
MAS Hranicko 
Podkladový materiál pro PS Ekonomický rozvoj 10.9.2019 
Stav ke dni 19.8.2019 
 
(Pzn.: částky v tomto dokumentu jsou objemy samotných dotací, jež tvoří dle jednotlivých Fichí 45-60% celkových 
rozpočtů. Celkový objem rozpočtů podpořených projektů je tak cca dvojnásobně vyšší) 

 
MAS Hranicko při tvorbě SCLLD nastavila následující alokace dotačního programu MAS-PRV v Kč 

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 7 253 760 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 3 526 120 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 
4 432 850 

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 2 014 940 

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 1 914 180 

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 912 980 

  Celkem dotace v MAS-PRV v Kč 20 054 830 

 
Máme za sebou 3 Výzvy dotačního programu MAS-PRV, ve kterých MAS vyhlásila aspoň jednou všech 
5 Fichí dotačního programu (Fiche 16 je určena pro samotnou MAS, né pro žadatele z regionu). Aktuální 
stav čerpání v Kč je následující: 

  Výzva č.1 Výzva č.2 Výzva č.3 2020 % 

MAS-PRV 11 
Rozvoj zemědělských 
podniků 

1 712 017 1 310 740 1 991 760 1 760 314 93,4 

MAS-PRV 12 
Zemědělské a 
potravinářské produkty 

609 705 680 000 1 889 550  90,2 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 
1 145 482 2 748 258    87,8 

MAS-PRV 14 
Podnikání v cestovním 
ruchu 

205 494 1 044 312 220 522  73 

MAS-PRV 15 
Krátké dodavatelské 
řetězce 

    0  0 

  
Celkem dotace v MAS-
PRV v Kč 

3 672 698 5 783 310 4 101 832 1 760 314  

Částky výše zachycují aktuální stav zazávazkovaných alokací za jednotlivé výzvy a Fiche. U Fiche 11 je 
doplněna i řádně a dlouhodobě plánovaná Výzva v roce 2020 s konkrétní schválenou alokací, jež bude 
velmi pravděpodobně vyčerpána. Pravý sloupec pak ukazuje, kolik % původně stanovené alokace se 
dosud podařilo zazávazkovat. 
 
V každé Fichi tak zůstávají nedočerpané prostředky, které vznikly 

a) U Fichí 12 a 14 opakovaným malým zájmem ve všech 3 výzvách, kdy ani jednou nebyla 
vyčerpána celá ve Výzvě stanovená alokace.  

b) U Fiche 15 nulovým zájmem, nebyla podána žádná žádost 
c) U Fichí 12, 13, 14 snižováním závazkované výše dotace u podpořených projektů z důvodů: 

krácení způsobilých výdajů ze strany SZIF, úspory na základě zrealizovaných zadávacích řízení, 
nerealizace některých výdajů, ukončení administrace ze strany SZIF u 1 projektu a odstoupení 
od realizace žadatelem u 2 projektů.  

 
 
 



Tyto nevyčerpané prostředky prozatím evidujeme pro každou Fichi zvlášť jako tzv. nepřidělenou 
rezervu: 

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 478 929 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 346 865 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 
539 110 

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 544 612 

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 1 914 180 

  3 823 696 

 
MAS nyní musí rozhodnout (= Pracovní skupina navrhne a Valná hromada schválí) o využití těchto 
prostředků pro následující závěrečné 1 až 2 Výzvy dotačního programu MAS-PRV. Výzvy lze vyhlašovat 
naposledy v první polovině roku 2020, z hlediska max. vyčerpání alokace je ovšem výhodnější stihnout 
výzvu už na podzim 2019 a jarní termín nechat v rezervě pro případ, kdyby i po této podzimní výzvě 
zůstaly ještě nějaké nevyčerpané prostředky.  
 
Nabízí se hned několik možností a jejich kombinací, jak lze prostředky využít. 
 

