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1.           Úvod  

Jedním  z výstupů  projektu  „Osvojování  schopností  pro  přípravu  a  realizaci  strategií 
v mikroregionu Moravskokrumlovsku“ je strategický dokument, který vymezuje problémové okruhy, 
jednotlivá témata a opatření a je nástrojem pro realizaci cílů. 

V rámci projektu byli v úvodu realizace osloveny i sousední mikroregiony a osloveny ke spolupráci. 
první jednání proběhlo se sousedními mikroregiony Moravskokrumlovska na území Jihomoravského 
kraje (Moravskokrumlovsko leží na krajské hranici s krajem Vysočinou). Vzhledem k připravované MAS 
Znojemské vinařství se nepodařilo pro realizaci  projektu koncentrovat větší soudržný územní celek 
z důvodu překryvu některých obcí sousedních mikroregionů. dva sousedící mikroregiony však zůstaly 
ve  hře,  mikroregion  Ivančicko  a  Svazek  obcí  sever  Znojemska.  Po  zdárném  projednání  územní 
ucelenosti na úrovni vrcholných orgánů svazků se připojili další dva mikroregiony, které oslovil projekt 
a měli zájem spolupracovat. Nepochopením přípravy, charakteru a významu programu Leader+ pro 
venkovské regiony následně odstoupil mikroregion Ivančicko. 
Zpracovaná strategie je dílem a aktivitou zájemců z řad samospráv, organizací, podnikatelů i fyzických 
osob z území mikroregionů Moravskokrumlovska, Svazku obcí sever Znojemska, Dobrovolného svazku 
obcí Jevišovicka, Svazku obcí při formanské cestě. 

Předmětem  přípravy,  plánování  na  úrovni  mikroregionů  a  společných  jednání  bylo  definování 
problémových  oblastí  a  potenciálu  regionu  a  vymezení  základních  priorit  a  opatření  pro  realizaci 
projektů  typu  Leader+  v  programovém  období  v letech  2007-2013  z prostředků  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a zemědělství, zejména v rámci osy IV.
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2.           Identifikace žadatele – místní akční skupiny  

Název MAS: Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko
Právní forma: občanské sdružení
IČ 27037215
Sídlo MAS: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
Telefon: +420515220406
E-mail: office(et)zivepomezi.cz
Www: Http://www. zivepomezi.cz

Počet začleněných obcí: 46
Rozloha území: 430,98 km2

Počet obyvatel: 21541
Hustota obyvatel na 1km2: 50 obyv./ 1km2

2.1 Mikroregiony a obce

mikroregion MORAVSKOKRUMLOVSKO
obec kód obce 

- ČSÚ
rozloha 
katastru
(km2)

rozloha 
katastru 

(ha)

Počet 
obyvatel 
k 1.1.2006

Čermákovice 1 593885 531 97
Dobelice 2 593923 400 268
Dobřínsko 3 593931 551 377
Dolní Dubňany 4 593966 813 468
Džbánice 5 594008 540 159
Horní Dubňany 6 594083 674 317
Jamolice 7 594181 1297 454
Jezeřany – Maršovice 8 594211 1069 737
Kadov 9 594237 624 132
Kubšice 10 594296 401 152
Moravský Krumlov 11 594482 4957 6019
Petrovice 12 594610 472 354
Rešice 13 594725 998 355
Rybníky 14 594750 842 414
Trstěnice 15 594971 1438 558

5
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Tulešice 16 594989 729 197
Vedrovice 17 595047 759 827
Vémyslice 18 595055 1230 690
CELKEM 18 - 183,25 18325 12575

mikroregion SVAZEK OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA
Běhařovice 1 593737 1403 426
Horní Kounice 2 594105 1238 267
Křepice 3 594288 724 136
Medlice 4 594423 698 185
Mikulovice 5 594431 1379 613
Němčičky 6 594521 495 91
Přeskače 7 550078 492 105
Rudlice 8 594741 380 114
Slatina 9 594776 806 261
Tavíkovice 10 594938 1006 607
Újezd 11 595012 571 85
CELKEM 11 - 91,92 9192 2890

mikroregion DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ JEVIŠOVICKA
Boskovštejn 1 593818 758 151
Černín 2 593893 992 156
Hluboké Mašůvky 3 594041 1280 689
Jevišovice 4 594202 785 1152
Jiřice u Mor.Budějovic 5 550841 384 52
Rozkoš 6 594733 1227 191
Střelice 7 594831 1212 168
Vevčice 8 595063 588 96
CELKEM 8  - 72,26 7226 2655

mikroregion SVAZEK OBCÍ PŘI FORMANSKÉ CESTĚ
obec kód obce 

- ČSÚ
rozloha 
katastru
(km2)

rozloha 
katastru 

(ha)

Počet 
obyvatel 
k 1.1.2006

Blížkovice 1 593770 2084 1250
Blanné 2 593761 248 96
Ctidružice 3 593869 1267 319
Grešlové Mýto 4 594016 216 206
Hostim 5 594121 1901 438
Pavlice 6 594601 1402 498
Prokopov 7 594695 247 92
Vranovská Ves 8 595101 430 266
CELKEM 8 77,95 7795 3165

Tab.1
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CELKOVÁ BILANCE
mikroregion počet 

obcí
rozloha 
katastru
(km2)

rozloha 
katastru 
(ha)

Počet obyvatel 
k 1.1.2006

Moravskokrumlovsko 18 183,25 18325 12575
Svazek obcí sever Znojemska 11 91,92 9192 2890
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicko 8 72,26 7226 2655
Svazek obcí při formanské cestě 8 77,95 7795 3165
Morašice 1 560 5600 256
CELKEM 46 430,98 43098 21541

Tab. 2

2.2 Mikroregiony

Moravskokrumlovsko
adresa: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
tel, fax: 515220406
e-mail: office@moravskokrumlovsko.cz
www www.moravskokrumlovsko.cz

předseda: Mgr. Anna Gigimovová
tel, fax: 515332337
e-mail: obecvedrovice@iol.cz

office@moravskorkumlovsko.cz

manažer: Ing. Jitka Schneiderová
tel: +420606736163
e-mail: manager@moravskokrumlovsko.cz

Svazek obcí sever Znojemska
adresa: Běhařovice 43, 671 39 Běhařovice
www www.severznojemska.cz
předseda: Ing. Václav Filipec
tel: 515332337
e-mail: oubeharovice@volny.cz 

Manažer: Lucie Bartesová
adresa: Mikulovice 219, 671 33 Mikulovice
tel: +420606841495
e-mail:  bartesoval@seznam.cz

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka
adresa: Jevišovice 56, 671 53

předseda: Dr. Oldřich Kukla
tel: 515 231 225
fax: 515 231 227
e-mail: starosta@jevisovice.cz
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Manažer: Tomáš Vajčner
adresa: Jevišovice 56, 671 53
tel: +420724541058
e-mail: su@jevisovice.cz

Svazek obcí při formanské cestě
adresa: Pavlice 90, 671 56 Pavlice

předseda: Josef Myslík
tel: 515258334, +420724177016
fax: 515258334
e-mail: obec@pavlice.cz, svazek@pavlice.cz

2.3 Základní charakteristika území

2.3.1 Poloha

Název  MAS  napovídá,  že  území  je  rozloženo  podél  jihovýchodní  krajské  hranice 
Jihomoravského  kraje,  na  pomezí  s krajem  Vysočinou.  Celé  území  je  součástí  okresu  Znojmo. 
Moravskokrumlovsko sousedí s okresem Brno – venkov, celé území v kraji  Vysočina pak s okresem 
Třebíč. 
Území  zahrnuje  45  obcí  sdružených  do  čtyř  mikroregionů,  obce  Morašice  není  členem  žádného 
mikroregionu. Hustota obyvatel činí cca 50 obyvatel na 1 km2 a je tedy nižší než průměrná hustota 
okresu (69,3). Obyvatelstvo v tomto území obecně zaznamenalo úbytek, zejména v malých obcích, 
kde rovněž dochází ke stárnutí populace. Stagnace obyvatel, případně mírný vzestup je ve větších 
obcích. Tento stav je vázán na vybavenost obcí,  lepší  dopravní obslužnost a koncentraci  výroby a 
služeb.  Největším  centrem  území  je  město  Moravský  Krumlov,  obec  s rozšířenou  působností  a 
pověřeným úřadem pověřená obec III.stupně. Mezi další významná sídla tohoto venkovského regionu 
patří město Jevišovice. 
Většina  obyvatel  vyjíždí  za  prací,  zejména  do  Znojma  a  Brna,  někteří  nachází  uplatnění  ve 
jmenovaných  významných  centrech  regionu.  Vývoj  obyvatel  a  ekonomické  situace  je  srovnatelný 
s trendy západoevropského venkova.
 

2.3.2 Základní demografická charakteristika

Socioekonomické ukazatele
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nezaměstnanost (%) 
k 31.12.2005 9,4 11,5 10,1 10 12 12,1 13,5 13,4 

Daňová výtěžnost (Kč/obyv.) 3666 3918 4889 5574 - - - - 
Počet obyvatel 21879 21868 21804 21640 21538 21507 21456 21456 
- z toho v produktivním věku 13396 13498 13572 13605 13583 14750 14783 14883 
Výměra (ha) 43098 43098 43097 43094 43099 43101 43104 43106 
Hustota (obyv./ km2) 50,77 50,74 50,59 50,22 49,97 49,9 49,78 49,77 

Tab. 3 
Zdroj: http://www.leaderplus.cz/cz/plus/detail.asp?kodsdru=548
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2.3.3 Ekonomická základna

Na území regionu je  převážná součást  výroby soustředěna na zemědělskou (velko)výrobu 
rostlinnou i živočišnou. V území se nenachází žádný větší a významný průmysl. V zemědělské rostlinné 
výrobě převažuje pěstování obilovin, kukuřice, technických plodin, méně ovoce. V okrajových částech 
se pěstuje vinná réva, nejde však o velkovýrobu typickou pro tradiční  vinařské regiony.  Živočišná 
produkce  je  soustředěna do velkochovů  se  zaměřením na  produkci  mléka  a  masa.  Mezi  největší 
zemědělské podniky patří Agrodružstvo Jevišovice.
Mezi  významné  průmyslové  podniky  patří  Eximet  -  Trafo  v Jevišovicích,  Eltek,  Filco  v Rozkoši, 
Kovoobrábění Stehlík v Jevišovicích, Vertex a další drobné a střední firmy v Moravském Krumlově. Do 
jisté míry ovlivňuje zaměstnanost jaderná elektrárna Dukovany, která leží asi 15 km do Moravského 
Krumlova v okrese Třebíč.  Ve většině obcí je podnikání omezeno na drobné podnikatele a zejména 
podnikající fyzické osoby.  Obecně podnikání v tomto regionu není zvlášť rozvinuté a větší diverzita je 
logicky vázána na větší centra (města, městysy nebo „střediskové“ obce). 

2.3.4 Dopravní obslužnost

Celkově je dopravní obslužnost území velmi nepříznivá. Nejvýhodnější pozici má Svazek obcí 
při formanské cestě, kde je doprava zajištěna železniční trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice a 
zejména  silnice  I/38,  která  je  vybudována  ve  směru  bývalé  obchodní  (formanské)  cesty  vedoucí 
z Vídně přes Znojmo a Jihlavu do Prahy. Ač je dopravní obslužnost výhodou přináší i své negativní 
dopady na život v obcích. 
Dopravní spojení ve zbylé, větší, části území zajišťují silnice 2.třídy, a mezi obce silnice 3.třídy. Na 
Moravskokrumlovsku je hojně využívána ještě jednokolejná trať 244 ve směru Znojmo – Brno. 

2.3.5 Fyzickogeografická charakteristika

Klimatické podmínky
Nejteplejší a nejsušší oblastí  dle Quitta je území mikroregionu Moravskokrumlovsko, které leží 

v teplé  oblasti  T  4  s přechodem k T  2.  jedná  se  obecně o  jedno  z nejsušších území  na Moravě. 
Průměrná  teplota   kolísá  mezi  8,5  C  –  9,3  C.  Zbylá  část  území  leží  v oblasti  mírně  teplé  MT 9 
(Jevišovicko)  a MT 11. teploty kolísají  mezi 7 – 8,6 C. 
celá oblast leží ve srážkovém stínu českomoravské vrchoviny, roční úhrn srážek se pohybuje od 495 
mm (v nejsušší části) do cca 560 mm. pro území jsou typické přívalové deště ovlivněné jihovýchodním 
prouděním, které se projevují často vodní erozí a scelených plošinách i větrnou erozí.   

Reliéf
Velmi  charakterickým  znakem  vymezeného  regionu  je  málo  členitá  plošina  Jevišovické 

pahorkatiny, proříznutá údolími meandrujících řek Jevišovky a Rokytné. Řeky vytváří místy hluboká 
nepřístupná  kaňonovitá  údolí.  Výšková  členitost  území  se  pohybuje  od  30  do  120  m.  Průměrná 
nadmořská výška se pohybuje mezi 250 – 420 m n.m. 

