
nu, zejména činnostmi ve 
prospěch obcí, neziskových 
organizací, drobných podni-
katelů, malých a středních 
podniků a dalších subjektů 
působících na území, s ohle-
dem na ochranu přírody a 
krajiny. Sdružení vytváří a 
naplňuje svou rozvojovou 
strategii a rozvíjí mezisekto-
rovou spolupráci. Sdružení 
pracuje metodou LEADER.  

Území MAS Kelečsko – Le-
šensko – Starojicko se na-
chází severozápadně od 
města Valašského Meziříčí. 
Je  tvořeno katastry celkem 
9 obcí mikroregionu Valaš-
skomeziříčsko-Kelečsko – 
Branky, Choryně, Kelč, Kla-
deruby, Kunovice, Lešná, 
Loučka, Podolí, Police, Starý 
Jičín a obcí Starý Jičín. Úze-
mí se nachází na rozmezí tří 
krajů: Zlínského, Olo-
mouckého a Moravskoslez-
ského, přičemž členskými 
obcemi jsou obce z krajů 
Zlínského (9 obcí) a Morav-
skoslezského (1 obec). 

Místní akční skupina Keleč-
sko - Lešensko – Starojicko, 
o.s. (dále jen MASKLS) je 
občanským sdružením podle 
zákona  č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, sdružují-
cí občany, fyzické a právnic-
ké osoby, zabývající se eko-
nomickou,  kulturní,  spole-

čenskou a správní činností, 
péčí o přírodu a krajinu a 
trvale udržitelným rozvojem 
daného území. 
 
Cílem sdružení je všestran-
ná podpora trvale udržitel-
ného rozvoje daného území 
– venkovského mikroregio-

Představení MAS  

Mapa působnosti MAS   

Nejdůležitější body: 
 
• PŘEDSTAVENÍ MAS 

• PŮSOBNOST MAS  

• PRIORITY STRATEGIC-

KÉHO PLÁNU  MAS 
KELEČSKO – LEŠEN-

SKO – STAROJICKO  

• KONTROLA A HODNO-

CENÍ ČINNOSTI MAS 

• PODPOŘENÉ PROJEKTY  
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MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko zvolila dvě hlavní osy – priority rozvoje svého území a 5 FICHÍ: 
Priorita 1 – Zvýšení kvality života na území MAS 
Priorita 2 – Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele 

FICHE 1: Občanské vybavení a služby 

Oblasti podpory FICHE 1: 
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,  en-

vironmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů malého rozsahu  

FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic 

Oblasti podpory FICHE 2: 
Stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství 
Stavební obnova, případně nová výstavba místních komunikací (přístupových komunikací k objektům občanské vyba-

venosti, komunikací pro bezmotorovou dopravu apod.) vč. souvisejícího příslušenství a doprovodné silniční vege-
tace 

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 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek apod.) 
zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.) 
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, 

stupně, apod.), údržba lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.) 

FICHE 3: Uchování kulturního dědictví 

Oblasti podpory FICHE 3: 
Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map pa-

mátek 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. 

 

FICHE 4: Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel 

 
 Oblasti podpory FICHE 4: 

Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřed-
nostněním využití stávajících budov a ploch, 

nákup strojů,  technologie,  zařízení  provozoven a  dílen, hardware, software 
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FICHE 5: Rozvoj zemědělství  

 
Oblasti podpory FICHE 5: 

výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských 
zvířat, 

pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat, 
výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, 
výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva. 

Metoda  LEADER  (Liaison 
Entre Actions Développement 
de l´Économie Rurale neboli 
Propojení  aktivit  rozvíjejících 
venkovskou  ekonomiku)  je 
založena na místním partner-
ství, na jednotné místní rozvo-
jové  strategii,  má  výrazně 
decentralizované  řízení  i  fi-
nancování  (sami  zástupci 
MAS si určují, na které aktivity 
se zaměří). Program je otevře-
ná metoda k rozvoji regionu. 
Metoda LEADER se opírá o 
přístup  "zdola  nahoru".  To 
znamená, že nejvyšší hodnotu 
má to, co lidé žijící ve vyme-
zeném  území  společně  určí 
jako prioritu a také jednotlivě 
realizují.  Principem  je  tedy 
propojení  lidských  a  jiných 
kapacit daného území, vytvo-

ření společné strategie a spo-
lečné rozhodování. Podstatné 
je partnerství a spolupráce v 
regionu,  kterého  se  účastní 
jak samosprávy, tak podnika-
telé a neziskové organizace.  
 
LEADER byl vytvořen na pod-
poru  místního  partnerství  a 
dlouhodobého rozvoje poten-
ciálu rozvoje venkova, podpo-
ruje  uplatňování  integrova-
ných,  místních  a  specificky 
zaměřených  strategií  trvale 
udržitelného rozvoje, podporu-
je spolupráci, výměnu zkuše-
ností mezi regiony, inovativní 
přístupy a nové formy zlepšo-
vání  kvality  života  a  místní 
produkci. 
 
