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Strategická část 

Region HANÁ je místní akční skupinou, založenou a pracující na principech LEADER. 

Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o 

státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Je určen na jedné straně místním 

partnerstvím venkovských území (místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují 

společné rozvojové strategie a Záměry, a na druhé straně místním subjektům, které realizují 

konkrétní projekty. 

Hlavní vizí Region HANÁ  

Region HANÁ, z.s. vytváří prostor pro spolupráci a pomáhá zajišťovat prostředky pro 

všeobecný rozvoj v nejširším spektru oblastí rozvoje našeho venkovského území. Pomáhá 

stabilizovat problémové oblasti a eliminovat identifikované slabé stránky a nedostatky.  

Mezi hlavní zájmová témata strategie patří:  

 partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, vytváření místních partnerství na 

všech úrovních 

 aktivní zapojení občanů obcí do tvorby a rozvoje obce 

 uplatňování inovačních přístupů 

 spolupráce, iniciace a provádění projektů spolupráce 

 udržitelný rozvoj 

 zachování kulturního a přírodního bohatství a lokální identity 

Hlavním předmětem činnosti MAS Region HANÁ pro období 2014 – 2020 je iniciovat 

a provádět aktivity a projekty a zprostředkovávat finance na jejich realizaci pro všeobecný 

rozvoj regionu. Klíčovým aspektem je řešení potřeb občanů v území, které je zprostředkované 

zejména prostřednictvím komunikace se zástupci občanů v členské základně MAS.  

V rámci připravované strategie bylo stanoveno celkem 5 rozvojových oblastí a jejich 

strategických cílů. Realizace vytyčených cílů bude prováděna 3 způsoby: 

1) vlastními projekty a aktivitami MAS  

2) projekty realizovanými v programových rámcích CLLD  

3) projekty a aktivitami subjektů v území MAS 



ROZVOJOVÉ OBLASTI CLLD 

I. PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU 

II. ROZVOJ OBCÍ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

IV. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE 

V. VZDĚLÁNÍ – INVESTICE DO BUDOUCNOSTI 

 

I. PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU 

                     Strategický cíl RO I. 

Strategický cíl RO I. se bude snažit o vytvoření podmínek pro všeobecný ekonomický rozvoj a 

stabilitu regionu s důrazem na diverzifikaci, zvyšování přidané hodnoty a vytváření 

podnikatelských příležitostí ve všech oblastech podnikání, včetně klíčových sektorů 

zemědělství a cestovní ruch. 

II. ROZVOJ OBCÍ 

Strategický cíl RO II. 

Strategický cíl RO II. se zaměří především na rozvoj sídel, obecního a spolkového majetku a 

infrastruktury pro spokojený život obyvatel, efektivní správu obcí, dostupnost služeb, při 

zohlednění soudobých výzev a trendů a s ohledem na zachování tradičního dědictví a rázu 

venkovských sídel. Do rozvojové oblasti CLLD Rozvoj obcí patří následující opatření: 

 Opatření II. 1: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 Opatření II. 2: Obnova a rozvoj obecního majetku pro plnění veřejných služeb a  

společenských potřeb 

 Opatření II. 3: Rozvoj bydlení 

 Opatření II. 4: Podpora rozvoje obcí a území 

 Opatření II. 5: Bezpečnost 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Strategický cíl RO III. 

Strategický cíl RO III. se bude snažit o vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj při 

zachování a rozvoji přírodního a kulturního dědictví. 

 



IV. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE 

Strategický cíl RO IV. 

Strategický cíl RO IV. se bude zabývat především rozvojem občanské společnosti a sociální 

soudržnosti prostřednictvím dostupných a kvalitních sociálních služeb, podpory spolkové 

činnosti, občanské angažovanosti a aktivizace a zapojení komunit bez rozdílu věku. 

 

V. VZDĚLÁNÍ – INVESTICE DO BUDOUCNOSTI 

Strategický cíl RO V. 

Strategický cíl RO V. se zaměří na zprostředkování kvalitního a dostupného školství a 

vzdělávání pro všechny obyvatele regionu a věkové skupiny s dobrým prostředím pro profesní 

práci a rozvoj sektoru. 


