
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období:  LEDEN – DUBEN 2012 

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): 

• V první řadě, MAS začíná usilovně pracovat na Integrované strategii rozvoje 
Regionu Hranicko pro období 2014 – 2020 společně s Mikroregionem Záhoran, 
Mikroregionem Hranicko a s Hranickou rozvojovou agenturou. Snažíme se zapojit 
samozřejmě i veřejnost, připravujeme dotazníky pro širokou veřejnost, rozdělenou 
do 3 kategorií a to: 

o Obyvatele regionu Hranicko 
o Podnikatelé, živnostníci  
o Návštěvníci regionu, turisté  

Co si od těchto vyplněných dotazníků slibujeme?? Například to, že zjistíme, co 
lidem v regionu schází, co by chtěli díky našemu programu změnit, na co se 
máme v naší činnosti více zaměřovat atd….. 
Dotazníky budeme distribuovat v měsících červen, červenec, v dalších měsících 
proběhne analýza programovacího období 2008-2013, následně vznikne SWOT 
analýza a bude zpracována strategická část na další programovací období 2014+. 
Ale to už je otázka příštího roku.J 
 

• Dále MAS různými způsoby (propagační akce MAS, aktuality na webu…) nabízí 
veřejnosti vstup do MAS, také do tematických pracovních skupin (Revitalizace 
obcí, Podnikání a cestovní ruch, Zemědělství a lesnictví), přímým oslovením… 

• Intenzivně pracuje na vzniku Regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt ve spolupráci s MAS Záhoří Bečva a s Hranickou rozvojovou agenturou, 
která je koordinátorem celé akce. V dubnu proběhl příjem žádostí (celkem 11) o 
tuto značku na různé druhy výrobků – např. Farma Zdeňka – mléčné výrobky, 
Eduard Kozák z Lučic – moštíky a sušené ovoce, Jaroslav Juráň – medy…..atd…V 
květnu bude na Farmářském trhu (MAS je spolupořadatelem akce) oficiální 
udělování certifikátů této RZ MB. 

 
• 8.3.2012 MAS zveřejňuje Fiche a detaily hodnocení projektů pro letošní Výzvu 

1/2012 Programu LEADER, následně 10.4.2012 vyhlašuje Výzvu 1/2012 pro tyto 
Fiche: 
F1 Rozvoj zemědělských podniků, alokace 2.526.989 Kč 
F5 Veřejná prostranství, alokace 1.747.712 Kč 
F7 Podnikání v cestovním ruchu, alokace 1.842.255 Kč 
F8 Pěší trasy a hipostezky, alokace 502.138 Kč 
Na webu společně s Výzvou jsou zájemcům (žadatelům) připravené metodické pokyny 
k vyhlášeným Fichím + příručky pro žadatele, předvyplněný formulář ŽoD, Fiche 
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v elektronické podobě atd….. http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/leader 
Příjem žádostí: 23. dubna – 7.5. F1, 9.5. F5, 10.5. F7,8.  
V měsíci dubnu nebyla na MAS žádná žádost podána, probíhaly jen konzultace 
žádostí o dotaci. 
 

• V rámci projektu spolupráce Moravské a slezské ovocné stezky proběhla na 
Hranicku dne 27.4.2012 Ovocnářská exkurze, která se shledala se zájmem cca 16 
lidí. V rámci této exkurze byl mimo jiné také společnými silami vysazen „Strom 
přátelství“ na levém břehu cesty do Lučic u Bělotína. Odkaz na fotogalerii: 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/exkurze/Ovonarska-exkurze-po-zajimavostech-Hranicka-27-
4-2012-139 
 

Účast na vzdělávacích akcích:  

15.2.2012 Valná hromada KS NS MAS v Olomouci 

8. – 9. 3. 2012 Příleský mlýn Všechovice – setkání aktérů venkova SPOV OK a ZK, 
zástupců samospráv OK a ZK, partneři CSV OK a ZK (MAS prezentovala svoji 
činnost) http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/akce/Setkani-akteru-venkova-Olomouckeho-a-Zlinskeho-
kraje-Prilesky-mlyn-Vsechovice-8-9-3-2012-133 

15.3.2012 Valná hromada NS MAS  - Dům kultury Střelnice Rumburk 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/vybory-a-valne-hromady/Valna-hromada-Narodni-site-MAS-
Rumburk-15-3-2012-135 

16. – 17.3.2012 Vizovice – PR Jak zlepšit prezentaci a komunikaci s médii – 2 
denní workshop – F. Kopecký 

20.3.2012 Veřejné zakázky (novelizace zákona) – školení v zasedací místnosti 
kanceláře MAS společně s HRA 

 
19.4.2012 Schůzka Krajského sdružení MAS OK v Kralici na Hané 
 
26.4.2012 Standardy kvality v sektorech cestovního ruchu, MODUL II, Venkovský 
turismus – F. Kopecký prezentoval Hipostezku na Potštátsku. 
 

