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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS HRANICKO
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”).

NOVÉ SÍDLO MAS HRANICKO
K 1. 7. 2015 přestěhovala MAS Hranicko svou kancelář i sídlo a to doslova o dům dál do bývalé
Kunzovy vily na adrese Tř. 1. máje 328, 75301 Hranice (viz šipka na mapce níže). Kancelář MAS sídlí
v přízemí. Vchod se nachází ve stejném průjezdu jako do bývalé kanceláře. Důvodem stěhování
byla především potřeba větších kancelářských prostor pro rozšiřující se tým managementu MAS.
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ZÁPIS ÚDAJŮ DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU
V květnu 2015 byl podán návrh na zapsání údajů o MAS Hranicko do Veřejného rejstříku vedeného
Ministerstvem spravedlnosti. Vloženy byly: účel spolku, přehled členů Výboru MAS (statutární orgán),
kontrolní komise, předsedy a místopředsedy MAS, způsob jednání a předmět vedlejší hospodářské
činnosti. Do Sbírky listin byly vloženy výroční zprávy za roky 2010 až 2014, platné stanovy, zápisy
z jednání Valné hromady a Výboru MAS o volbě statutárního orgánu MAS. Veškeré tyto dokumenty
jsou přístupné online na www.justice.cz.

AKTUALIZACE VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ MAS


Stanovy MAS Hranicko – stanovy schválené dne 10. 12. 2014 bylo nutné po výzvě Státního
zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) upravit tak, aby zcela vyhovovaly
požadavkům standardizace MAS (více o standardizaci níže). Jednalo se o drobné změny,
do podmínek členství byla například doplněna možnost mít na území působnosti MAS svou
provozovnu (Čl. 6, odst. 1 b.). Byl upřesněn výčet kompetencí, které může Valná hromada MAS
delegovat na jiné orgány spolku (Čl. 10, odst. 12) či zpřesněna působnost Výběrové komise
při procesu hodnocení projektů. Do Zásad hospodaření byla doplněna již prováděná praxe,
a to že „činnosti související s realizací SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních činností
spolku“ (Čl. 15, odst. 6). Aktualizaci stanov schválila Valná hromada MAS Hranicko Usnesením
č. 35/2015 dne 23. 9. 2015. Platné stanovy jsou dostupné online.



Jednací řád Valné hromady – dle standardizace MAS přibyla podmínka pro hlasování, kdy ani
veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin při hlasování nesmí disponovat více než 49 %
hlasovacích práv, přibyla možnost hlasování „per rollam“, které umožňuje regulérní hlasování
prostřednictvím e-mailových odpovědí. Jednací řád byl schválen Usnesením Valné hromady
MAS Hranicko č. 26/2015 dne 23. září 2015.



Vnitřní směrnice – ve směrnici č. 1 Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců došlo k úpravám
vyúčtování cestovních příkazů a přibyla kompetence vyřizování pošty prostřednictvím datové
schránky. Do směrnice č. 2 Pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů přibyla definice
objednávky a odstavec o odpisování majetku. Ve všech směrnicích rovněž došlo k úpravám
názvu z Rozvojového partnerství regionu Hranicko na aktuální MAS Hranicko z. s. a ke změně
právní formy z občanského sdružení na zapsaný spolek. Dále byla nově schválena směrnice
č. 4 Odměňování členů orgánů a zaměstnanců MAS. Směrnice byly schváleny Usnesením
Valné hromady MAS Hranicko č. 20/2015 ze dne 20. dubna 2015.



Organizační řád – byl zrušen Usnesením Valné hromady MAS Hranicko č. 20/2015
ze dne 20. dubna 2015. Stalo se tak proto, že obsah organizačního řádu byl zapracován
do nových stanov MAS Hranicko schválených 10. 12. 2014.

ZŘÍZENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU PRO MAS HRANICKO
MAS Hranicko hodlá v příštích letech využít příležitosti pro získání vlastních prostředků z nahodilých
ziskových aktivit pro pokrytí 5 % provozních režií MAS (od 2015 totiž MAS nejsou financovány
ze 100 %, ale jen z 95 %). V roce 2016 budou nastaveny detaily živnostenské činnosti MAS
(úvazky zaměstnanců MAS, aj.) tak, aby nedocházelo k porušování pravidel dotačních programů,
z nichž MAS Hranicko bude čerpat prostředky na provoz i přerozdělování konečným žadatelům
v regionu. MAS Hranicko Usnesením Valné hromady č. 15/2015 ze dne 20. 4. 2015 schválila zřízení
živnostenského listu s těmito obory volných živností:
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47. Zprostředkování obchodu a služeb,
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Živnostenské oprávnění vzniklo 27. 4. 2015, údaje z živnostenského rejstříku jsou k dispozici zde.

ZŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU
Podmínkou pro podávání žádostí o dotace přes elektronický systém MS2014+ je vlastnictví
elektronického podpisu, jímž se v systému podepisují jednotlivé přílohy i celá žádost po její finalizaci.
Tímto je zajištěna elektronická verifikace žádosti na straně žadatele a odpadá nutnost fyzického
podávání žádosti v Olomouci či v Praze. Statutární zástupce, předseda Výboru MAS Vojtěch Skácel
tak v říjnu podal
žádost o
vystavení certifikátu pro vytváření elektronického
podpisu u Certifikační autority Post Signum. Certifikát byl vystaven dne 12. 10. 2015 s platností
do 12. 10. 2016.

STANDARDIZACE

MAS

ANEB

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ
V roce 2014 byla zveřejněna Vládou ČR
schválená „Metodika pro standardizaci
místních akčních skupin v programovém
období 2014 – 2020“, která popisuje postupy
a podmínky, za nichž MAS získá Osvědčení
o splnění standardů MAS. Jedná se o nutný
předpoklad pro možnost přerozdělování
dotací Evropské unie v programovacím
období 2014 – 2020. Dokument kodifikuje
parametry a vnitřní postupy MAS zajišťující
nediskriminaci a maximální transparentnost
vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím
orgánům.
MAS Hranicko v souladu s touto metodikou
aktualizovala v prosinci 2014 své stanovy,
v dubnu 2015 vnitřní dokumenty a směrnice
(podrobněji výše), dle výsledku lednových
voleb do orgánů MAS zapsala povinné údaje
do spolkového rejstříku a zveřejnila dokumenty
ve Sbírce listin. Dne 15. 5. 2015 pak podala
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Žádost o standardizaci MAS na Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF).
Ze strany SZIF obdržela MAS první chybník až 10. 9. 2015, na nějž zareagovala 17. 9. 2015 podáním
Doplnění žádosti, další výzvu k doplnění MAS obdržela 7. 10. 2015 (podání Doplnění žádosti
9. 11. 2015), do třetice pak 25. 11. 2015 obdržela doplňkovou výzvu k identifikaci aktualizovaných
dokumentů ve Sbírce listin, na tu bylo odpovězeno následujícího dne. Chybníky SZIF se kromě
několika drobných formálních nedostatků zaměřily především na podrobné zkoumání stanov
spolku, kdy ovšem jejich nálezy byly často doporučujícího charakteru či vyplývaly z nepřesného
pochopení smyslu jednotlivých článků. Po vzájemných konzultacích se tak počet nutných zásahů
do stanov omezil zhruba na 7 drobných úprav (viz výše).
MAS Hranicko tak obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS dne 2. 12. 2015 jako v pořadí pátá
MAS z Olomouckého kraje, k 3. 12. 2015 získalo Osvědčení 72 z celkem 180 MAS v České republice.
Osvědčení o splnění standardů MAS bude předloženo v roce 2016 jako povinná příloha k Žádosti
o podporu SCLLD.

ČLENOVÉ MAS HRANICKO K 31. 12. 2015
ZÁJMOVÁ
SKUPINA *

BYDLIŠTĚ/SÍDLO

ČLENEM OD

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran

1

Rouské

14. 2. 2006

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

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

NÁZEV ČLENA
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BSM - kovovýroba s.r.o.

3

Milotice n. B.

25. 6. 2013

Eko.Prima Fin, spol. s r.o.

3

Hranice

7. 4. 2008

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

Stojka Petr

4

Hranice

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

Český svaz žen o.s., z.o. Býškovice

5

Býškovice

12. 12. 2007

GOLF CLUB Radíkov

5

Radíkov

9. 2. 2006

Klubko Malhotice z. s.

5

Malhotice

14. 10. 2014

5

Rouské

9. 2. 2006

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

Lév Zdeněk

6

Střítež n. L.

10. 12. 2014

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

Světlana Manna, MgA.

6

Střítež n. L.

14. 10. 2014

Občanské sdružení Centrum aktivního odpočinku
- Jezdecká společnost JUKO
Občanské sdružení Ochránců Záhorské přírody
a vod - Býškovice
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CELKEM ČLENŮ

59

druhy členství:
• fyzická osoba nepodnikající
• fyzická osoba podnikající
• právnická osoba
• nestátní nezisková organizace
• obec
• dobrovolné sdružení obcí
• příspěvkové organizace obcí, subjekty se státní/krajskou účasti
sektor:
• soukromý
• veřejný
zájmové skupiny:

9
9
9
19
10
2
1
49
10
12
11
5
4
18
9

1 - obce
2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství
3 - podnikání v ostatních oblastech
4 - vzdělávání, sociální služby
5 - spolky
6 - občané

ORGÁNY MAS HRANICKO V ROCE 2015
VALNÁ HROMADA
Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.



