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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O ORGANIZACI
Účel spolku dle platných stanov
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. MAS Hranicko (dříve Rozvojové partnerství
regionu Hranicko) vznikla v roce roku 2005 nejprve jako neformální sdružení, od počátku roku
2006 funguje jako spolek (dříve občanské sdružení) s vlastní právní subjektivitou.
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”).

Změna názvu
Nový občanský zákoník přinesl k 1. 1. 2014 pro
MAS významnou změnu, všechna občanská
sdružení se nově považují za spolky, což se musí
projevit i v názvu organizace. Tato skutečnost se
ukázala jako vhodný moment pro změnu názvu
spolku, kter ý byl příliš dlouhý a nijak
marketingově podařený. Nově se v něm objevuje
hlavní poznávací znak 180 podobných subjektů
v České republice, a to zkratka MAS (místní akční skupina). Akt změny názvu na
MAS Hranicko z. s. byl dokončen zápisem do rejstříku spolků, který proběhl 8. 9. 2014. Změnu
názvu doprovodilo i vytvoření nového vizuálního stylu a loga MAS, což by mělo vést veřejnost
k lepší orientaci mezi 3 rozvojovými subjekty působícími na Hranicku: Mikroregionem
Hranicko, Hranickou rozvojovou agenturou a MAS Hranicko.
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SEZNAM ČLENŮ
K 31. 12. 2014
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Valná hromada MAS Hranicko 10.12.2014 ve Stříteži nad Ludinou
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NOVÉ STANOVY
SPOLKU
K přijetí nových stanov spolku dne 10. 12. 2014 vedly dva hlavní důvody. Prvním je účinnost
nového občanského zákoníku a tím druhým zveřejnění „Metodiky pro standardizaci místních
akčních skupin v programovém období 2014-2020“, která stanovuje, co musí stanovy
jednotlivých MAS obsahovat. Standardizace MAS je proces řízený Ministerstvem zemědělství
povinný pro všechny MAS, které chtějí v nadcházejícícm programovém období EU
přerozdělovat dotace Evrospké unie. Kodifikuje parametry a vnitřní postupy MAS zajišťující
nediskriminaci a maximální transparentnost MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím
orgánům. MAS Hranicko projde standardizací MAS v první polovině roku 2015.
Hlavní změny oproti předešlým stanovám:

Vymezení územní působnosti MAS shodné s územím 31 obcí správního obvodu ORP

Hranice.

Nově byl definován účel spolku spolu se základními cíli.

Aktualizace hlavních a vedlejších činností spolku, u vedlejších činností je nově povoleno

podnikání spolku.

Členství v MAS se dělí na 7 druhů, to má vliv např. na výši členského příspěvku.

Bylo upřesněno vedení seznamu členů (v elektronické a papírové podobě).

Programový výbor byl zrušen a jeho kompetence přešly zčásti na Výbor MAS, zčásti na

Kontrolní komisi.

Zrušen byl také orgán předseda a místopředseda MAS, který byl původně volen Valnou

hromadou. Nově je statutárním orgánem celý Výbor MAS, který si ze svého středu volí
Předsedu a místopředseda Výboru MAS. Předseda Výboru MAS jedná za spolek navenek
a má podpisová práva.

Nově je umožněno členům hlasování „per-rollam“, neboli „na dálku“.

Dříve bylo povoleno zastupování plnou mocí maximálně 1 dalšího člena, nově je

zastupování neomezené za podmínek, že zastupovaný je ze stejné zájmové skupiny a plná
moc je úředně ověřena nebo podepsána před Managementem MAS.

Při hlasování Valné hromady, při volbě Výboru MAS a Výběrové komise musí být dodržena

podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí disponovat více než 49 %
hlasovacích práv.

Není možné být zároveň členem Výboru MAS, Kontrolní komise nebo Výběrové komise.
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Počet členů Kontrolní komise byl navýšen ze tří na pět a byly jim rozšířeny kompetence.

Do Výběrové komise mohou být v případě potřeby zvoleni i nečlenové MAS a délka

mandátu je jeden rok.

V souladu s NOZ byly nově definovány „přeměna“, „zrušení“ a „likvidace“ spolku.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ MAS HRANICKO
V ROCE 2014
Pozn.: Nové stanovy vstoupily v platnost 10. 12. 2014, nicméně k novým volbám členů orgánů
MAS dle těchto stanov dojde až v lednu 2015, výroční zpráva tak za celý rok 2014 uvádí orgány
a jejich složení v původním znění.
Programový výbor v roce 2014 nevyvíjel žádnou činnost, a jelikož byl novými stanovami jako
orgán zrušen, není jeho složení ve výroční zprávě uvedeno.

Předseda
Vojtěch Skácel, členem jako fyzická osoba
Předseda zastupuje spolek navenek, je statutárním orgánem spolku a se
souhlasem Výboru partnerství činí jménem spolku právní úkony. Kontroluje
činnost Kanceláře MAS a plnění úkolů uložených Valnou hromadou či Výborem
partnerství.

Místopředseda
Ski klub Hranice, o.s. zastoupený Ing. Filipem Konečným, MBA.
Jeho hlavním úkolem je zastupovat předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemoci.

Výbor partnerství
Výbor partnerství je výkonným orgánem spolku a má 13 členů, kteří jsou voleni Valnou
hromadou. Do působnosti Výboru partnerství patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné,
organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu
roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř.
jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití
a prodeji majetku spolku.
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Výběrová komise
Úkolem Výběrové komise je hodnotit Žádosti o dotaci v Programu LEADER „Měníme
Hranicko“. Jelikož v roce 2014 neproběhla žádná výzva programu, Výběrová komise nevyvíjela
žádnou činnost. Seznam členů komise, tak jak pracovala v roce 2013 je k dispozici na odkazu
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/o-sdruzeni/
organy-sdruzeni.

