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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS HRANICKO  
 
MAS Hranicko z. s. 

 

Sídlo: 

Tř. 1. Máje 328 

753 01 Hranice 

 

IČ: 270 179 15 

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

L 6960  

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

 

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

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

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

z Evropské unie a z národních dotačních a grantových programů.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ČLENOVÉ MAS HRANICKO K 31. 12. 2017 
 

NÁZEV ČLENA 
ZÁJMOVÁ 

SKUPINA * 
BYDLIŠTĚ/SÍDLO ČLENEM OD 

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

Mikroregion Hranicko 1 Hranice 1. 11. 2006 

Obec Bělotín 1 Bělotín 9. 2. 2006 

Obec Býškovice 1 Býškovice 20. 1. 2015 

Obec 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 

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

Dostalík Jiří  2 Bělotín 14. 10. 2014 

Gadas Richard 2 Opatovice 15. 6. 2016 

Hradil Arnošt 2 Provodovice 9. 2. 2006 

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

Juráň Jaroslav  2 Skalička 4. 11. 2010 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=818287&typ=PLATNY
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KOPČA LESY s.r.o. 2 Skalička 20. 1. 2015 

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

Šnajdárek Oldřich  2 Klokočí 9. 2. 2006 

Trna Jiří  2 Slavíč 9. 2. 2006 

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

Zemědělské družstvo Partutovice 2 Partutovice 9. 2. 2006 

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

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

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 

Eduka Bábetko, z.s. 4 Hranice 11. 12. 2017 

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

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

Aeroklub Hranice, z.s. 5 Drahotuše 17. 2. 2006 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Hranice 
5 Hranice 20. 4. 2015 

GOLF CLUB Radíkov, z.s. 5 Radíkov 9. 2. 2006 

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

CAO – JS JUKO, z.s. 5 Rouské 9. 2. 2006 

Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s. 5 Býškovice 25. 11. 2008 

Včelí království z. s. 5 Hranice 20. 1. 2015 

Sbor dobrovolných hasičů Rakov 5 Rakov 20. 1. 2015 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd 5 Horní Újezd 18. 8. 2009 

Ski klub Hranice, spolek 5 Potštát 4. 5. 2007 

Spolek Patriot 5 Olšovec 17. 12. 2007 

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

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice 5 Hranice 9. 2. 2006 

TJ Sokol Horní Újezd, z.s. 5 Horní Újezd 14. 10. 2014 

TJ Sokol Slavíč, z.s. 5 Slavíč 2. 3. 2006 

TJ Střítež nad Ludinou, z.s. 5 Střítež n. L. 9. 2. 2006 

Březík Petr  6 Hranice 14. 10. 2014 

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

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

Mikuš Radovan  6 Všechovice 24. 9. 2008 

Skácel Vojtěch  6 Rakov 30. 9. 2008 

Troup Mirko  6 Hranice 14. 10. 2014 

Wildner Miroslav, Mgr. 6 Hranice 9. 2. 2006 
 

 

CELKEM ČLENŮ 52 

druhy členství:  

• fyzická osoba nepodnikající 8 

• fyzická osoba podnikající 7 
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NOVINKY VE FUNGOVÁNÍ SPOLKU  
 

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

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

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

projednal a následně schválil na svém jednání dne 18.8.2016 (UVMAS/35/2016), MAS tento úvěr 

splatila a uzavřela ke dni 9.6.2017. 

 

Dne 25.5.2017 schválil Výbor MAS na svém jednání úvěr od České spořitelny na předfinancování 

projektu MAP (UVMAS/23/2017) ve výši 400.000,-Kč. Úvěr byl splacen a uzavřen ke dni 24.11.2017. 

 

Vzhledem k nutnosti splatit úvěr na MAP 400.000,-Kč a nerovnoměrnému proplácení částek z Režií 

MAS bylo nutné vyřídit dlouhodobý úvěr. Takovýto úvěr jsme už měli po celou dobu minulého 

období 2008-2013.  

Výbor MAS na svém jednání dne 22.11.2017 schválil využití kontokorentního úvěru za stanovených 

podmínek Českou Spořitelnou a.s. do výše 1. mil. Kč (UVMAS/47/2017). 

 

 

AKTUALIZACE VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ MAS 
 Vnitřní směrnice – na základě návrhu Kontrolní komise MAS Hranicko ze dne 25.4. 2017, která žádala 

dát do souladu pracovní pozice v pracovních smlouvách a vnitřních směrnicích MAS, byla 

provedena aktualizace  Směrnice č. 1 - Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, kde došlo ke 

konkrétnějšímu sesouladění názvů pracovních pozic dle pracovních smluv a názvů pozic, tak jak je 

používáme v běžném styku a jsou tak nazvány také ve schématech řízení SCLLD a ostatních projektů 

(součást směrnice). Zároveň došlo k aktualizaci směrnice MAS Hranicko č. 2 - Pro vedení účetnictví a 

oběh účetních dokladů, která byla upravena v odstavci D bodu č. 2, kde byla uvedena skutečnost 

týkající se zařazení majetku MAS, kterou vykonává naše účetní firma Tigra s.r.o. od 1.1.2015, kdy 

převzala účetnictví MAS Hranicko. 

Valná hromada MAS schválila aktualizace směrnic dne 6.6. 2017 usnesením UVHMAS/9/2017. 

 

 

• právnická osoba 9 

• nestátní nezisková organizace 18 

• obec 8 

• dobrovolné sdružení obcí 1 

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

sektor:  

• soukromý 40 

• veřejný 12 

* zájmové skupiny: 

1 - obce 9 

2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství 12 

3 - podnikání v ostatních oblastech 4 

4 - vzdělávání, sociální služby 4 

5 - spolky 16 

6 - občané 7 
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 Aktualizace Stanov MAS – V roce 2017 byla provedena aktualizace Stanov MAS hned 2x: 

1) na základě návrhu Výboru MAS snížit počet členů Výboru z 13 na 11 a to z důvodu pravidelné 

absence některých členů Výboru MAS. Aktualizované Stanovy MAS byly schváleny VH MAS 

6.6.2017 usnesením UVHMAS/4/2017. 

2) při přípravě administrativních procesů dotačních programů management MAS narazil na 

kompetenci Kontrolní komise, která musí veškerá svá zjištění a zprávy předkládat Valné 

hromadě MAS ke schválení a rozhodnutí o nápravných opatřeních. Management toto 

považoval za zbytečně komplikovaný postup, který by zpomalil administraci vyhlášených 

výzev. Dle návrhu předsedy KK jsme provedli hloubkovou revizi Stanov MAS, díky níž bylo 

upraveno:  

o Úprava počtu obcí v ORP na 32 (přibyla Luboměř pod Strážnou) 

o doplnění střetu zájmů a etického kodexu 

o pro šetření žádostí o přezkum a stížností žadatelů kontrolní komisi přiznaná samostatná 

působnost (bez schvalování nápravných opatření Valnou hromadou) 

o doplněna povinnost vystupujícího člena uhradit členský příspěvek za daný rok v plné výši 

o upřesnění poněkud zamotaných působností u Výboru MAS v souvislosti s dotačními programy 

o Hlavní činnosti doplněny o: „tvorba a realizace strategických plánů a projektů v oblasti 

regionálního vzdělávání“ 

Valná hromada MAS schválila aktualizaci Stanov MAS dne 11.12. 2017 usnesením UVHMAS/35/2017. 

 

 

 Tvorba Etického kodexu - Etický kodex podepíšou všechny osoby/členové orgánů MAS, kteří  jsou 

součástí hodnotícího procesu (Management MAS, Výběrová komise, Výbor, Kontrolní komise, v 

případě vyhotovení odborných posudků odborní konzultanti).  

Valná hromada MAS schválila Etický kodex dne 4.10.2017 usnesením UVHMAS/28/2017. 

 

 Tvorba Statutu Výběrové komise –  Statut Výběrové komise upravuje fungování a pravomoci 

Výběrové komise. Do působnosti Výběrové komise patří zejména věcné hodnocení projektů 

předložených žadateli v rámci výzev, vyhlašovaných MAS, a to dle předem daných hodnotících 

kritérií a vytvoření seznamu žádostí, doporučených k podpoře. Statut dále upravuje podmínky 

využívání nečlenů MAS či odborných konzultantů při hodnocení žádostí a  obsahuje také Jednací 

řád komise.  

Valná hromada MAS schválila Statut Výběrové komise dne 11.12.2017 usnesením UVHMAS/36/2017. 

 

 Tvorba Statutu Kontrolní komise – Pozice Kontrolní komise je upravena ve Stanovách, její činnost je 

pak detailněji rozpracována ve Statutu. Kontrolní komise kontroluje metodiku způsobu výběru 

projektů a jejího dodržování, kontroluje hodnocení projektů dotačních programů, realizovaných MAS 

Hranicko a vyřizuje žádosti žadatelů o přezkum hodnocení projektů a stížnosti na činnost MAS. V rámci 

své agendy vykonává také pravidelnou kontrolu činnosti spolku.  

Valná hromada MAS schválila Statut Kontrolní komise dne 11.12.2017 usnesením UVHMAS/36/2017. 

 

 Směrnice CLLD č.1/2017 Interní postupy pro implementaci SCLLD, Programový rámec MAS-IROP –

Interní postupy byly zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, 

hodnocení a výběru projektů MAS Hranicko pro Integrovaný regionální operační program na 

programové období 2014-2020. Interní postupy jsou nezbytným předpokladem pro vyhlášení a 

administraci výzev v IROP a jsou zpracovány na základě tzv. minimálních požadavků Řídicího orgánu 

IROP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, a v souladu se Stanovami a vnitroorganizačními 

směrnicemi MAS Hranicko z. s.  

Valná hromada MAS schválila směrnici dne 11.12.2017 usnesením UVHMAS/36/2017. 

  

 

 Směrnice CLLD č.2/2017 Interní postupy pro implementaci SCLLD, Programový rámec MAS-PRV –

„Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti.“ 

Tyto Interní postupy řeší využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v Programu rozvoje 

venkova v programovém období 2014 -2020. Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit 
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jednotná závazná pravidla v oblasti řízení Výzev (plánování, příprava a vyhlašování), hodnocení, 

výběru projektů a monitoringu  dotačního programu MAS-PRV MAS Hranicko z. s. a dále pro 

komunikaci se žadateli. 

