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MAS Lednicko-valtický areál, z.s.  

• Právní forma: zapsaný spolek  

• Vznik: květen 2015  

• Počet členů: 27  

• Územní působnost: Břeclav,  

     Bulhary, Hlohovec, Lednice,  

     Podivín, Přítluky, Valtice,  

     Velké Bílovice + Rakvice 
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Co je to místní akční skupina („MAS“) ?  
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Jak můžeme pomoci rozvoji regionu? 

• Rozvíjením a posilováním místních a regionálních mezisektorových 

partnerství; 

• Vytvářením kvalitní, pevné a efektivní spolupráce všech místních 

aktérů; 

• Vytvářením pomyslných mostů, které budou spojovat lidi a místa;  

• Vybudováním si stabilní pozice jako rádce a pomocníka při rozvoji 

regionu;  

• Účelným a udržitelným rozdělováním alokovaných dotačních 

prostředků MAS; 

• Získáváním dalších finančních prostředků  

     z evropských fondů a národních programů;  
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

• Integrovaná strategie rozvoje území pro období 2014-2020 

zaměřená na konkrétní subregionální území – území MAS; 

• Koncipovaná s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje 

inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a 

spolupráce; 

• Obsahuje komplexní problematiku území s definováním všech 

rozvojových směrů; 

• Vymezuje vize a hlavní cíle směřování MAS; 

• Na podkladě této strategie pak MAS budou podporovány projekty 

konečných příjemců, které podpoří v rámci svěřené finanční 

alokace; 
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SCLLD – Členění strategické části 

Vize 

 

Strategické cíle  

 

Specifické cíle  

 

Opatření  

 

Aktivity  
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VIZE 
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SCLLD – Klíčové oblasti rozvoje území a strategické cíle 

• Klíčové oblasti 
I. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání 

II. Cestovní ruch 

III. Infrastruktura 

IV. Občanská vybavenost 

V. Kulturní památky 

VI. Příroda a krajina 

VII. Spolupráce a komunikace 

• Strategické cíle 
1) Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území 

2) Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s 
kvalitou života 

3) Zachování kulturního dědictví UNESCO 

4) Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita 
krajiny 

5) Spolupráce mezi místními aktéry  
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SCLLD – Popis strategických cílů  
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Strategický cíl č. 1 Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje území 

Oblast rozvoje I. - Rozvoj 

pracovních příležitostí a 

podnikání  

- podpora podnikání a tvorby pracovních míst formou zvýšení konkurenceschopnosti 

místního hospodářství 

- aktivity využívající místní zdroje ve prospěch místních společenství a na aktivity s 

vyšší přidanou hodnotou 

- je propojení škol a podnikatelů s cílem zlepšit uplatnitelnost absolventů 

Oblast rozvoje II. - Cestovní 

ruch 

- rozšíření nabídku cestovního ruchu o další formy a přispět tak ke zvýšení 

ekonomické aktivity 

Strategický cíl č. 2 Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života 

Oblast rozvoje III. – 

Infrastruktura 

- zvýšení kvality dopravní i technické infrastruktury (zejména formou dobudování 

nebo modernizace) 

- péče o veřejná prostranství 

Oblast rozvoje IV. - Občanská 

vybavenost 

- dostupnost základních služeb 

- kvalitní podmínky pro rodinný  

- zlepšit veřejné služby  

Strategický cíl č. 3 Zachování kulturního dědictví UNESCO 

Oblast rozvoje V. - Kulturní 

památky 
- obnovu a udržení kulturních památek  

Strategický cíl č. 4 Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a ekologická stabilita krajiny 

Oblast rozvoje VI. – Příroda a 

krajina 

- zlepšení a posílení péče o životní prostředí a krajinu  

- zlepšení ekologické charakteristiky krajiny 

- naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti ve prospěch člověka i přírody 

Strategický cíl č. 5 Spolupráce mezi místními aktéry 



SCLLD – Popis specifických cílů a opatření – I.  
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Oblast rozvoje Strategický cíl Specifický cíl Opatření 

Rozvoj pracovních 

příležitostí a podnikání 

Zajištění ekonomicky 

udržitelného rozvoje 

území 

  

  

  

