšívání krajek a vytváření odbytové a distribuční sítě. Dále bude
podporováno zakládání nových živností a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových
živností v oblasti výroby a zpracování (mimo zemědělskou) s cílem tvorby pracovních
příležitostí především pro místní obyvatele. V dlouhodobější perspektivě přispěje podpora
drobného podnikání k ekonomické stabilitě Buchlovského regionu a k posílení zaměstnanosti.
Cíle FICHE 1:
-

Zachování a rozvoj tradičních řemesel
Vytváření nových pracovních míst pro místní obyvatele
Ekonomická stabilita Buchlovského regionu založená na malém a drobném podnikání
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Oblasti podpory FICHE 1:
-

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová
výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch,
nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software

FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 2:
-

Hlavní opatření – I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Vedlejší opatření – III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky
Vedlejší opatření – III.1.3.2. Ubytování, sport

Charakteristika FICHE 2:
Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových
odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování
kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.
Kombinace s vedlejším opatřením umožňuje realizovat i projekty zčásti zaměřené na podporu
cestovního ruchu.
Cíle FICHE 2:
-

Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů).
Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Oblasti podpory FICHE 2:
-

Stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a
potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch,
investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů,
investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských
produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve
vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů.
investice spojené s marketinkem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu
Tvorba vinařských stezek (vč. směrových tabulí, značek, odpočinkových míst podél
stezek) mimo území lesů, pořízení a výsadba doprovodné zeleně podél stezek
Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová
výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a
ploch v rámci turistické infrastruktury,

FICHE 7: Buchlovsko – Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 7:
Opatření I.1.1.1. – Modernizace zemědělských podniků
Charakteristika FICHE 7:
Prioritou této FICHE je podpora výkonnosti zemědělských podniků, zachování zaměstnanosti v zemědělství na venkově,
podpora distribuce zemědělských prvovýrobků a podpora vývoje nových postupů a technologií.
Oblasti podpory (typy aktivit):
1) Pořízení prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej mléka, masa apod.)
2) Pořízení stabilní i mobilní zemědělské techniky, strojní zařízení a vybavení
3) Obnova nebo nová výstavba zemědělských staveb
Cíle FICHE 7:
-

Zlepší marketingu produktů prvovýroby
Využívání tržních příležitostí díky inovacím
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů
Zvýšení konkurenceschopnosti
Obnova nebo nová výstavba zemědělských staveb
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PRIORITA 2:

Cestovní ruch

Cíle:
 Prodloužení pobytu návštěvníků v Buchlovském regionu
 Zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu
 Využití památek, kulturního a přírodního bohatství k podpoře cestovního ruchu
Zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS mikroregionu Buchlov pro turisty a

návštěvníky
Popis priority:
Priorita 2 je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu,
který je jedním z nejvýznamnějších odvětví výrazně
ovlivňujícíekonomickýrozvojúzemíMAS
Mikroregionu Buchlov.
Na území Buchlovského regionu se nachází několik
významnýchturistickýchcílůnadregionální
charakteru – Hrad Buchlov, zámek v Buchlovicích,
Velehrad,archeoskanzenModrás roční
návštěvností čítající desítky tisíc turistů ročně. Také
v dalších obcích se nachází hodně historických a
kulturních památek. Jsou zde udržovány kulturní
tradice (různé poutě, festivaly, jarmarky, z nichž
některé jsou mezinárodního významu – např.
každoroční Národní pouť na Velehradě, Koncert
lidídobrévůle,řemeslnéjarmarky
v archeoskanzenu Modrá apod.). Představitelé
Buchlovského regionu jsou si vědomi této velmi
silné stránky svého regionu (kulturní, přírodní a
historické bohatství) a již několik let směřují své úsilí
a aktivity do podpory a rozvoje této oblasti.
Podpora v rámci této priority bude směrována do
dvou oblastí – rozvoje služeb v cestovním ruchu a
podpoře kulturního dědictví.
V první oblasti je podpora směrována do
zkvalitňování poskytovaných služeb v oblastiPrezentace Mikroregionu Buchlov
cestovního ruchu – ubytovací a stravovací služby,v Informačním centru regionů v Praze (2006)
dále doprovodné služby jako jsou půjčovny
sportovních potřeb, a další služby jak pro letní, tak i pro zimní turistiku. Cílem je návštěvníkům
vytvořit kvalitní nabídku služeb jak pro odpočinek, tak i pro aktivní trávení volného času na
území Mikroregionu Buchlov, která doplní poznávací a církevní turistiku. Pozitivními dopady
bude prodloužený pobyt návštěvníků v oblasti se všemi pozitivními dopady na místní
ekonomiku.
Druhou oblastí je podpora směrována do zachování kulturního dědictví regionu pro další
generace. Budou podporovány investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocením
nebo využitím kulturního dědictví venkova, které budou generovat synergické efekty
především v oblasti rozvoje cestovního ruchu.
Priorita bude realizována prostřednictvím dvou FICHÍ:
FICHE 3: Vítejte na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 3:
opatření: III.1.3.2. Ubytování, sport
Charakteristika FICHE 3:
FICHE je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k
činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci FICHE bude podporována zejména
modernizace, zkvalitňování, příp. nová výstavba malokapacitních ubytovacích a
stravovacích zařízení, dále půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně
rekreační vyžití.
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Cíle FICHE 3:
- zkvalitňování infrastruktury a poskytovaných služeb návštěvníkům
- prodloužení pobytu turistů v Buchlovském regionu
- tvorba nový pracovních příležitostí v oblasti služeb cestovního ruchu
Oblasti podpory FICHE 3:
- Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba malokapacitních
ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť
a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná se o aquaparky a lázně),
- výstavba a rekonstrukce zařízení služeb pro letní i zimní turistiku (zařízení pro aktivní trávení volného času,
lyžařské vleky),
FICHE 4: Lidé a kultura na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 4:
- Hlavní opatření: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Charakteristika FICHE 4:
Podpora v rámci této FICHE umožní realizovat investiční a neinvestiční projekty zejména
vypracování studií nebo programů obnovy a na investice spojené s udržováním, obnovou,
zhodnocením nebo využitím kulturního dědictví venkova (kulturní památky, památkově
významná území, kulturní prvky vesnic, krajiny a na budování expozic s vazbou na místní
historii, místní kulturní a umělecké tradice). Uvedené aktivity přispějí k zachování historického a
kulturního dědictví pro další generace a přispějí současně ke zvýšení turistického potenciálu
území mikroregionu Buchlov.
Cíle FICHE 4:
- zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického potenciálu
- podpora rozvoje cestovního ruchu
Oblasti podpory FICHE 4:
- Zpracování studií obnovy a využití památek, programů
regenerace památkově významných území, soupisů a
map památek na venkově,plánů péče, geodetických
prací,
- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické
zabezpečení)památkových objektů a ploch, revitalizace
historických parků, historických zahrad a alejí, nákup
budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software,
investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s
nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí.
Folklorní skupina Děcka z Buchlovic

FICHE 8: Stezky a rozhledny na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 8:
- Hlavní opatření: III.1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky
Charakteristika FICHE 8:
Fiche zaměřena na vybudování tras a stezek podporující především rozvoj šetrného cestovního ruchu (hipoturistezky,
vinařské stezky, naučené stezky, ekoturismus, agroturismus apod.) a další formy venkovského cestovního ruchu. Stezky
mohou být budovány pro pěší, cyklisty a jezdce na koních. Součástí podporovaných aktivit je i vybudování a obnova
rozhleden a vyhlídkových míst.Turistické trasy v blízkosti turistických a služeb cestovního ruchu zvýší atraktivitu regionu pro
šetrný cestovní ruchu.
Cíle FICHE 8:
- zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS Mikroregionu Buchlov pro turisty a návštěvníky
- zkvalitňování infrastruktury a poskytovaných služeb návštěvníkům
- podpora rozvoje cestovního ruchu
Oblasti podpory FICHE 8:
- tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tématických stezek
(směrové
tabule, informační tabule, značení, odpočinkové místa podél stezek, budování a zpevnění mostků, lávek a povrchů,
vyhlídky,
zábradlí, úvaziště pro koně a veškeré další stavební výdaje související s danou stezkou)
- výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden
- nákup a výsadba doprovodné zeleně
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PRIORITA 3:

Obnova a rozvoj obcí

Cíle:





Zajištění trvale udržitelného života na Buchlovsku podporou rozvoje služeb pro
obyvatele
Zkvalitnění životního prostředí pro obyvatele prostřednictvím zlepšením vzhledu obcí
Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích MAS mikroregionu Buchlov
Zatraktivnění prostředí pro návštěvníky regionu (nepřímá podpora podnikatelských
aktivit v Buchlovském regionu)

Priorita 3 je zaměřena na zlepšování životních podmínek místních obyvatel, zlepšování obrazu
obcí venkovského mikroregionu Buchlov, posílení a zhodnocení regionální identity obyvatel
s místem, kde se narodili a kde žijí.
Bude podporována obnova vesnické
zástavby (zlepšení její estetické úrovně,
zlepšení vzhledu obcí, obnova a úprava
veřejných prostranství, parků a návsí,
obnova zeleně) v duchu tradiční místní
slovácké architektury. Buchlovský region
budeprezentovattradičníslováckou
venkovskou zástavbu a specifickou kulturou,
která zaujímá pevné místo v bohaté
evropské kultuře. Podporovány budou
aktivity směrované do propojení atraktivních
míst a obcí pro bezmotorovou dopravu.

Podpora bude dále směřována do
chybějící občanské vybavenosti a do
podpory služeb (školské, zdravotnické,
sociální), včetně předškolní a mimoškolní
péče o děti, pečovatelské služby o seniory,
základní obchodní infrastruktury, (objekty a
plochy pro sportovní a kulturní aktivity,
doprovodná stravovací zařízení, objekty pro
spolkovoučinnost).Podporabude
poskytovánatakénazřizování
integrovaných informačních a školících
center s využíváním ICT (informační a
komunikačnítechnologie),využitíICT
iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce.
Tyto aktivity napomohou odstranění rozdílů
mezi zabezpečením službami ve městech a
na venkově.

Území MAS Mikroregionu Buchlov je

Muzeum Tupeské keramiky – slavnostní otevření
(Leader ČR 2004), foto před a po realizaci.

specifické svou kulturou, která má
historické kořeny a která je udržována silným spolkovým a společenským životem. Kultura a
společenský život je jednou z nejsilnějších stránek Buchlovského regionu a jednoznačně
odlišuje Buchlovsko od ostatních regionů. Spolkové, společenské, sportovní, kulturní a církevní
aktivity budou podporovány formou zlepšování materiálně-technického zázemí pro místní
organizace a spolky.
Priorita bude iniciovat synergický efekt – návštěvník, který navštíví území MAS Mikroregionu
Buchlov, zde najde příjemné prostředí, kvalitní infrastrukturu, kvalitní služby a velké možnosti
aktivního trávení volného času. Příjemný vzhled a atraktivita obcí podpoří nárůst návštěvníků
v oblasti se všemi pozitivními dopady na místní ekonomiku.
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Tato priorita navazuje na již realizované aktivity MAS mikroregionu Buchlov v rámci programu
Leader ČR v letech 2004, 2005 a 2006.
Priorita bude realizována prostřednictvím dvou FICHÍ:

FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku

Zvolená opatření v rámci FICHE 5:
-

Hlavní opatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Charakteristika FICHE 5:
Podpora v rámci této FICHE umožní stavební obnovu a výstavbu objektů pro služby –
volnočasové aktivity, činnosti spolkových a neziskových organizací, péči o děti, vzdělání,
sport, sociální služby, veřejnou správu a základní obchodní vybavenost. Důraz bude kladen
na umožnění volnočasových aktivit a spolkového života především mladých lidí do 30 let,
žen, rodin s dětmi a mládeže. V dlouhodobější perspektivě realizace projektů přispěje ke
snížení rozdílů v kvalitě a dostupnosti služeb mezi blízkými městskými sídly (Staré Město, Uh.
Hradiště, Kunovice) a Buchlovským regionem a podpoří tak trvale udržitelný život ve
venkovském prostoru Mikroregionu Buchlov. Vybudovaná infrastruktura současně podpoří
rozvoj turistického ruchu a drobného podnikání v obcích.

Cíle FICHE 5:
-

Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb
Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života
Rozšíření možností aktivního využití volného času dětí, mládeže a obyvatel

Oblasti podpory FICHE 5:
-

-

stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), příp. nová
výstavba, budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství,
zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a
sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informačních
a školicích center,
nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software,
infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu.
investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské,
spolkové, sportovní,kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních
výdajů malého rozsahu

FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
Zvolená opatření v rámci FICHE 6:
-

Hlavní opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic; záměr a) zlepšení dopravní a
technické infrastruktury a vzhledu obcí
Vedlejší opatření: III.1.3 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky

Charakteristika FICHE 6:
Podpora v rámci této FICHE umožní realizaci projektů zaměřených na obnovu infrastruktury
v obcích i mimo obce pro zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků. Realizace
aktivit v rámci FICHE v dlouhodobější perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity území jak pro
místní obyvatele, tak návštěvníky. Atraktivita území Buchlovského regionu se projeví ve
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stabilizaci obyvatel a zlepšení demografické struktury se všemi příznivými dopady na rozvoj
ekonomiky, ochranu životního prostředí a kvalitu života. Do oblasti přivede větší počet turistů,
kteří přinesou prostředky pro její další rozvoj a tím zpětně přispějí ke zlepšení životních
podmínek a trvale udržitelného života na území MAS mikroregionu Buchlov.
Cíle FICHE 6:
-

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Stabilizace obyvatel v Buchlovském regionu
Zvýšení atraktivity vzhledu obcí pro návštěvníky
Nepřímá podpora místních podnikatelů v souvislosti se zvýšením počtu návštěvníků

Oblasti podpory FICHE 6:
-

-

Stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství
Stavební obnova, případně nová výstavba místních komunikací (přístupových
komunikací k objektům občanské vybavenosti, komunikací pro bezmotorovou
dopravu apod.) vč. souvisejícího příslušenství a doprovodné silniční vegetace
Nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem
Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci,
Nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně a zpevněných ploch v obcích

6.1.2 Zaměření Strategického plánu na cílové skupiny
Cílovou skupinou je obyvatelstvo vymezeného území Mikroregionu Buchlov.
Neziskový sektor – jako významný činitel při formování vědomí sounáležitosti s územím a
organizátor kulturního a společenského života v obcích se významně podílel na přípravě
Strategie zejména v oblasti uchování kulturního a společenského bohatství mikroregionu,
rozvoje kulturních tradic a zapojení mladé generace do společenského života. Jedná se
především folklórní soubory, mládežnické a sportovní organizace, občanská sdružení zajišťující
vzdělávání občanů a sdružení ochránců přírody
Drobní podnikatelé – tento sektor je tvořen především živnostníky, řemeslníky podnikajícími
v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělství. Tato skupina vytváří pracovní místa a podílí
se na snížení migrace obyvatel a
udržení mladých lidí v obcích.
Veřejnáspráva–vytváří
podmínky pro udržitelný život
v obcích a je hlavním činitelem
při správě a rozvoji území.
V současné době je nejdůležitější
a stmelující složkou pro všechny
skupiny a hlavním spojovacím
článkems nadřízenými
institucemi.

