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MÍSTNÍ AKČNÍ  SKUPINA



/ Co je to LEADER?

Předtím, než se zaměříme na fungování místních akčních skupin, by bylo dobré představit stručně pojem LEADER,                     
se kterým se v souvislosti s MAS často setkáváme.

Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“, tedy 
„Propojování aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky“ a jedná se o metodu, kterou místní akční skupiny prosazují.

Tradiční centralizovaný model vychází z toho, že o venkovských a okrajových oblastech je rozhodováno v regionálních 
a národních centrech, obyvatelé těchto regionů jsou tedy závislí na rozhodnutí a vlivech, které přicházejí z těchto center. 
Takový model (shora >>> dolů) většinou zvyšuje pasivitu venkovských a  periferních regionů a  neumožňuje zapojit          
se do rozhodování.

Naopak metoda LEADER se snaží obrátit tento systém opačným směrem a vychází z toho, že právě lidé, kteří v dané 
venkovské oblasti žijí, ví o svém regionu nejvíce, ví, co jejich území potřebuje, a orientují se nejlépe v jeho problémech. 
Zkrátka, lidé z venkovských oblastí jsou uznáváni a chápáni jako nejlepší odborníci na své vlastní území a jeho budoucnost 
a rozvoj. Tento model (zdola >>> nahoru) se také snaží o propojení různých aktivit a podporuje spolupráci všech aktérů 
v území.

lidé z venkovských oblastí 
jsou nejlepšími odborníky 
na své vlastní území, 
na jeho budoucnost 
a rozvoj

metoda LEADER používá 
model zdola > nahoruTRADIČNÍ MODEL

nedostatek znalostí
místních poměrů

=
vnější řízení

shora 

dolů

MODEL LEADER

podpora a spolupráce
=

komunitní partnerství

nahoru

zdola

Vážení občané,

Do rukou se Vám dostává informační materiál Místní 
akční skupiny Podbrněnsko. Dozvíte se, co to místní akční 
skupiny (MAS) jsou, na jakých principech fungují a jaké 
postupy v rozhodování se snaží prosadit. Nebudou chybět 
ani konkrétní příklady z různých MAS v rámci Jihomorav-
ského kraje (aneb co se povedlo jinde a co se může povést 
i u nás). Na závěr Vás seznámíme s MAS Podbrněnsko, 
která působí na území Židlochovicka a Pohořelicka. 

Příjemné čtení přeje
Tým MAS Podbrněnsko

VS

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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/ Historie metody LEADER

Iniciativa LEADER v rámci Evropské unie není nic nového – vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských 
oblastí cestou zapojení místních subjektů.  V současnosti je tato metoda využívána v mnoha zemích Evropské unie. 

Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i  při rozvoji venkova u  nás jako pilotní projekty v  rámci Programu 
obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programů LEADER ČR Ministerstva zemědělství a Operačního 
programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a v letech 2007 – 2013 v rámci Programu rozvoje venkova. 

/ Hlavní cíle metody LEADER

1. zmírnění stále se zvyšujících rozdílů v  životní úrovni mezi městy a  venkovem / život na venkově by měl 
i v budoucnosti vyhovovat zvyšujícím se nárokům na odpovídající životní úroveň,

2. zamezení devastace venkova a  jeho přírodních zdrojů / půda jako zdroj pro zemědělství, zachovalá krajina jako 
zdroj pro cestovní ruch, čisté životní prostředí … to všechno a mnohem více jsou cenné přírodní zdroje, které venkov 
nabízí, proto je nezbytné je chránit,

3. zachování kulturního dědictví venkova / venkovské oblasti (v  našem případě region Jižní Moravy) jsou velice 
bohaté na tradice, které stojí za to zachovat, případně oživit – je to důležitá součást regionální identity, navíc posiluje 
sounáležitost s územím, kde žijeme,

4. snížení nebo zamezení odlivu venkovanů do měst / podpora místní ekonomiky a infrastruktury společně s úctou 
k přírodnímu a kulturnímu dědictví vytvoří z venkova příjemné místo pro život,

5. přímá podpora venkova z rozpočtu EU bez výrazných finančních ztrát / o penězích se bude rozhodovat v regionu 
a ne někde „nahoře“,

6. aktivizace venkova / aktivní zapojení se do života regionu vytváří předpoklady pro všestranný rozvoj území,

