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Území MAS Hlinecko, z.s.



Smysl a účel existence Místní akční skupiny
• MAS je otevřená vždy a všem, komu není lhostejný osud 

regionu a chce jej ovlivňovat ( členy mohou být obce, svazky, 
neziskovky, podnikatelé, ale i jednotliví občané)

• V rozhodování MAS nesmí převyšovat veřejná sféra – 50% 
členů a více (obce a organizace zřizované obcemi nebo kraji)

• MAS je apolitická (volby nemohou ovlivnit funkci MAS)

• MAS maximálně hledí na rozvoj a podporu SVÉHO regionu

• MAS posiluje identitu občanů, dětí i firem s regionem, hrdost na 
tradice, historii a řemesla, unikátnost (děti=budoucnost regionu)

• MAS stmeluje subjekty působící na území MAS a „učí“ je 
spolupracovat mezi sebou (synergický efekt) 

• MAS posiluje prestiž regionu Hlinecka v ČR (ukažme, co umíme, 
nestyďme se za to, co máme a známe a chlubme se!)

• MAS posiluje hrdost a patriotismus k regionu- chceme, aby 
všichni byli na území MAS, kde žijí nebo podnikají, hrdí, nestyděli 
se, ale byli pyšní na jeho unikátnost, ukazujme naši jedinečnost

• MAS spolupracuje v regionu i mimo něj (s ostatními územími)



Cíl metody LEADER – dnes nazýváno CLLD
(komunitně vedený místní rozvoj)



Zásady podpor projektů ze strany MAS

•Žadatelé musí působit na území MAS (místo dopadu 
musí být na území MAS Hlinecko)

•Podporován je vznik nových aktivit, nových 
pracovních míst 

•Nejsou podporovány opravy a údržby a aktivity, které 
nepřinášejí nic nového (údržba současného)

•Nejsou podporováni „sóloví hráči“, ale spolupráce v 
regionu (podnikatelé mezi sebou, spolupráce s 
veřejnou sférou, neziskovkami…)

•Mapa regionu MAS Hlinecko na www.mashlinecko.cz

Předpoklad prvních výzev a možností žádat 

6-8/2016 (dle schválení strategie)

http://www.mashlinecko.cz/


Možnosti podpory podnikatelských 
subjektů na území MAS Hlinecko:

•Integrovaný regionální operační program  
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (IROP 5)

•Operační program zaměstnanost 
SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ SLUŽBY (OPZ 1)
PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ (OPZ 2)

•Program rozvoje venkova
VENKOVSKÝ PODNIKATEL (PRV 3)

Doplňkově jsou podporovány aktivity:
podnikání zemědělců, zpracovatelů v oblasti 
potravinářství a krmiv, majitelů lesů (PRV)
NADSTANDARD: 
Regionální značka Kvalita z Hlinecka



Sociální podnikání (IROP 5)
• Vznik nového sociálního podniku

• Rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku

• Nová pracovní místa 

• Aktivity OSVČ v sociálním podnikání. 

Témata projektů: 

Nákup objektu, výstavba, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení.

Sociální podnik:

Aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikání),

Podmínky: 

Min. 30% zaměstnanců z celku musí být z cílových skupin, zisk používán 

k rozvoji soc. podniku, upřednostnění místních zdrojů a pozitivní k živ. prostředí

INFORMACE NA www.mashlinecko.cz VÝZVY - IROP 5

Alokace MAS = 2 000 000 Kč INVESTIČNÍ AKCE

http://www.mashlinecko.cz/


Preferenční kritéria výběru MAS (IROP 5)
•Doložení potřebnosti realizace v regionu (vazba na 
strategii obce) 

•Inovativnost přístupu
•Zapojení více subjektů a cílových skupin do přípravy a 
realizace projektů

•Další plánované návazné aktivity (vazba na jiný projekt, 
další etapy projektu, vazba na propojený projekt OPZ 2)

•Řešení bezbariérovosti
•Vazba na podporu regionální výroby a surovin, 
zaměstnání místních obyvatel 

Prezentace formou veřejné obhajoby, 
kontrola na místě 



Sociální a komunitní služby (OPZ 1)
Projekty na podporu uplatnění znevýhodněných skupin žen 
na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či 
péči o závislého člena rodiny na trh práce

Preferenční kritéria: 

•Posouzení doložené potřebnosti realizace v regionu (vazba 
na strategii obce), účelnost a efektivnost, proveditelnost

• Inovativnost přístupu

•Zapojení více subjektů a cílových skupin do přípravy a 
realizace projektů, další plánované návazné aktivity (vazba 
na jiný projekt, další etapy)

• Integrace cílových skupin

INFORMACE NA www.mashlinecko.cz VÝZVY - OPZ 1

Alokace MAS = 5 000 000 Kč NEINVESTIČNÍ AKCE, 
detaily duben 2016

http://www.mashlinecko.cz/


Podpora sociálního podnikání (OPZ 2)
• Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a 

environmentálního sociálního podnikání (start nových živností, provozní 
výdaje, tvorba nových pracovních míst pro cílové skupiny) 

• Podpora rekvalifikací, spolupráce místních aktérů při řešení nezaměstnanosti

• Podpora sdílených pracovních míst, práce na dálku, sezónních a tréninkových 
míst, pracovních míst na zkoušku apod.