PŘEHLED JEDNÁNÍ

(ZÁPISY K DISPOZICI ZDE)

20. 1. 2015

Opakovaná volba členů Výboru MAS, volba členů Kontrolní komise,
prodloužení mandátu členům Výběrové komise, čerpání rozpočtu MAS,
Program obnovy venkova 2015, nové sídlo MAS, nominace MAS Hranicko
zastoupené manažerem MAS do Výboru Národní sítě MAS

20. 4. 2015

Zpráva Kontrolní komise, schválení hospodářského výsledku za rok 2014
a výroční zprávy 2014, definice kompetencí Kontrolní komise, zřízení
živnostenského listu MAS, aktualizace interních dokumentů, darování
mobilního vybavení, stěhování kanceláře a sídla MAS, standardizace MAS,
Program obnovy venkova 2015

23. 9. 2015

Schválení alokací 2 dotačních programů MAS, stav přípravy Strategie, MAS
jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku, plán rozpočtu a cashflow
do konce roku 2015 s výhledem na rok 2016, příprava Místního akčního plánu
vzdělávání, návrh na ukončení systému zapůjčování mobilního vybavení
přes MAS, ukončení projektu SMS-EChÚ, standardizace MAS

7

MAS HRANICKO Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Zasedání Valné hromady MAS Hranicko v Býškovicích dne 23. 9. 2015

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.
Členy Výboru MAS byli Usnesením č. 5/2015 na zasedání VH MAS dne 20. 1. 2015 zvoleni:
NÁZEV ČLENA
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran
Mikroregion Hranicko
Obec Partutovice
Obec Skalička
Obec Střítež nad Ludinou
Obec Ústí
OS Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost JUKO
Sargánek & Skácel, spol. s r.o.
SH ČMS SDH Horní Újezd
Skácel Vojtěch
Ski klub Hranice, o.s.
TJ Střítež nad Ludinou
Zemědělské družstvo Partutovice
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ZASTUPUJÍCÍ OSOBA
Krbálková Pavla
Tomášová Marcela
Šindler Jaroslav
Kočnarová Petra
Pajdla Petr
Vykopal Libor
Juráňová Ludmila
Sargánek Robert
Veličková Alena
Skácel Vojtěch
Konečný Filip
Černá Jana
Maršálek František

MAS HRANICKO Z. S.
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PŘEHLED JEDNÁNÍ

(ZÁPISY K DISPOZICI ZDE)

20. 1. 2015

Program obnovy venkova Olomouckého kraje, nominace MAS Hranicko
zastoupené
manažerem
MAS
na
předsedu
Krajského
sdružení
Národní sítě MAS ČR

20. 1. 2015

Volba předsedy a místopředsedy Výboru MAS

3. 2. 2015

Rozpočet k Projektu spolupráce 22. kolo, cashflow 2015, úvěr
u České spořitelny, pracovní smlouvy a mzdové výměry zaměstnanců MAS
na rok 2015, náplň činnosti kanceláře MAS na rok 2015, volba zástupců
MAS Hranicko do správní rady Hranické rozvojové agentury

13. 4. 2015

Živnostenský list MAS, Aktualizace vnitřních dokumentů MAS, schválení
nájemní smlouvy na prostory pro kancelář MAS, výroční zpráva 2014
a hospodářský výsledek 2014, darování mobilního vybavení, různé
(manažer MAS školil v zahraničí, půjčka od Mikroregionu Hranicko,
standardizace MAS, výhled rozpočtu a cashflow na 2. pololetí 2015

17. 6. 2015

Hlasování per rollam: Schválení
v Programu obnovy venkova

16. 9. 2015

Schválení rozdělení alokací 2 dotačních programů MAS, stav přípravy
Strategie, MAS jako nositel projektu Příměstské tábory na Hranicku,
plán rozpočtu a cashflow do konce roku 2015 s výhledem na rok 2016,
příprava Místního akčního plánu vzdělávání, návrh na ukončení systému
zapůjčování mobilního vybavení přes MAS, ukončení projektu SMS a čerpání
mezd, standardizace MAS – žádost o doplnění, výhled personálního obsazení
kanceláře MAS, rozložení splátek půjčky od Mikroregionu Hranicko

4. 11. 2015

Schválení rozdělení alokací dotačního programu MAS - OPZ, schválení
rozpočtu, harmonogramu a základních parametrů projektu Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP) regionu Hranicko, upřesnění odpovědností
za realizaci projektu Příměstské tábory - smlouva mezi MAS a HRA, řešení
předfinancování provozu MAS v roce 2016 (půjčky, úvěry), pracovní smlouvy
manažerů na rok 2016, předávací protokoly mobilní vybavení

7. 12. 2015

Plán činnosti kanceláře MAS na rok 2016, pracovní smlouvy a mzdové
výměry zaměstnanců MAS na rok 2016, řešení předfinancování provozu MAS
v roce 2016, standardizace MAS, Strategie, Ex-post hodnocení SPL, docházka
Výboru, transformace HRA
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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, 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 dlouhodobé nepřítomnosti či nemoci,
může Předseda Výboru MAS zplnomocnit místopředsedu Výboru MAS k výkonu své funkce.
Předsedou Výboru MAS byl Usnesením č. 5/2015 na jednání Výboru MAS dne 20. 1. 2015
opakovaně zvolen Vojtěch Skácel, funkci místopředsedy obhájil Ski klub Hranic, o.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.
Statut musí být v souladu se stanovami spolku.
Členy Kontrolní komise byli Usnesením Valné hromady MAS č. 6/2015 ze dne 20. 1. 2015 zvoleni:
NÁZEV ČLENA
Lázně Teplice nad Bečvou
Městys Hustopeče nad Bečvou
Tělocvičná jednota SOKOL Hranice
Obec Rouské
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Újezd

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA
Růžička Zdeněk
Vomáčka Václav
Kubešová Vladimíra
Stržínková Miluše
Tomeček Eduard

Předsedou kontrolní komise byl zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou zastoupený Ing. Václavem
Vomáčkou MSc., BBS.



PŘEHLED JEDNÁNÍ
20. 1. 2015

volba předsedy Kontrolní komise

15. 4. 2015

kontrola
činnosti
spolku
zejména
s důrazem
na
hospodaření,
účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku

15. 7. 2015

kontrola činnosti projektu spolupráce 22. kolo

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.
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Valná hromada MAS Usnesením č. 7/2015 ze dne 20. 1. 2015 prodloužila mandát 7 členům
Výběrové komise do doby podání žádosti o realizaci SCLLD na MMR:
NÁZEV ČLENA
Blanka Hlaváčková
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
KOPČA lesy s.r.o.
Obec Bělotín
Obec Malhotice
Radovan Mikuš
Společnost „Patriot“ o.s.

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA
Hlaváčková Blanka
Zaremba Petr
Kopča Petr
Kavala Eduard
Voldán Josef
Mikuš Radovan
Pavelková Marta

Předsedou Výběrové komise byl zvolen člen Obec Malhotice zastoupená Josefem Voldánem.



PŘEHLED JEDNÁNÍ
20. 1. 2015

volba předsedy Výběrové komise

STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2014 – 2020
MAS Hranicko zpracovává od roku 2012 Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území místní
akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD), která má název „Strategie rozvoje
regionu Hranicko 2014-2020“.

POSTUP ZPRACOVÁNÍ SCLLD V ROCE 2015


TEXTOVÁ ČÁST

Rok 2015 představoval pro SCLLD velký posun ve zpracování. Díky projektu „Podpora vzniku
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rozvojové partnerství regionu
Hranicko“,
který
MAS
realizovala
z
prostředků
Operačního
programu
technická
pomoc v období 1. 1. – 30. 8. 2014 vznikla celá analytická část a základní hierarchie priorit,
specifických cílů a opatření Strategické části. Počátkem roku 2015 využila MAS Hranicko nabídku
Ministerstva pro místní rozvoj na nezávazné posouzení dosavadní verze SCLLD. Dne 21. 5. 2015 byl
doručen oponentní posudek k integrované strategii MAS Hranicko z. s., který zpracovala
fa Haskoning DHV v rámci evaluace 2. výzvy OPTP. Tento posudek se stal cenným podkladem
pro další práce na strategii, jež se obnovily od května 2015. Analytická část tak byla dále
aktualizována o nejnovější statistická data, jednotlivé kapitoly byly opatřeny shrnujícími závěry,
aktualizace SWOT analýzy se zaměřila na pevnější propojení se závěry analýz jednotlivých
rozvojových oblastí. Ve strategické části se řešitelský tým soustředil na další upřesnění
a hierarchizaci jednotlivých opatření a aktivit. Do konce roku 2015 přibyly kapitoly
Vazba na strategické dokumenty, Implementační část, Animační aktivity či Postup zapojení
komunity do vypracování strategie.
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FINANČNÍ PLÁN

Paralelně k textové části MAS pracovala také na finančním plánování. 30. 6. 2015 a pak především
v aktualizované podobě 14. 10. 2015 byly zveřejněny finanční alokace jednotlivých programových
rámců pro všechny MAS v České republice, MAS Hranicko tak mohla pracovat
s přesně stanoveným objemem financí, jež rozdělí v letech 2016-2020 ve 3 vlastních dotačních
programech
MAS-IROP
(46 154 000,Kč),
MAS-PRV
(20 055 000,Kč)
a
MAS-OPZ
(13 040 000, Kč nebo 16 952 000,- Kč v případě akceptace 30% navýšení). Díky tomu se pracovní
skupiny a strategický výbor zabývaly rozdělením prostředků do jednotlivých oblastí, jež chce
MAS v SCLLD podporovat (tzv. Fiche), Valná hromada 23. 9. 2015 pak schválila podporované
oblasti a rozdělení finanční alokace pro dotační programy MAS-IROP a MAS-PRV.

 KOORDINACE S POSKYTOVATELI SOC. SLUŽEB A ÚŘADEM PRÁCE
U dotačního programu MAS-OPZ rozdělení alokací záleží především na absorpční kapacitě
v regionu, proto příprava vyvolala nutnost těsnějšího sepětí MAS s úřadem práce a poskytovateli
sociálních služeb na Hranicku. Aktivity ve Fichi Podpora zaměstnanosti mají vhodně doplňovat
a nedublovat aktivity, které na tomto poli zajišťuje úřad práce, do prioritně podporovaných aktivit
ve Fichi Sociální služby – neinvestiční podpora má zase pro změnu smysl dávat jen takové aktivity,
které bude schopen zajistit omezený okruh poskytovatelů registrovaných sociálních služeb
v regionu. V období září – prosinec 2015 tak manažer MAS Kopecký opakovaně jednal s ředitelem
pobočky Úřadu práce v Hranicích a se zástupci poskytovatelů sociální služeb ELIM Hranice,
Charita Hranice a Člověk v tísni.



VYHLÁŠENÍ VÝZVY A ZVEŘEJNĚNÍ PODKLADŮ

Posun přípravy SCLLD umožnilo vyhlášení obou zásadních Výzev a s tím spojených pravidel,
příruček a vzorů:
 Výzva CLLD_15_001: Výzva k předkládání žádostí o podporu Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje
Příjem žádostí: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 (modifikací rozšířeno do 31. 3. 2016)
 IROP: Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
Příjem žádostí: 30. 9. 2015 - 30. 6. 2018
Zcela zásadní také bylo postupné zveřejňování základních a dlouho očekávaných dokumentů,
jimiž byly především:
 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 verze
2, listopad 2015
 Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu
rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, říjen 2015
 Informace ŘO OPZ pro MAS č. 1 - 4
 Brožura Specifické cíle IROP, aktualizace 4. 6. 2015
 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.
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Dále byla Žádost o podporu SCLLD založena v aplikaci MS2014+, management a předseda Výboru
MAS si do systému zřídili přístupová práva, dle dohody je manažer MAS Kopecký jediným správcem
jednotlivých žádostí a přisuzuje role (editor, čtenář, signatář apod.) ostatním kolegům z MAS.
Bez těchto podkladů nebylo možno na dokončení SCLLD soustavněji pracovat. I Řídící orgán IROP
si výrazného zpoždění byl vědom, během podzimu podalo na MMR žádosti o podporu SCLLD méně
než 10 MAS a proto byla 30. listopadu 2015 provedena modifikace výzvy CLLD_15_001,
kdy byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného
místního rozvoje z 31. prosince 2015 na 31. března 2016. MAS Hranicko tak podá strategii
k posouzení na MMR v prvních měsících roku 2016. Podání žádosti na režijní výdaje MAS je
doporučeno až po splnění kritérií přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí žádosti o podporu
SCLLD, odhadem tedy na jaře 2016.

 PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ
Mikroregion Hranicko v rámci projektu Meziobecní spolupráce aktualizoval obsah databáze
projektových námětů, kterou sdílí Mikroregion Hranicko, MAS Hranicko a Hranická rozvojová
agentura. Na podzim 2014 do ní překlopil výstupy řízených rozhovorů se starosty (183 záměrů).
Od ledna 2014 do konce roku 2015 pak bylo samotnými vkladateli či členy řešitelského týmu
pro přípravu strategie vloženo dalších 84 projektových námětů, celkem tak databáze k 31. 12. 2015
obsahuje 632 chystaných či už zrealizovaných projektových námětů.
Veškeré základní i podrobnější informace, dokumenty a aktuality k SCLLD jsou shromažďovány
na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

PŘEHLED JEDNÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SCLLD


ŘEŠITELSKÝ TÝM

Těžiště práce řešitelského týmu je v emailové komunikaci, vzájemném připomínkování výstupů
a plnění dílčích úkolů. Řešitelský tým složený z 11 odborníků rozvojových organizací z regionu
(MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran, město Hranice, Hranická rozvojová
agentura) se v průběhu roku 2015 sešel dvakrát.



19. 2. 2015

tvorba a nastavování obsahu a parametrů zásadních integrovaných
projektů, jejichž nositelem by byla MAS či místní mikroregiony

20. 8. 2015

Připomínkování analytické části, dopracování SWOT analýzy a propojujících
závěrů, zpracování strategické a implementační části, aktuality k podání

PRACOVNÍ SKUPINY

V průběhu roku 2015 proběhly 2 série jednání třech pracovních skupin (Ekonomický rozvoj,
Obyvatelstvo a sociální infrastruktura, Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura)
zřízených místní akční skupinou pro tvorbu SCLLD.. Během května/června 2015 se uskutečnila první
série (28. 5., 1. 6. a 2. 6.), která měla na programu nastavení výše a rozdělení alokací pro dotační
programy MAS (Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační
program Zaměstnanost) a volbu podporovaných oblastí těchto dotačních programů MAS a
klíčové rozvojové projekty v regionu v 6 prioritních oblastech. Společné zasedání PS Ekonomický
rozvoj a PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura (24. 8.) se věnovala oblastem, do nichž lze
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v regionu směřovat dotační prostředky z OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS Hranicko v letech
2016 – 2020, také se navrhovaly podporované aktivity a alokace zmíněného dotačního programu.
Personální obsazení jednotlivých pracovních skupin a výstupy z jednání jsou dostupné online.



STRATEGICKÝ VÝBOR

Strategický
výbor
plní
funkci
rozhodovacího
orgánu
v záležitostech přípravy SCLLD. Od
jeho ustanovení v roce 2012 pracuje
ve složení:
 Jana Černá, Filip Konečný,
František Maršálek - MAS Hranicko
 Václav Vomáčka, Marta
Koubková - Mikroregion Hranicko
 Radovan Mikuš - Mikroregion
Záhoran
 Pavla
Hranice

Tvrdoňová

-

Město

Během roku 2015 zasedal ve dvou termínech:



3. 9. 2015

finalizace výsledného návrhu podporovaných opatření a schválení alokací
dotačních programů MAS-IROP a MAS-PRV

4. 11. 2015

schválení rozdělení alokací dotačního programu MAS – OPZ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Třetí veřejná prezentace aktuálního stavu a debata ke Strategii rozvoje regionu Hranicko 2014 –
2020 se uskutečnila 24. 6. 2015 v areálu restaurace Stará střelnice v Hranicích. Účastnily se přibližně
dvě desítky osob, které vyjádřily své preference k navrženým aktivitám v rámci dotačních
programů MAS-PRV (čerpáno z Programu rozvoje venkova) a MAS-IROP (Integrovaný regionální
operační program). Projednávaly se také oblasti zájmu, typové projekty a výhody či omezení
jednotlivých dotačních programů MAS.
Následně se debata věnovala míře
potřebnosti a seřazení aktivit dle priorit. Na
základě vyjádření široké veřejnosti z tohoto
projednání bude zpracován finální návrh
aktivit a alokací, který schválí Valná
hromada MAS Hranicko. Výsledky jednání
uvádí tabulky uveřejněné v aktualitě na
webu MAS, dostupná je také fotogalerie.
Podklady, výstupy, prezenční listiny,
zápisy z jednotlivých jednání k přípravě
SCLLD jsou shromažďovány na odkazu
http://www.regionhranicko.cz/mashranicko/mas-dotacni-programy-20162020/priprava-sclld.
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STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007 – 2013
MAS Hranicko v letech 2008 – 2013 realizovala
vlastní Strategický plán LEADER (SPL) „Měníme
Hranicko“ z něhož vycházel vlastní Program
LEADER „Měníme Hranicko“, který do regionu
nasměřoval přes 43 milionů Kč dotačních prostředků v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje
venkova ČR. Poslední výzva programu byla vyhlášena v roce 2013, v roce 2015 tak byl program
definitivně uzavřen proplacením posledních projektů a schválením ex-post hodnocení programu.

PROPLACENÍ DOTACE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
V poslední Výzvě č.1/2013 bylo podpořeno 17 projektů, po odstoupení jednoho z nich byly všechny
zrealizovány do listopadu roku 2014. U 5 projektů tak byla dotace proplacena až v roce 2015,
čímž byla definitivně vyhodnocena také tato poslední Výzva programu.
Obci Bělotín byla nejprve ukončena administrace Žádosti o proplacení regionálním odborem
SZIF v Olomouci a dotace byla proplacena nakonec až po přezkoumání projektu Přezkumnou
komisí MZe na základě udělení výjimky ministra.



FINANČNÍ VYHODNOCENÍ VÝZVY Č.1/2013 (V KČ):
Datum
žádosti
o proplacení

Datum
oznámení
o schválení
platby

Přidělená
dotace

Požadovaná
dotace

Skutečně
proplacená
dotace

30. 11. 2013

9.4.2014

162 357

160 677

160 677

1. 12. 2013

9.4.2014

228 000

228 000

228 000

Marcela Tomášová

15. 12. 2013

24.7.2014

115 500

115 500

102 300

Obec Bělotín

16. 12. 2013

20.10.2015

749 738

685 239

679 570

31. 1. 2014

23.4.2014

322 000

322 000

322 000

1. 2. 2014

11.6.2014

143 850

143 850

143 850

Alois Ondroušek

15. 2. 2014

23.4.2014

420 000

420 000

420 000

ZD Partutovice

15. 2. 2014

15.5.2014

567 000

567 000

567 000

Pavla Rudolfová

30. 6. 2014

4.9.2014

667 700

667 700

667 700

TJ Sokol Hranice

1. 7. 2014

23.10.2014

359 250

349 501

349 501

Klubko, o.s.

31. 7. 2014

8.10.2014

750 000

750 000

750 000

Obec Střítež n.L.

31. 7. 2014

4.12.2014

583 980

583 980

583 980

Golf Club Radíkov

29. 8. 2014

5.1.2015

491 007

491 007

491 007

odstoupení
od realizace
17. 4. 2014

x

900 000

0

0

TJ Býškovice

30. 11. 2014

24.4.2015

750 000

750 000

750 000

TJ Tatran Všechovice

30. 11. 2014

16.4.2015

750 000

750 000

750 000

Za našimi humny,
o.p.s.

30. 11. 2014

5.2.2015

750 000

750 000

750 000

celkem:

8 710 382

7 734 454

7 715 585

Žadatel
Hranická rozvojová
agentura, z.s.
Lubomír Holčák

Zdeňka Horníková
Eduard Kozák

TJ Slovan Hranice

15

MAS HRANICKO Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Z tabulky vyplývá, že 2 projektům byly uděleny drobné korekce ve výši 18.869,- Kč, což je zcela
zanedbatelných 0,24 % chybovosti předložených Žádostí o proplacení.

EX-POST HODNOCENÍ SPL
Dle pravidel PRV MAS na podzim 2015 připravila a dne 21. 12. 2015 na RO SZIF podala závěrečnou
hodnotící zprávu realizace SPL “Měníme Hranicko”, v níž jsou shrnuty tyto zásadní závěry realizace
celého dotačního programu:



POROVNÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO A REÁLNĚ ČERPANÉHO ROZPOČTU

Fiche 1

% z rozpočtu
(dle
platného
SPL)
16 %

%z
rozpočtu
(stav k
30. 6. 2015)
16,9 %

Fiche 2

7,8 %

Fiche 3
Fiche 4

Schválené
žádosti

Podané žádosti
ks

Kč

ks

Kč

Proplacené
projekty
ks

Kč

19

8 858 550

15

7 466 550

15

7 432 315

7,7 %

5

4 420 000

4

3 420 000

4

3 393 310

3,1 %

2,8 %

2

1 475 685

2

1 363 745

2

1 216 243

6,1 %

4,2 %

7

3 344 064

5

2 654 539

4

1 849 673

Fiche 5

13,9 %

12,1 %

16

8 092 861

12

5 548 816

12

5 316 547

Fiche 6

28,9 %

33,4 %

60

35 573 597

23

14 796 302

23

14 645 928

Fiche 7

16,6 %

15,8 %

19

10 854 953

16

8 501 384

14

6 905 434

Fiche 8

2,2 %

1,1 %

3

999 751

3

999 751

2

487 174

Fiche 9

5,4 %

5,9 %

5

2 612 319

5

2 612 319

4

1 831 764

Celkem

100 %

100 %

136

76 231 780

85

47 363 406

80

43 078 388

Pozn.: rozdíl mezi počtem schválených a proplacených projektů tvoří 4 nerealizované projekty s podepsanou
Dohodou o poskytnutí dotace a 1 projekt, jemuž byla ukončena administrace ve fázi kontroly Žádosti o proplacení.



MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Monitorovací indikátor
Počet podpořených projektů
Nové technologie v zemědělských
podnicích
Počet podpořených místních produktů
Lesnická technika
Počet obnovených veřejných
prostranství
Nové či obnovené objekty pro volný čas
Nová pracovní místa

Plánovaná
hodnota dle
původního
SPL

Plánovaná
Dosažené
hodnota dle
hodnoty k
střednědobého
30. 6. 2015
hodnocení SPL

%
dosažení
cílové
hodnoty

28

78

81

104 %

5

10

8

80 %

2
4

4
16

5
12

125 %
75 %

6

15

15

100 %

11
3

16
19

13
18

81 %
95 %

1015
6
6

1015
8
1

100 %
133 %
17 %

5

3

60 %

Délka obnovených lesních cest
Počet nových sportovních ploch
Udržená pracovní místa
Počet nových zařízení pro rozvoj
mikropodniků

Pozn.: Stanovení indikátorů pro roky 2008 a 2009 bylo poznamenáno neznalostí celkové alokace SPL na celé období 20072013, proto byly hodnoty indikátorů později považovány za nerelevantní (sloupec Plánovaná hodnota dle původního SPL).
MAS stanovila závazné hodnoty až ve střednědobém hodnocení SPL (druhý sloupec zleva), kdy byl znám rovněž výhled
alokací na zbývající roky 2011 – 2013. Tyto indikátory se snažila naplnit až do ukončení SPL.
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Z tabulky je vidět, že se MAS podařilo naplnit víceméně všechny indikátory. Za očekáváním zůstalo
„pořízení nových technologií“ u zemědělců. Při 40% míře dotace o tyto investice nebyl příliš zájem.
Až později byl umožněn též nákup mobilní zemědělské techniky, které se pořídilo celkem 13 kusů.
Úspěchu bylo dosaženo v počtu podpořených místních produktů či obnovených veřejných
prostranství, naopak se nepodařilo naplnit závazek pořízené lesnické techniky především kvůli
odstupování podpořených žadatelů od realizace. Indikátor „Nové či obnovené objekty pro volný
čas“ se sice naplnit nepodařilo, ale indikátor „Počet nových sportovních ploch“ byl beze zbytku
naplněn. Podařilo se dosáhnout vzniku 18 nových míst, což lze považovat za úspěch. Jako
nevhodně formulovaný se ukázal indikátor „Udržená pracovní místa“ především proto, že při
kontrolách projektů bylo často prakticky nemožné vyhodnotit, zda pracovní místo v podniku
zůstává právě a díky projektu nebo ne.
Celou zprávu naleznete online na webu MAS. Přehled realizovaných projektů včetně fotografií,
archivu výzev, Fichí, pravidel, příruček pro žadatele a metodických pokynů pro hodnocení projektů
naleznete na adrese www.regionhranicko.cz/leader.

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
MOBILNÍ VYBAVENÍ PRO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Dne 10. února 2015 skončila povinná udržitelnost projektu „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní
akce“, a MAS tak nadále může s majetkem nabytým díky projektu volně disponovat. Současní
provozovatelé (městys Hustopeče nad Bečvou, obec Skalička, obec Ústí a Dobrovolný svazek obcí
(DSO) mikroregionu Záhoran), kteří doposud smluvně pro MAS Hranicko zajišťovali jeho provoz,
projevili hromadný zájem o převod tohoto vybavení do jejich vlastnictví. Po konzultacích s účetní,
auditorem či finančním úřadem bylo zjištěno, že nejvhodnějším způsobem převodu je forma daru.
Záměr projednal nejprve Výbor MAS (13. 4. 2015) a posléze i Valná hromada MAS (20. 4. 2015),
která usnesením č. 21/2015 schválila darování sady mobilního vybavení v majetku MAS jeho
současným provozovatelům. Součástí darovací smlouvy byla po vzájemné dohodě i garance
poskytnutí mobilního vybavení na 2 akce spolupořádané MAS Hranicko ročně.
Darováno bylo následující vybavení:


podium s příhradovou konstrukcí 8x6 m (novým majitelem je městys Hustopeče nad Bečvou)



2 ks velkokapacitních stanů 6x15 m (obec Skalička a obec Ústí)



3 ks velkokapacitních stanů 6x9 m (DSO mikroregionu Záhoran)



2 ks stanových podlah 6x9 m (DSO mikroregionu Záhoran)



20 ks sad pivních setů (městys Hustopeče nad Bečvou)



6 ks stylových jarmarečních stánků (městys Hustopeče nad Bečvou)



mobilní zvukovou aparaturu (městys Hustopeče nad Bečvou)



dataprojektor s plátnem (obec Ústí)



2 ks přenosných výčepních zařízení (městys Hustopeče nad Bečvou a DSO mikroregionu
Záhoran)
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V druhé polovině roku 2015 provozovatelé mobilního vybavení zahájili jednání o možnosti ukončení
systému poskytování mobilního vybavení pořadatelům akcí v regionu. Hlavní příčinou byly zejména
značné škody na mobilním vybavení zapůjčeném na hudební festival Letiště v srpnu 2015,
který postihla silná lokální bouře. Výbor MAS záležitost projednal (16. 9. 2015) a doporučil schválení
ukončení provozu mobilního vybavení prostřednictvím MAS Hranicko, které dne 23. 9. 2015
Valná hromada schválila usnesením č. 33/2015. Ukončení provozu bylo fakticky vyřešeno
vyhotovením dodatků k darovacím smlouvám, které ruší poskytování mobilního vybavení pro 2
akce spolupořádané MAS Hranicko za rok. Proto byl také zrušen kalendář rezervací dostupný na
webu MAS a kancelář MAS již není koordinátorem zapůjčování, zájemci oslovují přímo jednotlivé
nové majitele vybavení.

MORAVSKO-POLSKÉ CESTY TRADIC A POZNÁNÍ
Díky společnému projektu s polskou
LGD Kraina Dinozaurów a MAS Mohelnicko
vznikla v roce 2014 Výstavní síň architekta
Bohuslava
Fuchse
ve Všechovicích
a expozice Historie Potštátska na zámku
v Potštátě. Dalšími výstupy byly kromě
standardních
propagačních
materiálů
(leták, web) navíc také stolní hra,
jež se uplatnila v rámci Letní muzejní soutěže
(viz níže), a atraktivní kapesní průvodce
představující všechny doposud vzniklé
muzejní expozice na Hranicku. V průběhu
projektu byly organizovány i exkurze,
vzdělávací semináře či slavnostní otevření
expozic. Ukončení realizace připadlo na
březen 2013, podání Žádosti o proplacení proběhlo v červenci 2014. K proplacení dotace došlo
dne 18. 5. 2015 ve výši 1 348 609,- Kč, tedy s korekcí 7,- Kč. Podrobnosti o projektu jsou dostupné
také online na webu MAS.

HUDEBNÍ A FILMOVÁ MUZEA NAŠICH REGIONŮ
V letech 2014-2015 MAS realizovala v pořadí již čtvrtý projekt 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. Po
vzdělávacím semináři, exkurzi „Po stopách Bedřicha Smetany“ a digitalizaci filmových nahrávek se
v roce 2015 realizace přesunula k vybudování samotných muzejních expozic, realizaci dalších
doprovodných aktivit a proplacení dotace celého projektu.
Realizace projektu s celkovým rozpočtem 4 313 200,- Kč (z toho MAS Hranicko 2 236 000,- Kč)
byla ukončena podáním Žádosti o proplacení částky 1 796 595,- Kč dne 29. 6. 2015.
Po kontrole na místě ze strany SZIF (4. 9. 2015) byla dotace ve výši ve výši 1 794 258,- Kč proplacena
dne 24. 11. 2015. SZIF udělil korekci ve výši 2 337,- Kč za cestovní výdaje manažera MAS, které však
v souvislosti s projektem nebyly v roce 2015 způsobilé.
Hudební a filmové muzeum regionu Hranicko je umístěno na zámku v Hustopečích ve dvou
místnostech přízemí budovy. V hudební místnosti naleznou návštěvníci hned 5 sekcí věnovaných
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různým fenoménům hudební historie Hranicka i samotných Hustopeč nad Bečvou. K dispozici je
také sada elektrofonických varhan a dalších nástrojů, na které si mohou návštěvníci i zahrát.
Interaktivními prvky jsou prohlídka Digitálního hudebního archivu a možnost poslechu číslovaných
audioukázek do sluchátek vlastního telefonu. Filmová místnost je postavena na výstavě historické
promítací techniky a velkoplošné projekci digitálního filmového archivu historických záznamů
z regionu (www.filmovemuzeum.cz). Po náročné stavební přípravě bylo muzeum slavnostně
otevřeno 19. 6. 2015, další otevření proběhlo během Hustopečských dnů poslední srpnový víkend.

Prostory hudebního muzea na zámku v Hustopečích nad Bečvou

Jako v předchozích projektech i zde samotné vybudování 3 expozic doprovodila pestrá sada
doprovodných aktivit, uvedeny jsou pouze ty s realizací či dokončením v roce 2015:








Odborný výzkum a almanach Z hudební historie Hranicka a Lipenska, který byl vydán v
závěru projektu v počtu 200 ks. Autory článků jsou pedagogové a studenti Katedry
muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Odborná konference "Z hudební historie Hranicka a Lipenska" proběhla dne 17. 2. 2015
v konírně hustopečského zámku. Badatelé zde prezentovali dosavadní výsledky práce,
osobně promluvili i významní hudební představitelé místního regionu (program, článek
s fotogalerií).
Ve dnech 7. – 8. 3. 2015 vyrazili společně do nahrávacího studia dva dechové soubory z
obou regionů, Moravská Veselka a Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou, aby společně
nastudovaly a nahrály 2 skladby od Bedřicha Smetany a doplňkově několik dalších písní
ze svého repertoáru (fotogalerie z nahrávání a konference, nahrávky ve formátu mp3).
Pro propagaci muzeí slouží informační leták, webová prezentace a internetový promoklip.
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Hudební digitální archiv je k dispozici na webu www.regionhranicko.cz/ukazky, filmový digitální
archiv na webu www.filmovemuzeum.cz. Podrobnosti o všech muzejních expozicích na Hranicku
pak na www.regionhranicko.cz/muzea.