7. budování místního partnerství obcí, podnikatelů, neziskového sektoru a aktivních občanů / čím více zapojených 
subjektů, tím větší různorodost myšlenek, nápadů, možností spolupráce… / vytvářením místních partnerství se rozumí 
místní akční skupiny, o nichž bude řeč dále.

i v ostatních evropských 
zemích našla metoda 
LEADER své uplatnění

venkov má bohatství, 
která je potřeba 

podporovat a rozvíjet

Kulturní tradice

Kulturní tradice představují 
významnou součást 

dědictví venkova a posilují 
sounáležitost s územím.
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VYPSÁNÍ
VÝZVY

/ Co je to místní akční skupina (MAS)

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru na místní úrovni. Jedná se o  společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, při získávání finanční 
podpory z EU a z národních programů a které prosazují metodu LEADER.

MAS působí na přesně vymezeném území, pro které vytváří strategii rozvoje a  na její naplňování získává finanční 
prostředky z  dotačních zdrojů. V  minulém plánovacím období MAS získávaly finance na realizaci strategie rozvoje 
z Programu rozvoje venkova, od nového programového období EU (2014 – 2020) se dotační zdroje pro MAS rozšiřují 
o další operační programy. Příležitost financování záměrů v území se tak zvyšuje.

MAS působí jako místní projektová kancelář: získá-li finanční podporu na realizaci své strategie rozvoje, přerozděluje 
peníze dále a vypisuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Jednotliví žadatelé mohou předložit své záměry, které jsou 
v souladu se strategií rozvoje, pokud vyhoví předem daným podmínkám a kritériím, je jim přidělena dotace.

Celý proces přidělování finančních prostředků je přesně předem nastaven, podléhá kontrolám a každá MAS, aby mohla 
být podpořena, musí splňovat standardy kvality, které jsou pečlivě kontrolovány a sledovány.

MAS působí jako místní 
projektová kancelář: 

získá-li finanční podporu 
přerozděluje peníze 

jednotlivým žadatelům 
na konkrétní projekty

schéma postupu 
při předkládání 

projektové žádosti

+ > > > > >

VÁŠ 
NÁPAD

PŘÍPRAVA
PROJEKTU

KONTROLA
ŽÁDOSTI

HODNOCENÍ
PROJEKTŮ

SCHVÁLENÍ 
A PODPIS

REALIZACE 
PROJEKTU

Jak postupovat?

Celý postup začíná vaším nápadem 
(podnikatelským záměrem) a  vypsáním 

výzvy, kterou provede kancelář MAS. Příprava 
projektu obnáší vyplnění žádosti a  přiložení 
všech požadovaných dokumetů. Po odevzdání 
probíhá kontrola přijatelnosti a  administrativní 
kontrola žádostí o dotaci. Při splnění podmínek 

je projekt hodnocen a následně je rozhodnuto 
o  schválení nebo neschválení žádosti 

o  dotaci. V  případě schválení následuje 
podpis dohody o  poskytnutí dotace 

a realizace projektu.
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/ Místní akční skupiny v ČR

Místní akční skupiny jsou sdruženy v  Národní síti místních akčních skupin ČR. V  současnosti je jich na našem území 
registrovaných více jak 160, jejich přehled v ČR si můžete prohlédnout v aplikaci Databáze MAS na webu Ministerstva 
zemědělství nebo na webu Národní sítě místních akčních skupin. Není to tedy ojedinělý projekt jen v  rámci našeho 
regionu. Na následující straně je mapa MAS v rámci Jihomoravského kraje.

/ Kde najít více informací o MAS

Webové stránky Národní sítě místních akčních skupin České republiky: www.nsmas.cr.cz
Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Jihomoravský kraj: http://jihomoravsky.nsmascr.cz/
Web Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Kyjovské Slovácko v pohybu / www.kyjovske-slovacko.com

MAS Hustopečsko / www.mashustopecsko.cz

MAS Mikulovsko / www.masmikulovsko.cz

MAS Moravský kras / www.mas-moravsky-kras.cz

MAS Partnerství venkova / www.maspartnerstvi.cz

MAS Strážnicko / www.straznicko-mas.cz

MAS Vinařská / www.mas-vinarska.cz

MAS Za humnama / www.zahumnama.cz

MAS Boskovicko PLUS / www.masboskovickoplus.cz

MAS Brána Brněnska / www.branabrnenska.cz

MAS Brána Vysočiny / www.masbranavysociny.cz

MAS Dolní Morava / www.mas-dolnimorava.cz

MAS Společná cesta / www.spolecnacesta.cz

Znojemské vinařství / www.znojemskevinarstvi.cz

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko / www.zivepomezi.cz

/ Další MAS v Jihomoravském kraji

mapa znázorňuje místní 
akční skupiny v rámci 
Jihomoravského kraje; 
tmavší barvou jsou starší 
místní akční skupiny, 
světlejší jsou místní akční 
skupiny založené v období 
přibližně od r. 2012