Postupy byly zpracovány MAS Hranicko z. s. a navazují na metodické dokumenty v rámci 

Jednotného metodického prostředí 2014 -2020. Interním postupům jsou nadřazena PRAVIDLA, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty  Programu  rozvoje  venkova  na  

období  2014  –  2020, Opatření 19:  Podpora  místního  rozvoje  na základě iniciativy LEADER (CLLD - 

komunitně vedený místní rozvoj) a Opatření 19.2.1: Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje. 

Valná hromada MAS schválila směrnici dne 11.12.2017 usnesením UVHMAS/36/2017. 

 

 

ORGÁNY MAS HRANICKO V ROCE 2017 
 

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

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ (ZÁPISY K DISPOZICI ZDE) 
  

6. 6. 2017  Návrh na odvolání člena ZD Partutovice z Výboru MAS, Aktualizace stanov, Zpráva 

Kontrolní komise z 25.4.2017, Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský 

výsledek MAS Hranicko 2016, Členské příspěvky MAS Hranicko na rok 2017, Plán 

činnosti kanceláře MAS 2017, Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 1 

Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 2 pro 

vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Ukončení členství v MAS Hranicko: 

Obec Ústí, Obec Malhotice, Volby Výběrová komise , Forma odměny členů orgánů 

MAS Hranicko 2017, Aktuální stav projektu MAP pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na 

financování projektu MAP pro Hranicko, projekt MAP II., projekt Budování kapacit 

rozvoje škol II., Aktuální stav SCLLD a Režií MAS, Informace o řádném uplynutí 

mandátu MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje 

a člena Výboru NS MAS  

  

 

4.10.2017  Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017 - 30.6.2017, Smlouva o výkonu 

funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017 - 31.12.2017, Darovací smlouvy minimuzea 

Potštát, Všechovice, SCLLD (Informace o schválení SCLLD, Schválení aktualizované 

SCLLD, Aktualizace harmonogramu výzev, Interní harmonogram přípravy rozběhu 

dotačních programů, Schválení preferenčních kritérií PRV, IROP Interní postupy 

IROP, Schválení Etického kodexu, Statutu Kontrolní komise a Statutu Výběrové 

komise), Aktuální stav Režií MAS, Aktuální stav projektu MAP 

 

 

11.12.2017  Oznámení o ukončení členství Slovan Hranice z.s., Změna druhu členství Veronika 

Hápová (FO→PO), Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd, 

Aktualizace Stanov MAS Hranicko z. s. , SCLLD (Informace o přípravě Výzev MAS, 

Schválení Kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, Kritérií věcného hodnocení 

MAS-IROP, Interních postupů MAS-IROP, Statutu Výběrové a Kontrolní komise, 

Schválení preferenčních kritérií MAS-PRV, Interních postupů MAS-PRV, Aktualizace 

kritérií MAS-OPZ, Aktualizace Harmonogramu Výzev MAS, Schválení změny SCLLD), 

Úvěr od ČS a.s. , Vyhlášení výzvy na MAP II. 

 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-sdruzeni/zapisy-z-jednani
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Zasedání Valné hromady MAS Hranicko v Teplicích nad Bečvou 4.10.2017 

 

 

VÝBOR MAS 
Výbor MAS je statutárním orgánem a rozhodovacím orgánem spolku, má 11 členů. Členové Výboru 

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

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

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

také zmocněná osoba, která právnickou osobu v orgánu zastupuje. 

 

Výbor MAS byl zvolen Valnou hromadou dne 20.1.2015 a v roce 2017 působil v tomto složení:  
 

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Mikroregion Hranicko  Tomášová Marcela 

Obec Partutovice  Šindler Jaroslav 

Obec Skalička  Kočnarová Petra 

Obec Střítež nad Ludinou  Pajdla Petr 

CAO – JS JUKO, z.s. Stržínková Miluše 

Sargánek spol.s.r.o. Sargánek Robert 

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Horní Újezd Veličková Alena 

Skácel Vojtěch Skácel Vojtěch 

Ski klub Hranice, spolek Konečný Filip 

TJ Střítež nad Ludinou, z.s. Černá Jana 

Troup Mirko Troup Mirko 

Obec Ústí (do 6.6.2017) Libor Vykopal 

ZD Partutovice (do 6.6.2017) František Maršálek 
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Vzhledem k neúčasti ZD Partutovice na jednáních Výboru MAS v letech 2016 Výbor MAS doporučil 

VH MAS 7.12.2016 odvolání ZD Partutovice z Výboru MAS. Dne 6.6.2017 bylo na VH MAS schváleno 

ukončení členství obce Ústí v MAS a odvolání ZD Partutovice z Výboru MAS. Zároveň Valná hromada 

schválila změnu stanov spočívající ve snížení počtu členů Výboru MAS ze 13 na 11, proto výše uvedení 

členové Výboru MAS už nebyli nikým nahrazeni. 
 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ (ZÁPISY K DISPOZICI ZDE)  
23. 1. 2017      Aktualizovaná sada indikátorů SCLLD na základě chybníku po 2. kole věcného 

hodnocení a další drobné vynucené úpravy SCLLD, Aktualizace 

Harmonogramu výzev dle reálného vývoje procesu schvalování SCLLD, 

Odměny členů orgánů MAS Hranicko, Výsledek ankety – zájem o členství ve 

Výb. Komisi, Plán činnosti kanceláře 2017, Personální změna v OT MAP, Ukončení 

členství obce Ústí v MAS Hranicko, Uspořádání Valné hromady Národní Sítě MAS 

16.3.2017 v Divadle Stará Střelnice, Různé (Aktuální stav Režií MAS, Ukončení 

funkčního období MAS Hranicko jako předsedy Krajského sdružení MAS 

Olomouckého kraje) 

 

27. 2. 2017 Personální záležitosti MAS Hranicko (Nominace manažerky MAS do pracovní 

skupiny Mezinárodní spolupráce při NS MAS), Aktuální informace SCLLD, 

Odměny členů orgánů MAS Hranicko, Projekt „My pracujeme, pojďte také“  

 

25.5. 2017 Výroční zpráva MAS Hranicko 2016 a hospodářský výsledek MAS Hranicko 2016, 

Zpráva Kontrolní komise 25.4.2017, Aktualizace Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 

1 Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců a Vnitřní směrnice MAS Hranicko č. 

2 pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, Aktuální stav projektu MAP 

pro Hranicko, Úvěr ČS a.s. na financování projektu MAP pro Hranicko, projekt 

MAP II., Forma odměny členů orgánů MAS Hranicko 2017, Členské příspěvky 

MAS Hranicko na rok 2017, Různé (Aktuální stav SCLLD a Režií MAS) 

 

31.8. 2017  Smlouvy o výkonu funkce – vyúčtování 1.1.2017-30.6.2017, Dohody o provedení 

práce Výboru MAS a Kontrolní komise MAS (od 1.7.2017), Smlouva o výkonu 

funkce předsedy MAS Hranicko 1.7.2017-31.12.2017, Darovací smlouvy 

minimuzea Potštát, Všechovice, SCLLD, Informace o schválení SCLLD, Interní 

postupy IROP, Pravomoci Kontrolní komise MAS při kontrole hodnocení projektu, 

Aktualizace harmonogramu výzev, Interní harmonogram přípravy rozběhu 

dotačních programů, Projekt MAP – Výsledky schůzky s vedením města Hranice, 

příprava konference MAP, Projekt MAP II. – předkoordinátor, Různé (Režie MAS, 

VH MAS) 

21.9. 2017 Vymezení aktivit v chystaných výzvách dotačního programu MAS IROP, 

Rozdělení alokací na aktivity ve fichích MAS IROP, Přesun alokace do fiche MAS 

IROP - 03 Sociální služby a komunitní centra-infrastruktura 

 

22.11. 2017  Darovací smlouvy Minimuzea – Skalička, Horní Újezd, Aktualizace Stanov MAS 

Hranicko z. s. , SCLLD - Aktualizace Harmonogramu výzev MAS, Schválení 5 

Výzev IROP, Schválení Fichí a Výzvy PRV, Změny v alokacích dotačního 

programu MAS-OPZ, Informace o přípravě Výzev MAS, Úvěr od ČS a.s. , 

Vyhlášení výzvy na MAP II., Členský příspěvek do NS MAS na rok 2018, Personální 

záležitosti MAS Hranicko, Různé (Režie MAS, Návratná finanční výpomoc z Ol. 

Kraje) 

 

http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/o-sdruzeni/zapisy-z-jednani
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Ideové setkání k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání za účasti vedení Města Hranice, vedení 

MR Hranicko, Výboru MAS Hranicko a Odborného týmu MAP 

 

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

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

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

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

jedná jménem spolku navenek samostatně ve všech věcech. V případě potřeby, především při 

dlouhodobé nepřítomnosti či nemoci, může Předseda Výboru MAS zplnomocnit místopředsedu 

Výboru MAS k výkonu své funkce. 

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

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

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Lázně Teplice nad Bečvou Růžička Zdeněk 

Městys Hustopeče nad Bečvou Vomáčka Václav 

Tělocvičná jednota SOKOL Hranice Kubešová Vladimíra 

Obec Rouské Daniela Tvrdoňová 

TJ Sokol Horní Újezd, z.s. Tomeček Eduard 

 

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

MSc., BBS. 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ 
25. 4. 2017 kontrola činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné 

vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku 

 

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

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

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

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

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

se stanovami spolku. 

 

Valná hromada MAS Usnesením UVHMAS/10/2017 ze dne 6. 6. 2017 schválila počet členů Výběrové 

komise pro následující období v počtu 11 členů. 

Valná hromada MAS Usnesením UVHMAS/11/2017 ze dne 6. 6. 2017 zvolila tyto členy Výběrové 

komise: 
 

NÁZEV ČLENA ZASTUPUJÍCÍ OSOBA 

Obec Býškovice Lesák Ladislav 

Čoček Jiří Čoček Jiří 

Gadas Richard Gadas Richard 

Hradil Arnošt Hradil Arnošt 

Hlaváčková Blanka Hlaváčková Blanka 

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Zaremba Petr 

Včelí království z.s. Malovec Pavel 

Březík Petr Březík Petr 

Mikuš Radovan Mikuš Radovan 

Wildner Miroslav Wildner Miroslav 

ZŠ a MŠ Bělotín Fibich Ivan 

 

 PŘEHLED JEDNÁNÍ 
V roce 2017 neproběhlo žádné jednání Výběrové komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MAS HRANICKO Z. S.        VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 

 

 

11 

SCLLD „STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 

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

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

rozvoje regionu Hranicko 2014-2020“. 

