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Rozloha:  

Počet obyvatel: 

Hustota osídlení: 
Počet měst a obcí: 

 

4 svazky obcí 
4 zástupci veřejného sektoru 

16 zástupců ze soukromého sektoru  
 

 
 

 

 
453,1 km2 

22 823 

50 ob./km2 
49 
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Stručný popis území: 
Region MAS leží v Jihomoravském kraji, v severozápadní části okresu Znojmo, při hranici Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Největší sídla jsou 

město Moravský Krumlov (6019 obyv.) a obec Jevišovice (1152 obyv.). V regionu dominuje zemědělská výroba.  Sjednocujícím krajinným prvkem jsou 

údolí řek Jevišovky a Rokytné. Krajině regionu, kromě rozlehlých lánů orné půdy, rovněž dominuje technické dílo jaderné elektrárny Dukovany, která leží 
v těsném sousedství regionu, okresů i krajů. Ačkoliv území na první pohled neupoutá architekturou, folklórem a nejde o tradiční turistický region, 

najdeme zde mnoho opomíjených hodnot spjatých s hlubokou historií tohoto území. Fragmenty historie jsou bezesporu osnovou a potenciálem 

harmonického rozvoje regionu. K významným památkám patří renesanční zámek v Moravském Krumlově, starý zámek v Jevišovicích s expozicemi 
Moravského zemského muzea v Brně, další menší zámky, známá je i zřícenina hradu Templštejn. Řeka Rokytná je rájem vodáků a trampů. Na říčce 

Jevišovce leží památkově chráněná přehrada z roku 1897. Okrajem regionu je vedena Znojemská vinařská cesta.  

 

Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: 
Území regionu bylo sjednoceno realizací projektu mikroregionu Moravskokrumlovsko, který připravoval region na program Leader+. Zdánlivě nudná, 
mírně zvlněná pahorkatina prolomená divokou řekou Rokytnou a Jevišovkou s navazujícím lesnatým územím přírodních parků je typickým charakterem 

území. Pod rouškou fádnosti se skrývá mnoho hodnot spjatých s dlouhodobým osídlením a kulturním vývojem území. Charakter využití území a 

schopnosti lidí výrazně pozměnilo období 2. pol. 20. století, kdy všechny aktivity v oblasti hospodaření a zaměstnanosti směřovali k velkoplošné 

zemědělské prvovýrobě, která doposud přetrvává. Nedostatečná péče o památky a o jiné „nevýrobní“ hodnoty území a špatná vybavenost obcí přetrvává. 

Úbytek lidí v zemědělství a malá nabídka nových možností a absence služeb znamená postupný odliv lidí. Tento stav zařazuje území do regionů se 

soustředěnou podporou státu. Sjednocením území a práce na principu programu Leader lze dosáhnout realizaci projektů, které by nebylo možné řešit 
odděleně z hlediska velikosti území, lidských a finančních možností.   
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SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  CCÍÍLLEE  
 

Strategický cíl byl harmonizován se strategickými cíli členských mikroregionů a stanoven na základě společného strategického plánování na 

úrovni MAS. Základním cílem strategie regionu Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je podpora harmonického rozvoje vnitřního 

potenciálu území.  

Strategie je zaměřena na obyvatele regionu a jejich aktivaci k akcím podporujícím naplňování strategického cíle, specifických cílů, fichí, 

které využívají a podporují rozvoj vnitřního potenciálu území. Lidé jsou motivováni k aktivitě podporující jejich růst, aktivitu a rozvoj 

regionu. Podmínkou naplňování cílů je harmonický rozvoj území a trvalá udržitelnost projektů vůči životnímu i kulturnímu prostředí 

regionu. 

 

Priority strategie se zaměřují zejména na: 

 Kvalitu života na venkově jak po stránce vybavenosti, tak po stránce zdravé, informované a vzdělané společnosti.  

 Podporu zemědělského a nezemědělského podnikání, diverzifikaci podnikatelských činností a rozvoje podnikání. 

 Ochranu a zlepšení kvality krajiny v oblasti racionálního a polyfunkčního využití.  

 Udržení populace na venkově podporou venkovské výstavby a zajištění standardních služeb a vybavenosti. 