(upraveno podle 
http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akncni-skupiny/)



/ Příklady dobré praxe - vybrané MAS Jihomoravského kraje

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
www.kyjovske-slovacko.com

[1] Projekt „Podejme si ruce s kulturním dědictvím“ (společný projekt s MAS Frýdlantsko a MAS Český západ) – evidence 
objektů kulturního dědictví na území MAS - křížů, božích muk, ale i větších sakrálních památek, např. kostelů, kaplí, 
soch, sousoší a vybraných objektů v havarijním stavu a vytváření podmínek k jejich záchraně,  vytvoření informačních 
a propagačních materiálů k prezentaci kulturního dědictví

[2] Vybavení knihovny a její rozšíření jako informační turistické místo s veřejným internetem (Moravský Písek)

[3] Podnikatelský záměr „MAAT – kosmetika s duší rostlin“

[4] Vracov – obnova muzea

co se povedlo jinde a co 
se může povést i u nás

< 
Vracov – obnova muzea. Do rekonstrukce 

vracovského muzea se zapojili i místní 
občané, živnostníci, podnikatelé, přátelé 

folklóru, příznivci vracovské historie 
a kultury, kteří přispěli materiálem 

a prací. V muzeu jsou umístěny 
exponáty přibližující historii 

obce a její život v minulosti.

>
Podnikatelský záměr 

MAAT - kosmetika s duší 
rostlin (výroba kosmetických 

produktů, které jsou 
bezpečné pro zdraví zákazníka 
a nezatěžují tělo chemickými, pro 

zdraví člověka škodlivými látkami).

MAS Boskovicko plus
www.masboskovickoplus.cz

[1] Multifunkční kinosál pro mikroregion Olešnicko (město 
Olešnice)

[2] Odpočinková zóna s dětským hřištěm (městys Lysice)

[3] Oprava a uvedení do provozu pro veřejnost myčky vozidel 
a čističky odpadních vod (ZD SKÁLY, družstvo): myčka osobních 
i  nákladních vozidel rozšířila nabídku služeb pro veřejnost, spolu 
s čistírnou odpadních vod přispívají k péči o životní prostředí.

[4] Malá FIT Orlovna (Orel jednota Boskovice) >

MAS Mikulovsko
www.masmikulovsko.cz 

[1]  „Naučte se vařit ryby a podávat víno!“ (společný projekt s MAS Třeboňsko) - Cílem projektu je rozšířit nabídku ryb na 
jídelníčcích mikulovských restaurací o zajímavé recepty a podpořit nabídku mikulovských vín v třeboňských vinotékách, 
součástí je i intenzivní kurz přípravy ryb a zvěřiny, na konci projektu bude vydána publikace s doporučenými recepty

MAS Moravský kras
http://www.mas-moravsky-kras.cz/

[1] Projekt Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch: podpora nových a udržitelných forem cestovního ruchu 
na venkově, tvorba tematických kulturních tras, interpretace přírodního a  kulturního dědictví při tvorbě pěších tras, 
muzeí a výstavních expozic – podpora takových forem cestovního ruchu přitáhne do území turisty a tím také peníze

[2] Projekt Energy region: cílem je zlepšit podmínky pro využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie (např. biomasy) 
a pro zvýšení energetických úspor (např. zateplování domů); zateplování budov ve větším rozsahu a využívání nových 
technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie může zase vytvořit nová pracovní místa
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/ Vznik místní akční skupiny Podbrněnsko

V naší oblasti jižně od Brna žádné místní partnerství až do roku 2013 nepůsobilo. Existuje zde několik mikroregionů, 
založených obcemi po zániku okresů s nadšením a očekáváním vytvoření platformy projektové spolupráce. Avšak 
postupem času se společné projekty omezily na vodohospodářskou činnost,  vydávání propagačních materiálů 
a setkávání představitelů obcí. Důvodem je jednak stále menší finanční podpora mikroregionů a dále také samotná 
omezenost mikroregionů jako pouhého partnerství mezi samosprávami, nezasahující širší spektrum společnosti.