Dne 29.2.2016 MAS podala Žádost o podporu této strategie na 3 řídící orgány: IROP, PRV a OP Z. Dne 

15.12.2016 MAS obdržela výsledek 2. kola věcného hodnocení, v rámci něhož  byl schválen 

programový rámec PRV, na druhou stranu obsahovalo vyjádření řídících orgánů další rozsáhlé výtky 

k nastavení hodnot a zdůvodnění indikátorů jak v programovém rámci MAS-OPZ, tak MAS-IROP. 

 

Během zimních měsíců 2017 byl na základě opakovaných konzultací (z toho 1 osobní na ŘO OPZ 

v Praze) přepracován programový rámec OPZ, jež byl předběžně ze strany řídícího orgánu v této 

podobě akceptován, bohužel se opakovaně nedařilo najít shodu nad podobou programového 

rámce IROP. Koncem března byla na ŘO IROP předložena ke konzultaci 3. verze upraveného 

programového rámce. MAS tak opakovaně musela žádat o prodloužení termínu předložení 

přepracované SCLLD. Průběžně jsme konzultovali stav projektových záměrů s poskytovateli 

sociálních služeb či školami v regionu. Pracovali jsme také na interních postupech MAS a s ŘO PRV 

konzultovali preferenční kritéria Fichí PRV.  

 

Opakované konzultace s Řídícím orgánem IROP pokračovaly hledáním vyhovujících odůvodnění 

hodnot indikátorů, v některých případech i vynucenými změnami cílových hodnot až do 4.7.2017, 

kdy byla po 5 kolech konzultací podána přepracovaná SCLLD do 3. kola věcného hodnocení.  

4.8. jsme obdrželi kladný výsledek věcného hodnocení a tedy tím i schválení naší SCLLD 

(videoreprotáž z 10.10.2017 zde: https://youtu.be/j5rNylvINCE?t=125) 

 

 

Především od červencového podání přepracované SCLLD až do konce roku jsme se intenzivně 

věnovali též dalším nutným činnostem směřujícím k přípravám Výzev. Jednalo se o tvorbu Interních 

postupů IROP a PRV, finalizaci Statutů Výběrové a Kontrolní komise, Etického kodexu, tvorbě 

preferenčních kritérií PRV, kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení v 

PRV, s potenciálními žadateli jsme konzultovali jejich záměry tak, abychom vhodně nastavili datum 

vyhlášení i uzávěrky Výzev, dále pak max. výši celkových způsobilých výdajů na projekt, rovněž jsme 

aktualizovali harmonogram Výzev a alokace do jednotlivých Výzev především v programovém 

rámci IROP. Veškerá činnost směřovala k co nejrychlejšímu vyhlášení prvních 5 Výzev v programovém 

rámci MAS-IROP a 1 Výzvy se 4 Fichemi v MAS-PRV ihned zkraje roku 2018.  První 2 Výzvy v MAS-OPZ 

jsou plánovány na první čtvrtletí 2018.  

 

Řídící orgán IROP v prosinci 2017 definitivně schválil znění 1. až 5. Výzvy včetně kritérií formálních 

náležitostí a přijatelnosti (KFN+P) a kritérií věcného hodnocení (KVH), dle nichž budou předložené 

projekty bodovány. 

 

Po schválení 4 Fichí 18.12.2017 včetně preferenčních kritérií, jsme připravili též podklady a vzory 

nepovinných příloh týkajících se naplnění preferenčních kritérií u dotačního programu MAS-PRV, kde 

nám bylo na konci roku přislíbeno schválení Výzvy č.1 ihned po Novém roce s datumem vyhlášení 

Výzvy 8.1.2018.  

 

V dotačním programu MAS-OPZ se podařilo připravit tzv. Avíza výzev, které podaly potenciálním 

žadatelům celkem jasný a detailní přehled o základních parametrech jako jsou podporované 

aktivity, oprávnění žadatelé, max. rozpočty projektů apod. Vyhlášení prvních Výzev je plánováno na 

únor 2018. 

 

https://youtu.be/j5rNylvINCE?t=125
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 OBSAH SCLLD 
 

Strategické cíle, priority a specifické cíle 

 
 

Základní přehled Fichí  

programový 

rámec 

SCLLD 

vazba na OP 

Fiche 

označení název 

MAS-IROP 

 IROP - SC 1.2 MAS-IROP 01 
Parkovací systémy  

Bezpečnost dopravy 

IROP - SC 1.2 MAS-IROP 02 Cyklodoprava 

IROP - SC 2.1 MAS-IROP 03 
Sociální služby  

Komunitní centra 

IROP - SC 2.1 MAS-IROP 04 Sociální bydlení 

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

IROP - SC 2.4 MAS-IROP 06 
Infrastruktura předškolního vzdělávání  

Infrastruktura základních škol 

MAS-OPZ 

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

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 

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

OP Z - SC 2.3.1 MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 

MAS-PRV 

PRV - Článek 17, odstavec 1., 

písmeno a) 
MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 

PRV - Článek 17, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 

PRV - Článek 19, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 13 Drobné podnikání 

PRV - Článek 19, odstavec 1., 

písmeno b) 
MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 
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PRV - Článek 35, odstavec 2., 

písmeno d) 
MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 

PRV - Článek 44 MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 

 

Harmonogram Výzev  

(pzn.: verze aktuální k 31.12.2017) 

MAS-IROP – částky jsou uvedeny v celkových způsobilých výdajích, jež už sčítají dohromady 95% dotace a 5% vlastního 

spolufinancování žadatelů 

MAS-OPZ – částky jsou uvedeny v celkových způsobilých výdajích, jež se v drtivé většině rovnají zároveň rozpočtům budoucích 

projektů, neboť se jedná o dotaci 100%. 

MAS-PRV – částky jsou uvedeny ve výši samotné dotace, jež tvoří dle jednotlivých FIchí 45-60% celkovéch rozpočtů budoucích 

projektů 

Číslování 
Fichí 

Názvy Fichí/rozdělení aktivit 
do Výzev 

2018 zima 2018 léto 2019 2020 
Celkem za 

období 

MAS-IROP 01 
Parkovací systémy  0 0 1 000 000 0 1 000 000 

Bezpečnost dopravy 2 922 249 0 2 485 248 0 5 407 497 

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 18 321 436 0 0 0 18 321 436 

MAS-IROP 03 
Sociální služby  2 700 000 0 0 0 2 700 000 

Komunitní centra 1 204 568 0 0 0 1 204 568 

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

MAS-IROP 05 
Sociální podniky - 
infrastruktura 0 1 301 523 0 0 1 301 523 

MAS-IROP 06 

Infrasruktura předškolního 
vzdělávání  0 0 1 552 666 0 1 552 666 

Infrastruktura základních 
škol 9 361 273 0 1 000 000 0 10 361 273 

  Celkem MAS-IROP v Kč 34 509 526 3 454 042 8 190 433 0 46 154 000 

MAS-OPZ 07 
Sociální služby - neinvestiční 
podpora 6 090 000 0 0 0 6 090 000 

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 0 3 209 846 1 604 923 1 232 461 6 047 230 

MAS-OPZ 09 
Sociální podniky - 
neinvestiční podpora 0 2 106 462 0 0 2 106 462 

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 2 708 308 0 0 0 2 708 308 

  Celkem MAS-OPZ v Kč 8 798 308 5 316 308 1 604 923 1 232 461 16 952 000 

MAS-PRV 11 
Rozvoj zemědělských 
podniků 1 813 447 1 813 447 1 813 447 1 813 447 7 253 788 

MAS-PRV 12 
Zemědělské a potravinářské 
produkty 1 763 079 0 1 763 079 0 3 526 158 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 1 773 154 1 329 865 0 1 329 865 4 432 884 

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 2 014 947 0 0 0 2 014 947 

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 0 1 914 200 0 0 1 914 200 

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

  Celkem MAS-PRV v Kč 7 364 627 5 514 012 4 033 026 3 143 312 20 054 977 

 CELKEM v Kč 50 672 461 14 284 362 13 828 382 4 375 773 83 160 977 
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ŽÁDOST O ZMĚNU SCLLD 
MAS Hranicko podala 12.12.2017 první žádost o změnu SCLLD.  

Jednalo se o přesun částky ve výši 372.462 Kč z opatření MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti do 

opatření MAS-OPZ07 Sociální služby - neinvestiční podpora, kde se tak celková alokace navýšila na 

6 090 000 Kč. Dále došlo k opravě dvou drobných nedostatků uvedených v akceptačním dopise 

schválení strategie. 

 

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

na webu www.regionhranicko.cz/sclld.   

 

 

PŘEHLED JEDNÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SCLLD 

 PRACOVNÍ SKUPINY A PRACOVNÍ SETKÁNÍ 
Dne 18.1.2017 proběhlo pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb, činných na území ORP 

Hranice (Charita, ELIM Hranice, Domov seniorů), na kterém byly těmto potenciálním žadatelům 

SCLLD MAS Hranicko prezentovány jednotlivá opatření a podporované aktivity  v oblasti sociálních 

služeb pro aktuální programové období, týkající se jak investic do infrastruktury sociálních služeb, tak 

prostředků určených na provoz sociálních služeb. Poskytovatelé se shodli, že jsou při přípravě projektů 

limitováni nemožností zaměřit projekt pouze na cílovou skupinu seniorů, zástupce Charity pak 

upozornil na zvyšující se potřebu zavedení paliativní péče, která na Hranicku prozatím chybí (a kterou 

bohužel také není možné z evropských prostředků financovat). 

 

21.4.2017 se uskutečnilo Diskusní setkání „Jak dostat potraviny vyrobené na Hranicku k zákazníkům?“ 

v rámci Farmářských trhů Regionu Hranicko. V úvodu setkání byl představen dotační titul MAS 

Hranicko, jehož cílem je podpora spolupráce místních výrobců a producentů potravin. Poté se o 

svou zkušenost s prodejem vypěstované zeleniny a ovoce formou bedýnek podělili manželé 

Partschovi z Farmy Macek ze Svésedlic na Olomoucku. Následovala diskuse o možnostech využití 

konkrétních variant podpory. Reportáž z akce zde: https://www.youtube.com/watch?v=-

_JrLJiry7o&feature=youtu.be&t=204  

  

13.9. 2017 byla hlavním bodem VIII. jednání pracovní skupiny Životní prostředí, technická a dopravní 

infrastruktura podrobná specifikace preferenčních kritérií včetně bodového hodnocení u 3 fichí 

dotačního programu MAS-IROP: 

 MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy 

 MAS-IROP 02 Cyklodoprava 

 MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání 

 

25.9. 2017 proběhlo VIII. jednání pracovní skupiny Obyvatelstvo a sociální infrastruktura jejímž hlavním 

bodem byla tvorba preferenčních kritérií pro opatření  

 MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra – infrastruktura, Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

 MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra – infrastruktura, Aktivita Rozvoj komunitních center 

 MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 

 

26.9. 2017 se opět sešla na IX. jednání pracovní skupina Životní prostředí, technická a dopravní 

infrastruktura, aby dokončila tvorbu preferenčních kritérií pro oblasti MAS-IROP 02 Cyklodoprava a  

MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání 

10.11. 2017 proběhla Informační schůzka o možnostech získání dotace z programu MAS-IROP – 

Aktivita Infrastruktura ZŠ určená zástupcům škol z regionu, které mají konkrétní projektové záměry a 

http://www.regionhranicko.cz/sclld
https://www.youtube.com/watch?v=-_JrLJiry7o&feature=youtu.be&t=204
https://www.youtube.com/watch?v=-_JrLJiry7o&feature=youtu.be&t=204
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reálný výhled splnění všech přípravných kroků (např. podání žádosti o stavební povolení) tak, aby 

podali žádost o podporu do chystané Výzvy MAS. 

