
KRAJSKÉ SDRUŽENÍ MAS 
PARDUBICKÉHO KRAJE 

Přehled strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD) v Pardubickém 

kraji k prezentaci na Regionální stálé 
konferenci Pardubického kraje 





 

Výše dotace cca 200 mil. Kč 
Celková výše dotace v regionech              
cca 210 mil. Kč (dotace + vlastní podíl) 
Cca 850 míst realizace projektů MAS 
Výdaje vynaloženy  prostřednictvím 7 MAS  

 



IROP (SCLLD) 

PRV (SCLLD) 

OPZ (SCLLD) 

OPŽP (SCLLD) 

Celkem předpoklad 2014-2020  

(13 MAS) 

Realita 2007-2013 (7 MAS) 

OPTP - Animace 

OPTP - Administrace 

OPVVV (Animace - šablony)  

Celkem OPTP 

Ročně MAS výdaje na provoz 

 

» 532,263 mil. Kč 

» 247,669 mil. Kč 

» 116,270-151,151 mil. Kč 

» 21,561 mil. Kč 

 

» 917,763 mil. Kč 

» cca 200 mil. Kč 

»   76,203 mil. Kč 

»   53,746 mil. Kč 

»   21,476 mil. Kč (všechny MAS) 

» 155,904 mil. Kč 

» Prům. 1,33 mil. Kč/rok/ MAS    



Hlavní priority strategií jednotlivých MAS 
Pardubického kraje 

Vyjádření  
v % 

Cestovní ruch, turistika 100% 
Obce - vzhled, výstavba, bydlení, infrastruktura, řízení obcí, 
bezpečnost obyvatel 100% 
Podnikání, zaměstnanost, služby 100% 
Životní prostředí, ekologie, zeleň, krajina, voda  100% 
Doprava - silnice, zastávky, dopravní síť - vlaky, autobusy, 
cyklodoprava, bezpečnostní prvky 92% 
Školství a vzdělávání  92% 
Zemědělství, lesnictví 92% 
Volnočasové aktivity, kultura, sport, společenský život 92% 
Kulturní a sakrální dědictví regionu, památky 92% 
Místní partnerství, regionální i zahraniční spolupráce, rozvoj regionu 83% 
Sociální služby a zdravotnictví, prevence  67% 
Další priority 25% 



 Příprava projektů spolupráce mezi MAS (Mezi MAS      
v ČR, přeshraniční, nadnárodní ) 

 Příprava individuálních integrovaných projektů 
 Malá grantová schémata (školy, spolky…) 
 Správa regionálních značek 
 Služby malým obcím (dotační poradenství, účetnictví, 

právní služby apod.) 
 Destinační management- cestovní ruch 
 Dny MAS, měkké akce, půjčování vybavení 
 Vydávání regionálních publikací 
 Tvorba Místních akčních plánů /návaznost šablony  
 A mnoho dalších… 

 





Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 18 914 
Počet obcí: 18 
Počet místních částí: 67 
Počet členů: 55 
Rozloha: 20 620 ha 
Hustota ob.: 91,7 ob/km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Mias OC, s r.o. 
Zastoupený: 
Ing. Martin Pavliš 
Manažerka pro strategii: 
Ing. Olga Ondráčková 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 4 
Web: www.mashlinecko.cz 

 



Motto MAS:  
Chceme být dobrým místem pro život místních          

a přitažlivým územím pro návštěvníky 
 IROP       25,209 mil. Kč/ progr. období 
 PRV      12,197 mil. Kč/ progr. období 
 OPŽP        7,014 mil. Kč / progr. období  
 OPZ      11,011 mil. Kč/  progr. období  
          CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 

54,817 mil. Kč 
 
http://www.mashlinecko.cz/indexx.php?id=strategie_regionu 

 



       
              
 IROP 1 Cesty domů 

         

IROP 2 Bezpečný          AKČNÍ PLÁN 
 
       IROP 1 Cesty domů 
X       IROP 2 Bezpečný region 
                          IROP 3 Vzdělávání a  
                                       rozvoj osobnosti 
                          IROP 4 Komunitní a 
                    sociální infrastruktura 
       IROP 5 Sociální podnikání 
        
        PRV 1 Kvalita z regionu 
                    Hlinecka 
P        PRV 2 Konkurenceschopný
                             zemědělec 
        PRV 3 Venkovský podnikatel
        PRV 4 Atraktivní les 
        PRV 5 Technika pro les
                    a dřevo 
        PRV 6 Spolupracující MAS 
        
         OPZ 1 Sociální a  
                    komunitní služby
        OPZ 2 Podpora sociálního
                                       podnikání        
 
        OPŽP 1 Výsadba dřevin 
         
OPŽP 1 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
Soc. infrastruktura 

 
 



*Nositel MAP za ORP Hlinsko 

*Společné měkké akce, individuální integrované projekty, poradenství    

*Spolupráce se školami (MŠ, ZŠ, gymnázium- vzdělávací akce,  

  výstavy, exkurze, rozšíření mimoškolní činnosti) 

*Správa a rozšíření aktivit regionální značky „Kvalita z  Hlinecka“  

  (trhy a jarmarky, web, regionální prodejny, publicita) 

*Spolupráce se zahraničními MAS 

*Poradenství podnikatelům OPPIK + služby obcím 

*Regionální publikace+ web  (zpravodaj, zpravodaj pro děti Hlinecký   

  Strakáček, učebnice, historické publikace, materiály cest. ruchu, mapy…) 

*Grantový program MAS pro NNO „Malý hlinecký hrnec“ 

*Další akce, které přinese čas a budou smysluplné  

 