Geomorfologické členění území (Demek a kol. 1987) a podrobný popis viz Analytická část.

Geologicko- pedologické podmínky
Charakteristika je úzce vázána na geomorfologickou charakteristiku území

geologickým podkladem je bítešská ortorula, místy se vyskytují vložky amfibolitů.  na plošinách jsou 
hojné  neogenní  sedimenty  a  kvartérní  sprašové  hlíny  a  svahoviny.  Na  Moravskokrumlovsku  se 
nacházejí sedimenty místy stmelené a v různé míře vápnité. Na těchto podkladech se vytvořily kyselé 
kambizemě typické, nasycené, na spraše  a sprašové hlíny jsou vázány hnědozemě. ve sníženinách lze 
nalézt černice, vzácně slatiny. 
Na Moravskokrumlovsku je  patrný hřeben Brněnského masivu (Krumlovský les)  s výchozy tvrdých 
granodioritů.
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Biogeografická diferenciace území
Téměř  celé  území  zaujímá  na  základě  biogeografického  členění  ČR  (Culek  a  kol.  1996) 

Jevišovický  bioregion  1.23,  pouze  severovýchodní  okraj,  resp.  východní  část  mikroregionu 
Moravskokrumlovsko  klesá  klesá  do  Dyjsko-svrateckého  úvalu,  tj.  Lechovický  bioregion  4.1a. 
Přirozenou hranici zde vytváří jižní výběžek Bobravské vrchoviny, která je součástí Brněnského masivu. 
Potenciální vegetace je v celém území dubohabřina, obohacená na Moravskokrumlovsku o teplomilná 
lesní (šípákové doubravy) a nelesní společenstva. Typickými druhy xerotermofytní flóry jsou zde kavyl 
vláskovitý, koniklec velkokvětý, ostřice nízká, hvězdnice zlatohlávek, višeň křovitá a další. 
 Dubohabřiny, která zastupují se svými druhy hercynskou flóru, jsou obohaceny o druhy alpinských 
podhůří. Mezi často zastoupené druhy patří dymnivka plná, ostřice chlupatá, zápalice žluťuchovitá, 
brambořík nachový.  Přirozená a přírodě blízká vegetace se zachovala zejména  v lesích v údolí řeky 
Rokytné a Jevišovky. 
Mezi nelesní vegetaci je zastoupena skalní a nelesní flóra a lesostepní a stepní společenstva s pestrou 
druhovou skladbou. Často jsou tyto lokality zvláště chráněnými územími. 
Fauna regionu je středoevropská s příměsí  teplomilných druhů. Mezi  často zastoupené druhy patří 
vřetenatka  obecná,  vrápenec  malý,  bramborníček  černohlavý,  užovka  stromová,  ještěrka  zelená, 
v teplejší  části  území  jsou  bohaté  na  hmyz  kudlanka  nábožná,  pakudlanka  jižní,  pestrokřídlec 
podražcový. Pestřejší a vzácná flóra a fauna je vázána na zaříznutá údolí řek a chráněná území. 

Menší toky náležejí do pstruhového a lipanového pásma, větší a dolní toky řek do pásma parmového. 

Hydrologické podmínky
Základními vodními tepnami, které v území vymodelovali velmi typický reliéf je řeka Jevišovka 

a Rokytná, na Moravskokrumlovsku lze zmínit i řeku Jihlavu, která tvoří přirozenou hranici části území. 
Většina řádově nižších drobných toků a potoků v území se vlévá do těchto řek. 
Celé území náleží do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Dyje.  Řeka Rokytná se vlévá do 
Jihlavy u Ivančic. Jihlava se vlévá do Dyje ve střední nádrži vodního díla Nové mlýny, řeka Jevišovka se 
vlévá do Dyje u Hrušovan nad Jevišovkou, před horní nádrží v.d. Nové mlýny. 
 Významnými umělými vodními plochami je přehrada Jevišovka pod obcí Jevišovice, Týnský rybník na 
k.ú. Moravský Krumlov, tzv. Balaton v k.ú. Dolní Dubňany, Mikulovické jezero v k.ú. Mikulovice, Senný 
rybník u Ctidružic a Mácův rybník u Blížkovic. 

Aktuální stav krajiny a její využití
Celé území je osídleno od neolitu a jedná se o historicky staré území. To dokládají  četné 

archeologické nálezy a lokality. v území převládají rozsáhlé agrocenózy, vyšší lesnatost si zachovává 
mikroregion  DSO  Jevišovicka.  Přírodní  park  Jevišovka  a  Rokytná  s výběžkem  Krumlovského  lesa 
významně zvyšují lesnatost území. V rámci lesních porostů však výrazně převažují hospodářské lesní 
porosty s redukovanou druhovou skladbou. převládají bory, smrčiny, místy doubravy nebo kombinace 
borových a dubových kultur.
Ve  zbylé  části  mimo  území  přírodních  parků  převažuje  zcelená  orná  půda.  Drobná  struktura 
zemědělské krajiny s četnou rozptýlenou zelení  a s logicky vedenými polními cestami vzala za své 
v etapách  postupného  zcelování  půdy  a  kolektivizace  zemědělství  v 50,-80.letech  20.století. 
V agrocenózách  se  místy  vyskytují  akátové  remízky,  na  skalnatých  pahorcích  a  svazích  se  místy 
zachovala cenná stepní a lesostepní vegetace, která je často chráněna zákonem č.114/1992 Sb.

Hodnocení životního prostředí
Zemědělství, které je pro území velmi typické, je provázenou řadou negativních projevů – větrná a 
vodní  eroze,  aplikace  hnojiv  a  postřiků  –  zejména  leteckých,  nadměrné  utužování  půdy  velkou 
technikou a prosazování scelených lánů s ohledem na obhospodařující techniku. Ekologickou stabilitu 
území  zvyšuje  území  přírodních  parků,  ačkoliv  i  zde  jsou  prosazovány  hospodářské  monokultury 
smrkové, borové, borové s dubem. Přírodě blízké porosty se vyskytují zejména na špatně přístupných 
lokalitách na svazích a v údolí řek. Čistota vod se postupně zlepšuje. Velké průmyslové zdroje v území 
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chybí. Zdrojem emisí a hluku je silnice 1.třídy v linii původní formanské cesty, nicméně je důležitou 
dopravní tepnou zvyšující přístupnost území. 

2.3.6 Kultura a tradice

Region nepatří  mezi  tradiční,  folklórní  jihomoravské regiony. Pokud se uchovaly  tradice a 
specifika, tak pouze v některých obcích. Kultura v regionu se odvíjí zejména  od aktivit větších obcí 
(Jevišovice)  a  města  Moravský  Krumlov,  kde  má  jinou  dimenzi  než  u  malých  obcí.  Kultura  na 
jednotlivých obcích je často orientovaná na klasické vesnické akce – plesy, karnevaly, letní zábavy, 
v zimně ostatky a ostatkové zábavy. Další aktivity, kterým se obce věnují jsou akce pořádané pro děti. 
Ač nelze považovat  region za kulturně či  folklórně specifický,  tak není  obec,  která by po stránce 
kulturního vyžití byla zcela pasivní.

Mezi  významné kulturní  akce patří  pořádání  festivalů vážné hudby v Moravském Krumlově 
v rámci  Hudebních  slavností  a  Concentus  Moraviae  (festival  hostující  ve  městech Jihomoravského 
kraje).  V Jevišovicích se každoročně koná Jevišovické kulturní léto. Akce se opírají o zázemí zámků a 
přilehlých prostor, které jsou významnými dominantami měst.

2. 4 Charakter území ve vztahu k navrženému tématu strategie

2.4.1 Usnesení Vlády ČR č. 722/2003

Území regionu místní  akční  skupiny  na základě usnesení  Vlády č.722/2003 spadá do regionu se 
soustředěnou  podporou  státu,  jedná  se  o  hospodářsky  slabý  region  v rámci  vymezeného  okresu 
Znojmo. 

2.4.2 Charakteru území ve vztahu k navrženému tématu Strategie

Výběr území
Hlavním motivačním faktorem sjednocení byla podpora projektu přípravy území na program 

Leader, viz  část  1. jednotícím prvkem území z hlediska administrativně správního je poloha území 
v okrese Znojmo. Tato část území okresu se vyznačuje odlehlostí ve smyslu průmyslového využití a 
investic, malou četností velkých center, velkým počtem malých sídel, kde dochází k postupnému odlivu 
obyvatel  (vyjma center  jako jsou Jevišovice,  Moravský  Krumlov,  „střediskové“  obce a  sídla  poblíž 
hlavních  dopravních  tras).   Z hlediska  využití  krajiny  se  jedná  převážně  o  krajinu  zemědělské 
prvovýroby. Lesnictví je vázáno zejména na území přírodních parků se souvislými lesními plochami a 
na  souvislý  masiv  Krumlovského  lesa.  Přírodní  parky  Jevišovka  a  Rokytná  vymezují  relativně 
harmonické až přírodní části krajiny obklopující hlavní řeky území – Jevišovku a Rokytnou. Na lesní 
území a jejich okolí jsou vázány lokality s vysokou přírodní hodnotou.  Území místní akční skupiny je 
bohaté  na  archeologické  lokality  a  kulturní  památky  včetně  objektů  zachovalé  typické  lidové 
architektury, což má souvislost s raným osidlováním území. Některé obce v regionu byly dříve osídleny 
německými komunitami. 
Z hlediska lidského potenciálu je poznamenán region odlivem mladých a kvalifikovaných lidí, z důvodu 
nedostatečné nabídky pracovních příležitostí a nízkých příjmů.  Populace v obcích stárne a objekty 
rodinných domů a statků se postupně mění jen na rekreační chalupy. Obyvatelstvo je velmi pasivní, 
složité  je  zapojení  do  komunitního  života,  programů  celoživotního  vzdělávání.  K ekonomickým 
problémům přispívá  nezaměstnanost  a  neochota  lidí  pracovat.  Složité  je  rovněž  v regionu  zahájit 
podnikání, zejména v oblasti služeb. V regionu chybí potřebná kupní síla pro stabilizaci živností. Další 
shrnutí zdůvodňující jednotu území vychází rovněž ze SWOT analýz.  
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3.           Vymezení tématu a cílů  

V souladu s Programem rozvoje venkova 2007 – 2013 a na základě priorit místní akční skupiny 
bylo vymezeno téma v souladu s Osou III. Programu rozvoje venkova 2007 - 2013  Kvalita života ve 
venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, které je akceptováno všemi 
subjekty podílejícími se na přípravě strategie a rovněž vyplývá ze závěrů SWOT analýz a komunitního 
plánování. 

Specifické cíle lze odvodit z podopatření Osy III.   Mezi stěžejní náleží: 

 Diverzifikace hospodářství na venkově formou všeobecné podpory podnikání (fiche 3 - podpora 
podnikání)

 Téma zahrnuje opatření na podporu zemědělských subjektů zaměřené zejména na 
diverzifikace prvovýroby směrem do oblasti zpracování produktů a služeb .
 Rozvoj a diverzifikace služeb na venkově rozčleněné na zvyšování a diverzifikaci služeb pro 

obyvatele a služby pro rozvoj cestovního ruchu. 
 Rozvoj cestovního ruchu a služeb v této oblasti. Podpora rozvoje cestovního ruchu je jedním ze 

společných zájmů a cílů na úrovni všech zapojených mikroregionů (tj. obcí) i podnikatelů  a je 
vnímána vedle hlavního tématu (cíle) jako průřezové sjednocující téma.  V rámci rozvíjení 
cestovního ruchu je nezbytné zaměřit se zejména na potenciál území, kam patří zejména kulturní 
a historické dědictví a jeho rehabilitace. 

 Vytváření zázemí pro plnohodnotný život obyvatel na venkově směřující k modernizaci, výstavbě 
občanské vybavenosti, modernizace  a budování technické infrastruktury, zlepšování životních 
prostředí v obcích a okolní krajině

Nezbytným tématem pro rozvoj regionu je:
 Podpora vzdělávání na venkově jako nástroje zvyšování kvality života a rozvoje moderní vzdělané 

společnosti. 
 Vytváření nových pracovních míst, zejména pro uplatnění mladých lidí a žen a kvalifikovaných 

profesí.
 Součástí  investic  do  lidského  potenciálu  je  v oblasti  iniciace  lidí  pro  venkov,  neziskové  a 

volnočasové aktivity. 

Prioritní téma  a opatření jsou ukotvena dále jako součást vymezených témat definovaných na základě 
komunitní plánování v jednotlivých mikroregionech a posléze společných diskusí.

