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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS HRANICKO  
 
MAS Hranicko z. s. 

 

Sídlo: 

Tř. 1. Máje 328 

753 01 Hranice 

 

IČ: 270 179 15 

Spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 

L 6960  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=818287&typ=PLATNY  

 

ÚČEL SPOLKU DLE PLATNÝCH STANOV 
Místní akční skupina MAS Hranicko z. s. je veřejně prospěšným a nepolitickým spolkem, 

který podporuje své členy i ostatní subjekty v regionu v jednotlivých rozvojových projektech 

a aktivitách. Využívá k tomu vlastních zdrojů z území, stejně jako podpory finančních prostředků 

z Evropské unie a z národních dotačních a grantových programů.  

Základním cílem činnosti je zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelný 

rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity 

jsou postaveny na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, vzájemné spolupráci, 

otevřenosti, síťování, strategickém plánování a zavádění inovací. Při své činnosti dbá na ochranu 

přírody, krajiny a kulturního bohatství, ctí dobré mezilidské vztahy a udržování tradic.  

Tyto cíle naplňuje na základě principů iniciativy EU LEADER+ specifikovaných v Oznámení Evropské 

komise členským státům ze dne 14. dubna 2000, která stanoví zásady pro iniciativu Společenství 

pro rozvoj venkova (LEADER+) (dále jen “Principy LEADER”). 

 

 

ČLENOVÉ MAS HRANICKO K 31. 12. 2016 
 

NÁZEV ČLENA 
ZÁJMOVÁ 

SKUPINA * 
BYDLIŠTĚ/SÍDLO ČLENEM OD 

Městys Hustopeče nad Bečvou 1 Hustopeče n. B. 9. 2. 2006 

Mikroregion Hranicko 1 Hranice 1. 11. 2006 

Obec Bělotín 1 Bělotín 9. 2. 2006 

Obec Býškovice 1 Býškovice 20. 1. 2015 

Obec Malhotice 1 Malhotice 1. 10. 2008 

Obec Partutovice 1 Partutovice 13. 9. 2007 

Obec Rouské 1 Rouské 16. 2. 2006 

Obec Skalička 1 Skalička 4. 11. 2008 

Obec Střítež nad Ludinou 1 Střítež n. L. 24. 2. 2011 

Obec Teplice nad Bečvou 1 Teplice n. B. 28. 6. 2012 

Obec Ústí 1 Ústí 9. 2. 2006 

Čoček Jiří 2 Střítež n. L. 9. 2. 2006 

Dostalík Jiří  2 Bělotín 14. 10. 2014 

Hradil Arnošt 2 Provodovice 9. 2. 2006 

Hranicko a.s. 2 Střítež n. L. 9. 2. 2006 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=818287&typ=PLATNY
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Juráň Jaroslav  2 Skalička 4. 11. 2010 

KOPČA LESY s.r.o. 2 Skalička 20. 1. 2015 

Statky Potštát a.s. 2 Potštát 17. 9. 2007 

Šnajdárek Oldřich  2 Klokočí 9. 2. 2006 

Trna Jiří  2 Slavíč 9. 2. 2006 

Vahala Zdeněk 2 Hustopeče n. B. 28. 2. 2012 

Zemědělské družstvo Partutovice 2 Partutovice 9. 2. 2006 

BSM - kovovýroba s.r.o. 3 Milotice n. B. 25. 6. 2013 

Eko.Prima Fin, spol. s r.o. 3 Hranice 7. 4. 2008 

Gadas Richard 3 Opatovice 15. 6. 2016 

Hápová Veronika, Mgr. 3 Hranice 14. 10. 2014 

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu 3 Hranice 5. 3. 2012 

Sargánek, spol. s r.o. 3 Hranice 14. 10. 2014 

ELIM Hranice o.p.s. 4 Hranice 6. 3. 2014 

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 4 Teplice n. B 14. 10. 2014 

Základní škola a Mateřská škola Bělotín 4 Bělotín 20. 1. 2015 

Aeroklub Hranice 5 Drahotuše 17. 2. 2006 

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace 

Hranice 
5 Hranice 20. 4. 2015 

GOLF CLUB Radíkov 5 Radíkov 9. 2. 2006 

Klubko Malhotice z. s. 5 Malhotice 14. 10. 2014 

Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku - 

Jezdecká společnost JUKO 
5 Rouské 9. 2. 2006 

Občanské sdružení Ochránců Záhorské přírody 

a vod - Býškovice 
5 Býškovice 25. 11. 2008 

Občanské sdružení Včelí království U zeleného úlu 5 Hranice 20. 1. 2015 

Sbor dobrovolných hasičů Rakov 5 Rakov 20. 1. 2015 

SH ČMS SDH Horní Újezd 5 Horní Újezd 18. 8. 2009 

Ski klub Hranice, o.s. 5 Potštát 4. 5. 2007 

Společnost "Patriot" o.s. 5 Olšovec 17. 12. 2007 

Sportovní klub Rakov, občanské sdružení 5 Rakov 20. 1. 2015 

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice 5 Hranice 9. 2. 2006 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Újezd 5 Horní Újezd 14. 10. 2014 

TJ Slovan Hranice, tenisový oddíl 5 Hranice 14. 10. 2014 

TJ Sokol Slavíč 5 Slavíč 2. 3. 2006 

TJ Střítež nad Ludinou 5 Střítež n. L. 9. 2. 2006 

Březík Petr  6 Hranice 14. 10. 2014 

Hlaváčková Blanka 6 Teplice n. B. 11. 3. 2007 

Kopecký František, Mgr. 6 Rakov 10. 8. 2006 

Mikuš Radovan  6 Všechovice 24. 9. 2008 

Skácel Vojtěch  6 Rakov 30. 9. 2008 

Troup Mirko  6 Hranice 14. 10. 2014 

Wildner Miroslav, Mgr. 6 Hranice 9. 2. 2006 
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NOVINKY VE FUNGOVÁNÍ SPOLKU  
 

UKONČENÍ ZAKLADATELSKÉHO VZTAHU K HRANICKÉ ROZVOJOVÉ AGENTUŘE 
MAS Hranicko v roce 2008 založila spolu s Mikroregionem Hranicko zájmové sdružení právnických 

osob pod názvem Hranická rozvojová agentura, z.s. s cílem nabídky komplexních služeb při čerpání 

dotací a realizaci rozvojových projektů jak obou zakladatelských subjektů, tak klientů z regionu i 

mimo něj. S rozběhem nového programovacího období 2014-2020 převládl v MAS názor, že 

zakladatelské propojení MAS Hranicko jako nositele dotačního programu SCLLD a Hranické 

rozvojové agentury jako zpracovatele Žádostí o dotaci do tohoto programu by mohlo být vnímáno 

jako potenciální střet zájmů. Spolu s vývojem v Mikroregionu Hranicko, který ve stejné době 

upřednostnil vznik svého vlastního sekretariátu před dosavadním kompletním zajištěním svého 

servisu službami Hranické rozvojové agentury, přistoupily v průběhu roku 2016 všechny 3 subjekty 

k řadě dlouhých a složitých jednání s cílem ukončit zakladatelský vztah obou subjektů k agentuře a 

přitom zachovat její dosavadní úspěšnou činnost. Počátkem roku byla ve hře mj. transformace na 

zapsaný spolek či zapsaný ústav, nakonec se díky zájmu města Hranice a obce Bělotín podařilo 

pouze vyměnit oba zakladatele a Hranická rozvojová agentura tak o svém dalším směřování 

včetně případné změny právní subjektivity již rozhodne spolu s novými zakladateli.  

 

Na různých jednáních byl dohodnut a také realizován následující postup:   

- provedení firemního auditu stavu hospodaření, majetku, finančnictví atd. k datu 30.6.2016, 

na jehož základě správní rada agentury stanoví podmínky pro ukončení zakladatelského 

vztahu pro MR Hranicko a MAS Hranicko 

- přijetí nových členů do z. s. p. o. v souladu se stanovami sdružení a to Města Hranice a 

druhého člena 

- ukončení členství MR Hranicko a MAS Hranicko v HRA z. s. p. o. k datu 30.6.2016 na základě 

usnesení VH MAS 

 

Výbor MAS na svém jednání 29.4.2016 projednal a doporučil Valné hromadě ukončení členství 

MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o. za podmínky vrácení vstupního vkladu ve výši 3.000,- Kč. Valná 

hromada schválila ukončení členství 29.6.2016 a to formou písemné Dohody o ukončení  

CELKEM ČLENŮ 54 

druhy členství:  

• fyzická osoba nepodnikající 8 

• fyzická osoba podnikající 8 

• právnická osoba 9 

• nestátní nezisková organizace 18 

• obec 9 

• dobrovolné sdružení obcí 1 

• příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní/krajskou účasti 1 

sektor:  

• soukromý 42 

• veřejný 12 

* zájmové skupiny: 

1 - obce 10 

2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství 12 

3 - podnikání v ostatních oblastech 5 

4 - vzdělávání, sociální služby 3 

5 - spolky 17 

6 - občané 7 
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členství MAS Hranicko z. s. v HRA z. s. p. o., která byla uzavřena dne 19.8.2016. 

 

MAS Hranicko tak nadále funguje v úzké a plodné spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, 

k níž už nemá žádný právní vztah.  

 

ZALOŽENÍ ÚVĚRU U ČESKÉ SPOŘITELNY 
Dle Rámcové dohody mezi Českou spořitelnou a Národní sítí Místních akčních skupin začala Česká 

spořitelna nabízet speciální úvěr, který je poskytován místním akčním skupinám, i když dosud nemají 

schválenou SCLLD. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, délka max. 1 rok. Výbor MAS využití tohoto úvěru 

projednal a následně schválil na svém jednání dne 18.8.2016 (UVMAS/35/2016). 

 

 

AKTUALIZACE VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ MAS 
 Vnitřní směrnice – na základě návrhu Kontrolní komise MAS Hranicko ze dne 30.3. 2016, která žádala 

přepracování směrnic a vytvoření podrobného organizačního řádu v MAS Hranicko, byly provedeny 

tyto aktualizace: místo navrženého vytvoření Organizačního řádu byla rozšířena Směrnice č. 1 - 

Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců včetně specifikace jednotlivých pracovních pozic a 

schematického znázornění řízení SCLLD a projektů uvnitř managementu MAS. Ve Směrnici č. 2 Pro 

vedení účetnictví a oběh účetních dokladů byly aktualizovány platné zákony a vyhlášky a ve 

Směrnici č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS byly aktualizovány platné zákony a 

vyhlášky, byla zde přidána pasáž o motivační složce zaměstnanců MAS a byla zde konkretizována 

forma odměňování členů orgánů MAS na základě Smlouvy o výkonu funkce. Valná hromada MAS 

schválila aktualizace směrnic dne 29.9. 2016 usnesením UVHMAS/32/2016. 