Strategický plán Leader byl
připravován za účasti všech
cílových skupin, jejichž zástupci
jsoučlenyMASBuchlov.
Strategie byla projednána na
řadě setkání s občany všech
cílových skupin a upřesněna na
základějejichpřipomínek
(Katalog investičních záměrů).
Práce s mládeží je posláním několika desítek neziskovek
hospodařících v území MAS Buchlov. (Jarmark Modrá 2005)
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6.2

Způsob dosahování cílů a priorit

Postup při naplňování a dosahování cílů SPL MAS Mikroregionu Buchlov:

HLAVNÍ TÉMA:
UCHOVÁNÍ A OBNOVA PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
JAKO ZDROJŮ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

PRIORITA 1
Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
Cíle:
- Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí
- Využití výhod místního prostředí území MAS mikroregionu Buchlov k posílení
konkurenceschopnosti regionu
- Zvýšení kvality nabízených služeb v oblasti tradičních řemesel jak pro místní
obyvatele tak pro návštěvníky regionu
- Podpora zemědělské činnosti

PRIORITA 2
Cestovní ruch
Cíle:
- Prodloužení pobytu návštěvníků v Buchlovském regionu
- Zkvalitnění infrastruktury a poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu
- Využití památek, kulturního a přírodního bohatství k podpoře cestovního
ruchu
- Zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS mikroregionu Buchlov pro turisty a
Návštěvníky

PRIORITA 3
Obnova a rozvoj obcí
Cíle:
- Zajištění trvale udržitelného života na Buchlovsku podporou rozvoje služeb
pro obyvatele
- Zkvalitnění životního prostředí pro obyvatele prostřednictvím zlepšením
vzhledu obcí
- Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích MAS mikroregionu Buchlov
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CÍLE JEDNOTLIVÝCH FICHÍ SPL MAS Mikroregionu Buchlov
FICHE 1: Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
Cíle:
- Zachování a rozvoj tradičních řemesel
- Vytváření nových pracovních míst pro místní obyvatele
- Ekonomická stabilita Buchlovského regionu založená na malém a drobném
podnikání
FICHE 2: Regionální produkce na Buchlovsku
Cíle:
- Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů).
- Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
- Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních
procesů.
- Zvýšení konkurenceschopnosti.
FICHE 3: Vítejte na Buchlovsku
Cíle:
- zkvalitňování infrastruktury a poskytovaných služeb návštěvníkům
- prodloužení pobytu turistů v Buchlovském regionu
- tvorba nový pracovních příležitostí v oblasti služeb cestovního ruchu
FICHE 4: Lidé a kultura na Buchlovsku
Cíle:
- zhodnocení kulturního dědictví venkova a jeho využití pro zvýšení turistického
potenciálu
- podpora rozvoje cestovního ruchu
FICHE 5: Lidé a život na Buchlovsku
Cíle:
- Zlepšení občanské vybavenosti s cílem zvýšení dostupnosti a kvality služeb
- Zlepšení podmínek pro rozvoj spolkového života
- Rozšíření možností aktivního využití volného času dětí, mládeže a obyvatel
FICHE 6: Lidé a prostředí na Buchlovsku
Cíle:
- Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
- Stabilizace obyvatel v Buchlovském regionu
- Zvýšení atraktivity vzhledu obcí pro návštěvníky
FICHE 7: Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
Cíle:
- Zlepšení marketingu produktů prvovýroby
- Využívání tržních příležitostí díky inovacím
- Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů
- Zvýšení konkurenceschopnosti
- Obnova nebo nová výstavba zemědělských staveb
FICHE 8: Stezky a rozhledny na Buchlovsku
Cíle:
- zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS mikroregionu Buchlov pro turisty a návštěvníky
- zkvalitňování infrastruktury a poskytovaných služeb návštěvníkům
- podpora rozvoje cestovního ruchu
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Naplnění cílů zvolených priorit a FICHÍ bude dosaženo podporou úzce vymezených
investic tak, aby dopady podpořených projektů přinášely trvalé synergické efekty
přispívající k pozitivnímu rozvoji MAS Mikroregionu Buchlov.
Naplnění cílů priority 1 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 1, 2 a 7:
- podporou rozvoje a zachování tradičních řemesel, podporou drobného podnikání
(investice do staveb, zařízení a technologie), podporou regionální produkce,
zefektivnění zpracování místních výrobků, modernizace technologie, marketinku,
vytváření odbytových sítí, podporou zemědělské činnosti apod.

Naplnění cílů priority 2 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 3, 4 a 8:
- podporou a zkvalitňování poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu –
ubytovací a stravovací služby, dále doprovodné služby jako jsou půjčovny
sportovních potřeb, a další služby jak pro letní, tak i pro zimní turistiku, dále
investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocením nebo využitím kulturního
dědictví venkova, které budou generovat synergické efekty především v oblasti
rozvoje cestovního ruchu; budování nových nebo rekonstrukce stávajících rozhleden a stezek.

Naplnění cílů priority 3 bude dosaženo realizací projektů v rámci FICHE 5 a 6:
- podporou rekonstrukcí a investic do základní občanské vybavenosti, vzhledu obcí,

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ:
1. V jednotlivých FICHÍCH budou vybírány projekty s ohledem na jejich:
- efektivitu – budou podporovány takové projekty, které budou schopny přinášet
trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené cíle
- proveditelnost – projekty budou posuzovány s ohledem na jejich proveditelnost
- synergické efekty a inovativnost – přednostně budou podporovány takové
projekty, které budou přinášet synergické efekty a budou zahrnovat inovativní
prvky.

2. Prostřednictvím jednotlivých preferenčních kritérií FICHÍ:
- realizace projektu v menších obcích
- zapojení veřejnosti do přípravy projektu
- podpora tvorby pracovních míst
- podpora projektů, které uvádějí na trh nové výrobky
- širší zaměření projektu – projekt obsahuje více společných, na sebe navazujících
aktivit
- projekty zaměřené na rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty (obce, NNO,
podnikatelé)
- zkvalitňování služeb v cestovním ruchu
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Sledování a hodnocení naplňování cílů priorit a FICHÍ bude prováděno na
základě monitorovacích indikátorů:

-

6.3

Vytvořená hrubá pracovní místa – fiche 1, 2, 3, 4
Počet nových výrobků / služeb uvedených na trh – fiche 1, 2
Počet vytvořených nových lůžek v ubytovacích zařízení – fiche 3
Počet podpořených nových prvků turistické infrastruktury – fiche 3
Počet nově vzniklých služeb se zaměřením na cestovní ruch – fiche 3
Počet podpořených aktivit obnovy dědictví venkova – fiche 4
Počet obnovených památek – fiche 4
Počet nových expozicí – fiche 4
Počet obnovené/nové občanské vybavenosti – fiche 5
Počet podpořených ploch pro volnočasové aktivity obyvatel obce (např.
sportovní plochy, hřiště apod.) – fiche 5
- Počet podpořených spolkových organizací – fiche 5
- Rozloha obnoveného veřejného prostranství a veřejné zeleně – fiche 6
- Počet km obnovených komunikací – fiche 6
- Počet pořízených strojů, vybavení a nových technoligíí – fiche 7
- Počet zakoupené mobilní zemědělské techniky – fiche 7
- Počet obnovených / nově vybudovaných staveb – fiche 7
- Nově vybudovaná, obnovená, rozšířená stezka – fiche 8
- Doprovodná infrastruktura – fiche 8
- Nově vybudovaná, obnovená rozhledna, vyhlídka – fiche 8

Zapojení inovačních prvků

Strategický plán Leader směřuje k harmonizaci kulturní krajiny a zemědělského potenciálu
oblasti, jehož výsledkem bude zvyšování atraktivity Mikroregionu Buchlov z hlediska
cestovního ruchu. Cílem je uchování a další rozvoj kulturního, společenského a přírodního
potenciálu mikroregionu v návaznosti na lokální zdroje. Zvýšení podpory využívání těchto
zdrojů vede ke zlepšení ekonomického prostředí na venkově a k trvale udržitelnému rozvoji a
stabilizaci venkovských oblastí.
Rozvoj mikroregionu spočívá zejména v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství
s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí, které bude základem dlouhodobého
ekonomického růstu, a které poskytne venkovu dostatečné podmínky k rozvoji v oblasti
cestovního ruchu, služeb a dalších aktivit.
Cílem strategického plánu je dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života
obyvatel regionu prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu
pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního
prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.
Realizace Strategického plánu Leader předpokládá iniciaci inovačních prvků:
-

inovace v multifunkčního zemědělství – vzdělávací, rekreační a turistický rozvoj
regionu

-

zlepšování obrazu venkova a zemědělské výroby

-

zvyšování podílu zážitkové turistiky na rozvoji venkova

-

prodloužení zdržné doby turistů pomocí agroturistiky

-

mezinárodní aktivity - společný postup při zhodnocení regionální identity a
charakteristické produkce a zlepšení ekonomické situace zapojených venkovských
regionů
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-

meziregionální spolupráce - propojení společných prezentací, propagace, marketing,
prodejní trhy a vytváření nových společných podnikatelských výrobních a
odbytových sítí

-

podpora alternativních zdrojů energie – vytápění biomasou a využití solární energie

-

propojení činností pro údržbu krajiny, stabilizaci porostů, zajištění ekonomického
potenciálu pro údržbu TTP vč. odbytu produktů v místní distribuční síti

-

výrazné zapojení občanů mikroregionu do rozhodovacích procesů a využití
potenciálu občanů a škol - tím je dosaženo maximální využití celého potenciálu
mikroregionu.

-

složení místní akční skupiny dává předpoklad ke sdružování finančních prostředků
soukromého a veřejného sektoru k realizaci společných rozvojových projektů

Pilotní charakter strategického plánu spočívá především:
-

rozdělování dotačních prostředků určených na rozvoj území bude prováděno se
znalostí místních podmínek přímo v místě určení

-

ve využití metod vzájemně kombinujících lidské a finanční zdroje doposud málo
spolupracujících podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů vedoucí
k efektivnímu využití lidského i ekonomického potenciálu daného území na základě
partnerství

-

ve vzniku organizace, která plánovaně a cíleně sdružila všechny nezávislé subjekty ze
všech rozhodujících oblastí při využití zkušeností z předcházející spolupráce

-

prostřednictvím této organizace se zvýší podíl občanů na řízení a rozhodování o všech
otázkách rozvoje života v oblasti

6.4

Finanční plán

Finanční plán je sestaven tak, aby respektoval návaznost jednotlivých aktivit s cílem
dosáhnout postupného rozvoje všech oblastí. Podpora bude směřována z počátku do
budování základní infrastruktury a následně bude podporováno její rozvíjení. V tomto duchu
byly také sestaveny jednotlivé FICHE s alokací finančních prostředků. Respektovány byly také
potřeby potenciálních žadatelů, které byly zjišťovány při zpracování SPL MAS Mikroregionu
Buchlov a jsou založeny na konsensu jednotlivých subjektů zapojených do zpracování SPL.
MAS Mikroregionu Buchlov provede v polovině období hodnocení realizace SPL, na základě
kterého případně mírně upraví finanční plán.

Rozvržení finančních prostředků do let
2009

2010

2011

2012

2013

16 %

22 %

22 %

22 %

18 %

Rozvržení finančních prostředků mezi FICHE
FICHE
FICHE 1 Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
FICHE 2 Regionální produkce na Buchlovsku
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
FICHE 4 Lidí a kultura na Buchlovsku
FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku
FICHE 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku
FICHE 7 Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
FICHE 8 Stezky a rozhledny na Buchlovsku

Alokace finančních prostředků na
FICHI
10 %
10%
12%
15%
15%
15%
10%
13%
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Zdůvodnění rozvržení finančních prostředků:
Výše uvedené alokace jak na jednotlivé roky, tak mezi FICHE byly zvoleny na základě
dosavadních zkušení MAS Mikroregionu Buchlov s implementaci programu Leader ČR
v letech 2004 – 2006. Při projednávání a schvalování alokací bylo také přihlédnuto na
průběžně aktualizovaný zásobník projektů a na zvolené cíle a priority MAS Mikroregionu
Buchlov.