Kontrolní komise
Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje
veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků
a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, hodnocení projektů a programů realizovaných
spolkem, předkládá zprávy o kontrole Valné hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně,
projednává stížností členů. Kontrolní komise po celý rok pracovala ve složení:
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V MAS Hranicko dále působí jednotlivé pracovní skupiny a to: PS Životní prostředí a technická
infrastruktura, PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura a PS Ekonomický rozvoj, které v této
podobě pracují od druhé poloviny roku 2013. Na jednotlivých jednáních se zabývají tvorbou
Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020.

Management MAS
MAS má 2 zaměstnance na plný úvazek, kteří zabezpečují
výkonné a administrativní zázemí činnosti spolku. V roce
2014 došlo k několika personálním změnám. Manažerem
MAS je nadále Mgr. František Kopecký, k 31. 10. 2014
ukončila pracovní poměr finanční manažerka Lucie
Machová. K 15. 7. 2014 byla přijata Ing. Zuzana Zajícová,
nejprve na DPP a od 1. 9. 2014 na HPP na pozici asistentky
MAS při realizaci SPL. Na pracovní stáž, v rámci studia oboru
Regionální rozvoj, byl 2. 7. 2014 přijat Bc. Tomáš Václavík,
který v MAS od 19. 8. 2014 pokračuje na DPP jako asistent
při realizaci SPL.


Rozloučení s Lucií Machovou


Mgr. František Kopecký, Ing. Zuzana Zajícová, Lucie Machová, Tomáš Václavík
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PŘEHLED JEDNÁNÍ ORGÁNŮ
MAS V ROCE 2014
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REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER
„MĚNÍME HRANICKO“ V ROCE 2014
1. Základní informace
MAS Hranicko od roku 2008 naplňuje vlastní Strategický plán LEADER (dále jen SPL) „Měníme
Hranicko“ popisující cíle, nástroje a opatření k rozvoji regionu Hranicko. Díky získané finanční
podpoře v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila MAS
dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“, který do regionu nasměřoval v letech
2008 – 2013 přes 43 milionů Kč dotačních prostředků. Program umožňoval žadatelům po
splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových projektů, které jsou v souladu se SPL
„Měníme Hranicko“ a cíli PRV ČR. Žádosti o dotaci byly podávány na základě každoročních
Výzev, a to v rámci jednotlivých Fichí (viz www.regionhranicko.cz/leader). Program LEADER
„Měníme Hranicko“ jich nabídl celkem 9:
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků, č.2 Zemědělské a potravinářské produkty, č.3 Lesnická
infrastruktura, č.4 Lesnická technika, č.5 Veřejná prostranství, č.6 Spolkový život a sport,
č.7 Podnikání v cestovním ruchu, č.8 Pěší trasy a hipostezky, č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků.
Poslední výzva programu proběhla v roce 2013, rok 2014 tak patřil pouze dokončování
a proplácení posledních dosud nezrealizovaných projektů a čerpání prostředků na zázemí MAS,
které se podařilo ušetřit z let 2012 a 2013 včetně nedočerpaných prostředků koncových
žadatelů.

2. Finanční plán
K 31. 12. 2014 byly rozděleny (zazávazkovány) tyto finanční prostředky ve srovnání s původním
předpokladem (tabulky ukazují rozdělení prostředků podle fichí a sektorů):
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Z tabulek je patrné, že skutečnost se oproti plánu odlišovala max. do 5 %, což můžeme
považovat za úspěch a doklad kvalitního nastavení celého programu.
V letech 2008 – 2013 bylo v 6 výzvách zrealizováno celkem 81 projektů, se kterými se může
veřejnost seznámit na webu www.regionhranicko.cz/podporene-projekty a také ve vydaném
stolním kalendáři a fotografické publikaci. Dotace byla přidělena ještě 4 dalším žadatelům,
kteří ale z různých důvodů od realizace odstoupili a prostředky byly znovu vráceny do alokace
pro další výzvy.
Jednomu žadateli z Výzvy č.1/2011, VT Hranice s.r.o., pak byla ukončena dne 29. 10. 2014
administrace pro nesplnění dotačních podmínek. K tomuto kroku SZIF přistoupil až ve fázi
administrace Žádosti o proplacení, kdy bylo kontrolou zjištěno, že žadatel nezapočítal do
přílohy určující velikost podniku jednu z firem, v níž v době podání Žádosti o dotaci držel 59 %
základního jmění. Započítáním tohoto podniku došlo k navýšení RPJ (roční pracovní jednotka)
na 13 osob, čímž žadatel ztratil statut mikropodniku. Bohužel ani MAS tento problém včas
neidentifikovala, hlavní odpovědnost ovšem leží na straně Státního zemědělského
intervenčního fondu, který vždy MAS upozorňoval, že kontrola kategorizace podniku žadatele
je plně v jeho kompetenci, a který měl tento nesoulad odhalit již při administrativní kontrole
Žádosti o dotaci. Tímto by nikdy nebyla s žadatelem uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace
a ten by tak svůj projekt nerealizoval v dobré víře, že má na dotaci nárok. Žadatel informoval
MAS, že zvažuje právní kroky vůčí SZIF, do 31. 12. 2014 však nemáme zprávy, že by tak konal.
Při předpokladu úspěšného proplacení zbývajících 5 projektů, které jsou k 31. 12. 2014 dosud
ve fázi administrace, se celková výše proplacených dotací zastaví na částce 43 084 057,- Kč.
Jeden vyřazený projekt (770 369,- Kč dotace) a další drobnější chyby a nedostatky v Žádostech
o proplacení (celkem 76 724,- Kč u 11 projektů) pak žadatelům v proplacení požadovaných
dotací ubraly celkem 847 093,- Kč, což je ovšem stále velmi slušných 1,92 % chybovosti z celého
objemu programu. Důležité je také zmínit vlastní spolufinancování žadatelů, jinak řečeno jaké
další investice poskytnuté dotace vybudily. Vlastní spolufinancování u všech 81 projektů
dosáhlo výše 48 754 368,- Kč, v součtu tedy bylo celkově na Hranicku skrz Program LEADER
proinvestováno úctyhodných 91 838 425,- Kč.
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Pozn. Pro relevantnost údajů je do pravého sloupce „Skutečně proplaceno“ započítáno i 5 dosud
neproplacených projektů.