 



 
Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 20 128 
Počet obcí: 21 
Počet členů: 48 
Rozloha: 28 446 ha 
Hustota ob.: 73,1 ob/km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Programový výbor 
Zastoupený: 
Ing. Miloslav Sejkora 
Manažerka pro strategii: 
Petra Martinů, DiS. 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 4 
Web: www.maspolicko.cz 

 



 
IROP     27,134 mil. Kč/ progr. období 
PRV      15,135 mil. Kč/ progr. období 
OPZ      10,842 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
 

53,111 mil. Kč 
 

http://www.maspolicsko.cz/programovaci-
obdobi-2014-2023/schvalena-strategie-2014 

 



                                            

                                    Akční plán 
 

       IROP 1 – Bezpečnost dopravního                   
                                        provozu 
       IROP 2 – Vzdělávání 
       IROP 3 – Sociální služby 
       IROP 4 – Sociální podnikání 
       IROP 5 – IZS 
 
        PRV 1 – Zemědělské podnikání 
        PRV 2 – Lesnická infrastruktura 
        PRV 3 – Podnikání na venkově 
        PRV 4 – Zpracování a uvádění 
                                       na trh zemědělských 
       produktů 
        PRV 5 – Technika do lesů 
        PRV 6 – Rekreační využití lesů 
        PRV 7 – Projekty spolupráce 
 
        OP Z 1 – Sociální služby a   
        sociální začleňování 
        OP Z 2 - Zaměstnanost 

  
  

