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1. Úvod  

 

1.1 Základní údaje 

Název:  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Sídlo:  Hanušovice, Hlavní 137, PSČ: 788 33  

Zábřežská kancelář: Zábřeh, Farní 14, PSČ: 789 01 (pravidelný provoz omezen na předem 

domluvené konzultace) 

Zapsaná: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl O, vložka 230 

IČ:  277 77 146 

Kontakty: 

Webové stránky: www.hornipomoravi.eu 

Email:   info@hornipomoravi.eu 

Telefon:   Hanušovice:  + 420 583 285 615;    Zábřeh:  + 420 583 231 243 

 

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 

Běžný účet:   193758925/0600 

1.2 Důvody vzniku společnosti   

Společnost byla založena za účelem rozvoje území místní akční 

skupiny, který je v souladu s principem trvale udržitelného 

rozvoje. Rozvoj je založen na efektivním využívání místních 

zdrojů a pro realizaci rozvojových projektů využívá Společnost 

krajské, národní a evropské dotace. 

1.3 Územní působnost 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru 

46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, 

Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, 

Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, 

Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, 

Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, 

Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, 

Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, 

Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, 

Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré 

Město, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, 

Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. 

Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony:   

Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko   

http://www.hornipomoravi.eu/
mailto:info@hornipomoravi.eu
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1.4 Poslání a cíle 

Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové 

sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem 

spolupráce v oblasti rozvoje venkova. 

1.5 Poskytované služby   

Společnost poskytuje tyto hlavní činnosti formou obecně prospěšných služeb 

I. Rozvoj území místní akční skupiny 

II. Rozvoj partnerství  

III. Příprava a realizace programu LEADER na území místní akční skupiny 

Společnost poskytuje tyto doplňkové činnosti 

IV. Příprava a realizace rozvojových projektů 

V. Organizace vzdělávacích akcí, seminářů a odborných setkání 

VI. Poskytování služeb v oblasti strategického plánování 

VII. Zapojování veřejnosti do rozvoje území místní akční skupiny 

VIII. Propagace regionu 

IX. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví 

     

1.6 Strategie rozvoje území   

V letech 2006 - 2007 byla komunitním způsobem (se zapojením veřejnosti) vytvářena 

Integrovaná strategie území (ISÚ), strategický dokument zaměřený na rozvoj venkovské 

oblasti Horní Pomoraví. 

ISÚ byla podkladem pro přípravu Strategického plánu LEADER (SPL), který byl nazván „V 

harmonii s přírodou“. Tyto dokumenty jsou základním východiskem pro realizaci projektů 

obcí, neziskových organizací i podnikatelů v území. 

V roce 2010 započaly práce na aktualizaci těchto dokumentů s ohledem na uplynutí poloviny 

plánovacího období, na něž byly vytvořeny. Jsou tedy sledovány indikátory, které hodnotí 

úspěšnost naplňování strategie. 

V roce 2011 proběhla aktualizace Strategického plánu LEADER na základě Střednědobého 

hodnocení SPL. Na základě výsledků byl rozšířen počet Fichí z původních 6 na 9, aby jejich 

zaměření lépe korespondovalo s potřebami žadatelů. V rámci aktualizaci byly v dokumentu 

upřesněny monitorovací indikátory a aktualizována data spojená s činností MAS. 
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2. Organizační struktura společnosti 

 

2.1 Organizační schéma MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 

 
 

 

 

 

Zakladatelé:   43 subjektů: 

34 subjektů  PO a FO – podnikatelé, neziskové organizace, ZŠ,… 

  8 obcí   Hanušovice, Malá Morava, Kopřivná, Jindřichov, Branná,  

   Staré Město, Bohdíkov, Ruda nad Moravou 

1 svazek obcí  Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko  (zast. p. J.Sobotík) 

   

Členové:  108 subjektů celkem = zakladatelé + partneři (k 31. 12. 2011) 

z toho:   veřejný sektor   33 subjektů (31 %) 

- z toho 5 školských zařízení a 1 ústav sociální péče 

   neziskový sektor  24 subjektů (22 %) 

podnikatelský sektor  51 subjektů (47 %) 

    
Strategický plán 

         LEADER 

Správní rada (SR) Dozorčí rada (DR) 