 

 Jednací řád Výboru MAS - na základě zkušeností z průběhu několika jednání Výboru MAS a z důvodů 

pravidelné absence některých členů Výboru MAS, vznikla potřeba vytvořit Jednací řád Výboru MAS. 

Jednací řád byl schválen Výborem MAS 16.6. 2016 usnesením UVMAS/26/2016. 

 

UKONČENÍ PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY 
Vzhledem ke končící smlouvě pevné telefonní linky bylo rozhodnuto na jednání Výboru MAS 13.4. 

2016 pevnou linku zrušit k 31.5.2016. 
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ORGÁNY MAS HRANICKO V ROCE 2016 
 

VALNÁ HROMADA  
Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ (ZÁPISY K DISPOZICI ZDE) 
  

9. 2. 2016 Ukončení členství – Světlana Manna, Zdeněk Lév, Český svaz žen Býškovice, Plán 

činnosti Kanceláře MAS 2016, Rozpočet režií MAS na realizaci SCLLD 2015-2022, 

Volba členů Výběrové komise, Schválení SCLLD „Strategie rozvoje regionu 

Hranicko 2014-2020“, Půjčka od Olomouckého kraje na předfinancování režií MAS, 

Aktuální situace s rozběhem MAP 

 

19.4.2016  Zpráva kontrolní komise, Výroční zpráva MAS Hranicko za rok 2015, Schválení 

hospodářského výsledku MAS Hranicko za rok 2015, Členské příspěvky MAS 

Hranicko na rok 2016, Přehled účasti členů spolku na Valných hromadách MAS 

Hranicko v roce 2015, Návrh na schválení darování muzejních expozic venkovských 

muzeí Býškovice a Bělotín, Zhodnocení situace v MAS během dokončování 

strategie SCLLD, Transformace HRA z. s. p. o., Rozpočet kanceláře MAS na rok 2016) 

 

29.6.2016  Ukončení členství – DSO MR Záhoran, Petr Stojka, přijetí nového člena Richard 

Gadas, Žádost o poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016, 

Darovací smlouvy muzea Bělotín a Býškovice, Ukončení členství MAS Hranicko z. s. 

v HRA z.s.p.o., Dovolba člena Výboru MAS, Aktuální stav schvalování SCLLD 

„Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“ 

 

Zasedání Valné hromady MAS Hranicko v Partutovicích 19.4.2016 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-sdruzeni/zapisy-z-jednani
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29.9.2016  Aktualizace směrnic MAS Hranicko, Schválení oprav SCLLD po věcném hodnocení 

a doplnění sady indikátorů na základě věcného hodnocení SCLLD, Příprava 

dotačních programů SCLLD, Personální změny v managementu MAS Hranicko 

 

 

VÝBOR MAS 
Výbor MAS je statutárním orgánem a rozhodovacím orgánem spolku, má 13 členů. Členové Výboru 

MAS jsou voleni Valnou hromadou z jednotlivých členů spolku. Pokud je členem zvolena fyzická 

osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 

podnikání. Pokud je členem zvolena právnická osoba, tak musí tuto podmínku splňovat 

také zmocněná osoba, která právnickou osobu v orgánu zastupuje. 

 

Výbor MAS byl zvolen Valnou hromadou dne 20.1.2015 a v roce 2016 působil v tomto složení:  
 

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran (ukončení 

členství v MAS 30.6.2016) 
Krbálková Pavla 

Mikroregion Hranicko  Tomášová Marcela 

Obec Partutovice  Šindler Jaroslav 

Obec Skalička  Kočnarová Petra 

Obec Střítež nad Ludinou  Pajdla Petr 

Obec Ústí (ukončení členství v MAS 28.12.2016) Vykopal Libor 

OS Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost JUKO 
Juráňová Ludmila (do 9.2.2016) 

Stržínková Miluše (od 10.2.2016) 

Sargánek & Skácel, spol. s r.o. (později Sargánek spol.s.r.o.) 
Kuličková Marta (do 30.9.2016) 

Sargánek Robert (od 1.10.2016) 

SH ČMS SDH Horní Újezd Veličková Alena 

Skácel Vojtěch Skácel Vojtěch 

Ski klub Hranice, o.s. Konečný Filip 

TJ Střítež nad Ludinou Černá Jana 

Zemědělské družstvo Partutovice Maršálek František 

Troup Mirko (od 29.6.2016) Troup Mirko 

 

Ke dni 29.6. 2016 ukončil členství v MAS Hranicko Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, nově 

zvoleným členem se 29.6. 2016 stal pan Mirko Troup (FO).  

Dne 28.12.2016 vystoupila z MAS Hranicko obec Ústí, o novém členu rozhodne Valná hromada na 

svém nejbližším zasedání v roce 2017. 

 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ (ZÁPISY K DISPOZICI ZDE)  
19. 1. 2016      Den s regionem Hranicko 2016, Neuhrazené čl. příspěvky 2015, Schválení 

rámcového rozpočtu zázemí MAS na roky 2016-2022, Odsouhlasení struktury 

opatření SCLLD a Harmonogramu vyhlašování Fichí v jednotlivých letech, 

Aktuální situace s rozběhem MAP, Půjčka Olomouckého kraje na 

předfinancování režií MAS,  

 

9. 2. 2016 Harmonogram Výzev, Navýšení alokace OPZ o 30%, Fiche SCLLD, Klíčový projekt 

MAS, Volba indikátorů a přiřazení jejich hodnot k jednotlivým Fichím, Způsob 

volby Výběrové komise,  

 

23. 2. 2016 Schválení soustavy indikátorů SCLLD, Strategické cíle SCLLD,  

 

13.4. 2016 Zpráva Kontrolní komise, Výroční zpráva MAS Hranicko 2015 a hospodářský 

výsledek, Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2016, Schválení daru vybavení 

muzejních expozic Bělotín a Býškovice, Žádost „Zlepšení řídicích a 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-sdruzeni/zapisy-z-jednani
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administrativních schopností MAS Hranicko z. s.“ Specifický cíl 4.2 IROP, 

Výběrové řízení – Animátor škol/Projektový manažer MAS,  

 

29.4. 2016  HRA z. s. p. o. – společný postup MAS Hranicko z. s. a Mikroregionu Hranicko při 

ukončení členství v HRA z. s. p. o. 

 

16.6. 2016  Jednací řád Výboru MAS, Změna zakladatelů HRA z.s.p.o., Žádost na režie - 

Aktualizace indikátorů a etapizace, Dovolba člena Výboru MAS, Žádost o 

poměrné snížení členského příspěvku MR Záhoran za rok 2016, Projekt „Nová 

šance pro ženy na Hranicku“ – OPZ,  

Jednání Výboru MAS Hranicko v Lázních Teplice na Bečvou 9.2.2016 

18.8. 2016  Aktualizace směrnic MAS Hranicko, Úvěr na předfinancování režií MAS, Dohoda 

o ukončení členství MAS Hranicko z. s.  v Hranické rozvojové agentuře, z.s., Audit 

MAS Hranicko,  

 

26.9. 2016  Aktualizace směrnice č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS, 

Nový člen Odborného týmu MAP, Aktuální stav SCLLD a doplnění sady 

indikátorů na základě věcného hodnocení SCLLD 

 

7.12. 2016 Aktuální stav SCLLD, Volby do Výběrové komise, Výzvy MAS, Návrh na odvolání 

Obce Ústí a ZD Partutovice z Výboru MAS, Aktuální stav projektu MAP 

 

  

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU MAS 
Výbor MAS ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Výboru MAS. Předseda Výboru MAS řídí 

jednání Valné hromady, svolává a řídí jednání Výboru MAS, řídí běžnou činnost spolku 

a Management MAS, účastní se pravidelných porad managementu MAS, zajišťuje hospodaření s 

finančními prostředky spolku, předkládá Valné hromadě výroční zprávu. Předseda Výboru MAS 

jedná jménem spolku navenek samostatně ve všech věcech. V případě potřeby, především při 
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dlouhodobé nepřítomnosti či nemoci, může Předseda Výboru MAS zplnomocnit místopředsedu 

Výboru MAS k výkonu své funkce. 

Předsedou Výboru MAS je od roku 2012 Vojtěch Skácel, funkci místopředsedy vykonává Ski klub 

Hranic, z.s. zastoupený Ing. Filipem Konečným MBA. 

 

KONTROLNÍ KOMISE 
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, má 5 členů. Členové jsou voleni Valnou hromadou 

z jednotlivých členů spolku. Pokud je členem zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná 

a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Pokud je členem 

zvolena právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také zmocněná osoba, která právnickou 

osobu v orgánu zastupuje. Činnost Kontrolní komise se řídí Statutem schváleným Valnou hromadou.  

 

Členy Kontrolní komise byli Usnesením Valné hromady MAS č. 6/2015 ze dne 20. 1. 2015 zvoleni:  
 

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Lázně Teplice nad Bečvou Růžička Zdeněk 

Městys Hustopeče nad Bečvou Vomáčka Václav 

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice Kubešová Vladimíra 

Obec Rouské Daniela Tvrdoňová 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Újezd Tomeček Eduard 

 

Předsedou kontrolní komise je Městys Hustopeče nad Bečvou zastoupený Ing. Václavem Vomáčkou 

MSc., BBS. 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ 
30. 3. 2016 kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, kontrola projektů: 

MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů, Hudební a filmová 

muzea našich regionů, Přidaná hodnota projektů spolupráce 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE 
Výběrová komise je výběrový orgán spolku, počet členů je lichý a nesmí klesnout pod 5. 

Pokud je členem zvolena fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 

předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Pokud je členem zvolena právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat také zmocněná osoba, která právnickou osobu v orgánu zastupuje. 

Činnost Výběrové komise se řídí Statutem schváleným Valnou hromadou, který musí být v souladu 

se stanovami spolku. 

 

Valná hromada MAS Usnesením UVHMAS/5/2016 ze dne 9. 2. 2016 zvolila tyto členy Výběrové komise: 
 

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Blanka Hlaváčková Hlaváčková Blanka 

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Zaremba Petr 

KOPČA lesy s.r.o. Kopča Petr 

Obec Bělotín Kavala Eduard 

Obec Malhotice Voldán Josef 

Radovan Mikuš Mikuš Radovan 

Společnost „Patriot“ o.s. Pavelková Marta 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ 
V roce 2016 neproběhlo žádné jednání Výběrové komise. 
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SCLLD „STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 

2014 – 2020“ 
MAS Hranicko od roku 2012 připravuje k realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD) pod názvem „Strategie 

rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. 