Momentky z konání odborné konference a společné nahrávání dvou dechových souborů

PROJEKT SPOLUPRÁCE 22. KOLO
Od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 se MAS Hranicko v roli koordinační MAS spolu s partnerskými MAS
Valašsko - Horní Vsacko, MAS Rožnovsko a MAS Mohelnicko účastnila projektu spolupráce 22. kola
Programu rozvoje venkova nazvaného „Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin“.
Hlavním cílem bylo vytvoření metodiky, která dá místním akčním skupinám zpětnou vazbu již
zrealizovaných projektů spolupráce a poskytne návod k přípravě budoucích obdobně zaměřených
projektů. Jejím vypracováním se zabývala koordinační pracovní skupina jako hlavní realizační
složka projektu, která mimo jiné projekt řídí v průběhu přípravy, realizace i po dobu vázanosti
projektu na účel.
Koordinační pracovní skupina (KPS) pracovala v tomto složení:
Mgr. František Kopecký – předseda KPS a manažer projektu za MAS Hranicko z. s.
Mgr. Petra Zádilská – manažer projektu za Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
Ing. Ondřej Neuman – manažer projektu za Místní akční skupina Rožnovsko
Alice Pekařová – manažer projektu za MAS Mohelnicko, o.s.
Členové: Ing. Zuzana Zajícová, Vojtěch Skácel, Bc. Tomáš Václavík, Ing. Šárka Burianová, Bc. Ivana Šerá,
Ing. Tomáš Kocourek, Ing. Josef Zvěřina, Ing. Anna Mikošková, Ing. Veronika Hubová, Ing. Kateřina
Sobotková, Ing. Zdenka Pobořilová, Lenka Dvořáčková, Jitka Macháčková
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Členové KPS se průběžně scházeli na jednáních KPS, kde diskutovali o problematice,
sdíleli mezi sebou zkušenosti z úspěšných i těch méně povedených projektů a postupně dle
svěřených úkolů tvořili hlavní výstup projektu. Seznam jednání uvádí následující tabulka:
Datum

Místo konání

Hostitel

5. 1. 2015

Hranice

MAS Hranicko

2. 2. 2015

Zašová

MAS Rožnovsko

16. 4. 2015

Hovězí

MAS Valašsko
Vsacko

28. 4. 2015

Pozlovice

MAS Mohelnicko

22. 5. 2015

Mohelnice

MAS Mohelnicko

24. 6. 2015

Hranice

MAS Hranicko

-

Horní

Hlavním výstupem projektu je materiál „Metodika
pro stanovení přidané hodnoty spolupráce místních akčních skupin“. Metodika analyticky rozebírá
projekty spolupráce, jejich parametry, nastavení pravidel a obsahovou stránku do samostatných
ukazatelů, přičemž každý z nich pohlíží na tento fenomén z různých úhlů pohledu. Následně přináší
hodnotící škálu, kterou lze aplikovat na již zrealizovaný či zamýšlený projekt spolupráce.
Výsledek tohoto hodnocení stanoví uživateli stupeň přidané hodnoty projektů spolupráce,
tj. co navíc mu přinese realizace projektu ruku v ruce s partnerskými MAS, než kdyby realizoval
projekt ve své MAS samostatně. Teoretická část přináší soupis a popis 10 stanovených ukazatelů
přidané hodnoty spolupráce, v praktické části se tvůrci metodiky rozhodli aplikovat hodnotící škálu
na veškeré jimi zrealizované projekty spolupráce z PRV 2007 – 2013, což přineslo evaluační zpětnou
vazbu toho, jak kvalitně byly projekty vymyšleny a realizovány. Dne 8. 6. 2015 byla tato metodika
prezentována na Konferenci projektů spolupráce v Choceradech.
Celkový rozpočet projektu byl stanoven na 2 000 000 Kč, z toho 500 000 Kč/MAS.
Každá spolupracující MAS vedla svůj rozpočet zvlášť. Tabulka níže uvádí souhrnné částky
plánovaného rozpočtu projektu a jeho skutečného čerpání pro MAS Hranicko. Oproti
plánovanému rozpočtu ve výši 499 800 Kč se skutečnost lišila ve zvýšeném čerpání mezd, naopak u
provozních výdajů a služeb došlo k poklesu skutečně čerpaných prostředků, takže žádost o
proplacení dosáhla částky 493 099 Kč, z té byly po přezkoumání kontrolním orgánem
(Státní zemědělský intervenční fond) odečteny korekce ve výši 756 Kč za zjištěné nezpůsobilé
výdaje. Jednalo se o chybně vypočtené zálohové platby Finančnímu úřadu, Správě sociálního
zabezpečení a pojišťovně. Celková vyplacená dotace proto činila 492 343 Kč.
Harmonogram aktivit projekt shrnuje tento soupis:


Příprava projektu

1. 12. 2014 – 5. 1. 2015



Podání Žádosti o dotace

14. 1. 2015



Sběr a zajištění podkladů

1. 1. – 1. 3. 2015



Stanovení ukazatelů přidané hodnoty

1. 3. – 1. 4. 2015



Tvorba společné metodiky

1. 4. – 20. 6. 2015



Účast na závěrečné konferenci

8. 6. 2015



Podání Žádosti o proplacení

30. 6. 2015



Schválení platby

25. 9. 2015

Informace o projektu včetně metodiky ke stažení jsou k dispozici online na webu MAS.

21

MAS HRANICKO Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

DALŠÍ PROJEKTY MAS HRANICKO V ROCE 2015
MAS JAKO NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ
Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu
bylo posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy
v
samostatné
i
přenesené
působnosti
prostřednictvím
unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS,
a to v 5 prioritních oblastech (doprava, školství, protipovodňová
opatření,
odpadové
hospodářství
a
nezaměstnanost).
Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv České
republiky (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
Do projektu se zapojilo 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 2 kulatých stolů v rámci MAS,
• sesbírání příkladů dobré praxe spolupráce obcí na území MAS,
• příprava a realizace 2 půldenních workshopů pro starosty.
MAS Hranicko se účastnilo tohoto projektu s těmito třemi vybranými oblastmi:
1. Doprava a veřejná obslužnost
2. Regionální školství
3. Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
Během projektu byly vytvořeny:
• 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 místního rozvoje regionu Hranicko 2014-2020.
• Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Hranicko,
• Koncepční návrh legislativního řešení zaměřených na oblast MAS.
Výsledný dokument Strategie spolupráce obcí MAS Hranicko z. s. doplňuje a upřesňuje Strategii
rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020 v oblasti spolupráce obcí. Obsah dokumentu tvoří výsledky
dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci projektu. Vybrané hodnotné informace
získané a vytvořené při práci na projektu:
•

Personální kapacity rozvojových organizací na Hranicku a všech 31 obcí SO ORP Hranice
(včetně statusu vedení obcí – uvolněný/neuvolněný)

•

Příjmy a výdaje všech 31 obcí za rok 2013 a jejich finanční bilance 2000-2013

•

Podíl dotací a daňových příjmů 31 obcí za roky 2013 a 2014

•

Finanční zdroje MAS Hranicko a Mikroregionu Hranicko za roky 2012, 2013 a 2014

•

Diagram zvýraznění spolupráce obcí v rámci struktury strategie MAS
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•

Definice potřeb v oblasti spolupráce obcí na platformě MAS v 5 řešených tématech

•

Stanovení cílů a aktivit ve strategické části, implementační a finanční návrhy možné
spolupráce obcí

Na projektu se podíleli manažeři MAS
Hranicko, Mgr. František Kopecký,
Ing. Zuzana
Zajícová,
Ing. Tomáš
Václavík a částečně i Žaneta Rosová
DiS., a to formou Dohod o provedení
práce
se Sdružením
místních
samospráv ČR, MAS Hranicko tak
nemusela
řešit
předfinancování.
Celkový rozpočet pro MAS Hranicko
ve výši 280 000 Kč byl tvořen z 80 %
dotací a 20 % spolufinancováním ze
strany MAS. Doba realizace projektu
trvala od 1. 9. 2014 do 31. 11. 2015.
Níže je uveden seznam akcí,
které uspořádala MAS Hranicko nebo kterých se její pracovníci účastnili:
Datum

Místo konání

Název akce

22. 1. 2015

Olomouc

Workshop „Programové období 2014+ aneb Dotační programy polopatě“

10. 2. 2015

Hranice

1. setkání starostů regionu Hranicko u kulatého stolu

8. 9. 2015

Hranice

2. setkání starostů regionu Hranicko u kulatého stolu

8. 10. 2015

Olomouc

Konference a workshop „Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě“

Více informací o projektu, zmiňované výstupy ke stažení a mnoho dalších podkladů je dostupných
na webových stránkách MAS Hranicko zde.

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2015
MAS Hranicko již třetím rokem využila finanční podpory Olomouckého
kraje prostřednictvím Programu obnovy venkova, který v rámci oblasti
podpory č. 3 poskytuje podporu činností MAS. V roce 2015 byla podpora
cílena na činnosti MAS při procesu standardizace a certifikace strategie,
případně také na spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních
dokumentů. MAS Hranicko žádala o příspěvek na činnosti spojené
s procesem standardizace a certifikace strategie, jelikož tyto byly v roce 2015 zcela zásadními
prioritami pro fungování v dalších letech.
Hodnocení žádostí na rozdíl od oblastí podpory č. 1 a 2 neprobíhalo podle bodových kritérií,
takže již na začátku roku 2015 bylo známo, že podpořeny budou všechny MAS se sídlem na území
Olomouckého kraje, které podají žádost v řádném termínu. MAS Hranicko podala žádost
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dne 10. 2. 2015, oficiální stanovisko o poskytnutí podpory bylo vydáno po schůzi Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 a smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 21. 7. 2015.
MAS Hranicko využila rozpočet ve výši 211 000 Kč, z toho 125 000 Kč představoval příspěvek
Olomouckého kraje při maximálně 60% dotaci, zbylých 86 000 Kč pokryly vlastní prostředky MAS.
Z podporovaných aktivit MAS využila rozpočet na mzdové náklady manažera MAS v období
červenec až prosinec 2015. Tím došlo k ušetření prostředků, jež jsou od 1. 7. 2015 uznatelné
v Integrovaném regionálním operačním programu Ministerstva pro místní rozvoj na provoz a režijní
výdaje MAS, a ty tak mohou být využity až v dalších letech. Skutečné výdaje přesáhly plánovanou
výši rozpočtu o 81 Kč, jak uvádí tabulka níže.
Rozpočet CZK