3. Realizace projektů schválených v předchozích Výzvách
Po celý rok 2014 probíhala čilá realizace a administrace posledních projektů schválených
v předchozích výzvách. Kancelář MAS byla po celou dobu plně k dispozici příjemcům,
poskytovala konzultace, připravovala a schvalovala Hlášení o změnách, kontrolovala
a schvalovala Žádosti o proplacení, účastnila se Kontrol SZIFu na místě po ukončení realizace.
Ukončením administrace projektu VT Hranice bylo uzavřeno finanční vyhodnocení Výzvy
č.1/2011:
Finanční vyhodnocení Výzvy č.1/2011
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Z tabulky vyplývá, že kromě 1 žadatele ostatní úspěšně zrealizovali své projekty a obdrželi
dotace v plné požadované výši. Žadatelé z přidělených dotací nevyčerpali celkem 36 876,- Kč
(0,6 % z celkové alokace), které byly převedeny do alokací pro další roky. Bohužel celá výše
neproplacené dotace žadatele VT Hranice s.r.o. (770 369,- Kč) už znovu poskytnuta nebude,
z této Výzvy tak nebylo proplaceno celkem 13,2 % původní alokace.
Stav administrace projektů Výzvy č.1/2012
V roce 2014 se uzavřela 4 platbami také administrace všech projektů podpořených ve Výzvě
č.1/2012.
Finanční vyhodnocení Výzvy č.1/2012

Z tabulky vyplývá, že 1 žadatel od realizace odstoupil, tyto prostředky (9,5 % alokace) byly
ovšem převedeny do Výzvy č.1/2013. Všichni ostatní žadatelé úspěšně zrealizovali své projekty
a obdrželi dotace v plné požadované výši. Ani u jednoho projektu tedy nebyla udělena jediná
koruna korekce či sankce.
Stav administrace projektů Výzvy č.1/2013
Vzhledem k omezení délky realizace projektu na 1 rok, kterou stanovila ve Výzvě MAS, bylo
během roku 2014 zrealizováno všech 16 projektů z této poslední výzvy. O zdařilém díle svědčí
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následující malá fotogalerie:


Lubomír Holčák


Zdeňka Horníková


Alois Ondroušek


Marcela Tomášová


Obec Bělotín


Za našimi humny, o.p.s.,
Rouské


Hranická rozvojová agentura


ZD Partutovice


GC Radíkov

TJ Sokol Hranice

Pavla Rudolfová 


Obec Střítež nad Ludinou


Eduard Kozák


Klubko, o.s. Malhotice


TJ Tatran Všechovice


TJ Býškovice
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Dne 17. 4. 2014 oznámil žadatel TJ Slovan Hranice, že odstupuje od realizace projektu. Jelikož
se tak stalo v době, kdy už nebylo možno vyhlásit dodatečnou Výzvu programu, jedinou
možností bylo těchto 900 000,- Kč využít pro zázemí MAS. Více o využití těchto prostředků
v kap. 4 Propagace a prezentace realizace SPL str. 15.
K 31. 12. 2014 je proplaceno 11 projektů. Zbylých 5 žádostí je ve stadiu kontroly žádosti
o proplacení.
Stav administrace projektů Výzvy č.1/2013

4. Propagace a prezentace realizace SPL a Programu LEADER
„Měníme Hranicko“
MAS v roce 2014 využívala zavedené komunikační kanály pro propagaci Programu LEADER,
realizace SPL a svých dalších rozvojových činností. Kromě již výše zmíněné propagace samotné
Výzvy to bylo přesně 60 článků v nejčtenějším periodiku v regionu „Hranický týden“, kde byla
MAS alespoň zmíněna, nebo byl na ni článek přímo zaměřen. Dále čtyři články v krajském
týdeníku 5+2 DNY, na informačních serverech, webových stránkách obcí a spřízněných
organizací, v obecních zpravodajích (např. 3 články v Hustopečském zpravodaji a 4 články ve
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Zpravodaji Mikroregionu Záhoran). Velký prostor, vždy
pěti stran, využila MAS Hranicko také ve dvou číslech
Zpravodaje Region Hranicko, který vydala v měsíci
červnu a prosinci spolu s Mikroregionem Hranicko
a Hranickou rozvojovou agenturou. Všechny zásadní
novinky a oznámení byly rozesílány na cca 420
emailových adres významných aktérů a potenciálních
žadatelů v regionu.
Program LEADER a naše MAS se prezentovala na následujících akcích:


VH SPOV ČR, 18. 2. 2014, Tupec u Veselíčka
Prezentace činnosti MAS Hranicko.


VH Mikroregionu Hranicko, 13. 2. 2014, Ústí
Prezentace činnosti MAS zástupcům obcí v regionu.


Farmářský trh regionu Hranicko, 12. 4. 2014, Hranice
Spolupořadatelství s městem, prezentace činnosti MAS, seznámení účastníků s projekty
MAS, věnování propagačních materiálů.


Den s regionem Hranicko,
31. 5. 2014, Radíkov
Akce pořádaná u člena MAS Golf
Clubu Radíkov, na níž MAS Hranicko
prezentovala svou činnost, zabavila
děti i dospělé. Všichni si mohli
vyzkoušet nové vybavení, které GC
Radíkov pořídil z projektu Programu
LEADER.