16.11. 2017 navázala obdobná Informační schůzka o možnostech získání dotace z programu MAS-

IROP – Aktivita Cyklodoprava 

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

 

 

ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ 

MAS HRANICKO – REŽIE MAS 
 

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

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

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

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

animační činnosti MAS a animaci škol. 

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

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

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

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

 

Žádost byla ze strany poskytovatele dotace MMR schválena již v roce 2016. I když bylo řídícím 

orgánem původně avizováno, že prostředky na režie bude možno proplácet až po schválení SCLLD, 

díky aktualizaci pravidel SCLLD bylo možné žádat o proplacení již ve fázi, kdy SCLLD prošla 1. kolem 

věcného hodnocení.  

 

Dne 29.11.2016 byla podána řádná Žádost o proplacení (ŽoP) za 1. etapu, tedy za období 1.7.2015-

31.10.2016 a to v celkové výši 1.656.999,31,-. Administrací na CRR byla jako způsobilé výdaje přiznána 

částka 1.386.831,47,- Kč, korekce byly uděleny ve výši 270.167,84,- Kč. Korekce se týkaly  hlavně 

chybně uplatněných výdajů ve výši 211.744,-Kč na mzdu Kopeckého za období 07/2015-12/2015, 

která byla hrazena z dotace POV Ol. Kraje, dále se korekce týkaly nepodporovaných aktivit ve 

výkazech práce manažera F. Kopeckého a Václavíka, cestovného a několika faktur.  

V rámci vypořádání ŽOP byla MAS Hranicko uznaná částka 1.317.489,89,-Kč (95%) k proplacení, 

v rámci průběžné platby nám již bylo uhrazeno 1.213.645,80,-Kč tudíž nám dne 27.2.2017 byla na účet 

MAS zaslána zbývající částka 103.844,09,- Kč  (95%). 

MAS Hranicko podala námitky proti udělené korekci, které byly vypořádány pouze do výše 1.411,70,-

Kč. Vlivem dlouhé doby vypořádávání námitek jsme nemohli podat ŽOP za II. etapu v řádném 

termínu do 27.5.2017. Naštěstí bylo i přes tuto skutečnost možno podat alespoň průběžné platby.  

 

Dne 1.3. 2017 byla podána průběžná žádost o proplacení a to na částku 284.666,- Kč. Administrací 

na CRR byla jako způsobilé výdaje přiznána částka 278.862,85,- Kč, korekce byly uděleny ve výši 

5.803,15,- Kč. Dne 24.3.2017 byla na účet MAS zaslána částka 264.919,71,-  (95%). Korekce se týkaly 

hlavně nepodporovaných aktivit ve výkazech práce manažera F. Kopeckého. 

 

http://www.regionhranicko.cz/projekt.php?sekce=mas-hranicko&podsekce=projekty-spoluprace&uname=Strategie-rozvoje-regionu-HRanicko-2014-2020-39&path=/www/doc/www.regionhranicko.cz/www/dokumenty/projekty/39/Pracovni%20skupiny#docs
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Dne 2.8.2017 byla podána řádná Žádost o proplacení (ŽoP) za 2. etapu, tedy za období 1.11.2016-

30.4.2017 a to v celkové výši 765.883,81,-. Administrací na CRR byla jako způsobilé výdaje přiznána 

částka 761.806,56,- Kč, korekce byly uděleny ve výši 4.077,25,- Kč. Korekce se týkaly 

nepodporovaných aktivit ve výkazech práce manažera F.  

V rámci vypořádání ŽOP byly MAS Hranicko způsobilé výdaje ponížené o korekce a již vyplacené 

platby v rámci průběžného proplacení uhrazeny na bankovní účet dne 25.10.2017 ve výši 

458.796,52,-Kč. 

 
Dne 4.10. 2017 byla podána průběžná žádost o proplacení a to na částku 448.179,- Kč. Administrací 

na CRR byla jako způsobilé výdaje přiznána celá částka, korekce nebyly uděleny. Dne 18.10. 2017 

byla na účet MAS zaslána částka 425.770,05,-  (95%).  

 

Dne 28.11.2017  měla být v řádném termínu podána ŽOP za 3. etapu. Vlivem podání Žádosti o změnu 

dne 13.10.2017 týkající se úprav finančního plánu byl však termín podání ŽOP posunut na 7.12.2017. 

Dne 6.12.2017 byla podána ŽOP za 3. etapu, do konce roku 2017 jsme byli vyzváni k doplnění ŽOP 

po stránce formálních náležitostí a věcného hodnocení. 

 

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

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

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

„šablony“. MAS má na zajištění této činnosti vyhrazeno 0,5 úvazku. I v roce 2017 zastávala pozici 

animátorky škol Mgr. Hana Gaďurková.  

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) formou finanční podpory osobnostně 

profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení 

zkušeností. Šablony pomáhají školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků, a to 

možností personálního posílení o školní asistenty, školní psychology, speciální pedagogy, sociální 

pedagogy, případně chůvy (pouze v mateřských školách). Důležitými oblastmi podpory jsou také 

usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou mimoškolní 

aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základních škol 

ohrožených školním neúspěchem).  

 

Animátorka komunikuje se všemi školami a školkami v ORP Hranice. Zájem o animaci písemně 

potvrdilo 32 škol z 33, což představuje 96,97% škol z regionu. Podpora školám je poskytována formou 

osobních, telefonických a emailových konzultací dle potřeb škol, na webových stránkách MAS 

v záložce Animace škol jsou postupně doplňovány všechny informace potřebné pro správnou 

realizaci projektů a je vytvořen a stále aktualizován dokument Dotazy k šablonám, který má již 2 části, 

vzniká na základě dotazů jednotlivých škol a je dostupný všem školám.  

Do první vlny šablon se v celé ČR zapojilo cca 75 % škol. V ORP Hranice podalo k 30. 6. 2017, kdy byla 

výzva uzavřena, celkem 18 základních a mateřských škol, což představuje cca 55% škol, které získaly 

celkovou dotaci ve výši 9.640.265,-. Všechny školy využily pomoc animátorky, která pomohla školám 

s registrací do systému, s podáním žádosti, následně pak s vypořádáním připomínek a kontrolou a 

doplněním údajů před vydáním právního aktu. Do šablon se nezapojily ty malotřídní ZŠ a jednotřídní 

MŠ, které nesplňovaly podmínky pro využití personální šablony, a naplnit minimální výši dotace 

200,00,- pouze vzděláváním pro ně bylo při nízkém počtu pedagogů téměř nemožné. Tato situace 

by se měla změnit v druhé vlně šablon, které budou vyhlášeny pravděpodobně v únoru 2018. Dle 

dostupných informací by mělo dojít na základě podnětů z jednotlivých regionů ke snížení úvazků u 

některých personálních šablon a ke snížení minimální výše dotace tak, aby i pro tyto malé ZŠ  a MŠ 

bylo možné se do Šablon II zapojit. Zároveň budou vyhlášeny i šablony pro školní družiny, školní kluby, 

střediska volného času a ZUŠ. 

http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/animace-skol
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U mateřských škol v našem regionu byl největší zájem o šablonu "chůva", kterou si zvolilo celkem 

třináct mateřských škol a šablona byla volena celkem 165x, ve třech MŠ budou díky šablonám 

působit také školní asistenti. Dalšími nejčastěji volenými šablonami bylo "sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv" a "vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - 

zaměřené na matematickou pregramotnost", které si zvolilo 10 mateřských škol.  

Sedm základních škol si zvolilo šablony "Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ" a 

"Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem", na pěti ZŠ bude díky šablonám působit školní 

asistent, nejčetněji volenou šablonou byla "Tandemová výuka", kterou si čtyři školy zvolily celkem 

115x. 

 

V roce 2017 proběhlo 170 konzultací v celkové délce cca 200 hodin, bylo podáno 12 žádostí, 6 škol 

podávalo 1. Zprávu o realizaci a na konci roku se 4 školy připravovaly již na podání 2. Zprávy o 

realizaci. 

30. ledna 2017 proběhlo Setkání MŠ, kterého se zúčastnilo 14 zástupců MŠ na Hranicku a následně  

31. ledna 2017 proběhlo Setkání ZŠ, kterého se zúčastnilo 11 zástupců vedení ZŠ na Hranicku.  

Na tato setkání byli pozváni zástupci ze všech školských zařízení v regionu, řešily se aktuální informace 

k šablonám, zopakovaly se základní informace o výzvě, školy byly upozorněny na ukončení výzvy 30. 

června 2017, jaká je možnost využití finančních prostředky, na co si dávat pozor – bagatelní podpora, 

indikátory, byly představeny praktické pomůcky při realizaci šablon, časový harmonogram, jaké jsou 

přílohy k žádosti, povinná publicita, jak podat žádost o změnu … a proběhla diskuze k šablonám. 

20. října 2017 se animátorka zúčastnila školení v Olomouci, které pořádalo MŠMT ve spolupráci s NS 

MAS ČR pro zástupce MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV a k šablonám 2.  

27. listopadu 2017 se animátorka účastnila konference v Brně, kde proběhl workshop, na kterém se 

řešil mimo jiné průběh a realizace projektů šablon, nejčastější chyby ve ZoR, připravovaná výzva na 

Šablony II, informace o dotazníkovém šetření a metodická podpora projektu SRP. 