Monitorovací výbor 

Programový 
výbor 

Výběrová komise 

Členové na základě přihlášky / rámcové 
partnerské smlouvy 

 

 

Sekretariát 
MAS 

Ředitel 

Manažer 
SPL 

Pracovní skupina  
Lidské zdroje 

Problematika: děti a mládež 
Problematika: ženy 

ZAKLADATELÉ MAS 

PLÉNUM  
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

= všichni členové MAS 

Pracovní skupina   
Místní produkce a využití obnovitelných 

zdrojů 
Problematika: zemědělci, ekologická 
produkce, ŽP 

Pracovní skupina  
Rozvoj obcí 

Problematika: kvalita 
venkovského života 
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Noví členové v roce 2011:  

Podnikatelé: 

- Radek Mičík, Kopřivná 74, Hanušovice, IČ: 420 52 238 

- Stará škola Vysoké Žibřidovice s.r.o., Vysoké Žibřidovice 45, 788 33 Hanušovice 

(zástupci Tomáš a Michael Dobřanský) 

Neziskové organizace: 

- Klub vojenské historie Kralka o.s., Hornická 87, 533 12  Chvaletice, IČ: 601 59 294 

(zástupce Mgr. Tomáš Šetina) 

Obce: 

- Obec Brníčko, Brníčko 120, 789 75 Brníčko, IČ: 003 02 422 

- Obec Jedlí, Jedlí 16, 789 01 Jedlí, IČ: 003 02 716 

2.2 Přehled orgánů společnosti 

2.2.1 Zakladatelé 

Zakladatelé tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které založili 

Společnost. 

2.2.2 Plénum 

Plénum místní akční skupiny tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru 

(členové Společnosti), které jsou Zakladateli společnosti, nebo se podílejí na základě 

Rámcové partnerské smlouvy na činnosti Společnosti a na plnění účelů, pro které byla 

Společnost založena. 

2.2.3 Správní rada 

Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla 

společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a 

výroční zprávu Společnosti. 

 

Správní rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  název jméno kontakt 

předseda   

podnikatel M A R W I N, v.o.s. Ing. František Winter f.winter@atlas.cz 

členové   

NNO OAK Šumperk Ing. Josef Jurásek jurasek.zeas@atlas.cz 

obce Svazek obcí MIZ Josef Sobotík ou_starosta@dubicko.cz 

NNO Charita Zábřeh Bc. Jiří Karger jiri.karger@charitazabreh.cz 

obce Obec Kopřivná Jana Gerešová oukoprivna@cmail.cz 

podnikatel VOBUS v.o.s. Petr Vokurka info@vobus.cz 

mailto:f.winter@atlas.cz
mailto:jurasek.zeas@atlas.cz
mailto:ou_starosta@dubicko.cz
mailto:jiri.karger@charitazabreh.cz
mailto:oukoprivna@cmail.cz
mailto:info@vobus.cz
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2.2.4 Dozorčí rada 

Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je 

upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo 

Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další 

nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. 

 

Dozorčí rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  název jméno kontakt 

předseda   

podnikatel OSVČ Ing. Jiří Mazák mazak@spk.cz 

členové   

obce Obec Bratrušov Dana Hošková obec.bratrusov@jiskranet.cz 

NNO Sokol Chromeč Ing. František Nezbeda nezbeda@chromec.cz 

podnikatel OSVČ Zbyněk Soják z.sojak@centrum.cz 

obec Obec Jindřichov Josef Kozák josef.kozak@jindrichovsu.cz 

NNO SDH Hanušovice František Ambroz ambroz@mu-hanusovice.cz 

 

2.2.5 Programový výbor 

Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje 

daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých 

realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. 