6.5

Integrovaná strategie území

Pro území Mikroregionu Buchlov byla zpracovány následující dokumenty:
-

Integrovaná strategie rozvoje Mikroregionu Buchlov – Avedon Mikulov,r. 2000

-

Strategie rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Buchlov

-

Aktualizace Integrované strategie rozvoje mikroregionu v roce 2004, 2005 a 2006

6.5.1 Stručný popis ISÚ1 mikroregionu Buchlov a soulad SPL s ISÚ
6.5.1.1 Stručný popis ISÚ Mikroregionu Buchlov
Na základě podrobné analýzy předností mikroregionu a také na základě zjištěných přání
obyvatel obcí bylo globálním cílem a základní vizí mikroregionu Buchlov stanoven rozvoj,
založený na principech a zásadách trvale udržitelného rozvoje.
Z tohoto pojetí budoucího rozvoje je pak možné formulovat základní cíle:
přizpůsobení aktivit člověka požadavku rovnováhy, v němž je možný ekonomický rozvoj za
současného akceptování ekologie krajiny
respektování základních ekologických, kulturně-historických a politicko-správních omezení,
která mohou vycházet z prosazování udržitelného rozvoje
využití různorodosti forem života v regionu jako hlavního kritéria při výběru strategických
opatření budoucího rozvoje
zvažování místních, regionálních i nadregionálních faktorů trvalé udržitelnosti

Technická infrastruktura a energetika
Strategické směry rozvoje Mikroregionu Buchlov jsou přímo ovlivněny územní polohou tohoto
mikroregionu. Technická infrastruktura a energetika zahrnuje oblast infrastrukturních sítí
(vodovody, kanalizace + ČOV, plynovody, rozvody elektrické energie), komunikací (místních i
nadřazených), telefonizace a další doplňující sítě podílející se na určení stupně rozvoje
technické infrastruktury obcí mikroregionů (na příklad veřejné osvětlení, místní rozhlas,
informační síť).
Realizace bude stimulovat následující procesy:

1

-

Vytvoření rámce pro přípravu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit stav
jednotlivých složek životního prostředí, zajistit rozvoj nové kvality udržitelné mobility pro
svobodný a bezpečný přístupný pohyb osob, služeb, zboží, kapitálu a podpořit tím
udržitelný rozvoj regionů

-

Zvyšování kvality a průchodnosti regionálních a místních dopravních komunikací,
zlepšení dopravní dostupnosti.

-

Zlepšování kvality ekologické infrastruktury přispěje ke zvýšení přitažlivosti mikroregionu.

ISÚ – Integrovaná strategie území
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-

Vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu.

-

Snižování zdravotních rizik a negativních vlivů na životní prostředí (hluk, emise) při
podpoře vhodných technických a infrastrukturních opatření (obchvaty, protihlukové
bariéry)

Jednotlivé druhy technické infrastruktury jsou charakteristické zejména svou liniovou strukturou
(řady, vedení, trasy), která většinou vyžaduje provázanost s liniovou strukturou daného druhu
v rámci vyšších územních celků (kraj, stát). Tato skutečnost bude ovlivňovat výběr
jednotlivých projektů rozvoje k realizaci v určitém časovém období.

Rozvoj zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví se jeví jako jeden
z nejdůležitějších prvků ekonomického
rozvoje mikroregionu. Velká část území
je pokryta lesními porosty a zemědělskou
půdou. Tato prioritní osa sleduje
přizpůsobënízemědělsképrodukce
novým podmínkám zejména změnou
využití půdy, intenzifikaci zemědělské
výrobyazpracováníproduktů
zemědělské a lesnické výroby přímo
v regionu. Rozvoj zemědělství a lesnictví
je založen na:

-

Přeměně

lesní

a

zemědělské

produkcez extenzivního
hospodaření na intenzivní a
využitízdevastovaných
zemědělských areálů pro nabídku investorům

Modranské vinobraní – vlevo ministr
zemědělství Petr Gandalovič (2007)

-

Podpoře lesního hospodářství, které bude do budoucna jednou ze stěžejních (pokud
ne nejdůležitějších) hospodářských oblastí mikroregionu a následného rozvoje
dřevozpracovatelského průmyslu

-

Podpoře ekologického zemědělství

-

Rozvoji agroturistiky, která představuje další významný zdroj příjmů pro místní
zemědělce. Agroturistika je řešena v prioritní ose „Cestovní ruch“

Ochrana životního prostředí a zachování hodnot krajiny
Životní prostředí je důležitým faktorem kvality života v regionech a hraje důležitou úlohu pro
volbu místa bydliště a pracoviště obyvatel. Významnými aspekty jsou v tomto ohledu
zachování a obnova přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny;
zlepšení kvality ovzduší a vod; omezení produkce odpadů, zvýšení environmentálního
povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacích procesů. V souvislosti s tím je velice
významné uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje.
„Trvalá udržitelnost“ se týká zachování zdravé biosféry a uvážlivého nakládání se zdroji jako je
ovzduší, voda, půda a nerostné suroviny, na nichž je závislý budoucí osud lidstva. „Rozvojem“
se v kontextu trvalé udržitelnosti rozumí nikoliv ekonomický rozvoj sám o sobě, ale i jeho širší cíl,
jímž je zlepšení kvality života pro všechny složky obyvatelstva. „Trvale udržitelným rozvojem“
tedy rozumíme „uchování a zlepšení kvality života lidí žijících v souladu s únosností
ekosystémů“.
Realizace bude stimulovat následující procesy:
-

Zvýšení ochrany před následky povodní přijetím opatření k revitalizaci říčních toků a
ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
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-

Zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání
s odpady (předcházení vzniku odpadů, materiálové využití, energetické využití
a bezpečné odstranění) a rekultivaci a sanaci starých ekologických zátěží.

-

Soulad s právní úpravou oblasti ŽP v EU a s Aproximační strategií pro oblast životního
prostředí.

-

Respektování požadavku trvalé udržitelnosti přijatý do podmínek účasti na politice
soudržnosti EU a jasně stanovující závislost rozvojových plánů na životním prostředí

-

Spolupráci subjektů na obou stranách hranice při ochraně životního prostředí

Trvale udržitelný rozvoj venkova, rozvoj řemesel, podpora a rozvoj MSP
Aby nedocházelo ve venkovských oblastech k vylidňování a stárnutí obyvatel, je třeba
vytvořit v obcích podmínky pro stabilizaci zejména mladých rodin. Realizaci této prioritní osy
by měla stimulovat následující procesy:
-

Vytvoření nových pracovních míst a omezení nutnosti vyjíždět za prací mimo oblast

-

Zajištění podmínek pro bydlení

-

Vytvoření podmínek pro kulturní a společenské vyžití

-

Zlepšení podmínek ve školství, zdravotnictví a sociální péče

Všechny záměry přijaté v rozvojové strategii mikroregionu Buchlov mají sjednocující směr,
kterým je zkvalitnění občanského života.

Cestovní ruch
Cestovní ruch představuje v dnešní době jedno z nejrychleji rostoucích, ale současně i nejvíce
konkurenční prostředí, které vyžaduje stále nové a nové nápady. Region musí upravit svůj
image tak, aby zaujal i turisty a rekreanty, kteří tráví na dovolených kratší dobu nebo jenom
projíždějí a hledají nové aktivity a služby uspokojující jejich potřeby nových a výjimečných
zážitků. Ideální dovolená se v představách mnoha turistů spojuje právě s tímto.
Realizace bude stimulovat následující procesy:
-

Rozvoj produktů vhodných pro podmínky mikroregionu zejména agroturistika,
hippoturistika a vinařská turistika

-

Využití přírodních podmínek pro lázeňskou turistiku

-

Vytvoření podmínek pro cykloturistiku a pěší turistiku a zájemce o historii a památky
vč. poutníků

-

Zkvalitnit turistické služby –
ubytovánístravování,
sportovní vyžití a další služby

-

Nalezení nových přístupů, jak
mikroregionprodatjako
atraktivní oblast pro turismus.

-

Investovánídorozvoje
cestovníruchus využitím
podnikatelskýchaktivit
soukromé sféry i obcí

Investice do cestovního ruchu
nemusí přinést okamžité výsledky. K
tomu, aby se jej v regionu podařilo
nastartovat, je kromě samotné
existenceturistickýchatrakcí
nezbytný plánovací proces, který

Mikuláš v Medovicích (2006)
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zahrne zvážení otázek ekonomických, infrastruktury, lidských zdrojů i životního prostředí. Obce
a mikroregiony mohou ve svém úsilí uspět pouze tehdy, pokud realisticky ohodnotí své zdroje,
zváží všechna pro a proti, naplánují akce a projekty, které budou dostatečně pružně
reagovat na poptávku – a především budou velmi aktivně nabízet své přednosti na trhu.
Rozvoj cestovního ruchu je podrobněji zpracován v samostatné strategii rozvoje cestovního
ruchu mikroregionu Buchlov.

6.5.1.2 Soulad SPL MAS Mikroregionu Buchlov s ISÚ
SPL MAS Mikroregionu Buchlov je součástí Integrované strategie území, na kterém MAS
Mikroregionu Buchlov působí. Při řešení rozvoje využije MAS i prostředky z jiných dotačních
zdrojů, což umožní komplexnější řešení rozvoje celého území.
Soulad SPL MAS Mikroregionu Buchlov na období 2007-13 s ISÚ Mikroregionu Buchlov je
znázorněn v následující tabulce a diagramu. V diagramu jsou barevně vyznačeny záměry,
které budou řešeny prostřednictvím SPL MAS Mikroregionu Buchlov.

Opatření 1.1.
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Opatření 2.4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3
Opatření 4.4
Opatření 4.5
Opaření 5.1
Opatření 5.3
Opatření 5.4
Opatření 5.5

ISÚ - Dopravní síť a dopravní obslužnost
ISÚ – Krajina a zemědělství
ISÚ – Živočišná a rostlinná výroba
ISÚ – Vinařství a vinohradnictví
ISÚ – Sady a sadovniství
ISÚ – Rozvoj kultury a obnova tradic
ISÚ – Rozvoj řemesel
ISÚ – Obnova a využití památek
ISÚ – Rozvoj služeb pro obyvatele
ISÚ – Rozvoj školství, zdravotnictví a sociální péče,
bezpečnost
ISÚ – Agroturistika a venkovská turistika
ISÚ – Cykloturistika, pěší turistika, naučné stezky,
ostatní trasy
ISÚ – Sportovní a kulturní využití
ISÚ – Ubytování, stravování, další služby

Je řešen v SPL Fichí 6
Je řešen v SPL Fichí 7
Je řešen v SPL Fichí 7
Je řešen v SPL Fichí 2a 7
Je řešen v SPL Fichí 7
Je řešen v SPL Fichí 4
Je řešen v SPL Fichí 1
Je řešen v SPL Fichí 4
Je řešen v SPL Fichí 5
Je řešen v SPL Fichí 5
Je řešen v SPL Fichí 2, 3 ,7a 8
Je řešen v SPL Fichí 3, 6 a 8
Je řešen v SPL Fichí 3, 6 a 8
Je řešen v SPL Fichí 3

Prezentace MAS Buchlov na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích – první MAS který zde prezentoval (2005)
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Strategická VIZE
Mikroregionu Buchlov

Prioritní osa 1
Technická infrastruktura a
energetika

Opatření 1.1
Dopravní síť a dopravní
obslužnost
FICHE 6 Lidé a prostředí
na Buchlovsku

Opatření 1.2
Komunální odpady

Opatření 1.3
Čištění odpadních vod

Opatření 1.4
Zásobování pitnou vodou

Opatření 1.5
Zásobování el. energií, teplem
a obnovitelné zdroje energie

Prioritní osa 2
Rozvoj zemědělství a
lesnictví

Opatření 2.1
Krajina a zemědělství
FICHE 7 Podpora zemědělské
činnosti na Buchlovsku
Opatření 2.2
Živočišná a rostlinná výroba
FICHE 7 Podpora zemědělské
činnosti na Buchlovsku
Opatření 2.3
Vinařství a vinohradnictví
FICHE 2 Regionální
produkce na Buchlovsku
FICHE 7 Podpora zemědělské
činnosti na Buchlovsku
Opatření 2.4
Sady a sadovnictví
FICHE 7 Podpora zemědělské
činnosti na Buchlovsku
Opatření 2.5
Rybářství a rybníkářství

Prioritní osa 3
Ochrana životního
prostředí a zachování
hodnot krajiny
Opatření 3.1
ÚSES, diverzita území,
zachování hodnot krajiny

Prioritní osa 4
Trvale udržitelný rozvoj
venkova, rozvoj řemesel a
MSP

Opatření 4.1
Rozvoj kultury a obnova
tradic
FICHE 4 Lidé a kultura na
Buchlovsku

Opatření 3.2
Chráněná území
Opatření 4.2
Rozvoj řemesel
Opatření 3.3
Půda

FICHE 1 Buchlovsko –
Slovácká tradiční řemesla

regionální produkce
Priorita 2: Cestovní ruch
Priorita 3: Obnova a rozvoj obcí

Opatření 5.1
Agroturistika a ekoturistika,
vinařská turistika

FICHE 2 Regionální produkce
na Buchlovsku

FICHE 7 Podpora zemědělské
činnosti na Buchlovsku
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
FICHE 8 Stezky a rozhledny na
Buchlovsku

Opatření 5.2
Lázeňství

Opatření 4.3
Opatření 3.4
Klimatické podmínky a
čistota vzduchu

Opatření 3.5
Voda (vodní toky, plochy,
zdroje

Ochrana a využití památek
FICHE 4 Lidé a kultura na
Buchlovsku

Opatření 4.4
Rozvoj služeb pro
obyvatele
FICHE 5 Lidé a život na
Buchlovsku

Opatření 4.5

Priorita 1: Podpora tradičních řemesel a

Prioritní osa 5
Cestovní ruch

Rozvoj školství, zdravotnictví a
sociální péče, bezpečnost
FICHE 5 Lidé a život na
Buchlovsku

Opatření 5.3
Cykloturistika, pěší turistika,
naučné stezky, ostatní trasy
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
FICHE 6 Lidé a prostředí na
Buchlovsku

FICHE 8 Stezky a rozhledny na
Buchlovsku

Opatření 5.4
Sportovní a kulturní vyžití
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
FICHE 6 Lidé a prostředí na
Buchlovsku

FICHE 8 Stezky a rozhledny na
Buchlovsku

Opatření 5.4
Ubytování, stravování, další
služby
FICHE 3 Vítejte na Buchlovsku
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6.6