První diskuse o vzniku místního partnerství se odehrávaly již v roce 2004 a v letech následujících, ale až v roce 2012 
uzrály v konkrétní aktivity vedoucí k založení Místní akční skupiny Podbrněnsko, o. s. (Registrace při Ministerstvu 
vnitra dne 16. 1. 2013), která si klade za cíl podporovat trvale udržitelný rozvoj území na základě spolupráce                 
na konkrétních aktivitách a projektech.

Název naší MAS jednoznačně identifikuje její polohu („pod Brnem“). Znak a  podtitul „slunečný kraj“ odkazují              
na fakt, že v rámci České republiky naše území patří k těm nejteplejším a nejslunečnějším.

/ Vymezení území

Území MAS Podbrněnsko o. s. zahrnuje spádovou oblast Židlochovic, Pohořelic a  Rajhradu. Toto území bylo 
odedávna spojováno správním uspořádáním (historické okresy, nynější obce s rozšířenou působností) a vyznačuje 
se obdobným charakterem - nížinný úval táhnoucí se na jih od Brna mezi zvlněnou krajinou Hustopečska                                   
na východě a  Moravskokrumlovska na západě, intenzivně zemědělsky obhospodařovaná krajina plná slunce,   
kde převládají pole, sady a  vinohrady. Dlouhou vinařskou tradici dokládá i  nejstarší dochované horenské právo 
ze Židlochovic, jinými tradičními odvětvími jsou ovocnářství (zejména pěstování meruněk) a rybníkářství (hlavně 
v  oblasti Pohořelicka). Dalším společným utvářejícím činitelem je i  blízkost moravské metropole Brna, která má 
výrazný vliv na okolní aglomerace a  to i  negativní – svou dostředivou tendencí oslabuje svébytnost okolních 
regionů.

MAS Podbrněnsko 
má 36 členů 
a zahrnuje území 
33 obcí (duben 2014)

krajina slunce, kde 
převládají pole, sady 

a vinohrady

BRATISLAVA

M
IKULOV

ZNOJMO

BRN
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/ Členové MAS Podbrněnsko (duben 2014)

[1] VEŘEJNÝ SEKTOR
Obec Pravlov
Obec Němčičky
Obec Trboušany
Obec Vojkovice
Obec Vranovice
Obec Žabčice
Sdružení obcí Čistá Jihlava
Region Židlochovicko
Mikroregion Rajhradsko
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace
Základní škola Židlochovice, příspěvková organizace

[2] NEZISKOVÝ SEKTOR
TJ Sokol Pohořelice
Mateřské centrum Robátko, o. s.
Kynologický klub Židlochovice
Římskokatolická farnost Nosislav
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi
Mgr. Hana Svobodová
Myslivecké sdružení Pohořelice
Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Římskokatolická farnost Loděnice u Moravského Krumlova
Římskokatolická farnost Pohořelice
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace
POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o. s.
Centrum volného času Opatovice
Vlastivědný klub Židlochovice

[3] SOUKROMÝ SEKTOR
Rybníkářství Pohořelice a. s.
Bc. Milada Válková
Cezava a.s. Blučina
Jaromír Kokrhel
Jan Flajšinger
Klempířství Kohút s.r.o.
STREKON A-Z, s.r.o.
Zdeňka Růžičková
Eva Bechová
Veronika Bechová
OSEVA - trading, spol. s r.o.

členem se může stát 
jakýkoliv subjekt (i fyzická 
osoba), která má sídlo 
nebo dlouhodobě 
a prokazatelně působí 
na území MAS

>
Tradiční výlov pohořelických rybníků. 

Chráněné označení původu Pohořelický kapr 
bylo uděleno v roce 2007.

>
Divadelní představení 

POHOřelického 
divadelní ansámblu 

POHODA o. s.

>
Římskokatolický 

kostel v Nosislavi

<
Místní zemědělci a řemeslníci se 
mohou představit na Žerotínských 
farmářských trzích v Židlochovicích fo
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/ Příroda Podbrněnska

MAS Podbrněnsko se rozprostírá v  rovinaté krajině Dyjskosvrateckého úvalu s  výraznou dominantou Výhonu.  
V  krajině převažují pole, sady a  vinohrady; lesnatost je velice nízká. Územím protékají dvě větší řeky Svratka 
a Jihlava, které se v nejjižnější části území stékají a společně, již mimo území MAS ústí do Novomlýnských nádrží.