 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  název jméno kontakt 

předseda   

obec Obec Bohdíkov Ing. Luděk Hatoň starosta@bohdikov.cz 

členové   

podnikatel OSVČ Ing. Přemysl Čech marcech@razdva.cz 

obec Obec Svébohov Marta Šťastná obec@svebohov.cz 

podnikatel ZEAS Březná Ing. Miroslav Buchta mirekbuchta@seznam.cz 

NNO Areál PIVOŇKA o.p.s PaedDr. Božena Sojáková b.sojakova@centrum.cz 

podnikatel PRO-BIO s.r.o. Jana Lysáková lysakova@probio.cz 

podnikatel OSVČ Vlasta Jandrtová jandrtvlasta@seznam.cz 

NNO Ski klub Pavel Mrázek farma.mrazek@seznam.cz 

podnikatel OSVČ Bc. Eva Halenková info@chrastice.cz 

mailto:mazak@spk.cz
mailto:obec.bratrusov@jiskranet.cz
mailto:nezbeda@chromec.cz
mailto:z.sojak@centrum.cz
mailto:ambroz@mu-hanusovice.cz
mailto:marcech@razdva.cz
mailto:obec@svebohov.cz
mailto:mirekbuchta@seznam.cz
mailto:b.sojakova@centrum.cz
mailto:lysakova@probio.cz
mailto:jandrtvlasta@seznam.cz
mailto:farma.mrazek@seznam.cz
mailto:info@chrastice.cz
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2.2.6 Výběrová komise 

Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí 

výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového 

hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. 

 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  název jméno kontakt 

předseda   

ostatní ZŠ a MŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková zs.bohdikov@seznam.cz 

členové   

podnikatel Dubická zemědělská  Ing. Miloš Spurný dubicka@dubicka.cz 

NNO Sokol Štíty Ivar Směšný ivarsmesny@seznam.cz 

obec Obec Jedlí Ing. Zdeněk Axmann ou.jedli@cbox.cz 

podnikatel ZEAS Březná a.s. Libor Diviš divis@zeasbrezna.cz 

NNO TJ Bohdíkov Petr Janků fkbohdikov@seznam.cz 

obec Obec Ruda nad Moravou Oldřich Tanert tanert@ruda.cz 

obec Obec Malá Morava Antonín Marinov obec@obecmalamorava.cz 

podnikatel Farma Morava Walter Kőhler info@farma-morava.cz 

obec Obec Hoštejn Jan Kunčar ou.hostejn@tiscali.cz 

 

2.2.7 Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek 

prováděných projektů. 

 

Monitorovací výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

  název jméno kontakt 

předseda   

NNO MAS Horní Pomoraví Ing. Anna Bartošová bartosova@hornipomoravi.eu 

členové   

NNO MAS Horní Pomoraví Mgr. Olga Špiková spikova@hornipomoravi.eu 

NNO K2 o.s.                              Lenka Raušová rausova@hornipomoravi.eu 

NNO K.R.A.P. o.s. Ing. Renata Baslerová reny08@seznam.cz 

obec Obec Brníčko Jiří Bartoš starosta.brnicko@seznam.cz 

obec Obec Branná Marcela Kozáková ou_branna@cmail.cz 

 

 

mailto:zs.bohdikov@seznam.cz
mailto:dubicka@dubicka.cz
mailto:ivarsmesny@seznam.cz
mailto:ou.jedli@cbox.cz
mailto:divis@zeasbrezna.cz
mailto:fkbohdikov@seznam.cz
mailto:tanert@ruda.cz
mailto:obec@obecmalamorava.cz
mailto:info@farma-morava.cz
mailto:ou.hostejn@tiscali.cz
mailto:bartosova@hornipomoravi.eu
mailto:rausova@hornipomoravi.eu
mailto:starosta.brnicko@seznam.cz
mailto:ou_branna@cmail.cz
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2.3 Organizační schéma managementu MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 

 
 

3. Přehled činnosti MAS v roce 2011 

 

3.1 Jednání orgánů MAS 

21. 4.  jednání Správní rady: projednání Výroční zprávy, Zprávy o hospodaření za rok 

2010, schválení nových členů, financování na rok 2011 

21. 4. jednání Dozorčí rady: projednání a kontrola hospodaření za rok 2010, 

projednání výroční zprávy za rok 2010, financování společnosti a činnost 

v roce 2011 

21. 4. jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s.: projednání zprávy správní rady, 

seznámení s Výroční zprávou, představení nových členů, projednání 

aktualizace SPL a FICHÍ. V souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných 

společnostech (231/2010 Sb., platnost od 1. 1. 2011), byla představena jako 

statutární zástupcem organizace ředitelka Ing. Anna Bartošová. V rámci této 

novelizace byla také projednávána a odsouhlasena změna zakládacích 

dokumentů – Zakládací sm louva a Statut.   