23 kulturních a sportovních akcí
spolupořádaných MAS Hranicko, 19. 7. – 4. 12. 2014
Podrobněji viz níže.


Studijní cesta do Gminy Strzelce Opolskie na Slavnosti chleba a chmele,
27. – 28. 9. 2014, Polsko
Prezentace činnosti MAS v Polsku při příležitosti studijní cesty a účasti na slavnostech, spolu
s místními výrobci.


Účast na výstavě „Země Živitelka“, 28. 8. – 2. 9. 2014, České Budějovice
V rámci výstavy mohli návštěvníci obdržet spoustu propagačních materiálů, stejně jako
informací o činnosti MAS Hranicko nebo fungování značky místních výrobků Moravská
brána regionální produkt.
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4.1. MAS Hranicko spolupořadatelem 23 kulturních
a sportovních akcí v regionu
Dne 17. 4. 2014 oznámil žadatel TJ Slovan Hranice podpořený ve Výzvě č.1/2013, že odstupuje
od realizace projektu a nevyužije přidělenou dotaci ve výši 900 000,- Kč. Jelikož se tak stalo
v době, kdy už nebylo možno vyhlásit dodatečnou Výzvu programu, jedinou možností bylo
využít tyto prostředky pro zázemí MAS. Na základě rozhodnutí Výboru a Valné hromady MAS
byly finance využity ke spolupořadatelství série kulturních a sportovních akcí, kde druhým
pořadatelem byla obec, spolek či příjemce dotace z Programu LEADER. Dále byly prostředky
vyhrazeny pro vydání kalendáře a knihy, pořízení sady propagačních předmětů (podrobněji viz
dále) a odměny členům orgánů a zaměstnanců.
V druhé polovině letošního roku se tak MAS
Hranicko podílela na konání celkem 23
různorodých akcí v regionu. Pomáhala
s propagací akce, se zajištěním vystoupení
amatérských i profesionálních umělců
a poskytnutím technického zázemí v podobě
stanů, pivních setů či stánků. Návštěvníky akcí
mohl nadchnout Železný Zekon, bavič Franta
Uher nebo známý hudebník Jiří Stivín. Na
vybraných akcích nabídla také občerstvení
formou ochutnávek od místních výrobců,
držitelů značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt®. Cílem byla propagace MAS a její činnosti mezi návštěvníky akcí a to formou
komentovaných vstupů, rozdáváním publikací, zpravodaje a propagačních předmětů.
Nejviditelnější formou pak byly velké prezentační plachty, vyrobené speciálně pro tuto sérii
akcí.
První z těchto akcí byla soutěž „O zlatou vařečku“ ve vaření kotlíkové guláše ve Skaličce
v polovině července. V dalších týdnech a měsících se MAS Hranicko ukázala lidem v obcích
napříč celým regionem – na tradičních hodech, na oslavách založení hasičských sborů, na
rozloučení s prázdninami nebo sportovních akcích.
Velmi vydařenou a největší akcí bylo „Hranicko žije!“, kterou 10. října spolu s MAS Hranicko
pořádala Hranická rozvojová agentura, a která byla součástí Farmářského trhu v Hranicích.
Zatímco trh obsadil tradičně Masarykovo náměstí, speciálně výrobci ocenění značkou
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® své stánky rozestavěli na Pernštejnském náměstí
u zámku, kde byla po celý den zajištěna pěší zóna se zákazem vjezdu aut. Lidé tak ocenili
příjemnou prostornost a klidnou a příjemnou atmosféru, která zde vládla. Program byl
opravdu pestrý. Po celý den mohli návštěvníci ochutnávat regionální výrobky, poslechnout si
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2 živé kapely, pěvecký soubor z Polska, shlédnout několik folklorních tanečních vystoupení
a akrobacii na kole. Své výrobky také představili 2 výrobci z polské partnerské gminy Strzelce
Opolskie. Pro děti byl připraven skákací hrad, cykloškola, kde si mohly vyzkoušet jízdu na
kolech mezi různými překážkami a závod na koloběžkách o cenné medaile a poháry.
Zpestřením byla anketa o nejsympatičtější výrobek značky MORAVSKÁ BRÁNA, kde si první tři
místa rozdělili Med z Včelího království u zeleného úlu, Hustopečské kozí sýry z Farmy Kozí
hrádek a Skaličský med z Včelí farmy Skalička.
Celý soubor 23 akcí zakončil Předvánoční jarmark ve dnech 3. a 4. prosince v Hranicích na
Masarykově náměstí. Na webu MAS Hranicko, v sekci „Foto/Video“ si můžete prohlédnout
fotogalerii z akcí.
Přehled 23 akcí spolupořádaných MAS Hranicko:
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PROPAGAČNÍ AKCE
MAS
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4.2. Kniha a kalendář
Za účelem propagace projektů z Programu LEADER
„Měníme Hranicko“, jehož nositelem byla v letech
2008 až 2013 MAS Hranicko, i dalších dotačních
titulů, byly vytvořeny ve spolupráci s Mikroregionem
Hranicko stolní kalendář na rok 2015 a kniha
představující nejzajímavější projekty na Hranicku.
V kalendáři se u fotografií nachází několikaslovný
popisek, v knize je u každého projektu uveden název,
dotační titul, rok realizace, stručný popis, přidělená
dotace a celkový rozpočet projektu.

4.3. Sada propagačních předmětů
V souvislosti s propagačními akcemi,
spolupořádanými MAS Hranicko, byla pořízena sada
propagačních předmětů - jednalo se o reflexní pásky,
tašky, značková pera, pastelky, knížní záložky,
klíčenky, kšiltovky, diáře, škrabky na auto, příruční
tašky, deštníky či flashdisky.