%

Skutečnost CZK

%

Dotace OLK

125 000

59,24

125 000

59,22

Vlastní zdroje MAS

86 000

40,76

86 081

40,78

Celkem

211 000

100,00

211 081

100,00

Celkové výdaje

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. Jednak proto, že jako nestátní nezisková organizace (zapsaný
spolek) dosáhne na 100% míru dotace, a dále z důvodu, že aktivity jako jsou síťování, podpora
zaměstnanosti či volnočasová práce s mládeží odpovídá jejím rozvojovým cílům v regionu. 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. O přidělení dotace a tím i realizaci
projektu bude rozhodnuto řídícím orgánem OP Z na jaře 2016.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP HRANICE
MAS
Hranicko
se
zapojila
do celorepublikové koncepce MŠMT,
která se snaží o vytvoření strategických
plánů rozvoje místního vzdělávání v každém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
Zpracovatelem MAPů v České republice jsou typicky samotné ORP nebo MASky.
Rada města Hranic dne 11. 5. 2016 pověřila zpracováním MAP pro hranický region MAS Hranicko,
nejen pro zkušenosti s komunitním plánováním, ale také vzhledem ke stoprocentní dotaci pro místní
akční skupiny na rozdíl od 95% dotace pro obce a mikroregiony.
Hlavní cíle projektu jsou:
•

zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v MŠ a ZŠ,

•

orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,

•

podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka,

•

dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,

•

zlepšení spolupráce v území, větší propojenost škola-zřizovatel
mimoškolních zdrojů = vytváření partnerství v území.
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Výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území,
tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní
řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Pro zahájení projektu bylo nutné zapojit min. 70
% zřizovatelů zařízení pro mateřské a základní vzdělávání na základě souhlasného vyjádření jejich
ředitelů. MAS Hranicko se rozhodlo oslovit do sběru souhlasů také mimoškolní a zájmové vzdělávací
zařízení (Dům dětí a mládeže, Dětský domov, dvě ZUŠ). Informační schůzka k MAP konaná
dne 24. 6. 2015 představila 27 zúčastněným zástupcům škol a jejich zřizovatelům potřebnost
a význam projektu, byl také zahájen sběr souhlasů ředitelů zařízení a souhlasů jejich zřizovatelů
se zapojením do projektu. Těch bylo získáno 97 %, tedy 31 z 32 MŠ a ZŠ (nezapojena 1 MŠ),
a 100 % mimoškolních a zájmových vzdělávacích zařízení, tedy 4 ze 4.
Druhá informační schůzka ze dne 16. 9.
2015 přišla s aktuálními informacemi
o přípravách
projektu
a jednání
se zúčastnilo 30 zainteresovaných aktérů.
Jedním z hlavních témat setkání byl sběr
nominací na členy Odborného týmu MAP
a Řídícího výboru MAP. Odborný tým MAP
je složen z 6 odborníků na oblast školství
a vytváří obsah projektu po odborné
stránce, zatímco Administrativní tým,
složený z 3 zaměstnanců MAS Hranicko,
zajišťuje administrativní chod projektu.
Dohromady se tento
útvar
nazývá
Realizační tým a jeho členy jsou:
Členové Administrativního týmu MAP
Ing. Tomáš Václavík, manažer projektu
Žaneta Rosová, DiS., asistentka projektu
Mgr. František Kopecký, supervizor/ředitel projektu
Členové Odborného týmu MAP
Mgr. Radomír Habermann, ředitel ZŠ a MŠ Šromotovo
Mgr. David Hawiger, učitel ZŠ a MŠ Bělotín, metodik MŠMT
Mgr. Miroslav Wildner, bývalý starosta a ředitel ZŠ
Mgr. Radomír Macháň, ředitel ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Edita Bílá, ředitelka Prima Školka
Bc.
Libor
Hynčica,
SPŠ a SOU Hranice

vedoucí

učitel

odborného

výcviku

Dne 21. 10. 2015 proběhly vstupní pohovory s odborníky, 4. 11. 2015 MAS Hranicko informovala
zainteresované aktéry v regionu o složení Odborného týmu. Dne 19. 11. 2015 se Realizační tým MAP
poprvé sešel. Obsahem jednání bylo bližší seznámení s projektem, plánované výstupy, způsoby
a aktivity projektu. Společnými silami byla dokončena, 24. 11. 2015 podána a 23. 12. 2015 znovu
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podána opravená žádost o dotaci na projekt. K opakovanému podání žádosti došlo z důvodu
nesprávné podoby jedné z příloh a nezařazení jedné klíčové aktivity projektu do žádosti.
Řídící výbor MAP je hlavním pracovní orgán partnerství MAP, jehož úkolem je plánování,
navrhování, připomínkování a schvalování dílčích činností projektu. Dále zprostředkovává přenos
informací v území a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. Na druhém společném setkání
dne 16. 9. 2015 byly navrženy zájmové oblasti školství a jejich zástupci byli během podzimu 2015
ustaveni takto:
Členové Řídícího výboru MAP
Městské ZŠ

Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ 1. máje

Mimoměstské ZŠ

Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

Městské MŠ

Naděžda Hájková, ředitelka MŠ Míček

Mimoměstské MŠ

Drahomíra Plesníková, ředitelka MŠ Hustopeče n. B.

Malotřídní ZŠ

Mgr. Alexandra Komínková, učitelka ZŠ a MŠ Ústí

Mimoškolní vzdělávání

Mgr. Blanka Šturalová, ředitelka DDM Hranice

ZUŠ

Mgr. Kateřina Koblihová, učitelka ZUŠ Hranice

Soukromé vzdělávání

Mgr. Edita Bílá, ředitelka Prima Školka

Jesle (0-3 let)

Jana Šlesingerová, ředitelka Jesličky Pianko

Zřizovatel Hranice

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Zřizovatel
mimoměsto + mikroregion

Ing. Marcela Tomášová, manažerka MR Hranicko

Rodiče

Mgr. Hana Kučerová, učitelka ZŠ a MŠ Drahotuše a člen KRPŠ

Olomoucký kraj

Mgr. Jarmila Theimerová, ředitelka MŠ a ZŠ Nová

Krajský akční plán

Ing. Lenka Polachová, projektová manažerka KAP

Jelikož zájmem celého regionu bylo zahájení realizace projektu co nejdříve (na výstupy projektu
jsou vázány možnosti čerpání dotací), zastupitelstvo města Hranice dne 12. 11. 2015 uvolilo
poskytnout MAS Hranicko zápůjčku ve výši 1 200 000 Kč za účelem předfinancování výdajů
spojených s realizací.
Kromě vytváření akčního plánu a Strategického rámce je v rámci projektu plánována řada akcí
určených nejen pro učitele a ředitel školek a škol, ale také pro zřizovatele, žáky, rodiče, neziskové
organizace a širokou veřejnost. Do regionu budou zváni odborníci na nové a inovativní metody
výuky, budou se pořádat exkurze za poznáním nových metod, místní školy si budou vyměňovat
poznatky a nové způsoby výuky, pro veřejnost se chystají akce na podporu místního školství.
Celkový rozpočet projektu je navržen ve výši 3 227 504 Kč a může být ještě v rámci věcného
hodnocení ze strany řídícího orgánu ponížen, stoprocentně hrazen z prostředků MŠMT ČR. Termín
realizace projektu je stanoven na leden 2016 až červen 2017. Více informací o projektu na
webových stránkách MAS Hranicko zde.
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DALŠÍ AKTIVITY MAS HRANICKO V ROCE 2015
DEN S REGIONEM HRANICKO
V sobotu 23. 5. se na radíkovském
golfovém hřišti uskutečnil již 9. ročník
akce
„Den s
regionem
Hranicko“.
Hranické
rozvojové
organizace
ve spolupráci s Golf Clubem Radíkov pro
širokou veřejnost přichystaly bohatý
sportovně-kulturní program, který však
musel být
vzhledem
k nepříznivým
povětrnostním podmínkám omezen.
Velmi silný a studený vítr totiž neumožnil
postavit velkokapacitní stan, a tak
musela být některá vystoupení zrušena. I
přes nepřízeň počasí však několik desítek
návštěvníků dorazilo. Ti si vyzkoušeli hned
několik golfových disciplín a mohli si
zasoutěžit o drobné ceny. Celá akce byla obohacena reprodukovaným hudebním doprovodem a
kulturně zaměřeným vystoupením, pro zájemce byl připraven bohatý doprovodný program
(půjčení koloběžek, projížďky na koni, ochutnávka výrobků značky „Moravská brána - regionální
produkt“). Aktualita a fotogalerie jsou dostupné na webu MAS.

LETNÍ SOUTĚŽ MUZEÍ NA HRANICKU
MAS Hranicko se ve spolupráci
s provozovateli 11 muzeí v regionu
rozhodla uspořádat soutěž pro širokou
veřejnost, jejímž cílem je pobavit
místní obyvatele a inspirovat je
k návštěvě zdejších muzeí, protože
jejím účelem bylo navštívit všech 11
expozic. Zapojeny byly muzea v
Bělotíně, Býškovicích, Horním Újezdě,
na Potštátě, ve Skaličce, Stříteži nad
Ludinou, Všechovicích a po dvou
expozicích v Hranicích a Hustopečích
nad
Bečvou.
V
Turistickém
informačním centru (TIC) hranického
zámku nebo na webu MAS byl
účastníkům k dispozici hrací list, do něhož v každém muzeu sbírali razítka s písmenky. Tajenka
z písmen pak postačila pro zařazení do slosování o drobné vedlejší a 3 hlavní hodnotné ceny.
List s vyluštěnou tajenkou a obtisky razítek odevzdaly necelé tři desítky účastníků, ti výměnou
za vyplněný hrací list obdrželi sadu drobných upomínkových předmětů. V rámci Dne kultury
na zámku, která se konala v sobotu 24. 10. 2015, proběhlo vylosování třech šťastlivců, kteří obdrželi
zajímavé ceny. S losováním výherců vypomohli pánové Wildner, Lesák a Kudláček, bývalý,
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současný místostarosta a starosta Hranic. Hlavní cenou byl certifikát na nákup v obchodním řetězci
Sportissimo v hodnotě 800 Kč a pro prvního vylosovaného navíc volná vstupenka na Hustopečské
dny 2016. Aktuality o spuštění soutěže a vylosování výherců jsou dostupné online na webu MAS.

PREZENTACE MAS NA ZASTUPITELSTVECH OBCÍ
Na základě dohody managementu MAS s kolegyněmi z Hranické rozvojové agentury a
Mikroregionu Hranicko navštívili manažeři MAS v období únor až květen 2015 jednání obecních
zastupitelstev v 17 z celkových 31 obcí, aby zde v krátkých prezentacích představili všechny 3
spolupracující rozvojové organizace a mohli odpovědět na dotazy nově zvolených zastupitelů.
Cílem tak bylo především přispět k lepší orientaci zástupců obcí mezi zaměstnanci, členskou
základnou a hlavním posláním MAS, mikroregionu a agentury.
Přehled navštívených obcí uvádí tabulka níže:
Obec

termín

kdo za MAS

Milenov

2. 2. 2015

Kopecký

Polom

4. 2. 2015

Zajícová

Partutovice

10. 2. 2015

Škrobánková (v zastoupení)

Jindřichov

11. 2. 2015

Kopecký

Špičky

18. 2. 2015

Zajícová

Hranice

19. 2. 2015

Kopecký

Opatovice

23. 2. 2015

Kopecký

Rouské

2. 3. 2015

Kopecký

Horní Újezd

2. 3. 2015

Kopecký

Milotice n/B.

3. 3. 2015

Zajícová

Střítež n/L.

18. 3. 2015

Zajícová

Všechovice

30. 3. 2015

Zajícová

Horní Těšice

22. 4. 2015

Zajícová

Hustopeče n/B.

23. 4. 2015

Zajícová

Hrabůvka

13. 5. 2015

Kopecký

Skalička

27. 5. 2015

Kopecký

Rakov

29. 5. 2015

Kopecký
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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:



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 2015 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 2015 NA WEBU MAS:
Datum

Název aktuality

9. 12. 2015

Alokace dotačních programů MAS a Strategie CLLD

20. 11. 2015

Letní muzejní soutěž zná vítěze!