S ohledem na návaznost na další témata je třeba souběžně rozvíjet partnerství a zapojení do sítě na 
úrovni České republiky a stejně tak na úrovni zahraniční spolupráce a výměny zkušeností, zejména 
s využitím Národní sítě místních akčních skupin.
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4.           Vyhodnocení dosavadních koncepcí  

Mikroregiony  sdružené  do  programu  Leader  pracují  se  strategickými  dokumenty  a  podporují  své 
rozvojové priority.

4.1 Moravskokrumlovsko
Moravskokrumlovsko,  dobrovolný  svazek  obcí  vznikl  v červnu  2004.  Zpracování  společné 

strategie bylo prvním počinem a projektem. Práce byla zahájena v září  2004, dokončena v březnu 
2005. Při zpracování byla využita metoda komunitního plánování. Strategie od počátku připravovala 
mikroregion na program Leader+. Z hlediska časového je rozdělena na krátkodobou a dlouhodobou 
vizi. 

Krátkodobé cíle, období 2005-2006
1. Zvýšit informovanost obyvatel o cílech a funkci mikroregionu
2. Zvýšit absorpční schopnost mikroregionu

- posílení a rozšíření IC v Moravském Krumlově
- příprava „místní akční skupiny“ a program Leader na období 2007-2013

Dlouhodobý cíl
ZAJIŠTĚNÍ HARMONICKÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU S VYUŽITÍM VNITŘNÍHO 
POTENCIÁLU REGIONU

Dlouhodobý cíl je rozdělen do 3 základních priorit: 

Centrálním tématem strategie je zámek v Moravském Krumlově  jako Inkubátor inovací, který se má 
stát centrem ekonomiky, kultury a cestovního ruchu v mikroregionu. 

1. Vzdělání a znalosti pro aktivní
1.1. vzdělávání a informace pro dospělé
1.2. pořádání konferencí a seminářů

2. Živá vesnice a příroda pro lidi
2.1. podnikání obecně
2.2. cestovní ruch
2.3. příroda pro lidi
2.4. investice do aktivit volného času

3. Infrastruktura
3.1. infrastruktura obcí
3.2. neproduktivní investice v krajině

Na úrovni celé strategie je součástí priorit a uskutečňování strategie 
Iniciace potenciálu investičních příležitostí a zajištění zdrojů pro priority
Komunikace jako  tvrdá  systémová  cílená  práce  postavená  na  znalostech,  důvěře  a 

komunikačních dovednostech  podložená finančním zabezpečením mikroregionu.

V rámci strategie bylo navrženo rámcově několik námětů podporující rozvoj mikroregionu: 
 Floriánek – poutní  místo a křižovatka cest, výstavní síň
 Dolnodubňanský Balaton
 Vzdělávací a turistické centrum Tulešice – Čermákovice
 Pískovna Vémyslice – centrum amatérských střelců
 Koňská a pěší cesta údolím Rokytné – aktivní naučná stezka
 Centrum obora
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 Stezky mikroregionem
 Obnova vinařských a zemědělských a vinařských tradic 
 Archeomuzeum Vedrovice

4.2 Svazek obcí sever Znojemska

Svazek obcí sever Znojemska byl založen v prosinci 2000 a založilo jej všech 11 obcí, které 
jsou členy dodnes. Strategii rozvoje zpracoval firma Garep, spol. s r.o. v dubnu 2002.

Hlavním cílem společné strategie je: 
Harmonický a udržitelný rozvoj lidské společnosti a ekonomiky v kvalitním životním 
prostředí
se svými dílčími cíli a opatřeními: 

Strategický cíl A: Rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí
Opatření A.1: Podpora malého a středního podnikání, rozmanitost hospodářských aktivit ve 
venkovském prostoru
Opatření A.2: Rozvoj cestovního ruchu a rekreace, propagace území
Opatření A.3: Restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské a lesnické výroby a 
navazujícího zpracovatelského průmyslu

Strategický cíl B: Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostředí
Opatření B.1: Kvalitní technická infrastruktura – udržení a ochrana životního prostředí
Opatření B.2: Zavádění zásad trvale udržitelného rozvoje v ochraně a tvorbě kulturní krajiny
Opatření B.3: Úspory energie a surovin, využívání alternativních a obnovitelných energetických zdrojů
Opatření B.4: Obnova a rozvoj vesnic a venkovského prostředí

Strategický cíl C: Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
Opatření C.1: Zkvalitnění a modernizace dopravní sítě
Opatření C.2: Zachování přiměřené dopravní obslužnosti celého území mikroregionu

Strategický cíl D: Stabilizace a rozvoj lidského potenciálu
Opatření D.1: Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
Opatření D.2: Udržení a zvyšování standardů zdravotní a sociální péče
Opatření D.3: Posilování identifikace obyvatelstva s regionem, podpora volnočasových aktivit
Opatření D.4: Udržení a zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání
Opatření D.5: Podpora šíření a dostupnosti informací prostřednictvím informačních technologií

4.3 Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka

 Strategie pro mikroregion byla zpracována v listopadu 2002 ing. Petrem Halámkem. 
dlouhodobá koncepce rozvoje mikroregionu je zaměřena na: 

- vytvoření příjemného prostředí  k životu pro obyvatele jednotlivých obcí
- zvýšení nabídky kulturního a sportovního vyžití pro místní obyvatele i návštěvníky 

Hlavními prioritami jsou následující opatření: 
- dobudování chybějící technické infrastruktury
- vybudování chybějících společensko-kulturních a sportovních zařízení
- postupné rozšiřování jednotlivých prvků občanské vybavenosti
- vytvoření vhodného prostředí pro podnikání
- péče o krajinu a životní prostředí
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4.4 Svazek obcí při formanské cestě

Svazek obcí při formanské cestě byl založen v červnu 2000 se sídlem na OÚ v Pavlicích, 
předsedou se stal Josef Myslík. Strategie rozvoje byla zpracována firmou GaREP spol. s r.o. z Brna 
v lednu 2003

Základním cílem strategie je:
Dosažení harmonického a udržitelného rozvoje společnosti a hospodářství v kvalitním 
environmentálním prostředí

Strategický cíl A:   Udržení a ochrana kvalitního životního prostředí, minimalizace rizik jeho ohrožení
• Opatření A.1:  Náprava skutečností ohrožujících stav životního prostředí (kanalizace, ČOV, 

odpadové hospodářství apod.) 
• Opatření A.2:  Zlepšení stavu přírody a krajiny (revitalizace, agroenvironmentální činnosti apod.)

Strategický cíl B:   Komplexní péče o rozvoj lidských zdrojů, jejich stabilizace na území mikroregionu
• Opatření B.1:  Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení
• Opatření B.2:  Udržování a zvyšování standardů zdravotní a sociální péče
• Opatření B.3:  Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání
• Opatření B.4:  Rozvoj volnočasových aktivit, podpora občanských iniciativ, identifikace 

obyvatelstva s mikroregionem

Strategický cíl C:   Stabilizace a konkurenceschopnost ekonomiky mikroregionu, podpora využití 
potenciálu cestovního ruchu
• Opatření C.1:  Podpora rozvoje zemědělského podnikání a lesnictví
• Opatření C.2:  Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivit, 

zaměstnanost a příjmy
• Opatření C.3:  Podpora vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Strategický cíl D:   Obnova a rozvoj vesnic. Dobudování technické a dopravní infrastruktury. Doplnění 
územně-plánovací dokumentace a dokončení komplexních pozemkových úprav 
• Opatření D.1:  Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
• Opatření D.2:  Odstranění kritických míst v technické infrastruktuře
• Opatření D.3:  Obnova a modernizace dopravní sítě, podpora přiměřené dopravní obslužnosti 

mikroregionu
• Opatření D.4:  Podpora zavádění informačních a komunikačních technologií
• Opatření D.5:  Příprava územně-plánovací dokumentace, realizace pozemkových úprav

4.5 Shrnutí dosud realizovaných programů v regionu

Vzhledem k délce  trvání  mikroregionů  a  velmi  pozvolné  cestě  k  profesionalizaci  je  území 
poznamenáno pouze dílčími zkušenostmi s realizovanými programy. 

Nejčetněji je využíván krajský Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje, který využívají 
téměř všechny obce. Administrace programu (včetně přípravy žádosti) si zajišťují obce sami, často 
však využívají ke zpracování žádosti své manažery nebo pracovníky územního rozvoje pověřené obce 
Moravský Krumlov, případně krajské úředníky. 

Obdobně, ale již méně jsou využívány dotace ministerstev, zejména MMR ČR příp. MŽP ČR, 
kde  se  jedná  zejména  o  investice,  typu  opravy,  výstavby  občanské  vybavenosti,  budování  či 
rekonstrukcí technické infrastruktury. Tyto programy využívají obce schopné zpracovat si žádost sami, 
příp. s pomocí poradce. 
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Stále  významnějším  grantovým  zdrojem   se  stává   Nadace  ČEZ  (dříve  Duhová  energie),  která 
podporuje  projekty  obcí  a  mikroregionů  v rámci  vyhlášených  výzev  tzv.  Regionálních  projektů  a 
podpora kulturní a jiných aktivit prostřednictvím sponzoringu jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se o 
jednoduchou administraci prostředků na malé projekty.

Evropské granty: 

 DSO  Jevišovicko   čerpalo  v roce  2003  podporu  z předvstupního  programu  SAPARD  na 
rekonstrukci Sýpky v Jevišovicích.  

 Svazek obcí při formanské cestě v roce 2006 realizoval  projekt sběrného dvora  v rámci 
programu Interreg 3A.

 Mikroregion Moravskokrumlovsko po prvních dotacích a grantech Jihomoravského kraje získal 
podporu z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Tzv. měkký projekt je zaměřen na 
přípravu regionu na program Leader+. Tento neinvestiční projekt je významný rovněž jako 
příprava a testování regionu na přípravu a realizaci investičních i neinvestičních projektů ze 
strukturální fondů v programovém období 2007-2013. 

 Moravskokrumlovsko je partnerem Jihomoravského kraje v rámci realizace projektu SROP 3.3 
"Zvyšování  projektové  absorpční  kapacity  Jihomoravského  kraje",  zaměřeného  na  oblast 
vzdělávání  a  výměny zkušeností  jako příprava na čerpání  prostředků z EU v programovém 
období 2007-2013.

S ohledem na krátkou existenci samotné místní akční skupiny a omezených grantových příležití po 
době založení je program Leader ČR startovacím programem. Do doby založení a po založení byly 
zkušenosti čerpány na základě projektu „osvojování schopností“ (semináře za účasti lektorů ze 
zkušených MAS – Posázaví o.p.s., Kyjovské Slovácko, o.s., terénní workshopy, komunitní plánování) a 
v rámci vzdělávání manažerů místních akčních skupin organizovaným ÚZPI v Benešově. 

V současné době je MAS zapojena do projektu „Doplnění sítě EVVO v Jihomoravském kraji“ 
financovaného Evropským sociálním fondem. V rámci projektu zahájila činnost ekoporadna, která 
zaměstnává pracovnici na zkrácený pracovní úvazek (0,2). 

4.6 Vztah k ostatním rozvojovým programům

Místní  akční  skupina je  iniciačním subjektem v obblasti  strategického rozvoje území a její 
strategie  vytvořená   pro  sjednocené  území  4  mikroregionů  vychází  z  existujících,  schválených  a 
částečně  realizovaných  startegií  jednotlivých  mikroregionů.  Viz  bod  4.1  –  4.4.  Strategie  MAS  se 
neorientuje pouze na investiční projekty, jejichž potřeba v obcích je aktuální, nicméně snahou MAS je 
připravovat a realizovat projekty zaměřené na vzdělávání, aktivitu lidí, které jsou velmi podstatným 
problémem v území a pro budoucí zachování a rozvoj regionu. Cíleně se MAS bude zaměrovat na 
projekty s přidanou hodnotou, multiplikačním efektem a partnerské projekty a projekty zaměřené na 
výměnu zkušeností. 

Strategie  byla zpracována v souladu s dalšími  základními  i  oborovými koncepčními  a  rozvojovými 
dokumenty, zejména na úrovni Kraje:

 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
 Program rozvoje Jihomoravského kraje
 Regionální operační program Jihovýchod
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Strategie naplňuje cíle a vybraná opatření oborových dokumentů:
 Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2007-2013 
 Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje
 Dokumenty zahrnující Strategie rozvoje zemědělství v Jihomoravském kraji (zejména odvětví 

zemědělství, zpracovatelský a potravinářský průmysl, ovocnářství, okrajově vinařství)
 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2006-2010
 Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje
 Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

Strategie byl zpracovávána s ohledem na národní dokumenty pro období 200-2013, zejména pak 

 Program rozvoje venkova 2007-2013
 Tématické operační programy pro období 2007-2013

Strategie MAS je v souladu a plně respektuje horizontální priority udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.