5. Účast na aktivitách
Národní sítě MAS
MAS Hranicko je členem Národní sítě MAS České
republiky (dále jen NS MAS), která sdružuje většinu
tuzemských MAS, hájí jejich zájmy a je platformou
pro výměnu názorů, příkladů dobré praxe či
připomínek k Pravidlům PRV. Oba manažeři se
zúčastnili Valné hromady NS MAS 13. března v Týnci
nad Sázavou.
Manažer MAS František Kopecký je nadále členem PS Leader, která se v roce 2014 zabývala
především nastavením podmínek pro standardizaci MAS. Ve své činnosti pokračovalo také
Krajské sdružení NS MAS Olomouckého kraje, manažeři se aktivně účastnili většiny jeho
jednání. Manažer MAS František Kopecký je nadále členem výboru KS NS MAS Olomouckého
kraje a náhradníkem člena Výboru NS MAS.
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6. Vzdělávání, účast na konferencích a jednáních, praxe
Manažeři MAS se po celý rok účastnili přínosných vzdělávacích seminářů, pracovních jednání a
konferencí souvisejících s náplní jejich práce:

Jednání KS NS MAS Olomouckého kraje

9. 1. 2014, Olomouc

Školení Nový občasnký zákoník

19. 2. 2014, NROS Praha

Seminář CLLD, valná hromada NS MAS

12. – 13. 3. 2014, Týnec nad Sázavou

Slavnostní otevření muzeí Studená Loučka

a Mohelnice, 21. 3. 2014, Mohelnice


Seminář „Jak budovat venkovská muzea“


Valná hromada KS NS MAS Olomouckého kraje,

7. 3. 2014, Mohelnice

Jednání KS NS MAS Olomouckého kraje,

29. 4. 2014, Olomouc

Seminář „Jak budovat venkovská muzea“,

12. 6. 2014, Býškovice

Účást na 1. setkání starostů projektu


Výstava Země živitelka

Meziobecní spolupráce, 17. 6. 2014, Černotín

Jednání KS NS MAS Olomouckého kraje,

30. 6. 2014, Olomouc

Jednání Tematické pracovní skupiny LEADER,

14. 7. 2014, Praha

Jednání Výboru NS MAS, 22. 7. 2014, Olomouc


Studijní cesta do Mikroregionu Hustopečsko


Seminář Standardizace MAS, 30. 7. 2014, Praha

Výstava Země živitelka, 27. 8. – 2. 9. 2014,

České Budějovice

Seminář „Sociální začleňování a boj

s chudobou v SCLLD“, 26. 9. 2014, Praha

Setkání zástupců MAS s Olomouckým krajem,

29. 9. 2014, Olomouc

Valná hromada Mikroregionu Hranicko,


Národní konference VENKOV

30. 9. 2014, Potštát
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Studijní cesta do Mikroregionu Hustopečsko, 2. – 4. 10. 2014, Hustopeče u Brna

Národní konference VENKOV 2014, 15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy lázně

Seminář „MAS a podpora sociálního podníkání“, 21. 10. 2014, Háj ve Slezsku

Školení „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik, 23. 10. 2014,

Olomouc
Odborná exkurze, 29. – 31. 10. 2014, Rakousko

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, 4. 11. 2014,

Praha
Setkání MAS k cyklostezkám ITI Olomoucké aglomerace, 5. 11. 2014, Olomouc

Setkání MAS z Česka a Polska, 14. 11. 2014, Albrechtice

Seminář „Hodnocení spolupráce aktérů venkova při implementaci PRV ČR“,

27. – 28. 11. 2014, Slatinice

PROJEKTY
SPOLUPRÁCE
Projekty Spolupráce (opatření IV.2.1., Osa IV. LEADER, PRV ČR) jsou pro MAS vedle naplňování
SPL druhou hlavní možností, jak realizovat pomocí evropských dotací rozvojové záměry
místních akčních skupin. Pro realizaci projektů Spolupráce se musí spojit alespoň 2 MAS z ČR
nebo zahraničí, přičemž se jedna vždy ujme role tzv. Koordinační MAS (dále jen KMAS) je
zodpovědná za projekt jako celek, ostatní MAS plní roli Partnerských MAS (PMAS). MAS
Hranicko se aktivně pokouší o získání podpory v každé vyhlášené Výzvě a účast v 7 schválených
projektech nás řadí na špici v rámci celé ČR.

1. Zmapování a marketing nevyužitých prostor
Projekt zrealizován v roce 2009. Na provozu a zajištění aktuálnosti databáze nevyužitých
prostor je MAS dohodnuta s Hranickou rozvojovou agenturou. Databáze funguje na adrese
www.regionhranicko.cz/databaze.

2. Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce
Projekt zrealizován v roce 2010. MAS se vybavila profipodiem o velikosti 6x8 m, dvěma
velkokapacitními stany 6x15 m, třemi stany 6x9m, dvěma stanovými podlahami 6x9 m,
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20 sadami stolů a lavic, 6 jarmarečními stánky, zvukovou aparaturou, dataprojektorem
s plátnem a dvěma výčepními zařízeními.
Na provozu mobilního vybavení, je MAS
dohodnuta se 4 partnery, obcemi Ústí
a Skalička, městysem Hustopeče nad Bečvou
a DSO Mikroregionu Záhoran. V sekci
www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni je
zveřejněn Kalendář rezervací a Postup pro
využití vybavení. Za rok 2014 bylo to které
vybavení využito na celkem 78 akcích!
Projektu vyprší v únoru 2015 udržitelnost,
MAS tak bude s partnery jednat o budoucí
podobě provozu vybavení.