Strategický cíl Specifický cíl Opatření

1.1.1.Rozvíjení spolupráce veřejné sféry, neziskových a

podnikatelských organizací na území

1.1.2.Rozvíjení vnějších vztahů MAS

2.1.1.Modernizace zázemí a vybavení vzdělávacích

institucí a jejich areálů

2.1.2. Zkvalitnění výuky formou individuálních projektů

škol

2.1.3.Spolupráce vzdělávacích institucí

2.2.1.Revitalizace a budování technického zázemí a

vybavení zařízení poskytujících zdravotní a sociální

služby vč. jejich areálů

2.2.2. Podpora vzniku nových a zvýšení kvality stávajících

zdravotních a sociálních služeb a jejich koordinace na

území MAS

2.3.1. Zakládání a rozvoj sociálního podnikání

2.3.2. Podpora aktivit pro začleňování osob sociálně

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a

národnostních menšin

2.4.1.Modernizace a budování technického zázemí a

vybavení zařízení pro sportovní, kulturně společenské a

volnočasové  aktivity

2.4.2.Podpora a rozvoj sportovních, kulturně

společenských a volnočasových aktivit

2.5.1.Podpora péče o kulturní a historické památky a

jejich areály

2.5.2. Obnova a budování doprovodné infrastruktury

k přírodnímu a kulturnímu dědictví

3.1.1. Modernizace a výstavba komunikací III. a IV. třídy,

místních komunikací, chodníků, cyklotras a cyklostezek,

doprovodných prvků dopravy a prvků zvyšující dopravní

bezpečnost

3.1.2. Modernizace a výstavba veřejných prostranství,

parků a podpora péče o zeleň v obcích

3.1.3. Obnova technického zázemí a vybavení jednotek

SDH v kategoriích JPO II - V

3.2.1.Modernizace a budování vodovodních,

kanalizačních sítí a ČOV v obcích

3.2.2.Modernizace inženýrských a technologických sítí a

energetických zdrojů

3.2.3. Podpora efektivního nakládání s odpady

4.1.1. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

4.1.2. Podpora lesnické infrastruktury

4.1.3. Podpora lesního hospodaření

4.2.1.Podpora rozvoje a zakládání malých a středních

podniků

4.2.2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských

produktů

4.3.Rozvoj potenciálu 

pracovních sil

4.3.1.Podpora vzdělávání obyvatel regionu

5.1.1. Podpora rozvoje základní a doprovodné

infrastruktury cestovního ruchu

5.1.2. Koordinovaný rozvoj marketingu služeb cestovního

ruchu a tvorby produktů cestovního ruchu

5.1.3. Podpora tvorby regionálních produktů

6.1.1.Budování a obnova návštěvnické infrastruktury

6.1.2.Podpora zachování krajinného rázu

6.1.3. Zakládání a péče o zeleň ve volné krajině

6.2.1. Protipovodňová opatření

6.2.2. Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie a

snižování energetické náročnosti budov

6.2.3. Snižování emisí do ovzduší

6.2.4. Enviromentální výchova a vzdělávání

5.      Rozvoj 

v oblasti 

cestovního ruchu

5.1.Efektivní využití potenciálu 

území pro rozvoj cestovního 

ruchu

6.      Zvyšování 

stability krajiny a 

péče o životní 

prostředí

6.1.Podpora biodiverzity 

území

6.2.Péče o životní prostředí

3.      Moderní a 

kvalitní technické 

zázemí

3.1.Výstavba a modernizace 

technického zázemí v regionu 

a zvyšování bezpečnosti 

obyvatel

3.2. Výstavba a modernizace

inženýrských sítí a staveb

v odpadovém hospodářství,

podpora nových technologií

v nakládání s odpady

4.      Rozvoj 

podnikání a zvýšení 

konkurenceschopn

osti

4.1.Posílení 

konkurenceschopnosti 

v oblasti zemědělství a 

lesnictví se zachováním 

stability krajiny4.2.Podpora malého a 

středního podnikání na 

venkově 

1. Rozvoj partnerské 

spolupráce

1.1.Budování a posilování

partnerských vztahů rozvojových

aktérů na území MAS s důrazem

na využití potenciálu území

2. Kvalitní život v 

obcích

2.1.Zlepšení podmínek 

pro vzdělávání 

2.2. Zlepšení kvality zdravotních a

sociálních zařízení, rozšíření

spektra zdravotních a sociálních

služeb

2.3. Sociální začleňování

2.4  Rozšíření a zkvalitnění 

nabídky služeb a zázemí pro 

volnočasové aktivity v regionu

2.5.Uchování kulturního  a 

přírodního dědictví



*Nositel MAP ORP Polička 
*Spolupráce se vzděl. organizacemi na území MAS 
*Spolupráce s NNO - poradenský servis, pořádání akcí 
*Tvorba sítě regionálních producentů a reg. značky  
*Propagace místních subjektů 
*Regionální zpravodaj a propagace na webových  
  stránkách MAS 
*Pořádání vzdělávacích akcí pro místní subjekty dle  
  aktuálních a požadovaných témat 
*Tvorba naučné stezky regionem Poličska  
 
 
 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 31 084 
Počet obcí: 27 
Počet mikroregionů:  
Počet členů: 33 
Rozloha: 33 981 ha 
Hustota ob.: 91 ob./km2 

Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Vladimír Buchta  
Manažer pro strategii: 
Petr Škoda, DiS. 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3-4 
Web: www.massvitava.cz 

 



Motto MAS:  

Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale způsob jak 
podél toku řeky lépe žít 

 IROP     41,552 mil. Kč/ progr. období 

  PRV       19,187 mil. Kč/ progr. období 

 OPZ      14,470 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 

75,209 mil. Kč 
http://massvitava.cz/zverejneni-finalni-verze-strategie-clld 

 



        
         AKČNÍ PLÁN: 

IROP 
IROP 1 – Bezpečná doprava  

IROP 2 – Bezpečnost v území 
MAS 

IROP 3 – Kvalita služeb v 
sociální oblasti 

IROP 4 – Sociální podnikání 

IROP 5 – Podpora vzdělávání 

 

PRV 
FICHE 1 – Podpora zemědělských 
podnikatelů 

FICHE 2 – Rozvoj nezemědělského 
podnikání 

FICHE 3 – Technika pro lesní 
hospodářství 

FICHE 4 – Rekreační funkce lesa 

FICHE 5 – Protipovodňová 
prevence v lesích 

FICHE 6 – Ochrana lesních dřevin 

FICHE 7 – Potravinové řetězce a 
místní trhy 

FICHE 8 – Projekty spolupráce 

 

OP ZAM 
ZAM 1  - Komunitní a sociální 
služby 

ZAM 2 – Sociální podnikání 

ZAM 3 – Prorodinná opatření 

 

 



 

*Nositel MAP za ORP Svitavy 

*Poradenská a konzultační činnost žadatelům o dotaci  

  nad rámec SCLLD 

*Spolupráce se zahraničními partnery, výměnné pobyty,  

  předávání zkušeností 

*Propagace místních subjektů 

*Spolupořadatelství kulturních a společenských akcí v území 

*Úvaha o založení regionální značky 

*Pořádání vzdělávacích akcí dle aktuálních témat 

*Hledání  a využívání dalších příležitostí pro rozvoj regionu 

 

 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 26 512 
Počet obcí: 33 
Počet místních částí: 62 
Počet členů: 33 
Rozloha: 41 728 ha 
Hustota ob.: 63,5 ob./km2 

Forma: o.p.s. 
Statut. orgán-ředitelka: 
Miroslava Šejnohová 
Manažerka pro strategii: 
Miroslava Šejnohová 
Zástupce : 
Bc. Lenka Křenková 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3-5 
Web: www.masmtj.cz 

 



Motto MAS:  
„Vše dobré pro region, kde žiji, žiješ, žijeme“ 

 
IROP       35,537 mil. Kč/ progr. období 
PRV        22,722 mil. Kč/ progr. období 
OPZ        12 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
69,225 mil. Kč 

http://www.masmtj.cz/strategie-clld-2014-2020/ 
 

 



Akční plán 
IROP: 
O CLLD 1A: Kvalitní školství 
O CLLD 1B: Rozvoj sociálních služeb 
O CLLD 1C: Sociální podnikání 
O CLLD 1D: Ochrana kulturního dědictví 
 

OPZ: 
O CLLD 2A: Rozvoj sociálního podnikání 
O CLLD 2B: Šance pro rodiny a ostatní znevýhodněné občany 
 

PRV: 
FICHE 3A:  Rozvoj zemědělského podnikání 
FICHE 3B: Podnikání na venkově 
FICHE 3C: Technika do lesů 
FICHE 3D: Vítejte v lese 
FICHE 3E: Spolupráce MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Nositel MAP za ORP Moravská Třebová 

*Spolupráce se školami v území (mateřské a základní školy) 

*Poradenská činnost obcím a podnikatelům v území mimo SCLLD 

*Spolupráce v rámci MAS Pardubického kraje, rozšíření spolupráce  

  do sousedních krajů 

*Vytvoření regionální značky, podpora a propagace místních výrobků  

   a služeb 

*Vytvoření regionálních učebnic, encyklopedií 

*Podpora a propagace turistického ruchu 

*Pořádání odborných konferencí 

*Poradenství neziskovým organizacím – stanovy, zápisy do rejstříku 

 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 18 330 
Počet obcí: 15 
Počet místních částí: 23 
Počet členů: 32 
Rozloha: 18 661 ha 
Hustota ob.: 98,2 ob/km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Farma Kněžour 
Zastoupený: 
Lenka Kněžourová 
Manažerka pro strategii: 
Ing. Radka Báčová 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3 
Web: 
www.maslanskrounsko.cz 

 



 
 

IROP        24,512 mil. Kč/ progr. období 
PRV       11,255 mil. Kč/ progr. období 
OPŽP                 0 mil. Kč / progr. období  
OPZ         9,772 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
45,539 mil. Kč 

https://drive.google.com/folderview?id=0B-
ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing 

http://www.maslanskrounsko.cz/ 
 
 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B-ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B-ZJubtLnVhGS2xwcGxYMHJORXM&usp=sharing


Klíčová oblast č.I 

Obce Lanškrounska 

Podoblast I.1 Rozvoj 
občanské 

vybavenosti pro 
sport, kulturu apod. 