4.7 Spolupráce v rámci území

Podnětem k vzájemné spolupráci na úrovni mikroregionů byl projekt „Osvojování schopností 
pro  přípravu  a  realizaci  strategií“,  který  pomohl  sjednotit  území  do  jednoho  celku.  Jednotlivé 
mikroregiony vznikaly  od roku 2000,  nejmladším mikroregionem je Moravskokrumlovsko.  Do roku 
2005 pracovali regiony samostatně. V srpnu roku 2006 byla založena místní akční skupina s právním 
statutem občanského sdružení, která se snaží podněcovat aktivitu obcí a podnikatelů a podporovat 
regionální rozvoj ve všech oblastech. Dokladem zaměření je i  tento rozvojový dokument.

V rámci přípravy vzniku místní akční skupiny jsme čerpali zkušenosti od zkušených místních 
akčních skupin a odborníků specializujících se regionální strategie  a komunitní plánování: 

Konzultanti, lektoři: 
- Kyjovské Slovácko v pohybu – Anna Čarková, Ing. Michal Pospíšil, Posázaví o.p.s. – Bc. Jaroslav 

Švejda, Strážnicko – Mgr. Vít Hrdoušek.
- Další zkušenosti jsme čerpali prostřednictví účasti manažera v rámci vzdělávání manažerů 

místních akčních skupin organizovaným ÚZPI v Benešově. 
- Navázali jsme kontakt s nejbližší Zemědělskou agenturou ve Znojmě (po založení MAS).

Příprava a tvorba MAS v regionu byla zahájena oslovení okolních mikroregionů sousedících 
s Moravskokrumlovskem  (celkem  4)  a   komunikací  se  založenou  „sousední  MAS“  na  Znojemsku 
Znojemské vinařství, o.s. 
Příprava spočívala v co nejširším informování obcí a veřejnosti o metodě a programu Leader – formou 
článků v dostupných médiích, pracovními schůzkami, semináři a workshopy a osobními schůzkami. 
Po  informování  byla  zahájena  tvorba  území  MAS  na  základě  sdružení  mikroregionů  a  oslovení 
potenciálních členů, kteří posléze vytvořili přípravný výbor MAS. 
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5.           SWOT analýza  

Předmětem  přípravy,  plánování  na  úrovni  mikroregionů  a  společných  jednání  bylo  definování 
problémových  oblastí  a  potenciálu  regionu  a  vymezení  základních  priorit  a  opatření  pro  realizaci 
projektů  typu  Leader+  v  programovém  období  v letech  2007-2013  z prostředků  Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a zemědělství, zejména v rámci osy IV.

Metodika a  postup přípravy strategického dokumentu byl  převzat  z postupu zpracování   Strategie 
Moravskokrumlovska, která byla zpracována v roce 2004-2005 Školou obnovy venkova Libčeves, Ing. 
Michalem Pospíšilem.

5.1 Způsob zpracování

SWOT  analýza  jako  první  zdroje  informací  pro  postavení  strategie  regionu  byly  řešeny 
metodou komunitního plánování na úrovni jednotlivých mikroregionů regionů. Zástupci mikroregionů 
byly pověřeni organizací diskusního odpoledne s přizváním podnikatelů, místních obyvatel, zástupců 
samospráv, spolků tak, aby spektrum účastníků bylo názorově co nejširší a analýza měla vyšší váhu a 
objektivitu. Množství získaných informací bylo dáno aktivitou a množstvím lidí a dynamikou průběhu 
plánování.  Komunitní  plánování proběhlo za facilitace zkušených zástupců MAS Kyjovské Slovácko 
v pohybu, kteří předávali během akcí četné zkušenosti aktérům v regionu. 
Z dílčích výstupů, informací z mikroregionů, byly sjednoceny do celkové SWOT analýzy, se kterou se 
pracovalo dále na úrovni vytipování problémových okruhů a návrhu opaření pro jednotlivá témata. 

Plánování probíhalo individuálně v každém mikroregionu zvlášť. Z jednotlivých akcí byly zpracovány 
zápisy. SWOT analýzy byly shrnuty a zpracovány do výsledné SWOT analýzy, která byla základem pro 
stanovení cílů a témat strategie pro místní akční skupinu. 

Plánování probíhalo v následujících etapách: 
- příprava diskusí v mikroregionech a konzultace organizace s externími odborníky
- vlastní diskuse složená z úvodní přednášky pro účastníky a samotného plánování
- vyhodnocení a zápis
- rozeslání zápisů do mikroregionů

MOTTO plánování:

„Většinu  našich  rozhodnutí  řídí  naše  vnitřní  představy  –  VIZE.  Chceme-li  něco 
ovlivňovat  a  řídit,  musíme  své  vize  formulovat  a  sdílet.  Jen  tak  se  neutopíme 
v jednotlivostech“.                                       
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5.2 SWOT analýza z jednotlivých mikroregionů

5.2.1 Moravskokrumlovsko

Celková SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

- krásná krajina
- je co nabídnout
- hluboká historie
- památky – zámek
- M.Krumlov - centrum vzdělanosti ( střední školy)
- základní a mateřské školy v obcích na dobré úrovni – (snaha udržet)
- kulturní a společenská zařízení v obcích
- řeka Rokytná

SLABÉ STRÁNKY

- vysoká nezaměstnanost
- zastaralý způsob myšlení
- slabý cestovní ruch
- špatná spolupráce
- nízké mzdy
- nezájem obyvatel
- každý sám pro sebe
- nezájem města Moravský Krumlov
- nevyužitý potenciál krajiny
- špatná propagace
- malé zapojení zemědělců do agroturistiky
- odliv mládeže a lidí vůbec
- špatná dopravní obslužnost
- malá nabídka stavebních míst
- špatný stav komunikací
- málo příležitostí pro vyžití dětí a mládeže
- nedostatek kulturních zařízení v Mor. Krumlově
- mrtvé město po 17 hod.
- špatná komunikace – tok informací
- děti jezdí do škol mimo svou obec = ztráta života v obci
- stárnutí populace

PŘÍLEŽITOSTI

- vytvoření příležitostí pro děti a mládež – vybavenost, aktivity
- vytvoření dobrého  informačního systému, snadný přístup k informacím
- dobrý marketing území (produkty a cestovní ruch)
- obnova kulturního dědictví
- zajištění finančních prostředků pro rozvoj obcí
- podpora identity mikroregionu 
- podpora podnikání – lepší podmínky
- podpora pracovních příležitostí
- infrastruktura pro cestovní ruch
- technická infrastruktura v obcích
- enviromentální vzdělávání
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- podpora tradic
- obnova krajiny
- pozemkové úpravy

HROZBY

- úbytek obyvatel
- úbytek mladých a vzdělaných lidí
- nízká aktivita lidí
- málo pružný management
- nedostatek finančních prostředků
- nízký ekonomický potenciál
- nedostatek silných podnikatelských subjektů
- nezájem města M. Krumlov
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5.2.2 Svazek obcí sever Znojemska

SILNÉ STRÁNKY

- zachovalé přírodní lokality, zejména údolí řek v regionu a říční nivy
- relativně zachovalá architektura vesnických sídel a sakrálních staveb s limitovaným využitím 

s ohledem na technický stav
- škola v Mikulovicích
- ústav sociální péče v Tavíkovicích
- ELTEK ( firma vyrábějící elektromagnety, zaměstnává 150 lidí)
- internetizace regionu, zatím jen v Mikulovicích
- existující památky

SLABÉ STRÁNKY

- zničené rekreační objekty
- obecně – nedostatečné služby na venkově, chybějí služby pro turistiku
- v regionu je nedostatek ubytovacích kapacit
- lidé v regionu jsou málo aktivní, vesnice regionu slouží jako „noclehárna“, lidé ztratili volný 

čas dojížďkou za prací, zákony nepodporují živnostníky a tím omezují aktivitu lidí ( 5 
živnostníků pozastavilo živnost na základě povinné minimální daně)

- v regionu je špatná dopravní obslužnost
- záchranná lékařská služba je vzdálená
- chybí obecně infrastruktura jako je např.: kanalizace, čističky odpadních vod, silnice v dobrém 

stavu.
- krajina je neprostupná, chybí „polní infrastruktura“, některá opatření jsou proti erozi půdy 

neúčinná (např. agro-environmentální opatření „meziplodiny“)
- je špatný stav vodních toků z hlediska údržby – vyčištění, břehová zeleň, čistota vody

PŘÍLEŽITOSTI

- zlepšení podpory podnikání
- rekonstrukci rekreačních objektů
- opravy komunikací
- vznik poradenského centra pro podnikání, legislativu, „evropské dotace“ 
- přijetí „atomového zákona“ a zachování funkční elektrárny v Dukovanech a z toho plynoucí 

příjmy do rozpočtů obcí
- rozvoj různých forem turistiky a s nimi souvisejících služeb a jejich propojení
- moderně fungující „Nadace“ elektrárny

HROZBY

- odliv mladých lidí z venkova, zejména odliv „mozků“ do města
- „nebezpečný úředník“ a z neustále se zvyšující byrokracie
- nedostatečná spolupráce obyvatel
- malá kupní síla obyvatel venkova
- nerovnost podmínek v rámci Evropské Unie
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5.2.3 Dobrovolný svazek obcí  Jevišovicka

SILNÉ STRÁNKY

- krásná příroda
- „Mašůvská Venuše“
- archeologické lokality a historické nálezy v regionu poukazující na bohatou historii
- skromné a pracovité obyvatele regionu
- nově rekonstruovaná Sýpka v Jevišovicích se zázemím
- několik významných podniků a zaměstnavatelů: Eximet-Trafo,AGD Jevišovice. Kovoobrábění 

Stehlík, FK Dřevěné lišty, „Domov důchodců“
- starý zámek Jevišovice
- městská památková zóna Jevišovice
- hasičské muzeum v Jiřicích
- barokní sochy
- oblast je vyhledávána k rekreaci- chalupáři, spádová oblast z Brna
- škola v Jevišovicích pro 13 vesnic

SLABÉ STRÁNKY

- závadná voda v přehradě Jevišovky
- spolupráci mezi obcemi v mikroregionu 
- úbytek lidských kapacit, zejména vzdělaní lidé odcházejí pracovat do města
- nedostatek volno-časových aktivit pro děti, zejména ale pro dospívající mládež
- špatné komunikace a obecně, infrastruktura obcí 

PŘÍLEŽITOSTI

- podpoře podnikání a vytváření pracovních míst drobnými podnikateli
- přeshraniční spolupráci
- rozvoj turistiky i přeshraniční
- dobrá prezentaci regionu navenek
- zlepšení marketingu území a jeho propagace spojená s koordinací služeb, včetně ubytování
- další rozvoj chalupářství - chalupáři jsou vnímáni positivně

HROZBY

- úbytek obyvatel
- nezájem obyvatel o aktivity všeho druhu
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5.2.4 Svazek obcí při formanské cestě

SILNÉ STRÁNKY

- dokončené zásobování pitnou vodou
- dokončená plynofikace obcí
- aktivní spolky, zejména hasiči v obcích
- zázemí pro konání kulturních akcí
- památky, zejména zřícenina Bukovina
- krásná příroda - Přírodní park Jevišovka, Národní park Podyjí
- letní kino v Hostimi
- tělocvična pro míčové hry
- dobrá dopravní obslužnost

SLABÉ STRÁNKY

- pasivita občanů a nezájem o dění v obci
- odliv vzdělaných lidí 
- nevyužitý potenciál provozu na hlavní silnici pro zvýšení nabídky služeb na cestě z Prahy do 

Vídně
- nevyužitý potenciál v rekreaci ( krátkodobé, středně a dlouhodobé)
- nezaměstnanost
- málo aktivit pro mladé lidi
- špatný stav místních komunikací a komunikací třetích a druhých tříd
- nejsou zpracované pozemkové úpravy v některých obcích
- je nevyřešené nakládání s odpady

PŘÍLEŽITOSTI

- vybudování „průmyslové zóny“ –blízkost \Rakouska, možnost investorů
- zasíťování pozemků v návaznosti na výstavbu bytů
- využití potenciálu lesů
- podpora agroturistiky ( zemědělci, kteří se na tuto činnost orientují)
- vytváření podmínek pro malé a střední podnikání 
- výraznější marketing území, reklama  a informační sdělení na cyklostezkách
-  informační centrum

HROZBY

- úbytek lidí
- odchod kvalifikovaných lidí
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5.3 Celkové vyhodnocení SWOT analýzy

SWOT analýza vymezila několik shodných témat, které se staly základem pro vymezení klíčových 
témat (priorit) strategie místní akční skupiny. Stručné shrnutí jednotlivých stránek analýzy definuje 
shodná témata reprezentativní pro vymezený region.