22. 8. Jednání Programového výboru: alokace IV. výzvy, výběr FICHÍ a jejich 

aktualizace 

Externisté 
 (dohody o pracovní činnosti, o 

provedení práce, Smlouvy o dílo) 

Účetní 
Lenka Raušová 

Projektový manažer SPL 
Mgr. Olga Špiková 

Ing. Lenka Krobotová 
 

Poradce a facilitátor 
  

Ekonom 
Ing. Miroslav Buchta 

Manažer cestovního ruchu 
Administrativní pracovník SPL 

Andrea Merčáková 

Správce webových stránek, grafik 
Václav Jokl 

Zaměstnanci / 
 Sekretariát MAS 
(pracovní smlouvy) 

Ředitel MAS / Manažer SPL 
Ing. Anna Bartošová 

Externí spolupracovníci při pořádání akcí  
Lucie Šťastná               Simona Pichová              

Kateřina Pospíšilová 
    

 
 

EURO manažer 
Ing. Hana Olejníková 

Externí projektoví manažeři  
Ing. Renata Baslerová  
Bc. Barbora Haušková      

 
 

Správní rada 
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6. 10. vzdělávací akce Výběrové komise a Programového výboru: seznámení se 

změnami v hodnocení projektů – veřejné prezentace, kritéria přijatelnosti, 

bodové hodnocení 

3.2 Akce MAS v roce 2011 

3.2.1.   Prezentační – kulturní, sportovní 

 

18. - 21. 1. účast na mezinárodním setkání MAS členských zemí Evropské unie „LEADER 

jako hnací stroj pro venkovskou Evropu“ v Bruselu 

 

1. 5.   Farmářské trhy – Zábřeh na Moravě 

- prezentace MAS a SPL při příležitosti pořádání Farmářských trhů, které organizovala MAS 

Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov a město Zábřeh ve spolupráci s prezentací značky 

„JESENÍKY originální produkt®“, jejímž koordinátorem je MAS Horní Pomoraví. 

 

2. 5.   seminář k 20. Výročí vzniku POV – Praha 

- předseda SR se účastnil semináře organizovaného SPOV v prostorách Poslanecké 

sněmovny, stěžejním tématem byla vzpomínka na 20 let POV a výhled do budoucna. 

 

17. – 18. 5.          LeaderFEST – Štramberk 

- účast na mezinárodním setkání Leaderů evropských zemí. Celkem se 

konference účastnilo 530 osob z 13 zemí. Součástí programu byly 

prezentace projektů spolupráce, příklady dobré praxe v programech Leader 

a inovací v projektech Leader. Druhý den se konference zabývala Národním 

strategickým plánem LEADER 2014 + a stanoviskem EHSV „Leader jako 

nástroj pro místní rozvoj“.  

 

20. 6.   jednání EHSV ke stanovisku Leader jako nástroj pro místní rozvoj v Bruselu  

- předseda SR se s dalšími zástupci MAS z celé EU účastnil setkání, kde byla možnost se 

vyjádřit ke stanovisku EHSV, které zpracovává studijní skupina při Specializované sekci 

Zemědělství, rozvoje venkova, životního prostředí a pojednává o budoucnosti metody 

LEADER.  

 

29. 6. – 1. 7.  BIOAKADEMIE 2011 – Lednice 

- MAS se účastnila setkání zástupců z řad zemědělců, akademické sféry, MZe a dalších. 

Letošním tématem byla regionalita ve spojení se zemědělstvím a ochranou klimatu, 

diverzifikace zemědělských činností, farmářské trhy a další příbuzná témata. V rámci 

konference byl přednesen příspěvek Ing. Anny Bartošové na téma: MAS a 

možnost podpory zemědělců v rámci PRV OSY IV Leader. 
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16. 7.   Bioslavnosti 2011 – Staré město pod Sněžníkem 

- prezentace MAS a SPL při příležitosti 6. ročníku Bioslavností, který se 

pyšní zatím nejvyšší návštěvností od svého vzniku (2 100 osob), součástí 

byl trh bioproduktů, kulturní program a exkurze po okolních ekofarmách 

a do vnitřních prostor bio mlýna.  