Podoblast I.2 
Investice do 

technické 
infrastruktury 

Podoblast I.3 
Bezpečnost v obcích  

Klíčová oblast č.II 

Lidé Lanškrounska 

Podoblast II.1 
Rozvoj sociálních 

služeb 

Podoblast II.2 
Zdravotnictví 

Podoblast II.3 
Podpora rozvoje v 
oblasti vzdělávání 

Klíčová oblast č.III 

Ekonomika a 
zaměstnanost 

Podoblast III.1 
Podpora malého a 

středního podnikání  

Podoblast III.2 
Začleňování 

znevýhodněných 
skupin na trh práce 

Podoblast III.3 
Podpora rozvoje 
cestovního ruchu Klíčová oblast č.IV 

Občanská společnost 

Podoblast IV.1 
Podpora činnosti 

neziskových 
organizací 

Podoblast IV.2 
Zachování 

kulturního dědictví 

Podoblast IV.3 
Budování identity 
občanů s územím 

Klíčová oblast č.V 

Životní prostředí, zemědělství a 
lesnictví 

Podoblast V.1 
Zlepšování stavu 

životního 
prostředí 

Podoblast V.2 
Rozvoj 

udržitelného 
zemědělství 

Podoblast V.3 
Rozvoj přírodě 

blízkého lesnictví 

       
              

          AKČNÍ PLÁN 
 
        IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 
        IROP 2 ZZvýšení připravenosti HZS k řešení  
                                    a řízení rizik a katastrof  
                                       IROP 3 Komunitní centra                         
         IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání  
          IROP 5 Investice v oblasti základního a  
                                      středního vzdělávání  
          IROP 6 Rozvoj neformálního a zájmového 
                     vzdělávání    
         
              PRV 1 Investice do zemědělských podniků
          PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských  
                                   produktů na trh  
           PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného  
                                   podnikání v regionu  
             PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí  
                                     lesů   
             PRV 5 Investice v oblasti lesního  
                                           hospodářství a zpracování dřeva 
           PRV 6 Projekty spolupráce  
          
            OPZ 1 Podpora sociálního začleňování  
                                     osob ohrožených sociálním  
                       vyloučením   
                    OPZ 2 Sociální podnikání    
          OPZ 3 Prorodinná opatření 
 
          

      
OPŽP 1 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
Soc. infrastruktura 

 
 



* Spolupráce při tvorbě MAP ORP Lanškroun 

* Zavedení regionální značky a podpora regionálních výrobců 
(jarmarky, workshopy apod.) 

* Zavedení jednotného konceptu regionální výuky do školních 
vzdělávacích programů základních škol 

•* Vydávání zpravodaje MAS 

* Poradenství v oblasti dotací z ostatních operačních programů, 
národních zdrojů apod. pro obce i ostatní subjekty v území 

* Pořádání vzdělávacích akcí, workshopů, exkurzí apod.  

* Další činnosti, které postupně vyplynou z potřeb území. 
 

 



Počet obyvatel 
(k 1. 1. 2014): 86 779  
Počet obcí: 57 
Počet členů: 50 
Rozloha: 778,57 km2 
Hustota ob.:111,46 ob/km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Živa zemědělská obchodní, 
a. s. 
Zastoupený: 
Ing. Oldřich Žďárský 
Manažerka pro strategii: 
Ing. Ivana Vanická 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 8,4 (včetně 
odborných realizátorů MAP) 
Web: www.mas.orlicko.cz 

 



 
   IROP   116,120 mil. Kč/ progr. období 
    PRV 46,488 mil. Kč/ progr. období 
    OPZ 13,930 mil. Kč/  progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
176,538 mil. Kč 

http://www.mas.orlicko.cz/strategie-
dokumenty 

 
 



Klíčové oblasti a podoblasti 
 SCLLD MAS ORLICKO 
  
Klíčová oblast 1 : Lidé a občanská společnost 
» Služby prevence a inkluzívní podpory v území 
» Rozvinutá občanská společnost 
» Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i  
 účastníků vzdělávání 
» Neformální a celoživotní vzdělávání  
  
Klíčová oblast 2: Podnikatelský sektor a trh práce 
» Rozvinutá zemědělská výroba a lesnictví  
» Dostupný a šetrný cestovní ruch 
» Fungující a rostoucí sektor nezemědělského podnikání 
» Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny 

 
Klíčová oblast 3: Investiční rozvoj území 
» Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost  
 v obcích 
» Kvalitní, bezpečná a ekologická doprava v území 
» Kulturní a sakrální dědictví regionu 

 
Klíčová oblast 4: Krajina a příroda 
» Rozvoj etablovaných a inovativních produktů a služeb 
» Péče o volnou krajinu 
» Kvalitní životní prostředí v sídlech 

 
 