 

 

 DOKONČENÍ OBSAHOVÉ ČÁSTI 
První týdny roku 2016 patřily v kanceláři MAS intenzivnímu dopracování SCLLD, jelikož uzávěrka Výzvy 

na podávání strategií byla Řídícím orgánem IROP stanovena na 31.3.2016. Již dokončená Analytická 

část se pouze graficky a obsahově dolaďovala, ve Strategické části byly dopracovány především 

kapitoly:  

- 3.1.4.1 Strategické cíle a priority  

- 3.1.4.2. Specifické cíle, opatření a aktivity (doplnění aktivit, hierarchizace na opatření a 

aktivity, doplnění možných finančních zdrojů a nositelů zodpovědných za realizaci aktivit 

v budoucnu) 

- 3.2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a 

měřitelných cílů pro výstupy a výsledky 

- 3.4. Akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s 

tématy projektů včetně principů pro určení preferenčních kritérií 

- 3.5. Vazba na horizontální témata 

- 4.2. Popis postupů vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením 

plánované personální kapacity 

- 4.4. Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a příhraniční spolupráce 

- 4.5. Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci) 

a přílohy Finanční pán a Analýza rizik. 

 

Velká péče byla věnována též grafické podobě dokumentu, který nakonec narostl do úctyhodných 

310 stran. Dokončovaná strategie byla průběžně připomínkována také na půdě pracovních skupin 

(lednová série schůzek), na závěrečném veřejném projednání 4.2.2016, jednotlivé kapitoly a zásadní 

obsahové nastavení rovněž průběžně schvaloval Výbor MAS na celkem 4 jednáních v lednu a únoru 

2016 (viz přehled jednání str. 7). Dne 9.2.2016 schválila strategii Valná hromada MAS, což bylo 

nezbytným předpokladem pro podání Žádosti o realizaci SCLLD. Po závěrečných grafických a 

stylistických úpravách a vyplnění elektronické žádosti v Monitorovacím systému MS2014+ podala 

MAS Hranicko dne 29.2.2016 Žádost o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, jejíž 

administrací a schvalováním se zabývají hned 3 řídící orgány: IROP, PRV a OP Z. I přes časové 

zpoždění několika týdnů (oproti původnímu usnesení Výboru MAS) způsobeném především složitostí 

kvalitního nastavení a odůvodnění hodnot indikátorů jednotlivých opatření, MAS podala tuto žádost 

jako v pořadí 39. ze 169 MAS v České republice (6. z 16 MAS v Olomouckém kraji).  

 

 POSTUP SCHVALOVÁNÍ SCLLD 
 

Celý následující proces je nejen u naší MAS, ale obecně v celé republice, zatížen značným 

zpožďováním, neplněním vlastních stanovených lhůt na straně řídících orgánů, stejně jako 

prodlužováním termínů k přepracování na straně MAS, zejména kvůli přílišné obecnosti výtek či 

požadavcích hodnotitelů na dodání tak podrobných doplnění, které mnohdy nelze ani ve strategii 

v takové míře podrobnosti predikovat.  Aktuální informace k procesu schvalování strategií přináší 

pravidelně web NS MAS www.nsmascr.cz. Posouzením strategií se začal zabývat nejprve Odbor 

regionální politiky MMR v rámci tzv. kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, výsledek této 

kontroly obdržela MAS dne 19.5.2016. V podstatě jediným požadavkem byla nutnost výrazně rozšířit 

kapitolu 2.3. Analýza problémů a potřeb. Dne 14.6.2016 byla doplněná SCLLD opět podána, načež 

http://www.nsmascr.cz/
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30.6.2016 splnila podmínky pro schválení formálních náležitostí a přijatelnosti a posunula se do fáze 

tzv. „věcného“ hodnocení. Zde už se strategií zabývaly všechny 3 řídící orgány, každý za svůj 

programový rámec. Výsledek věcného hodnocení obdržela MAS Hranicko dne 6.9.2016 s výrokem 

„ANO S VÝHRADOU“ pro všechny 3 programové rámce a s doporučením a požadavky na úpravy 

strategie. Valná část požadavků se týkala námi nezaviněného nesouladu popisu opatření s textací 

Výzev a pravidel, jež byly ovšem vydány řídícími orgány až po podání naší SCLLD. Další nejzásadnější 

výtky:  

- Požadavek na doplnění dalších indikátorů v IROP, OPZ i PRV  

- omezující podmínky, které v PRV stanovila MAS (např. max. rozpočet projektu, omezení aktivit), 

nutno řešit preferenčními kritérii 

-     v OP Z – hned několik principů preferenčních kritérií označeno jako diskriminační  

 

Přepracovaná SCLLD po 1. kole věcného hodnocení byla předložena 12.10.2016. Dne 24.10.2016 

jsme opět úspěšně prošli kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, abychom po dalších 2 

měsících, konkrétně 15.12.2016 obdrželi výsledek 2. kola věcného hodnocení. Zde jistě potěšilo 

schválení programového rámce PRV, naopak méně radostné byly opět rozsáhlé výtky k nastavení 

hodnot a zdůvodnění indikátorů jak v programovém rámci MAS-OPZ tak MAS-IROP, ostatní 

nedostatky byly již jen drobného charakteru. Do konce roku 2016 tak MAS pracovala na úpravách 

strategie pro podání přepracované verze v roce 2017. 

K 31.12.2016 bylo v České republice schváleno 27 strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

 

 OBSAH SCLLD 
 

Strategické cíle, priority a specifické cíle 
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Základní přehled Fichí  

programový 

rámec 

SCLLD 

vazba na OP 

Fiche 

označení název 

MAS-IROP 

 IROP - SC 1.2 MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy 

IROP - SC 1.2 MAS-IROP 02 Cyklodoprava 

IROP - SC 2.1 MAS-IROP 03 
Sociální služby a komunitní centra - 

infrastruktura 

IROP - SC 2.1 MAS-IROP 04 Sociální bydlení 

IROP - SC 2.2 MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura 

IROP - SC 2.4 MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání  

MAS-OPZ 

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora 

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora 

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 

MAS-PRV 

PRV - Článek 17, odstavec 1., 

písmeno a) 
MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 

PRV - Článek 17, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 

PRV - Článek 19, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 13 Drobné podnikání 

PRV - Článek 19, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 

PRV - Článek 35, odstavec 2., 

písmeno d) 
MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 

PRV - Článek 44 MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 

 

Harmonogram Výzev  

(pzn.: verze dle SCLLD podané 29.2.2016. Vzhledem k faktu, že k 31.12.2016 SCLLD stále není ze strany řídících orgánů 

schválena, dojde k přesunu alokací z roku 2016 na roky 2017 a 2018).  

 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí 2016 2017 2018 2019 2020 
Celkem za 
období 

MAS-IROP 
01 

Parkovací systémy a 
bezpečnost dopravy 0 1 922 249 0 1 922 249 2 562 999 6 407 497 

MAS-IROP 
02 Cyklodoprava 4 580 359 6 412 503 7 328 574 0 0 18 321 436 

MAS-IROP 
03 

Sociální služby a 
komunitní centra - 
infrastruktura 1 561 827 0 780 914 0 1 561 827 3 904 568 

MAS-IROP 
04 Sociální bydlení 0 0 2 152 519 0 2 152 519 4 305 037 

MAS-IROP 
05 

Sociální podniky - 
infrastruktura 0 1 301 523 0 0 0 1 301 523 

MAS-IROP 
06 

Předškolní a základní 
vzdělávání  1 787 091 3 574 182 0 6 552 666 0 11 913 939 

Celkem v Kč 7 929 277 13 210 456 10 262 007 8 474 916 6 277 345 46 154 000 

MAS-OPZ 07 

Sociální služby - 
neinvestiční podpora 2 287 015 0 1 715 261 0 1 715 261 5 717 538 
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MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 0 2 888 861 1 925 908 1 604 923 0 6 419 692 

MAS-OPZ 09 

Sociální podniky - 
neinvestiční podpora 0 2 106 462 0 0 0 2 106 462 

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 1 354 154 0 812 492 541 662 0 2 708 308 

 Celkem v Kč 3 641 169 4 995 323 4 453 661 2 146 585 1 715 261 16 952 000 

MAS-PRV 11 

Rozvoj zemědělských 
podniků 1 813 453 0 1 813 453 1 813 453 1 813 453 7 253 811 

MAS-PRV 12 

Zemědělské a 
potravinářské produkty 1 763 079 0 0 1 763 079 0 3 526 158 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 1 108 221 0 1 551 509 0 1 773 154 4 432 884 

MAS-PRV 14 

Podnikání v cestovním 
ruchu 0 2 014 947 0 0 0 2 014 947 

MAS-PRV 15 

Krátké dodavatelské 
řetězce 0 957 100 957 100 0 0 1 914 200 

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 0 456 500 0 456 500 0 913 000 

 Celkem v Kč 4 684 753 3 428 547 4 322 062 4 033 032 3 586 606 20 055 000 

 v Kč 16 255 199 21 634 327 19 037 730 14 654 532 11 579 212 83 161 000 

 

 

KONZULTACE SE ŽADATELI 

Již v průběhu přípravy, stejně jako průběžně po celou dobu procesu schvalování SCLLD MAS 

intenzivně komunikuje s potenciálními žadateli. Kromě platformy pracovních skupin (viz dále) jsou to 

především individuální konzultace konkrétních projektových záměrů, především v oblasti sociálních 

služeb, podpory dětských skupin či budování cyklostezek. Manažeři MAS poskytli takovýchto 

osobních, telefonických a emailových konzultací v řádech desítek. MAS také v únoru 2016 zveřejnila 

a od té doby na svém webu pravidelně aktualizuje Informační sumář a stručný přehled podmínek 

jednotlivých Fichí, tak aby žadatelé měli k dispozici základní parametry a informace pro přípravu 

svých projektových záměrů.  

Veškeré základní i podrobnější informace, dokumenty a aktuality k SCLLD jsou shromažďovány 

na webu www.regionhranicko.cz/sclld.   

 

 

PŘEHLED JEDNÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SCLLD 

 PRACOVNÍ SKUPINY 
Na začátku roku 2016 proběhla série posledních třech jednání pracovních skupin (Ekonomický rozvoj 

26.1.2016, Obyvatelstvo a sociální infrastruktura 27.1.2016, Životní prostředí, technická a dopravní 

infrastruktura 1.2.2016) před samotným podáním Žádosti o podporu realizace strategie na MMR. 