Informační a propagační akce (spolu)pořádané MAS: 

17.1.2012 Pracovní seminář k rozběhnutí značky „MORAVSKÁ BRÁNA – regionální 
produkt“, Stará Střelnice, Hranice http://www.regionhranicko.cz/hranicka-
rozvojova-agentura/fotogalerie/skoleni/Seminar-k-zavedeni-znacky-MORAVSKA-
BRANA-regionalni-prdukt-Hranice-17-1-2012-128 
 
22.2.2012 Seminář pro zájemce o regionální značku MB, Obecní dům Tučín 
http://www.regionhranicko.cz/hranicka-rozvojova-
agentura/fotogalerie/skoleni/MORAVSKA-BRANA-regionalni-produkt-Informacni-
seminar-pro-zajemce-Tucin-22-2-2012-129 
 
23.2.2012 VH MAS v Malhoticích http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-
partnerstvi-regionu-hranicko/fotogalerie/vybory-a-valne-hromady/Valna-
hromada-Rozvojoveho-partnerstvi-Malhotice-23-2-2012-134 
 
28.3.2012 Zasedání certifikační komise RZ MB, Velká zasedací místnost 
v Hranicích http://www.regionhranicko.cz/hranicka-rozvojova-
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agentura/fotogalerie/pracovni-schuzky/MORAVSKA-BRANA-regionalni-produkt-
jednani-certifikacni-komise-Hranice-28-3-2012-131 
29.3.2012 F. Kopecký prezentoval činnost MAS na VH MR Záhoran 
 
5.4.2012 Schůzka strategického výboru – stanovení prioritních oblastí (MA 21) 
 
18.4.2012 Informační seminář pro žadatele, sál ZUŠ v Hranicích 
 
19.4.2012 Prezentace MAS, příprava Strategie rozvoje Regionu Hranicko 2014-
2020 - setkání starostů ORP Hranice 
 
26.4.2012 Prezentace MAS v Bělotíně – setkání zástupců SPOV SK 
 
27.4.2012 Ovocnářská exkurze po Hranicku - jednodenní exkurze za ovocnářstvím 
a zpracováním ovoce na Hranicku (MAS byla spolupořadatelem akce v rámci PS 
Moravské a slzené ovocné stezky). 
 

Zasedání pracovních skupin: 

27.2.2012 PS Revitalizace obcí 

28.2.2012 PS Podnikání a cestovní ruch, Zemědělství a lesnictví 

Tématem bylo: 

• nastavení pravidel a preferenčních kritérií aktuální dotační Výzvy Programu LEADER  

• Aktuální informace k programovacímu období EU 2014-2020 a dopad pro region Hranicko 

• Harmonogram práce, seznam stálých členů 

• Informace o smyslu a významu činnosti pracovních skupin 

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

Kancelář MAS musela v měsíci dubnu řešit zásadní problém, co se týče zpracování 
účetnictví (a věcí s tím související), z důvodu náhlého úmrtí externího účetního. 

Jinak realizace probíhá dle SPL Měníme Hranicko. 

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): 

Změnové hlášení č. 23: 
Aktualizace Fichí 1,5,7,8: 
Na základě doporučení Střednědobého hodnocení realizace SPL, ve shodě s 
aktualizací SPL z února 2011, novými Pravidly IV.1.2. a novou Metodikou pro tvorbu 
Fichí pro 16. kolo PRV byly pro aktuální Výzvu (s registrací na RO SZIF v 16. kole 
PRV) Programovým výborem MAS schváleny aktualizované Fiche č.1, 5, 7 a 8, kde 
došlo k adaptaci textací a obsahu na nová Pravidla PRV, aktualizaci monitorovacích 
indikátorů dle doporučení hodnotící zprávy, k aktualizaci preferenčních kritérií 
reagující na zkušenosti s hodnocením v minulých výzvách a snahu více provázat 
preferenční kritéria s cíli jednotlivých priorit SPL apod.  
Změny v SPL: 
kap. 6.3. upřesnění aktuálního názvu značky místních produktů MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt, upřesnění jakých typů výrobků se certifikace týká 
kap. 9.1. a 9.2.1. - změna osoby vykonávající pro MAS za Hranickou rozvojovou 
agenturu externího poradce z Ing. Jana Balka na Ing. Marcelu Tomášovou 
- změna 1 člena Výběrové komise MAS na základě usnesení Valné hromady MAS z 
15.12.2011 



- upřesnění činnosti pracovních skupin. Na základě schválení Statutu pracovních 
skupin se nově členové skupin pouze jmenují a nevolí a dále je stanoveno, že 
alespoň třetina členů pracovní skupiny musí být z osob mimo členskou základnu 
MAS. 
kap. 10. a 10.1. 
zkrácení minimálních lhůt trvání výzvy z 50 na 30 dnů v reakci na opakovanou 
neschopnost dodržet minimální lhůty stanovené SPL v důsledku pozdního zveřejnění 
formulářů pro tvorbu Fichí ze strany SZIF a Pravidla IV.1.1. o schválení Výzvy, které 
je možné až po ukončení registrace žádostí předchozího kola PRV, což je letos o 
měsíc později než loni. 
Přílohou změnového hlášení byl také aktualizovaný seznam členů MAS a členů VK 
MAS. 

