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 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“  



  LEADER (z angl. links between actions for the developmemt of the 

rural economy - propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) 

je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje.  

  

 Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela 

novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova.  

 Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní 

společenství (na úrovni obcí a mikroregionu) jsou sama schopna 

nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim 

maximální možnou podporu, a to prostřednictvím místních akčních 

skupin.  

Co je to program LEADER? 
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MAS Horní Pomoraví 

Základní informace 

 

Spolupráce: 

• Počet obcí:    46 

• Počet obyvatel:    50 435 

• Rozloha v km2:    672,12 

• Hustota obyvatel na km2:  75,0 

 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“  



MAS Horní Pomoraví 

Základní informace   počet členů 111 

1) Veřejný sektor: obce, mirkoregiony               28 subjektů   

    příspěvkové organizace          6 subjektů 

   

2)  Podnikatelské subjekty                           52 subjektů    

  z toho:  25 zemědělců 

    27 fyzické a právnické osoby 

 

3) Neziskové organizace      25 subjektů  
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Činnost MAS 
 

1) Administrace programu LEADER na území 46 obcí 
2) Zapojování veřejnosti do plánování rozvoje regionu 
3) Rozvoj partnerství     místní x národní x nadnárodní 

4) Projektové řízení        krajské, národní i evropské zdroje 

5) Vzdělávání                   organizace seminářů, vzdělávacích kurzů 

6) Cestovní ruch              provoz info. centra, veletrhy cest. ruchu 

7) Společenské akce v regionu 
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Administrace LEADER - LEADER ČR 2007 

  
- rozdělení financí 2. 365 tis. Kč na projekty    (95 362 EUR) 
 
Podnikatelé  neziskové organizace  obce 
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Administrace LEADER – fiche (oblasti podpory) 

 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ Strategický plán LEADER  

F1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu 

F2 Zakládání podniků a jejich rozvoj 

F3 Atraktivní venkov  

F4 Moderní venkov – kvalitní obč. vybavení a služby 

F5 Tradiční venkov– zachování kultur. dědictví 

F6 Vzdělávání a informace 

Nové fiche – od r. 2011 

F7 Regionální produkce – zdroj rozvoje regionu 

F8 Venkovská turistika 

F9 Venkov - místo pro život  



Administrace LEADER - realizace SPL  

Administrace programu LEADER 2007 - 2013 
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Rok  Výzva 
č. 

Rozdělení financí 
(tis. Kč) 

Počet 
projektů 

Podnikate
lé 

NNO Obce + 
přísp.org. 

2009 I. 11 984 17 5 5 7 

 

2010 

II. 8 381 9 3 1 5 

III. 4 874  10 3 3 4 

2011 IV. 11 067  25 12 6 7 

 

2012 

V. 7 504 17 14 1 2 

VI. 4 596 12 5 4 3 

Celk. 48 406 90 42 20 28 





Administrace LEADER: Fiche – čerpání 
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Administrace LEADER – realizace SPL 

Sektor Celkem čerpáno  

v tis. Kč 

% Průměrně 

čerpáno na 

projekt v tis. Kč 

Obce (28) 17 144 36 612 

Neziskové 

organizace (20) 
13 210* 27 661 

Podnikatelé (42) 17 698 37 421 
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Rozdělení podle sektorů I.- VI. výzva  

*v rámci toho 6 projektů farností v celkové výši 6.037.311,- Kč 



Projekty obcí - F4 
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Vybudování lanového centra 

v Branné 

dotace 873.000,- Kč 

celkové náklady 1.229.446,- Kč 

Dětský koutek Kopřivná  

dotace 214.920,- Kč 

celková náklady -  282.560,- Kč 

Modernizace objektu kulturního 

domu a OÚ v Kolšově 

dotace 1.645.254,- Kč 

celkové náklady – 2.193.500,- Kč 



Projekty obcí – F5 
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Zřízení regionálního muzea  

v obci Hrabová 

dotace 752.400,- Kč 

celkové náklady – 995.200,- Kč 

Rekonstrukce pískovcových 

křížů v obci Olšany a místní 

části Klášterec 

dotace 251.190,- Kč 

celkové náklady – 328.329,- Kč 



Projekty neziskových organizací - F 4 

 

 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“  

Párty stan s vybavením pro 

spolkové aktivity  

SDH Bušín 

dotace 99.000,- Kč 

celkové náklady 110.000,- Kč 

Plocha pro volnočasové 

aktivity v obci Malá Morava 

dotace 200.652,- Kč 

celkové náklady - 223.000,-  

Víceúčelová sportovní plocha 

pro obyvatele Malé Moravy 

dotace – 359.739,- Kč 

celkové náklady - 400.000,- 



Projekty neziskových organizací – F5 
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Revitalizace Muzea čs. opevnění K-S 5 

