Partnerské místní akční skupiny
MAS Moravská cesta, o.s.
MAS Moravská cesta vznikla
v roce 2006 jako místní partnerství v oblasti Litovelsko
- Pomoraví. Území MAS sdružuje 19 obcí v centrální části
Olomouckého kraje o rozloze
250,60 km2, kde žije 26 655
obyvatel.
www.moravska-cesta.cz

MAS Moravský kras, o.s.
MAS Moravský kras je občanským sdružením, které
vzniklo v roce 2006. Území
se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny. Sdružení
působí na území 5 mikroregionů o rozloze 521,59 km2,
kde žije 42 831 obyvatel.
www.mas-moravsky-kras.cz

„Moravské Kravařsko regionální produkt®“
Místní akční skupina Regionu Poodří je nositelem regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“ k certiﬁkaci místních produktů v turistické oblasti Moravského Kravařska.
Tyto značky pomáhají oslovit spotřebitele v regionu i mimo něj
a zviditelnit místní výrobce. Cílem je podpora rozvoje udržitelného
venkovského podnikání s ohledem na životní prostředí a posilování vazeb v regionu. Regionální značky jsou udělovány řemeslným
výrobkům, potravinářským, zemědělským a přírodním produktům
podle jednotných kritérií, která vedle místního původu zdůrazňují
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu ke konkrétnímu regionu.
Jednotlivé regionální značky jsou sdruženy v Asociaci regionálních
značek, o.s. Jde v současnosti o sdružení 15 českých a moravských
regionů, které zavedly a rozvíjejí vlastní značku pro místní produkty.
Certiﬁkát „Moravské Kravařsko regionální produkt®“
má nyní 17 výrobků od 14 výrobců. Bližší informace
získáte v kanceláři MAS Regionu Poodří, Bartošovice
– zámek nebo na www.regionalni-znacky.cz

MAS o.z. Podpoľanie
MAS Podpoľanie je občanským sdružením, které bylo
registrované v prosinci 2005.
Území MAS se nachází v centrální části Banskobystrického
samosprávného kraje o rozloze 583,43 km2, kde žije 37 826
obyvatel.
www.podpolanou.sk

36 Jó Palóc
Místní akční skupina „36 Jó
Palóc“ vznikla v roce 2005
v rámci programu LEADER+.
MAS působí na území 36 obcí
v mikroregiónech Salgótarján
a Bátonterenye. Území se nachází na severu Maďarska, při hranici se Slovenskou republikou.
www.36jopaloc.hu

Bartošovice čp. 1 - zámek
742 54 Bartošovice
Telefon: +420 556 720 491
E-mail: mas@regionpoodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz

Muzeum Moravského Kravařska

Místní akční skupina MAS Regionu Poodří, o.s.

Výstavní expozice, realizována v rámci PRV – Leader, projektu Spolupráce, opatření 4.2.1, se nachází v prostorách zámku v Bartošovicích a je rozděleno do 4 tematických celků: Galerie osobností, Moravské Kravařsko, Bartošovický zámek vč. minulosti a přítomnosti
Poodří, Vojenská historie a lazaretní pokoj. Galérie osobností prezentuje na 13 panelech portréty významných osobností, které mají
vztah k regionu Moravské Kravařsko – Johan Gregor Mendel, Josef
von Eichendorﬀ, Sigmund Freud, JUDr. et PhDr. Heinrich Johann
Demel, Prof. Dr. Josef Hauptmann, Jan Amos Komenský, Felix Ivo
Leicher, Josef Jiří Meinert, David Nitschmann, František Palacký,
Adolf Turek, Stefan Weigel a Marie Walburga, hraběnka z Truchsess
– Waldburg – Zeilu.

S činností Místních akčních skupin je spojena metoda Leader:
Tato metoda by měla být vnímána jako důležitý nástroj, pomocí
kterého mohou venkovské oblasti dosáhnout konkurenceschopnosti, trvalé udržitelnosti a soudržnosti.
MAS Regionu Poodří byla zaregistrována v roce 2004 jako občanské sdružení, které v současné době působí na katastrálním území
21 členských obcí Regionu Poodří a města Studénky, tj. na rozloze
312 km2 a žije zde 35 281 obyvatel.
Sdružení má zpracované rozvojové dokumenty území, kterými je
Integrovaná strategie rozvoje území – „Dveře Poodří dokořán“ a dále
pak Strategický plán Leader – „Poodří plné příležitostí. Součástí SPL
jsou tz. ﬁche, které speciﬁkují obsah předkládaných Žádostí o dotaci.
V roce 2008 byl Strategický plán Leader MAS Regionu Poodří vybrán
k ﬁnanční podpoře v rámci Programu Rozvoje venkova MZe ČR, osy
IV. Leader na léta 2007 – 2013. V každém roce je vyhlášena výzva, do
kterých mohou předložit Žádost obce, neziskové organizace a podnikatelé dle podmínek SPL.

Spolupráce v rámci „Moravská brána do Evropy“
MAS Regionu Poodří,o.s. MAS Moravská cesta,o.s. a MAS Moravský kras,o.s., tato tři moravská sdružení vytvořila partnerství pod
marketingovou značkou „MBE – Moravská brána do Evropy“. Sdružení
společně řeší některé aktivity a činnosti, dále pak konzultují otázky rozvoje v rámci iniciativy Leader a navzájem se navštěvují. V neposlední
řadě realizují projekty Spolupráce v opatření IV.2.1:
• „MBE – nové venkovské expozice a muzea“ – projekt ukončen
• „MBE – mapování a studie obnovy technicko-historických
památek na venkově“
• „MBE – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS
na venkově“ – projekt ukončen

Strategický plán Leader 2008 – 2013
„3P“ v Poodří – „Poodří plné příležitostí“
Fiche Název
Opatření PRV
F1
Cesty poznání venkova III.1.3.2 – Podpora cestovního ruchu
– Ubytování, sport
III.1.3.1 – Podpora cestovního ruchu
– Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky,
hippostezky a další tematické stezky
F2
Oživení kulturního
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví Poodří
dědictví venkova
F3
Chceme být dobří
I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků
v Poodří
I.1.3.1 – Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
F4
Venkov - místo pro život III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic
F5
Zlepšení kvality
III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby
života v Poodří
F6
Podporujeme řemesla III.1.2. – Podpora zakládání podniků
a živnosti
a jejich rozvoje

Alokace
5%

25 %
5%
27 %
35 %
3%

• „Moravské a slezské ovocné stezky“ – projekt realizován
v partnerství 7 moravských MAS
• „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora
rozvoje regionálního trhu“ – projekt mezinárodní spolupráce
se slovenským partnerem, MAS o.z. Podpoľanie

Expozice byla realizována v rámci projektu „Moravská brána do
Evropy – nové venkovské expozice a muzea“ (www.mbe-projekty.
cz) v partnerství s MAS Moravská cesta (www.moravska-cesta.cz) –
„Muzeum historie a tradic Bouzovska“ a MAS Moravský kras (www.
mas-moravsky-kras.cz) – „Muzeum řemesel Senetářov“.

