
Monitorovací zpráva o činnosti MAS 

 

Zpráva za období:  LEDEN – DUBEN 2013 

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): 

 Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 

vyhlásila na období 28. března až 26. dubna 2013 Výzvu č.1/2013 k 

předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 

„Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále jen 

Žádost o dotaci). Minimální alokace pro tuto Výzvu je 8.202.537 Kč, přičemž 

kromě níže uvedených minimálních alokací pro jednotlivé Fiche bude v této 

poslední Výzvě programu rozdělena ještě flexibilní rezerva z Portálu farmář 

pro doplnění projektů "na čáře" ve výši 806.248,- Kč. Tyto prostředky budou 

do jednotlivých Fichí rozděleny až dle stanoveného pořadí projektů. Cílem je 

maximální dočerpání prostředků, které jsou k dispozici, jelikož už je nebude 

kdy jindy využít. Rezerva tak umožní flexibilně podpořit projekty na čáře 

právě takovými prostředky, které budou tomu kterému hraničnímu projektu 

chybět k tomu, aby mohl být MASkou doporučen k realizaci. 

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků         

Minimální alokace pro tuto Fichi: 1.490.000 Kč 

Příjem žádostí na MAS: 10.4. - 24.4.2013 

Fiche č. 6 Spolkový život a sport 

Minimální alokace pro tuto Fichi: 4.006.289 Kč 

Příjem žádostí na MAS: 10.4. - 25.4.2013 

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu 

Minimální alokace pro tuto Fichi: 1.900.000 Kč 

Příjem žádostí na MAS: 10.4. - 26.4.2013   

Celkem bylo přijato 30 žádostí o dotaci, viz 

http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/aktuality/seznam_prijatych_zadosti

-Vyzva_c1-2013%28632%29.pdf 

 Ve sledovaném období bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi podnikateli 

v regionu Hranicko, které je zaměřeno na malé a střední podnikatele stejně 

jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu. Pro podnikatele 

ve všech oblastech hospodářství kromě cestovního ruchu byl určen dotazník, 

který se dotýká problémů s dostupností, kvalitou a vzdělaností pracovních sil 

či vnějších i místních překážek v rozvoji podnikání. Speciálně pro oblast 

cestovního ruchu a tedy provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, 

půjčoven sportovních potřeb, podnikatelsky provozovaných sportovišť či 

provozovatele technických a historických památek byl pak určen dotazník, 

který se zaměřuje na aktuální skladbu klientů, význam regionálních atraktivit, 

budoucnost destinačního managementu, spolupráci s místními samosprávami 

i mezi jednotlivými provozovateli navzájem. Proběhlo také vyhodnocení 

dotazníkového šetření mezi obyvateli Hranicka, které bude důležitým 

podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, 

tak celého regionu Hranicko pro období let 2014 až 2020. Sešlo se celkem cca 

900 vyplněných dotazníků. 
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 Příprava a organizace Národní Konference Venkov 2013 v Teplicích n/B, 1. – 

3. 10. 2013. 

 

Účast na vzdělávacích akcích:  

11.1. – VH NS MAS OK v Grygově 

8.3. – Pracovní setkání MAS OK a RO SZIF Olomouc 

14.3. – VH NS MAS Žlutice 

3.4. – Pracovní setkání KS NS MAS OK v Olomouci 

23.4. – Jednání PS Program a vize při NS MAS Olomouc 

Informační a propagační akce (spolu)pořádané MAS: 

24.1. – jednání členů Výboru partnerství + Programový výbor 

26.2. – VH MAS v Rouském 

12.4. – Farmářský trh Regionu Hranicko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. – Informační seminář pro žadatele – MěÚ Hranice na zámku 



FOTO!! 

Zasedání pracovních skupin: 

Zasedání pracovních skupin ve sledovaném období neproběhlo. 

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

Realizace probíhá dle SPL Měníme Hranicko, bez větších problémů. 

2. 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): 

 

 

3. 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 

4. Zaměstnanci (na IV.1.1) 
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realizace SPL 

 

5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle 

ISÚ):  

MAS Hranicko ve spolupráci s MAS Mohlenicko 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). 

 

6. 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) 
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 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:16. 5. 2012         

 

 

 

Podpis: Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka MAS 