Seznam opatření SCLLD MAS ORLICKO 
 

Programový rámec PRV 
• PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění  
• PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské 

výroby  
• PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba  
• PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby  
• PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování 

dřeva  
• PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání  
• PRV/7 Neproduktivní investice v lesích  
• PRV/8 Zlepšení kvality polních cest  
Programový rámec IROP 
• IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny  
• IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy 
•  IROP/3 Venkovská komunitní centra  
• IROP/4 Kvalitní vzdělání na všech jeho úrovních  
• IROP/5 Vzdělávání žáků se SVP  
• IROP/6 Neformální a zájmové vzdělávání  
• IROP/7 Dostupná péče o děti  
• IROP/8 Inovace ve vzdělávání  
• IROP/9 Infrastruktura sociálních služeb  
• IROP/10 Regionální komunitní centra 
• IROP/11 Infrastruktura pro sociální podnikání    
Programový rámec OP Z 
• OPZ/1  Rozvoj služeb sociálního začleňování  
          a prevence sociálního vyloučení  
• OPZ/2  Podpora sociálně vyloučených lokalit  
• OPZ/3 Podpora sociálního podnikání  
• OPZ/4 Prorodinná opatření  

 



 

*Nositel MAP za ORP Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí, Česká    

  Třebová 

*Spolupráce se školami (MŠ, ZŠ, gymnázium) 

*Účast na projektu reg. značky Orlické hory - originální produkt 

* Ustavení Zemědělského Klastru Orlicko, z. s. a příprava projektu    

   Evropského inovačního partnerství (PRV) 

*Příprava dalších projektů s regionálním přesahem (ovocné stezky,  

  regionální publikace, projekt na zvyšování standardů kvality   

  sociálních služeb, digitalizace kronik, …) 

*MAS provozuje konzultační a vzdělávací servis pro NNO z území     

  Orlicka 
 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 45 660 
Počet obcí: 54 
Počet členů: 27 
Rozloha: 51 786,7 ha 
Hustota: 81,17 ob./km2 
Forma: o.p.s. 
Statut. orgán-předseda: 
Ing. Petr Vomáčka 
Manažer pro strategii: 
Ing. Petr Vomáčka 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 5 
Web: mas-lit.cz 

 



Alokace MAS Litomyšlsko 
 
    IROP     61,2 mil. Kč/progr. období 
     PRV  29,0 mil. Kč/progr. období 
     OPZ  10,8 mil. Kč /progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
101,0 mil. Kč 

http://www.mas-li.cz 
 

 



Vize Strategické cíle Specifické cíle Opatření

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu

1.1.7 Památky

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu

1.2.6 Lesní cesty

1.2.7 Polní cesty

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů

1.4.1 Podnikání

1.4.2 Zemědělství

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce

1.4.5 Sociální podnikání

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života

2.2. Efektivní 

využívání 

společného kapitálu

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS

Příjemný region

1. Podmínky pro 

život a vše, co k 

němu patří

1.1. Silná místní 

soudržnost a 

sounáležitost

1.2. Kvalitní 

infrastruktura

1.3. Kvalitní životní 

prostředí

1.4. Silná místní 

ekonomika

2. Příjemný a 

rozvíjející se život v 

regionu

2.1. Zodpovědná 

společnost



 

 Poradenství a vzdělávání pro subjekty a osoby v regionu 

 Informovanost regionu –tištěné i elektronické informační 

materiály… 

 Provoz internetového IS 

 Podpora akcí jiných subjektů/pořadatelů 

 Osvětové, kulturní, sportovní a společenské akce 

 Regionální značka – zvažuje se koncept podpory regionální 

produkce 
 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 21 261 
Počet obcí: 21 
Počet místních částí: 76 
Počet členů: 48 
Rozloha: 22 000 ha 
Hustota ob.: 96,6 ob/km2 

Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Město Skuteč 
Zastoupený: Pavel Bezděk 
Manažerka pro strategii: 
Mgr. Eva Feyfarová 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3 
Web: www.mas-skch.cz 

 



 
Motto MAS:  
REGION ZDRAVÍ – ŽIVOT NÁS TU BAVÍ 

 
 
 

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele  
51,25 mil. Kč  

 
 

 

  
 
            
 
 
 

                            

IROP 28,45 mil. Kč/ progr. období 
 PRV 12,6   mil. Kč/ progr. období 
 OPZ 10,2   mil. Kč/ progr. období  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.mas-skch.cz/strategie-sclld/ 
 

 



Klíčová 

oblast 

Pořadí specifických cílů dle významnosti pro region MAS na základě 

identifikace problémů a potřeb 

P
o
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n
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 b

u
d

o
u

cn
o

st
 1. 

SC 2.2 Umožnit růst zaměstnanosti na základě potřeb regionu, 

zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel a znalosti potřeb místních 

zaměstnavatelů 

2. 
SC 2.5 Podpořit činnost místních podnikatelů-sociálních podniků jako 

cestu k sociálnímu začleňování, 

3. SC 2.6 Podněcovat rozvoj služeb 

4. 
SC 2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj 

regionu 

5. SC 2.1 Rozvoj a zvyšování kvality služeb 

6. SC 2.4 Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání 

Ži
je

m
e

 s
p

o
ko

je
n

ě
, 

zd
ra

vě
, o

so
b

n
o

st
n

ě 

ro
st

e
m

e
 

1. 
SC 3.1 Zvyšovat úroveň a rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání v rámci 

zlepšení konkurenceschopnosti místní pracovní síly 

2. SC 3.2 Budovat region zdraví (sociálního, duševního i fyzického) 

3. 
SC 3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora 

činnosti NNO 

C
h

rá
n

ím
e

 s
vů

j ž
iv

o
tn

í 

p
ro

st
o

r 

1. SC 1.1 Posílit environmentální charakter zemědělství 

2. SC1.2 Snížit ekologickou zátěž území 

3. SC1.3 Posílit prevenci proti ekologickým katastrofám 

4. SC1.4 Efektivně využívat zemědělské půdy a lesů 

5. SC1.5 Zvýšit kvalitu života a udržitelné využívání zdrojů v regionech 

Hierarchie cílů rozvoje regionu 
Vzhledem k identifikaci dvou sociálně vyloučených lokalit na území MAS SKCH, kde zatím není uplatněn 
koordinovaný přístup, výraznému vnímání problematiky nezaměstnanosti a malému rozvoji drobného 
podnikání mezi stěžejní cíle rozvoje regionu patří: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové rámce a fiche 