 

Animace škol za rok 2017 v číslech 

Počet konzultací  170 

Délka konzultací 200 h 

Počet seminářů pro žadatele 2 

Počet seminářů pro animátora 2 

Počet podaných žádostí 12 

Výše dotace podaných žádostí 5.445.959,- 

Počet podaných Zpráv o realizaci 6 
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Setkání ZŠ k Šablonám 31. 1. 2017 

 

PROJEKTY SPOLUPRÁCE 
 

Na konci července  2017 skončila udržitelnost projektu Spolupráce „Moravsko-polské cesty tradic a 

poznání“ vybudování muzeí na Potštát a ve Všechovice. Management MAS byl pověřen VH MAS 

vytvořením darovacích smluv mezi MAS, městem Potštát a obcí Všechovice. Darovací smlouvy 

schválila VH MAS na svém jednání 4.10. 2017. 

Dne 2.11.2017 skončila udržitelnost projektu Spolupráce „Za poznáním a odkazem předků II.“ 

vybudování muzeí ve Skaličce a Horním Újezdě . Management MAS byl pověřen VH MAS vytvořením 

darovacích smluv pro venkovská muzea mezi MAS a obcemi Skalička a Horní Újezd. Darovací 

smlouvy schválila VH MAS na svém jednání 11.12.2017. 

 

 

DALŠÍ PROJEKTY MAS HRANICKO V ROCE 2017 
 

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

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

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

MAS.  

Zastupitelstvo Olomouckého kraje podvakráte schválilo prodloužení termínu pro vrácení finanční 

výpomoci, nejprve do 30. 6. 2017, následně do 31.12.2017 a uzavření dodatků k veřejnoprávní 

smlouvě.  
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KS NS MAS se snažila během roku 2017 o překlopení půjčky na dar, náměstek Šoltys přislíbil podporu 

a předložil návrh Radě Olomouckého kraje, která bohužel návrh nepodpořila.  

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 23. 11. 2017 svým usnesením č. 

UZ/7/12/2017 schválilo prodloužení termínu pro vrácení návratné finanční výpomoci do 31. 12. 2018 

formou uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě.  

 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ SO ORP HRANICE  

 

 

Zkrácený název projektu: MAP pro Hranicko 

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

Míra dotace: 100% 

 

Výdaje projektu: 

výše přidělené dotace 2 604 672 Kč 

reálně vyčerpáno 2 521 086 Kč 

ušetřeno 83 586 Kč 

 

celkové způsobilé výdaje  2 521 086 Kč 

celkové způsobilé výdaje - investiční 94 981 Kč 

celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 2 426 105 Kč 

 

Pořízení drobného majetku flipchart, dataprojektor, plátno, tiskárna, notebook 94 981 Kč  

Mzdové výdaje  
(superhrubá mzda) 

administrativní tým  

projektový manažer 0,5 
úvazku 

641 039 Kč 

 
 asistentka 0,2 úvazku  

 supervizor 0,05 úvazku  
odborný tým 6 členů * 0,2 úvazku 1 087 606 Kč  

členové PS 24 členů formou DPP 76 500 Kč  
Budování znalostních kapacit semináře, exkurze, workshopy, lektorné, akce pro veřejnost 311 391 Kč  

Režijní výdaje energie, nájem, telefon, internet, účetnictví,… 137 101 Kč  

Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, licence 25 849 Kč  

Cestovné na semináře, konference, setkání příjemců IPo MAP 16 173 Kč  

Publicita projektu letáky, baner, vizitky, 2 zpravodaje, závěrečná brožura 130 446 Kč  

  celkem 2 521 086 Kč  
 

Již od listopadu 2016 jsme se potýkali s chybou monitorovacího systému MS2014+, která musela být 

odstraněna dodavatelem systému. Tuto chybu se se však nepodařilo vyřešit ani do řádného termínu 

podání 1. Zprávy o realizaci (ZoR) a žádosti o platbu, který byl stanoven na 27. 1. 2017. ZoR se z tohoto 

důvodu nepropojila s ŽoP a nemohlo dojít k jejich administraci. Chybu se definitivně podařilo 

odstranit až ke konci dubna 2017 (to jsme měli podávat již 2. ZoR a ŽoP), kdy jsem 1. ZoR i ŽoP úspěšně 

podali a 5. 6. 2017 nám pak byla na účet připsána teprve 2. platba ve výši 1.582.552,-. Složité období 
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jsme překlenuli jen díky úvěry. Na konci září 2017 jsme podávali závěrečnou zprávu o realizaci, která 

do konce roku 2017 ještě nebyla schválena. 

 

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

RT MAP se skládá z administrativního týmu, který v roce 2017 tvoří: 

Členové administrativního týmu MAP 

Manažer projektu (0,5 ú.) Mgr. Hana Gaďurková Od 1. 9. 2016 

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

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

 

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

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

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

MŠMT 

Od 1. 2. 2016 

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

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

Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka MŠ 

Šromotova pastelka 

Od 1. 9. 2016 

Michaela Škrobánková, projektová manažerka Od 14. 11. 2016 

Členové realizačního týmu se setkávali dle potřeby, členové odborného týmu se kooperativně 

scházeli dle potřeby cca jednou za 14 dní a většinu výstupů vytvářeli a připomínkovali na platformě 

Google Disk. 

V lednu 2017 proběhla aktualizace Strategického rámce MAP, manažerkou H. Gaďurkovou byla 

vypracována Průběžná sebehodnotící zpráva za období 1. 2. 2016 – 31. 1. 2017, ve které byl 

zhodnocen dosavadní průběh projektu MAP. Zpráva byla schválena na jednání Řídicího výboru MAP 

22. 2. 2017, dále byly schváleny priority pro rok 2017, návrh akčního plánu na rok 2017 a změna 

Jednacího řádu. 

V květnu 2017 se sešly pracovní skupiny, které navrhovaly aktivity škol a aktivity spolupráce 

k jednotlivým opatřením a sestavovaly akční plány. 

Do konce června byl dokončen strategický dokument „Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko“, 

který byl zaslán ředitelům zřizovatelům a veřejnosti k připomínkování. Po zapracování připomínek byl 

poté na jednání ŘV MAP 19. 7. 2017 schválen. 

Tvorba místního akčního plánu nebyla postavena jen na teoretické činnosti odborníků, ale byla 

doprovázena tzv. „budováním znalostních kapacit“, ve kterém jsme si mohli pilotně vyzkoušet různé 

výukové metody, uspořádali jsme řadu seminářů, workshopů, exkurzí i vzájemných setkávání se 

sdílením zkušeností. Doplňkově se také projekt prezentoval i veřejnosti, a to formou dětské výtvarné 

soutěže, výstavou čtenářských vizitek v Městské knihovně, hodnocením knih v Hranickém zpravodaji 

a účastí na veřejných akcích. Celkový přehled akcí pořádaných v rámci MAP v roce 2017 je 

rozepsán v níže uvedené tabulce.  

Přehled vzdělávacích akcí pořádaných v rámci projektu MAP v roce 2017 

Datum Akce MAP Účastníci Program 

24. 1.2017 
Sdílení dobré praxe MŠ 

Čtyřlístek Milenov 

Učitelé a vedení MŠ na Hranicku  

(9 účastnic) 

Ukázka práce s dětmi v MŠ, práce chůvy, polytechnický koutek, 

prohlídka zařízení, reflexe 

30. 1.2017 
Šablony a spolupráce 

v regionu (MŠ) 

Vedení MŠ na Hranicku 

(16 účastníků) 
Aktuality k tzv. šablonám, nabídka spolupráce v regionu 

31. 1.2017 
Šablony a spolupráce 

v regionu (ZŠ) 

Vedení ZŠ na Hranicku 

(14 účastníků) 
Aktuality k tzv. šablonám, nabídka spolupráce v regionu 

27. 2. 2017 Ideové setkání k MAP pro 

Hranicko 

Partnerství MAP 

(23 os.) 

Prezentace dosavadních výsledků, projektové příležitosti 

2017, diskuze o rozvoji vzdělávání a možnostech spolupráce 
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22. 3.2017 Čtenářská dílna Pedagogové ZŠ z regionu 

(16 os.) 

modelování řešení úkolů ke čtení, vyzkoušené pedagogické 

postupy a tipy na úkoly do čtenářských dílen dle pokročilosti 

čtenářů, vzájemná výměna zkušeností s vývojem čtenářů od 

1. do 5. třídy, volba knížek a vhodnost zahájení dílen čtení 

23. 3.2017 Vzdělávání dětí mladších 

3 let a spolupráce 

s chůvou 

Pedagogové MŠ v regionu 

(14 os.) 

Otevřená hodina s besedou zaměřená na spolupráci s 

chůvou 

30. 3.2017 Otevřená hodina 

řízeného čtení 

Pedagogové ZŠ z regionu  

(12 os.) 

Otevřená hodina řízeného čtení ve 3. ročníku ZŠ. Výuka 

byla vedena za účasti párové učitelky. Do následné reflexe 

se zapojila i učitelka s výraznými zkušenostmi s rozvojem 

čtenářské gramotnosti v mladším školním věku. K dispozici 

byly i vhodné materiály pro podporu učitelů zabývajících 

se rozvojem čtenářské gramotnosti včetně ukázky 

žákovských portfolií. 

4. 4. 2017 Keramika v MŠ  Pedagogové MŠ v regionu (9 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

7. 4. 2017 Spolupráce pedagoga a 

asistenta pedagoga v 

MŠ 

Pedagogové MŠ v regionu 

(10 os.) 

Otevřená hodina s besedou 

12. 4. 2017 Představení práce se 

stavebnicemi Merkur a 

Boffin ve výuce 

Pedagogové ZŠ z regionu (7 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

19. 4. 2017 Výtvarná činnost Pedagogové MŠ z regionu (8 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

19. 4.,  

25. 5. 2017 

Výchova k podnikavosti Pedagogové ZŠ z regionu (10 

os.) 

Seminář na rozvoj kompetencí učitelů v oblasti výchovy k 

podnikavosti, kreativitě a iniciativě 

24. 4. 2017 Pohybová činnost Pedagogové MŠ v regionu (7 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

27. 4. 2017 Informační 

pregramotnost 

Pedagogové MŠ v regionu (8 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

28. 4. 2017 Jak efektivně sestavit 

IVP? 

Pedagogové ZŠ v regionu (14 

os.) 

Workshop k práci s žáky se SVP ve výuce odpovídající 

aktuální školské legislativě, zejména pro žáky s podpůrným 

opatřením II. stupně, jimž bylo doporučeno vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu 

9. 5. 2017 Logopedická prevence 

a hudební činnost v MŠ 

Pedagogové MŠ v regionu (7 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

11. 5. 2017 Týmová spolupráce – 

funkční tým pro žáka 

s postižením 

Pedagogové a asistenti, MŠ, 

ZŠ v regionu (15 os.) 

