
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 
 

Zpráva za období:  KVĚTEN - SRPEN 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): 

Klíčovým bodem II. etapy roku 2012 byla Výzva č. 1/2012 programu LEADER 
„Měníme Hranicko“ a věci s tím související: 

• Ve dnech 7. – 10. 5. 2012 probíhal v kanceláři MAS příjem žádostí o dotaci 
v programu LEADER: 

Fiche 1 – 8 žádostí (7 doporučených MAS k realizaci) 
Fiche 5 – 2 žádosti 
Fiche 7 – 6 žádostí (5 doporučených MAS k realizaci) 
Fiche 8 – 1 žádost 

Z těchto žádostí (celkem 17) bylo, na základě hodnocení hodnotící komisí a následně 
schválením Programového výboru doporučeno k realizaci 15 projektových žádostí. 
29.6.2012 byly projekty registrovány na RO SZIF v Olomouci. 
 

• 31.7.2012 probíhalo na MZe v Praze Hodnocení MAS za uplynulý rok. 
V tomto hodnocení naše MAS získala 133 ze 150 možných bodů a tím 
pádem patří naše MAS mezi nejlepší MAS v ČR. Do skupiny A patří MAS od 
roku 2010. 

• Dále ve sledovaném období probíhalo Veřejné slyšení žadatelů a Seminář 
pro příjemce dotace. 

 

Účast na vzdělávacích akcích:  

3.–4.5.2012 Závěrečný seminář – exkurze v Bartošovicích k PS Moravské a 
slezské ovocné stezky – (Machová, Kopecký) 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/exkurze/Zaverecna-konference-projektu-Ovocne-stezky-
Bartosovice-3-4-5-2012-140 

29.-31.5.2012 Účast na LeaderFESTU 2012 v Levoči (SK) – (Machová, 
Kopecký)http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/akce/LeaderFEST-Levoca-29-31-5-2012-141 

6.6.2012 Moravský kulturní salon – Podoby  venkova v Olomouckém kraji – 
konference na téma I. Venkov a média (jak informovat, jak psát a vydávat obecní 
zpravodaje) – (Kopecký) 

10.7.2012 Jednání zástupců NS MAS se zástupci CP SZIF v Praze (Kopecký) 
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22.8.2012 Jednání KS NS MAS v Olomouci (Machová, Kopecký) 

30.-31.8.2012 Účast na ZŽ v Českých Budějovicích – (Machová) 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/akce/MAS-Hranicko-na-vystave-Zeme-Zivitelka-30-8-4-9-
2
0
1
2
-
C
e
s
k
e
-
B
u
d
e
j
o
v
i
c
e
-
1
4
3
 

 

Společný stánek MAS Hranicko a MAS Záhoří Bečva. 

 

Setkání na stánku MAS s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu


 

Informační a propagační akce (spolu)pořádané MAS: 

11.5.2012 Farmářský trh regionu Hranicko (MAS Hranicko je 
spolupořadatelem akce) – oficiální udělování certifikátů značky MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt – 9 žadatelů s 11 výrobky. Dále MAS propagovala PS Moravské 
a slezské ovocné stezky, činnost MAS. Více na 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/akce/Farmarsky-trh-regionu-Hranicko-a-predani-certifikatu-
MORAVSKA-BRANA-Hranice-11-5-2012-138 
 
28.5.2012 Veřejné slyšení žadatelů – tentokrát se uskutečnilo na Hranickém 
zámku, ve velké zasedací místnosti. Účast byla hojná, včetně žadatelů se sešli 
také členové Výběrové komise a Programového výboru. 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-
hranicko/fotogalerie/akce/Verejne-slyseni-zadatelu-v-Programu-LEADER-Menime-
Hranicko-28-5-2012-Zasedaci-sin-zamku-Hranice-144 
 
25.6.2012 Jednání Výběrové komise – hodnocení projektů, zápis bodů do 
tabulky, celkové pořadí projektů. 
 
26.6.2012 Jednání Programového výboru – schválení pořadí Výběrové komise. 
http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/zapisy/Zapis-z-jednani-Programoveho-
vyboru_2012-06-26_251.pdf 
 
28.5.2012 VH MAS v Hranicích. 
 http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/zapisy/Zapis-z-Valne-hromady-
Rozvojoveho-partnerstvi_2012-06-28_252.pdf 
 
17.6.2012 Seminář pro příjemce v Hranicích – účast zájemců byla velmi nízkáL 
 

Zasedání pracovních skupin: 

Ve sledovaném období pracovní skupiny nezasedaly. 

 

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

Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ probíhá bez problémů. 

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): 

Ve sledovaném období se žádné změny SPL ani Fichí neuskutečnily. 

4. Souhrn za projekty IV.1.2:  

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 17 

Počet hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6 

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě: 18 

Ostatní konzultace: cca 30 osobních, telefonicky cca 60, e-mailem cca 30 

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3  
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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  

Jana 
Březíková 

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):  

PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání 
25.7.2012 došlo k podpisu Dohody k tomuto projektu spolupráce. S fyzickou 
realizací se začne na jaře příštího roku. Ještě během tohoto roku nás čeká 
seminář na Mohelnicku, exkurze 1 denní do Polska, návštěva polských partnerů u 
nás na Hranicku. 
 
 
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 
 
 
PS Moravské a slezské ovocné stezky 
13.7.2012 podání Žádosti o proplacení na RO SZIF. 
 
 
Jiné 
6.6.2012 Jednání s Katedrou muzikologie FF UP Olomouc o budoucím Projektu 
spolupráce – Hudební muzeum – (Kopecký) 
 
11.6.2012 Obhajoba PS Za poznáním a odkazem předků II. před hodnotící komisí 
v Praze na MZe – (Kopecký) 
 
14.8.2012 Předání opravených projektů IV.1.2. 16 kolo PRV na RO SZIF, dle 
chybníku SZIFu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionhranicko.cz/aktuality/rozvojove-partnerstvi-regionu


 
 
Regionální značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt 
11.5.2012 byly oficiálně udělovány na Farmářském trhu v Hranicích certifikáty RZ 
Moravská brána. 

 
 
 
 

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období: 
• Kontrola Žádostí o proplacení, opatření IV.1.2., konzultace 
• Žádost o proplacení zázemí MAS II. etapa 2012  
• Studijní cesta do Polska + setkání s partnerskou MAS PS Moravsko – polské 

cesty tradic a poznání 
• Účast na Konferenci Venkov 2012 v Nových Hradech 
• Studijní cesta do Jeseníků – Regionální značení 
• Den s Regionem Hranicko – propagační akce MAS 
• Den kultury na zámku – propagace MAS 
• Jednání orgánů MAS (Valná hromada, Programový výbor, Výbor 

partnerství) 
• Dokončení (+ distribuce) dotazníků pro Integrovanou strategii rozvoje 

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

Tato monitorovací zpráva je i v elektronické podobě jako příloha ŽoP, z důvodu přímého 
nahlížení do fotogalerií v různých bodech MZ. 

 

Datum:19. 9. 2012         

 

 

 

Podpis: Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka MAS 