Monitoring a naplňování cílů strategického plánu

MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektů. Žadatel bude mít povinnost
předkládat průběžné a závěrečné zprávy (hlášení) o realizaci projektu a zprávy po realizaci
projektu (po dobu udržitelnosti – 5 let). Monitorovacím institutem je monitorovací výbor. Jeho
úlohu zajišťuje v podmínkách MAS Mikroregionu Buchlov Programový výbor. Monitorovací
výbor ke své činnosti využívá dostupné datové a analytické podklady institucí veřejné správy
všech stupňů. Ke své činnosti může využívat zaměstnance MAS, případně ziskových a
neziskových organizací. První monitoring provede MAS Mikroregionu Buchlov za období 2009
a 2010. Další monitoring bude MAS provádět každý rok.
Monitorovací a hodnotící kritéria:
Kritérium
Podpořené subjekty (obce, zemědělské podniky, mikropodniky,
podnikatelé, NNO, spolky)
Celkový objem investic
Vytvořená hrubá pracovní místa
Počet nových výrobků / služeb uvedených na trh
Počet vytvořených nových lůžek v ubytovacích zařízení
Počet podpořených nových prvků turistické infrastruktury
Počet podpořených aktivit obnovy dědictví venkova
Počet obnovených památek
Počet nových expozicí
Počet obnovené/nové občanské vybavenosti
Počet podpořených ploch pro volnočasové aktivity obyvatel
obce (např. sportovní plochy, hřiště apod.)
Počet podpořených spolkových organizací
Rozloha obnoveného veřejného prostranství a veřejné zeleně

Jednotka
počet

Kvantifikace
50

tis. Kč
počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

51 550
5
10
20
6
5
5
1
10
6

Počet
ha

10
2

Kvantifikace monitorovacích a hodnotících kritérií vychází z předpokladu poskytnuté dotace
v období 2007-2013 v celkové výši 40 mil. Kč. Výpočet byl proveden za předpokladu dotace
pro obce a NNO ve výši 90 % a podnikatele ve výši 50-60%. Dotace 40 mil. Kč bude
rozdělena: cca. 32 % pro podnikatelské subjekty (tj. dotace 12,8 mil. Kč, investice celkem 21,3
mil. Kč) a 68 % pro obce a NNO (tj. 27,2 mil. Kč, investice celkem 30,2 mil. Kč).
Monitorovací kritéria vč. kvantifikace na období 2009-2010:
Kritérium
Podpořené subjekty (obce, zemědělské podniky, mikropodniky,
podnikatelé, NNO, spolky)
Celkový objem investic
Vytvořená hrubá pracovní místa
Počet nových výrobků / služeb uvedených na trh
Počet vytvořených nových lůžek v ubytovacích zařízení
Počet podpořených nových prvků turistické infrastruktury
Počet podpořených aktivit obnovy dědictví venkova
Počet obnovených památek
Počet nových expozicí
Počet obnovené/nové občanské vybavenosti
Počet podpořených ploch pro volnočasové aktivity obyvatel
obce (např. sportovní plochy, hřiště apod.)
Počet podpořených spolkových organizací
Rozloha obnoveného veřejného prostranství a veřejné zeleně

Jednotka
počet

Kvantifikace
6

tis. Kč
počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

8 250
0
0
0
0
0
0
0
3
1

Počet
ha

1
0,2
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7. Partnerství MAS Buchlov
7.1

Historie MAS Buchlov

Podlouhýchpřípravácha
absolvování bezpočtu školení byla
oslovena široká veřejnost ve všech
obcích mikroregionu, a to jak z řad
podnikatelů, neziskových organizací
tak i zastupitelstev obcí a skrze ně a
místní tiskoviny i všech občanů.
Prostřednictvím zastupitelstev byly
předány dotazníky všem subjektům
a aktivistům ve všech obcích, jejichž
cílem bylo zainteresovat a přizvat
všechny ke společnému řešení
problematiky mikroregionu.

V prosinci 2003 proběhla pracovní
porada Mikroregionu Buchlov ve
věcech přípravy Pracovního setkání
s cílem ustanovit MAS v intencích
programu LEADER.

Zasedání výběrové komise MAS Buchlov (2006)

Na 8. Valné hromadě Mikroregionu Buchlov dne 19.1.2004 byla pověřena Správní rada
Mikroregionu Buchlov organizací pracovního semináře s tematikou LEADER.
Dne 29.1.2004 proběhlo pracovní setkání všech složek působících v Mikroregionu Buchlov,
tohoto jednání se zúčastnilo více jak 120 zástupců státních institucí, obcí, podnikatelů,
neziskových a nevládních organizací. Ve veřejném hlasování bylo zvoleno 13 zástupců všech
zainteresovaných subjektů.
Na tomto veřejném zasedání byl zpracován 1. Katalog investičních záměrů v Mikroregionu
Buchlov, který sloužil jako podklad pro aktualizaci rozvojové strategie mikroregionu. Tento
katalog záměrů se každoročně aktualizuje a snaží se podchytit maximální množství ziskových
a neziskových rozvojových záměrů jednotlivých subjektů a na jejich základě zpracovat
aktuální rozvojovou strategii, která by se opírala o konkrétní problematiku potřeb
mikroregionu.
Dne 29.1.2004 proběhlo také 1. zasedání Místní akční skupiny, kde byl nastíněn další postup
přípravy programu, ve spolupráci s RRA Zlín, firmou AVEDON Mikulov.
Dne 15.3.2004 proběhlo 2. zasedání Místní akční skupiny, kde bylo přijato organizační schéma
MAS.
Při vytváření MAS bylo využito zkušeností z předcházejících společných dílčích aktivit
jednotlivých oslovených potenciálních partnerů. Partnery lze rozdělit do tří skupin – veřejný
sektor NNO a podnikatelský sektor. Uvedení partneři, každý za svoji oblast, přispěli náměty při
zpracování Strategie. Při vlastním vytváření jednotliví partneři spojovali individuelní projekty
z jednotlivých oblastí do skupin, na kterých se bude podílet více partnerů. V průběhu
zpracování byla Strategie pravidelně konzultována s jednotlivými partnery, upřesňována a
doplňována.
MAS Buchlov se v dalších letech úspěšně zúčastnila řady programů (LEADER ČR 2004, LEADER
ČR 2005, LEADER ČR 2006, neúspěšný pokus o LEADER +) a zapojila se do mezinárodní i
meziregionální spolupráce.
Z hlediska obyvatelstva Mikroregionu Buchlov i z hlediska spolupracujících i dalších institucí je
práce MAS Buchlov hodnocena jako velmi úspěšná.
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7.2

Zapojení partnerů do přípravy SPL

Po úspěšném absolvování programu LEADER ČR v letech 2004, 2005 a 2006 byl programový
výbor MAS Buchlov pověřen přípravou Strategického plánu leader pro období 2008-13. Na
pracovním zasedání Programového výboru dne 23.10.2007 v Buchlovicích bylo vybráno
hlavní téma: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje
cestovního ruchu. Po zpracování analýzy území a SWOT analýzy byly určeny 3 Priority.
Následně byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které byly odpovědné za rozpracování dané
priority na cíle, oblasti podpory, FICHE, způsobilé výdaje. Dále také Pracovní skupiny navrhly
způsob hodnocení a výběru projektů.

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL
Pracovní skupiny:
1. Pracovní skupina k prioritě 1 „Podpora tradičních řemesel a regionální produkce“.
Tato pracovní skupina rozpracovala prioritu na jednotlivé FICHE. Zaměřila se na oblast
obnovy a zachování místních tradičních řemesel, na jejich podporu a možnosti
podmínek pro vytváření odbytových sítí, dále se zaměřila na oblast místních produktů,
z nichž nejvýznamnější je vinařství. Složení pracovní skupiny:
o neziskový sektor: Phdr. Marie Náplavová (kulturní činnost, Osvětimany)
o podnikatelský sektor: Marcela Šťastná (Lázeňství, služby)
o veřejný sektor: Ing. Jiří Černý (Starosta Buchlovic)

2. Pracovní skupina k prioritě 2 „Cestovní ruch“. Tato pracovní skupina rozpracovala
prioritu na jednotlivé FICHE. Zaměřila se na oblast rozvoje cestovního ruchu –
zkvalitňování poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb, podpora rozvoje
nových služeb – např. půjčovny sportovních potřeb a dále na využití kulturního
dědictví (památek) pro cestovní ruch . Složení pracovní skupiny:
o neziskový sektor: Ing. Pavel Dvořan (Folklor)
o podnikatelský sektor: Raphael Craenhals (Hotel Buchlov park)
o veřejný sektor: Miroslav Kovářík (Starosta Modré)

3. Pracovní skupina k prioritě 3 „Obnova a rozvoj obcí“. Tato pracovní skupina
rozpracovala prioritu na jednotlivé FICHE. Zaměřila se na oblast obnovy a rozvoje obcí
ve všech aspektech (vzhled obcí, turistika, služby, podporu spolková činnost,
zvyšování kvality života, podpora mladých lidí, mladých rodin a žen). Složení pracovní
skupiny:
o neziskový sektor: Ing. Martin König (MAS Buchlov)
o podnikatelský sektor: Ing. Jiří Huňka (Stavebnictví)
o veřejný sektor: Ing. Stanislav Gregůrek (Starosta Velehradu)

Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL
Partneři se zúčastnili všech stupňů projednání MAS Mikroregionu Buchlov popsané v kapitole
3.3 od úvodních informací pro veřejnost až po veřejné projednání a schválení konečného
materiálu.

7.3

Vztah k obyvatelstvu

Strategický plán leader je zpracován na základě podrobné analýzy potřeb a zdrojů
mikroregionu provedené na veřejném setkání 23. října 2007 v 15:00 hodin v Hotelu Buchlov
Park pod hradem Buchlovem.
Na tomto setkání mohl každý návštěvník přispět do přípravy strategie na další období a
v jednoduchém dotazníku označit oblasti, které podle jeho názoru zaslouží zvýšenou podporu
(tzv. priority rozvoje). Výstup z těchto dotazníků byl pak zapracován do strategie MAS Buchlov
jako aktualizace katalogu investičních záměrů. Každý návštěvník tohoto setkání byl
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potenciálním žadatelem o podporu
a záleželo jen na něm, jestli svůj
názor vyjádří, či nikoli. Kopie
vyplněných dotazníků přikládáme
v příloze.
Účast obyvatelstva na tomto setkání
byla velice široká a následná
debata formou pracovních stolů
vedla ke zpracování kvalitní SWOT
analýzyak aktualizaciúdajů
obsažených ve Rozvojové strategii
Mikroregionu Buchlov z roku 2006.
Široké veřejnosti byl podrobně
představenProgramrozvoje
venkova pro období 2007-13 a
MAS Buchlov a partneři, mezinárodní spolupráce a

jednotlivé osy tohoto programu. Na
příprava strategických dokumentů (březen 2007)

základě vybraných dotazníků i
výsledků pracovních skupin byly
stanoveny hlavní rozvojové priority mikroregionu a jednotlivé reálné záměry potenciálních
žadatelů byly přiřazeny k jednotlivým opatřením Programu rozvoje venkova.
Průzkum rozvojového potenciálu mikroregionu pro následnou aktualizaci rozvojové strategie
jako podkladu pro zpracování Strategického plánu leader proběhl tedy ve třech fázích:
-

dotazníkový průzkum – bylo vybráno 83 vyplněných dotazníků, které obsahují základní
informace o žadateli, reálných záměrech, výši investice a odhad termínu realizace.

-

oblasti zvýšené podpory – priority rozvoje Mikroregionu Buchlov – respondent označí
oblasti rozvoje, které jsou podle jeho mínění prioritní, vybráno 105 vyplněných
dotazníků.

-

pracovní stoly – seminář s účastí široké veřejnosti zaměřený na konzultaci jednotlivých
reálných záměrů včetně jejich přiřazení k jednotlivým opatřením Programu rozvoje
venkova

Na základě tohoto podrobného průzkumu byl sestaven Katalog rozvojových záměrů
Mikroregionu Buchlov pro období do roku 2013, který obsahuje rozdělení záměrů do
jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova a umožňuje tak přímé zaměření
Strategického plánu Leader na konkrétní skupiny žadatelů a realizaci hlavních rozvojových os
Mikroregionu Buchlov. Katalog přikládáme v příloze.
O realizaci přípravě SPL a o realizaci všech aktivit MAS Buchlov je veřejnost informována
v regionálním tisku (Slovácký deník) a na webových stránkách obcí i Mikroregionu Buchlov.
Výstupy jednání jsou také zveřejňovány formou vyhlášek na úředních deskách jednotlivých
obcí Mikroregionu Buchlov.

7.4

Otevřenost MAS Buchlov

Členství v MAS Buchlov
Ze stanov MAS Buchlov vyplývá:
-

Členem MAS se může stát každý občan, který je občansky bezúhonný a splňuje
podmínky stanovené těmito stanovami. Členem MAS se může stát kterákoliv
právnická osoba.

-

Členství v MAS vzniká rozhodnutím valné hromady o přijetí nového člena na základě
podané přihlášky. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí
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vyrozumí žadatele. Valná hromada při přijetí členů dbá na podmínku Programu
LEADER, aby v MAS byli členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí
podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v
mikroregionu s více než 50% všech rozhodujících hlasů a členové představující
zástupce veřejného sektoru s méně než 50% všech rozhodujících hlasů.
-

Člen MAS může být vyloučen z MAS, jestliže závažným způsobem poruší stanovy MAS
nebo jeho činnost není v souladu se zájmy a činností MAS. O vyloučení rozhoduje
valná hromada.

Tyto podmínky jsou za roky existence MAS Buchlov odzkoušeny a pozitivně hodnoceny od
členů i nečlenů MAS. Poměrně běžnou praxí je účast expertů, žadatelů a hostů na
zasedáních MAS Buchlov. Fakticky každý subjekt se může jednání MAS zúčastnit a přednést
svoje připomínky a názory.
MAS Buchlov je ze své podstaty maximálně otevřená veřejnosti a členství nových aktivních
subjektů.

8. Zkušenosti a spolupráce
8.1

Zkušenosti

Strategický plán Leader navazuje na předešlé aktivity realizované v Mikroregionu Buchlov
v rámci programu SAPARD, Phare CBC, LEADER ČR , Interreg III.A a další. Pomocí těchto
programů byla realizována řadu aktivit na ochranu přírody a krajiny, ochranu památek,
posílení ekonomické situace v mikroregionu a prezentace mikroregionu zejména v oblasti
turistického ruchu. Cílem záměru je doplnit již realizované aktivity a propojit celý mikroregion
v jednotný celek.

