






2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE



• iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje 
• uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací 

pro společné dílo
• vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí
• nastartovat efektivní spolupráce mezi důležitými 

partnery v regionu
• udělat první krok k rozvoji regionu 
• vytvořit budoucí strukturu pro větší projekty 

infrastruktury v rámci ROP , OPŽP, OPRZL a EARDF 
• upevnit spolupráci v obvodu PÚ města Kyjov
• budovat  PARTNERSTVÍ jako přidanou hodnotu

CO JSME CHTĚLI            



• 2002 založení neformálního sdružení 
• 2002-04 formování MAS,  příprava strategie
• 2004 institucionalizace - založení o.s.
• 2004 Program LEADER POV (MMR ČR)
• 2004-06 Program LEADER + (OP Zemědělství)
• 2006 Program LEADER ČR (Mze ČR)
• 2006 -07 příprava Strategického plánu LEADER
• 2007-13 Program LEADER PRV ČR (EAFRD)
• 2013 -14 příprava Strategie CLLD
• 2004-14 realizace vlastních projektů

VZNIK A VÝVOJ ORGANIZACE
a implementace programu LEADER



Z programů LEADER podpořila MAS 251  projektů 
celkovou částkou 82 599 742  Kč.

V letech 2005 – 2013 zrealizovala MAS vlastní projekty 
v hodnotě  3 200 000,- Kč

MAS přinesla svou činností do regionu více než 

100 000 000,- Kč

Dosavadní výsledky činnosti MAS



• Zachování populace
• Rozmanitá ekonomická základna
• Hodnotná historie, kultura a životní prostředí
• Různorodé vlastnictví majetku, jasné vztahy a místní 

potenciál na vznik a financování malých firem
• Dobré fyzické a mentální zdraví
• Společná práce veřejných institucí
• Komunity vše dělají pro sebe      

John M.Bryden
SALZBURG 2003

7 KLÍČOVÝCH OBLASTÍ 
ZDRAVÉ KOMUNITY



• Prostřednictvím projektů  FICHE 5 a vlastních 
projektů MAS
Obec-místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic 
 mateřská centra
 dětská hřiště
 sportoviště
 akce a vzdělávací programy pro školy a rodiny s dětmi
nové pracovní příležitosti pro rodiče

ZACHOVÁNÍ POPULACE















• Prostřednictvím projektů žadatelů (FICHE 1,3,4):
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům
Zakládání a rozvoj mikropodniků
Malo-kapacitní ubytovací a stravovací zařízení, 

volný čas

ROZMANITÁ EKONOMICKÁ
ZÁKLADNA                  







• Prostřednictvím Fiche 5, 6, 8 a vlastních projektů 
MAS
Obec-místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic
Kulturní dědictví a duchovní odkaz-poklady 

generací 
 Rozhledny, pěší trasy a stezky 

HODNOTNÁ HISTORIE, KULTURA 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ











Publikační činnost MAS 
publikace, katalogy, kalendáře,
CD, DVD, FILMOVÉ DOKUMENTY



• Prostřednictvím projektů podporujících realizaci 
Komplexních pozemkových úprav

• Prostřednictvím realizace SPL 
projekty  drobných podnikatelů
projekty na podporu služeb
pořádáním seminářů 
pomoc s psaním projektů malých podnikatelů – učení 

chytat ryby

Různorodé vlastnictví majetku, 
jasné vztahy a místní potenciál 

na vznik a financování  malých firem





• Prostřednictvím FICHE 7 a realizací vlastních 
projektů MAS
Kyjovské Slovácko vzdělané

DOBRÉ FYZICKÉ A MENTÁLNÍ 
ZDRAVÍ









• Propojování partnerů“
 valná hromada MAS
 rada mikroregionů Kyjovského Slovácka
pravidelná setkání starostů
Konference LEADER 1x za 2 roky
 řídící skupina Strategie
 pracovní skupiny

SPOLEČNÁ PRÁCE 
VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 





JAK
• sdílení vizí
• vzájemná podpora účastí na akcích
• společná propagace území
• výměna KNOW-HOW
• realizace projektů se synergickým efektem
• prosazování zájmů  a společných investic základní 

občanské vybavenosti ( efektivní školství, 
zdravotnictví …atd)

KOMUNITY VŠE DĚLAJÍ PRO SEBE





Co nás naučil program LEADER

 zapojovat veřejnost a komunikovat napříč sektory
 analyzovat – sbírat a vyhodnocovat data
 organizovat schůzky, workshopy a semináře
 konzultovat – být stále vepředu, pracovat s informacemi a pružně
 reagovat na měnící se pravidla, řídit projekty
 budovat a rozšiřovat partnerství,
 budovat kapacity  - 9  nových NNO
 zakládat sociální kapitálu regionu
 radit v oblasti dotační politiky – sledovat vývoj dotační politiky
 odhadnout vhodnost jednotlivých programů pro relizaci projektů žadatelů
 administrovat programy LEADER – zpracovávat dokumenty , pokyny a  výzvy
 odpovědně rozhodovat a nastavovat vlastní grantový program
 vybírat projekty – vytvořili jsem odborný tým a zajistili jsme pro něj profesionální

školení
 provádět monitoring a hodnocení 
 pracovat s médii
 vytvářet strategii a společné vize a nastavovat dlouhodobý program rozvoje regionu



• Společnou vizí regionu
• Vzájemnou komunikací napříč sektory
• Vzájemným respektováním jednotlivých partnerů na 

venkově
• Rozhodovacími mechanismy přímo 

v regionu při vysoké úrovni odbornosti 
a profesionality

JAK MŮŽE LEADER PŘISPĚT
K ROZVOJI VENKOVA



„Bruslíme tam, 

kde si myslíme,

že bude puk.“

Wayne Gretzky













Spolupráce v rámci Krajského 
sdružení MAS JMK



• Regionální pohádky a pověsti
• jižní
• Moravy 
• Poutní místa a poutní tradice 
• na jižní
• Moravě 
• Regionální gastronomie jižní Moravy 
• Tradice a současnost vinařství jižní
• Moravy 
• Tradiční řemesla jižní Moravy 
• Drobné sakrální památky jižní 
• Moravy





















































































































Děkuji za pozornost! 

Anna Čarková
Manažerka MAS

Kyjovské Slovácko v pohybu

Masarykovo nám. 39, 
697 01 Kyjov

Tel., fax: + 420 518 610 180 
Mobil:     + 420 774 664 698

E-mail:   leader.ks@centrum.cz
www.kyjovske-slovacko.com
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