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MAS Hustopečsko, z. s. 
vznik, členství, kontakty, příspěvky a poplatky, informace 

 
Oficiálně řečeno: 

MAS Hustopečsko, z. s. je dobrovolný, nevládní, neziskový spolek občanů, obcí a právnických osob, které spojuje zájem o 

všestranný rozvoj regionu. Náš spolek byl založen 17. srpna roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím 

na rozvoji svého regionu. Jedná se o aktivity rozvíjené na Hustopečsku, ve spádovém obvodu města Hustopeče - odtud název 

Hustopečsko. Spolek pracuje na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního 

podnikatelského (z 1/3), veřejného (z 1/3) a soukromého sektoru (z 1/3). 

 

Stručně řečeno:   

MAS Hustopečsko, z. s. rozděluje dotace z evropských fondů. Je to taková malá dotační organizace. 

 

Kde spolek najdete: Na adrese Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice,  

kancelář máme na ulici Tovární 22, 69106 Velké Pavlovice (areál firmy Hantály a.s.).  

Kontakt:    email: info.mashustopecsko@gmail.com, zichm@seznam.cz  

tel.: 774 113 357 vedoucí pracovník spolku 

Dotace jsou pro: obce, DSO, neziskovky (NNO), zemědělce, zpracovatelé potravin, podnikatelské firmy, OSVČ, školy, 

školky, vzdělávací a poradenské instituce, poskytovatelé sociálních služeb, církve a církevní organizace 

aj. 

 Na území MAS Hustopečsko je celkem 29 obcí tzn., že kopíruje území Mikroregionu Hustopečsko. Celkem 7 obcí je 

členem MAS Hustopečsko: Obec Brumovice, Město Hustopeče, Obec Nikolčice, Městys Boleradice, Obec Vrbice, Obec 

Bořetice a Obec Němčičky. Souhlas všech obcí na území se zařazením do správního území čtěte, viz níže. 
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 Shromáždění starostů Mikroregionu Hustopečsko, konané dne 24. ledna 2007, odsouhlasilo v bodě 7 spuštění procesu 
vzniku MAS Hustopečsko, kde bude Mikroregion Hustopečsko vystupovat jako iniciátor vzniku MAS a zakládající člen. 

 Spolek MAS Hustopečsko byl založen 17. srpna 2007. 

 Spolek MAS Hustopečsko byl sice založen, ale poté nevyvíjel žádnou činnost zejména z finančních důvodů. V roce 2013 
spolek MAS Hustopečsko „nastartoval“ Dobrovolný svazek obcí Modré Hory a od té doby byla započata činnost 
v omezeném režimu, tak aby splňovala podmínky do budoucího programového období. 

 Souhlas obcí se zařazením do správního území byl podepsán jednotlivými starosty v období od 3. do 17. prosince 2014. 

 Aktivní činnost MAS Hustopečsko, z. s. byla započata po schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
a to 26. října 2017. 

 MAS Hustopečsko schválila výši členských příspěvků a poplatků pro rok 2019 na svém jednání členské schůze dne  
26. listopadu 2018, usnes. č. 12. 
(Poplatky byly rozděleny v tomto znění: Mikroregion Hustopečsko (všechny jednotlivé obce z území 8,-Kč/na obyvatele), 

Členské obce 1.000,- Kč, Firmy a FO podnikající 1.000,- Kč, FO nepodnikající 0,- Kč, Neziskové organizace 300,- Kč). 
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 Mikroregion Hustopečsko vzal na vědomí výši transferů pro rok 2019 vůči MAS Hustopečsko 8 Kč na obyvatele, a to na 
shromáždění starostů dne 28. listopadu 2018, v bodě č. 5. 

 

 
 
 
Více informací na www.mashustopecsko.cz  
 
Ve Velkých Pavlovicích dne 1.1.2019  
 
Zpracoval:           Ing. Michal Zich 
         vedoucí pracovník spolku MAS Hustopečsko 

mobil: 774 113 357 

email: info.mashustopecsko@gmail.com 

http://www.mashustopecsko.cz/