Program SAPARD:
Projekt Velkomoravská poutní cesta
s cyklotrasami–vybudovaná
cyklotrasa neslouží jenom k projíždění,
ale měla by umožnit návštěvníkům
prohlídku krajiny a především návštěvu
historických památek, přivést je ke
kulturním a sportovním střediskům a
nabídnoutnávštěvníkůmvýrobky
místnítradičnířemeslnévýroby.
Záměrem Místní akční skupiny je
zvýšení atraktivity této cesty a realizací
tohoto záměru dojde k naplnění
tohoto cíle.

ProjektArcheoskanzenModrá –
skanzen byl realizován ve 2 etapách –
1. etapa byla realizována z programu
Velkomoravská poutní cesta s cyklotrasami,SAPARD,2.etapaz

programu
jeden z pilotních projektů Mikroregionu Buchlov,LEADER+. Projektem

vznikla jedinečná
v současnosti má více než 250 km značených cyklotras

lokalita názorně osvětlující jednu
z nichž je 75% upevněno. (Velehrad 2006)

z nejvýznamnějších etap našich dějin –
Velkomoravské říše. Skanzen pravidelně pořádá naučná představení, programy, pokusné
tavby kovů, výrobu keramiky, akce orientované na zemědělskou výrobu i archeologický
průzkum. Návštěvníci skanzenu doposud postrádají informace o všech možnostech, které jim
nabízí vlastní objekt a další historické, kulturní a sportovní nabídky mikroregionu. Záměrem je
vybudovat v objektu informační centrum, které poskytne návštěvníkům potřebné informace
k orientaci v celém mikroregionu. Vzhledem k nadregionálnímu významu této ojedinělé
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stavby bude také propagovat skanzen a mikroregion mimo území mikroregionu (internetové
stránky, publikace, propagační materiály). Cílem této činnosti je nejen zlepšení služeb pro
návštěvníky, ale především získání dalších návštěvníků a turistů.
Program Phare CBC:
V rámci tohoto programu se uskutečnila ve spolupráci s rakouskými partnery především
výměna zkušeností v rámci seminářů v oblasti využívání krajiny podle kritérií EU. Záměr svými
aktivitami navazuje na tuto spolupráci a bude ji nadále rozvíjet.
Program obnovy venkova
Realizace desítek projektů v mikroregionu v rámci tohoto programu postavila základy pro
vytvoření místní akční skupiny s využitím zkušeností z předcházející spolupráce.
Programy rozvoje kraje
Tyto programy podpořily přípravu obcí mikroregionu v přípravě na čerpání z fondů EU.
V rámci tohoto programu získala znalosti řada aktérů místního regionálního rozvoje.
Škola vesnice Modrá
Jedná se o pilotní projekt zaměřený především na šetrné využívání zemědělské půdy
v návaznosti na revitalizaci krajiny. Záměr využívá získané zkušenosti a navazuje na tuto
činnost.
Program na podporu rozvoje cestovního ruchu
V rámci tohoto programu byly vybudovány objekty především pro zimní sporty. Záměr
využívá těchto sportovišť pro doplnění nabídky pro turisty v zimních měsících.
Program LEADER ČR 2004
Realizované projekty:
A. Víno Jakubík Zlechov
Projekt sleduje obnovu vinařství ve vinařské obci Zlechov, obdělávání vinohradů moderní
technikou, výpomoc drobným pěstitelům. Při uvažovaném objemu prací je to také vytvoření
několika nových pracovních míst pro občany mikroregionu. Tradice vinařství v obci pomalu
zaniká, dříve narození vinaři jsou jen stěží schopni obhospodařovat své vinice, které v mnoha
případech jsou v žalostném stavu. Mladá generace následovníků vinařů (otců a dědů) vidí
v tomto jen těžkou práci. Dříve tomu tak skutečně bylo. Dnes však moderní technika a
technologie umožňuje velmi tuto práci (spoustu ručních prací) usnadnit. Cenová
nedostupnost strojů, mechanizace a zařízení se velkou měrou podílí na zániku vinařství v obci
B. Archeoskanzen Modrá - technické a
výrobní zázemí pro řemeslníky a turisty
Velkomoravské opevněné sídliště středního
Pomoraví z 9. století
Jedná se o archeologický skanzen středního
Pomoraví, v němž budou vystaveny kopie a
nárazově i originály nalezených věcí. Areál
sestává ze zázemí pro návštěvníky –
restaurace „Rybářská bašta“ a samotných
objektů skanzenu – Strážní věže, domu
velmože, dílen řemeslníků, hospodářských
staveb, obytné zemnice, nadzemního domu,
obilnice, studny a palisád ohraničujících část
areálu.
Koncert ve skanzenu (2007)
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Využití zde naleznou nejen četní turisté a dospělí návštěvníci, ale zejména školy využijí
vzdělávacího procesu, neboť celá lokalita bude doplněna ukázkami „živé tvorby“ řemeslníků.
C. Muzeum Tupeské keramiky
Projekt navazuje na dlouholetou tradici výroby keramiky v obci, v 1982 byl objekt
rekonstruován za účelem zřízení místní provozovny výroby lidové keramiky, část objektu je
památkově chráněna a je zde umístěna expozice Obydlí lidového hrnčíře, úroveň této
expozice odpovídá době zřízení a není obnovována. Neodpovídá současným trendům
zpřístupňování památek a kulturního dědictví. Tradiční Tupeská keramika byla v minulosti
poměrně hodně popularizována, o záchranu a katalogizaci sbírkového materiálu se pokusila
Dr. Kovářů v publikaci Tupeská keramika (památkový ústav Brno), ve spolupráci s Slováckým
Muzeem byla zpracována nová expozice se zaměřením na Tupeskou keramiku.

Program LEADER ČR 2005
Realizované projekty:
A. Propagační a distribuční systém v Mikroregionu Buchlov
Realizací projektu došlo k vytvoření interaktivní informační, propagační a distribuční sítě. Tato
síť propojuje všechna hospodářská odvětví v mikroregionu a propaguje jejich aktivity
systémem slev a nabídek na internetu. Systém přispěje k propagaci a provázání jednotlivých
odvětví cestovního ruchu, dojde ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu díky zvýšené efektivitě
využití limitů jednotlivých turistických destinací.
Propagace jednotlivých cílů cestovního ruchu v síti internet je tím nejlevnějším a
nejefektivnějším způsobem jak prezentovat krásy našeho kraje široké veřejnosti.
V současné době je v Mikroregionu Buchlov vytvořena slevová a distribuční síť Region Pas
Buchlov. Každý zákazník si může zakoupit slevovou kartu, na kterou pak může čerpat u
jednotlivých poskytovatelů výrazné slevy na služby, vstupné apod. Doposud je v systému
zapojeno 12 partnerů:
Hrad Buchlov
Zámek Buchlovice
Archeoskanzen Modrá
Muzeum Tupeské keramiky
Lapidárium Velehrad
Infocentrum Buchlovice
Autokemp Smraďavka
Regenerační centrum Smraďavka
Hotel Buchlov park
Hotel Buchlovice
Hotel U Velehradu
Hotel Mlýn

Kosení luk v buchlovickém parku (2005)

Všichni poskytovatelé (terminály) jsou propojeni pomocí sítě www a jsou zcela připraveni na
zavedení rezervačního systému potřebného pro provoz turistických balíčků.
B. Stavební úpravy kabin SK Stříbrnice
Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajících šaten a sociálního zařízení na místním hřišti SK
Stříbrnice. Stávající šatny jsou v majetku obce, hřiště má obec v dlouhodobém pronájmu.
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Zrekonstruované zařízení bude sloužit občanům obce Stříbrnice a také fotbalovému oddílu SK
Boršice a bude sloužit jako společenské a kulturní centrum.
C. Starokladrubské koně pod hradem Buchlovem
Projekt na záchranu unikátního českého plemene
koní a rozvoj agroturistiky v mikroregionu. Nákup
březích klisen a oprava statku.
D. Školící a informační centrum Tupesy
Školící a informačního centrum vybavené
nábytkem, prezentační a výpočetní technikou.
Veřejně přístupný Internet a související služby pro
občany Tupes a přilehlých obcí, ale také pro
turisty.
E. Turistické občerstvení na pozemku p.č. 50/1,
Stříbrnice
Novostavba restaurace a společenských prostor
v obci, kde v současnosti není podobné zařízení.

Starokladrubská kobyla Braganca,
louka pod hradem Buchlovem (2006)

Program LEADER ČR 2006
Realizované projekty:
A. Stupava - úprava návsi
Rekonstrukce plochy v centrální části obce, parkoviště a autobusová zastávka, zlepšení
infrastruktury a dostupnosti občanské vybavenosti
B. Rekonstrukce autobusové čekárny, Velehrad
Rekonstrukce autobusové čekárny v centrální části obce, zlepšení infrastruktury a dostupnosti
občanské vybavenosti
C. Inovační trendy - ekologizace a propagace Mikroregionu Buchlov
Vybudování sběrného dvora pro všechny obce mikroregionu v lokalitě Křížné cesty, zlepšení
životního prostředí, výroba propagačního filmu Chřiby – hory lidí a mýtů.
D. Ekologická sklizeň svažitých luk ve Chřibech
Nákup strojů a zařízení pro údržbu krajiny, nákup plemenného skotu a ovcí
E. Obnova chovu koní v obci Salaš
Nákup a výstavba montované stáje pro koně na Salaši
F. Penzion v koutě Zlechov
Výstavba nových ubytovacích kapacit v podkroví zavedené restaurace
Shrnutí realizace Rozvojové strategie Mikroregionu Buchlov – LEADER ČR:
V rámci tohoto programu bylo díky MAS Buchlov podpořeno 13 projektů a uděleno více než
11 milionů korun dotací žadatelům z řad soukromých zemědělců, společností, obcí i
neziskovek. Kvalitu existujícího partnerství na bázi Leaderu v Mikroregionu Buchlov dokládá
velký zájem obyvatelstva o činnost MAS Buchlov a také silná účast na veřejných setkáních
souvisejících s přípravou Strategického plánu Leader pro období 2008 – 2013.
Další realizované programy s podporou EU:
Iniciativa EU - INTERREG IIIA
Program zaměřený na příhraniční spolupráci se SR, 12 investičních a neinvestičních projektů
jednotlivých obcí mikroregionu. Spolupráce s partnery ze Slovenska.
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Některé projekty:
Muzeum podhradí Buchlovice – muzeum lidové kultury a turistické informační centrum,
rekonstrukce objektu koníren, vybudování muzea mikroregionu a školícího střediska,
kanceláře mikroregionu – zázemí pro systém Region Pas.
Infrastruktura pro osídlenou oblast Stříbrnické paseky – rekonstrukce komunikace, spolupráce
se Slovenskou obcí Seč.
Ekologické vytápění v obci Salaš – nákup 52 kotlů na dřevoplyn a 4 solárních kolektorů do
domácností.
A další…

8.2

Spolupráce

Mezinárodní spolupráce:
Místní akční skupině Buchlov a Mikroregionu Buchlov se shodou okolností podařilo dostat mezi
7 zakládajících partnerů v pilotním projektu zemí EU PromEUregion (Belgie, Lucembursko,
Španělsko, Francie, Itálie a Velká Británie).
Projekt je zaměřen na cílenou propagaci
regionů a podporu tradiční produkce.
Cíle projektu:
-

Posílení mezinárodní spolupráce pro
propagaci a podporu místních
tradičních řemesel a kultury.

-

Společný postup při zhodnocení
regionální identity a charakteristické
produkce.Zlepšeníekonomické
situace zapojených venkovských
regionů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na cílenou propagaci
regionů a podporu tradiční produkce.

Jednotná propagace 10 evropských
regionů v projektu PromEUregion

Každý z partnerů se zavazuje uspořádat minimálně dvě společenské a kulturní akce –
jarmarky, kde umožní účast všem ostatním partnerům projektu. Každý partner v rámci
organizace svého jarmarku zajistí technické zázemí, ubytování a stravu ostatním partnerům,
nezbytné je zajištění vícejazyčných propagačních materiálů.
Projekt je podporován z fondu EU LEADER+ jako jeden z pilotních se zaměřením na
mezinárodní spolupráci a síťování. U všech partnerů projektu je možno počítat s podporou
veřejnoprávních institucí na úrovni krajských úřadů, měst a obcí.
Aktivity projektu:
Meziregionální a mezinárodní spolupráce ve třech bodech.
-

Village deľ Europe – vesnice v Evropě
Podpora regionálních služeb a produktů formou realizace rozvojové strategie
jednotlivých regionů, prezentace rozvojových projektů na společné platformě.

-

Route25 – Stezky venkova
Rozvoj prožitkové turistiky ve venkovském prostoru
Příprava turistického produktu zaměřeného na charakteristické produkty regionu a
jeho prezentace ve společném vícejazyčném systému.

-

Promeu.net
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Komunikační strategie a podpora
propagace celého systému, ochranné
jednotlivých produktů a cílená propagace.

známky,

síťování

partnerů,

výměna

Projekt dokončen (červen 2008). Více na:

www.countyfeel.eu
Spolupráce na úrovni ČR:
Meziregionální spolupráce s MAS Hornolidečska:
Součástí rozvojové strategie Mikroregionu Buchlov jsou společné aktivity MAS Buchlov a MAS
Hornolidečsko v oblastech tvorby a využívání společných produktů, propojení informačních
sítí a výměny expertů. Spolupráci dokládá Smlouva o spolupráci mezi oběma Místními
akčními skupinami Buchlov a MAS Hornolidečska ze 17.1. 2005 . Konkrétní spolupráce obou
mikroregionů spočívá zejména v pořádání společných folklórních akcí, společné trhy,
jarmarky a prodejní akce byly realizovány jak na území obou mikroregionů, tak i mimo tato
území. Obě místní akční skupiny se dále dohodly na společné prezentaci a propagaci. Síla
propojení obou mikroregionů je v rozmanitosti Valašska a Slovácka.
Obě místní akční skupiny spolupracovaly při realizaci Záměrů v rámci programu LEADER ČR
2005 a 2006. Spolupráce byla zaměřena do oblastí cestovního ruchu, regionálních produktů a
tradic.
V roce 2007 na společném zasedání programových výborů dne 9.8.2007 v Modré byla
dosavadní spolupráce zhodnocena a dále byla schválena spolupráce na období 2007-2013.
Zástupci obou MAS se shodli na spolupráci v rámci programu Leader 2007-13 a dále se
dohodli na přípravě společného projektu meziregionální spolupráce a společném postupu při
budování a tvorbě projektu mezinárodní spolupráce. Spolupráce bude zaměřena na
následující oblasti:
-

udržení a rozvoj tradičních řemesel na území obou MAS, pořádání společných
řemeslných jarmarků

-

budování společných sítí a vzájemná podpora místních tradičních výrobků

-

rozvoj cestovního ruchu

-

rozvoj zemědělství, předávání zkušeností

-

pořádání společných kulturních, společenských a sportovních akcí

-

spolupráce zaměřená na vytváření společných programů dětí a mládeže

Smlouva o spolupráci je doložena v příloze.