5.3.1 Silné stránky 
Mezi stěžejní priority regionu patří historická hodnota území, od archeologicky významných 

lokalit, stávající historické památky po zachovalý architektonický ráz vesnic. Velmi typická je pro území 
četnost zámečků, zámků a statků, ve vesnicích zaujmou stavení a rodinné domy typické pro tuto 
oblast Podhorácka. Mezi další faktory patří fungující školství, zejména základní školy. Devítileté školy 
jsou  logicky  koncentrovány  do  střediskových obcí.  Centrem středního  školství  je  v regionu město 
Moravský Krumlov. Velkou doménou území je rovněž hodnotná krajina a příroda. Přírodní charakter 
krajiny je fixován na nivy a kaňony řek Rokytné  a Jevišovky, zbylá část území má výrazně zemědělský 
charakter. Zde je však hodnota krajiny je kulturní, historická. Celkově je krajina, historie, památky a 
kultura velkým potenciálem pro rozvoj území. 

5.3.2 Slabé stránky
Jednoznačným handicapem území je nízká aktivita a nezájem lidí. Tento jev vrhá obavy na 

další rozvoj území a je zřejmě rovněž základem negativních socio-ekonomických jevů v území (odliv 
mladých a vzdělaných lidí, malá podnikatelská aktivita, nízká ekonomická úroveň, atd.).
Mezi další velké nedostatky patří nerozvinutý rekreační potenciál území, a to jak infrastruktura, tak 
služby.  S problémy regionu úzce  souvisí  i  chybějící  technická  infrastruktura  sídel.   Nerozvinutý  je 
rovněž potenciál krajiny. Mezi podstatné a opakující se témata patří i  malá nabídka volnočasových 
aktivit pro děti a mládež a s ní související vybavenost obcí a regionu.

5.3.3 Příležitosti
Mezi  často  jmenované příležitosti  rozvoje území  byly  zařazen komplexní  rozvoj  cestovního 

ruchu, tj. rozvoj infrastruktury služeb, informačních systémů, podpora prezentace území na národní i 
mezinárodní  úrovni.  S možnostmi  rozvoje  úzce  souvisí  podpora  rozvoje  informačních  systémů. 
informace jsou pojaty široce od informačních toků uvnitř území  (infrastruktura, informace pro lidi 
v regionu, podpora vzdělávání,  tak navenek – prezentace, mezinárodní kontakty. Stěžejním tématem 
vycházejících z nedostatků území, je podpora podnikání v širokém pojetí a podpora aktivity místních 
obyvatel. Ostatními tématy je rozvoj technické infrastruktury, rozvoj krajiny, a zajištění dostatečných 
finančních prostředků do regionu. 

5.3.4 Hrozby 
Stěžejním a všudypřítomným faktorem, který je nutné eliminovat (příležitosti)  je nezájem a 

pasivita obyvatel a nízký ekonomický potenciál regionu. Částečně ovlivnitelná je byrokracie a korupce. 

SWOT analýza se stala základem pro stanovení hlavních témat Strategie.  
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6.           Vize  

Sjednocující vizí strategického rozvoje území místní akční skupiny vyplývající jak z dílčích strategií 
,mikroregionů, tak se společného plánování a aktuálních potřeb v území je
 

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

Specifické cíle:
1. Prosperita 
2. Modernizovaná infrastruktura
3. Kvalita bydlení – region jako prostředí pro běžný plnohodnotný život
4. Vybavenost
5. Aktivní spolupracující lidé v regionu
6. Pozitivní společenské klima
7. Příležitosti pro aktivní život
8. Atraktivní krajina
9. Sounáležitost s regionem
10. Všeobecná pozitivní image regionu jako nástroj propagace 

SWOT analýza vymezila 4 opatření podporující naplňování specifických cílů strategie a dlouhodobé 
vize.

1. INFRASTRUKTURA
2. INVESTICE DO LIDÍ
3. PODPORA PODNIKÁNÍ
4. KRAJINA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ROZVOJ REGIONU

Implementace opatření je nutné zajistit prostřednictvím profesionalizovaného managementu místní 
akční skupiny.  Posledním tématem strategie je 

5. MAS JAKO PROFESIONALIZOVANÁREGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA 
MAS je servisní  a profesionální  organizace,  která je nezbytným nástrojem pro uplatňování 

strategie a místních strategií  a je servisní  organizací  a partnerem pro realizaci  meziregionálních a 
mezinárodních projektů. MAS je organizace s dobrou image a zkušenostmi. 

V návaznosti na osy EAFRD je strategie v souladu se všemi osami Programu rozvoje venkova: 

Osa I       Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  
Z hlediska  specifických  cílů  jsou  opatření  v souladu  s cíli  1.  prosperita,  4.  Vybavenost,  8. 

Atraktivita krajiny, 10. Všeobecná pozitivní image regionu jako nástroj propagace
Z hlediska nastavených opatření je v souladu s opatřením č. 3 Podpora podnikání.

Osa II      Zlepšování životního prostředí a krajiny  
Z hlediska specifických cílů jsou opatření v souladu s cíli 1. prosperita, 8. Atraktivita krajiny, 

10. Všeobecná pozitivní image regionu jako nástroj propagace a doplňkově další cíle.
Z hlediska nastavených opatření je plně v souladu s opatřením č. 4 Podpora podnikání

Osa III  Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství
Z hlediska specifických cílů jsou v souladu s osou 3 téměř veškeré cíle a opatření strategie. 

Osa III je pro implementaci strategie průřezová. 

Osa III Programu rozvoje venkova je z hlediska uchopitelnosti rozvojové strategie  a její realizace je 
akceptovatelná v plném rozsahu, tj. ve všech prioritách a opatřeních.

Strategie je zaměřena na obyvatele regionu a jejich aktivaci k akcím podporujícím naplňování 
cíle a specifických cílů, fichí, které využívají a podporují rozvoj vnitřního potenciálu území. 
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Lidé jsou motivováni k aktivitě podporující jejich růst, aktivitu a rozvoj regionu dle stanovených cílů a 
fichí.   Podmínkou naplňování  cílů  je  harmonický  rozvoj  území  a  trvalá  udržitelnost  projektů  vůči 
životnímu i kulturnímu prostředí regionu.

7.           Strategie řešení   

Připravená strategie je připravena pro realizaci programu  Leader+ a implementaci projektů 
metodou Leader v regionu Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Její obecná rovina i komplexnost 
struktury,  která  postihuje  problémy  a  potřebu  jejich  řešení  se  neomezuje  pouze  na  IV.  osu 
Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova.   Povaha  strategie  má  podpořit  zajištění 
prostředků  i  z jiných  zdrojů  s cílem  absorbovat  maximum  prostředků  na  realizaci  projektů 
podporujících  rozvoj  území  úměrně  k administrativní  a  manažerské  kapacitě  regionu  a  finančními 
možnosti kofinancování projektů jednotlivých subjektů. 
Cíle strategie se promítají do jednotlivých témat a opatření, jsou výstupem komplexní SWOT analýzy. 

Konsensem se přípravná skupina MAS shodla na 4 navržených tématech, které doplnila jednotlivými 
opatřeními. Opatření jsou obsaženy ve fichích, v tabulce v Oblastech podporovaných v rámci fiche.

7.1 Priority strategie 

Priority startegie se zaměřují 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, vzdělávání 
• Informační systémy zaměřené na oblast lidských zdrojů, doplnění vybavenosti obcí, v oblasti 

cestovního ruchu, ve smyslu informované veřejnosti. 

Realizace strategie je určena pro obyvatele v celém vymezeném území. Jedná se o veřejné subjekty i 
soukromé  subjekty,  ať  jednotlivce  z řad  fyzických  osob,  podnikatelů,  tak  spolků,  sdružení  či 
právnických osob. Cíle je podpořit aktivity veškerých subjektů, které jsou schopny podpořit komplexní 
rozvoj venkovského regionu.
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8.           Fiche strategie  

8.1 INFRASTRUKTURA

Cíl fiche
Podpora rozvoje ne-technické infrastruktury zaměřené na podporu informačních systému a informace 
jako základ pro rozvoj 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. 

Soulad fiche se strategií
Fiche podporuje kvalitu života na venkově jak po stránce investiční i neinvestiční. Zaměřuje se na 
opatření v souladu s rovnými příležitostmi a trvale udržitelným životem.
Rozsáhlost opatření vyplývá s problematiky území, jeho nedostatečné rozvinutosti  stability.

Oblasti podpory
• Budování a rozvoj informačních center
• Tvorba a rozvoj informačních systémů
• Budování infrastruktury pro cestovní ruch 
• Obnova a adaptace památek a drobné sakrální architektury 
• Využití obnovitelných zdrojů energie – investice do technologie
• Tvorba a obnova veřejných prostranství
• Budování zázemí pro kulturní a sportovní aktivity
• Modernizace a budování občanské vybavenosti
• Podpora  zpracování  koncepčních  rozvojových  dokumentů  a  zpracování  technické 

dokumentace 

S ohledem na možnou četnost náročných investičních akcí je cíl zaměřen na nízkorozpočtové projekty 
a projekty s širším vlivem, multiplikačním efektem a rozvojovým potenciálem (ne účelové projekty). 

Význam opatření
Významné

Koneční příjemci 
(sídlo nebo působnost v území MAS, projekt realizovaný výhradně v území MAS):

- Mikroregiony
- Obce
- Podnikatelé
- Právnické osoby
- NNO
- Fyzické osoby
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8.2 INVESTICE DO LIDÍ

Cíl fiche
Zaměření na iniciaci aktivit obyvatel regionu v oblasti kultury, tradic, sportu, zvyšování vzdělanosti a 
kvalifikace. Součástí je podpora aktivit pro děti a mládež a aktivit mladých lidí, 

Soulad fiche se strategií
Fiche se opírá o jednu z nejpodstatnějších vizí a cílů strategie – na podporu a rozvoj lidských zdrojů, 
který je klíčový pro budoucí život, aktivitu a udržitelný rozvoj regionu. Snahou je podněcovat lidi k akci 
a motivovat je k vlastnímu či společenskému  růstu.

Oblasti podpory
• Celoživotní vzdělávání
• Kulturní aktivity a akce
• Spolková činnost
• Protidrogová prevence
• Podpora tradic
• Volnočasové aktivity
• Sportovní aktivity a akce
• Podpora vzniku pracovních příležitostí
• Rekvalifikace
• Podpora rozvoje bydlení v regionu (nevztahuje se k projektům a realizacím inženýrských sítí)

Koneční příjemci
(sídlo nebo působnost v území MAS, projekt realizovaný výhradně v území MAS):

- Mikroregiony
- Obce
- Podnikatelé
- Právnické osoby
- NNO
- Fyzické osoby

8.3 PODPORA PODNIKÁNÍ

Cíl fiche
Podpora  všestranného  rozvoje  podnikání  jako  významná  podpora  konkurenceschopnosti  regionu. 
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 zejména služeb a služeb v cestovním ruchu.

Soulad fiche se strategií
Fiche je v souladu s vizí a cíli strategie, podnikání souvisí se zvyšováním ekonomického potenciálu, 
kupní  síly,  vytváření  nových (kvalifikovaných)  příležitostí  pro  mladé lidi.  Diverzifikace  podnikání  je 
v souladu s v cíli osy III. Programu rozvoje venkova. 

Oblasti podpory
• Podpora marketingu podnikatelských aktivit regionu
• Prezentace podnikatelů v regionu 
• Podpora regionální produkce
• Výroba místní produktů a jejich uvádění na trh
• Diverzifikace zemědělských a dalších podnikatelských aktivit
• Podnikání v oblasti služeb v cestovním ruchu
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• Zajištění projektové dokumentace nezbytné pro rozvoj podnikatelských aktivit
• Poradenství pro začínající podnikatele a podnikatele využívající nové příležitosti
• Otevřené informace a příležitosti pro všechny – prevence závisti úspěchu

Koneční příjemci
(sídlo nebo působnost v území MAS, projekt realizovaný výhradně v území MAS):

- Podnikatel (OSVČ)
- Právnická osoba podnikající
- Fyzická osoba (začínající podnikatel)
- Mikroregion
- NNO

8.4 KRAJINA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ROZVOJ REGIONU

Cíl fiche
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.

Soulad fiche se strategií
Krajina je jednou z často definovaných kvalit  a pozitiv regionu, je předmětem rozvoje a nejčetnějším 
tématem při definování vize budoucího obrazu regionu. V krajině je spatřován nevyužitý potenciál, 
krajina je významným společným a společenským tématem.