30. 9. 2015

Hledáme záměry na budování komunitních center v regionu

29. 9. 2015

Slosování účastníků letní muzejní soutěže

4. 9. 2015

Strategický výbor k SCLLD finalizoval návrh podporovaných oblastí a alokace

3. 9. 2015

Připomínkujte obsah Strategie rozvoje regionu Hranicko! Chybí v ní něco
zásadního? Máte konstruktivní nápad, aktuálnější data?

30. 7. 2015

Dokument o Bedřichu Smetanovi v TV

7. 7. 2015

Třetí veřejná debata ke Strategii rozvoje regionu Hranicko přinesla další posun

2. 7. 2015

MAS Hranicko má NOVÉ SÍDLO!!!

15. 6. 2015

Metodika - Přidaná hodnota projektů spolupráce

12. 6. 2015

Nové dotace přes MAS jsou za dveřmi

1. 6. 2015

Den s regionem Hranicko bojoval s počasím

30. 4. 2015

Muzea na Hranicku lákají na letní soutěž

9. 3. 2015

Hudební konference Z hudební historie Hranicka a Lipenska a nahrávání
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skladeb B. Smetany dechovými soubory
17. 2. 2015

Zveme na konferenci Z hudební historie Hranicka a Lipenska

30. 1. 2015

Výsledky volební Valné hromady MAS Hranicko a nové stanovy MAS

 STRÁNKA

REGION HRANICKO NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK

K datu 31. 12. 2015 má 521 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. Kromě Hranického týdne byly příspěvky zveřejněny
také např. v týdeníku 5 plus 2 Přerovsko a Hranicko (27. 2. 2015), Hranický a Přerovský deník (6.
3. 2015, 13. 3. 2015, 3. 4. 2015, 19. 6. 2015). Obce spolupracující s MAS uveřejňují aktuality a
informace na svých webových stránkách a také v tištěných zpravodajích (např. Hustopečský
zpravodaj březen 2015, červen 2015, Zpravodaj obce Rouské 1/2015, Zpravodaj obce Všechovice
11/květen 2015 ad.).
Datum

Název článku

20. 12. 2015

MAS Hranicko získala osvědčení o standardizaci, dosáhne tak na víc dotací

28. 11. 2015

Hranicko dostane desítky milionů na lepší školy

8. 9. 2015

Přibude družin a táborů na Hranicku? HRA žádá o vyplnění dotazníku

5. 9. 2015

Expozice je opravdu vtipná, směje se návštěnice hudebního a filmového
muzea

30. 8. 2015

Lucie Bílá zaplnila hustopečský zámek po okraj. Je mi tu skvěle, hlásila

10. 8. 2015

Historie Potštátska ožila díky zámeckému muzeu

19. 7. 2015

Návštěvníci býškovického muzea si prohlédnou dojemný dopis na rozloučenou

7. 7. 2015

Návštěvníky nového muzea v Hustopečích čekají hudební i filmové lahůdky

25. 6. 2015

Dotace MAS podpoří cestovní ruch, cyklistiku i drobné podnikatele

18. 6. 2015

Místní akční skupina bude rozdělovat 90 milionů

18. 5. 2015

Den s regionem Hranicko láká na golf i další akce. Tady je PROGRAM

5. 3. 2015

Filmaři na Hranicku hledají Bedřicha Smetanu i ženy do komparsu

25. 2. 2015

Hudební konference se setkala s úspěchem. Přišlo víc než šedesát návštěvníků

19. 2. 2015

Konference o hudbě na Hranicku: zúčastní se rocker Vlasák i skladatel
Tugendlieb
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 PLAKÁTOVACÍ KAMPANĚ
V roce 2015 MAS Hranicko využila výlepu plakátů
na veřejné plochy v centru města Hranic jednou
při organizaci třetí veřejné debaty ke Strategii
konané 24. 6. 2015.

ORGANIZACE EXKURZÍ


REALIZOVANÉ PROJEKTY
Z OPATŘENÍ I. 1.3.1 „PŘIDÁVÁNÍ HODNOTY ZEMĚDĚLSKÝM
A POTRAVINÁŘSKÝM PRODUKTŮM“

V pátek 10. 4. 2015 proběhla jednodenní exkurze po realizovaných projektech z opatření I. 1.3.1
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, kterou pořádala Celostátní síť
pro venkov (CSV) v Olomouckém kraji ve spolupráci s MAS Hranicko. Cílem této akce bylo zvýšit
informovanost současných a budoucích potencionálních partnerů CSV o přínosech čerpání
finančních prostředků z Programu rozvoje venkova (PRV), usnadnit navázaní kontaktů s úspěšnými
žadateli
z
PRV
a
umožnit
účastníkům exkurze nahlédnout
do
praktického
fungování
projektů.
Účastníci
navštívili
zemědělskou farmu Doubravský
dvůr u města Červenka, která se
věnuje
chovu
dobytka
a zpracování
příslušných
produktů, společnost Designfoods
s.r.o. v Zábřehu na Moravě, která
vyvíjí
nové
receptury
v lahůdkářském průmyslu a Ovčí
statek u Hrdličků v Brníčku, kde
chovají kolem 150 ovcí.
V pondělí 13. 4. 2015 proběhla
druhá
jednodenní
stejně
zaměřená exkurze, ovšem na
Hranicku. Účastníci navštívili masný podnik Váhala a spol. s r.o. v Hustopečích nad Bečvou,
nedalekou Farmu Zdeňka zaměřenou na chov hovězího dobytka a zpracování surovin a
ovocnářství Eduarda Kozáka v Lučicích, který vyrábí 100% ovocné mošty.
Dohromady se obou exkurzí účastnilo 96 osob – převážně studenti Střední zemědělské školy, Přerov
a Střední zemědělské školy, Olomouc, spolu s odbornými pedagogy obou institucí.
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CESTA ZA POZNÁNÍM POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUCENTŮ

Ve čtvrtek 29. 10. 2015 přijelo na Hranicko z Přerovska, Olomoucka a Rožnovska celkem 48
účastníků exkurze pořádané Celostátní sítí pro venkov v Olomouckém kraji ve spolupráci s MAS
Hranicko. Účastníky byli ředitelé a pedagogové středních zemědělských škol z Přerova, Olomouce
a Rožnova pod Radhoštěm. První zastávkou byla Farma Zdeňka, kde si účastníci prohlédli chov
dobytka určený k vlastní produkci, zpracování mléka a výroby sýrů, tvarohových dezertů a zákysu.
Druhé zastavení se konalo v Lučicích v ovocnářství Eduarda Kozáka, kde proběhla prohlídka
ovocných sadů, moštárny a sušárny ovoce. Následovala návštěva zemědělského muzea v Bělotíně
a přesun do ovocnářské pálenice Likérka Koláček, s.r.o. ve Stříteži nad Ludinou, kde ukázka výroby
domácí pálenky zaujala všechny zletilé přítomné.
MAS Hranicko se na všech třech exkurzích podílela zajištěním vybraných míst, dopravy, odborným
výkladem a celkovým naplánováním a dotažením akcí do úspěšného zrealizování a proplacení
(marketingové průzkumy, vyúčtování, závěrečné zprávy, komunikace s příslušnými orgány aj.)



STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ MR MOHELNICKO

Dne 11. 6. 2015 Hranicko navštívila v rámci jednodenní studijní cesty skupina cca 25 starostů
a zástupců Mikroregionu Mohelnicko.
MAS Hranicko pro ně připravila pestrý
program,
který po dopoledních
návštěvách obcí Býškovice, Všechovice,
Rouské, Hustopeče nad Bečvou a Farmy
Zdeňka v Porubě pokračoval odpolední
projížďkou
po
Cyklostezce
Bečva
do Skaličky
a
Ústí.
Starostům
z Mohelnicka tak byl představen nejen
posun v rozvoji obcí na Hranicku díky
projektům
z Programu
LEADER
a venkovským
minimuzeím,
ale i spolupráci se zemědělci a snahy o
rozkvět cestovního ruchu na Hranicku.



ZÁSTUPCI ROZVOJOVÝCH ORGANIZACÍ Z BALKÁNU NA HRANICKU

Ve dnech 27. - 28. 10. 2015 poctila Hranicko svou studijní návštěvou tříčlenná balkánská delegace,
která se v zemích Srbska, Makedonie a Bosny snaží o rozvoj venkovských regionů formou založení
místní akční skupiny. Zástupci managementu a členské základny MAS dorazili na společnou večeři
a neformální setkání, kdy si účastníci vyměňovali názory a zkušenosti, popisovali příklady fungování
MAS a jejich mateřských organizací. Druhý den pak po boku manažera Františka Kopeckého
navštívili obce Bělotín, Střítež nad Ludinou a lučické ovocné sady pana Kozáka. Exkurze se konala
v rámci projektu Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje „No BorDeR“, kdy delegace na
Moravě strávila 5 dnů a navštívila území hned čtyř MAS z Olomouckého kraje.
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MAS HRANICKO ZÍSKALA VLASTNÍ ŘADU ISBN
Vzhledem k přibývajícímu počtu publikací, na jejichž tvorbě se MAS podílí, kontaktoval
management MAS Národní agenturu ISBN v ČR se žádostí o přidělení vlastní řady ISBN (International
Standard Book Number), celosvětově využívaného systému identifikace knih. Po úspěšném
absolvování on-line testu úřad přidělil místní akční skupině ISBN dne 20. 10. 2015. První publikací z
produkce MAS Hranicko, která už tento identifikátor obsahuje, je elektronická verze publikace Z
hudební historie Hranicka a Lipenska, ISBN 978-80-906277-0-3.

ČLENSTVÍ MAS HRANICKO V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR
MAS Hranicko je členem Národní sítě MAS České republiky (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 (dále jen KS MAS OK), jež tvoří 16 MAS z
Olomouckého kraje.
Rok 2015 byl pro celou organizaci rokem volebním, kdy si krajská sdružení volila jednak své vlastní
Výbory a kontrolní komise, stejně jako své zástupce v celorepublikovém Výboru NS MAS, kontrolní
komisi a pracovních skupinách při NS MAS. Dosavadní předseda NS MAS i KS MAS OK MAS Horní
Pomoraví zastupovaná Ing. Františkem Winterem znovu nekandidovala, MAS Hranicko bylo
osloveno jako možný kandidát na tyto funkce. Po zjištění podpory členské základny pro tento návrh
byla dne 21. 1. 2015 na Valné hromadě KS MAS OK v Olomouci MAS Hranicko jednomyslně zvolena
jako


člen pětičlenného Výboru KS MAS OK,



předseda KS MAS OK,



člen Výboru NS MAS (statutární orgán),



kandidát na místopředsedu NS MAS.

