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MAS Holicko, o.p.s.
IČ: 275 11 448

Základní charakteristika MAS:
Místní akční skupina Holicko, o.p.s. (MAS Holicko) byla založena v květnu 2006 za účelem rozvoje
regionu Holicka, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako
jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region
prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí,
co region potřebuje.
Region Mas Holicko, o.p.s. se nachází v Pardubickém kraji na území Pardubického okresu. Jedná se
o venkovský region s 1 dominantním městským centrem (město Holice), 1 venkovským centrem
(město Horní Jelení) a 14 venkovskými obcemi, pro něhož je charakteristická krajina s velkým
množstvím lesů.
Region má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic,
které tvoří z Holicka jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Územím
vedou různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem.
Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice
místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu.
Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil
světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.
Území MAS Holicko je vymezené katastrálním územím těchto obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice,
Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic,
Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno.
Sídlo MAS - adresa:
Holubova 1, 534 14 Holice
Kancelář MAS - adresa:
Palackého 38, 534 01 Holice
odkaz na webové stránky
www.holicko.cz

Statutární zástupci MAS - kontakty (tel.., email)
Ing. Michaela Kovářová – ředitelka MAS
Pracovníci MAS- kontakty (tel.., e-mail)
Ing. Michaela Kovářová – ředitelka MAS
Tel.: 775 302 057
e-mail: mas.holicko@seznam.cz
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Foto (akce, aktivity, libovolné)