Oblasti podpory
• Obnova a uchování přírodního bohatství
• Obnova cestní sítě a propojování turistických cílů – zajištění průchodnosti krajiny
• Budování infrastruktury pro cestovní ruch
• Zakládání rozptýlené zeleně v krajině, realizace a péče o prvky ÚSES
• Revitalizace a obnova vodních ploch za účelem rekreačního využití
• Údržba nezemědělské půdy
• Zvýšení lesnatosti území (přírodě blízký přístup hospodaření)
• Zajištění projektové dokumentace nezbytné pro realizaci opatření v rámci fiche

Koneční příjemci
(sídlo nebo působnost v území MAS, projekt realizovaný výhradně v území MAS):

- Mikroregiony
- Obce
- Podnikatelé
- Právnické osoby
- NNO
- Fyzické osoby

8.5 Kritéria přijatelnosti jednotlivých fichí

- obecná kritéria jsou stanovena v bodu 11.2 – Výběrová kritéria.
Specifická kritéria mohou být upraveny a katualizovaány dle jednotlivých fichí a dále v souladu s 
platnými pravidly vyhlášeného programu. 
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8.6 Opatření rozčleněná podle os a priorit programu

téma - priorita opatření
%hodnota - 
priorita

%hodnota - 
opatření

INFRASTRUKTURA   24%  
Budování a rozvoj informačních center   

 Tvorba a rozvoj informačních systémů   
 Budování infrastruktury pro cestovní ruch   

 
Obnova a adaptace památek a drobné sakrální 
architektury   

 
Využití obnovitelných zdrojů energie – investice do 
technologie   

 Tvorba a obnova veřejných prostranství   
 Budování zázemí pro kulturní a sportovní aktivity   
 Modernizace a budování občanské vybavenosti   

Podpora zpracování koncepčních rozvojových 
dokumentů a zpracování technické dokumentace 

INVESTICE DO LIDÍ   24%  
 Celoživotní vzdělávání   
 Kulturní aktivity a akce   
 Spolková činnost   
 Podpora tradic   
 Volnočasové aktivity   
 Sportovní aktivity a akce   
 Podpora vzniku pracovních příležitostí   
 Rekvalifikace   

 

Podpora rozvoje bydlení v regionu (nevztahuje se 
k projektům a realizacím inženýrských sítí a výkupu 
pozemků)   

 Protidrogová prevence   
PODPORA PODNIKÁNÍ   22%  
 Podpora marketingu podnikatelských aktivit regionu   
 Prezentace podnikatelů v regionu   

Podpora regionální produkce   
Výroba místní produktů a jejich uvádění na trh

 
Diverzifikace zemědělských a dalších 
podnikatelských aktivit   

 Podnikání v oblasti služeb v cestovním ruchu   
Zajištění projektové dokumentace nezbytné pro 
rozvoj podnikatelských aktivit
Poradenství pro začínající podnikatele a podnikatele 
využívající nové příležitosti

 
Otevřené informace a příležitosti pro všechny – 
prevence závisti úspěchu   

KRAJINA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO 
ROZVOJ REGIONU   18 %  
 Obnova a uchování přírodního bohatství   

 
Obnova cestní sítě a propojování turistických cílů – 
zajištění průchodnosti krajiny   

 Budování infrastruktury pro cestovní ruch   
Zakládání rozptýlené zeleně v krajině, realizace a   
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péče o prvky ÚSES

 
Revitalizace a obnova vodních ploch za účelem 
rekreačního využití   

 Údržba nezemědělské půdy   

 
Zvýšení lesnatosti území (přírodě blízký přístup 
hospodaření)   

 
Zajištění projektové dokumentace nezbytné pro 
realizaci opatření v rámci fiche   

9.           Finanční zdroje a jejich využití – finanční tabulky  

Procentické rozložení finančních prostředků v rámci jednotlivých témat bylo navrženo členy 
přípravného výboru a je průměrem navrhované výše účastníků akce. Veškeré zdroje jsou pouze 
hrubým odhadem. 

9.1 Navržené  %  rozložení finančních prostředků

1. INFRASTRUKTURA 24 %
2. INVESTICE DO LIDÍ 24 %
3. PODPORA PODNIKÁNÍ 22 %
4. KRAJINA  A JEJÍ VYUŽITÍ… 18 %

5. REŽIJNÍ NÁKLADY – PROVOZNÍ NÁKLADY MAS 12 %

Celkem 100%

Navržené rozložení finančních prostředků v průběhu realizace strategie 2007-2013

 rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 
(mil. Kč)

 celkem (mil.Kč) 10 15 15 15 15 15 15 100
1 infrastruktura 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 24
2 investice do lidí 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 24
3 podpora podnikání 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 22
4 krajina 1,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 18
5 Režie – provoz MAS 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 12

 celkem 10 15 15 15 15 15 15 100

Využití finančních zdrojů bude čerpáno v souladu s podmínkami realizace programu Leader 
stanovenými řídícím orgánem programu. 
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9.2 Uznatelné výdaje (přijatelné)
 
Pro projekty a uznatelné výdaje platí, že nesmí být financovány z jiných operačních programů či 
strukturálních fondů.  Žadatel/příjemce podpory může pro své způsobilé (přijatelné) výdaje v rámci
schváleného projektu použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce za období 2007-2013 je 6 mil.Kč.

Uznatelné výdaje jsou pouze orientační, budou upřesněny po zveřejnění pravidel pro osu IV. Leader.

9.3 Specifické výdaje pro místní akční skupinu

Administrativní  činnost  a  provoz místní  akční  skupiny  tvoří  max.  12% výše  celkové  podpory  (dle 
tabulky finančního rozložení prostředků).  

Přijatelné výdaje pro provoz a administrativní činnost místní akční skupiny zahrnují: 
 100% platu jednoho manažera na celé období
 školení a publicita
 nájemné, vybavení, poplatky
 nákup služeb (účetní, administrativní pracovník, specialisté, poradci, facilitátor)
 příprava strategie Leader, studie a průzkumy oblasti, marketingové studie, reklama, výstavní 

expozice,  administrativní  činnost  MAS,  společenské  akce,  semináře,  setkávání,  cestovní 
výdaje. 

9.4 Přijatelné výdaje pro projekty 

Přijatelné výdaje jsou uvedeny jako orientační a budou upřesňovány s aktuálními pravidly programu.

- Odpisy jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů – žadatel doloží plánem daňových odpisu;

- Příspěvky v naturáliích (stavební práce prováděné z vlastních zdrojů) 
- Bankovní poplatky 
- Náklady na technický a finanční odborný posudek
- Náklady na účetnictví
- Nákup pozemku  a nemovitosti za předem daným podmínkek 
- Daň z přidané hodnoty za podmínky, že - žadatel/příjemce pomoci není plátcem DPH 
- Leasing za předem daných podmínek 

Uznatelné výdaje jsou specifikovány dále dle jednotlivých fichí. 
Výše podpory ziskových projektů je 50%, 50% je spolufinancování žadatelem.  
Výše podpory ziskových projektů může dosáhnou až do výše 100%.  

9.5 Výdaje nezpůsobilé
- platby do rizikových kapitálových fondu, úvěrových a záručních fondu;
- náklady na právní poradenství, notářské služby;
- náklady na bankovní záruku;
- nákup použitého zařízení;
- DPH pro plátce;
- režijní náklady;
- leasing v případě podpory pronajímateli;
- prodej a zpětný leasing;
- jiné daně a poplatky.
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10.         Popis výběru projektů, výběrová kriteria  

10.1 Popis výběru projektů

Výběr projektů provádí na základě vyhodnocení (bodové ohodnocení projektů a stanovená 
kritéria dle fichí)  výběrová komise.  Výběrová komise je volena před realizací projektu v intencích 
Leader  v souladu  se  stanovami  a  dalšími  dokumenty  občanského  sdružení.  Výběrovou  komisi 
ustanovuje  valná  hromada občanského sdružení,  členové jsou voleni  valnou hromadou.  Výběrová 
komise ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu výběrové komise. Výběrová komise předkládá 
po ukončení výběrového kola výzvy zprávu o činnosti valné hromadě. Kritérium pro volbu zástupců je 
zastoupení veřejného sektoru do 50% a zastoupení členů z jednotlivých zájmových skupin. 

Na  valné  hromadě  dne  19.3.  2007  v Jevišovicích  byla  ustavena  Výběrová  komise  v  následujícím 
složení: 

 Jan Vajčner, ZŠ
 Karel Kříž, mikroregion
 Libor Nevrkla, PO
 Stanislav Chvátal, OSVČ
 Eliška Holíková, NNO
 Zdeňka Březinová, FO

10.2 Výběrová kritéria 

– jedná se o obecná kritéria,  která budou doplněna na základě pravidel   vyhlášeného programu. 
Obecná kritéria budou dále specifikována v rámci jednotlivých fichí.

Vymezení typů žadatelů, příjemců podpory:
- žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt
  a nestátní nezisková organizace
- žadatelem je osoba s právní subjektivitou
- projekt musí být realizován na území regionu Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
- žadatel prokáže ekonomickou životaschopnost a finanční zdraví ( podnikatelské subjekty 
   u ziskových projektů )

Kritéria pro předložený projekt:
- projekt je v souladu se Strategií  MAS  a vyhlášeným opatřením  
- projekt je v souladu s platnou právní úpravou
- projekt bude v souladu s pravidly pro spolufinancování investic vytvářejících příjmy
- projekt není financován jinou podporou prostředků EU, z jiných národních a veřejných 

zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování 

Přijatelné výdaje pro jednotlivá opatření:
- náklady na propagaci akce
- výdaje na drobné investice související a aktivitou
- náklady na marketing akce
- výdaje na technické zabezpečení, zajištění akce 
- výdaje na organizační zabezpečení
- náklady na projektovou přípravu akce
- investiční výdaje související k akcí

Míra pomoci pro financování projektů:
- pro neziskové projekty bude míra pomoci tvořit až 100% přijatelných výdajů
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- pro ziskové projekty bude míra pomoci tvořit do 50% přijatelných výdajů
Míra podpory bude konkretizována aktuálními pravidly vyhlášeného programu.

Kritéria pro monitoring a hodnocení:
- povinně sledovaný indikátor nově vytvořených pracovních míst
- zapojení a aktivity žen a mládeže – rovnost příležitostí
- indikátor realizace  - ověřitelný na místě, počitatelný 
- indikátor výsledků – na základě hodnocení 

11.         Informování o programu a výzvách   

Informace o programu, cílech a jednotlivých výzvách budou zveřejňovány na webových stránkách 
www.zivepomezi.cz.  Pro  potřeby  informování  bude  vydáván  nezávislý  zpravodaj  místní  akční 
skupiny,  s aktuálními  informacemi  o  dění  v regionu.  Leták bude  rozšířen  do  všech  obcí  regionu. 
Informace  budou  publikovány  v místní  tisku  (Zrcadlo,  Znojemský  týden,  regionální  deník  deníku 
Rovnost).  Informace  o  výzvách  budou  zasílány  všem  partnerům  mailem  a  šířeny  přeposíláním 
informace z centra. V sídle MAS  a v dalších případně vzniklých informačních centrech regionu bude 
informace vyvěšena. 
Koneční  příjemci,  kteří  podávají  u  místní  akční  skupiny projekt budou informovaní  e-mailem nebo 
poštou.  Ostatní budou informování prostřednictvím pravidelně vydávaného letáku, v místním tisku a 
dalších tiskovinách vydávaných v regionu (zpravodaje v obcích, aj.)
Pro žadatele (příjemce) bude uspořádán jeden seminář, na kterém budou seznámeni se základními 
požadavky a specifiky předkládání projektů. Pro řešení konkrétních dotazů či problémů při předkládání 
žádostí budou stanoveny konzultační dny. 

11.4 Postup příjmu a hodnocení projektů 

11.4.1 Postup příjmu žádostí (projektů) 

Žadatelé budou v řádném termínu dle Výzev předkládat žádost včetně povinných příloh. Při 
registraci  žádosti  bude zpracován protokol,  do kterého bude mimo jiné zaznamenán datum a čas 
příjmu  žádostí.  V  protokolu  bude  zaznamenán  seznam  dodaných  a  nedodaných  povinných  a 
nepovinných příloh. 

Příjem žádostí provádí kancelář místní akční. Předběžnou kontrolu žádosti, projektu a příloh 
provádí orgány MAS a RO SZIF.  Zaregistrování žádosti provádí RO SZIF. 

11.4.2 Hodnocení žádostí (projektů) 

První hodnocení žádosti bude provedeno z hlediska administrativní úplnosti žádosti, platnosti 
všech potvrzení, dat na ověřených kopiích a na výpisech z rejstříků tak, aby splňovaly požadavky. 
Administrativní neúplnost či pochybení je důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Všechny 
úplné žádosti budou postoupeny k hodnocení výběrovou komisí za účasti zástupců příslušné agentury 
stanovené řídícím orgánem programu. 

V případě, že místní akční skupina nebo příslušná agentura (RO SZIF, příp. územně příslušná 
Zemědělská agentura) RO SZIF dojde při administrativní kontrole žádosti, projektu a příloh k závěru, 
že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody a se 
závazným termínem pro odstranění závad. 

Hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu provádí místní akční skupina a příslušná agentura 
(RO SZIF, příp. územně příslušná Zemědělská agentura). MAS i příslušná agentura vypracují Hodnotící 
zprávy s výsledky hodnocení žadatele a projektu. V případě, že MAS nebo agentura dojde k závěru, že 
podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které 
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nelze podporu poskytnout. Toto sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti 
je konečné a nelze proti němu podat odvolání. 

