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Kdo jsme: Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a 
právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. 
 
Co chceme: Přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, 
kulturních a lidských zdrojů území Hustopečska a ke zvýšení ekonomické 
soběstačnosti regionu. Umožnit aktivním lidem místního rozvoje 
uskutečňovat jejich nápady a vize. 
 
Základní údaje o spolku: 

 Založeno 2007 

 Členů 37 (nyní k 31.8.2018 členů 32) 

 Území – 29 obcí, 1 mikroregion, cca 37.000 obyvatel 
 
2. Náš tým a orgány 
Organizační struktura: 

 členská schůze, předseda, programový výbor, výběrová komise, 

 kontrolní a revizní komise 

Předsedou spolku za Obec Vrbici je Tomáš Bílek. V jeho nepřítomnosti je 
pověřený zastupováním fyzická osoba podnikající Libor Sadílek z Hustopečí. 
Fakturační adresa je ulici Nádražní 1/, 691 06, Velké Pavlovice.   
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HISTORIE SPOLKU 

 Začátek spolupráce 2007 

 Mrtvé období,  

 Oživení MAS - Svazkem obcí Modré Hory, 
Obcí Vrbice a Mikroregionem 
Hustopečsko 

 

 Formování MAS, Společná vize, Komunitní 
plánování 

 

 Profesionalizace MAS – změna stanov – 
z „o. s.“ na „z. s.“ 

 
 Standardizace MAS, Příprava SCLLD 

(Strategie komunitně vedené místního 
rozvoje) 

 
Činnosti MAS zajišťuje KANCELÁŘ, která sídlí na 
Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice 
 v tomto složení: 

 Tomáš Bílek, předseda spolku 
 

 Ing. Přemysl Pálka, vedoucí pracovník pro 
realizaci SCLLD 

 

 Ing. Michal Zich, projektový manažer pro 
realizaci SCLLD 

 

 Bc. Vlasta Herzánová, finanční manažerka 
 

 Eva Bauerová, DiS, administrativní 

 pracovnice pro realizaci SCLLD  
 

Záměry a projekty připravované pro 

rok 2019 

 Hned na leden a únor 
prostřednictvím Mikroregionu 
Hustopečsko pokračuje projekt 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2 
(MAP 2), ve kterém jsou pracovníci 
MAS zapojeni. 

 
 V roce 2019 plánujeme uspořádat 

sérii 10-15 seminářů pro naše 
žadatele a vyhlašování výzev přes 
MAS z OPZ, PRV, IROP a OPŽP. 

 

• Obce z území Hustopečska plánují 
PŘISPĚT NA ČINNOSTI MAS 
FORMOU POPLATKŮ (NECELÝCH 300 
TIS. KČ ROČNĚ). 
29 obcí = cca 37.000 obyvatel. Obce 
budou v 1. pol. 2018 přispívat formou 
poplatků do MAS a to 8,- Kč na 
obyvatele, což je podpora provozu  
 

• Bude podána žádost na KÚ JMK na 
PODPŮRNÝ PROJEKT PROVOZU 
KANCELÁŘE MAS V HODNOTĚ 100 
TIS KČ. Zde se nejedná pouze o 
podání žádosti o dotaci, povinné 
přílohy, ale také následně o 
vyúčtování dotace na provoz místní 
akční skupiny. 

 
• V návaznosti na projekt Milion 

stromů pro JMK má MAS navazuje na 
PROJEKTEM KLIMAGREEN, KDE SE 
BUDE PRO OBCE VYSAZOVAT 110 
OVOCNÝCH STROMŮ 

 
• Také bude možné využít dotace na 

aleje, parky a zeleň v obcích 
Hustopečska NOVÝM PROJEKTEM 
OPŽP. 

 

Výzvy MAS Hustopečsko sledujte na webovém portále www.mashustopecsko.cz. 

Neváhejte nás kontaktovat na email: info.mashustopecsko@gmail.com  

 

 

(01/2018-12/2018) - projekt Klimagreen 

 

(01/2018-12/2018) - projekt JMK4-náklady 100 tis. Kč 

 

(04/2018-05/2018) - zpracování 20 ks strategií pro 20 obcí Mikroregionu Hustopečsko + 1 ks pro 

celý Mikroregion Hustopečsko 

 

(01/2018-12/2018) - zajištěné příjmy (8 Kč / občana za každou obec) tj cca 300.000,- na 

spolufinancování režijních nákladů MAS 

 

(02/2018-04/2018)-Externí audit-náklady (15 tis. Kč) 

 

(02/2018-08/2018) - vyhlášení 4 výzev OP ZAMĚSTNANOST (ZA CCA 6 MIL KČ)  

 Sociální podnikání,  

 Sociální služby,  

 Prorodinná opatření I. a II.  

 SUMA přijato 6 projektů  doporučeno k podpoře prozatím 3 projekty ze 6  

 

(06/2018-08/2018)-vyhlášení 1 výzvy (za cca 6 mil Kč) Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (ZA CCA 

6,5 mil Kč) 

 Modernizace zemědělského podnikání  

 Zpracování a uvádění výrobků na trh  

 Nezemědělské činnosti  

 SUMA přijato 32 projektů  doporučeno k podpoře 15 projektů. 

 

(11/2018-doposud)-vyhlášení 6 výzev IROP (ZA CCA 27,5 MIL KČ) 

 Cyklostezky pro všechny 

 Podpora sociálního podnikání 

 Sociální byty 

 Podpora předškolního vzdělávání 

 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání 

 Podpora hasičů 2 a 3 kategorie 
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