Vize MAS Jižní Haná
Jižní Haná – dobré místo pro život
MAS Jižní Haná je regionem, který v sobě svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí všechny
pozitivní stránky venkovského území v blízkosti větších měst. Je moderním prostorem,
který nabízí dostatek pracovních příležitostí, kvalitní infrastrukturu a služby, společně se
zajímavými možnostmi pro každodenní aktivní život. Návštěvníkům nabízí lákavé propojení
venkovských tradic a moderních služeb v atraktivním umístění v samotném středu Moravy.

Priority:
(Komentář: Definice priorit a nástin cílů jsou v této přípravné fázi indikativní a mohou ještě
doznat změn vzhledem ke kompletaci projektových záměrů, ale i vzhledem k vývoji kohezní
politiky tak, aby se MAS Jižní Haná zaměřovala na reálné a smysluplné cíle.)
1. Území atraktivní pro obyvatele i návštěvníky
Cíle řešení v rámci dané priority budou zaměřeny na doplnění a vybudování
infrastruktury zaměřené směrem k problematice:
- Zlepšení úrovně veřejných prostranství a dopravní infrastruktury
- Infrastruktury pro občanskou vybavenost
- Infrastruktury pro volnočasové aktivity
- Infrastruktury pro cestovní ruch (?)
2. Podpora aktivního přístupu k životu v území
Cíle v rámci této priority by měly odrážet potřebu aktivního života, kterou lze odvodit
z dosud zpracovaných materiálů. Cíle budou zaměřeny spíše na neinvestiční aktivity a
směřovat k:
- Podpoře spolupráce v území a řešení společných projektů
- Podpoře aktivního trávení volného času (včetně projektů sociální inkluze)
o Dětí
o Rodin s dětmi
o Seniorů
- Podpora tradičních a tradice obnovujících či zakládajících aktivit

3. Vzdělaní obyvatelé a živé podnikatelské prostředí
Cíle definované v rámci této priority se zaměří na podporu:
-

Vzdělávání a propojení vzdělávacích aktivit s praxí
Celoživotní vzdělávání
Vzdělávací aktivity pro volný čas dětí i dospělých (včetně projektů sociální inkluze)
Podporu podnikatelského prostředí a tvorbu či udržení pracovních míst
Podporu sociálního podnikání

4. Životní prostředí a bezpečnost

Cíle definované v rámci této priority zahrnou:
-

Kvalitní životní prostředí
Energetické úspory
Šetrné nakládání s odpady
Bezpečnost v obcích (krizové řízení)

Mise
(Komentář: Mise definuje roli a zacílení samotné MAS jako organizace podporující své území)
Mas Jižní Haná je organizací, která pružně reaguje na potřeby svých členů, celého území a
pomáhá v jeho rozvoji s ohledem na aktuální situaci ve společnosti. Porovnává potřeby
svých členů zařazených do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s aktuálními
možnostmi získávání finančních prostředků z fondů EU a připravuje a realizuje rozvojové
projekty. Průběžně se rovněž podílí na dalších aktivitách, které podporují atraktivní
podmínky pro život v MAS.

