
uvádí… 





MAS Hlinecko v ČR 

Počet obyvatel 
(k 31.12. 2014)         
18 914 
 
Počet obcí: 18 
 
Počet členů: 55 
 
Rozloha: 20 620 ha 

 



Partnerem regionu  
Pomocníkem obcí, škol i 

občanů 
Spojujícím aktivistou  
Hybatelem dění v regionu 
„Polo“-donátorem regionu 
ZÁVĚR: MAS JE TÍM,  
            ČÍM JI CHCE MÍT REGION SÁM… 

 
 



 Jiné výchozí podmínky MAS 

Různá úroveň znalostí a 
spolupráce v území 

Jiné vedení a jiné     kanceláře 
CHUŤ     POVINNOST     
OBCE MOHOU VELMI POMOCI 

startu, rozvoji a stabilitě MAS     
                      (síla a zázemí) 

 



OBČANÉ 

MAS 

Nutná  
podmínka  
fungování MAS 



                                         
 IROP 

MAS 



Logo značky Co? Komu? Pro koho? Proč? 

je udělována těmto produktům: 
 Potraviny a zemědělské produkty 
 Řemeslné výrobky a jiné spotřební 

výrobky, přírodní produkty 
 Ubytovací a stravovací služby 
 Zážitky 
Žadateli jsou výrobci a poskytovatelé 
služeb na území MAS Hlinecko 
Uživateli jsou občané území a 
návštěvníci regionu 
Pro všechny občany= podpora místní 
výroby, produktů a patriotismu 
 

 

 

LEADER 





  Jednotná propagace a styl- logo, visačky, katalog 
  Soubor letáků (Čj, Nj, Aj, nově Fj), zpravodaj MAS 
  Prezentace výrobců – Rádio Pohoda 
  Okénko držitelů značky v kabelové TV Hlinsko                  
    (+ verze na Internetu pro občany okolních obcí) 
  Postupné představení výrobců (Hlinecké noviny,   
    zpravodaj MAS) 
  Reportáže Toulavá kamera 
  Samozřejmostí je občerstvení z reg. potravin na akcích    
    MAS, akcích členů i dalších subjektů (zvyk a pravidlo) 
  Místní jarmarky- propagace značky v regionu    
   (návštěvníci) 
  Veletrhy, výstavy mimo region  
                     (např. Země živitelka) 

 
 





 Videoprezentace držitelů značek- el. forma na webu + držitel 
 Příprava společných prodejen na území MAS (výrobce a držitel 

značky nabízí v prodejně výrobky a služby jiného držitele) 
 Vývěsní štíty „Prodejna regionálních výrobků“ , jednotné regály, 

jednotné chladicí boxy a vitríny na potraviny, u ostatních 
prezentace 

 Rozšíření fungujících krátkých dodavatelských řetězců, trhů a 
jarmarků v regionu (princip: výrobce- prodejce- zákazník) 

 Společná nabídka „rautů“-občerstvení pro subjekty z regionu 
 Společná nabídka „produktů“ z regionu pro obce a firmy- 

dárkové balíčky pro významné hosty, vánoční odměny pro 
zaměstnance /proč nabízet víno, když máme svou medovinu?/ 

 Dle možností a typu produktu – nabídka regionálního výrobku 
jako „ceny“ na různých akcích v regionu 

 Společné a jednotné vývěsní tabule u jednotlivých prodejců/ 
držitelů značky ( informace o reg. produktech ) 

 A mnoho dalších nápadů, které jsme ještě nevymysleli, ale            
              pomohou propagovat region i naše výrobce a zvýšit  
                                             u obyvatel hrdost na svůj region 

 



Obálka knihy S kým? K čemu? Pro koho? 

 Spolupráce s obcemi, historiky, 
pamětníky, církvemi v území 

 Faktický přehled o rozsahu a stavu 
regionálních památek, pasport 

 Výtisky pro obce, členy, knihovny 
   a školy, pro občany a návštěvníky  
 Podklad pro získávání dotací  
 Postupná obnova památek 
 Systematické zpracování oblasti 
 Elektronická forma na webu MAS 

 

LEADER 



 



LEADER 



 

S kým? K čemu? Pro koho? 

 

 Spolupráce s obcemi, přírodovědci, historiky, 
pamětníky 

 Doplňková publikace o regionu pro školy  
 Vzdělávací a historická brožura pro občany a 

návštěvníky- komerčně 
 Výtisky pro obce, členy MAS a knihovny obcí- 

možnost, jak se dovědět o historii regionu více 
 Výtisky pro knihovny obcí  
 Systematické zpracování oblasti 

 

LEADER 



 



LEADER 







Kniha tvořená dětmi Letáky o historii obcí 





Kniha pověstí a pohádek, 
pexeso, logo projektu  

Celorodinná hra, puzzle, 
omalovánky 





Praktický návod pro vedení 
knihovny v 21.století 

Omalovánky a komiksy 





Projekt spolupráce (knihovny)  

Seznámení se s deskovými hrami  

Příprava a realizace akce MASkoHRANÍ pro děti 
a pro školy, odpoledne pro veřejnost 

V roce 2016 bude již 3. ročník (ve spolupráci   
s městem a školami) 

impuls 

impuls 

impuls 



Projekt spolupráce (knihovny)  
Zapojení obce Vysočina, která neměla knihovnu 
s cílem vytvořit malou knihovnu na obci 
Inspirace u ostatních knihoven /knihovna není 
místností s knihami, ale místem setkávání/ 
Nová knihovna v nově rekonstruovaných 
prostorách slouží a funguje jako společenská 
místnost 2x týdně (a mimo jiné                       
se zde půjčují knihy)                                    
NAŠE HRDINKA, KTERÁ  
MÁ VŠE NA SVĚDOMÍ 

impuls 

impuls 

impuls 

impuls 

TO JE ONA 





MAS spolupracuje s: 

 obcemi 

 školami 

 podnikateli 

 neziskovkami 

 občany 

 spřátelenými MAS 

 partnery na všech 
úrovních 

MAS pracuje pro: 

 obce 

 školy 

 podnikatele 

 neziskovky 

 občany 

 svou přírodu 

 svou historii 

 svou budoucnost 



Team MAS Hlinecko 

 


