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Zpráva za období:  LEDEN – DUBEN 2011 

Název MAS: Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

Lucie Machová, finanční manažer/asistent MAS 

Kontakt: 773593020, 581601716, l.machova@regionhranicko.cz, 
ropa@regionhranicko.cz 

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové 
aktivity uskutečněné ve sledovaném období): 

Vyhlášení Výzvy č. 1/2011:  

4. dubna 2011 pro Fichi č. 2 Zemědělské a potravinářské produkty, Fichi č. 6 
Spolkový život a sport, Fichi č. 9 Zakládání a rozvoj mikropodniků. Příjem žádostí 
o dotaci ve F2: 18.4. – 4.5.2011, F6: 18.4. – 5.5.2011, F9: 18.4. – 6.5.2011. 

Účast na vzdělávacích akcích:  

19.-21.1.2011 Brusel – mezinárodní seminář MAS. Naši MAS reprezentoval Mgr. 
František Kopecký 

10.2.2011 – společné školení pracovníků RO SZIF, zástupců jednotlivých MAS a 
pracovníků KAZV na úrovni NUTS 2 k realizaci opatření osy IV. LEADER v PRV 
v Přerově. Školení bylo zaměřené především na změny v opatření IV.1.1. a změny 
v opatření IV.1.2. Na závěr školení mohli pracovníci MAS podávat dotazy 
pracovníkům RO SZIF a CP SZIF;  

17.2.2011 – vzdělávací seminář KS NS MAS v Olomouckém kraji v rámci 
projektu „Propojování místních akcí rozvoje venkova OK – vzdělávání a informace 
pro III. osu“, na téma „Nové informace – infrastruktura – partnerství“. 
Seminář/exkurze se konala v Městyse Dřevohostice a regionu MAS – Partnerství 
Moštěnka. Cílem akce bylo seznámení s projekty realizovanými v rámci PRV 
v oblasti PRV III.3.1. Vzdělávání a informace a III.2.1.1. Obnova a rozvoj 
vesnic….Po semináři následovala exkurze po obcích MAS.  

16.3. – 17.3.2011 VH NS MAS ve Křtinách, 16.3.2011 probíhal seminář „Nové 
směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu“. 
 

31.3.2011 – vzdělávací seminář KS NS MAS Ol. Kraje „Nová zeleň a veřejná 
prostranství“ v Dětkovicích. Cílem vzdělávací akce bylo seznámení s projekty 
realizovanými v rámci PRV v oblasti III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, a) Zlepšení 
dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Po prezentaci proběhla 
exkurze po obcích MAS.  

22.4.2011 proběhla v Olomouci na RO SZIF pracovní schůzka manažerů MAS 
Olomouckého kraje. 

Vzdělávacích seminářů se kromě manažerů zúčastnili i někteří členové orgánů 
MAS 
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Informační a propagační akce (spolu)pořádané MAS: 

8.2.2011 – Veřejné projednání aktualizace SPL v Hotelu Centrum Hranice. 
21.2.2011 – prezentace MAS na výjezdním zasedání Rady Olomouckého 
kraje v Hranicích 
25.2.2011 – KD Rouské – propagace činnosti MAS a možnosti získání dotace na 
hipostanice a hipostezky na semináři „Koně a zvířata a co víme o legislativě“. 
10.3.2011 – prezentace MAS na krajském zasedání SPOV Olomouckého 
kraje v Ústí 

 15.4.2011 – Farmářský trh regionu Hranicko. MAS byla spolupořadatelem této 
akce, hlavním organizátorem byl Živnostenský odbor MěÚ v Hranicích. Na této 
akci byly prezentovány již podpořené projekty programu LEADER a členové MAS, 
někteří z těchto podpořených žadatelů propagovali na trhu své výrobky (Farma 
Zdeňka, Včelařství Juráň, ČSV Hranice…..), MAS poskytla na akci velkokapaciní 
stan, zvukovou aparaturu a pivní sety, pomáhala s propagací a medializací akce) 

 

Zasedání pracovních skupin: 

31.1.2011 – zasedala v kanceláři MAS Hranicko pracovní skupina Hodnocení MAS 
při Národní síti MAS Cílem této schůzky bylo zapracovat připomínky členů do 
dotazníku pro hodnocení MAS. 

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé): 

Žádné větší problémy při realizaci IV.1.1. nevznikají ani nevznikaly, pokud jsou 
drobné nedostatky, na základě výborné komunikace se SZIFem bývají ihned 
odstraněny. 

Při vyhlašování Výzvy jsme se dostali do menšího časového presu, z důvodu toho, 
že jsme čekali na zprovoznění systému schvalování Výzvy přes Portál farmáře. 
Jakmile byl tento systém zprovozněn, ihned jsme požádali touto formou o 
schválení Výzvy. Naše MAS byla jedna z prvních a ještě během dne jsme měli 
Výzvu schválenou. Tento systém velmi oceňujemeJ. Po nějaké době jsme narazili 
opět na menší problém, čekali jsme na vyvěšení manuálu k vyplňování Žádosti o 
dotaci ze strany CP SZIF. Bylo to celkem nepříjemné, bylo málo času a žadatelé 
nám podávali dotazy, na které jsme jim někdy nedokázali odpovědět. Dotazy 
žadatelů, na které jsme nebyli schopni odpovědět, jsme ihned po obdržení 
předávali dále na CP SZIF, ale jelikož jsme asi nebyli jediní, odpovědi se nám 
dostávaly mnohdy až za několik dnů. Závěrem bych dodala, že při vyhlašování 
této Výzvy nám byl čas nepřítelem, jinak to nad očekávání dopadlo dobře…..J 

3. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu 
důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): 

Aktualizace SPL: 

V únoru 2011 byla ukončena velká aktualizace SPL. Důvod: vyhodnocení realizace 
SPL v polovině programu vyplývá z pravidel, a proto se také dělala tato 
aktualizace. Po důkladné hodnotící zprávě, která zmapovala dosavadní průběh 
čerpání, přišel na řadu pohled do budoucnosti a úprava plánu, díky němuž na 
Hranicko doputuje do roku 2014 ještě dalších téměř 20 milionů Kč dotačních 
prostředků. Hlavní plánovanou změnou byla úprava priorit programu s tím, že již 
dostatečně podpořenou oblast lesnictví pro další období nahradí podpora malého a 
středního podnikání. Plánovaných změn bylo samozřejmě více a proto MAS 
vyzvala všechny zájemce z řad svých členů, zástupců obcí i široké veřejnosti k 
aktivnímu zapojení se do procesu aktualizace.  



Tvůrce hodnotící zprávy (Jan Balek, externí poradce MAS) dal několik 
doporučení, které vyplývaly z vyhodnocení realizace SPL: 

• Z hlediska důsledků hospodářské krize zvýšit preferenci podnikatelských 
projektů, které přinášejí vyšší objem investic do regionu, vytvářejí 
(popřípadě uchovávají) pracovní místa a vytvářejí multiplikační efekt 
(generují další zdroje pro rozvoj regionu).  

• Zavést nějakou formu finančního plánování na zbytek období do roku 2013 
jako prevenci proti riziku přečerpání finančního plánu.  

• V rámci priority Zemědělství hodnotitel doporučuje vyčlenit z fiche vedlejší 
opatření zaměřené na Diverzifikaci činností nezemědělské povahy, které 
nebylo doposud vůbec využito.  

• V rámci komunitního plánování zahrnutého do fichí č. 5 a 6 navrhnout 
zahrnutí obecně uznávané metodiky, která by poskytla vodítka žadatelům 
při přípravě a realizaci akcí komunitního plánování. Současně by vyjasnila 
způsob počítání monitorovacích indikátorů.  

• Rozběhnout systém certifikace místních produktů. Tuto inovaci SPL 
obsahuje, žadatelé jsou vázání k získání certifikátu, nicméně systém dosud 
nebyl rozběhnutatd. 

 

Změny ve Ficích: 

Ve Fichi č. 4 došlo k přečerpání oproti finančnímu plánu na celé období o -684.939 
Kč vlivem toho, že byla Fiche vyhlášena v letech, kdy MAS čerpala 1,5 násobek 
roční alokace. Hodnotitel doporučil vypustit celou prioritu Rozvoje lesního 
hospodářství z SPL, členové Programového výboru toto doporučení schválili. 
Naopak byla schválena nová Fiche, v pořadí 9. Zakládání a rozvoj mikropodniků. 
Fiche byla vyhlášena v této Výzvě č. 1/2011 s finančními prostředky ve výši cca 
2.500.000 Kč. 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě: 2 

Ostatní konzultace: 23 osobních, telefonicky cca 20, e-mailem cca 20 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0 (1 telefonická konzultace k projektu žadatele 
s RO SZIF) 

Vyhotovení Příruček pro žadatele a Metodických pokynů pro hodnocení projektů 
k Fichím 2,6,9. 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 
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příjmení 
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Mgr. 
František 
Kopecký 

Pracovní 
smlouva 

8 hodinový Manažer MAS  

Květoslava 
Stradějová 

DPP Dle 
odpracovaných 

Úklid kanceláře  



hodin, na 
základě 
výkazu práce 

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 
ISÚ):  

Doladění provozu mobilního vybavení (PS IV.2.1. 2010), rozjezd regionální značky 
Moravská brána, dokončení PS Za poznáním a odkazem předků, realizace PS 
Moravské a slezské ovocné stezky, manažer MAS je členem pracovní skupiny 
Hodnocení MAS při NS MAS, zapojení do projektu KS NS MAS OK „Propojování 
místních akcí rozvoje venkova OK – vzdělávání a informace pro III. osu“ (III.3.1), 
praxe studentky SSOŠ Hranice včetně vypracování seminární práce Monitoring 
projektů IV.1.2. 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 

Sběr Žádostí o dotaci, školení Výběrové komise k Výzvě č. 1/2011, veřejné slyšení 
žadatelů, Leaderfest 2011 ve Štramberku, administrativní kontroly projektů, 
registrace projektů na RO SZIF, kontroly žádostí o proplacení op. IV.1.2., 
realizace projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky, Česko-polská 
konference na Bouzově, spolupráce s MAS Mohelnicko a LGD Kraina Dinozaurów 
na přípravě a podání PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání, rozběhnutí 
značky Moravská brána – regionální produkt, podání ŽoP PS Za poznáním a 
odkazem předků, vydání Zpravodaje Region Hranicko, tisk výroční zprávy za 
2010, podání ŽoP MAS za I. etapu 2011. 

 

 

 

 

 

Datum:         Podpis: 


