Místní akční skupina
Valašsko - Horní Vsacko
Místní akèní skupina Valasko

Horní Vsacko, o.s.

je organizací sdruující podnikatelské, neziskové a veøejné subjekty
v regionu, které mají zájem na jeho harmonickém rozvoji. Posláním
organizace je mnohostranná podpora udritelného rozvoje venkova.
Je zamìøena pøedevím na nové formy zlepování kvality ivota
v mikroregionu, posílení ekonomického prostøedí a zhodnocení
kulturního a pøírodního dìdictví.
Pøi své èinnosti uplatòuje místní akèní skupina metodu LEADER. Jedná se o jeden z mnoha
nástrojù politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým zpùsobem mylení a zcela
novými metodami, kterými pøispívá k rozvoji venkova. Filozofie LEADERu je zaloena na pevném
pøesvìdèení, e místní spoleèenství (na úrovni obcí a mikroregionù) jsou sama schopna nejlépe
øeit vlastní problémy, a e je tedy úèelné poskytovat jim maximální monou podporu, a to
prostøednictvím tzv. místních akèních skupin.
Území MAS Valasko Horní Vsacko (dále jen MAS) je souèástí NUTS II Støední Morava, Zlínského
kraje, okresu Vsetín a leí u státních hranic se Slovenskou republikou sousedí se Samosprávným
Trenèínským krajem. MAS Valasko Horní Vsacko patøí mezi tzv. pøíhranièní mikroregiony.

MAS Ronovsko

MAS Podhostýnska

MAS Støední Vsetínsko
MAS Valasko - Horní Vsacko
MAS Vizovicko a Sluovicko

Høibìcí hory

Hornolideèsko

Severní Chøiby a Pomoraví

Území MAS Valašska Horního Vsacka je téměř
shodné s územím působnosti dobrovolného svazku
obcí Sdružení Valašska - Horního Vsacka.
Do MAS pouze nenáleží město Vsetín, které
je součástí DSO. Území z jedné strany lemují
Vsetínské vrchy, z druhé strany Javorníky, které
jej přirozeně oddělují od sousedících MAS.

MAS Plotina

MAS Mikroregionu Buchlov

Působnost MAS je vymezena katastry těchto obcí:

MAS Dolní Poolaví
Bojkovsko
Východní Slovácko
Horòácko a Ostrosko

Velké Karlovice, město Karolinka, městys Nový
Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov,
Hovězí a Janová.

CÍLE MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINY VALASKO - HORNÍ VSACKO
aktivizovat subjekty pùsobící na území mikroregionu a pomocí metody LEADER
vzájemnì spolupracovat, plánovat a poté realizovat projekty místního rozvoje,
tedy zaloit aktivní místní partnerství,
realizovat spoleènou rozvojovou strategii,
vyuitím potenciálu území plánovat a relizovat projekty vedoucí k jeho rozvoji

NAI ÈLENOVÉ
Veřejný sektor:
Obec Zděchov, Obec Hovězí, Obec Janová, Obec Huslenky, Obec Halenkov
Městys Nový Hrozenkov, Město Karolinka, Obec Velké Karlovice
Soukromý sektor :
WALLACHIAN STYLE, s.r.o., Vsacko Hovězí a.s.,
Vladimír Švihel, Josef Vašut, Penzion Halenkov, ZZJM s.r.o., Bedřich Vráblík,
KOH-I-NOOR Soláň, Jan Václavík, Marie Hořčicová, Vladimír Bělunek,
Mgr. Vladimír Zezula, KRAL VÚHŽ, s.r.o., Jan Kocurek, Vladimír Křenek,
TAUR TRADE, s.r.o.
Neziskový sektor:
TJ SOKOL Nový Hrozenkov, Valašské národní divadlo, o.s., WALLACHIAN, o.s

KONTAKT
Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.
Hovězí č.p. 74, 756 01 Hovězí
Telefon: 604 732 890
E-mail: masvhv@seznam.cz

www.valassko-hornivsacko.cz

MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINA A PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ÈR
pro období 2007-2013
V rámci tohoto programu jsou a nadále budou podporovány místníakèní skupiny,
které budou v souladu s principem Leader zajiovat realizaci svého
Strategického plánu Leader (dále SPL).
MAS Valasko-Horní Vsacko podá v øíjnu roku 2008 ádost o finanèní podporu
z Programu rozvoje venkova na celou realizaci SPL. V pøípadì úspìchu dotaci na
realizaci jednotlivých projektù neobdrí pøímo MAS, ale koneèný adatel
(investor).
MAS bude realizovat SPL prostøednictvím projektù, které se pøijímají, hodnotí
a administrují u MAS.
Termíny pro pøíjem ádostí o dotaci budou vyhlaovány MAS minimálnì jednou
za kalendáøní rok.
Výzva bude zveøejnìna na internetových stránkách MAS, pøípadnì v místních
periodikách nebo na úøedních deskách v pøísluných obcích.
Pøijaté ádosti o dotaci prochází následovnì administrativní kontrolou místní
akèní skupiny (tj. kontrolou obsahové správnosti) a kontrolou pøijatelnosti.
Platební agenturou zprostøedkovatelem finanèní podpory z Evropské unie
národních zdrojù je Státní zemìdìlský a intervenèní fond (SZIF).