11.4.3 Výběr žádostí  (projektů) 

Členové výběrové komise provedou:

- Formální  hodnocení  projektů  –  úplnost  žádosti  (projektů,  podpisy   a  příloh  včetně 
platnosti originálů či ověřených kopií) 

- Soulad s obecnými kritérii opatření
- Hodnocení dle povinných či zvolených bodovacích kritérií. Bodovací kritéria sestavuje na 

základě  pravidel  programu  Programová  komise.  Hodnocení  probíhá  pro  každou  fichi 
(opatření) zvlášť. Po obodování každým z členů komise zpracuje předseda komise tabulku 
se  součtem  bodů  pro  každé  bodovací  kritérium.  Ke  každému  z  projektů  může  být 
otevřena  diskuse  o  celkovém bodování.  Závěrem zpracuje  výběrová  komise  seznamy 
žádostí srovnaných podle pořadí s doporučením počtu projektů k realizaci. Počet projektů 
doporučených k realizaci bude stanoven s ohledem na finanční částky určené na fichi v 
daném kole výzvy. Žádosti „pod čarou“ se stávají náhradními dle následného pořadí. Tyto 
seznamy jsou předány k rozhodnutí Programové komisi výboru.

Hodnocení a výběr projektů probíhá za účasti zástupce agentury RO SZIF.

Při  jednání  Programové  komise  přednese  předseda  výběrové  komise  zprávu  z  bodování 
projektů.  Programová komise prověří  hodnocení  výběrové  komise,  v  případě nejasností  si  vyžádá 
vysvětlení předsedy výběrové komise. V konečné fázi programová komise schválí seznam vybraných 
projektů a doporučí jej valné hromadě MAS k přijetí. 

11.4.4 Schválení výběru projektů 

Valná  hromada  schvaluje  výběr  projektů  určených  k  realizaci,  v  případě  pochybností  o 
hodnocení  může  předat  projekty  k  přezkoumání  programové  komisi.  Vybrané  projekty  jsou 
doporučeny ke spolufinancování. 

V případě, že projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku disponibilních 
finančních prostředků, sdělí tuto skutečnost MAS písemně žadateli. 

V případě, že byl projekt vybraný ke spolufinancování z na základě rozhodnutí Řídícího orgánu 
vyhlášeného programu, je žadatel písemně vyzván k převzetí Rozhodnutí a k podpisu Podmínek přímo 
u příslušné agentury. 

12.         Popis monitorování a hodnocení projektů  

12.1 Programová komise*

nese odpovědnost za rozhodovací činnosti týkající se realizace rozvojové strategie. Členy programové 
komise jsou zvolení členové místní akční skupiny jmenovaní valnou hromadou.  Programová komise se 
schází minimálně čtyřikrát ročně. Připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, zpracovává znění 
jednotlivých  opatření  vedoucích  k  naplňování  strategie  rozvoje.  Programová  výbor  kontroluje 
naplňování  činnosti  místní  akční  skupiny.  Programový  výbor  schvaluje  výsledky  komise  potvrzuje 
hodnocení a seznam předložených projektů vybraných výběrovou komisí.  
Programová komise  zpracovává  záměr  místní  akční  skupiny  a  strategii  rozvoje  regionu,  schvaluje 
žádost místní akční skupiny, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí.
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Na valné hromadě dne 19.3. 2007 v Jevišovicích byla ustavena Programová komise v následujícím 
složení: 

 Bronislav Gruna, OSVČ - předseda
 Ivona Žáková, DDM
 Jana Mašová, FO
 Josef Myslík, mikroregion
 Jiří Němec, OSVČ

*pozn.: Programová komise je programovým výborem specifikovaným v kritériích přijatelnosti místní 
akční skupiny.

12.2 Monitorovací komise

Hlavním monitorovacím orgánem je  Monitorovací  výbor.  Monitorovací  výbor   zřizuje  valná 
hromada občanského sdružení, úlohu může plnit programová komise. Činnost výborů je financována 
z finančních prostředků místní akční skupiny (režijní náklady vyčleněné v rámci realizace strategie). 

Monitoringem a hodnocením projektů je pověřen monitorovací  výbor, který je výkonným orgánem 
programovacího výboru.  Členy monitorovacího výboru jmenuje valná hromada z členů místní akční 
skupiny. Pro monitoring jednotlivých realizovaných projektů budou pověřeni jednotliví členové výboru. 
Monitorovací  výbor zejména aktivně monitoruje realizované projekty a kontroluje  plnění podmínek 
prováděných projektů. Činnost monitorovací výboru řídí organizační manažer (tajemník místní akční 
skupiny).   Monitoring  projektů  bude  finančně  zajištěn  z  rozpočtu  občanského  sdružení  v rámci 
realizace strategie. 

Kritéria a kvantifikovatelné ukazatele jsou předmětem jednotlivých fichí. 

Na valné hromadě dne 19.3. 2007 v Jevišovicích byla ustavena Monitorovací komise v následujícím 
složení: 

 Tomáš Vajčner, mikroregion
 Petr Šoba, FO
 Olga Čeperová, ZŠ
 Jiří Klouda, OSVČ
 Michal Šotner, FO

12.3 Monitoring projektů
 
Monitoring pro účely realizace projektů financovaných z Osy IV. Leader prování monitorovací komise. 
Monitoring projektů bude probíhat v úzké vazbě na kancelář MAS, vlastní monitoring budou provádět 
členové Monitorovací komise, jejíž činnost řídí předseda monitorovací komise  ve spolupráci 
s tajemníkem místní akční skupiny. 
Monitoring z pozice realizátorů projektů a kanceláře MAS se bude týkat podpory a kontroly žadatelů 
v průběhu realizace projektů – tj. plnění harmonogramu a kritérií pro realizaci projektu. Kancelář 
rovněž dokumentuje a archivuje jednání s žadateli. 

 Monitoring z pozice monitorovací komise se týká naplňování cílů opatření  a plnění 
monitorovacích ukazatelů – indikátorů. Kontroly organizačně zajišťuje předseda komise delegováním 
odpovědného člena monitorovací komise ve spolupráci s kanceláří. Za monitoring odpovídá předseda 
komise. Kontrola realizace probíhá na základě písemného nebo telefonického ohlášení, z kontroly je 
pořízen zápis a fotodokumentace. Zápis bude podepsán hodnotitelem a realizátorem projektu.
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Stupně hodnocení: 
 soulad projektu s předloženou charakteristikou projektu 
 naplňování monitorovacích ukazatelů
 hodnocení dopadů projektu

Mezi vybrané indikátory výsledků a dopadů realizace projektů patří:
 vznik nových pracovních míst (ks)
 vznik nových služeb, akcí, zařízení pro zvyšování kvality života v regionu (ks)
 vznik nových služeb, akcí, zařízení pro rozvoj cestovního ruchu (ks)
 zvýšení návštěvnosti regionu (počet návštěvníků v území nebo na konkrétním místě)

Ostatní indikátory budou upřesněny na základě konkrétních fichí  a opatření v rámci opatření 
programu. 

13.         Harmonogram činnosti a kontrolní činnost  

Vyhlašování  příjmu  žádostí  se  bude  konat  předepsanou  formou  do  ihned  po  písemném 
oznámení   SZIF  v každém roce  v období  2007-13.  Výběr  projektů  bude probíhat  v jednom nebo 
 několika kolech do výše pokrytí alokovaných prostředků na realizaci dílčích realizačních projektů. 

 Projekty  přijaté  v  daném kole  budou včetně  žádosti  o  proplacení  monitorovány a ukončeny dle 
podmínek programu. Kancelář MAS bude vykonávat poradenskou činnost pro žadatele a pomáhat při 
koordinaci  jednotlivých z důvodu dodržení  zásad programu,  ukazatelů projektu  a   naplňování  cílů 
Strategie.  
Výběr projektů bude probíhat dle stanovených fichí, a nastavených hodnotících kritérií.  Vybrané a 
schválené projekty budou realizovány v souladu s podmínkami programu. V průběhu realizace bude 
prováděn monitoring zaměřený na výstupy projektu, naplňování cílů strategie a hodnocení dopadu 
projektu. 
S ohledem na období založení MAS  a zkušenosti s realizací projektů metodou Leader je předpokladem 
příprava a realizace strategie  nejdříve v roce 2008. Poslední  realizační  projekty budou realizovány 
v souladu s operačním programem, nejpozději v roce 2013. 

14.         Popis struktury organizace  

14.1 Organizační struktura (občanské sdružení)

Orgány sdružení:
 Valná hromada
 předsednictvo sdružení 
 předseda 
 revizní komise

Jednání uvnitř organizace upravuje Jednací řád, hlasování upravuje Volební řád. 

b) Pro účely realizace projektů typu Leader jsou valnou hromadou ustanoveny:
 programová komise 
 výběrová komise 
 monitorovací komise

každá komise má schválený statut s vymezením svého fungování a pravomocí.

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení, volí členy předsednictva a další orgány, volí členy 
ustavených komisí. 
Do výlučné pravomoci valné hromady patří : 
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- schvalování stanov, jejich změn a doplňků, schvalování jednacího řádu valné hromady,
- volby a odvolání členů předsednictva a revizní komise,
- schválení programu a orgánů valné hromady,
- schválení zprávy o činnosti předsednictva a zprávy o hospodaření,
- schválení zprávy revizní komise,
- rozhodování o základních majetkoprávních otázkách,
- schválení ročního rozpočtu,
- schválení strategických rozvojových dokumentů,
- schválení návrhu činnosti a projektů sdružení, 
- rozhodování o výši příspěvků na spolufinancování společných projektů, popř. jiných příspěvků
- rozhodování o výši členských příspěvků,
- rozhodování o zániku sdružení rozpuštěním nebo o jeho sloučení s jiným sdružením a v těchto 

případech též o tom, jak bude naloženo s majetkem sdružení,
- volba a odvolání členů likvidační komise.

Předsednictvo sdružení
je voleno Valnou hromadou sdružení na dobu tří let a  má 7 členů. Předsednictvo je výkonným 
orgánem organizace.
Do kompetencí předsednictva patří: 
- volba předsedy a místopředsedy a jejich odvolání z funkce,
- zřizování odborných komisí, které jsou poradním orgánem předsednictva a v případě pověření i 

výkonným orgánem,
- zřídit funkce hospodáře a manažera sdružení a vymezit jejich kompetence,
- řídit a organizovat činnost sdružení  na základě programu schváleného valnou hromadou,
- hospodařit s majetkem sdružení, 
- rozhodovat o přijetí či odvolání členů sdružení.
- předkládat valné hromadě k odsouhlasení návrhy programu činnosti a rozpočtu sdružení  na další 

rok.

Do předsednictva na období 2006 – 2009 byly zvoleni: 
Jiří Klouda (po volbách převzal mandát starosta Karel Kříž), Mgr. Anna Gigimovová, Josef Myslík, Petra 
Kolegarová, Bronislav Gruna, Ing. Jiří Němec, Jana Mašová. 
Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Němec.

Revizní komise
je volena valnou hromadou na dobu tří let a je tříčlenná. 
Revizní komise jako kontrolní orgán sdružení provádí běžnou revizi hospodaření, provádí kontrolu 
činnosti předsednictva a jím zřizovaných orgánů, předkládá valné hromadě revizní správu.  

Programová komise (=programový výbor)
je ustavena valnou hromadou zejména pro účely realizace projektů typu Leader, její funkce zasahuje 
komplexně do řízení a strategického směrování organizace: 
- programová komise je 5-členná a je volena na volební období je 3-leté. Mezi její funkce patří: 

příprava a aktualizace strategie rozvoje vymezeného území působnosti místní akční skupiny
- příprava projektového záměru  MAS v souladu se strategií a platnými pravidly vyhlášeného 

programu
- schvalování znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie
- předkládání záměrů valné hromadě 
- nastavení výběrových kritérií pro výběr projektů
- schvalování výsledků výběru předložených projety k realizaci doporučené výběrovou komisí
- potvrzení projektů k realizaci

Členové programové komise – viz bod 12.1.

Výběrová komise
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Výběrová komise má 6 členů, kteří jsou voleni vanou hromadou. Skladba se řídí základními 
kritérii  složení  orgánů  pro  realizaci  programů typu Leader.  Pro  účely  transparentnosti  a  z důvodu 
vysoké odpovědnosti je působení členů upraveno rotací po dvou letech. Členy volí valná hromada. 
Do působnosti výběrové komise patří:
- výběr projektů podle výběrových kritérií
- sestavování seznamu projektů v pořadí dle bodového ohodnocení 
- návrh projektů na schválení v rámci daného limitu a určování projektů náhradních

Členové programové komise – viz bod 10.1.

