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MAS realizuje projekt spolupráce
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko
– Starojicko, o.s. (dále jen MASKLS) se
podílí na projektu spolupráce. Projekt je
zaměřen na propagaci místních výrobků
veřejnosti a na síťování místních výrobců
a poskytovatelů služeb působících v různých odvětvích místního hospodářství
(zemědělci, podnikatelé ve službách cest.
ruchu, neziskové organizace, příspěvkové
organizace, veřejná správa, školy) na

Přínosem bude:
- pro veřejnost a spotřebitele záruka
zdravotně nezávadných a kvalitních výrobků s místem původu a výroby na Valašsku
•

propagace regionálních výrobků

•

podpora cestovního ruchu.

Do projektu jsou kromě MAS KLS zapojeny tyto MAS:
•

Místní akční skupina Hornolidečska

•

Místní akční skupina Ploština

•

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

•

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

•

Místní akční skupina Rožnovsko.

Během roku 2012 (sezóna jaro – podzim)
bude na zájmovém území uspořádáno
celkem několik farmářských trhů s účastí
držitelů ochranné známky. Tím bude finálním spotřebitelům či zákazníkům garantována jak prověřená kvalita a
opravdu regionální nebo lokální původ
nabízených produktů.

území Valašska. Hlavním výstupem projektu bude nová regionální ochranná
známka „Valašský výrobek“, která zaručí
kvalitu výrobku konečným uživatelům a
vytvořená databáze místních produktů,
výrobků a služeb. V prvotní fázi bude
projekt zaměřený především na potravinářské komodity, později bude rozšířen i Foto ilustrační.
o řemeslné výrobky.

Hodnocení MAS
Ve druhém pololetí letošního roku provádí MAS KLS hodnocení své činnosti za
uplynulé období. Cílem tohoto hodnocení
je zjistit, do jaké míry jsou naplňovány
cíle definované ve strategickém plánu

MAS KLS. Výsledky hodnocení budou
využity k případným úpravám procesu
strategického plánování a řízení MAS v
dalších letech.

Nejdůležitější body:
•

PROJEKT SPOLUPRÁCE

•

HODNOCENÍ MAS

•

REALIZOVANÉ PROJEKTY
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Oprava chodníku v lokalitě
„Pivovárka“ v obci Loučka

Obnova místní komunikace Druhá strana

Předmětem projektu byla oprava stávajícího poškozeného chodníku. Projekt byl
realizován v intravilánu (zastavěném území) obce Loučka. Betonové obrubníky byly před realizací proejktu rozpadlé.
Dlaždicový povrch byl otevřený a působením vody na mnoha místech narušen.
Výběr chodníků zařazených do proejktu
byl proveden z pohledu míry jejich používání.

Předmětem projektu byla obnova jednoho úseku místní komunikace „Druhá strana“, která je součástí komplexního zámě-

Obnova místní komunikace Druhá strana
— stav před realizací

Oprava chodníku v lokalitě "Pivovárka" v
obci Loučka — stav před realizací
Oprava chodníků spočívala v odstranění
obrubníků a původních konstrukčních vrstev, nahrazením novými obrubníky a novou konstrukcí (zesílení a zvýšení únosnosti). Stávající dlaždicový povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou.

ru na obnovu místních komunikací v obci.
Úsek tvořený 240 m je přístupovou komunikací pro zástavbu 10 rodinných domů,
ve kterých bydlí 40 občanů Obce Podolí.
Řešená komunikace byla ve špatném sta-

Obnova místní komunikace Druhá strana
— stav po realizaci

Oprava chodníku v lokalitě "Pivovárka" v
obci Loučka — stav po realizaci

vu, jehož důsledkem byla nadměrná
prašnost v těsné blízkosti rodinných domů
a zvýšená hlučnost při průjezdu vozidel
Výstupem projektu je obnovená
komunikace v celkové délce 240 m a
šířce 3,3 m (místy 5 m), osazená liniová
zeleň v okolí komuniace stojan na kola a
lavička pro cyklisty.