Programový rámec IROP: 

1. Opatření IROP: Bezpečnost, odolnost a připravenost 
regionu - podmínka rozvoje 

2. Opatření IROP: Sociální inkluze - cesta moderní 
komunity 

3. Opatření IROP: Sociální bydlení - pomoc v nouzi 

4. Opatření IROP: Sociální podnikání - zisk nejsou jen 
peníze 

5. Opatření IROP: Kvalitní vzdělávání - úspěšná 
budoucnost 

 

Programový rámec OPZ: 

1. Opatření OPZ: Sociální služby a sociální začleňování 

2. Opatření OPZ: Zaměstnanost v území 

3. Opatření OPZ: Sociální podnikání – prospěch pro 
všechny 

 

Programový rámec PRV: 

1. Fiche: Prosperující venkov - rozvoj zemědělských 
podniků 

2. Fiche: Cestou kvality - zpracování  regionálních 
zemědělských produktů 

3. Fiche: Spokojený zákazník  - rozvoj regionálního  
podnikání 

4. Fiche: Spoluprací k zisku -  konkurenceschopné 
místní trhy  

5. Fiche: Projekty spolupráce MAS SKCH 



 

*Pokračování v budování místních partnerství, společné individuální projekty 

*Zapojení do projektů spolupráce (propagace území, web, letáky, konference,  

  festivaly,..) 

*Zapojení do tvorby MAP Chrudim 

*Projekt na podporu spolupráce místních aktérů na trhu práce, příprava burzy    

   práce, spolupráce se zaměstnavateli v území 

*Činnost v PS Vzdělávání NS MAS ČR – koordinace spolupráce s VŠ ČR, nově  

  spolupráce s Univerzitou Pardubice, další vzdělávání manažerů MAS, koordinace      

  krajských seminářů k animaci škol, spolupráce s KAP 

                                    *Projektové poradenství v oblasti individuálních projektů 

                                    *Organizace školení v oblasti sociálního podnikání a dle zájmu 
        regionu, včetně metodiky a poradenství při zakládání 
        integračních a environmentálních sociálních podniků  

     

                                       

http://www.zivefirmy.cz/obec-restoky_f227465?cz=906&region=94


Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 32 160 
Počet obcí: 15 
Počet místních částí: 33 
Počet členů: 51 
Rozloha: 106 km2 
Hustota ob.: 303 ob/km2 2 

Statut. orgán-předseda: 
Město Chrudim 
Zastoupený: 
Šárkou Trunečkovou, DiS. 
Manažer pro strategii: 
Mgr. Tomáš Černý 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 4 
Web: 
www.maschrudimsko.cz 

 

» Mapa + logo 



Motto MAS: Tady jsme doma! 
 
 IROP     42,803 mil. Kč/ progr. období 
 PRV    10,152 mil. Kč/ progr. období 
 OPZ    14,220 mil. Kč / progr. období  
 OPŽP              0 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
67,175 mil. Kč 

http://www.maschrudimsko.cz/strategie-komunitne-
vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-chrudimsko-20142020-

sclld 
 

 



 

 

IROP – 1. Rozvoj a podpora udržitelné mobility, 2. Zmírnění dopadů živelných pohrom, 3. Vytvoření zázemí pro 
poskytování služeb (infrastruktura), 4. Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti 
znevýhodněných skupin, 5.  Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin  

OPZ – 1. Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin, 2. Podpora zdravotně- sociálních 
služeb včetně prevence kriminality, 3. Podpora vzniku a činnosti komunitních a dobrovolnických center,          
4. Podpora prorodinných opatření 

PRV- 1. Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků, 2.  Zlepšení podmínek pro 
činnost regionálních zemědělských podniků, 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4. Rozvoj 
lesnické infrastruktury, 5. Rozvoj zemědělské infrastruktury, 6. Rozvoj nezemědělských činností místních 
podniků, 7. Rozvoj rekreačních funkcí lesů, 8. Podpora cílů SCLLD realizací projektů spolupráce 



• Certifikace, marketingu a odbytu místní produkce     
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ve spolupráci s 
MAS ŽHR 

 
• Marketingová podpora cestovního ruchu v rámci 

turistické oblasti    Chrudimsko-Hlinecko a 
Národního geoparku Železné hory 

 
• Poradenství  v oblasti dotací (obecně pro subjekty v 

MAS CR) 
 
• Propojování subjektů MAS ke zvyšování celkové 

konkurenceschopnosti regionu (síťování) 
 
• Spolupráce MAS v ORP na tvorbě MAP (místního 

akčního plánu v oblasti vzdělávání) 
 

 
* 
 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 45 155 
Počet obcí: 72 
Počet členů: 70 
Rozloha: 506,87 ha 
Hustota ob.: 89,08 ob./km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Český svaz chovatelů Svinčany 
Zastoupený: 
Josef Blažek 
Manažer pro strategii: 
Martin Písař 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022:  3 
Web: www.zeleznohorsky-
region.cz 

 



  IROP     60,184 mil. Kč/ progr. období 
  PRV       29,760 mil. Kč/ progr. období 
  OPŽP     12,836 mil. Kč / progr. období  
  OPZ      10,030 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
112 662 mil. Kč 

http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10770&menu=4527 

Motto MAS:   
Spoluutváříme „živý“ region, jenž při cestě k zachování 

a renesanci tradičních hodnot vytváří možnosti pro 
hospodářský růst a vývoj občanské společnosti.  



