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Územní působnost Místní akční skupiny Podhostýnska
pro období 2021-2027

Počet obyvatel a rozloha území
Počet obyvatel obce
k 31.12.2019
194
372
8144
2224
361
1614
401
281
925
279
458
475
533
552
658

Rozloha obce
(km2)
3,784824
8,170138
26,811194
26,895904
3,563952
22,931739
4,177293
1,981931
14,720461
3,940748
7,931439
3,805539
41,428709
12,047571
5,204088

Vítonice

396

7,634095

Celkem

17867

195,029625

Název obce
Blazice
Brusné
Bystřice pod Hostýnem
Hošťálková
Chomýž
Chvalčov
Jankovice
Komárno
Loukov
Mrlínek
Osíčko
Podhradní Lhota
Rajnochovice
Rusava
Slavkov pod Hostýnem

Zásadní východiska
• Klesající trend populace území, který se odlišuje od mírného
celkového růstu populace v České republice.

• Špatný stav komunikací nižších tříd a nedostatečná kapacita
parkovacích a odstavných stání v obcích.
• Chybí nabídka regionálních produktů – prodej ze dvora, sýry,
zpracování zemědělské produkce, atd..
• Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací dojíždí.

Zásadní východiska
• Poptávka po zdrojích do vylepšení a obnovy vybavení pro další rozvoj
spolkových, kulturních, sportovních a folklórních aktivit.
• Z hlediska technické infrastruktury je území na vysoké úrovni – stálá
potřeba investic do údržby, rekonstrukcí, oprav, případně rozšiřování.
• Na území MASP je vysoce kvalitní životní prostředí.
• Značný rekreační a turistický potenciál, který není v území zcela
využit.

Rozvojové potřeby území
Zlepšení sociální infrastruktury
a služeb

Území má poměrně hustou síť sociálních služeb a zařízení, přesto je podpora
některých aktivit a sociální infrastruktury žádoucí a může v území podpořit
zaměstnanost.
Podporovány by mohly být projekty zaměřené do:
-

-

podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních
forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských
táborů v době školních prázdnin pro děti mladšího školního věku,
podpora dětských skupin pro firmy i veřejnost,
vzdělávání pečujících osob,
terénní sociální služby pro seniory, pečující osoby, osoby se zdravotním
postižením, až po nízkopříjmové skupiny ohrožené sociálním vyloučením
a chudobou.

Naplnění této potřeby napomůže zlepšit dostupnost služeb pro obyvatele ohrožené
chudobou a sociálním vyloučením a vytvoří podmínky pro stabilizaci populace
v území působnosti MASP. Cílovou skupinou by měly být všechny potenciálně
ohrožené sociální skupiny – mladé rodiny, senioři, mládež, atd.

Zlepšení dopravní a obecní
infrastruktury

MASP se nachází v území, kde jsou neustále potřebné investice do dopravní
infrastruktury. Stále není komplexně vyřešena cyklodoprava v území a její aktuální
podpora sestává spíše z realizace několika jednotlivých projektů. V turisticky hojně
navštěvovaných lokalitách nejsou dořešeny kapacity parkovacích míst (Sv. Hostýn,
Chvalčov, atd.). V některých obcích stále chybějí úseky chodníků, případně jejich
kvality vyžaduje komplexní rekonstrukce. Obecní infrastruktura jednotlivých obcí je
na různé úrovni, ale obvykle se jedná již o starší budovy a zařízení, které již vyžadují
časté investice do oprav či kompletních rekonstrukcí (obecní a kulturní domy,
sokolovny, hasičské zbrojnice, kanalizace, ČOV, vodovody, sportovní zařízení, atd.).
Investice do dopravní infrastruktury napomohou lepší prostupnosti jak samotných
obcí, tak širšího území. Vytvoří podmínky pro snížení zátěže území a pomohou
zvýšit atraktivitu alternativních druhů dopravy (cyklo, pěší, atp.).
Investice do obecní infrastruktury zvýší atraktivitu území a zlepší podmínky
pro rozvoj jednotlivých obcí i celého území. Kvalitní obecní infrastruktura pak může
být základem pro stabilizaci obyvatel v území a rozvoj spolkových aktivit v obcích.
Cílovou skupinou jsou primárně obyvatelé MASP a dále také početní návštěvníci
území.