9. Organizace a zdroje MAS
9.1

Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti

Struktura a organizace MAS, zkušenosti osob zapojených do činnosti MAS
A – Valná hromada – jmenuje Programový výbor, zadává zpracování záměru, kriteria
programového záměru
B – Programový výbor zpracuje záměr a výběrová kriteria – hodnotící mřížku pro Výběrovou
komisi, konzultuje výběr projektů, schvaluje seznam projektů vybraných Výběrovou komisí
C – Výběrová komise roztřídí projekty, provede výběr a hodnocení, předloží výběr projektů ke
schválení Programovému výboru, seznam vybraných projektů předloží Valné hromadě
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D – Statutární zástupci (2) – mají podpisové právo, jsou oprávnění jednat jménem sdružení
navenek, manažer, účetní – vykonávají legislativní úkony nezbytné pro chod MAS
E – Žadatelé – předkládají projekty k posouzení Výběrové komisi
Statutární zástupci
D
Valná hromada MAS

Manažer

Účetní
A
C

Programový výbor

Výběrová komise
B

E

Žadatelé
Jednací řád MAS Mikroregionu Buchlov
Valná hromada MAS
-

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni členové
MAS. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně Manažer, a to písemnými
pozvánkami. Mimořádné zasedání valné hromady musí být svoláno v případě, že o to
písemně požádá minimálně třetina všech členů MAS.

-

Do působnosti valné hromady patří zejména:
o

schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn

o

schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní
dotací, předložených valné hromadě Programovým výborem

o

jmenování a odvolání Statutárních zástupců, členů Programového výboru,
členů Výběrové komise, Manažera a Účetní

o

projednání zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvalování
rozpočtu a plánu činnosti na další období

o

rozhodnutí o vyloučení člena z MAS

o

rozhodnutí o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku

o

další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo která se
zásadním způsobem týkají činnosti MAS
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-

Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas, s výjimkou člena Mikroregion
Buchlov - svazek obcí, který má vzhledem ke svému postavení a významu v celém
mikroregionu 6 rozhodujících hlasů, přičemž po jednom rozhodujícím hlase má v
tomto svazku určen zástupce obce Buchlovice, obce Velehradu, obce Zlechov, obce
Staré Hutě, obce Modrá a obce Osvětimany.

-

Jednání valné hromady řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen MAS.
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou
všech hlasů.

-

Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů.

-

Manažer není členem valné hromady a má v něm pouze hlas poradní.

Programový výbor
-

Programový výbor je orgán MAS, který tvoří 3 osoby. Jeho členy jsou z řad členů MAS
jeden zástupce samosprávy, jeden zástupce podnikatelského sektoru a jeden
zástupce neziskových organizací.

-

Musí být vždy dodržena podmínka Programu LEADER, aby v Programovém výboru byli
členové představující zástupce soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové
organizace, fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny) v mikroregionu s
nadpoloviční většinou všech rozhodujících hlasů.

-

Programový výbor plní funkci stanovenou pravidly Programu LEADER, a to zejm.:
o

zpracovává Strategický plán Leader MAS a kritéria hodnocení projektů pro
Výběrovou komisi

o

vybírá typy projektů

o

konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí

o

schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí a schválený výběr
předává ke schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět
Výběrové komisi se svými připomínkami k doplnění

o

podává přihlášku do Programu LEADER

o

provádí další související činnosti

-

Programový výbor svolává Manažer podle okamžité potřeby, zpravidla jedenkrát za
14 dní.

-

Zasedání Programového výboru řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen
Programového výboru. Programový výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni členové
s nadpoloviční většinou všech hlasů.Usnesení je přijato, jestliže je schváleno
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

-

Manažer není členem Programového výboru a má v něm pouze hlas poradní.

Výběrová komise
-

Výběrová komise je orgánem MAS, který tvoří 10 členů MAS. Každý člen ve Výběrové
komisi má jeden rozhodující hlas, s výjimkou člena Mikroregion Buchlov - svazek obcí,
který má vzhledem ke svému postavení a významu v celém mikroregionu 5
rozhodujících hlasů, přičemž po jednom rozhodujícím hlase má v tomto svazku určen
zástupce obce Velehradu, obce Zlechov, obce Staré Hutě, obce Modrá a obce
Osvětimany.

-

Výběrovou komisi svolává Manažer, vždy podle okamžité potřeby, minimálně však
jednou za 3 kalendářní měsíce, a to písemnými pozvánkami.

-

Do působnosti Výběrové komise patří zejména:
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-

b) provádění činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel Programu LEADER, zejm.:
o

třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli

o

předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru

o

provádí další související činnosti

-

Jednání Výběrové komise řídí Manažer a v jeho nepřítomnosti pověřený člen
Výběrové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s
nadpoloviční většinou všech hlasů.

-

Usnesení Výběrové komise je přijato, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina
hlasů přítomných členů.

-

Manažer není členem Výběrové komise a má v něm pouze hlas poradní.

Statutární zástupci
-

1.Statutární zástupci jednají a podepisují jménem sdružení navenek. Sdružení má dva
Statutární zástupce, každý z nich je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
Statutární zástupci jsou zároveň členy Programového výboru a Výběrové komise.
Statutární zástupce jmenuje a odvolává Valná hromada.

Manažer
-

Manažer je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou
mu vystaví Statutární zástupci, a to zejména jednat v administrativních záležitostech
sdružení. Další činnost Manažera je stanovena výše v ustanoveních o Výběrové komisi
a Programovém výboru. Manažer není členem MAS, je ve smluvním vztahu k MAS s
hlasem poradním, a to jak ve Výběrové komisi, tak v Programovém výboru.

Účetní
-

9.2

Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a
majetkem v MAS a nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní nemusí
být členem MAS.

Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL

Lidské zdroje, zaměstnanci:
Podíl na rozhodování mají dle stanov dva orgány MAS Buchlov:
1. Výběrová komise, do jejíž působnosti patří zejména provádění činnosti Výběrové komise ve
smyslu Pravidel Programu LEADER:
-

třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli

-

předkládá výběr projektů ke schválení Programovému výboru

-

provádí další související činnosti

2. Valná hromada – do jejíž působnosti v rámci rozhodování patří schvalování výběru projektů
žadatelů, včetně rozsahu jejich financování státní dotací, předložených valné hromadě
Výběrovou komisí.
Přípravou podkladů a řízení jednání Valné hromady a Výběrové komise je pověřen manažer
MAS Buchlov, který má zároveň hlas poradní, nikoliv však rozhodovací.
Výběrová komise byla sestavena na ustavující schůzi Valné hromady MAS Buchlov formou
hlasování. Tvoří ji ti členové MAS Buchlov, kteří nejsou členy programového výboru. Členy
výběrové komise jsou podle stanov také předseda a místopředseda sdružení.
Výběrová komise byla složena tak, aby byla schopna vyhodnocovat projekty ze všech sfér
(podnikatelské, kulturní, sociální, životního prostředí, veřejný sektor apod.).
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Manažer
je jmenován Valnou hromadou. Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném
plnou mocí, kterou mu vystaví Statutární zástupci MAS, a to zejména jednat v
administrativních záležitostech sdružení. Manažer není členem MAS, účastní se však všech
jejích jednání, je ve smluvním vztahu k MAS s hlasem poradním, stejně tak jako ve Výběrové
komisi a v Programovém výboru. Činnosti Manažera jsou stanoveny v Stanovách sdružení.
Mezi hlavní činnosti patří:
-

svolává jednání Valné hromady

-

řídí zasedání Valné hromady

-

svolává jednání programového výboru

-

řídí zasedání programového výboru

-

svolává jednání výběrové komise

-

řídí zasedání výběrové komise

Manažer MAS Buchlov byl jmenován Valnou hromadou.
Jméno:

Marta Polášková

Datum narození:

14.5.1963 v Uherském Hradišti

Stav:

vdaná

Vzdělání:

středoškolské – Střední zemědělská technická škola v Brně

Jazykové znalosti:

Angličtina

Další znalosti a
schopnosti:

-

řidičský průkaz sk. „B“
práce s PC (MS Word, Excel, Power-point, Internet, Outlook
zpracování rozvojových dokumentů
zpracování rozvojových projektů
projektový management

Zaměstnání
od r. 1983 – obchodní oddělení Mrazírny, státní podnik Praha,
od r. 1990 – 0SVČ
od r. 1994 – personální oddělení Evektor – AEROTECHNIK a.s.

od r. 2009 – administrátor projektů MAS Buchlov

Účetní:
Paní Pavlína Procházková – vede externě účetnictví Mikroregionu Buchlov (od r. 1999) a MAS
Buchlov (od r. 2004)
Vzdělání:
Středoškolské - střední zemědělská škola Klobouky u Brna, maturita, rekvalifikační kurz na
Obchodní akademii v Uherském Hradišti ukončený maturitou
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OSVČ - živnost vedení účetnictví a daňová evidence od r. 95.
Komunikace:
Raphael Craenhals – člen výběrové komise – anglicky, německy, vlámsky.
Pavel Dvořan – anglicky
Josef Bartoněk – anglicky, německy
Marcela Šťastná – anglicky
Radim Pikner– anglicky
Jan Knopf– anglicky
Odbornost členů MAS:
Ing. Jiří Černý, obec Buchlovice , VŠ ekonomika
Ing. Stanislav Gregůrek, obec Velehrad, VŠ zemědělství
Ing. Antonín Haloda, obec Zlechov, VŠ elektronika
Mgr. Radim Pikner, obec Staré Hutě, VŠ zemědělství
p. Miroslav Kovářík, obec Modrá, SŠ - stavebnictví
Ing. Josef Bartoněk, obec Osvětimany, VŠ projektant
Ing. Pavel Dvořan, Folklorní studio Buchlovice, kultura, VŠ stavebnictví
Raphael Craenhals, služby, VŠ zemědělství
Ing. Jan Knopf, Galerie vín Buchlovice, vinařství, VŠ zemědělství
Phdr. Marie Náplavová, kulturní činnost, VŠ filozofická
Marcela Šťastná, služby, VŠ cestovní ruch
Ing. Jiří Huňka, STAVEKO s.r.o., stavebnictví, VŠ stavebnictví
Ing. Hynek Kamrla, zemědělství, VŠ zemědělství
Vzdělávání členů MAS
Vzdělávání členů MAS, dalších partnerů a žadatelů je zajištěno ve
spolupráci se Školou vesnice Modrá, která se zabývá školením
zájemců z řad municipalit i soukromých osob a má dlouholeté
zkušenosti. Škola vesnice Modrá je velmi pozitivně hodnocena nejen
na úrovni Zlínského kraje, ale i celé ČR.
Technické prostředky MAS
Sídlo MAS Buchlov je na Úřadě městyse Buchlovice, kde je pro MAS Buchlov vyčleněna
kancelář s běžným kancelářským vybavením nezbytným pro zajištění činnosti MAS Buchlov:
o

přenosný počítač

o

tiskárna

o

telefon

o

připojení k internetu atd.

realizaci přípravě SPL a o realizaci všech aktivit MAS Buchlov je veřejnost informována
v regionálním tisku (Slovácký deník) a na webových stránkách obcí i Mikroregionu Buchlov.
Výstupy jednání jsou také zveřejňovány formou vyhlášek na úředních deskách jednotlivých
obcí Mikroregionu Buchlov.
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Finanční prostředky MAS
Předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL je zajištěno pomocí Mikroregionu Buchlov, který
jako silný subjekt dotuje činnost MAS při nutnosti překlenovacích půjček. Vzhledem k tomu, že
území MAS Buchlov se kryje s územím Mikroregionu Buchlov, je tato podpora zcela
oprávněná.