 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 

Počet hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 1 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě: 2 

Ostatní konzultace: cca 20 osobních, telefonicky cca 25, e-mailem cca 15 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3 

5. Zaměstnanci (na IV.1.1) 

Jméno, 
příjmení 

Pracovní 
smlouva/ 
DPP/DPČ 

Úvazek/počet 
odpracovaných 
hodin 

Náplň práce Poznámka 

Lucie 
Machová 

Pracovní 
smlouva 

8 hodinový Finanční 
manažerka/asistentka 
MAS 

 

Mgr. 
František 
Kopecký 

Pracovní 
smlouva 

8 hodinový Manažer MAS  

Květoslava 
Stradějová 

DPP Dle 
odpracovaných 
hodin, na 
základě 
výkazu práce 

Úklid kanceláře  

Bc. Jakubec 
Vladimír 

DPP 10 hodin Distribuce a rozvoz 
zpravodajů po MR 
Hranicko v rámci 
realizace SPL 

 

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

MAS Hranicko ve spolupráci s MAS Mohelnicko podala dne 27.4.2012 ŽoD 
na PS Za poznáním a odkazem předků II. Aktivity s tímto projektem 
související: 

5.3.2012 Schůzka s partnerskou MAS na projektu spolupráce Za poznáním a 
odkazem předků II – plánování projektu 

13.3.2012 Komunitní plánování PS Za poznáním a odkazem předků II ve Skaličce 



14.3.2012 Setkání koordinační skupiny PS Za poznáním a odkazem předků II 
v Klopině a Úsově, komunitní plánování PS Za poznáním a odkazem předků II 
v Horním Újezdě 

20.3.2012 Jednání koordinační skupiny PS Za poznáním a odkazem předků II ve 
Skaličce a v Horním Újezdě 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/pracovni-schuzky/Priprava-projektu-MAS-Hranicko-a-MAS-
Mohelnicko-na-vznik-minimuzei-ve-Skalicce-Hornim-Ujezde-Klopine-a-Usove-
brezen-2012-136 

PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání 
MAS Kolonowskie znovu podala žádost na tento projekt, po provedení AK byl MAS 
zaslán ze strany polského řídícího orgánu chybník, na základě kterého byly 
nedostatky odstraněny. Nyní je projekt ve fázi čekání na schválení ze strany 
polského řídícího orgánu. 
 
Mobilní vybavení 
Kalendář rezervací na webu je plně využíván, o mobilní vybavení je velký 
zájem….. http://www.regionhranicko.cz/aktuality/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/Mobilni-vybaveni-se-chysta-na-dalsi-sezonu-provozu-553 
 
 
 
Regionální značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt: 
21.3.2012 Návštěva žadatele o RZ MB – Včelí farma Skalička 
22.3.2012 Návštěva žadatele o RZ MB – Keramika Vejmolová Tučín 
23.3.2012 Návštěva žadatele o RZ MB – Gastpro (pekárna) Teplice nad Bečvou 
27.3.2012 Valná hromada asociace regionálních značek (ARZ) 
23.4.2012 Účast na pracovní skupině ARZ Praha 
 
Účast v pracovních skupinách 
František Kopecký je členem pracovní skupiny Standartizace při NS MAS a PS 
Hodnocení. Účastnil se jednání v Praze v těchto dnech: 
4.4., 16.4., 20.4., 23.4.2012. 
 
 
PS Moravské a slezské ovocné stezky 
Projekt se realizuje, pomalými kroky se blíží ke zdárnému konci (podání ŽoP 
v červnu 2012). Schůzky s tímto projektem související: 
9.2.2012 – koordinační schůzka na Hranicku 
13.3.2012 – setkání pracovní skupiny v kanceláři MAS 
5.4.2012 – koordinační schůzka v Moravskoslezském Kočově 
 
Kontroly: 
2.2.2012 Kontrola z RO SZIF Olomouc – etapa I., II., III. 2011 (Zaoralová, 
Svobodová) 
16.2.2012 Kontrolní komise – kontrola účetnictví, hlavní kniha, účetních dokladů, 
faktur…….za rok 2011(Wildner, Vomáčka, Černý). 
 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
• Kontrola Žádostí o proplacení, opatření IV.1.2., 
• Příprava Žádosti o proplacení na PS Moravské a slezské ovocné stezky 
• Sběr Žádostí o dotaci – Výzva č. 1/2012, administrativní kontroly, školení 

Hodnotící komise, 
• Veřejné slyšení žadatelů 
• Registrace projektů op. IV. 1.2. na RO SZIF v Olomouci 
• Jednání orgánů MAS (Programový výbor) 
• Dokončení (+ distribuce) dotazníků pro Integrovanou strategii rozvoje 

regionu Hranicko, další plánování strategie 2014+………… 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu
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Tato monitorovací zpráva je i v elektronické podobě jako příloha ŽoP, z důvodu přímého 
nahlížení do fotogalerií v různých bodech MZ. 

 

 

Datum:16. 5. 2012         

 

 

 

Podpis: Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka MAS 


