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MAS Valašsko – Horní Vsacko byla schválena
"Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko
Horní Vsacko pro období 2014 – 2020“
Dne 10.1.2017 byla MAS doručena prostřednictvím portálu MS2014+ oficiální depeše,
která nám potvrdila, že naše Žádost o podporu strategie č. CLLD_16_01_003 - "Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko Horní Vsacko pro období 2014 –
2020 s názvem "Chodíme chodíme hore po dědině...to naše Valašsko pěkně zvelebíme"
splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. Byla schválena jako
1. ve Zlínském kraji a 30. z celkového počtu 180 strategií MAS v České republice.
Znamená to, že strategický dokument MAS Valašsko – Horní Vsacko byl schválen, a tím
byl ukončen zdlouhavý proces přípravy a schvalování na programové období EU 2014 – 2020.
Přípravy a práce na strategii byly zahájeny již v roce 2013, ale až ke konci roku 2015 byla
Strategie schválena nejvyšším orgánem MAS, Valnou hromadou. A v loňském roce, konkrétně
4.2.2016, byla strategie podána prostřednictvím portálu MS2014+. V průběhu roku proběhly
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a Strategie prošla dvěma koly věcného
hodnocení. V tuto chvíli čekáme již na vydání akceptačních dopisů od jednotlivých operačních
programů, respektive od jejich donátorů a následné vydání příslušných právních aktů.
Připomínáme, že se jedná o 3 operační programy: Program rozvoje venkova, Integrovaný
operační program a OP životní prostředí.
V návaznosti na výše zmíněný postup bychom rádi, v co možná nejbližším termínu,
vyhlásili výzvy pro žadatele v našem území. Jako první by se mohli dočkat žadatelé z řad
zemědělských podnikatelů, drobných podnikatelů, lesníků a dřevozpracovatelů, podnikatelů
v cestovním ruchu nebo zpracovatelů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Bude se
jednat o investice v rozsahu 50 000 Kč až 1,5 mil. Kč a očekávaný termín vyhlášení výzvy je
během 1. čtvrtletí roku 2017. Následovat by měly investiční projekty z IROPu, kde budou moct
předložit žádosti o dotace, jak obce, tak školy nebo poskytovatelé sociálních služeb. A to
v druhém čtvrtletí 2017.
Název programového rámce

Předpokládaný termín výzvy

Program rozvoje venkova

1.čtvrtletí a 3.čtvrtletí 2017

Integrovaný regionální operační program

2. čtvrtletí 2017

Operační program životní prostředí

4. čtvrtletí 2017

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě Strategie podíleli. Taktéž
děkujeme za finanční podporu při přípravě konkrétně MMR, v rámci OP technická pomoc,
Zlínskému kraji za pomoc při předfinancování a našim členským obcím za podporu. Členům
děkujeme za trpělivost a součinnost při přípravě. Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na
budoucí spolupráci při implementaci strategie v dalších letech.
Hovězí, 17.1.2017
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