Základní  principy  metody 

LEADER:  
• přístup  zdola  nahoru  –  o 

budoucnosti regionu rozho-
dují lidé žijící a pracující v 
území, znající jeho tradice a 
potřeb, 

• partnerství veřejných a sou-
kromých subjektů, 

• místní rozvojová strategie, 
• integrované a vícesektorové 

akce, 
• inovativnost – nalézání no-

vých řešení problémů ven-
kovských regionů, 

• síťování  – výměna zkuše-
ností mezi skupinami LEA-
DER, 

• spolupráce – společné pro-
jekty MAS v rámci státu, EU 
a dalších zemích. 
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METODA LEADER 

JE ZALOŽENA NA 

MÍSTNÍM 

PARTNERSTVÍ, NA 

JEDNOTNÉ MÍSTNÍ 

ROZVOJOVÉ 

STRATEGII, MÁ 

VÝRAZNĚ 

DECENTRALIZOVA

NÉ ŘÍZENÍ I 

FINANCOVÁNÍ    

Kontrola a hodnocení činnosti MAS 
Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin 
České republiky a Státním zemědělským intervenčním fondem v loňském roce hodnocení čin-
nosti místních akčních skupin (dále jen MAS). Cílem hodnocení bylo poskytnout přehled o čin-
nosti jednotlivých MAS, stavu plnění jejich Strategických plánů LEADER, a rozlišit úroveň pro-
váděných aktivit z pohledu kvality i rozsahu. Hodnocení bude probíhat i v tomto roce a na zá-
kaldě jeho výsledků bude rozhodováno o rozdělení finančních prostředků, které budou přiděle-
ny dobře fungujícím místním akčním skupinám ve formě tzv. bonusů.   
 
Hodnocení MAS KLS prováděla komise složená ze zástupce NS MAS ČR, MZe. MAS KLS 
informovala tuto komisi o své činnosti a o procesu impelmentace strategického plánu MAS.  

Obnova místní komunika-
ce Druhá strana v obci 
Podolí 



 

Podpořené projekty  

Místní akční skupina Kelečsko - 
Lešensko - Starojicko, o.s. 
75644 Police 142 
IČ: 22682252 

E-mail: maskls@seznam.cz  

Zpravodaj  
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Žadatel Název projektu 

Obec Loučka Oprava chodníku v lokalitě "Pivovárka" v obci Loučka 

Město Kelč Rekonstrukce kulturního domu v Kelči - III. etapa (dokončení 
kotelny a ventilace) 

Obec Lešná Stavební úpravy a přístavba Obecního úřadu Lešná 

Vladislav Rada Z odpadu nové využití 

Obec Podolí Obnová místní komunikace Druhá strana 

Obec Starý Jičín Rekonstrukce KD na Starém Jičíně 

Obec Branky Rekonstrukce hřiště v obci Branky 

Obec Police Oprava místní komunikace „Rozsocháčí“ v obci Police 

ZOD Lešná se sídlem v 
Lešné 

Hala na prosoušení obilí a semen ZOD Lešná 

Obec Starý Jičín Rekonstrukce KD č.p. 21 na Starém Jičíně - II. etapa 

Město Kelč Rekonstrukce povrchu místní komunikace "Blanická" v Kelči 

Lubor Pitrun Technologie stolárny 

Obec Podolí Obnova místní komunikace Na Zábrančí 

Starojicko, a.s. Technologie separace kejdy 

Obec Kladeruby Oprava místní komunikace "Záhumení" v obci Kladeruby 

Tělovýchovná jednota 
Police 

Vybavení kabin TJ Police a světelná tabule 

Obec Kunovice Restaurování sloupu se sochou Panny Marie 

Tělovýchovná jednota 
Sokol Branky 

Oprava podlah, výměna oken a vybavení sálu v kabinách TJ 
Sokol Branky 

Obec Kunovice Výsadba veřejné zeleně obce Kunovice – I. Etapa 

Obec Kunovice Stavební úprava otopné soustavy a zdroje tepla budov obecní-
ho úřadu a hasičské zbrojnice obce Kunovice 

Jaroslav Pajdla Sklady a zpevněné plochy Akord Kelč 

Město Kelč Vybudování dětských koutků v Babicích a Lhotě 

Obec Podolí Výstavba dětského hřiště a rekonstrukce sportovní hrací plochy 

ZOD Lešná se sídlem v 
Lešné 

Obnova strojového parku - univerzální nosič nástaveb  a ná-
stavba - rozmetadlo hnoje 

LT stone s.r.o. Restrukturalizace výroby replik kamenných koryt, květináčů a 
prvků zahradní architektury 

AGROTECH, spol. s r.o. Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, vč. zemědělské 
techniky 

Jan Čech Vybudování nového fóliového bloku v zahradnictví Čech 

Starojicko, a.s. Nové stroje pro Starojicko, a.s. 

Zemědělské družstvo 
Kelečsko 

Technologie pro  živočišnou  a rostlinnou výrobu vč. zeměděl-
ské techniky 

Lubor Pitrun Teplovodní kotel a lis do stolárny 

Oprava chodníku v lokalitě 
"Pivovárka" v obci Loučka 