Programem jednání pracovních skupin bylo řešení nastavení 5 Fichí (oblasti podpory). 

 

Ke konci roku 11.10. 2016 se sešla pracovní skupina Ekonomický rozvoj, jejímž hlavním bodem 

programu byla podrobná specifikace včetně bobových hodnot preferenčních kritérií u fichí: Rozvoj 

zemědělských podniků, Zemědělské a potravinářské produkty, Drobné podnikání, Podnikání v 

cestovním ruchu, Krátké dodavatelské řetězce. 

Personální obsazení jednotlivých pracovních skupin a výstupy z jednání jsou dostupné online.   

http://www.regionhranicko.cz/sclld
http://www.regionhranicko.cz/projekt.php?sekce=mas-hranicko&podsekce=projekty-spoluprace&uname=Strategie-rozvoje-regionu-HRanicko-2014-2020-39&path=/www/doc/www.regionhranicko.cz/www/dokumenty/projekty/39/Pracovni%20skupiny#docs
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Jednání pracovní skupiny Ekonomický rozvoj k SCLLD 26.1.2016 

 

 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná veřejná prezentace aktuálního stavu a debata k SCLLD regionu Hranicko 2014-2020 v Hranicích 

4.2.2016 
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Závěrečná veřejná prezentace aktuálního stavu a debata ke Strategii rozvoje regionu Hranicko 2014 

– 2020 se uskutečnila 4.2. 2016 ve Velké zasedací síni na hranickém zámku. Účastnily se přibližně dvě 

desítky osob, které byly seznámeny s finálním přehledem priorit, specifických cílů a opatření SCLLD 

MAS Hranicko.  

Podklady, výstupy, prezenční listiny, zápisy z jednotlivých jednání k přípravě SCLLD jsou 

shromažďovány na odkazu http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacni-programy-

2016-2020/priprava-sclld 

 

 

ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ 

MAS HRANICKO – REŽIE MAS 
 

 
Pro úspěšnou realizaci SCLLD MAS využívá dotace také na své zázemí, a to díky Integrovanému 

regionálnímu operačnímu programu, jež pro režie MAS určil Průběžnou výzvu č. 6 IROP, specifický cíl 

4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS. Dotace je určena na přípravné podpůrné činnosti, provozní a 

animační činnosti MAS a animaci škol. 

Oproti minulému období je výhodou znalost celkové alokace určené pro tento projekt, která činí dle 

tabulky zveřejněné 14.10.2015 12.855.803 Kč, z toho cca 2.200.000,- Kč je určeno pro zajištění 

Animace škol. Jelikož se jedná o dotaci ve výši 95%, MAS tak při tvorbě rozpočtu vycházela z celkové 

výše výdajů 13.532.424 Kč. Tyto prostředky je možno čerpat v období od 1.7.2015 do konce roku 2023. 

 

Management MAS začal počátkem roku 2016 sestavovat rámcový rozpočet na jednotlivé roky, 

nejzásadnější složkou jsou samozřejmě mzdy zaměstnanců MAS. Ambicí MAS Hranicko je díky této 

podpoře a realizaci projektů jako je MAP pro Hranicko (viz níže) apod. udržet po celou dobu 

programovacího období čtyřčlenný tým zaměstnanců na plný úvazek.  

 

Rozpočet je rozklíčován na položky dle povinné struktury a na jednotlivé roky. Největší položkou 

rozpočtu jsou mzdy zaměstnanců MAS, v prvních dvou letech jsou mzdové náklady sníženy (kdy 

paralelně probíhá projekt MAP, na kterém jsou zaměstnáni manažer a asistentka). Naproti tomu 

v letech 2018-2020 jsou mzdové náklady nejvyšší, je to z toho důvodu, že zde počítáme největší 

množství práce s vyhlašováním výzev a administrací projektu SCLLD. V letech 2021 a 2022 jsou 

mzdové náklady opět poníženy, v tu dobu by už měly být všechny prostředky přiděleny příjemcům 

a MAS tak bude pouze administrovat realizaci a žádosti o proplacení projektů z posledních výzev. 

Management MAS také navrhl a Výbor MAS tento návrh akceptoval, aby byl rozpočet čerpán pouze 

do roku 2022, jelikož předpokládáme poslední Výzvy dotačních programů MAS v roce 2020 s max. 

dvouletou realizací projektu. Rok 2023 by navíc měl být pokryt již z budoucího programovacího 

období.  V případě, že se podaří v letech 2016-2022 ušetřit, finanční prostředky mohou být využity o 

aktualizaci rozpočtu i v roce 2023. 

 

Výbor MAS na svém jednání 16.6.2016 schválil plánovaný rozpočet, etapizaci i textový obsah Žádosti 

o dotaci na projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s., která byla 

podána na Řídící orgán IROP dne 20.7.2016 do 6. Výzvy IROP „Zlepšení řídících a administrativních 

schopností MAS“. K opravám žádosti jsme byli vyzváni 20.8.2016, opravená verze byla opět podána 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacni-programy-2016-2020/priprava-sclld
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacni-programy-2016-2020/priprava-sclld
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dne 25.8.2016. Dne 13.9. jsme byli vyzváni k podání Žádosti o změnu, aby byly opraveny námi 

nezaviněné nesrovnalosti v rozpočtu žádosti, žádost byla následně schválena 3.10.2016, právní akt 

byl vydán 7.10.2016. Ač naše žádost byla podána jako cca 60. v pořadí v rámci všech MAS v České 

republice, díky souhře náhod byla schválena mezi prvními. Původní pravidla této Výzvy totiž 

neumožňovala identifikované nedostatky v existující žádosti pouze opravit, nýbrž administrace 

žádosti musela být rovnou ukončena a žádost podána znovu. V době administrace naší žádosti dne 

15.7.2016 však začala platit aktualizovaná Pravidel, kdy byl zaveden pojem „napravitelné kritérium 

přijatelnosti“, proto naše žádost mohla být takto opravena a schválena mezi prvními v rámci ČR. 

 

I když bylo řídícím orgánem původně avizováno, že prostředky na režie bude možno proplácet až 

po schválení SCLLD, díky aktualizaci pravidel SCLLD je možné žádat o proplacení již ve fázi, kdy SCLLD 

prošla 1. kolem věcného hodnocení. Proto naše MAS mohla první průběžnou žádost o proplacení 

podat již 31.10.2016 a to na částku 1.311.767,- Kč. Administrací na CRR byla jako způsobilé výdaje 

přiznána částka 1.277.521,89,- Kč, korekce byly uděleny ve výši 34.245,11,-. Dne 30.11.2016 byla na 

účet MAS zaslána částka 1.213.645,80,-  (95%). Korekce se týkaly hlavně nepodporovaných aktivit ve 

výkazech práce manažera F. Kopeckého a MAS proti nim podá námitku dle pravidel až ve fázi 

schválení řádné ŽoP za etapu, jichž se udělené korekce týkají. 

 

Dne 29.11.2016 pak byla podána řádná Žádost o proplacení (ŽoP) za 1. etapu, tedy za období 

1.7.2015-31.10.2016 a to v celkové výši 1.658.924,29,- (částka se skládá z již vyplacených prostředků 

průběžné žádosti viz výše a dalších výdajů, u kterých prozatím nebylo zažádáno o jejich proplacení). 

Do ŽoP pak nebyly vůbec zahrnuty ještě další již utracené prostředky ve výši 60.065,- Kč, a to díky 

administrativní chybě na straně Kanceláře MAS. MAS ale může požádat o proplacení těchto 

prostředků v příští etapě na jaře 2017 a tak nedošlo k žádným finančním ztrátám.  Dne 19.12.2016 

obdržela MAS z CRR 1. Výzvu k doplnění údajů, kteréžto budou doplněny v prvních dnech roku 2017.   

 

ANIMACE ŠKOL 
 

Jedním z úkolů místních akčních skupin v programovacím období 2014-2022 je také zajištění tzv. 

„animace škol“. Jedná se o soubor podpůrných činností, které MAS zajišťují bezplatně pro základní a 

mateřské školy v regionu v souvislosti s čerpáním dotací na projekty zjednodušeného vykazování, tzv. 

„šablony“. Ty se týkají buď personální pomoci školám při zaměstnání např. chův či speciálních 

pedagogů, dále se podporuje další profesní vzdělávání pedagogů a navazování spolupráce mezi 

školami a kantory navzájem. MAS má na zajištění této činnosti vyhrazeno 0,5 úvazku. Do konce 

dubna 2016 byl animací škol pověřen Ing. Tomáš Václavík spolu s konzultační a dohledovou rolí 

vedoucího manažera SCLLD Mgr. Františka Kopeckého. Oba dne 22. 3. 2016 absolvovali seminář pro 

MAS k animaci škol v Olomouci. 31. 3. 2016 pak uspořádali pro aktéry v regionu informační a 

konzultační seminář „Dotace pro MŠ a ZŠ přes ŠABLONY“, na který byli pozváni zástupci všech MŠ a 

ZŠ na Hranicku. Na tomto semináři proběhlo představení dotační výzvy OP VVV 02_16_022 „Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I.“  

Dne 1. 5. 2016 nastoupila na pozici animátorky škol Mgr. Hana Gaďurková. Zpočátku se věnovala 

koordinaci vyplnění celorepublikového rozsáhlého dotazníku, přes něhož MŠMT zjišťovala potřeby škol 

v této oblasti. Animátorka následně oslovila a nadále komunikuje se všemi školami a školkami v ORP 

Hranice. Zájem o animaci písemně potvrdilo prozatím 31 škol z 33, zbylé 2 školy byly osloveny a mají 

zájem o animaci, chybí pouze podpis v dokumentu. Informace jsou poskytovány všem 33 školám. 

Podpora je poskytována formou osobních, telefonických a emailových konzultací, na webu je 

dostupný stále aktualizovaný dokument Dotazy k šablonám.  

21.9.2016 proběhlo informační Setkání zástupců základních škol, kterého se zúčastnilo 11 osob, 22.9. 

pak navázalo Setkání zástupců mateřských škol za účasti 19 osob.    

Žádost na šablony podalo do konce roku 2016 šest škol, všechny s pomocí animátorky. Celková výše 

dotace pro tyto školy přesáhla 4,2 mil. korun. Další školy plánují podat žádost v roce 2017.  
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Setkání Mateřských škol k šablonám v Hranicích 22.9.2016 

 
 
 

 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE 
 

V květnu 2015 skončila udržitelnost projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků“ 

vybudování muzeí v Bělotíně a Býškovicích, nicméně smlouvy o výpůjčce prostor kvůli časové rezervě 

byly uzavřeny až do 31. 12. 2015. Management MAS byl pověřen VH MAS vytvořením darovacích 

smluv pro venkovská muzea Bělotín a Býškovice. Darovací smlouvy schválila VH MAS na svém jednání 

29.6.2016. 