Preferenční kritéria:

• Posouzení doložené potřebnosti realizace v regionu (vazba na strategii 
obce), účelnost a efektivnost, proveditelnost

• Podnikatelský plán s prokazatelným sociálním dopadem

• Inovativnost přístupů, využití místních zdrojů

• Zapojení více subjektů a cílových skupin do přípravy a realizace 
projektů, další plánované návazné aktivity (vazba na jiný projekt, další 
etapy)

INFORMACE NA www.mashlinecko.cz VÝZVY - OPZ 2
Alokace MAS = 6 000 000 Kč NEINVESTIČNÍ AKCE, 
detaily duben 2016

http://www.mashlinecko.cz/


Venkovský podnikatel (PRV 3)
Podporované obory činností :

• Zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a 
údržba motorových vozidel 

• Ubytování, stravování a pohostinství, sportovní, zábavní a rekreační činnosti 
(s podmínkou-vazby na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu)

Témata projektů:

• Rozšíření drobného ubytování na venkově (max. 40 lůžek)

• Agroturistika - spojení místní výroby a zemědělských produktů s ubytování

• Podpora vybraných nezemědělských činností a služeb

• Spojení výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky

• Podpora drobných regionálních výrobců, rodinných farem a podniků

• Podpora zpracování místních surovin a jejich systematické distribuce v regionu

• Zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky

Výčet všech podporovaných oborů dle CZ-NACE na: www.mashlinecko.cz
VÝZVY - IROP 5 Alokace MAS = 4 642 000 Kč INVESTIČNÍ AKCE

http://www.mashlinecko.cz/


Preferenční kritéria výběru MAS (PRV 3)

•Doložení potřebnosti realizace aktivity v regionu 
(průzkum, podpora obce)

•Spolupráce a zapojení dalších subjektů a cílových 
skupin do přípravy a realizace projektů

•Další plánované návazné aktivity (vazba na jiný projekt, 
další etapy)

•Inovativnost přístupu, tvorba nových aktivit 

•Počet nových pracovních míst, u agroturistiky kapacita 
nového zařízení nebo počet lůžek. 

Prezentace formou veřejné obhajoby, 

kontrola na místě



Regionální značka Kvalita z Hlinecka
• Založena v roce 2014 MAS Hlinecko společně s Městem Hlinskem

• Smyslem regionální značky je podpora rozvoje a publicita regionálních 
produktů a služeb, zvyšování kvality regionální produkce a propagace regionu

• První certifikace v roce 2014: 12 držitelů (8 výrobců, 4 služby)

• Druhá certifikace v roce 2015: 6 držitelů (4 výrobci, 2 zážitky)

• Třetí certifikace v roce 2016: Výzva 1. – 31. 3. 2016 v kanceláři 
MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko

www.mashlinecko.cz – záložka Kvalita z Hlinecka

Regionální značka je udělována v těchto oblastech:

• Výrobky (potraviny a zemědělské produkty, řemeslné a přírodní produkty)

• Ubytovací a stravovací služby

• Zážitky (unikátní služba občanům a návštěvníkům vázaná na konkrétní 
lokalitu nebo aktivitu)

http://www.mashlinecko.cz/


Propagační materiály a publicita značky



Propagace regionální značky

• Letáky v tištěné formě v Infocentru

• Webové stránky MAS Hlinecko

• Jarmarky a selské trhy v Hlinsku

• Zpravodaj MAS, Hlinecké noviny

• Kabelová televize KIS Hlinsko

• Země Živitelka (prodejní stánky), Evropské dny 

• Časopis AGROvenkov

• Rozhovory s držiteli značky v rádiu POHODA

• Občerstvení z produktů regionální značky na 
seminářích, workshopech, schůzkách…



Rozvoj propagace regionální značky
• Videoprezentace držitelů značky

• Stálá podpora publicity formou letáků, bannerů a propagace na trzích a 
jarmarcích

• Rozšiřování trhů a jarmarků (četnost, obsah, tematické zaměření)

• Motivační soutěže pro obyvatele a návštěvníky regionu (znalost 
regionálních produktů)

• Zavedení stabilní regionální tržnice v regionu 

• Podpora stálého prodeje regionálních výrobků v prodejnách označených 
logem Regionální značky

• Pokračování propagace regionálních výrobků v Hlineckých novinách a 
zpravodaji MAS, představení jednotlivých držitelů značky

• Rozšiřování značky za hranice regionu i v zahraničí, navázání partnerství v 
rámci regionálních trhů, vzájemné obohacení nabídky účastníkům trhů

• Provázanost řemesel jako tradic do časopisu pro naše děti Hlinecký 
Strakáček, který je distribuován do škol, knihoven i úřadů obcí, ale i volně 
dostupný na Infocentru

• Pravidelné pokračující relace v kabelové televizi KIS Hlinsko

• Zajištění občerstvení z produktů regionální značky na seminářích, 
workshopech, schůzkách všech úrovní (firma, neziskovka, veřejná sféra, 
MAS…)



Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Realizační tým MAS Hlinecko

Kancelář: Máchova 1121, Hlinsko

Aktuality a průběžné informace na www.mashlinecko.cz

• Manažerka MAS pro realizaci strategie 

Olga Ondráčková: ondrackova@mashlinecko.cz;  777 111 078

• Kontaktní osoba pro projekty IROP

Lenka  Juklová: juklova@mashlinecko.cz; 606 122 349

• Kontaktní osoba pro projekty PRV a regionální značku:

Hana Rouhová: rouhova@mashlinecko.cz; 728 728 072

mailto:ondrackova@mashlinecko.cz
mailto:juklova@mashlinecko.cz
mailto:rouhova@mashlinecko.cz