3. Za poznáním a odkazem předků
Projekt zrealizován v roce 2011. Cílem projektu bylo vybudování celkem 4 stálých expozic
v partnerských regionech, z čehož dvě se nachází na Hranicku, konkrétně v Býškovicích
a Bělotíně (více na www.regionhranicko.cz/muzea). MAS nadále zajišťuje ve spolupráci
s obcemi provoz obou expozic.

4. Moravské a slezské ovocné stezky
Projekt zrealizován v roce 2012. Informace, výstupy a následné aktivity jsou shromážděny na
webu www.ovocne-stezky.cz.

5. Moravsko-polské cesty tradic a poznání
Od roku 2012 probíhá ve spolupráci
s polskou LGD Kraina Dinozaurów
společný projekt na budování
venkovských muzeií. Projekt
s celkovým rozpočtem
4 306 532,- Kč (z toho MAS
Hranicko 1 508 462,- Kč) je
pokračováním snah MAS Hranicko
o budování venkovských expozic
v ě n o va n ý c h m í s t n í h i s t o r i i ,
osobnostem a tradicím. V tomto

Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích
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Expozice Historie Potštátska na zámku v Potštátě

projektu se jedná o Výstavní síň architekta
Bohuslava Fuchse ve Všechovicích a expozici
Historie Potštátska na zámku v Potštátě. Rok
2014 byl věnován dokončení obou muzeí,
jejich slavnostní otevření proběhlo
21. 6. 2014 ve Všechovicích a 15. 6. 2014
v Potštátě. Žádost o proplacení projektu byla
podána 26. 7. 2014, v říjnu proběhla kontrola
pracovníků RO SZIF na místě, v prosinci byla
MAS vyzvána k doplnění některých údajů.
Dotace tak bude proplacena dle
předpokladu v první čtvrtině roku 2015.

Samotné budování expozic doprovodila sada propagačních aktivit: K nově vybudovaným
expozicím byl vytvořen informační leták, na webovém portálu www.regionhranicko.cz, který
spravuje MAS Hranicko, byly doplněny nové expozice, především se však zprovoznil
administrační systém, kde si provozovatelé muzeí mohou sami doplňovat různé aktuality,
pozvánky na akce či nové fotogalerie, nechybí také lokalizace na mapě. Cílem tohoto webu je
koncentrovat nabídku muzeí na jednom místě, kde zájemce najde všechny potřebné
informace, které byly doposud hodně roztříštěné či dokonce na webu zcela chyběly. Dále byl
vytvořen „Kapesní průvodce po muzeích Hranicka“ jehož obsahem je 12 karet
s barevnou fotografií, krátkým popisem, kontakty, otevírací dobou a lokalizací v mapě všech
muzejních expozic na Hranicku. Kartičky jsou spojeny karabinou se závěsem na krk. Průvodce
bude nabízen turistům a zájemcům především v Informačním centru Moravská brána, v lázních
a v expozicích provozovaných MASkou. Dokončena byla také terénní hra s hracím plánem,
tzv. hledačka, která návštěvníky láká k návštěvě expozic a zodpovězení otázek, které hra
obsahuje. Při návštěvě také hráč obdrží do hracího plánu ozdobné razítko, na ty nejaktivnější,
kteří takto navštíví všech 12 expozic, čeká v IC Moravská brána odměna věnovaná některým
z provozovatelů muzeí.
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6. Za poznáním a odkazem předků II.
Projekt zrealizován v roce 2013. Cílem projektu bylo vybudování celkem 4 stálých expozic
v partnerských regionech, z čehož dvě se nachází na Hranicku, konkrétně ve Skaličce a Horním
Újezdě (více na www.regionhranicko.cz/muzea). Dne 9. 1. 2014 byla podána na RO SZIF
Olomouc Žádost o proplacení. Bohužel kvůli průtahům ze strany SZIF se administrace této
žádosti rozběhla až v druhé polovině roku. Po říjnové kontrole na místě byla i díky intenzivní
součinnosti MAS a tlaku ze strany vedení RO SZIF Olomouc kontrola úspěšně dokončena
a dotace definitivně proplacena 12. 12. 2004 téměř v plné požadované výši 2 608 756,- Kč
(udělena korekce 2 060,- Kč za neuznání dvou cestovních příkazů).

7. Hudební a filmová muzea našich regionů
V roce 2013 MAS uspěla s dalším, v pořadí již čtvrtým projektem na budování venkovských
muzeí, tentokrát v partnerství se sousední MAS Moravská brána. Jeho hlavním výstupem je
vznik Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko na zámku v Hustopečích nad Bečvou,
u sousedů pak Pamětní síň Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou a Filmové muzeum v Dolních
Nětčicích. Projekt opět obsahuje doprovodné aktivity, z nichž jsou vzpomenuty ty, které se
realizovaly v roce 2014. Dohoda o poskytnutí dotace na projekt byla podepsána 11. 2. 2014.
Co se týče samotné expozice, proběhlo v září zadávací řízení na stavební práce, smlouva o dílo
s dodavatelskou firmou byla podepsána 13. 10. 2014 s termínem dokončení této etapy do
konce února 2015. Po celý rok probíhal odborný výzkum hudební historie, který zajišťovala
katedra Muzikologie FF UP Olomouc. 12. 6. 2014 MAS uspořádala v Býškovicích vzdělávací
seminář „Jak budovat venkovská muzea“. Akce byla určena především pro osoby, které se
v obcích podílejí na budování venkovských muzeií, galerií či výstav a pro všechny aktéry
v zachovávání kulturního dědictví venkova.
V rámci čerpání inspirace pro hudební
a filmová muzea se ve dnech 20. a 21. 6. 2014
uskutečnila, studijní exkurze „Po stopách
Bedřicha Smetany“. Účastníci navštívili
Barevný svět B. Martinů v Poličce, Rodný byt
B. Smetany v Litomyšli, Muzeum B. Smetany
v Praze a Hudební tradice Podblanicka
v Čechticích. Vrcholem byla jistě účast na
představení opery „Čertova stěna“, které se
konala v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Nejrozsáhlejší aktivitou roku 2014 byla digitalizace filmových nahrávek – podařilo se
nashromáždit přes 70 kusů 8i a 16i mm filmů a cca 150 VHS. Kampaň, která vyzývala širokou
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veřejnost se zájmem o bezplatnou digitalizaci, probíhala v období únor až duben 2014. Od
prosince probíhá vrácení záznamů jejich majitelům a během roku 2015 bude zprovozněn
portál www.filmovemuzeum.cz, na kterém si bude moci návštěvník prohlédnout dobové
záběry z pohodlí domova. O tuto aktivitu se také mimořádně zajímala média. Kromě živého
vstupu do vysílání Českého rozhlasu Olomouc nás také navštívily štáby TV Hranice
a olomoucké redakce České televize.

8. Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin
SZIF pro MAS připravil v roce 2014 poslední výzvu k realizaci projektů spolupráce. Tento
projekt se od výše uvedených odlišuje v úzkém zacílení daném pravidly. Cílem je vytvořit
metodiku příkladů dobré praxe v jednom z 3 zvolených témat. MAS Hranicko se ujala role
Koordinační MAS a spolu s MAS Valašsko – Horní Vsacko, MAS Rožnovsko a MAS Mohelnicko
si jako téma vybraly přidanou hodnotu projektů spolupráce. Na podzim 2014 proběhly
přípravné kroky, realizace bude spuštěna od 1. 1. 2015.

DALŠÍ AKTIVITY
MAS
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu je posílit efektivitu a kvalitu
chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím
unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS, a to v 5 prioritních oblastech
(doprava, školství, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství a nezaměstnanost).
Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv (SMS ČR), které obdrželo finanční
podporu z Evropského sociálního fondu vrámci Operačního programu „Lidské zdroje
a zaměstnanost“. Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10
krajů České republiky.
Role MAS v projektu:

průběžný monitoring problémů a výkonu veřejné správy v členských obcích

komunikace se zapojenými starosty

sběr podkladů z obcí v rámci MAS

organizace min. 2 kulatých stolů v rámci MAS

sesbírání příkladů dobré praxe spolupráce obcí na území MAS

příprava a realizace 2 půldenních workshopů pro starosty.
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MAS Hranicko se účastní tohoto projektu s těmito třemi vybranými oblastmi:
1. Doprava a veřejná obslužnost
2. Regionální školství
3. Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
Během projektu vznikne:

Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího

výkonu formou spolupráce.

Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Hranicko.

Dodatek Strategie komunitně vedeného místno rozvoje regionu Hranicko 2014-2020.

Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Hranicko.

Koncepční návrh legislativního rešení zaměřených na oblast MAS.

Na projektu se podílí manažeři MAS Hranicko, Mgr. František Kopecký a Ing. Zuzana Zajícová,
a to formou Dohody o provedení práce se SMS ČR, čímž MAS nemusí nijak řešit
předfinancování. Celkový rozpočet 280 000,- Kč je tvořen z 80 % dotací a 20 %
spolufinancováním ze strany MAS. Doba realizace je od 1. 9. 2014 do 31. 11. 2015.

Finanční příspěvek MAS se sídlem
v Olomouckém kraji pro rok 2014
MAS Hranicko v roce 2014 čerpala také z finančních
příspěvků místním akčním skupinám
v Olomouckém kraji, které schválila Rada Olomouckého kraje. Příspěvek byl spojen s úhradou
nákladů na přípravu a tvorbu Integrované strategie rozvoje území MAS pro období 2014
– 2020 se sídlem v Olomouckém kraji. Na celkové investici ve výši 108.900,- Kč se MAS podílela
40 % spolufinancování, tj. částkou 43.560,- Kč. V rámci nákupu kancelářského vybavení byla
pořízena tiskárna, dva mobilní telefony, pět monitorů, pět bezdrátových klávesnic, pět
bezdrátových myší, jeden notebook s licencí MS Office, jedna externí DVD vypalovací
mechanika a jedno externí úložiště.
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Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko
MAS Hranicko, stejně jako ostatní MAS v České republice, věnovala po celý rok 2014 značné
úsilí tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 (dále jen
„SCLLD“). Příprava tohoto dokumentu byla podpořena projektem „Podpora vzniku strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rozvojové partnerství regionu
Hranicko“, který byla hrazen z prostředků Operačního programu technická pomoc ve výši
750 000 Kč. Projekt probíhal v období 1. 1. – 30. 8. 2014, Žádost o proplacení částky 748 668,- Kč
byla podána 30. 9. 2014 a proplacena byla 14. 10. 2014.
Na tvorbě strategie se podíleli jak pracovníci rozvojových organizací na území Hranicko, tak
odborníci i široká veřejnost. Z prostředků OPTP bylo zaměstnáno celkem pět pracovníků na
HPP, kteří se nejvíc podíleli na jejím vytváření.