 

DALŠÍ PROJEKTY MAS HRANICKO V ROCE 2016 
 

PROGRAM NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 2016 
Olomoucký kraj vypsal program na návratnou finanční výpomoc místním akčním skupinám na rok 

2016 s cílem pomoci překlenout složité období do rozběhu standardního financování režií MAS. 

Půjčka ve výši 400.000,- Kč tak byla určena k předfinancování výdajů na fungování managementu 

MAS. Žádost byla podána 1.2.2016 a následně schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 

11.3. 2017. Splatnost návratné finanční výpomoci byla stanovena na 15.12.2016. 

Krajské sdružení MAS OK podalo za všechny MAS z Olomouckého kraje oficiální žádost o posunutí 

splatnosti půjčky do 30.6.2017. Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 23. 9. 2016 
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schválilo prodloužení termínu pro vrácení finanční výpomoci do 30. 6. 2017 a uzavření dodatku 

k veřejnoprávní smlouvě.  

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA HRANICKU  
Z iniciativy Hranické rozvojové agentury došlo v druhé polovině roku 2015 k propojení již fungujících 

či potenciálních organizátorů příměstských táborů do podoby společného projektu, jehož nositelem 

se stala MAS Hranicko. Dne 16. 10. 2015 byla v rámci vyhlášené výzvy Operačního programu 

Zaměstnanost (OP Z) podána Žádost o dotaci na realizaci projektu „Příměstské tábory v regionu 

Hranicko“ s plánovanou realizací od poloviny roku 2016 do roku 2018 a rozpočtem 2 520 608,- Kč. 

Rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost zveřejněným 26.4.2016 bohužel 

nebyl při mnohonásobném převisu tento projekt doporučen k financování. 

 

PROJEKT „NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY NA HRANICKU“ 
Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost ohrožených žen na trhu práce poskytnutím souboru služeb 

zvyšujících jejich kvalifikaci a dovednosti. Budou vytvořena dotovaná pracovní místa, kde se ověří 

fungování flexibilních forem práce v praxi. Dne 2. 5. 2016 byla v rámci vyhlášené výzvy Operačního 

programu Zaměstnanost (OP Z) podána Žádost o dotaci na realizaci projektu „Nová šance pro ženy 

na Hranicku“ s plánovanou realizací od ledna 2017 do prosince 2018 a rozpočtem 2 267 035,- Kč. 

Bohužel, dne 18.7.2016 byl projekt vyřazen z věcného hodnocení a tím bylo přidělení dotace 

zamítnuto. 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP HRANICE  

 

 

Po celoroční přípravě podala MAS Hranicko dne 23. 12. 2015 žádost do výzvy č. 02_15_005 Místní 

akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.  

Hlavním cílem projektu „Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Hranice“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000313) je vybudovat systém spolupráce mezi zřizovateli, školami, rodiči, 

vzdělávacími zařízeními, organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími partnery v území ORP 

Hranice. Na základě této spolupráce pak řešit největší problémy v území: zvýšit důvěru rodičů v kvalitu 

škol, snižování počtu žáků opakujících ročník, snížení počtu absencí a lepší studijní výsledky žáků, 

začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu při 

zachování kvality poskytovaného vzdělávání, rozvoj motivující kultury zaměřené na maximální 

úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.  
 

Proces hodnocení žádosti o podporu: 

18. 1. 2016  ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnost žádosti 

30. 3. 2016  ukončena fáze věcného hodnocení 

17. 5. 2016  projekt byl na základě jednání Výběrové komise OP VVV doporučen k financování 

s výhradou, došlo ke zkrácení rozpočtu o 622.832,- a snížení úvazků členů realizačního 

týmu MAP 

9. 6. 2016 podána žádost o přezkum proti rozhodnutí výběrové komise 

20. 6. 2016 vypořádání žádosti o přezkum – žádost o přezkum proti rozhodnutí výběrové komise 

byla dle přezkumné komise nedůvodná 

19. 9. 2016 podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Rozpočet projektu: 2.604.672,- 
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Míra dotace: 100% 

Doba realizace projektu: 1. 2. 2016 – 31. 7. 2017 

 

 

Na základě doporučení NS MAS a ŘO OP VVV jsme stejně jako mnozí nositelé MAP začali realizovat 

projekt již po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, tedy před vydáním právního aktu. Z tohoto 

důvodu bylo nutné zajistit předfinancování projektu. Půjčka ve výši 1.200.000,- Kč byla 12. 11. 2015 

schválena zastupitelstvem města Hranice, splacena byla řádně ve dvou splátkách á 600.000,- Kč 

v říjnu a v prosinci 2016. 

Dne 11. 10. 2016 jsme obdrželi zálohovou platbu ve výši 30% celkové dotace 781.401,- Kč. Protože 

celkové náklady již v tu dobu byly vyšší než poskytnutá záloha, následovalo podání žádosti o platbu 

ve zkráceném termínu. Tato změna vyžadovala aktualizaci finančního plánu. Při této aktualizaci však 

došlo k chybě monitorovacího systému MS2014+, která musela být odstraněna dodavatelem 

systému. Do konce roku 2016 se chybu odstranit nepodařilo a dřívější žádost o platbu tak nemohla 

být podána. 

 

Odpovědnost za realizaci projektu je plně v kompetenci realizačního týmu MAP (dále RT MAP).  

RT MAP se skládá z administrativního týmu, který tvoří: 

Členové administrativního týmu MAP 

Projektový manažer (0,5 

úvazku) 

Ing. Tomáš Václavík Od 1. 2. 2016 do 31. 8. 2016 

Mgr. Hana Gaďurková Od 1. 9. 2016 

Ředitel projektu (0,05 úv.) Mgr. František Kopecký Od 1. 2. 2016 

Asistentka (0,2 úv.) Žaneta Rosová, DiS. Od 1. 2. 2016 

 

Dále se RT MAP skládá z odborného týmu, který tvoří 6 členů, každý zaměstnán na 0,2 úvazku: 

Mgr. Edita Bílá,  

Prima školka s.r.o. 

Od 1. 2. 2016 do 13. 4. 2016 

Mgr. Radomír Habermann, ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo Od 1. 2. 2016 

Mgr. David Hawiger, učitel ZŠ a MŠ Bělotín, metodik 

MŠMT 

Od 1. 2. 2016 

Bc. Libor Hynčica, vedoucí odborného výcviku SPŠ 

Hranice 

Od 1. 2. 2016 do 31. 8. 2016 

Mgr. Radomír Macháň, ředitel ZŠ a MŠ Struhlovsko                                    Od 1. 2. 2016 

Mgr. Miroslav Wildner, bývalý starosta a ředitel ZŠ Od 1. 2. 2016 

Ing. Tomáš Václavík Od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 

Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka MŠ 

Šromotova pastelka 

Od 1. 9. 2016 

Mgr. Karolína Berousková, projektová manažerka Od 14. 11. 2016 

Členové realizačního týmu se setkávají dle potřeby, členové odborného týmu se kooperativně schází 

dle potřeby cca jednou za 14 dní a většinu výstupů si vytváří a připomínkují na platformě Google Disk. 

V březnu 2016 byly se staveny pracovní skupiny, které jsou rozděleny dle opatření - PS1 Předškolní 

vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita; PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním vzdělávání; PS3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem; PS4 Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství. 

Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci aktérů MAP (zástupci předškolního, základního vzdělávání, 

NNO, obcí, mikroregionu, zaměstnavatelů) a scházejí se ke spolupráci při tvorbě klíčových 

dokumentů MAP i k plánování aktivit dle potřeby. Projednávaná témata jsou vždy ve vazbě na 

tvorbu MAP. Proběhly 3 série setkání všech čtyř pracovních skupin. Setkání byla vedena odborníkem 

na dané opatření z OT MAP. Složení pracovních skupin naleznete na webu 

www.regionranicko.cz/map.  

 

http://www.regionranicko.cz/map
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Přehled vzdělávacích akcí pořádaných v rámci projektu MAP v roce 2016 

Datum Akce MAP Účastníci Program 

29. 3.2016 Beseda o párové 

výuce 

učitelé, rodiče (16 os.) Co je párová výuka, Výhody a rizika, Přínos, 

Typy párové výuky atd. 

31. 3.2016 Seminář: Dotace 

pro MŠ a ZŠ přes 

šablony 

zástupci MŠ a ZŠ na 

Hranicku, rozvojové 

organizace (26 os.) 

Podpora škol – zjednodušené vykazování, 

Síťování šablon mezi školami v regionu, 

Animátor škol pro školy na Hranicku 

5. 4.2016 Seminář: Právní 

úprava inkluzivního 

vzdělávání 

zástupci MŠ a ZŠ na 

Hranicku (21 os.) 

Právní úprava, SVP, Podpůrná opatření, 

Přijímání žáků, Konkrétní případy, Praktické 

ukázky 

6. 5.2016 Otevřené hodiny 

párové výuky 

Učitelé ZŠ na Hranicku Otevřené hodiny: český jazyk 2.A, matematika 

2.A, rozvoj čtenářské gramotnosti 3.A, 

čtenářství v matematice 3.A, následná diskuze 

o viděném 

10. 5.2016 Exkurze do školy 

dobré praxe 

učitelé a ředitelé ZŠ na 

Hranicku (20 + 3 os.) 

ZŠ Horka nad Moravou – otevřené hodiny a 

následné konzultace o viděném (čtenářství, 

matematika aj.), jednání s vedením školy 

24. 8.2016 Seminář: 

„Leadership ve 

škole“ 

21 zástupců ZŠ na 

Hranicku 

Zákonitosti, principy a pravidla pro úspěšné 

vedení lidí, základní klimata v týmech, krizový 

management, případové studie 

21. 9.2016 Setkání ZŠ 11 ředitelů ZŠ na 

Hranicku 

Aktuální informace k výzvě OP VVV k tzv. 

„šablonám“, MAP a propojení se šablonami 

22. 9.2016 Setkání MŠ 19 zástupců MŠ na 

Hranicku 

Aktuální informace k výzvě OP VVV k tzv. 

„šablonám“, MAP a propojení se šablonami 

3. 11.2016 Seminář „Jak 

sestavit plán 

pedagogické 

podpory“ 

Učitelé, vedení ZŠ, 

výchovní poradci (23 

os.) 