Rozvoj drobného podnikání,
zemědělství a lesnictví v území

Území MASP je typické poměrně drobnou držbou zemědělských i lesních majetků
a existencí množství drobných firem podnikajících a rozvíjejících své aktivity
především v území MAS.
Stabilita podnikatelského prostředí a podpora drobných zemědělců, lesnických firem
a řemeslníků a dalších podnikatelů by měla být zaměřena na podporu rozvoje jejich
činností, rozvoj jejich služeb i možností zpracování místní produkce. Při podpoře
by měly být zvýhodňovány projekty zaměřené na úsporu energií a také šetrné
k životnímu prostředí, či alespoň k životnímu prostředí neutrální. Rozvoj
podnikatelského prostředí by měl dodržovat zásady trvalé udržitelnosti.
Předpokládá se podpora projektů:
- investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou i rostlinnou
výrobu,
- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou činnost,
- hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh,
- investice do vybraných nezemědělských činností dle platných pravidel,
- pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích,
- výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.
Naplnění této potřeby prostřednictvím realizace jednotlivých projektů by mělo opět
přispět ke stabilizaci obyvatel v území i ke zvýšení jeho „atraktivity“ a podpořit
kvalitu území (zemědělské a lesnické projekty). Cílovou skupinou jsou zemědělští
a lesničtí podnikatelé, řemeslníci, firmy a další subjekty vyvíjející ekonomickou
aktivitu na území působnosti MASP.

Péče o přírodní a kulturní bohatství
v území a zvýšení atraktivity území

Přírodní a kulturní bohatství území MASP je velmi vysoké. Zvyšování přístupnosti
významných krajinných prvků a kulturních památek je ve většině případů řešeno
z rozpočtů obcí a také péče o tyto prvky je obvykle na odpovědnosti jednotlivých
obcí. V území jsou plánovány realizace projektů, které mají umožnit lepší prezentaci
jednotlivých zajímavostí a památek.
Zájem je o:
- projekty zaměřené na posílení rekreační funkce území,
- značení významných přírodních a kulturních prvků,
- výstavbu herních a naučných prvků, fitness prvků,
- aktivity vedoucí k usměrnění návštěvnosti území (zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, atp.),
- zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
- restaurování uměleckých děl a obnova kulturních prvků,
- obnova a renovace stávajících prvků podporujících návštěvnost (cedule,
značení, atd.),
- projekty péče o krajinu (výsadby, malé vodní nádrže, atd.),
- projekty péče o životní prostředí obcí (úprava a rekonstrukce veřejných
prostranství, obecní zeleň, atd.).
Investice do této oblasti by měly udržet a případně i zvýšit přírodní a kulturní
bohatství území MASP. Cílovou skupinou jsou obyvatelé i návštěvníci území.

Spolupráce a komunitní rozvoj

Podpora meziobecní spolupráce na místní i regionální, případně
i mezinárodní úrovni. Rozvoj spolkových aktivit a jejich podpora ve všech
formách
– technická (zázemí, prostory, vybavení, atd.),
- vzdělávání,
- další.

Strategická část
Vize
• Podhostýnsko bude konkurenceschopným a všestranně rozvinutým
regionem efektivně využívající všechny zdroje pro tvorbu nových
hodnot za současného zachování přírodních, kulturních a historických
hodnot, památek regionu a životního prostředí. Bude regionem
svobodných, spokojených a sebevědomých lidí.