Workshop zaměřený na metody práce se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

17. 5. 2017 Montessoti pedagogika 

a pomůcky běžného 

života 

Pedagogové MŠ v regionu 

(13 os.) 

Otevřená hodina s besedou 

18. 5. 2017 Sdílení zkušeností se 

zaváděním Hejného 

matematiky 

Pedagogové ZŠ v regionu (8 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

Květen  Výtvarná soutěž DĚTI 

DĚTEM 

Děti ZŠ, MŠ  

(206 obrázků z 11 organizací) 

Výtvarná soutěž určená dětem z mateřských škol a žákům 

ze základních škol regionu Hranicko. Smyslem soutěže bylo 

navázat spolupráci s Dětským domovem Hranice. 

Květen - 

červen 

Výstava čtenářských 

vizitek v MěK Hranice 

Žáci ZŠ Během téměř dvou měsíců byly prezentovány výstupy žáků 

v rámci rozvoje jejich čtenářské gramotnosti. V městské 

knihovně bylo vystaveno 60 knižních vizitek žáků čtyř 

základních škol v regionu.  

Květen - 

červen 

Hodnocení knih 

v Hranickém zpravodaji 

Žáci ZŠ V místním zpravodaji, který je zdarma distribuován do 

všech domácností v Hranicích, bylo zveřejněno 20 

hodnocení knih žáků tří základních škol. 

23. 5. 2017 Kompetence pro vědu, 

výzkum, inovace a 

technologie 

Pedagogové ZŠ v regionu (10 

os.) 

Workshop, seznámení s ověřenými postupy a nástroji na 

podporu motivace a kompetencí žáků ZŠ pro vědu, 

výzkum a inovace ve školní i mimoškolní činnosti 

25. 5. 2017 Environmentální aktivity v 

přírodě 

Pedagogové MŠ v regionu (9 

os.) 

Otevřená hodina s besedou 

6. 6. 2017 Jak na čtenářské 

strategie? 

Pedagogové ZŠ v regionu 

(18 os.) 

Workshop, pedagogové se zamýšleli nad tím, jakými 

konkrétními aktivitami realizují rozvíjení čtenářských 

dovedností u svých žáků při čtení populárně naučných, 

beletristických či oborových textů. Vyzkoušeli si, které 

strategie vedou k vlastnímu porozumění textu a jak se pak 

proměňují ve čtenářskou dovednost skrze lekci s textem pro 

dospělé čtenáře. 
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8. 6. 2017 Sportovní odpoledne pro 

rodiče a děti (Hustopeče 

nad Bečvou) 

Rodiče, děti, žáci, 

pedagogové 

Prezentace projektu MAP 

11. 6. 2017 Pokoř své Hranice Rodiče, děti, žáci, 

pedagogové 

Prezentace základních a mateřských škol a projektu MAP 

(zapojeno 4 ZŠ a MŠ a 2 MŠ. 

31. 5.2017,  

21. 6. 2017 

Digitální kompetence Pedagogové ZŠ v regionu 

(10 os.) 

Workshop, rozvoj digitálních kompetencí vyučujících 

v jejich pedagogické praxi i mimo ni. Stěžejními tématy 

semináře jsou aktuální trendy v oblasti ICT, tj. mobilní 

zařízení (s důrazem zejména na tablety), dále pak 

problematika cloudových uložišť, sociálních sítí, online 

komunikace apod. 

16. – 17. 6. 2017 Studijní cesta Pedagogové ZŠ v regionu 

(17 os.) 

návštěva Inkluzivní školy – 3. ZŠ Holešov 

oběd ve škole, diskusní workshop „Společné aktivity škol 

v rámci projektů MAP II. a Implementace MAP“, 

prezentace projektu MAP Veselí nad Moravou, MAP pro 

Hranicko, čerpání inspirace pro  

19. 6. 2017 Spolupráce pedagoga a 

asistenta pedagoga 

Pedagogové ZŠ, MŠ v regionu 

(18 os.) 

Workshop zaměřený na metody práce se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

20. 6. 2017 

27. 6. 2017 

Polytechnické vzdělávání 

v MŠ 

Pedagogové MŠ v regionu  

(15 os.) 

Workshop zaměřený na získávání znalostí z oblasti 

technicky orientovaných manipulativních činností, 

vlastností technických materiálů a technologií a jejich 

zpracování. 

23. 6. 2017 Letní soutěž škol (Bělotín) Pedagogové ZŠ, žáci Prezentace projektu MAP 

 

Termíny jednání Řídícího výboru MAP a pracovních skupin 

Datum Jednání MAP Účastníci Program 

27. 1.2017 Řídící výbor MAP Členové ŘV 
Hlasování per rollam – schválení aktualizované verze 

Strategického rámce MAP 

22. 2. 2017 Řídící výbor MAP Členové ŘV, OT MAP 

informace o dosavadních aktivitách v rámci MAP, průběžná 

sebehodnotící zpráva, Výsledky pracovních skupin, 

připomínkování ředitelů, zřizovatelů – výběr priorit pro rok 

2017, Prezentace k prioritám Sdílení příkladů dobré praxe – ZŠ, 

MŠ, Projektové příležitosti, Akční plán na rok 2017, Různé 

(šablony pro MŠ a ZŠ), diskuze  

10. 5. 2017 PS1 „předškolní vzdělávání“ Členové PS1 

Projednání Akčního plánu vzdělávání pro Hranicko; Návrh 

aktivit škol a aktivit spolupráce k jednotlivým opatřením; 

Různé 

10. 5. 2017 PS2 „Gramotnosti“ Členové PS2 
Sestavení akčního plánu na rok 2017 – 2023; Informace o 

semináři k rozvoji čtenářské gramotnosti 

10. 5. 2017 PS4 „Polytechnika“ Členové PS4 

stanovit a doporučit aktivity na rok 2017, 2018 (až 2023) 

vystoupení  Mgr. Davida Hawigera - robotika na ZŠ, aktivity 

učitelů 

doporučení členů PS4 (doplnit aktivity do Ročního akčního 

plánu 2017, 2018 - polytechnické vzdělávání, robotika, 

kariérové poradenství, podnikavost a iniciativa) 

různé a závěr 

11. 5. 2017 PS3 „Inkluze“ Členové PS3 

Projednání Akčního plánu vzdělávání pro Hranicko; Návrh 

aktivit škol a aktivit spolupráce k jednotlivým opatřením; 

Různé 

19. 7. 2017 Řídící výbor MAP Členové ŘV, OT MAP 

Činnosti Realizačního týmu MAP – informace o dosavadních 

aktivitách v rámci MAP; Místní akční plán vzdělávání pro 

Hranicko – finální verze; Akční plány na rok 2017, 2018; 

Závěrečná evaluační zpráva; Různé (šablony pro MŠ a ZŠ, 

MAP II, Implementace MAP), diskuze 
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Jednání Řídicího výboru MAP 22.2.2017 

 

Výstupy projektu MAP 

19. července 2017 na jednání Řídícího výboru MAP došlo ke schválení zásadních dokumentů projektu 

MAP pro Hranicko. Byla schválena finální verze dokumentu „Místní akční plán vzdělávání pro 

Hranicko“, který je zpracováván na období 2017 – 2023 a zahrnuje několik částí - analytickou část, 

strategický rámec, akční plán a implementační část. 

Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Hranice, metaanalýzu 

stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a vymezení prioritních 

problémových oblastí vzdělávání v území na základě SWOT analýz jako východisko strategické části. 

Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání na 

území SO ORP Hranice do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o prioritách v 

oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku projektových (investičních i neinvestičních) záměrů škol a 

organizací neformálního a zájmového vzdělávání. Soulad investičních akcí se schváleným 

Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání dotační podpory z 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Strategický rámec MAP lze jednou za šest 

měsíců aktualizovat. Strategický rámec MAP je východiskem pro akční plán pro území SO ORP 

Hranice.  
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Akční plán formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu 

cílového/plánovaného. Akční plán je dále rozpracováván na jednotlivé roční akční plány. Na 

jednání byly schváleny Roční akční plány na roky 2017 a 2018. 

V implementační části pak naleznete popis organizační struktury MAP, fungování MAP a procesní 

diagramy, které budou každoročně využívány při reflexi ročních akčních plánů, při aktualizaci MAP, 

tvorbě nových ročních akčních plánů a při přípravě projektových záměrů. 

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko vznikla také brožura "Tvoříme vzdělávací 

MAPu Hranicka", jejímž cílem je představit myšlenku a výsledky projektu široké veřejnosti. Můžete se v 

ní dočíst, jak vznikal finální dokument Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, jaké další aktivity 

projekt provázely a jaký je výhled do budoucna. 

Všechny důležité dokumenty najdete na webových stránkách MAS v záložce MAP a sekci Hlavní 

výstupy. 

 

PŘÍPRAVA MAP II. 

Realizací projektu MAP pro Hranicko strategické plánování v oblasti vzdělávání v ORP Hranice 

nekončí, ale spíše teprve začíná. Proto se ve středu 27. září 2017 v LD Moravan v Teplicích nad Bečvou 

sešli zástupci vedení města Hranice, ostatních zřizovatelů a ředitelů vzdělávacích institucí na 

Hranicku, aby zhodnotili projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice (MAP 

pro Hranicko) a dohodli se na tom, jak na tento projekt navázat, aby byl co nejvíce užitečný a 

pomohl i nadále rozvíjet oblast vzdělávání v našem regionu. Účastníci se shodli na tom, že je třeba 

podporovat vzdělávací instituce nejen v tom, aby měly kvalitní zázemí, ale aby se  v nich zvyšovala 

kvalita vzdělávání, aby v nich vládla pozitivní atmosféra a rostla tak důvěra rodičů v kvalitu škol. 

Spolupráce všech aktérů v území přinese důležité informace o potřebách škol, všechny subjekty si 

mohou navzájem předávat příklady dobré praxe a vzájemně se inspirovat tak, aby ze všech žáků 

mohli vyrůst silní, sebevědomí a vyzrálí lidé uplatitelní na trhu práce. Videoreportáž z konference zde: 

https://youtu.be/j5rNylvINCE?t=233  

 

Dne 15. 11. 2017 byla vyhlášena výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.  

http://regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/mas-hranicko-zaverecna-brozura-map-3426.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/mas-hranicko-zaverecna-brozura-map-3426.pdf
http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/map
https://youtu.be/j5rNylvINCE?t=233
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Příjem žádostí je do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 10. 2018.  MAS by chtěla podat žádost 

do 2. uzávěrky, tj. v únoru 2018. 