Formulář „plán pedagogické podpory dále 

(PLPP)“ a vysvětlení, jak ho vyplňovat 

Ukázka práce v rámci I. stupně podpory, 

domácí příprava, Propojení pravidel 

sestavování cílů PLPP, doporučení pro rodiče, 

Sestavení PLPP pro konkrétního žáka 1. i 2. st., 

Aktuální legislativa k dané problematice 

9. 11.2016 Exkurze do jeslí a MŠ 

Bambino Praha 

Učitelé a vedení MŠ na 

Hranicku (8 os.) 

Ukázka práce s dětmi v jeslích a MŠ, prohlídka 

zařízení, práce asistenta pedagoga, reflexe 

22. 11.2016 Exkurze do 

Mateřinky Brno 

Učitelé a vedení MŠ na 

Hranicku (13 os.) 

Ukázka práce s dětmi v jeslích a MŠ, prohlídka 

zařízení, práce asistentky pedagoga, reflexe 

24. 11.2016 Setkání na téma: 

“Jak využít na 

Hranicku projektové 

příležitosti?” 

Vedení ZŠ, MŠ, DDM 

(16 os.) 

Dotační programy MAS Hranicko, aktuální 

informace k výzvám IROP týkající se 

infrastruktury, představení projektového rámce 

Poznej své H(h)ranice, projektová kancelář pro 

rozvoj vzdělávání na Hranicku 
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Termíny jednání Řídícího výboru MAP a pracovních skupin 

Datum Jednání MAP 

16. 3.2016 Řídící výbor MAP 

12. 4.2016 PS2 Čtenářská a matematická gramotnost 

13. 4.2016 PS1 Předškolní vzdělávání 

13. 4.2016 PS3 Inkluze a školní neúspěch 

14. 4.2016 PS4 Podnikavost, polytechnika, kariéra 

24. - 26. 5.2016 2. setkání pracovních skupin MAP (PS1, PS2, PS3, PS4) 

15. 6.2016 Řídící výbor MAP 

20. 7.2016 Hlasování per-rollam ŘV 

1. 11. – 2. 11.2016 3. setkání pracovních skupin PS1, PS2, PS3, PS4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Řídicího výboru projektu MAP pro Hranicko v Hranicích 15.6.2016 

 

Dosavadní výstupy projektu MAP 

Na prvním jednání Řídícího výboru MAP (ŘV MAP) dne 16. 3. 2016 byl schválen Statut Řídícího výboru 

MAP, Jednací řád Řídícího výboru MAP a předsedou ŘV MAP byl zvolen Mgr. Vojtěch Bušina. Byly 

sestaveny 4 pracovní skupiny dle jednotlivých opatření: PS1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 

- inkluze - kvalita; PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání; PS3 Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; PS4 Podnikavost a iniciativa, 

polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství.  
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Členové realizačního týmu MAP se prvního půl roku intenzivně zabývali analýzou ORP Hranice, 

analýzou strategických dokumentů ve vzdělávání a analýzou dotazníkového šetření MŠMT pro ORP 

Hranice. V dubnu pracovní skupiny sestavily SWOT-3 analýzy pro každé opatření. V květnu pak byly 

pracovní skupiny seznámeny s výstupy dotazníkového šetření MŠMT a SWOT-3 analýz, poté stanovily 

priority za každé opatření pro ORP Hranice, projednaly vizi a poslání a jednotlivé cíle do strategického 

rámce MAP. Poté členové OT MAP pracovali na vytvoření Strategického rámce MAP, který byl i 

s tabulkou investičních priorit schválen 20. 7. 2016. Na podzim členové OT MAP začali pracovat na 

akčním plánu vzdělávání pro rok 2017. Na začátku listopadu se sešly všechny pracovní skupiny 

s cílem definovat priority pro rok 2017. 
 

DALŠÍ AKTIVITY MAS HRANICKO V ROCE 2016 
 

LETNÍ SOUTĚŽ MUZEÍ NA HRANICKU 
MAS Hranicko připravilo pro všechny děti i dospělé 

už druhý ročník letní muzejní soutěže a tentokrát 

spojilo síly s redakcí Hranického deníku. Dne 

6.5.2016 vyšel na prostřední dvoustraně Hranického 

týdne originální hrací plán. Až do 29.7. bylo 

postupně otištěno 12 herních kupónů, které 

soutěžící lepili na příslušné místo v hracím plánu. V 

kupónu nalezli zájemci základní informace o 12 

muzeích na Hranicku, kontakt a otevírací dobu. 

Poté měli poutníci až do 30. září prostor pro osobní 

návštěvu jednotlivých expozic v regionu. Každé 

muzeum poodhaluje jinou tvář našeho kraje, nabízí 

poučení pro dospělé i zábavu pro děti. V muzeích si 

návštěvníci nechali otisknout do hracího plánu 

razítka s písmeny, která pak dohromady odhalila společný slogan muzeí na Hranicku. Hrací plán s 

alespoň 9 razítky a 9 kupóny pak odevzdali do 10. 10. v Turistickém informačním centru Hranice. 

Slavnostní slosování výherců proběhlo v rámci Dne kultury na zámku 22. října 2016. Všichni hráči, kteří 

se osobně zúčastnili slosování, obdrželi drobné dárky od provozovatelů muzeí a šest vylosovaných 

výherců získalo některou z hlavních cen (dvě půlroční celotýdenní předplatné Přerovského a 

hranického deníku, dva dárkové poukazy do prodejny Sportisimo v hodnotě 1000 korun a dva 

dárkové poukazy do prodejny Dráčik v hodnotě 500 korun). 

Podrobnosti k soutěži i k jednotlivým muzejním expozicím na Hranicku 

www.regionhranicko.cz/muzea.   

 

 

FARMÁŘSKÝ TRH REGIONU HRANICKO 
MAS Hranicko se dlouhodobě podílí s městem Hranice (konkrétně 

s Odborem Obecní živnostenský úřad) na spolupořádání 

Farmářského trhu regionu Hranicko. V roce 2015 a první polovině roku 

2016 musela tuto spolupráci bohužel přerušit, jelikož neměla zajištěno 

průběžné financování svého zázemí z dotačních prostředků, a proto 

dočasně omezila své propagační aktivity. S rozběhem nového 

období a stabilizací průběžného financování se mohla k této praxi 

vrátit a to poprvé při podzimním trhu konaném dne 14.10.2016. 

Zaměstnanci MAS vypomohli s montáží a demontáží prodejních 

stánků, hlavní manažer MAS využil akce ke konzultacím se zde 

přítomnými místními výrobci ohledně jejich projektových záměrů do 

dotačního programu MAS-PRV. 

http://www.regionhranicko.cz/muzea
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EXKURZE „CESTA ZA POZNÁNÍM POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUCENTŮ“  
Dne 20.10. 2016 proběhla na Hranicku exkurze „Cesta za poznáním potravinářských producentů“ pro 

studenty Střední odborné školy a gymnázia ze Starého Města. Financována byla z prostředků 

Celostátní sítě pro venkov. V rámci exkurze studenti navštívili Farmu Zdeňka (Poruba), kde proběhla 

ukázka chovu dobytka pro vlastní produkci, zpracování mléka a výroba sýrů, tvarohových dezertů a 

zákysů, dále navštívili ovocnářství pana Eduarda Kozáka (Lučice), kde si prohlédli sady, moštárnu a 

sušárnu ovoce, nakonec se podívali do ZD Partutovice, kde jim byla představena ukázka vyspělé 

rostlinné a živočišné výroby. Cíl akce zvýšit informovanost mladé generace o přínosech čerpání 

finančních prostředků z PRV, umožnit navázání kontaktů s úspěšnými žadateli z PRV a umožnit 

studentům nahlédnout do praktického fungování projektů byl splněn.  

 

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE 
Akce Poznej svého farmáře dne 25.6. 2017 

zavítala také do Olomouckého kraje, konkrétně 

na Eko-farmu Kozí hrádek, spolupořadatelem této 

akce byla MAS Hranicko z. s. a osobně se jí 

zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka. 

Příchozí návštěvníci se mohli těšit z prohlídky 

farmy, bohatého doprovodního programu, 

ochutnávky farmářských produktů a farmářské 

trhy. Manažer Kopecký zároveň tuto akci 

moderoval, proto v několika mluvených vstupech 

krátce představil také MAS Hranicko  

 

POKOŘ SVÉ HRANICE 
První ročník sportovně rekreační akce Pokoř své Hranice se uskutečnil 11.6.2016 v areálu parku Sady 

Čs. Legií, pořadatelem akce byla Hranická rozvojová organizace a jedním ze spolupořadatelů též 

MAS Hranicko. I přes deštivé počasí si rozmanité aktivity přišly v průběhu celého sobotního dne 

vyzkoušet stovky návštěvníků. Zdolávaly se výšky, 

přeplouvala hladina Bečvy i pilovaly golfové odpaly. 

Vylézt na horu z 

pivních bedýnek, 

svézt se po 

dvacetimetrové 

lanovce, zahrát si 

lidský fotbálek, 

prokázat um 

lukostřelce, golfového 

hráče, svést se na 

dračí lodi, projet se na 

motorovém člunu po hladině řeky Bečva či vyzkoušet 

paddleboard. Všechny tyto dovednosti a úkoly si mohli jak menší 

tak větší návštěvníci  v parku na břehu či na řece  Bečvě v sobotu 

vyzkoušet. Svou činnost tu také prezentovaly regionální kluby, 

spolky či organizace. Mezi jednu takovou patřila také sportovní 

nezisková organizace Klub vodních sportů Hranice, z.s. 

 

PROPAGACE V MÉDIÍCH     
MAS Hranicko považuje informování a styk s veřejností za jeden 

z důležitých komunikačních prostředků, a tak pravidelně informuje širokou veřejnost o svých 

aktivitách, zásadních krocích a relevantních aktualitách z oboru dotačních příležitostí. Využívá 

k tomu hned několik moderních i tradičních způsobů: 
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 ZPRAVODAJ REGIONU HRANICKO 
Zpravodaj regionu Hranicko je vydáván společně třemi místními rozvojovými organizacemi 

(MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko a Hranická rozvojová agentura) každý půlrok od prosince 2007 

až do současnosti. Jeho obsahem bývá souhrn proběhlých anebo pozvání na chystané události, 

aktuality z dění těchto organizací či informace zajímavé pro obyvatele regionu. MAS např. oznamuje 

plánované vyhlášení výzev, podává informace o čerpání alokací aj. aktivitách souvisejících 

se SCLLD. 