1.1 Zlepšit příležitosti pro zvýšení 

zaměstnanosti 

1.1.1: Přístup k zaměstnání 

1.1.2: Slaďování rodinného a profesního života 

1.1.3: Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob 

1.2 Vytvořit podmínky pro 

zvýšení konkurenceschopnosti 

místních výrobků a služeb 

1.2.1: Místní zemědělská produkce 

1.2.1: Místní nezemědělská produkce a činnosti 

1.3 Zlepšit podmínky pro 

uplatnitelnost absolventů a 

zvýšit provázanost škol a 

podnikatelů 

1.3.1: Spolupráce škol a podnikatelů za účelem rozvoje 

klíčových kompetencí 

1.4 Zlepšení podmínek pro 

podnikání 
1.4.1: Podnikatelské prostředí  

Cestovní ruch 1.5 Cestovní ruch 1.5.1: Marketing a organizace cestovního ruchu 

Infrastruktura 

Zvýšit spokojenost 

místních obyvatel s 

životními podmínkami a s 

kvalitou života 

2.1 Modernizace dopravní a 

technické infrastruktury 

2.1.1: Zlepšit dopravní dostupnost a bezpečnost dopravy 

2.1.2: Obnova a oživení veřejných prostranství a 

zlepšování vzhledu obcí 

Občanská vybavenost 

2.2 Vzdělávací infrastruktura 2.2.1: Vzdělávací infrastruktura 

2.3 Infrastrukturu pro trávení 

volného času 

2.3.1: Podpora volnočasových aktivit 

2.3.2: Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas 

2.4 Zajistit dostatečné kapacity 2.4.1: Rozvoj sociálních služeb  



SCLLD – Popis specifických cílů a opatření – II.  
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Kulturní památky 
Zachování kulturního 

dědictví UNESCO  

3.1 Zachovaní kulturního 

dědictví UNESCO 

3.1.1: Ochrana památek UNESCO 

3.1.2: Vzdělávání a osvěta 

3.2: Obnovit a udržet kulturní 

tradice a hodnoty 
3.2.1: Podpora pořádání kulturních akcí 

Příroda a krajina 

Zachování a zlepšení 

stavu životního prostřední 

a ekologická stabilita 

krajiny 

4.1 Zlepšit ekologické 

charakteristiky krajiny a posílit 

péči o krajinu 

4.1.1: Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích 

4.1.2: Podpora zachování krajinného rázu a ochrana 

přírodní různorodosti 

4.1.3: Prevence poškozování krajiny – vzdělání a osvěta, 

výzkum a monitoring 

4.2 Zefektivnit nakládání 

s energiemi a odpady 

4.2.1: Realizace energetických úspor 

4.2.2: Zlepšení odpadového hospodářství 

Spolupráce a 

komunikace 

Spolupráce mezi místními 

aktéry  

5.1 Vytvořit podmínky pro 

spolupráci místních aktérů  

5.1.1: Setkávání a spolupráce subjektů v rámci MAS 

5.1.2: Setkávání a spolupráce s jinými MAS, dobrovolnými 

svazky obcí a ORP Břeclav 

5.2 Vytvořit podmínky pro 

koordinaci při realizaci nových 

projektů  

5.2.1: Tvorba koncepčních dokumentů 

 



SCLLD – Opatření – I.  

• Integrovaný regionální operační program 

- 1) Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura 

- 2) Vzdělávací infrastruktura  

- 3) Sociální infrastruktura  

- 4) Zachování kulturního dědictví  

- 5) Dokumenty územního rozvoje 

• Operační program Zaměstnanost 

- 1) Odstranění bariér přístupu k zaměstnání  

- 2) Prorodinná opatření  

- 3) Rozvoj sociálních služeb  

- 4) Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob 
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SCLLD – Opatření – II.  

• Program rozvoje venkova 

- 1) Podpora místní zemědělské produkce 

- 2) Rozvoj podnikání na venkově 

- 3) Neproduktivní investice v lesích  

- 4) Pozemkové úpravy 

- 5) Výzkum a osvěta 

- 6) Spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
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Kontaktní údaje 

• Mgr. Darina Danielová – manažer MAS 

      (tel. 731 606 215, e-mail: danielova@mas-lva.cz) 

• Sídlo: Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 
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