Přes vysokou míru hospodářského využití zde máme nemálo přírodně zajímavých míst. Na území MAS se nachází 
několik zvláště chráněných území, např. Nové hory, V olších, Knížecí les, Přísnotický les, Nosislavská zátoka, Plačkův 
les a říčka Šatava, Šumický rybník. Mezi další chráněná území patří Přírodní park Výhon a Přírodní park Niva Jihlavy.

Nejvyšším bodem MAS Podbrněnsko je vrchol Výhonu se zajímavým výhledem nejen do okolní krajiny (při dobrém 
počasí je vidět až do Rakouska). Na jeho úpatí (poblíž Blučiny) se nachází významné archeologické naleziště. 
V současnosti Výhon patří k oblíbeným výletním místům, jeho atraktivitu zvyšuje i nedávno vystavěná Akátová 
věž.

Přírodní památka Nosislavská zátoka je poslední původní meandr na dolním toku Svratky a  je 
domovem skokana ostronosého. V  době námluv se samci skokana zbarvují do modra. Barva 
vydrží několik hodin, maximálně tři dny, pak modrá ustupuje.

Přírodní památka Plačkův les a  říčka Šatava se nachází v  nivě řeky Jihlavy a  najdeme zde 
poslední pozůstatky lužního lesa se vzácnou faunou a florou.

ačkoliv má krajina 
Podbrněnska spíše 
zemědělský charakter, 
najdeme zde četné 
přírodní zajímavosti

Krajina

V krajině Podbrněnska 
převažují pole, 

vinice a sady.

>
Z rozhledny na 

vrcholu Výhon 
jde vidět až do 

Rakouska

<
Skokan ostronosý
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/ Kulturní památky

Území MAS je bohaté na kulturní památky, nejvýznamnější z nich je Benediktinské opatství v Rajhradě, založené 
dle tradice již v roce 1045. Zámek v Židlochovicích patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy, zámecký 
park o  rozloze 22 ha je významnou památkou zahradního umění. Židovský hřbitov ze 17. století v  Pohořelicích 
představuje jediný hmotný doklad bohatých a  dlouhých dějin pohořelické židovské náboženské obce, patřící 
zřejmě k nejstarším židovským obcím na Moravě. 

/ Živé tradice

Na území MAS jsou živé zejména tradice spojené s významnými církevními svátky 
či vínem. V mnoha obcích se každoročně slaví tradiční krojované hody – svátek 
patrona, kterému je zasvěcen místní kostel (Jakubské hody v  Pohořelicích, 
Bartolomějské hody v  Medlově, Petropavelská pouť v  Rajhradě atd.).             
Ve vinařských obcích se konají košty vín, burčákové slavnosti, otevírání 
sklepů, vinobraní. 

V Židlochovicích jsou pořádány Žerotínské farmářské trhy, kde 
jsou nabízeny tradiční výrobky z regionu a Jižní Moravy, 

oblíbené jsou i Slavnosti města Pohořelice.

Hody

V mnoha obcích na území MAS 
Podbrněnsko se každý rok slaví 

tradiční krojované hody.

MAS Podbrněnsko 
je cenné i z hlediska 

historických památek 
a tradic

<
Nejvýznamnější kulturní památkou území 
MAS Podbrněnsko je Benediktinské opatství 
v Rajhradě

>
Pohořelická židovská náboženská obec  

patří zřejmě k nejstarším na Moravě

foto:  p
řevzato z http://n

ovy.rajhrad.cz/pametihodnosti/benediktinsky-klaster/ 

foto:  archiv města Pohořelice
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/ Co máme za sebou, co právě děláme a co plánujeme do budoucna

Naše MAS je vzhledem ke svému „mládí“ teprve na počátku svého snažení. Stejně jako jiné místní akční skupiny má 
i naše MAS vnitřní strukturu: vedle programového výboru, dozorčí rady a hodnotícího výboru je zde i Kancelář MAS, 
která se stará o chod místní akční skupiny.

Na podzim 2013 proběhly dva kulaté stoly s cílem rozvinout diskuzi s místními subjekty a občany. Diskuze o silných 
a slabých stránkách území MAS, o příležitostech a hrozbách pro území posloužila jako cenný podklad pro Analytické 
podklady pro Integrovanou strategii území MAS (dále jen Strategie), které byly schváleny dne 13. 2. 2014 na Valné 
hromadě MAS.