V roce 2016 vyšlo vzhledem k intenzivní přípravě Strategie rozvoje regionu pouze jedno vydání, 

a sice červencové již 17. číslo. V nákladu 2 500 ks bylo rovnoměrně distribuováno na veřejně 

dostupná místa regionu (knihovny, obecní úřady, aj.) je však dostupný i online.  

 

 AKTUALITY VYDANÉ V PRŮBĚHU ROKU 2016 NA WEBU MAS: 
Datum Název aktuality 

29.1.2016 Přijďte naposledy ovlivnit podobu dotačních programů MAS na roky 2016-2022 

2.3.2016 MAS dokončila Strategii rozvoje regionu Hranicko, nyní ji posuzuje MMR 

15.3.2016 Přijďte na besedu o „Párové výuce“ 

21.3.2016 Seminář k Šablonám pro MŠ a ZŠ 

25.3.2016 Pracovní skupiny projektu MAP – zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku! 

19.4.2016 MAP pro Hranicko: Akce byly a další se chystají! 

20.4.2016 Zapojte se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“ 

2.5.2016 1. číslo Zpravodaje MAP je venku! 

12.5.2016 Analýza MŠ a ZŠ na Hranicku – podívejte se a připomínkujte 

18.5.2016 Šance zapojit se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“ 

27.5.2016 Přípravy cyklostezky ze Skaličky do Hranic jsou v plném proudu 

8.6.2016 
Strategický rámec MAP – 1. zásadní dokument pro místní školství – se blíží ke 

schválení 

24.6.2016 Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

28.7.2016 Strategický rámec MAP i s investičními záměry je schválen 

18.8.2016 Dotazník Ol. kraje ke stavu cyklodopravy 

22.9.2016 Další Farmářský trh regionu Hranicko vypukne 14. října  

5.10.2016 Vzory příloh k „šablonám“ 

21.10.2016 Vzdělávací aktivity v rámci MAP – co proběhlo a na co se můžeme těšit 

21.10.2016 Doporučení a rady k šablonám 

21.10.2016 
Chystá se třetí setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicko na 

rok 2017 

16.12.2016 Jak sestavit plán pedagogické podpory 

16.12.2016  Návštěva školek Bambíno Praha a Mateřinka Brno 

16.12.2016 Jak využít na Hranicku projektové příležitosti  

 

 STRÁNKA REGION HRANICKO NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK  
K datu 31. 12. 2016 má 672 členů, původně měla sloužit k rozšíření propagačního prostoru 

MAS Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury, avšak její členové jsou aktivní 

a vkládají vlastní náměty na kulturní, společenské a jinak zaměřené události. MAS zde uveřejňuje 

aktuality z webu MAS, a tak se o nich snadno dozví i mladší generace, u nichž je tento komunikační 

kanál velmi rozšířen. 

 

 ČLÁNKY V MÍSTNÍM TISKU 
V Hranickém týdnu vyšlo jak v tištěných novinách, tak online na serveru hranicky.denik.cz několik 

článků, reportáží a rozhovorů z dění MAS. Tabulka níže uvádí přehled online článků, ostatní relevantní 

zmínky MAS archivuje v kanceláři. Obce spolupracující s MAS uveřejňují aktuality a informace 

na svých webových stránkách a také v tištěných zpravodajích (např. Hranický zpravodaj číslo 

5/květen 2016).  

 
 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/publikace/18-Zpravodaj_Region_Hranicko_07-2016(45).pdf
http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality
https://www.facebook.com/groups/120310908164/
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Datum Název článku 

29.1.2016 Na vyjádření názoru mají lidé poslední dny 

1.2.2016 Hranicko bude porcovat 80 milionů na rozvoj regionu 

5.2.2016 Hranicko přerozdělí milionové dotace na rozvoj regionu 

5.2.2016 Jak na Hranicku rozdělit 80 milionů z EU? Proběhla poslední debata. 

10.3.2016 Strategie rozvoje regionu Hranicko je Hotová, nyní ji posuzuje ministerstvo 

11.3.2016 Strategie rozvoje regionu už putovala na ministerstvo 

22.4.2016 Zapojte se do letní soutěže o zajímavé ceny 

29.4.2016 Zapojte se do letní soutěže o zajímavé ceny 

24.5.2016 Zapojte se do letní soutěže o ceny „Putování po muzeích Hranicka“ 

10.5.2016 Jak se budou rozvíjet školy a školky na Hranicku? 

3.6.2016 Akce Pokoř své Hranice slibuje v parku zábavu, adrenalin i muziku 

8.6.2016 Kompletní cyklostezka z Hranic do Skaličky? Možná už v roce 2020 

10.6.2016 Cyklostezka ze Skaličky do Ústí má být hotová do konce příštího roku 

12.6.2016 Hraničtí pokořili své Hranice, i přes déšť 

30.9.2016 Blíží se uzávěrka muzejní soutěže 

 

 PLAKÁTOVACÍ KAMPANĚ  
V roce 2016 MAS Hranicko využila výlepu plakátů na 

veřejné plochy v centru města Hranic jen jednou při 

organizaci závěrečné veřejné debaty ke Strategii 

konané 4. 2. 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

ČLENSTVÍ MAS HRANICKO V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH 
NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR 
MAS Hranicko je členem Národní sítě MAS České republiky, z.s. (dále jen NS MAS), která sdružuje 

téměř všechny tuzemské MAS, hájí jejich zájmy a je platformou pro výměnu názorů, příkladů dobré 

praxe či připomínek k pravidlům operačních programů. Zároveň je také členem pobočného spolku 

Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje, z.s. (dále jen KS MAS OK), jež tvoří 16 MAS z 

Olomouckého kraje. 

 

MAS Hranicko byla 21.1.2015 zvolena předsednickou MAS a členem pětičlenného Výboru KS MAS 

OK. Následně byla Valnou hromadou NS MAS schválena dne 11.3.2015 jako člen statutárního orgánu 

Výbor NS MAS. V roce 2016 ji tak čekal již druhý rok celkově dvouletého funkčního období. Pověřený 

zástupce Mgr. František Kopecký zastupoval KS MAS OK a NS MAS dále v následujících platformách: 

Člen Pracovní skupiny Stanovy při NS MAS a její zpravodaj pro Výbor NS MAS 

Člen Koordinačního výboru CSV  

Člen Regionální stálé konference Olomouckého kraje 

Člen Komory SCLLD Národní stálé konference 

 

Těžištěm práce Kopeckého pro NS MAS byla příprava nových stanov spolku v rámci PS Stanovy. 

Pracovní skupina se sešla v roce 2016 celkem na 3 samostatných jednáních a v průběhu roku čile 

komunikovala především elektronickou korespondencí. Po anketě mezi členskou základnou a 

osobních účastech na jednáních jednotlivých krajských sdružení vzniklo paragrafované znění, které 

mohla připomínkovat celá členská základna NS MAS.  Nad návrhem stanov ovšem panovaly 

dlouhodobé neshody, které vyústily ve vznik alternativního návrhu stanov připraveného mimo půdu 

http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/hranicko-bude-porcovat-80-milionu-na-rozvoj-regionu-20160201.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/jak-na-hranicku-rozdelit-80-milionu-z-eu-probehla-posledni-debata-20160205.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/strategie-rozvoje-regionu-hranicko-je-hotova-nyni-ji-posuzuje-ministerstvo-20160309.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/zapojte-se-do-letni-souteze-o-ceny-putovani-po-muzeich-hranicka-20160425.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/jak-se-budou-rozvijet-skoly-a-skolky-na-hranicku-20160509.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/akce-pokor-sve-hranice-slibuje-v-parku-zabavu-adrenalin-i-muziku-20160602.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/kompletni-cyklostezka-z-hranic-do-skalicky-mozna-uz-v-roce-2020-80160608.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/hranicti-pokorili-sve-hranice-i-pres-dest-20160612.html
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pracovní skupiny. Na Valnou hromadu NS MAS 23.11.2016 ve Dvoře Králové tak byly k hlasování 

předloženy 2 varianty nových stanov, přičemž ani jedna z nich nezískala potřebnou dvoutřetinovou 

podporu zde přítomné členské základny. V platnosti tak nadále zůstávají stávající stanovy z roku 2014. 

Pracovní skupina poté utlumila svou činnost s tím, že téma nových stanov opět otevře až nové složení 

Výboru NS MAS po řádných volbách do orgánů NS MAS v březnu 2017. 

 

Na krajské úrovni se Kopecký věnoval především partnerství s Olomouckým krajem. KS  MAS OK v 

roce 2016 spolupracovalo s Krajským úřadem Olomouckého kraje především při vzájemné 

informovanosti o postupu schvalování SCLLD a realizace MAP. 11.2.2016 přednesl Kopecký na 

jednání RSK prezentaci o souhrnném rozložení plánovaných alokací jednotlivých SCLLD v úhrnu za 

celý kraj. V srpnu 2016 proběhlo jednání s náměstkem hejtmana OK Pavlem Šoltysem o podpoře MAS 

ze strany kraje pro rok 2017 včetně žádosti o odložení splatnosti návratné finanční výpomoci do 

června 2017. Po krajských podzimních volbách oslovila KS MAS OK zástupce koaličních politických 

stran se žádostí o zařazení zástupců MAS z Olomouckého kraje do výborů a komisí při zastupitelstvu 

resp. Rady Olomouckého kraje. Bohužel tato snaha nebyla úspěšná.   

 

Přehled účasti manažera MAS Kopeckého na jednáních vyplývajících z výše uvedených funkcí v NS 

MAS a KS MAS OK v roce 2016: 

Druh jednání Místo konání Datum konání 

jednání Výboru NS MAS  
Praha, Olomouc, 

Litoměřice 

12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 

13.9., 19.10., 8.11., 13.12. 

Jednání Krajského sdružení MAS Zlínského kraje Nivnice 26.1. 

zasedání Regionální stálé konference 

Olomouckého kraje 
Olomouc 11.2., 30.9. 

setkání ke spolupráci na realizaci MAPů s 

Univerzitou Palackého 
Olomouc 24.3. 

jednání Národní stálé konference Praha, Poděbrady 29.4., 5.-6.10. 

jednání pracovní skupiny Stanovy při NS MAS Praha 9.5., 1.9. 

Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov

  
Praha 21.6., 6.12. 

Jednání s náměstkem hejtmana OK Pavlem 

Šoltysem – podpora MAS ze strany Olomouckého 

kraje v roce 2017 

Olomouc 17.8. 

předání souhlasů MAS s prodloužením splatnosti 

vratné finanční výpomoci na krajský úřad OlK 
Olomouc 23.8. 