Monitorovací komise
Komise je 5-členná a funkční období 3-leté. Členství s výběrovou komisí se nesmí překrývat. 

Do působnosti výběrové komise patří:
- monitoring realizovaných projektů (výstupy a dopady projektů)
- kontrola provádění podmínek realizovaných projektů
- vyjádření k záměru místní akční skupiny
- vyjádření ke znění opatření vedoucích k naplnění cílů místní akční skupiny

Členové programové komise – viz bod 12.2.

14.2 Kancelář MAS  

Kancelář  MAS vytváří zázemí pro základní činnost a aktivity organizace. 
Kancelář je vybavena základním technickým vybavením (PC, tiskárna, kopírka, telefon), prostorem 
k jednání  a  prostorem  k archivaci  dokumentů.  Kancelář  MAS  s vybavením  sdílí  s mikroregionem 
Moravskokrumlovsko. 
Rozvojovou prioritou kanceláře je oddělená pracovní místnost s vlastním vybavením. V rámci projektu 
Leader ČR 2007 bude využívána  

Kancelář je rovněž kontaktním místem. Adresa: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

Kapacitu kanceláře doplňuje z hlediska využívaní prostoru pro více navštěvonané akce, vybavenost 
obcí.

Personální obsazení:
 Ing. Jitka Schneiderová, manažer - příprava a organizace projektů, dílčí jednání jménem MAS, 

propagace, strategické řízení MAS. Oprávnění jednat v rozsahu vymezeném předsednictvem a 
na základě mandátní smlouvy.

 Bc. Lucie Bartesová, tajemník – asistent přípravy a realizace projektů,  organizace jednání, 
dokumentace  administrace MAS, 

 Veronika Fálová – účetní organizace a projektů 

14.3 Zásady hospodaření MAS

Majetek sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky, případně jiná majetková práva včetně 
práv k duševním výsledkům činnosti sdružení.

Mezi  zdroje příjmů patří:  dary,  dotace a granty,   příspěvky fyzických a právnických osob, 
příspěvky  na  spolufinancování  projektů,  výtěžek  z vlastní   činnosti,  a   vlastní  movitý,  případně 
nemovitý majetek.

Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti sdružení a programů směřujících k obnově a 
rozvoji vymezeného regionu. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a předsednictvo. Za 
hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo sdružení. 
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Hospodaření s majetkem sdružení se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou vždy pro 
příští kalendářní rok.

Evidenci o hospodaření vede hospodář  z řad členů předsednictva, jež je touto funkcí pověřen 
na základě rozhodnutí předsednictva.

Oprávnění  disponovat  s finančními  prostředky  v rámci  schváleného  rozpočtu  (podpisové 
právo) má předseda  a hospodář, popř. další osoba pověřená valnou hromadou (účetní). 

14.4 Financování činnosti MAS

Administrace a činnost MAS včetně jejího rozvoje v závislosti na realizci programu Leader bude 
financována v rámci finacování Osy IV. Leader, opatření IV. 1.1. 

Přijatelnými (způsobilými) výdaji jsou: 
- informační a osvětová činnost pro žadatele a veřejnost o území a Strategickém plánu Leader 

(např. semináře, propagační prezentace), 
- administrativní  činnost  (vyhlášení  výzvy  k  podávání  žádostí,  příjem  žádostí,  administrativní  

kontrola  žádostí  a  příloh,  hodnocení  projektů  podle  výběrových kritérií,  jejich  uspořádání  do  
pořadí, výběr projektů k financování a schválení výběru, kontrola realizace projektů)

- sběr informací pro monitoring a hodnocení,
- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti,
- budování schopností a vzdělávání pracovníků místních akčních skupin zapojených do
- přípravy a provádění strategie a vedoucích pracovníků,
- nákup poradenských služeb,
- provoz - nájemné, vybavení, vytápění, elektřina, telefon, cestovní náklady apod.,
- aktualizace, popř. tvorba Strategického plánu Leader, včetně studií o území.

Výše  financování  místní  akční  skupiny  bude  vycházet  z podmínek  realizace  programu 
stanovených Ministerstvem zemědělství a z návrhu poměrného % financování v rámci prostředků na 
realizaci  strategie.  Na  základě  komunitního  plánování  je  předpoklad  12% z realizace  projektů  na 
činnost MAS. 

15.         Partneři tvorby strategie MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko  

Vzhledem k tomu, že místní akční skupina nerealizovala projekt realizace strategie, jedná se o výčet 
subjektů, kteří se podíleli na založení MAS a tvorbě strategie.
S ohledem na charakter území a poměrně nízkou aktivitu lidí, nedostatku neziskových organizací a 
malé zastoupení podnikatelských subjektů bylo složité zajistit  se na realizaci podíleli zejména fyzické 
osoby včetně fyzických osob podnikajících: 

Zájmové organizace
- zástupci spolků v jednotlivých obcích (hasiči, sportovci, myslivci, rybáři, aj.) 
- Spolek pro obnovu venkova, jednotlivý členové spolku (Anna Gigimovová, Jitka Schneiderová) – 

přínos v přenosu zásad Programu obnovy venkova
- Znojemský regionální  rozvoj,  o.p.s.  –  Ing.  Samir  Maloula,  oblast  propagace regionu v oblasti 

cestovního ruchu
- Kyjovské Slovácko v pohybu - Anna Čarková, a Ing. Michal Pospíšil -   odborná spolupráce při 

zakládání MAS a tvorbě strategie metodou komunitního plánování, facilitace
- Posázaví, o.p.s. – Bc. Jaroslav Švejda, obecná metodická spolupráce při zakládání a činnosti MAS
- Daníž  a  Znojemské vinařství,  o.s.  –  vzájemná výměna zkušeností  v rámci  tvorby  strategie  a 

územní působnosti MAS na Znojemsku.

Instituce a školy:
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- Městský  úřad  Moravský  Krumlov  –  poskytnutí  prostor  v rámci  realizace  projektu  „osvojování 
schopností

- Mikroregiony a obce a jejich zástupci - poskytnutí prostor v rámci realizace projektu „osvojování 
schopností“, osvěta a jednání se zájmovými skupinami v obcích a regionech, přípravy komunitních 
plánování, účast při tvorbě strategie

- ZŠ Vedrovice, Pavlice - – účast při tvorbě strategie
- DDM Moravský Krumlov – účast při tvorbě strategie

Podnikatelé:
(výběr subjektů s  podněty při tvorbě strategie):
- PE a PE Metal,s.r.o. - Ing. Peřinka, Mikulovice - kovovýroba
- Vinařství na mlýně Rybníky, Ing. Jaroslav Tichý – vinařství
- Ing. Jiří Němec – soukromý zemědělec
- Manželé Grunovi (Bronislav Gruna) – rodinné včelařství, Petrovice – drobní podnikatelé a aktivní 

lidé v oblasti popularizace historie a vlastivědy regionu
- Vystrčil, Dobřínsko – soukromý zemědělec  zemědělské družstvo 
- Aleš Drápal – Mlýn Rybníky – zajištění zázemí pro tvorbu strategie a jednání MAS
- Agrodružstvo Jevišovice, Ing. Libor Nevrkla
- Stanislav Chvátal – soukromý zemědělec

Aktivní lidé v     regionu  
- Petra Kolegarová, Vedrovice
- Zdeňka Březinová, Trstěnice
- Jana Mašová, Dolní Dubňany
- a další, ...

Externí podpora: 
KÚ Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje – odborná spolupráce, mapové 

podklady

Zahraniční partneři:
CC Amplepuis – Thizy a Beaujolais Vert (MAS), Francie – výměna zkušeností s realizací projektů 
metodou Leader a v oblasti profesionalizace řízení sdružení obcí a MAS 

16.         Závěr  

Na zpracování strategie se podíleli členové  přípravného výboru místní akční skupiny a členové 
organizace, mikroregiony a jednotlivé obce. 
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Rozvojovou územní strategii vzala na vědomí valná hromada dne 19.3. 2007. 

Rozvojová územní strategie  s aktualizací byla schválena valnou hromadou občanského sdružení dne 
8.8.2007.

V Moravské Krumlově dne 8. 8. 2007

Podpis(y) zástupce(ů) MAS:    Ing. Jiří Němec, předseda občanského sdružení

Mgr. Bronislav Gruna, místopředseda občanského sdružení

42


	ROZVOJOVÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE
	ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO-JEVIŠOVICKO
	1.	Úvod
	2.	Identifikace žadatele – místní akční skupiny
	2.1	Mikroregiony a obce
	MORAVSKOKRUMLOVSKO
	SVAZEK OBCÍ SEVER ZNOJEMSKA
	DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ JEVIŠOVICKA
	SVAZEK OBCÍ PŘI FORMANSKÉ CESTĚ
	CELKOVÁ BILANCE


	2.2	Mikroregiony
	Moravskokrumlovsko
	Svazek obcí sever Znojemska
	Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka
	Svazek obcí při formanské cestě

	2.3	Základní charakteristika území
	2.3.1	Poloha
	2.3.2	Základní demografická charakteristika
	2.3.3	Ekonomická základna
	2.3.4	Dopravní obslužnost
	2.3.5	Fyzickogeografická charakteristika
	Klimatické podmínky
	Reliéf
	Geologicko- pedologické podmínky
	Biogeografická diferenciace území
	Hydrologické podmínky
	Aktuální stav krajiny a její využití
	Hodnocení životního prostředí

	2.3.6	Kultura a tradice

	2. 4	Charakter území ve vztahu k navrženému tématu strategie
	2.4.1	Usnesení Vlády ČR č. 722/2003
	2.4.2	Charakteru území ve vztahu k navrženému tématu Strategie


	3.	Vymezení tématu a cílů
	4.	Vyhodnocení dosavadních koncepcí
	4.1	Moravskokrumlovsko
	4.2Svazek obcí sever Znojemska
		Svazek obcí sever Znojemska byl založen v prosinci 2000 a založilo jej všech 11 obcí, které jsou členy dodnes. Strategii rozvoje zpracoval firma Garep, spol. s r.o. v dubnu 2002.
	Strategický cíl B: Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostředí
	Strategický cíl C: Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
	Strategický cíl D: Stabilizace a rozvoj lidského potenciálu


	4.3Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka
	4.4Svazek obcí při formanské cestě
	4.5	Shrnutí dosud realizovaných programů v regionu
	4.6	Vztah k ostatním rozvojovým programům
	4.7	Spolupráce v rámci území

	5.	SWOT analýza
	5.1	Způsob zpracování
	5.2	SWOT analýza z jednotlivých mikroregionů
	5.2.1	Moravskokrumlovsko
	PŘÍLEŽITOSTI
	HROZBY

	5.2.2	Svazek obcí sever Znojemska
	PŘÍLEŽITOSTI
	HROZBY

	5.2.3	Dobrovolný svazek obcí  Jevišovicka
	PŘÍLEŽITOSTI
	HROZBY

	5.2.4	Svazek obcí při formanské cestě
	PŘÍLEŽITOSTI
	HROZBY


	5.3	Celkové vyhodnocení SWOT analýzy
	5.3.1	Silné stránky 
	5.3.2	Slabé stránky
	5.3.3	Příležitosti
	5.3.4	Hrozby 



	6.	Vize
	7.	Strategie řešení 
	7.1Priority strategie 

	8.	Fiche strategie
	8.1	INFRASTRUKTURA
	8.2	INVESTICE DO LIDÍ
	8.3	PODPORA PODNIKÁNÍ
	8.4	KRAJINA A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ROZVOJ REGIONU
	8.5	Kritéria přijatelnosti jednotlivých fichí
	8.6Opatření rozčleněná podle os a priorit programu

	9. 	Finanční zdroje a jejich využití – finanční tabulky
	9.1	Navržené  %  rozložení finančních prostředků
	9.2	Uznatelné výdaje (přijatelné)
	9.3	Specifické výdaje pro místní akční skupinu
	9.4	Přijatelné výdaje pro projekty 
	9.5	Výdaje nezpůsobilé

	10.	Popis výběru projektů, výběrová kriteria
	10.1	Popis výběru projektů
	10.2	Výběrová kritéria 

	11.	Informování o programu a výzvách 
	11.4	Postup příjmu a hodnocení projektů 
	11.4.1	Postup příjmu žádostí (projektů) 
	11.4.2	Hodnocení žádostí (projektů) 
	11.4.3	Výběr žádostí  (projektů) 
	11.4.4	Schválení výběru projektů 


	12.	Popis monitorování a hodnocení projektů
	12.1	Programová komise*
	12.2	Monitorovací komise
	12.3	Monitoring projektů

	13.	Harmonogram činnosti a kontrolní činnost
	14.	Popis struktury organizace
	14.1	Organizační struktura (občanské sdružení)
	14.2	Kancelář MAS  
	14.3	Zásady hospodaření MAS
	14.4	Financování činnosti MAS

	15.	Partneři tvorby strategie MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
	16.	Závěr