 Podpora a rozvoj kulturního dědictví péčí o památky, historii, tradici a kulturu. 

 Podpora aktivit obyvatel a vzdělávání.  

 Informační systémy zaměřené na oblast lidských zdrojů, doplnění vybavenosti obcí v oblasti cestovního ruchu, ve smyslu 

informované veřejnosti.  

 

PPLLÁÁNN  RROOZZVVOOJJEE  
    

Strategický cíl je rozložen do 4 základních témat (priorit či fichí):  

I. INFRASTRUKTURA 

Podpora rozvoje ne-technické infrastruktury zaměřené na podporu informačních systémů a přenosu informací jako základ rozvoje 

společnosti. Cíl se vztahuje rovněž na infrastrukturu zvyšující kvalitu občanské vybavenosti, infrastrukturu pro cestovní ruch. Fiche 

podporuje i přípravu koncepčních a technických dokumentací. Do tématu je zařazeno i opatření podporující využívání obnovitelných zdrojů 

energie, s výjimkou projektů a realizací inženýrských sítí.  

II. INVESTICE DO LIDÍ 

Zaměření na iniciaci aktivit obyvatel regionu v oblasti kultury, tradic, sportu, zvyšování vzdělanosti a kvalifikace. Zvláštní pozornost je 

věnována podpoře aktivit pro děti a mládež a aktivit mladých lidí. 

III. PODPORA PODNIKÁNÍ 

Podpora všestranného rozvoje podnikání. S ohledem na nízkou ekonomickou úroveň regionu je snahou maximálně podporovat podnikatelské 

aktivity, jejich diverzitu, četnost a kvalitu. Úspěšné podnikání je základem prosperity a zvyšování ekonomické i sociální stability území. 

V rámci fiche je nutné podpořit diverzifikaci zemědělských aktivit, rozvoj řemesel a služeb v cestovním ruchu. 

IV.  KRAJINA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ROZVOJ REGIONU 

Zaměření fiche je na rozvoj rekreačního potenciálu krajiny, zlepšování stavu krajiny směrem k harmonické kulturní krajině s polyfunkčním 

využitím, zvyšování ekologické stability v smyslu zachování četnosti a kvality přírodních stanovišť. Součástí je podpora prostupnosti krajiny 

a její šetrné (výrobní) využití. 
 

FFOORRMMYY  AA  RREEAALLIIZZAACCEE  PPAARRTTNNEERRSSTTVVÍÍ  
 

Partnerství na úrovni spolupráce mikroregionů a dalších subjektů v regionu pomohl iniciovat projekt mikroregionu Moravskokrumlovsko 

v rámci OP Zemědělství „osvojování schopností“, který byl přípravou regionu na program Leader+. Moravskokrumlovsko v rámci rozvoje 

regionu zahájilo informační kampaň na úrovni oslovení zástupců okolních mikroregionů a následně dalších subjektů, jejíž snahou bylo 

přesvědčit zástupce mikroregionů o společném postupu v rozvoji území. Výsledkem bylo sjednocení území 4 mikroregionů, aktivních 

podnikatelů, organizací a fyzických osob, které společně na základě dílčích i společných setkání vytvořili společnou strategickou vizi a 

priority rozvoje území. Od srpna 2006, kdy proběhla ustavující valná hromada, byla zahájena aktivní činnost místní akční skupiny a příprava 

společných projektů. Do procesu tvorby strategie byli zapojeni všichni stávající členové, kteří se téměř rok podíleli na přípravě vzniku 

místního partnerství a společné strategie. Do sdružení se zapojují další aktéři se zájmem podpořit rozvoj regionu a propojit své aktivity.   

 
PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  RREEAALLIIZZOOVVAANNÝÝCCHH  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  
 

V rámci OP Zemědělství:  

Leader+ - skupina c/ osvojování schopností – Osvojování schopností pro přípravu a realizaci strategií v mikroregionu 

Moravskokrumlovsko 
 

Cíl projektu: příprava rozvoje území na principu proramu Leader v dalším programovém období 2007-2013, založení místní akční skupiny, 

zpracovaní společné strategie, osvojení schopností realizovat společné projekty. 
 

       
 

 