 

17. – 21. 8.  Agrokomplex – Nitra (SK) 

- MAS se účastnila (společně s dalšími 2 MAS z ČR, NS MAS ČR, SPOV a CSV) 38. Mezinárodní 

zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex na výstavišti v Nitře. Prezentace byla 

zajištěna Národní síti rozvoje vidieka (NSRV) a Expozice se nacházela v pavilonu M1. 

Prezentovaly se zde implementace přístupu Leader na Slovenku, regionální produkty, 

tradice, současnost a budoucnost slovenského venkova. Společně s MAS se prezentovaly i 

zahraniční MAS z Polska a Maďarska. Po celou dobu výstavy probíhaly v pavilonu ukázky 

folklórních tradic a řemeslné výroby. 

 

25. 8. – 31. 8.  Země živitelka – České Budějovice 

- MAS se společně s dalšími 69 MAS, NS MAS ČR, SPOV a CSV 

účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. Expozice byla umístěna 

v pavilonu R1 a okolních venkovních plochách. MAS se účastnila také 

jak o koordinátor regionální značky „JESENÍKY originální produkt®“ 

v pavilonu R3.  

- k prezentaci MAS byla vytvořena nová trička, leták a propagační předměty (joja, tužky, 

perníky, papírové tašky a razítka publicity)  

 

17. 9.  Farmářské trhy – Zábřeh na Moravě  

- prezentace MAS a SPL při příležitosti pořádání Farmářských trhů, 

jejíž část v rámci Zábřežského Jarmarku organizovala MAS Horní 

Pomoraví, ve spolupráci s prezentací značky „JESENÍKY originální 

produkt®“. 

 

14. 11.  Národní konference Venkov 2011 v Prčici  

- třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se 

zúčastnilo 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i 

privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na venkově 

působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách podle předem daných 

témat, a to Veřejná osobní doprava na venkově, Venkov, rodina a 

tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, 

které z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, 

zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí. Za MAS se účastnil 

předseda Ing. František Winter a jedna manažerka. 
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16. 12.  vánoční trhy „Adventní čas v Hanušovicích“ 

- MAS pořádala ve spolupráci s městem Hanušovice a značkou 

„JESENÍKY originální produkt®“ prezentaci MAS, SPL 

k příležitosti pořádání adventních trhů. Toto setkání bylo první 

takového druhu a MAS se pokusí tento trend zachovat. 

3.2.2. Vzdělávací akce MAS Horní Pomoraví v roce 2011 

 

17. – 21. 10.  společně s MAS Šumperský venkov pořádala MAS Horní 

Pomoraví poznávací exkurzi pro MAS Šafrán (partnerské MAS v projektu 

spolupráce), která zahrnovala úvodní setkání aktérů projektů spolupráce a 

navštívení příkladů dobré praxe z regionu Horní Pomoraví a Šumperský venkov. 

   

21. 10.  MAS pořádala výjezdní stáž do MAS Horní Pomoraví 

pro 26  akademických pracovníků a studentů Univerzity Palackého 

v Olomouci a Moravské vysoké školy Olomouc. Cílem bylo 

představení příkladů dobré praxe v rámci plnění SPL regionu.  

3.2.3. Jednání pracovních skupin v roce 2011 

 

15. 4.    MAS ve spolupráci s MAS Šumperský venkov 

organizovala setkání pracovní skupiny rozvoj obcí pod názvem 

SNÍDANĚ STAROSTŮ v Novém Malíně. Na akci byly představeny obě 

MAS sousedských území a byly předneseny aktuální problémy 

venkova jak z pohledu SPL, tak veřejné správy. Akce se účastnilo 24 

starostů.  

 

29. 6.  MAS pořádá v rámci realizace svého SPL setkání pracovní skupiny rozvoje obcí, 

na kterou jsou zváni starostové z území MAS, tato PS se zabývala možnou realizací „tvrdých“ 

a „měkkých“ projektů, důležitostí vysvětlení si pojmů „veřejná podpora“ a podpora „de 

minimis“ 

 

19. 10.   MAS pořádá v rámci realizace svého SPL setkání pracovní skupiny Rozvoje 

obcí, na kterou jsou zváni starostové z území MAS, tato PS se zabývala spoluprací se 

zahraničními partnery. 