Zde si zvolte popis strategických-specifických cílů a  

opatření 



*Systém certifikace, marketingu a odbytu místní produkce   

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt v rámci ARZ ČR 

*Koordinace zvyšování konkurenceschopnosti lokální produkce  

= místní jedinečnost (CHKO ŽH, NGŽH) = zdroj lokální ekonomiky 

*Osvěta a vzdělávání při zvyšování kvality lokálních služeb  

(držitel certifikátu ČSKS 1. a 2.stupně jako 1.MAS v ČR) 

*Služby oblastního destinačního managementu CR                                     
(koordinace v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko) 

*Osvěta při práci s veřejným prostorem obce a krajiny (publikace, semináře) 

*Podpora transformace místních škol na „Komunitní školy“ = funkční centra 
celoživotního vzdělávání a mimoškolních aktivit  

*Nositel MAP pro ORP Přelouč, partner MAP ORP Chrudim a Pardubice 

*Spolupráce s Univerzitou Pardubice-mezinárodní projekt ERDI-6 univerzit 
EU a jejích regionálních partnerů, přenos praxe do výuky 

*Rozvoj systému výměny informací napříč sférami-regiony-subjekty-lidmi  



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 12 604 
Počet obcí: 26 
Počet místních částí: 29 
Počet členů: 25 
Rozloha: 14 500 ha 
Hustota ob.: 79 ob/km2 
Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Regionální svazek obcí 
Bohdanečsko 
Zastoupený: 
Ing. Ladislav Štěpánek 
Manažerka pro strategii: 
Ing. Daniela Dvořáková 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 1,5  
Web: www.mas-bohdanecsko.cz 

 



Motto MAS: „Společně síťujeme Bohdanečsko.“ 
 
IROP     16,721 mil. Kč/ progr. období 
PRV      8,429 mil. Kč/ progr. období 
OPŽP             0 mil. Kč / progr. období  
OPZ             0 mil. Kč/ progr. období  
 
CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele: 24,766 mil. Kč 

 
http://www.mas-bohdanecsko.cz/strategie-mas-

bohdanecsko-2014-2020-byla-odeslana-k-podpore/d-1285 
 



Zde si zvolte popis strategických-specifických cílů a  

opatření 

GLOBÁLNÍ CÍL SCLLD MAS Bohdanečsko: Zkvalitnění podmínek pro život obyvatel území MAS Bohdanečsko a zvýšení atraktivity území pro jeho návštěvníky 

PRIORITA 1 – Spokojený region PRIORITA 2 – Konkurenceschopný region PRIORITA 3 – Vědomý region 

STRATEGICKÝ CÍL: Zkvalitnit podmínky pro život v obcích v regionu STRATEGICKÝ CÍL: Podporovat konkurenceschopnost a rozvoj regionu 

STRATEGICKÝ CÍL: Pečovat o životní prostředí a historické a kulturní dědictví 
regionu 

SC 1A – Rozšířit nabídku sociálních služeb a lékařské péče SC 2A – Posílit konkurenceschopnost SC 3A – Pečovat o životní prostředí a krajinu 

Op 1A.1 – Rozvoj systému sociálních a zdravotních služeb Op 2A.1 – Rozvoj zemědělství Op 3A.1 – Posílení rekreační funkce lesů 

SC 1B – Zabezpečit kvalitní vzdělávání a podpořit volnočasové aktivity Op 2A.2 – Podpora lázeňství a turismu Op 3A.2 – Revitalizace a ochrana vodních ploch a toků 

Op 1B.1 – Zkvalitnění a rozvoj vzdělávání Op 2A.3 – Podpora místní produkce Op 3A.3 – Revitalizace veřejných prostranství a budov 

Op 1B.2 – Rozvoj volnočasových aktivit a dalšího vzdělávání SC 2B – Podpořit regionální rozvoj a spolupráci SC 3B – Pečovat o historické a kulturní dědictví 

SC 1C – Modernizovat a vystavět dopravní infrastrukturu Op 2B.1 – Rozvoj spolupráce a sounáležitosti k regionu Op 3B.1 – Zatraktivnění kulturních památek a památek místního významu 

Op 1C.1 – Podpora udržitelných forem dopravy     

Op 1C.2 – Podpora ostatních forem dopravy     

SC 1D – Modernizovat a dobudovat technickou infrastrukturu     

Op 1D.1 – Výstavba a rekonstrukce splaškové kanalizace a čistíren odpadních 
vod 

    

Op 1D.2 – Výstavba a rekonstrukce rozhlasu a osvětlení     

Op 1D.3 – Výstavba a modernizace ostatní technické infrastruktury     

Akční plán 

Opatření 1 – Ve škole i za školou (IROP) 
Opatření 2 – BEZ omezení: Bezpečně-Ekologicky-Zdravě (IROP) 
Fiche 3 – Poklady naší ornice (PRV) 
Fiche 4 – U nás na venkově (PRV) 
Fiche 5 – Za jeden provaz (PRV) 
Fiche 6 – Zelená má zelenou (PRV) 

