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Zpráva o činnosti

občanského sdružení MAS Dolní Morava
za rok 2003 - 2006
4. 11. 2003 v Moravské Nové Vsi
Ing. Smetana krátce představil projekt LEADER+. Dále seznámil starosty se záměrem
uspořádat setkání podnikatel, který vychází z nutnosti dokončení projektu Obnovy podnikání
na Podluží. Požádal starosty obcí, aby oslovili podnikatele v obcích, kteří se chtějí zapojit do
rozvoje regionu. Mohou to být podnikatelé ze všech oblastí činnosti.
2. 3. 2004 v Dolních Bojanovicích
Ing. Smetana informoval o přípravě založení občanského sdružení Místní akční skupina
Regionu Podluží a o jeho zakládajících členech.
6. 4. 2004 v Lužicích
Ing. Smetana informoval o stavu registrace občanského sdružení „Místní akční skupina
Regionu Podluží".. Konečnou úpravu stanov provede Ing. arch. Ondrouch ze společnosti
JANČÁLEK s.r.o.
4. 5. 2004 v Kosticích
Ing. Smetana informoval o probíhajících přípravách v projektu Místní akční skupiny a
realizace Ankety. Prezentoval všechny fáze projektu strategie i fázi, ve které budou mít obce
možnost připomínkovat a doplnit své vize. Dále informoval o celém programu LEADER+, pro
který se účelově tato skupina zakládá.
1. 6. 2004 v Lanžhotě
Ing. Smetana seznámil přítomné s vývojem v iniciativy EU LEADER+. Starostové diskutovali
nad otázkami týkajícími se založení Místní akční skupiny, nad účastí v programu LEADER +,
nad Strategií rozvoje Regionu Podluží atd.
Starostové se dohodli, že nadále bude svazek obcí pokračovat v aktivitách týkajících se
koordinace MAS a programu LEADER+.
5. 10. 2004 v Týnci
Starostové diskutovali o problematice spolupráce s podnikateli a souhlasí s případnou
přípravou žádosti do programu LEADER+.
8. 11. 2005 v Hruškách
Rada starostů bere na vědomí informace vyplývající z diskuse o iniciativě Leader+ a MAS
Regionu Podluží.
7. 2. 2006 v Kosticích
Starosta Strýček otevřel v diskuzi návrh Mikroregionu Hodonínsko na sloučení se v programu
Leader+ s Regionem Podluží a vytvoření tak společné místní akční skupiny spolu s
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Hodonínskem. Členové předběžně souhlasí. Budou vyjednány konkrétní podmínky, upraveny
stanovy a revitalizována členská základna.
2. 5. 2006 v Novém Poddvorově
Ing. Smetana přítomné seznámil se situací v MAS Dolní Morava, nově složené ze zástupců
Podluží a mikroregionu Hodonínsko. Tento subjekt pokrývá území z více než 30. tis. Obyvatel,
potřebných pro účast v programu LEADER.
8. 12. 2006 v Prušánkách
Ondřej Gibala informoval o programu Leader+. Informoval o stavu funkčnosti místních
akčních skupin v České republice. O velmi nízkém počtu aktivně působících místních akčních
skupin na Moravě a v Jihomoravském kraji.
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