3.2.4. Další jednání za účasti MAS v roce 2011  

 

10. 2.   účast na společném školení MAS a RO SZIF v Přerově, kde byli seznámeni se 

změnami v opatření IV.1.1. a IV.1.2. 
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16. - 17. 3.  účast na jednání Valné hromady NS MAS ČR na zámku ve Křtinách. 

Projednávána byla pracovní činnost NS MAS v roce 2010, hospodaření a budoucí cíle NS MAS 

pro rok 2011 

 

4. 5.  vzdělávací akce „Nové trasy a turistické služby“ 

- zástupci MAS se účastnili vzdělávací akce v rámci projektu Propojování místních 

akcí rozvoje venkova Olomouckého kraje – vzdělávání a informace pro III. OSU. 

Byly prezentovány příklady měkkých projektů a úspěšných projektů z regionu MAS 

Šumperský venkov. 

 

12. 5.                seminář „Veřejná podpora“ 

- zástupce MAS se účastnil semináře v rámci projektu Podpora rozvoje 

Olomouckého kraje 2010-2012, který se zabýval pojmem veřejná 

podpora a její aspekty. 

 

23. - 24. 5. vzdělávací program „Vybrané aspekty projektového řízení“ 

- zástupce MAS se účastnil vzdělávacího programu v rámci projektu Podpora rozvoje 

Olomouckého kraje 2010-2012, který se zabýval řízením a administrací projektů (řízení 

lidských zdrojů, administrace, veřejné zakázky, publicita, …)  

 

7. – 8. 6.  vzdělávací program „Vybrané aspekty finančního řízení“ 

- zástupce MAS se účastnil vzdělávacího programu v rámci projektu Podpora rozvoje 

Olomouckého kraje 2010-2012, který se zabýval finančním řízením projektů, finanční 

kontrolou a auditem.  

 

20. 10.  konference UNIVES „Analýzy venkova: nové otazníky a výzvy“ 

- konference za účasti zástupců Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu 

venkova, Sdružení měst a obcí ČR, Národní sítě MAS ČR, Ministerstva zemědělství 

ČR, Olomouckého kraje či starosta Tučína, více na www.unives.eu. 

 

3.3 Další aktivity v roce 2011 

3.3.1. Značení místních produktů 

MAS je koordinátorem značky a tímto se snaží co nejvíce zaujmout producenty, 

řemeslníky a výrobce z oblasti MAS o rozvoj místního venkova. 

 

5. 4 – 13. 5.  3. výzva pro příjem žádostí o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ 

 

24. 5.   3. Certifikační komise pro udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ 

- certifikační komise udělila značku dalším 8 výrobkům.  

http://www.unives.eu/
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23. 8.   4. výzva k předkládání žádostí o udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ 

- certifikace výrobků je začleněna do Fiche č. 2 Zakládání podniků a jejich rozvoj, jako 

preferenční kritérium.  

 

17. 10.  4. Certifikační komise pro udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ 

- certifikační komise udělila značku dalším 10 výrobkům.  

 

28. 11.  1. Certifikační komise pro udělení značky „JESENÍKY originální produkt®“ pro služby 

- první jednání certifikační komise pro posuzování originálních služeb v Jeseníkách. Členy 

komise jsou zástupci Místních akčních skupin Horní Pomoraví a Šumperský venkov, odborníci 

pro cestovní ruch pro oblast Jeseníků, nechybí zde ani samotní provozovatelé ubytovacích a 

stravovacích zařízení a odborníci na historii a gastronomii. V prvním kole výběru byly 

certifikovány dvě provozovny. 

 

Relax centrum Kolštejn      Severomoravská chata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z certifikace produktů: 
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4. Administrace programu LEADER 

 

leden – duben aktualizace Strategického plánu a Fichí v návaznosti na 

změny v pravidlech, návrh úprav bodového hodnocení, úpravy certifikačních 

kritérií 

 

14. 4.   společné jednání Programového výboru a Výběrové komise, projednávala se 

změna SPL a aktualizace Fichí. Byly provedeny a odsouhlaseny základní změny ve Fichích. Z 

počtu 6 Fichí navýšení na 9 Fichí, z důvodu rozvolnění opatření a přidání dalších opatření 

v souladu s aktualizací SPL.  