10. Administrativní postupy
10.1 Registrace projektů
Propagace SPL bude zajištěna následovně:
-

-

prostřednictvím internetu: SPL MAS Mikroregionu Buchlov bude zveřejněna na
internetové adrese MAS. Na těchto stránkách budou taktéž zveřejňovány aktuální
informace, stanovy Místní akční skupiny, a další související informace (např. vyhlášení
výzev apod.)
prostřednictvím místních médií: informace o existenci MAS Mikroregionu Buchlov, o její
činnosti a Strategii bude zveřejněna ve všech obecních zpravodajích a také na
obecních vývěsních tabulích. MAS Mikroregionu Buchlov dále vyhotoví propagační
materiál
prostřednictvím seminářů, workshopů a školení

Postup a časový plán při vyhlášení příjmu žádostí
MAS Mikroregionu Buchlov bude průběžně v rámci jednotlivých let vyhlašovat výzvy
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory. V rámci jednoho roku se předpokládá, že budou
vyhlášeny 3 výzvy, a to s ohledem na alokaci a čerpání finančních prostředků v daném roce
a v rámci příslušné FICHE. Ve výzvě budou uvedeny následující základní informace:
číslo výzvy
datum vyhlášení výzvy
informace, kterých FICHÍ se výzva týká
podporované aktivity
oprávnění žadatelé
místo a konečný termín pro předkládání žádostí
podmínky poskytnutí dotace
výše dotace a možná struktura financování
kontakt na manažera MAS
odkaz na internetové stránky, kde zájemce získá bližší informace (povinné přílohy,
uznatelné výdaje, podmínky pro poskytnutí dotace, hodnotící kritéria, popis
jednotlivých FICHÍ apod.)
Výzva bude zveřejněna na internetové adrese MAS Mikroregionu Buchlov. Informace o výzvě
dále budou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých obcí formou odkazů.
-

Při vyhlášení příjmu žádostí MAS Mikroregionu Buchlov uspořádá seminář pro předkladatele
projektů. Pro zájemce budou také stanoveny konzultační hodiny.
Následující tabulka zobrazuje časový plán jednotlivých činností od vyhlášení výzvy přes
evidenci monitorovacích indikátorů až po kontrolu udržitelnosti projektu. Uvedené termíny
začínají běžet od termínu vyhlášení výzvy.
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Termíny
21 dnů před
termínem výzvy
1 – 21 den
21 – 35 den
36 – 41 den

Činnost
Zveřejnění informace o termínu vyhlášení výzvy, zveřejnění výzvy na
webových stránkách, případně v regionálním tisku.
Příjem žádost a její kontrola úplnosti – při podání žádosti.
Administrativní kontrola na MAS – kontrola obsahové správnosti. V případě
nedostatků vyzve MAS žadatele k doplnění nedostatků ve stanovené lhůtě
(zpravidla 5 dnů).
Doplnění žádosti žadatelem
Následně proběhne kontrola přijatelnosti. Pokud projekt nesplňuje kritéria
přijatelnosti, je automaticky z dalšího výběru vyřazen. MAS je povinna o

42 – 43 den

výsledku kontrol informovat končeného žadatele do 5 pracovních dnů od
ukončení kontroly.
Výběrová komise na základě preferenčních kritérií stanoví pořadí žadatelů

43 – 50 den

podle počtu získaných bodů a následně vytvoří seznam vybraných Žádostí.
Poté Žádosti spolu se seznamem vybraných projektů předá k zaregistrování
a kontrole na RO SZIF.

57 den

Předání projektů na RO SZIF .

Administrace v průběhu realizace projektů:
-

-

V průběhu realizace projektu MAS zprostředkovává komunikaci mezi RO SZIF, pomáhá
realizátorům projektu řešit problémy či dotazy.
MAS provádí kontrolu Žádosti o proplacení a následně tento formulář potvrdí.
V průběhu realizace projektu, především před proplacením dotace, provádí MAS
kontrolu průběhu realizace.
MAS u každého realizovaného projektu eviduje monitorovací indikátory, aby včas
dokázala odhalit případné problémy v jejich plnění. Dále bude průběžně provádět
hodnocení realizace projektu.
Při ukončení realizace projektu bude provedena závěrečná kontrola a vystaven
závěrečný protokol.
Provádění kontroly udržitelnosti projektu.

Informování konečných příjemců o možnosti předkládání projektů
Potenciální příjemci dotace budou o možnosti předkládání projektů informování formou
výzev, které budou zveřejněny prostřednictvím místních médií, obecních zpravodajů, na
vývěsních tabulích a na internetových stránkách MAS Mikroregionu Buchlov. Zároveň
s výzvou budou zveřejněny veškeré informace pro žadatele potřebné k podání projektu
v následujících dokumentech:
-

výzva k předkládání projektů
vyhlášené FICHE
formulář žádosti o poskytnutí podpory
další potřebné dokumenty

Administrativní postupy příjmu projektů
Žadatel předloží úplnou Žádost včetně všech povinných příloh na MAS Mikroregionu Buchlov
ve dvou vyhotoveních (1 vyhotovení pro SZIF, 1 vyhotovení pro MAS) + CD. Podmínky příjmu
žádostí budou blíže specifikovány ve výzvě a jednotlivých FICHích.
Žádosti bude přijímat manažer MAS. Administrativní kontrola bude probíhat ve dvou fázích:
-

Kontrola úplnosti – probíhá při příjmu Žádosti. Bude zde posuzováno, zda jsou vyplněny
všechny potřebné údaje na formuláři Žádost a jsou doloženy všechny povinné přílohy.
Zjistí-li se, že je žádost neúplná, tuto Žádost manažer nezaeviduje a vyzve
předkladatele k jejímu doplnění, maximálně však do doby uzávěrky příslušné výzvy. O
zjištěných nedostatcích a nezaevidování vystaví protokol (bude předtištěný vzor
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s prostorem pro doplnění aktuálních informací), který podepsaný předají žadateli.
Shledá-li pracovník MAS, že žádost včetně příloh je úplná, vyzve žadatele či jím
pověřenou osobu k podpisu žádosti. Pro přijaté a zaevidované žádosti vytvoří
sekretariát Složku projektu, vloží do ní kompletní žádost s projektem a potvrzení o
zaevidování a postupuje kompletní žádost s projektem k administrativní kontrole a
kontrole přijatelnosti.
-Administrativní kontrola (obsahová) – zde budou kontrolovány všechny údaje
vyplněné v žádosti, obsahová stránka projektu a rovněž obsahová kontrola všech
příloh. Kontrolovat se bude zejména správnost údajů v žádosti, způsobilost nákladů, na
jejichž podporu je žádáno, platnost povinných a nepovinných příloh, a splnění dalších
podmínek FICHE, pokud jsou pro projekt a etapu předkládání projektu relevantní.
V případě zjištění nedostatků vyzve manažer MAS konečného žadatele k doplnění
informací do určité lhůty (zpravidla 5 pracovních dnů). Teprve pokud projekt projde
administrativní kontrolou, je možné projekt postoupit kontrole přijatelnosti.
-Kontrola přijatelnosti – v rámci ní bude posouzeno, zda žadatel splňuje kritéria
přijatelnosti a veškeré podmínky dotace (které budou uvedeny ve výzvě a jsou
specifikovány i v rámci dané FICHE). Pokud projekt nesplňuje kritéria přijatelnosti, je
bez možnosti opravy z dalšího výběru vyřazen.
Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti provede Projektový manažer
evidenci projektu a bude písemně informovat žadatele o výsledku kontroly, a to do 5
pracovních dnů od uskutečnění kontroly.

10.2 Způsob výběru projektů
Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kriteria přijatelnosti
Po administrativní kontrole projektu bude provedena kontrola přijatelnosti v návaznosti na
kritéria přijatelnosti dané FICHE. Hodnocení přijatelnosti provede Programový výbor MAS
Mikroregionu Buchlov. Ke každému projektu bude zpracována zpráva o hodnocení
přijatelnosti s odůvodněním. Projekty, které projdou hodnocením přijatelnosti budou předány
Výběrové komisi MAS k bodovému hodnocení.
Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7
pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost
o přezkoumání postupu MAS na danou MAS. V případě, že při přezkoumání nedospějí MAS a
žadatel ke shodnému závěru, je žadatel oprávněn žádat o přezkoumání závěru MAS na
příslušné RO SZIF, ale má zároveň povinnost informovat o této skutečnosti MAS.
Postupy při výběru projektů, způsob bodování v návaznosti na bodovací kriteria
U žádostí, které projdou kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede
Výběrová komise MAS Mikroregionu Buchlov bodové hodnocení projektů, a to zvlášť za
každou FICHI dle předem stanovených preferenčních kritérií. Každý projekt bude hodnotit
celá výběrová komise (všichni její členové). Každý člen Výběrové komise před výběrem
projektů podepíše prohlášení o nepodjatosti. V případě, že člen výběrové komise bude
zároveň žadatelem – tj. jeho projekt bude hodnocen Výběrovou komisí, nebude o tomto
projektu rozhodovat.
Výběrová komise následně hodnocené žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně,
provede výběr projektů a poté vyhotoví seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných
žádostí. V případě shodného počtu získaných bodů bude upřednostněna žádost s dřívějším
datem zaregistrování žádosti na MAS Mikroregionu Buchlov.
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů
Hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti provádí Programový výbor. Členové
Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou s funkčním období na 3 roky. Každému
jednání Programového výboru bude přítomen manažer MAS Mikroregionu Buchlov.
Programový výbor bude svolán při každém kole příjmu žádostí. Programový výbor svolává
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manažer nebo předseda MAS, který je zároveň předsedou programového výboru.
Programový výbor tvoří tři členové MAS. V Programovém výboru je zastoupena veřejná sféra
jedním členem a dvěma členy soukromá sféra.
Výběr projektů provádí výběrové komise. Členové Výběrové komise jsou voleni Valnou
hromadou s funkčním období na 3 roky. Každému jednání Výběrové komise bude přítomen
manažer MAS. Výběrová komise bude svolána při každém kole příjmu žádostí. Výběrovou
komisi svolává manažer nebo místopředseda MAS, který je zároveň předsedou Výběrové
komise. Výběrovou komisi tvoří 10 členů MAS. Ve Výběrové komise je zastoupeno 5 členů
veřejné sféry a 5 členů soukromé sféry. Členové Výběrové komise nejsou zároveň členy
Programového výboru. Členové výběrové komise budou před výběrem projektů proškolení
Programovým výborem, který stanovoval preferenční kritéria pro výběr projektů.

10.3 Realizační část
Administrace průběhu realizace projektů
Administrace v průběhu realizace projektů je dána Pravidly, která určují součinnost MAS a RO
SZIF v této etapě a současně vlastními postupy MAS, která nejsou s Pravidly v rozporu:
Činnost MAS v průběhu realizace projektů se bude skládat z těchto aktivit:
-

-

-

Manažer, příp. další pracovníci MAS budou poskytovat konzultace pro konečné
příjemce, kde s nimi bude řešit případné dotazy a problémy
Kromě těchto konzultací MAS uspořádá úzce tématicky zaměřené semináře pro
příjemce. Logickými tématy jsou Pravidla zadávacích a výběrových řízení dle pravidle
MZE a dle zákona 137/2006, Pravidla pro účtování dotace, správnost účetních
dokladů a podkladů pro účetní doklady, Řízení změn a podávání Hlášení o změnách
a Pravidla kontrola včetně práv a povinností kontrolovaného. Dále budou tyto
semináře sloužit jako fórum výměny zkušeností a
sběr podnětů pro případné úpravy pravidel pro
Administrativní procesy MAS, které si MAS
stanovuje.
Sběr, evidence a kontrola Hlášení o změnách
projektu a následné odeslání tohoto Hlášení na RO
SZIF. Kontrolu Hlášení provede manažer a pokud to
bude vyžadovat povaha změny provede i kontrolu
na místě realizace projektu. Své stanovisko přiloží
k Hlášení o změně a vše pošle doporučeně či
osobně předá na RO SZIF. Do Složky projektů založí
kopii Hlášení o změně a Stanovisko Kontrolní
skupiny.
Sběr a evidence Monitorovacích zpráv. Na straně
příjemce bude stanovena povinnost jednou za 6
měsíců realizace projektu vyhotovit stručnou
Monitorovací zprávu a předat ji na MAS. Manažer
tuto zprávu převezme, zkontroluje, zaeviduje a uloží
do Složek projektu. Smysl podávání Monitorovacích
zpráv je v tom, že je udržován kontakt s příjemci.
Zpracování plánu kontrol MAS a jeho naplňování.
Velehradskou pouť každoročněZa zpracování plánu kontrol
bude odpovědný
navštíví desetitisíce lidí

-

manažer MAS, který jej pak bude spolu
s Monitorovacím výborem naplňovat. Kromě
průběžných kontrol, které vzejdou z analýzy rizik projektu bude mít MAS povinnost
kontrolovat každou Žádost o proplacení konečného příjemce včetně jejích příloh, tj.
především účetních dokladů. Kontrolu provede dle kontrolního listu a po jejím
provedení potvrdí formulář Žádosti o proplacení a ten pak příjemce předá na RO SZIF.
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MAS si na každý realizovaný projekt zavede složku, aby byly údaje o realizaci jednotlivých
projektů snadno a rychle vyhledatelné a především přehledné. Zde se budou
shromažďovány veškeré podklady týkající se realizovaného projektu. Součástí složky projektu
bude Evidenční list Složky projektu, kde budou vypsány všechny dokumenty a materiály, které
byly uloženy do Složky projektu. K nim pak bude uvedeno datum uložení, kdo je uložil, počet
jejich stran, jestli se jedná o kopie, originály či ověřené kopie a současně zde bude
zaznamenávám pohyb těchto dokumentů, tj. kdo si Složku projektu či jednotlivé dokumenty
vypůjčil pro svoji práci, kdy zapůjčené vrátil a v jakém stavu.
Mimo to povede MAS evidenci o realizovaných projektech také v elektronické podobě.
Složky projektů budou uloženy v kanceláři MAS, která je současně označena jako spisovna.
Pro jejich uložení bude určena uzamykatelná skříň. Správu Složek projektů bude vykonávat
Projektový manažer MAS.
Obsahem evidence jednotlivých projektů bude:
-záznam o registraci projektu
-záznam o administrativní kontrole projektu
-posouzení přijatelnosti projektu
-kontroly realizace projektu (plnění finančního i časového plánu)
-evidence monitorovacích indikátorů
-hodnocení realizace projekt (průběžné, závěrečné)
-záznamy o udržitelnosti projektu a další
Evidence souhrnných informace (k dané výzvě):
-text výzvy
-celkový přehled předložených projektů
-tabulka bodování projektů – preferenční kritéria
-výsledný seznam projektů navržených výběrovou komisí k financování
-konečný seznam schválených projektů k financování
Během realizace projektů bude evidován průběh jednotlivých etap realizace, záznam o
vzniklých problémech – zpožděních i návrhu jeho náprav. MAS bude mít rovněž na starosti
předávání potřebné dokumentace mezi SZIF a konečným příjemcem.
Manažer MAS bude dále podrobně evidovat finanční stránku všech projektů, díky čemuž
bude možno sledovat průběh celkových i proplacených nákladů projektů. Při předkládání
Žádosti o proplacení konečným příjemcem zkontroluje MAS Žádost i se všechny přílohami a
následně tento formulář potvrdí. Celou administraci průběhu realizace projektů bude mít na
starosti manažer MAS, případně v oblasti evidence financování (proplácení nákladů
projektu) bude k dispozici Účetní MAS.