Valná hromada NS MAS dne 11. 3. 2015 v Zábřehu
na Moravě schválila MAS Hranicko jako člena Výboru
NS MAS, v prvním kole volby 2 místopředsedů NS MAS
se MAS Hranicko dokonce umístila na 3. místě s 30 hlasy
ze 100 odevzdaných platných hlasovacích lístků.
Místopředsednické posty nakonec obsadily MAS
Opavsko (Ing. Jiří Krist) a Český Západ - Místní partnerství,
o.s. (Jan Florian).
František Kopecký se po celý rok 2015 aktivně podílel
na práci Výboru NS MAS, kde se zaměřil především
na revizi stávajících stanov spolku jako člen Pracovní
skupiny Stanovy a její zpravodaj pro Výbor NS MAS.
Dále se za NS MAS stal členem Koordinačního výboru
Celostátní sítě pro venkov.
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Na krajské úrovni se pak MAS Hranicko jako předseda KS MAS OK stala členem Regionální stálé
konference (RSK) Olomouckého kraje a členem Národní stálé konference (NSK), komory
CLLD. V RSK manažer MAS především informoval její členy o postupu vzniku strategií CLLD
jednotlivých MAS, koordinoval sběr informací od MAS a vymezení území pro realizaci Místních
akčních plánů vzdělávání (MAP). Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Odboru strategického
rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu paní Ing. Marta Novotná za tuto činnost
vyslovila poděkování za dobrou spolupráci.
Přehled účasti zástupce MAS Hranicko na jednáních vyplývajících z výše uvedených funkcí:
Druh jednání

Místo
konání

Datum konání

jednání Výboru NS MAS

Praha,
Olomouc

14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 13.
10., 11. 11., 8. 12.

zasedání Regionální stálé konference Olomouckého kraje

Olomouc

18. 2., 1. 6., 18. 11.

jednání pracovní skupiny Stanovy při NS MAS

Praha

12. 10., 3. 11., 16. 12.

jednání Národní stálé konference

Praha

23. 1.

převzetí podpisových práv k účtu KS MAS OK

Šumperk

10. 3.

prezentace CLLD na setkání diecézních projektových manažerů
České biskupské konference

Olomouc

29. 4.

jednání s náměstkem hejtmana OK Pavlem Šoltysem o podpoře
MAS ze strany Olomouckého kraje v roce 2016

Olomouc

15.10.

Jednání se sekretariátem RSK OK za účelem předání podkladů
k vydání Stanoviska RSK k MAP

Olomouc

4.11.

Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov

Praha

25.11.

OSTATNÍ
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 2015
SLOŽENÍ, ROLE A PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Management MAS v roce 2015 pracoval ve složení 2, později 3 zaměstnanců na plný úvazek,
jež zajišťují veškerý chod a provoz spolku. Hlavním manažerem MAS je od roku 2008
Mgr. František Kopecký a finanční manažerkou/asistentkou je od července 2014 Ing. Zuzana
Zajícová. Od 1. 7. 2015 pracuje jako projektový manažer na hlavní pracovní poměr
Bc. Tomáš Václavík, který byl od 1. 1. do 30. 6. 2015 formou dohody o provedení práce zaměstnán
na pozici projektového manažera v rámci projektu spolupráce 22. kolo.

34

MAS HRANICKO Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

František Kopecký

Zuzana Zajícová

Tomáš Václavík

ÚČAST NA AKCÍCH
Management MAS se v roce 2015 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
21.1.
22.1.

Typ a název akce
Jednání Valné hromady Krajského sdružení
Národní sítě MAS Olomouckého kraje
Workshop Programové období 2014+
aneb dotační fondy po lopatě

27.1.

Setkání partnerů CSV v Olomouckém kraji

10.2.

Setkání starostů ORP u kulatého stolu

3.3.

Seminář CLLD v operačních programech

11.3.

Jednání Valné hromady Národní sítě MAS

13.3.
24. -27.3.
2.4.
3.4.

Seminář Krátké potravinové řetězce
Training of trainers Strategic planning
in rural areas
Konference Vybrané problémy ochrany přírody
a krajiny a možnosti nápravy s využitím
evropských a národních dotačních programů
Pracovní setkání Krajského sdružení Národní sítě
MAS

Místo
konání

Účast

Olomouc

Kopecký, Zajícová

Olomouc

Kopecký, Václavík,
Zajícová

Olomouc
Hranice
Praha
Zábřeh na
Moravě
Praha

Kopecký, Zajícová
Kopecký, Václavík,
Zajícová
Kopecký
Kopecký, Zajícová
Zajícová

Makedonie Kopecký
Praha

Zajícová

Olomouc

Kopecký

15.4.

Seminář Představení Integrovaného regionálního
Olomouc
operačního programu

Kopecký, Zajícová

21.4.

Seminář Zdroje financování a finanční řízení NNO Praha

Zajícová

28.4.

Setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje

26.5.

Seminář Komunitou podporované zemědělství

3.6.
8.6.
21.-23.6.
24.7.
5.8.

Pozlovice
Lipník nad
Bečvou

Seminář Jak na přeshraniční projekty s Polskem v
Olomouc
období 2014-2020
Seminář k projektům spolupráce 22. kolo PRV
Studijní cesta do polského příhraničí s projektem
„Venkovská muzea pod společnou střechou“
Předání ocenění Vesnice roku Olomouckého
kraje
Informační seminář pro MAS ke strategiím CLLD
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Kopecký
lektoroval

Kopecký
přednesl
příspěvek

Kopecký, Zajícová
Kopecký
Kopecký

Chocerady Kopecký
Polsko

Kopecký, Václavík,
Zajícová

Černotín

Kopecký

Olomouc

Kopecký, Václavík,

Kopecký
moderoval
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Zajícová
Kopecký, Václavík,
Zajícová
Kopecký

8.9.

Setkání starostů ORP u kulatého stolu

Hranice

22.9.

Setkání obcí Cyklostezka Bečva

Hranice

24.9.

Slavnostní otevření expozice

Týn nad
Bečvou

Kopecký

Dolní
Bušínov

Kopecký

Olomouc

Kopecký, Václavík,
Zajícová

Studijní cesta v rámci projektu E-ONE
Seminář pro zpracovatele Místních
akčních plánů
Jednání Pracovní skupiny Příprava
národní konference Venkov

Itálie

Václavík

Praha

Václavík

Velehrad

Kopecký

Setkání MAS a MMR k CLLD

Brno

Kopecký

1.10.
8.10.
10.-14.10.
13.10.
14.10.
20.10.
27.10.
11. 11.

Informační setkání Možnosti podpory zkracování
odběratelských řetězců, místních trhů a jiná
podpora z PRV ČR
Workshop a konference Evropské fondy
a MAS (podruhé) a po lopatě

Seminář Hospodaření s vodou v krajině Prevence
Brno
sucha i povodní na jižní Moravě
Seminář Nové programové období
Buchlovice
PRV z pohledu MAS

Zajícová
lektorovala
Kopecký
Kopecký
facilitoval
Kopecký, Václavík, Kopecký
Zajícová
moderoval
Zajícová

12..13.11.

Národní konference venkov

Velehrad

26.11.

Seminář Dotace pro obce k aktuálním
výzvám IROP

Olomouc

Zajícová

30.11.2.12.

Odborná exkurze

Slovensko

Kopecký

Olomouc

Zajícová

Praha

Kopecký

Olomouc

Kopecký, Zajícová

2.12.
3.12.
17.12.

Závěrečná konference projektu Zavádění
systémových nástrojů soc. začleňování
v soc. vyloučených lokalitách
Workshop pro MAS k CLLD – programový rámec
OPZ, Praha
Pracovní setkání KS MAS OK

Akce Vesnice roku Olomouckého kraje v Černotíně
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SPOLUPRÁCE SE STUDENTY
Rok 2015 byl plodný i na spolupráci MAS se studenty vysokých škol a to v podobě poskytnutí
povinné praxe během studia či konzultací a intenzivní spolupráci při tvorbě bakalářských a
diplomových prací. MAS využila tohoto partnerského přístupu především při sběru podkladů a
tvorbě textů SCLLD, naopak studenti připravovali své výstupy s vědomím, že naleznou praktické
využití a nejsou psány jen do „šuplíku“. Přehled spolupracujících studentů uvádí tabulka níže:
Jméno
studenta
Pavla
Bergloviecová

Markéta
Kostková

Dita
Schneiderová

Vojtěch
Šponar

Tomáš
Václavík

Obor studia

Typ spolupráce

Role MAS

Filozoficko-přírodovědecká
fakulta Slezské univerzity
v Opavě, obor Lázeňství
a turismus
Fakulta přírodovědecká
Univerzity Palackého
v Olomouci, obor Regionální
geografie

bakalářská práce
"Cyklodoprava
a cykloturistika v
regionu Hranicko"

pomoc s vytvořením osnovy,
konzultace, poskytování
podkladů, oponentský posudek,
výstupy využity v SCLLD
konzultace a vedení tvorby
kartografických map regionu
Hranicko, výstupy využity
v SCLLD

Ekonomická fakulta VŠB-TU
Ostrava, obor Eurospráva

odborná praxe v
rozsahu 70 hodin
diplomová práce
"Návrh implementační
části Strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje na
území Hranicka"

konzultace, poskytování
podkladů, oponentský posudek,
výstupy využity v SCLLD

diplomová praxe v
rozsahu 120 hodin

konzultace a vedení tvorby
kartografických map regionu
Hranicko, výstupy využity
v SCLLD

spolupráce na
diplomové práci
a oponentura DP

vypracování oponentského
posudku k diplomové práci,
poskytnutí dat a podkladů k DP

Fakulta přírodovědecká
Univerzity Palackého v
Olomouci, obor Regionální
geografie
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně,
obor Socioekonomický a
environmentální rozvoj regionu

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015
zaokrouhleno na celé tisíce
NÁKLADY

VÝNOSY

nákupy (materiály, energie)

82 000 Kč

tržby za vlastní výkony

služby

644 000 Kč změna stavu zásob nedokončené výroby

osobní náklady

915 000 Kč aktivace

-65 000 Kč
0 Kč

daně a poplatky

0 Kč

ostatní (dary, jiné)

11 000 Kč

odpisy majetku

914 000 Kč přijaté příspěvky

poskytnuté příspěvky

50 000 Kč

CELKEM

100 000 Kč

ostatní (zúčtování fondů)
tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv aj.

825 000 Kč
0 Kč
166 000 Kč

provozní dotace

1 769 000 Kč

2 616 000 Kč CELKEM

2 795 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

37

179 000 Kč

MAS HRANICKO Z. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

MAS HRANICKO Z. S.
Výroční zpráva MAS Hranicko 2015
VYDALA:
MAS Hranicko z. s.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Mgr. František Kopecký
+420 773 583 020
f.kopecky@regionhranicko.cz
mas@regionhranicko.cz
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

www.regionhranicko.cz
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