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které pomohou školám 

rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení 

kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I. 

Délka trvání projektu: 36 – 48 měsíců (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2022) 

Výše dotace: až 13.100.000,- Kč pro náš region  

 

Před podáním žádosti je nutné dojít na území SO ORP k dohodě, kdo z oprávněných žadatelů podá 

žádost na tvorbu MAP II.  

Dne 30. 11. 2017 na Valné hromadě Mikroregionu Hranicko bylo přijato usnesení 13/2017, ve kterém 

Valná hromada MR Hranicko schvaluje, aby MAS Hranicko byla nositelem žádosti MAP II. 

Dne 7. 12. 2017 bylo podání žádosti projednáno na Poradě starostů obcí SO ORP Hranice, na kterém 

bylo dohodnuto, že proběhnou návštěvy všech základních škol v regionu, kterých se budou účastnit 

zástupci zřizovatele a ředitelé škol. Smyslem a cílem bude zjistit od ředitelů a také zřizovatelů, co by 

chtěli na své škole zlepšit a jak by jim k tomu mohl pomoci projekt MAP II, 

Dne 19. 12. 2017 pak na jednání Rady města Hranice bylo přijato usnesení 2022/2017, ve kterém Rada 

města Hranic pověřuje MAS Hranicko podáním žádosti o dotaci a zpracováním Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání na Hranicku II. 

 

Konference Rozvíjíme vzdělávání na Hranicku 27. 9. 2017 
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DALŠÍ AKTIVITY MAS HRANICKO V ROCE 2017 
 

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

úřad) na spolupořádání Farmářského trhu regionu Hranicko. Dne 21.4. 2017 se MAS Hranicko 

prezentovala na jarním farmářském trhu. Zaměstnanci MAS vypomohli s montáží a demontáží 

prodejních stánků, v jednom z těchto stánků prezentovali MAS Hranicko, připravované dotační 

programy MAS-PRV a nabízeli produkty značky Moravská brána. V rámci konání jarních farmářských 

trhů MAS využila příležitosti a uspořádala diskusní setkání na téma „Jak dostat potraviny vyrobené na 

Hranicku k zákazníkům?“ Aktualita ze setkání včetně zápisu a prezentací byla zveřejněna na 

webových stránkách MAS Hranicko.  

 

POŘÁDÁNÍ VALNÉ HROMADY NÁRODNÍ SÍTĚ MAS 
MAS Hranicko se v roce 2017 podílela na uspořádání volební VH NS MAS. VH NS MAS se konala dne 

16.3.2017 v prostorách Divadla Stará střelnice. Setkali se zde zástupci MAS z celé republiky a 

projednali výsledky NS MAS za uplynulý rok a zvolili si zde nové orgány. 

Touto VH skončil mandát MAS Hranicko jako člena statutárního orgánu Výboru NS MAS. Reportáž 

z této akce je možno shlédnout zde: https://youtu.be/wdPbMJCGHHc?t=54  

 

EXKURZE „UČÍME SE V JINÝCH KRAJÍCH“ 
Dne 21.11. 2017 proběhla na Hranicku exkurze „Učíme se v jiných krajích“ pro zemědělce z Moravsko-

slezského kraje, partnery CSV, potencionální žadatele dotací PRV, zástupce neziskového a 

podnikatelského sektoru.  Financována byla z prostředků Celostátní sítě pro venkov. V rámci exkurze 

účastníci navštívili Farmu Zdeňka (Poruba), kde proběhla ukázka chovu dobytka pro vlastní produkci, 

zpracování mléka a výroba sýrů, tvarohových dezertů a zákysů, dále navštívili  Zámek v Hustopečích 

https://youtu.be/wdPbMJCGHHc?t=54
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nad Bečvou s ukázkou Hudebního a filmového muzea regionu Hranicko vybudovaného skrz Projekt 

spolupráce MAS. Navštívili také ZD Partutovice, kde jim byla představena ukázka vyspělé rostlinné a 

živočišné výroby. Shlédli ovocnářství pana Eduarda Kozáka (Lučice), kde si prohlédli sady, moštárnu 

a sušárnu ovoce, nakonec se podívali Muzea zemědělské techniky v Bělotíně. Cílem akce bylo sdílení 

zkušeností, poskytnutí informací, podnětů k možným aktivitám rozvíjejícím život na venkově 

v souvislosti s možnou dotační podporou pro zemědělce. Diskuse k problematice fungování značky 

Moravská Brána, prezentace CSV a další možnosti spolupráce v návaznosti na  PRV.  

 

 

POKOŘ SVÉ HRANICE 
Další ročník sportovně rekreační akce Pokoř své Hranice se uskutečnil  v areálu parku Sady Čs. Legií, 

pořadatelem akce byla Hranická rozvojová organizace a jedním ze spolupořadatelů též MAS 

Hranicko. Kvůli nepříznivému počasí se akce přesunula ze soboty na neděli 11.6. 2017. Rozmanité 

aktivity - chůzi na chůdách, skákání gumy, paddleboarding a další atrakce na vodě, lukostřelbu, 

workout a breakdance, slackline a nízké lanové překážky a mnoho dalšího si přišly v průběhu celého 

nedělního dne vyzkoušet stovky návštěvníků. Všechny tyto dovednosti a úkoly si mohli jak menší tak 

větší návštěvníci  v parku na břehu či na řece  Bečvě vyzkoušet.  

V rámci letošního ročníku proběhla také prezentace projektu MAP I. a zábavné prezentace 

základních a mateřských škol z našeho regionu plné her a soutěží. ZŠ a MŠ Struhlovsko si pro účastníky 

připravila spoustu hlavolamů a měřící systémy PASCO. Malování na hedvábí si mohly děti zkusit 

u stánku MŠ Pramínek, dále si také postavit věž z kostek, sledovat hmyz pod mikroskopem nebo 

dokonce si pohladit želvu. MŠ Bělotín si pro účastníky připravila výrobu papírového slona se slánkou 

a malování na břidlicové kameny s využitím ubrouskové techniky, ZŠ a MŠ Drahotuše zase vsadily na 

závody na koloběžkách a s balónkem. Se spoustou čtenářských úkolů přišla ZŠ a MŠ Šromotovo, kde 

všichni museli hledat odpovědi v textech. Ti nejmenší, kteří ještě neumí číst, hledali rozdíly nebo 

skládali pohádku z obrázků. Aftermovie zde: https://www.youtube.com/watch?v=2K0CK1G0Ma4  

https://www.youtube.com/watch?v=2K0CK1G0Ma4
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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 2017 vyšlo vzhledem k intenzivní přípravě Výzev MAS až prosincové  již 19. číslo. V nákladu 

2500 ks bylo rovnoměrně distribuováno na veřejně dostupná místa regionu (knihovny, obecní úřady, 

aj.) je však dostupný i online.  

 

 

 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/publikace/18-Zpravodaj_Region_Hranicko_07-2016(45).pdf
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 AKTUALITY VYDANÉ V PRŮBĚHU ROKU 2017 NA WEBU MAS: 
Datum Název aktuality 

2.1.2017 Počty dětí a žáků k 30.9.2016 

20.1.2017 Aktualizace strategického rámce 

6.2.2017 Sdílení dobré praxe v MŠ Čtyřlístek Milenov 

10.2.2017 MŠMT vydalo nové číslo zpravodaje 

10.2.2017 Konzultační linka pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

10.2.2017 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

13.2.2017 Šablony a spolupráce v regionu 

16.2.2017 Seriál článků v MF Dnes zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti 

3.3.2017 Jednání Řídicího výboru MAP 

3.3.2017 Ideové setkání k MAP vzdělávání pro Hranicko 

6.3.2017 Aktuální čerpání fin. prostředků z OP VVV 

6.3.2017 Další rozvoj sítě podpory nadání v Ol. kraji 

24.3.2017 Čtenářská dílna a spolupráce s chůvou 

27.3.2017 Hranice byly místem konání VH NS MAS ČR 

4.4.2017 Aktuální čerpání fin. prostředků z OP VVV 

6.4.2017 Šablony pro školy a společné vzdělávání 

7.4.2017 Jak dostat potraviny vyrobené na Hranicku k zákazníkům? 

10.4.2017 
Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

20.4.2017 Změna místa konání setkání k projektu na Krátké dodavatelské řetězce 

24.4.2017 Zpráva o realizaci u šablon 

24.4.2017 
Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ 

tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ 

5.5.2017 
Diskuzní setkání na téma „Jak dostat potraviny vyrobené na Hranicku k 

zákazníkům?“ 

9.5.2017 
Vyplnění dotazníku na téma "Jak dostat potraviny vyrobené na Hranicku k 

zákazníkům" 

10.5.2017 Učitelé z regionu tvořili individuální vzdělávací plán 

11.5.2017 Vytvoření funkčního týmu pro žáka s postižením 

19.5.2017 Výtvarná soutěž DĚTI DĚTEM 

23.5.2017 Hejného matematika 

24.5.2017 Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 

31.5.2017 Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě 

1.6.2017 Víkend otevřených zahrad v MŠ a ZŠ Struhlovsko 

7.6.2017 Sportovní odpoledne pro rodiče a žáky v Hustopečích 

7.6.2017 Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I 

13.6.2017 Prezentace škol na Pokoř své Hranice 

22.6.2017 Návštěva inkluzivní školy v Holešově 

22.6.2017 Informace k šablonám 

7.7.2017 Týmová spolupráce - vytvoření funkčního týmu pro žáka s postižením II 

11.7.2017 O šablony pro mateřské a základní školy byl zájem 

13.7.2017 MAS Hranicko zveřejnila výroční zprávu za rok 2016 

21.7.2017 Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko schválen 

4.8.2017 Strategie CLLD schválena, MAS Hranicko může spustit dotační programy 

4.9.2017 Konference: Rozvíjíme vzdělávání na Hranicku 

20.9.2017 Závěrečná brožura projektu MAP 

3.10.2017 Konference o vzdělávání na Hranicku 

19.10.2017 MAS Hranicko finišuje s rozběhem dotačních programů 

14.11.2017 Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon 

14.11.2017 Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám 

14.11.2017 Co je možné pořídit ze šablon? 

21.11.2017 Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ 

21.11.2017 Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ 

28.11.2017 Vše k šablonám přehledně 

18.12.2017 Nejčastější chyby při zprávách o realizaci zjednodušených projektů 

22.12.2017 Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV 

http://regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality
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 STRÁNKA REGION HRANICKO NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK  
K datu 31. 12. 2017 má 711 členů, původně měla sloužit pouze 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 a 

i.hranice.cz několik článků, reportáží a rozhovorů z dění MAS. Tabulka níže uvádí přehled online 

článků, ostatní relevantní zmínky MAS archivuje v kanceláři. Obce spolupracující s MAS uveřejňují 

aktuality a informace na svých webových stránkách a také v tištěných zpravodajích (např. Hranický 

zpravodaj).  
 