Vize podle jednotlivých rozvojových oblastí:
• Podhostýnsko - atraktivní region pro start a plynulý rozvoj podnikání a ekonomiky.
• Podhostýnsko - region s dobrou infrastrukturou, nabízející dostupné
a diverzifikované zdroje energie, pracovní síly i surovin a materiálů pro využití
obyvatelstvem i v ekonomice, při dodržení principů trvalé udržitelnosti.
• Podhostýnsko - atraktivní region, místo poskytující podmínky pro harmonický
a klidný život a aktivní odpočinek.
• Podhostýnsko - region svobodných, spokojených a sebevědomých lidí, poskytující
optimální podmínky pro aktivity, schopnosti a nadání.
• Podhostýnsko - region vytvářející podmínky pro tvorbu a prezentaci kultury na
všech úrovních a zabezpečující ochranu kulturního dědictví pro budoucí generace.
• Podhostýnsko - region podporující ekologická (k přírodě šetrná a trvale udržitelná)
řešení ve všech oblastech života a realizující projekty vedoucí ke zlepšování stavu
životního prostředí.
• Podhostýnsko – spolupracující, partnerský a přátelský region.

Strategické cíle
1. Stabilní populační vývoj v území
2. Udržitelná infrastruktura
3. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelských
subjektů
4. Trvale udržitelné hospodaření v krajině
5. Aktivní spolupráce mezi subjekty z různých sektorů
a komunitní rozvoj
6. Kvalitní prostředí pro život obyvatel i pro návštěvníky
regionu
7. Rozvoj kulturního a přírodního dědictví území, zpřístupnění
přírodního a kulturního dědictví pro cestovní ruch

1. Stabilní populační vývoj v území
1. 1. Zvýšit dostupnost a kvalitu
sociálních a návazných služeb

1. 2. Zvýšit kvalitu služeb
pro rodiny a děti

1.1.1. Doplnění kapacit
a infrastruktury sociálních
a návazných služeb

1.2.1. Rozvoj rodinného života

2. Udržitelná infrastruktura
2.1. Dobudovat a zkvalitnit
dopravní a technickou
infrastrukturu v obcích

2.1.1. Obecní a dopravní infrastruktura

2.2. Eliminovat riziko povodní
a sucha a další možná
environmentální rizika

2.2.1. Environmentální rizika

3. Zvýšení konkurenceschopnosti místních
podnikatelských subjektů
3.1. Zvýšit podíl nových
3.1.1. Rozvoj malých a středních podniků
a inovačních technologií a produktů
v regionální ekonomice
3.2. Zlepšit marketing místních
výrobků a produktů

3.2.1. Rozvoj místní produkce, výrobků,
služeb a řemeslných a průmyslových tradic

4. Trvale udržitelné hospodaření v krajině
4.1. Zlepšit podmínky pro podnikání 4.1.1. Konkurenceschopné zemědělství
a zlepšit situaci na trhu práce
a lesnictví
v sektoru zemědělství a lesnictví
4.2. Zlepšit stav přírodního
a kulturního dědictví

4.2.1. Ochrana přírodního a kulturního
dědictví

5. Aktivní spolupráce mezi subjekty z různých
sektorů a komunitní rozvoj
5.1. Koordinace rozvoje regionu

5.1.1. Spolupráce

5.2. Podpora spolkové činnosti

5.2.1. Spolková činnost

6. Kvalitní prostředí pro život obyvatel i pro
návštěvníky regionu
6.1. Zlepšit stav životního prostředí

6.1.1. Péče o venkovskou krajinu

6.2. Dobudovat a zkvalitnit
technickou infrastrukturu životního
prostředí v obcích

6.2.1. Šetrné nakládání a hospodaření s
odpady a vodou

7. Rozvoj kulturního a přírodního dědictví
území, zpřístupnění přírodního a kulturního
dědictví pro cestovní ruch
7.1. Nové turistické produkty,
7.1.1. Rozvoj areálů a lokalit turistického
zvýšení návštěvnosti a délky pobytu ruchu
v regionu

7.2. Harmonické prostředí v území
MASP

7.2.1. Péče o kulturní a přírodní dědictví

Děkujeme za pozornost
MAS Podhostýnska, z. s.

Fryčajova 888
768 61 Bystřice pod Hostýnem
www.mas-podhostynska.cz
Datová schránka: empuu8f

Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Slovák
slovak@mas-podhostynska.cz
728 085 301
Ing. Jaroslav Šarman
sarman@mas-podhostynska.cz
777 021 641