Prezentace MAS na poradním sboru ředitele 

krajské pobočky Úřadu práce Olomouc 
Olomouc 26.10. 

pracovní jednání s MMR k systému MS2014+ Praha  4.11. 

 

Závěrem roku 2016 Kopecký po vlastní úvaze informoval Předsedu Výboru MAS Hranicko, že po 

skončení mandátu v březnu 2017 již nemá zájem obhajovat post předsedy KS MAS OK a člena 

Výboru NS MAS, především kvůli časové náročnosti výkonu těchto funkcí a potřebě soustředit se více 
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na proces schválení SCLLD v MAS Hranicko. Kopecký o tomto faktu informoval členskou základnu KS 

MAS OK v prosinci 2016.  

 

OSTATNÍ úvazek 0,5 
MAS Hranicko je od roku 2012 rovněž členem Spolku pro obnovu venkova České republiky (SPOV ČR) 

a formalizovaným členem Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje (CSV OK). 

 
 

MANAGEMENT MAS HRANICKO V ROCE 2016 
 

SLOŽENÍ, ROLE A PERSONÁLNÍ 

ZMĚNY 
Management MAS v roce 2016 pracoval ve 

složení 3, později 4 zaměstnanců na plný 

úvazek, jež zajišťují realizaci veškerých aktivit, 

řeší každodenní chod a provoz spolku.  

 

Přehled úvazků zaměstnanců 

managementu MAS v projektech MAS 

v roce 2016: 

 

Mgr. František Kopecký 

 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci 

SCLLD – úvazek 1,0 

 Supervizor projektu MAP pro 

Hranicko – úvazek 0,05 

 

Žaneta Rosová, DiS. 

 Asistentka pro realizaci SCLLD –  

 od 1.2.2016 úvazek 0,3 

od 1.6.2016 úvazek 0,8,  

 Asistentka projektu MAP pro 

Hranicko – od 1.2.2016 úvazek 0,2  

 

Mgr. Hana Gaďurková 

 Animátor škol/ Zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD –  

od 1.5.2016 úvazek 1,0,  

od 1.10.2016 úvazek 0,5  

 Manažerka projektu MAP pro 

Hranicko – od 1.10.2016 úvazek 0,5  

 

 

Mgr. Karolína Berousková 

 Zaměstnanec pro realizaci SCLLD – od 14.11.2016 úvazek 0,8,  

 Člen Odborného týmu projektu MAP pro Hranicko – od 14.11.2016 úvazek 0,2  

 

Ing. Zuzana Zajícová 

 Zaměstnanec pro realizaci SCLLD – úvazek 1,0 – od 1.5. 2016 nástup na mateřskou 

dovolenou 

 

 

ZAMĚSTNANCI MANAGEMENTU MAS HRANICKO: ZLEVA FRANTIŠEK 

KOPECKÝ, HANKA GAĎURKOVÁ, KAROLÍNA BEROUSKOVÁ A ŽANETA 

ROSOVÁ 
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Ing. Tomáš Václavík 

 Zaměstnanec pro realizaci SCLLD –  

do 31.1.2016 úvazek 1,0,  

do 31.5.2016 úvazek 0,5  

do 30.9.2016 úvazek 0,3 

 Manažer projektu MAP pro Hranicko –od 1.2.2016 do 30.9.2016 úvazek 0,5 

 Člen Odborného týmu projektu MAP pro Hranicko – od 1.6..2016 do 30.9.2016 úvazek 0,2 

 Asistence při realizaci SCLLD  - DPP v období 1.10.-30.11.2016 

 

 

 

V roce 2016 došlo k hned dvojnásobné obměně 

v týmu managementu MAS.  Zuzana Zajícová plní od 

června 2016 milé rodičovské povinnosti, Tomáš 

Václavík ukončil na podzim 2016 pracovní poměr na 

vlastní žádost. Oběma manažerům tímto vyslovujeme 

velké poděkování za práci, kterou vykonali pro MAS 

Hranicko a do dalšího života jim přejeme co nejvíc 

osobních i pracovních úspěchů.  

 

 

 

 

         

ÚČAST NA AKCÍCH 
Management MAS se v roce 2016 účastnil řady vzdělávacích, osvětových a informačních akcí, 

přičemž na průběhu některých z nich se aktivně podílel. Tabulka níže uvádí přehled všech akcí, 

kterých se jednotliví zaměstnanci MAS účastnili. 
 

 

Datum Typ a název akce Místo konání Účast 

28.1. setkání MAS Olomouckého kraje s CRR a KÚOK Olomouc Kopecký 

3.3. Valná hromada SPOV OK 
Čelechovice na 

Hané 
Kopecký 

14.3. Pracovní setkání zpracovatelů MAP OK Olomouc Václavík 

17.3. 
Seminář „Aktuální informace pro MAS – LEADER 

v PRV“ 
Havlíčkův Brod Kopecký 

17.3. Valná hromada NS MAS ČR Havlíčkův Brod Kopecký 

22.3. Seminář k animaci škol 2016 Olomouc Kopecký 

23.3. 

Pracovní setkání MAS Olomouckého kraje + 

Valná hromada Krajského sdružení MAS 

Olomouckého kraje 

Veselíčko Kopecký 

3.5. 
Informační seminář - Společné vzdělávání a OP 

VVV 
Olomouc Gaďurková 

5.5. Seminář „Administrace výzev v rámci CLLD“ Praha Kopecký, Václavík 

11.-.13.5. Zahraniční studijní cesta CSV  Slovinsko Kopecký 

20.5. Konference SMO k projektu MAP Praha Václavík 

20.5. 
Seminář pro příjemce - Výzva č. 02 15 005 Místní 

akční plány rozvoje vzdělávání 
Praha Rosová 

31.5. Seminář pro MAS k výzvě OP Z na podporu SCLLD Praha Kopecký 

8.6. 
Workshop „Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy 

MAS“ 
Olomouc Kopecký 

Zuzana Zajícová Tomáš Václavík 
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8.-10.6. LeaderFEST 2016 Karlova Studánka Kopecký, Václavík 

15.6. Workshop realizátorů MAP z Olomouckého kraje Olomouc Kopecký, Václavík 

16.6. Seminář k tématu sociálního podnikání Olomouc  Gaďurková 

23.6. 
Seminář Neformální a zájmové vzdělávání 

v Místních akčních plánech 
Praha Gaďurková 

23.6. 
Workshop Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 

OK 
Olomouc Václavík 

28.6. Workshop pracovníků MAS z Olomouckého kraje Olomouc Kopecký, Václavík 

24.8. Seminář LEADERSHIP Hranice Kopecký, Gaďurková 

15.-16.9. 
Setkání MAS OK, Krajský workshop ke 

strategickému plánování 
Hrubá Voda Kopecký, Gaďurková  

20.9. 
Metodický den pro MAS k tématu aktivit na 

podporu zaměstnanosti 
Praha Gaďurková 

20.9. 
Seminář „Podpora žáků se zdravotním postižením 

APIV“  
Praha Kopecký 

20.9. Workshop s KS MAS k CLLD Praha Kopecký 

21.9. Setkání vedení města Hranice s podnikateli Hranice Kopecký 

30.9. Setkání nositelů MAP Olomouckého kraje s NIDV Olomouc Gaďurková, Hawiger 

10.10. 
Workshop „Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy 

MAS“ 
Olomouc Kopecký 

14.10. 
Závěrečné setkání partnerů mezinárodního 

projektu CENTRE 
Hranice Kopecký, Václavík 

19.-21.10. Národní konference VENKOV 2016 Litoměřice Kopecký 

27.10. Úvodní školení pro práci s CSSF14+ Olomouc  
Rosová, Berousková, 

Kopecký 

9.11. Školení manažerů MAS v CSSF Olomouc Kopecký 

10.11. 
Webinář Tvorba MAP 1.část – Vytváření 

organizačních struktur 
Hranice Gaďurková 

11.11. Setkání aktérů k rozvoji Hranické propasti 
Teplice nad 

Bečvou 
Kopecký 

23.11. Valná hromada NS MAS 
Dvůr Králové n. 

Labem 
Kopecký, Berousková 

23.11. 
Konference Zvýšení kvality strategického 

plánování ve venkovském prostoru  

Dvůr Králové                  

  n. Labem           
Kopecký, Berousková 

24.11. Webinář Tvorba MAP 2.část – Analytická část Hranice Gaďurková 

28.11. Pracovní setkání zpracovatelů MAP OK Olomouc Gaďurková 

1.- 2.12. 
Seminář Rozvoj a podpora zkracování 

odběratelských řetězců a místního trhu  
Jeseník 

Gaďurková, Berousková, 

Kopecký, Rosová 

5.12. Webinář Tvorba MAP 3.část – Návrhová část Hranice Gaďurková 

7.12. 
Webinář Tvorba MAP 4.část – Akční plán a 

financování 
Hranice Gaďurková 

9.12. Seminář pro MAS k realizaci šablon Přerov Gaďurková 

13.12. 
Webinář Tvorba MAP 5.část – Monitoring a 

evaluace MAP 
Hranice Gaďurková 

14.12. 
Setkání zástupců regionů k Marketingové studii 

cestovního ruchu Ol. kraje 
Olomouc Kopecký 

 

 

 

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY 
V roce 2016 se spolupráce se studenty omezila na jeden řízený rozhovor manažera MAS Kopeckého, 

který byl využit v diplomové práci „Místní akční skupiny v Olomouckém kraji“ Denisy Fraisové, 

studentky oboru Regionální geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016 
zaokrouhleno na celé tisíce 

NÁKLADY   VÝNOSY  

nákupy (materiály, energie) 80 000 Kč  tržby za vlastní výkony 47 000 Kč 

služby 378 000 Kč  změna stavu zásob nedokončené výroby 190 000 Kč 

osobní náklady 2 265 000 Kč  aktivace 0 Kč 

daně a poplatky 0 Kč  ostatní (zúčtování fondů) 1 956 000 Kč 

ostatní (dary, jiné) 5 000 Kč  tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv aj. 0 Kč 

odpisy majetku 2 150 000 Kč  přijaté příspěvky 196 000 Kč 

poskytnuté příspěvky 12 000 Kč  provozní dotace 2 574 000 Kč 

CELKEM 4 890 000 Kč  CELKEM 4 963 000 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK              73 000 Kč 

 

 
 

MAS HRANICKO Z. S. 
 

Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 
 

VYDALA: 

MAS Hranicko z. s. 

Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice 

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE:  

mas@regionhranicko.cz 

+420 773 583 020 

 

 

 

 

 

www.regionhranicko.cz  

 

 

http://www.regionhranicko.cz/