Datum Název aktuality 

17.3.2017 Do Hranic se sjely akční skupiny 

11.4.2017 Farmářské trhy v Hranicích pokračují, zájem prodejců ale klesá 

13.4.2017 Farmářské trhy nabídnou kvalitní potraviny 

28.4.2017 O tradiční farmářské trhy v Hranicích byl zájem 

22.5.2017 Ve dvoraně ocenily nejlepší obrázky dětí pro děti. Tady jsou výsledky. 

12.10.2017 Mas Hranicko spouští dotační programy z EU 

13.10.2017 Mas Hranicko spouští dotační programy z EU 

27.10.2017 Plánujete žádat o dotace? Je nejvyšší čas. 

24.10.2017 MAS Hranicko finišuje s rozběhem dotačních programů 

Datum Název aktuality 

17.3.2017 Do Hranic se sjely akční skupiny 

11.4.2017 Farmářské trhy v Hranicích pokračují, zájem prodejců ale klesá 

13.4.2017 Farmářské trhy nabídnou kvalitní potraviny 

28.4.2017 O tradiční farmářské trhy v Hranicích byl zájem 

22.5.2017 Ve dvoraně ocenily nejlepší obrázky dětí pro děti. Tady jsou výsledky. 

 

 
 
 

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

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

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

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

Olomouckého kraje. 

 

MAS Hranicko ve funkčním období 2015-2017 zastávala skrz zastupující osobu manažera MAS 

Františka Kopeckého následující pozice: 

- předseda pětičlenného Výboru KS MAS OK  

- člen statutárního orgánu Výbor NS MAS. 

- člen Pracovní skupiny Stanovy při NS MAS a její zpravodaj pro Výbor NS MAS 

- člen Koordinačního výboru CSV  

- člen Regionální stálé konference Olomouckého kraje 

- člen Komory SCLLD Národní stálé konference 

 

https://www.facebook.com/groups/120310908164/
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Ke konci roku 2016 Kopecký informoval Výbor MAS, že on osobně už nemá zájem obhajovat tyto 

posty pro další funkční období. Důvodem bylo jednak časové vytížení a časté cestování, kdy naopak 

v roce 2017 bylo potřeba zvýšenou pozornost věnovat dokončení a schválení SCLLD a přípravě 

vyhlášení prvních Výzev. Druhým důvodem bylo též jisté zklamání z procesu schvalování nových 

Stanov NS MAS, kdy členská základna nerespektovala výstupy pracovní skupiny Stanovy, jíž byl 

Kopecký členem a která se přípravě stanov věnovala velmi intenzivně téměř 2 roky.  

 

MAS Hranicko tak v roce 2017 kandidovala pouze na člena výboru KS MAS OK a tím byla zvolena na 

Valné hromadě KS MAS OK dne 8.2. 2017.  

Dále byla na této valné hromadě zvolena jako:  

náhradník Regionální stálé konference Olomouckého kraje 

náhradník zástupce KS MAS OK v Komoře SCLLD Národní stálé konference 

 

Přehled účasti manažera MAS Kopeckého na jednáních vyplývajících z členství v NS MAS a z výše 

uvedených funkcí v NS MAS a KS MAS OK v roce 2017: 

Druh jednání Místo konání Datum konání 

Valná hromada NS MAS ČR  Teplice n.B., Valtice 16.3.,15.11. 

Jednání PS Vzdělávání při NS MAS Praha 10.5. 

Valná hromada KS MAS Olomouckého kraje Příkazy 8.2. 

Jednání KS MAS Olomouckého kraje Olomouc 4.5., 8.6., 26.7., 5.10., 9.11. 

zasedání Regionální stálé konference 

Olomouckého kraje 
Olomouc 14.9., 7.12. 

jednání Národní stálé konference Hradec Králové 5.9. 

Setkání KS MAS OK s náměstkem hejtmana 

Olomouckého kraje P.Šoltysem 

Šternberk, Náměšť 

na Hané 
3.5., 5.6. 

   

 

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 2017 
 

SLOŽENÍ, ROLE A PERSONÁLNÍ ZMĚNY 
Management MAS v roce 2017 pracoval ve složení 4 zaměstnanců na plný úvazek, jež zajišťují 

realizaci veškerých aktivit, řeší každodenní chod a provoz spolku.  

 

Přehled úvazků zaměstnanců managementu MAS v projektech MAS v roce 2017: 

 

Mgr. František Kopecký 

 Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – úvazek 1,0 

 Supervizor projektu MAP pro Hranicko – úvazek 0,05 (do 31.7.2017) 
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Žaneta Rosová, DiS. 

 Asistentka pro realizaci SCLLD – do 31.7.2017 úvazek 0,8, od 1.8.2017 úvazek 1,0 

 Asistentka projektu MAP pro Hranicko – do 31.7.2017 úvazek 0,2 

 

Mgr. Hana Gaďurková 

 Animátor škol/ Zaměstnanec pro realizaci SCLLD – do 31.7.2017 úvazek 0,5, od 1.8.2017 

úvazek 1,0  

 Manažerka projektu MAP pro Hranicko – do 31.7.2017 úvazek 0,5  

 

 

Mgr. Karolína Berousková 

 Zaměstnanec pro realizaci SCLLD – do 31.1.2017 úvazek 0,8, od 1.2.2017 úvazek 1,0  

 Člen Odborného týmu projektu MAP pro Hranicko – do 31.1.2017 úvazek 0,2  

 

ÚČAST NA AKCÍCH 
Management MAS se v roce 2017 účastnil řady vzdělávacích, osvětových a informačních akcí, 

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

kterých se jednotliví zaměstnanci MAS účastnili. 
 

 

Datum Typ a název akce Místo konání Účast 

9.1. 
Konzultace programového rámce OPZ SCLLD na 

MPSV 
Praha Kopecký 

9.1. 
Schůzka na ŘO OPZ kvůli opravám 

programového rámce OPZ v SCLLD 
Praha Kopecký, Berousková 

20.1. 
Konzultace projektového záměru OPZ – 

komunitní centrum 
Teplice n.B. Kopecký 

24.1. Sdílení dobré praxe MŠ Čtyřlístek Milenov - MAP Milenov Gaďurková 

25.1. 
Konzultace projektového záměru do MAS-OPZ 

organizace Člověk v tísni 
Olomouc Kopecký 

13.2. Seminář pro žadatele MAS-OPZ Praha Berousková 

6.3. Workshop k CSSF Olomouc 
Kopecký, Rosová, 

Berousková 

29.3. 
Setkání příjemců IPo MAP Olomouc v centru 

podpory projektu SPR 
Olomouc Gaďurková 

29.3. Seminář LEADER 2014-2020 Přerov Kopecký, Berousková 

4.4. Den spolupráce MAS Praha Berousková 

6.4. Setkání MAS k SCLLD Olomouc Kopecký, Berousková 

27.4. 
Setkání platformy pro infrastrukturu a investice 

v rámci projektu KAP  
Olomouc Gaďurková 

28.4. Seminář OPZ k sociálním službám Praha Berousková 

4.5. Setkání MAS Olomouckého kraje k SCLLD Olomouc Kopecký, Gaďurková 

17.5. 
Sdílení příkladů dobré praxe zaměřené na 

Montessori pedagogiku 
Ústí Gaďurková 

18.5. 
Sdílení příkladů dobré praxe Hejného 

matematika 
Hustopeče n.B. Gaďurková 

19.5. 
Schůzka PS Mezinárodní spolupráce 

k LeaderFESTu 2017 
Pardubice Berousková 

31.5. LeaderFEST 2017 Hlinsko Kopecký, Berousková 

8.6. 
Setkání zástupců MAS Zlínského a Olomouckého 

kraje s řídicími orgány OPZ a IROP 
Olomouc Kopecký, Berousková 

16.6. 
Seminář Rizikové faktory malých obcí v kontextu 

sociálního vyloučení  
Olomouc Berousková 

16.6. Studijní cesta v rámci projektu MAP pro Hranicko Uherské hradiště Gaďurková 
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15.6. 
Konzultace programového rámce OPZ a 

absorpční kapacity se zástupci KÚ OK 
Olomouc Kopecký, Berousková 

25.7. Workshop na MMR se zástupci Albánie Praha Berousková 

23.8. Seminář IROP ke SC 4.1 Praha Berousková, Kopecký 

19.9. Pracovní setkání zástupců mikroregionů Ol. kraje Dřevohostice Kopecký 

20.9. Pracovní setkání zpracovatelů MAP Ol. kraje Olomouc Kopecký 

27.9. Konzultace s NIDV – příprava projektu MAP II. Olomouc Kopecký 

2.10 Workshop k hodnocení projektů OPZ Praha Berousková 

2.10. 
Seminář konaný v rámci projektu KAP rozvoje 

vzdělávání Ol. kraje 
Olomouc Gaďurková 

3.10. Setkání MAS OK a Zl. Kraje  
Ostrožská Nová 

Ves 
Berousková 

27.11. Konference projektu SRP v Brně Brno Gaďurková 

1.11. Národní konference VENKOV 2017 Hlinsko Kopecký 

9.11. 
Jednání zástupců MAS Olomouckého kraje k 

SCLLD 
Olomouc Kopecký 

5.12. Valná hromada SPOV ČR Praha Kopecký 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2017 
zaokrouhleno na celé tisíce 

NÁKLADY   VÝNOSY  

nákupy (materiály, energie) a služby 823 000 Kč  tržby za vlastní výkony 77 000 Kč 

osobní náklady 2 475 000 Kč  ostatní výnosy (korekce ZC majetku a odpisů) 2 398 000 Kč 

ostatní náklady (dary, jiné) 2 619 000 Kč  přijaté příspěvky 181 000 Kč 

odpisy majetku 211 000 Kč  provozní dotace 2 426 000 Kč 

poskytnuté příspěvky 12 000 Kč    

     

     

CELKEM 6 140 000 Kč  CELKEM 5 082 000 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  2017            -1 058 000 Kč 
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