V průběhu roku 2014 probíhala veřejná
projednání k SCLLD a jednání jednotlivých
pracovních skupin k SCLLD. Díky těmto
jednáním, vytváření, sběru a kompletování
podkladů bylo umožněno vytvořit analytickou
část strategie a značnou část strategické části,
která bude ještě v roce 2015 dopracována. Dílčí
část SCLLD (podkapitoly Životní prostředí,
Školství, Sociální služby) byla vypracována, na
základě určených kritérii, Hranickou
rozvojovou agenturou. Informace o obsahu
a aktuálním stavu strategie je ke zhlédnutí na http://www.regionhranicko.cz/strategie.
Manažeři MAS Hranicko, Mgr. František Kopecký a Lucie Machová, se také zúčastnili „Školení
metodiky tvorby SCLLD“ ve dnech 22. – 23. 5. 2014 v Luhačovicích.
SCLLD (pracovní název též Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020) je zásadním
dokumentem a nástrojem rozvoje regionu pro následující programové období EU. Připravuje
se komunitním způsobem, na jejím vzniku se ovšem nejvíce podílí MAS Hranicko ve spolupráci
s Mikroregionem Hranicko, Mikroregionem Záhoran, městem Hranice a Hranickou rozvojovou
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agenturou. Tvůrci jsou rozděleni na Řešitelský tým, složený z místních odborníků, který má na
starosti tvorbu analýz a formulaci strategické části, Strategický výbor, složený ze zástupců
rozhodovacích orgánů zapojených subjektů, jehož role je přijímat zásadní rozhodnutí
a schvalovat výstupy v rámci tvorby strategie a dále to jsou tři pracovní skupiny. Každá je
složená z cca 20 osob, které mají vztah či odborné kompetence k dané oblasti. Na přelomu
listopadu a prosince proběhla už jejich čtvrtá setkání. Uvedená tabulka představuje tematickou
provázanost pracovních skupin s prioritami SCLLD. Průběžně výstupy prezentujeme na
Veřejných projednáních a na webu www.regionhranicko.cz/strategie.

Analytická část Strategie, která byla dopracována koncem srpna 2014, mapuje a rozebírá
území a obyvatelstvo Hranicka z nejrůznějších pohledů. Tato rozsáhlá část strategie je
nezbytným základem, který podpírá fakty a čísly část návrhovou obsahující zejména stanovené
strategické a specifické cíle.
Setkání aktérů při tvorbě SCLLD:
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MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
MAS je spoluzakladatelem značky kvality místních produktů pod názvem
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt. Koordinátorem značky je dceřiná
organizace MAS, Hranická rozvojová agentura. Manažer MAS František
Kopecký je členem certifikační komise. MAS podporuje držitele značky
poskytováním mobilního vybavení na farmářských trzích, jejich
provozovny jsou též častým cílem exkurzí pořádaných MAS. Více můžet
shlédnout na: www.regionhranicko.cz/moravska-brana.

Exkurze starostů z Mikroregionu Němčicko na Hranicku
Ve dnech 14. – 16. 5. 2014 region Hranicko navštívila skupina 25 starostů a místostarostů
z Mikroregionu Němčicko. Exkurzi pořádala MAS Hranicko, která si pro návštěvníky připravila
spoustu zajímavých návštěv. Starostové z Němčicka zavítali do 7 obcí, navštívili místní výrobce,
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u kterých ochutnali mléčné výrobky,
produkty z včelího medu nebo
sušené ovoce a mošty. Zavítali též do
muzeí v Hustopečích nad Bečvou
a Skaličce a pamětní síně v Bělotíně,
které vznikly za spoluúčasti MAS
Hranicko. Ve zbylém čase účastníci
exkurze shlédli nově vybudovaná
či renovovaná sportoviště, centra
obcí, památky a také mohli obdivovat
přírodní krásy Hranicka.

Setkání aktérů venkova Olomouckého a Zlínského kraje
Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje a Krajská agentura pro zemědělství a venkov
Olomoucký kraj uspořádali v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov „Setkání aktérů venkov
– SPOV, zástupců samospráv a partnerů CSV Olomouckého kraje a Zlínského kraje“. Akce se
uskutečnila 26. – 27. 6. 2014 v Penzionu Diana v Teplicích nad Bečvou. MAS zde prezentovala
svou činnost a byla průvodcem na exkurzi po podpořených projektech z Programu LEADER.

Exkurze pořádané MAS pro CSV
1. Putování po obcích úspěšných v soutěži „Vesnice roku“
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouckého kraje a MAS Hranicko uspořádali
28. 5. 2014 v rámci Celostátní sítě pro venkov dvoudenní exkurzi pro 35 zástupců obcí
Olomouckého kraje po Středočeském kraji, Vysočině a Jižní Moravě. Jejím cílem bylo 6 obcí
úspěšných v minulých ročnících soutěže Vesnice roku: Jámy – Vesnice Vysočiny 2013, Kondrac
– Střední Čechy – 2. místo
Vesnice roku 2007, Ratměřice
– Střední Čechy – Vesnice roku
2010, Kovářov – Středočeský
kraj – Vesnice roku 2004,
Petrovice u Sedlčan – Vesnice
Středočeského kraje 2002,
2008, 2. místo Oranžová stuha
2012, Rudka – Jižní Morava
– Oranžová stuha 2012.
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2. Realizované projekty z PRV na Hranicku
V úterý 30. 9. 2014 proběhla jednodenní exkurze po realizovaných projektech z PRV na
Hranicku, kterou uspořádala Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji ve spolupráci
s MAS Hranicko. Exkurze se zúčastnili studenti dvou škol – Střední škola zemědělská
a zahradnická Olomouc a Střední škola zemědělská Přerov. Cílem této akce bylo zvýšení
informovanosti mladé generace o přínosech čerpání finančních prostředků z PRV, umožnit
navázaní kontaktů s úspěšnými žadateli z PRV a umožnit studentům nahlédnout do
praktického fungování projektů.
Studenti měli možnost navštívit Pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného v Bělotíně, „ZEWL
House“, Zemědělského družstva Partutovice, Farmu Zdeňka a exkurze byla zakončena na
zámku v Hustopečích
nad Bečvou, kde se
n a c h á z í Ře z n i c ké
muzeum rodinné firmy Váhala a spol. s r.o.
a Lapidárium, které
nabízí k nahlédnutí
pozůstatky původních zámeckých arkád.

FINANČNÍ ZPRÁVA
A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014

/zaokrouhleno na celé tisíce/
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