Administrace proplácení nákladů projektů
V rámci fáze administrace proplácení projektů bude MAS provádět tyto činnosti:
-

-

Provedení kontroly Žádosti o proplacení konečného příjemce včetně všech příloh této
žádosti dle kontrolního listu. Po provedení kontroly potvrdí MAS formulář Žádosti o
proplacení a ten je pak příjemcem odnesen na RO SZIF.
MAS bude přítomna při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému
příjemci, prováděné pracovníky RO SZIF. MAS bude o této kontrole včas informována.
MAS bude evidovat proplacení dotace konečnému příjemci a zaznamená tuto
skutečnost do Složky projektu. V tomto okamžiku předá Složku projektu do Archivu
MAS.

Metodika plánování a provádění kontrol projektů
Kontrola projektu bude zajištěna především Monitorovacím výborem MAS. Bude prováděna
jednak po stránce administrativní, a jednak kontrolou v terénu.
V zásadě lze kontroly projektů rozdělit na:
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- kontroly naplánované a realizované pouze MAS
- kontroly, které bude plánovat a realizovat RO SZIF a Monitorovací výbor MAS při nich
bude pouze asistovat. (Tyto kontroly budou probíhat dle kontrolních pravidel SZIF a
nejsou v této příručce řešeny.)
Kontroly naplánované a realizované MAS budou organizovány s cílem předcházet možným
rizikům při projektové realizační fázi a při projektové fázi následné tedy provozní. Ze zkušeností
vyplývá, že MAS nesmí ztratit přehled o realizaci podpořených projektů, protože když jej ztratí
,nemůže včas reagovat na chyby příjemců.
MAS proto bude při vytvoření a provádění systému svých kontrol projektů postupovat takto:
Na základě harmonogramu realizace jednotlivých projektů vyhotoví manažer plán
kontrol.
-Provedení každé kontroly bude realizováno dle tohoto postupu:
o Stanovení předmětu kontroly
o Oznámení provedení kontroly kontrolovanému (minimálně 5 pracovních dní
předem), případně úprava termínu pokud by se kontrolovaný nemohl
z vážných důvodů kontroly zúčastnit
o Provedení vlastní kontroly za účasti kontrolovaného a sepsání kontrolního
protokolu včetně případného uložení nápravných opatření. Kontrolní protokol
podepíšou členové Monitorovacího výboru a kontrolovaný příjemce
o Informování Manažera MAS o provedené kontrole, o uložených opatřeních a
založení kontrolního protokolu do Složky projektů
o Následná kontrola o realizaci nápravných opatřeních. V případě, že nedojde
k uložené nápravě, předá Manažer MAS tuto informaci na RO SZIF a vyžádá si
provedení neplánované kontroly pracovníků RO SZIF
Do Složky projektů bude uložen: plán kontrol projektu, oznámení o provedení kontroly,
kontrolní protokol, případně Kontrolní protokol z následné kontroly uložených nápravných
opatřeních.
-

10.4 Kontrola činnosti MAS Buchlov
Nejvyšším kontrolním orgánem MAS Buchlov je Valná hromada, která provádí na každém
zasedání kontrolu úkolů vzešlých z minulé Valné hromady a průběžnou kontrolu hospodaření.
Kontrolu jednotlivých pracovníků MAS provádí programový výbor.
Kontrola účetnictví MAS probíhá jednou ročně po předložení závěrečné zprávy a
závěrečného účtu MAS. Definitivní kontrolu účetnictví MAS provede externí auditor.
Součástí závěrečného hodnocení účetního roku a schválení účetního auditu MAS Buchlov
bude textová Zpráva o činnosti MAS Buchlov, kde bude uvedena krátká charakteristika
realizovaných projektů, možnosti dalšího rozvoje, případně nutnost evaluace SPL. Tato zpráva
bude zveřejněna obvyklou cestou v regionálních médiích, na webových stánkách MAS a na
vývěsních tabulích obcí.
Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS
Kontrolu činnosti jednotlivých pracovníků MAS Mikroregionu Buchlov má ve své kompetenci
manažer MAS. který je jmenován Valnou hromadou. Jeho kompetence jsou vymezeny
Stanovami. Manažer dále plní úkoly mu uložené Valnou hromadou nebo Programovým
výborem. Kontrola činnosti pracovníků bude prováděna na pracovních poradách, které se
budou konat zpravidla jednou za 14 dní, nebo dle potřeby. Pracovních porad se dle potřeby
bude zúčastňovat i předseda příp. místopředseda MAS.
Manažer MAS je kontrolován předsedou MAS a Programovým výborem. Programový výbor se
schází zpravidla 1 x měsíčně anebo dle aktuální potřeby.
Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity)

57

Strategický plán LEADER 2007 - 2013

Účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MAS zabezpečuje
účetní, která nese odpovědnost za správnost účetní evidence. Účetní je průběžně
kontrolována předsedou a místopředsedou. Kontrolu účetnictví provádí Revizní komise
zpravidla 1 x ročně. Do její kompetence patří zejména prozkoumání roční účetní závěrky a
výroční správy sdružení, dohled nad tím, aby sdružení vyvíjela činnost v souladu se zákony a
Stanovami. S výsledky kontrol seznámí kontrolní a revizní komise členy Místní akční skupiny na
Valné hromadě.
V případě poskytnutí dotace MAS zajistí kontrolu účetnictví formou externího auditu.
Postup při sebehodnocení MAS
Pravidelně 1 x ročně probíhá Valná hromada MAS Mikroregionu Buchlov. Pro jednání valné
hromady je připravena hodnotící zpráva o činnosti. Jednotlivé kapitoly připravují řídící
struktury, ve kterých hodnotí výsledky za uplynulé období vč. návrhů na případné změny,
zlepšení s cílem zefektivnit práci. V diskusi se ke zprávám vyjadřují všichni členové Valné
hromady. Připomínky a názory jsou evidovány a příp. použity pro zlepšení činnosti
v následujícím období.

10.5 Archivace dokumentace
Archivace veškerých dokumentů bude probíhat dle archivačního a skartačního řádu v pronajatých nebytových
prostorách v Domě služeb, Masarykova ulice 273, Buchlovice, kde má MAS Buchlov vyčleněny kanceláře a
archivační prostory, kde bude do budoucna ukládána dokumentace administrovaných projektů. Každý šanon
bude obsahovat všechny relevantní dokumenty k projektu a bude označen rokem, jménem žadatele a názvem
projektu.

10.6 Monitoring
MAS bude provádět monitoring v průběhu realizace projektů. Předmětem hodnocení je
splnění závazných parametrů Programu, jejich nákladovosti, cílů a dosaženého efektu.
Pro správný chod MAS bude použita maximální částka 20 % z vynaložených neinvestičních
nákladů, a to jak na zajištění materiálního vybavení MAS, tak na organizaci zasedání MAS a
pracovních setkání v širším měřítku.
Výběrová komise MAS bude provádět místní šetření v terénu, přípravou dokumentů
hodnotících průběh realizace je pověřen manažer MAS. Konkrétní kontrola realizace SPL
podle jednotlivých zdrojů ověření bude probíhat na pravidelném zasedání MAS. Závěrem
programu bude zpracována hodnotící Zpráva o činnosti MAS, kde budou zaneseny všechny
zdroje hodnocení a ekonomicky kvantifikovány.
Zdroje ověření monitorovacích kriterií
o

ČSÚ

o

Kolaudační protokoly

o

Stavební povolení a ohlášení stavby

o

Stavební deník

o

Monitorovací a hodnotící zpráva

o

Místní šetření

o

Hodnotící zprávy a monitoring

o

Statistika mikroregionu, statistiky infocenter

o

Ohlasy v síti internet – veřejná diskuse

Prostředky uplatňované při monitoringu:
o

naplnění stanovených monitorovací ukazatelů, které stanovují jednotlivé fiche
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o

průběžné zprávy a konečná zpráva o realizaci projektů

o

fyzické kontroly věcného a finančního plnění

10.7 Vyhodnocení SPL - evaluace
Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu, účinnost a efektivitu zajišťování plnění cílů SPL MAS
Mikroregionu Buchlov. Hodnotí se účinek SPL MAS Mikroregionu Buchlov z hlediska výsledků při
řešení problémů rozvoje venkova. Přihlíženo bude k požadavkům udržitelného rozvoje, vlivu
na životní prostředí a plnění příslušných právních předpisů. Hodnocení je prováděno
Programovým výborem MAS.
Evaluační plán
Evaluační plán počítá s hodnocením ex-ante, on-going a ex-post. Evaluace SPL MAS
Mikroregionu Buchlov bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu.
2010

2011

2012

2013

1. hodnocení

2. hodnocení

3. hodnocení

4. hodnocení

Evaluační postupy
-

shromáždění podkladů a zpracování dosažených výstupů, výsledků a dopadů
hodnocení monitorovacích ukazatelů
porovnání se stanovenými cíly
stanovení případných opatření k nápravě a jejich přijmutí

Zajištění evaluací (ex-ante, on-going, ex-post)
ex–ante: Z důvodů zajištění objektivního nezávislého posouzení bylo hodnocení ex-ante
zadáno externímu pracovníkovi. Pozornost byla soustředěna především na:
- hodnocení realizovatelnosti SPL ve vztahu ke kapacitě území, tj. včetně vyhodnocení
nastavení úměrnosti monitorovacích indikátorů ve vztahu k předpokládané finanční
alokaci na jednotlivé fiche.
-míru transparentnosti hodnotícího procesu při výběru projektů
Obecně zde platí, že hodnocení bylo provedeno prostřednictvím porovnání plánovaných
hodnot a procesů uvedených v SPL s obecně platnými metodikami stanovenými pro příslušné
procesy v rámci například jiných grantových programů a operačních programů a
porovnáním cen v místě a čase obvyklými s předpokládanými jednotkovými finančními
hodnotami vázajícími se k jednotlivým typům monitorovacích indikátorů.

Na základě výsledku tohoto hodnocení byly provedeny ještě nějaké úpravy v příslušných
částech SPL.
on–going: Místní akční skupina nebude omezovat průběžné hodnocení pouze na hodnocení
realizovaných projektů a jejich dopadů v území, ale rovněž na hodnocení celé činnosti MAS
a odrazu této činnosti na rozvoji aktivního občanského přístupu k rozvojovým aktivitám území.
Základním prostředkem pro hodnocení bude porovnání cílů stanovených:
-

v jednotlivých realizovaných projektech
v SPL v rámci jednotlivých fichí
v plánu činnosti MAS na příslušný kalendářní rok
se skutečným stavem, který nastane po ukončení období, na které byly cíle
stanoveny.

ex–post: Postupy ex-post hodnocení se v zásadě nebudou lišit od těch popsaných u on-going
hodnocení. Hodnotící proces však bude více soustředěn na hodnocení výsledků a dopadů
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jednotlivých projektů, fichí jako oblastí podpory a celého SPL. Tomu budou odpovídat i
metody, které však budou podle tohoto zaměření modifikované.
Rozdíl rovněž bude ve struktuře hodnotící zprávy, kdy především opatření navržená na
základě výsledku hodnocení budou konfrontovány s možnostmi a podmínkami plánovacího
období EU po roce 2013.
Návrh způsobu zapracování výsledků evaluace do SPL
Výsledky průběžného hodnocení (on-going) SPL MAS Mikroregionu Buchlov budou
porovnány s předpokládanými cíly a směry rozvoje stanovenými v SPL. Pokud dojde
k rozdílům mezi dosahovanými a stanovenými cíly v původním SPL, bude SPL MAS
Mikroregionu Buchlov jednou za dva roky verifikován (max. 2x v období 2008-2013). Verifikace
bude probíhat v souladu se stanovenými cíly – tzn. stanovené cíle nebudou měněny,
verifikovány budou pouze postupy k dosažení stanovených cílů.

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a evaluací
Výsledky hodnocení SPL MAS Mikroregionu Buchlov a evaluací budou zveřejňovány na
internetových stránkách MAS. Výsledky budou dále na vyžádání k dispozici v sídle MAS
Mikroregionu Buchlov.

10.8 Propagace MAS Buchlov
Propagace MAS Buchlov probíhá dlouhodobě v regionálním tisku, na webových stránkách i
v jiných médiích. Realizované projekty budou viditelně označeny podle vzoru poskytovatele
dotace. MAS Buchlov se aktivně zapojuje do veřejného života v Mikroregionu Buchlov i do
mezinárodních projektů a propagace turistických cílů a aktivit MAS je jedním z hlavních bodů
rozvojové strategie. Výstupy z mezinárodního projektu PromEUregion zajistí MAS Buchlov
propagaci v celoevropském měřítku na úrovni nejrozšířenějších medií (rádia, televizní šoty,
publikace) v šesti evropských jazycích (více na www.promeuregion.com ).
Webové stránky MAS existují od roku 2007, je zde propagována MAS a Mikroregion Buchlov a
data jsou denně aktualizována.

www.buchlov.cz

11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců
MAS Buchlov jako občanské sdružení se snaží pokrývat co nejširší spektrum obyvatelstva
Mikroregionu Buchlov.
Mezi členy MAS Buchlov jsou:
o

dvě ženy (15 %) – obě ve výběrové komisi

o

čtyři hospodařící zemědělci (30,8 %) z toho jeden statutární zástupce, člen
programového výboru, tři členové výběrové komise

Mladí lidé do třiceti let se podílí na přípravě strategického plánu pomocí projektu Buchlover
který sdružuje žáky a studenty všech středních a základních škol v Mikroregionu Buchlov a
společnými silami je vydáván občasník – časopis Buchlover. V tomto osmistránkovém plně
barevném časopise jsou uváděny jednak reportáže dětí z konkrétních akcí, plány akcí,
fejetony, aktuality, ale také informace MAS Buchlov určené veřejnosti. Forma časopisu je
velmi volná a děti vytváří celou jeho náplň. Redakční rada časopisu, kterou tvoří mimo jiné 12
dětí se často účastní jednání MAS a poměrně značně do těchto jednání zasahuje.
Problematika mladých lidí, žen a zemědělců je v jednotlivých fichích tohoto SPL.
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