Protože jsme v naší činnosti teprve na začátku, učíme se, jak vypisovat výzvy. K tomu slouží tzv. tréninková výzva, 
která byla vyhlášena v  březnu 2014 a  jejímž cílem je podpořit drobné kulturní a  vzdělávací akce na území MAS 
Podbrněnsko v celkové výši 60 000 Kč. Bylo přijato celkem 18 žádostí, z nichž 15 byla schválená finanční podpora. 

Zde je jejich přehled:

Římskokatolická farnost Pohořelice - Koncert „Farnost městu“ | Obec Přísnotice - Velikonoční šílenství | Občanské 
sdružení centrum volného času Opatovice - Čarodějnický rej a průvod | Mateřská škola Trboušany - Oslava Dne matek 
| Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Nosislavi - Vernisáž výstavy výtvarnice Marie Plotěné | Obec Cvrčovice 
- Pálení čarodějnic | Myslivecké sdružení Židlochovice - Povídání s  myslivci  | Mateřská škola Pohořelice - Rozloučení                                             
se školáky | Branišovická chasa - Pyžamová párty | Mateřská škola Malešovice - Dětský den Malešovice | YMCA Brno 
- Neděle s  divadlem | Rajhradická pohoda - Loučení se školním rokem aneb bezpečné prázdniny | ČZS Vranovice - 
Zahájení sezony ve vinotéce  | Obec Trboušany - Sportovní odpoledne ke dni dětí | Holasické violky, o. s. - 3. ročník 
čarodějnického jarmarku

jsme na začátku cesty, 
podpora startuje 

tréninkovou výzvou 

do tvorby „strategie 
MAS“ se může 

připomínkami a náměty 
zapojit každý

Kulaté stoly

Kulaté stoly proběhly během podzimu 2013. Přítomní 
diskutovali o možnostech rozvoje území MAS.

Aby mohla naše MAS v  budoucnosti čerpat finanční prostředky, je třeba zpracovat Strategii MAS – v  průběhu 
tvorby dokumentu lze podat připomínky a náměty (kontakty viz dále). Součástí dokumentu bude i návrhová část 
– kam a jak investovat, z  jakých operačních programů na období 2014 – 2020 se bude čerpat atd. Dále je nutná 
standardizace MAS, která je plánována na letní a podzimní měsíce roku 2014.

Od roku 2015 předpokládáme čerpání dotací z jednotlivých operačních programů.
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foto:  archiv MAS Podbrněnsko



/ Jak se zapojit?

[1] Členství v MAS (na základě splnění podmínek 
uvedených ve Stanovách MAS Podbrněnsko – 
zveřejněny na webu www.podbrnensko.cz v sekci 
dokumenty)
[2] Zapojení se do pracovních skupin MAS (není 
nutné být členem MAS)
[3] Možnost ucházet se o dotace (subjekt musí mít 
sídlo nebo dlouhodobě působit na území MAS)

/ Kontakt

MAS Podbrněnsko, o. s.
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
www.podbrnensko.cz
info@podbrnensko.cz

Administrativní zázemí pro činnost MAS Podbrněnsko 
poskytují města Pohořelice a Židlochovice.

PRO OBLAST ŽIDLOCHOVIC
Ing. Jana Richterová
+420 604 290 408

PRO OBLAST POHOŘELIC
Ing. Ivana Kohútová
+420 737 507 467

MAS PODBRNĚNSKO - SLUNEČNÝ KRAJ | Vydal: MAS Podbrněnsko, o.s. v rámci projektu „MAS Podbrněnsko o.s. - získávání dovedností, animace a provádění pro nově vzniklou MAS“ | Náklad: 10 000 ks | Počet stran 20 | 
Tisk: Stuare, s.r.o.,  Jihlavská 2f, 664 41 Troubsko-Veselka | Texty: Lucie Kubalíková, Jana Richterová | Foto na přebalu: Milena Černohlávková | Autoři dalších fotografií: archiv Vinařství Karel Válka, archiv města Pohořelice, 
archiv města Židlochovice, archiv MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, archiv MAS Boskovicko plus, archiv MAS Podbrněnsko, Martin Dratva, Lenka Betášová, Martin Fiala, Miroslav Gergel, Daniel Matějka, Aleš Vavřina, František 
Zoubek, http://novy.rajhrad.cz, znaky převzaty z ‘Registru komunálních symbolů‘ http://rekos.psp.cz/ | Graficky zpracoval: Daniel Matějka, Hana Syrová | Vydáno za finanční podpory Programu rozvoje venkova ČR. |
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