1. Maximálně dodržet původně stanovený plán, nevyužité prostředky 
ponechat v příslušných Fichích a na tyto alokace vyhlásit Výzvu 

PROČ ANO  
- není potřeba podávat na řídící orgán IROP Žádost o změnu SCLLD 
- MAS může chtít max. dodržet svůj plán stanovený na základě důkladné analýzy a dlouhého 

sofistikovaného přípravného procesu v letech 2014-2017 
- F15 - komplexní projekt na podporu propojeného systému dodávek místních výrobků ve formě 

tržnice/bedýnkování/eshopu v Hranicích se nepodařilo do výzvy č.3 podat, nicméně stále je 
zde 1 potenciální žadatel, který o realizaci takovéhoto projektu má zájem (bude osloven 
k prezentaci záměru přímo na PS) 

 
PROČ NE  

- U Fichí 11-14 se jedná o doplňkové objemy v řádu statisíců, je neefektivní vyhlašovat na takové 
částky výzvy, ve Fichi budou podpořeny pouze 1-2 projekty,  

- u F13 by došlo k výraznému převisu poptávky nad malou nabídkou 
- F12 a F14 se opakovaně potýkaly s menším zájmem žadatelů, situace se může opakovat. 

 

2. přeskupit prostředky mezi Fichemi a koncentrovat je cíleně do 1 či více 
stávajících Fichí na základě aktuálního zájmu potenciálních žadatelů: 

PROČ ANO 
- F12 - podnikatelský subjekt plánuje vybudování minipivovaru v Hranicích, má zájem podat 

žádost o dotaci, rozpočet investice cca 4.000.000 Kč, MAS by tak mohla na tento záměr 
nasměrovat až 1.800.000 Kč (bude osloven k prezentaci záměru přímo na PS) 

- F13 – v obou výzvách byl více jak dvojnásobný převis žádostí nad alokacemi (zbylé prostředky 
vznikly výhradně úsporami a krácením rozpočtů podpořených projektů), při výraznější 
koncentraci prostředků do této Fiche tak lze očekávat opětovný zájem.  

PROČ NE 
- Koncentrací převedených prostředků do některé z Fichí dojde k navýšení alokace této Fiche 

nad rámec původního plánu v SCLLD, dojde k výraznému vychýlení původního poměru alokace 
této Fiche vůči celkové alokaci MAS-PRV 

- Musí být podána Žádost o změnu SCLLD se zdůvodněním  
 



3. využít nové možnosti rozšíření dotačního programu MAS-PRV o tzv. 
článek 20 Základní služby a obnova vesnic  
Článek 20 zahrnuje veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, 
Kulturní a spolková zařízení, knihovny, maloobchodní prodejny, venkovská muzea, naučné 
stezky, kulturní památky – podrobněji zde na slidech 3-17: 
http://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/priloha-c-4-mas-zz-prezentace-
mikroregion-bystricko-brezen19-upraveno.pdf 
 

 PROČ ANO 
- V minulém období 2007-2013 směřovalo na rozvoj obcí nadpoloviční množství alokace oproti 

zemědělství + drobné podnikání. O dotace byl výrazný zájem, který lze předpokládat i nyní 
- Podporované aktivity článku 20 jsou součástí potřeb a problémů regionu identifikovaných 

v analytické části, MAS má v SCLLD obsaženy odpovídající priority, cíle a opatření k rozvoji obcí 
- Výčet možností a podporovaných aktivit v článku 20 je velice široký a potřeby investic v těchto 

tématech zásadně překračují alokaci, kterou má MAS k dispozici. Pokud se MAS dokáže 
shodnout na prioritizaci a dejme tomu ponechání jen 1 či 2 podporovaných aktivit z výčtu výše, 
lze na základě znalostí absorpční kapacity nastavit alokaci článku 20 tak, aby bylo podpořeno 
max. podaných žádostí a nebyly pokud možno žádné nepodpořené žádosti. (Management 
MAS do konání PS provede průzkum absorpční kapacity mezi obcemi a spolky a zjistí konkrétní 
finanční objemy projektových záměrů v regionu). 