"U potoka„   

dotace 477.000,- Kč 

celkové náklady – 530.000,- Kč 

 

Obnova fasády a reliéfu kostela 

sv. Vavřince v Rudě nad Moravou 

dotace 1.800.000,- Kč 

celkové náklady - 2.638.874,- Kč 



Projekty podnikatelů – F1 
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Modernizace zemědělského podniku 

prostřednictvím výstavby staveb pro 

skladování krmiva a steliva  

dotace 465.000,- Kč 

Celkové náklady 1.101.632,- Kč 

 Modernizace provozu 

zemědělské farmy Jakubovice 

dotace 492.000,- 

Celkové náklady 980.000,- Kč 

Předmětem projektu je: 

- nákup ohradových panelů a fixační 

klece pro instalaci ve stávající 

budově pro chov skotu.  

- nákup víceúčelového smykového 

nakladače (zakládání krmení, 

vyhrnování, nakládání a vyvážení 

chlévské mrvy).  

Projekt spočívá v instalaci dvou 

skladovacích hal – haly budou 

chránit krmivo a stelivo před 

poškozením 



Projekty podnikatelů – F2 
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Hydraulické tabulové nůžky 

pro zámečnickou dílnu 

dotace 300.000,- 

celkové náklady  764.243,- Kč 

Rozvoj řemeslné výroby 

 Lubomír Jelínek 

dotace 300.000,- Kč 

celkové náklady - 500.000,- Kč 

 

Předmětem projektu je nákup a 

instalace tabulových nůžek na 

plech (délky až 3000 mm a 

tloušťky 10 mm) pro 

zámečnickou dílnu v Bušíně.  

Vybudování sedlářské dílny 

(stavební výdaje), vytvoření 

nového pracovního místa.  



Projekty podnikatelů - F3 
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Vybudování ubytovací kapacity 

na farmě ve Vysokých 

Žibřidovicích 

dotace 1.200.000,- Kč 

celkové náklady – 2.385.901,- Kč 

 

Modernizace ubytovacího 

zařízení penzionu Zámeček 

dotace 303.000,- Kč 

celkové náklady – 720.000,- Kč 

rekonstrukce střechy a instalace 

solárních kolektorů 

půdní vestavba ve stáv. objektu se 

třemi apartmány s kapacitou 11 

lůžek  



Projekty podnikatelů – F7 
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Inovace provozu řeznictví a 

uzenářství Klimeš Bušín  

dotace 347.500,- Kč 

celkové náklady – 870.000,- Kč 

 

 

Rozvoj vybavení a zázemí pro 

výrobu ovčích a kravských sýrů 

dotace 72.500,- Kč 

celkové náklady – 145.000,- Kč 

- koupě a instalace vybavení pro 

zpracování, balení a distribuci 

finálních výrobků  

- vybudování chladicího a mrazicího 

skladovacího prostoru pro uskladnění 

surovin i hotových výrobků 

- nákup multifunkčního kotle – 

výrobníku sýrů 



Značení místních produktů 

 Rozvoj regionu - na základě výstupů z ISÚ, SWOT analýzy a zaměření Fichí 
Strategického plánu LEADER směřujeme do: 

 
• kvalitní produkce (výrobky i služby), která je doprovázena také kvalitním 

životním prostorem obyvatel v obcích (infrastruktura i kultura), 
doprovázena zvyšováním vzdělanosti a rozšiřováním ekonomických činností 
na venkově, tak aby byly podnikatelské subjekty stále méně závislé na 
sezónních výkyvech (prodeje, návštěvnost) a dotační politice zemědělským 
subjektům.  
 

 Celkový cíl  
• Globálním cílem Strategického plánu LEADER je konkurenceschopnost a 

vyvážený rozvoj regionu MAS Horní Pomoraví prostřednictvím podpory 
projektů vedoucích k diverzifikaci podnikatelských činností a zavedení 
regionálního značení produkce a služeb.  
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Značení 

místních 

produktů 

 

 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“  



Značení místních produktů 

 

 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“  



MAS Horní Pomoraví – kontakty 

Hlavní 137, 788 33  Hanušovice 

www.hornipomoravi.eu 

e-mail: info@hornipomoravi.eu 
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Ing. Renata Baslerová 

http://www.hornipomoravi.eu/
mailto:info@hornipomoravi.eu