„K rybníku či na pole, 
pěšky nebo na kole, 
s vidlemi i traktorem, 
MAS je naším motorem!“ 



 Spolupráce s obcemi (dotační zpravodajství, programy rozvoje obcí, 
poradenství, společný projekt v oblasti sociálních služeb, podpůrná a 
koordinační jednání při plánování udržitelných forem dopravy, další 
služby obcím) 

 Spolupráce se školami (animační činnost, vzdělávací akce – zdravá 
výživa atp., regionální výchova – Kraj Pernštejnů regionální produkt) 

 Regionální značka Kraj Pernštejnů regionální produkt (správa a 
rozšíření aktivit, spolupráce s regionálními výrobci ve venkovském území 
a v Pardubicích, PR, vzdělávací programy pro školy, vyhrazené regály 
v regionálních prodejnách) 

 Regionální publikace (učebnice, propagační materiály, zpravodaje) 

 

 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 22 177 
Počet obcí: 27 
Počet místních částí: 54 
Počet členů: 31 
Rozloha: 19 232 ha 
Hustota ob.: 114,6 obyv./km2
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Forma: zapsaný spolek 
Statut. orgán-předseda: 
Svazek obcí pod Kunětickou  
horou 
Zastoupený: Jozef Petrenec 
Manažer pro strategii: 
Mgr. Jiří Kuban 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3 
Web: masrkh.oblast.cz 

 



Motto MAS:  
Klidový a funkční region na významné spojnici měst 

Pardubice a Hradec Králové 

IROP              29,477 mil. Kč/ progr. období 
PRV                 12,132 mil. Kč/ progr. období 
OPZ                      6,81 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
48,419 mil. Kč 

http://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml
?id=10328 

 
 



Podporované aktivity z operačních programů 
 
IROP 1: Doprava 

IROP 2: Bezpečnost 

IROP 3: Sociální služby 

IROP 4: Sociální podnikání 

IROP 5: Vzdělávání 
 

PRV 1 : Investice do zemědělských  

podniků 

PRV 2: Zpracování a uvádění na trh  

zemědělských produktů 

PRV 3: Lesnická infrastruktura 

PRV 4: Podpora investic na založení  

nebo rozvoj nezemědělských činností 

PRV 5: Zemědělská infrastruktura 

PRV 6: Neproduktivní investice v lesích 

PRV 7: Sdílení zařízení a zdrojů 

PRV 8: Horizontální a vertikální spolupráce  

mezi účastníky KDŘ a místních trhů 

PRV 9: Projekty spolupráce 
 

OPZ 1: Zaměstnanost 

OPZ 2: Sociální služby a sociální začleňování 

OPZ 3: Sociální podnikání 

OPZ 4: Prorodinná opatření 

 



*Koordinátor systému certifikace – KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální  

  produkt® v rámci ARZ ČR 

*Vytvoření systému spolupráce s městem Pardubice (Kraj                         

  Pernštejnů, strategie CR TO Pardubicko, Olympijský park 2016) 

*Podpora rozvoje lokální ekonomiky a cestovního ruchu 

*MAS držitel certifikátu Český systém kvality služeb  

* Spolupráce s Univerzitou Pardubice  

* Programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 

* ITI Hradecko-pardubické aglomerace – MAS partner  

* MAP ORP Pardubice – MAS člen odborného týmu 

* Akce pro veřejnost – Sousedské slavnosti 

 

 

 



Počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014): 17 526 
Počet obcí: 16 
Počet místních částí: 35 
Počet členů: 23 
Rozloha: 22 446,5 ha 
Hustota ob.: 78,08 ob/km2 

Forma: obecně prospěšná 
společnost 
Statut. orgán-ředitel: 
Ing. Michaela Kovářová 
Manažerka pro strategii: 
Ing. Michaela Kovářová 
Předpokládaný počet  
zam. 2016-2022: 3 
Web: www.holicko.cz 

 



Motto MAS:  
„HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“ 

 
IROP          23,334 mil. Kč/ progr. období 
PRV         12,176 mil. Kč/ progr. období 
OPŽP                   0 mil. Kč / progr. období  
OPZ                   0 mil. Kč/ progr. období  

CELKEM  dotace k rozdělení pro žadatele 
35,51 mil. Kč 

http://holicko.cz/clld-2014-2020/strategie-komunitn-
vedeneho-mistniho-rozvoje.html 



Akční plán SCLLD MAS Holicko: 
IROP 1: Vzdělávání 
IROP 2: Bezpečnost silničního provozu 
 
PRV 1: Podpora zemědělských podniků 
PRV 2: Podpora potravinářských podniků 
PRV 3: Podpora malých podniků 
PRV 4: Ochrana lesních porostů 
PRV 5: Zpřístupnění lesa návštěvníkům 
PRV 6: Spolupráce místních akčních skupin 



*Nositel MAP za ORP Holice 

*KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt ® 

*Společné měkké akce, individuální integrované  

  projekty, poradenství 

*Národní a mezinárodní spolupráce MAS 

*Regionální publikace (zpravodaj, materiály cest.  

  ruchu, mapy, apod.) 

*Případné další akce, které přinese čas a budou  

  smysluplné 



 

 

 

 

Sídlo KS MAS Pak: Máchova 1121, Hlinsko 

Předsedající MAS: MAS Hlinecko 

Ing. Olga Ondráčková, předsedkyně KS MAS Pak 

ondrackova@mashlinecko.cz  

Ing. Petr Vomáčka, místopředseda KS MAS Pak 

mas-lit@seznam.cz  

 

Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR 
Pardubického kraje 
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