PROČ NE 
- Rozšíření PRV o článek 20 přichází až ke konci programového období, MAS při tvorbě SCLLD 

nepočítala s dotační podporou na rozvoj obcí a rozdělila alokaci PRV mezi zemědělce a drobné 
podnikatele, těm by se teď musela část dříve rezervovaných prostředků ubrat.  

- Pokud by MAS zařadila článek 20 a vyhlásila výzvu na všechny výše uvedené aktivity, lze 
očekávat zásadní převis zájmu nad alokací a tím pádem též spoustu neúspěšných žadatelů, 
zbytečně vloženou energii do zpracovávání a administrace a hodnocení žádostí, následováno 
vlnou nevole a žádostí o přezkumů rozhodnutí MAS od neúspěšných žadatelů.  

- Zařazení článku 20 bude znamenat další objem přípravných činností: žádost o podstatnou 
změnu SCLLD, osvojení si pravidel, vytvoření preferenčních kritérií, stanovení cílových hodnot 
indikátorů, konzultace projektových záměrů se SZIF atd. 

- Zařazení článku 20 budou doprovázet „porodní bolesti“ každé nové implementace jak na 
straně managementu MAS, tak na straně žadatelů i SZIF. 

 

4. Doporučit Valné hromadě zrušení Fiche 16 Projekty spolupráce a 
prostředky využít pro další investice v regionu viz varianty 1-3 

 
PROČ ANO 

- Aktuální Pravidla projektů spolupráce jsou oproti minulému období 07-13 značně svázané, 
téměř nelze provádět investice, spousta MASek od realizace projektů spolupráce ustupuje 

- Potřeby regionu by bylo možno uspokojit dalším navýšením alokace o téměř 1 mil. Kč 
(dohromady tedy 4,8 mil. Kč) 

- MAS by nevydávala energii na realizaci vlastního projektu, ale soustředila by se na podporu 
koncových příjemců 

PROČ NE 
- MAS má s realizací projektů spolupráce bohaté a kladné zkušenosti, realizovala vlastní 

smysluplné projekty dle svého výběru 
- MAS má alokaci na projekt spolupráci napevno rezervovanou, nemusí o podporu soutěžit 

s ostatními MAS 
- Udržování kontaktů s jinými MAS je prospěšné pro region, členskou základnu i management 

MAS 

http://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/priloha-c-4-mas-zz-prezentace-mikroregion-bystricko-brezen19-upraveno.pdf
http://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/priloha-c-4-mas-zz-prezentace-mikroregion-bystricko-brezen19-upraveno.pdf


- Jednou z podporovaných aktivit je podpora místního značení výrobků, MAS může finance 
využít v rámci případného převzetí koordinační role značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt®. 

 
 
Pracovní skupina Ekonomický rozvoj tak bude mít 10.9. nelehký úkol vybrat z výše uvedených variant 
jednu či varianty vhodně nakombinovat.  
 
Výsledkem jednání bude návrh podpořený argumenty a zdůvodněním, který bude předložen Valné 
hromadě ke schválení. Valná hromada MAS bude mít možnost návrh schválit beze změn, bude moci 
udělat některé kosmetické změny nebo bude moci návrh jako celek odmítnout, pak by se pracovní 
skupina musela sejít znovu.  Valná hromada MAS by u tak zásadního rozhodnutí neměla do návrhu 
pracovní skupiny vnášet zásadní změny vzniklé přímo na jednání VH. Proto vyzýváme všechny členy 
MAS a zainteresované aktéry z řad obcí, zemědělců, podnikatelů, aby využili možnost zúčastnit se 
pracovní skupiny, kde mohou svými argumenty ovlivnit výsledný návrh. 
 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na hlavního manažera pro realizaci SCLLD: 
 
Mgr. František Kopecký 
Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD 
 
Tel: 773583020 
e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz 
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