 

29. 3.   kontrola na místě ze strany RO SZIF k projektu spolupráce „Vyrobeno na 

venkově“, reg. č. 09/008/421a/671/000021 

 

2. 6.  podání Hlášení č. 9 o změnách v rámci PRV 

- v hlášení byly schváleny změny SPL „V harmonii s přírodou“  

 

30. 6.  podání Hlášení č. 10 o změnách v rámci PRV 

- v hlášení byly schváleny změny týkající se Fichí: (navýšení počtu z 6 na 9) a změny 

v orgánech MAS a členské základně 

 

19. 7. - 20. 9. vyhlášení 4. výzvy SPL 

- RO SZIF schválil žádost o vyhlášení výzvy MAS v rámci 14. kola příjmu Žádosti PRV. Příjem 

projektů MAS byl od 1.9. - 20. 9. 2011 a podpora byla možná ve všech 9 Fichích. Výše 

rozdělovaných prostředků stanovena dle alokace na 11 896 119,- Kč. 

 

10. 8.   seminář pro žadatele k 4. Výzvě SPL (Olšany) 

- programem školení bylo představení nových Fichí, nového formuláře žádosti o dotaci, 

povinných a nepovinných příloh, kritérii přijatelnosti a preferenčních kritérií. Celkově se 

školení účastnilo 23 možných žadatelů. 

 

22. 8.   programový výbor  

- na jednání bylo schváleno rozdělení alokace 4. Výzvy SPL a metodické pokyny pro 

hodnocení projektů. Diskutováno bylo o hodnoticích kritériích a nastavení minimálního 

bodového ohodnocení.  

 

1.9.  podpořen projekt spolupráce v Opatření IV.2.1. 

- dne 26. 8. 2011 byly zveřejněny výsledky obhajoby projektů spolupráce, kde MAS Horní 

Pomoraví získala podporu ve výši 1 092 078,- Kč na realizaci projektu „Jeseníky – od 

produktů k zážitkům“ společně s MAS Šumperský venkov. Dalšími partnery jsou MAS Šafrán 

a OS pro rozvoj regionu Spiš ze Slovenska.  
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1. 9. – 14. 9.  hodnocení kvality MAS  - Praha 

- ředitelka MAS Ing. Anna Bartošová před hodnotící porotou 

obhajovala a dokazovala nad předloženými skutečnostmi ve formě 

odevzdaného dotazníku MAS a doložitelných dokladů činnost MAS v roce 2010/2011. Komise 

složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a 

Národní sítě MAS. MAS Horní Pomoraví se umístila v kategorii A, nejlépe fungující MAS - 

příklady dobré praxe (vysoce transparentní a důvěryhodné MAS, aktivní a aktivizující území). 

 

1. 9. – 20. 9.  příjem žádostí o dotaci 4. Výzvy na realizaci projektů v rámci opatření 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, 14. kolo výzvy. 

- RO SZIF schválil žádost o vyhlášení výzvy MAS v rámci 14. kola příjmu Žádosti PRV. Výzva 

byla zveřejněna 19. 7. a podpora byla možná ve všech 9 Fichích. Výše rozdělovaných 

prostředků byla 11 896 119,- Kč.  

 

26. 9.   zveřejnění počtu přijatých žádostí o dotaci v rámci 4. Výzvy  

- MAS přijala rekordní počet přijatých žádostí o dotaci, který se rovnal 47 projektům v osmi z 

devíti vyhlášených Fichích. V rámci projektů zájemci požadovali více než 23 miliónů korun na 

projekty podnikatelů, neziskových organizací a obcí, avšak ve IV. výzvě bylo možno rozdělit 

pouze necelých 12 miliónů Kč.  

 

13. 10.  zasedání výběrové komise a Programového výboru MAS – výběr projektů 

- výběru projektů předcházela nově veřejná prezentace, která umožnila dotazování a 

objasnění nejasností v projektech. Celkem bylo vybráno 25 projektů ze 47 podaných žádostí 

ve výši 11 066 619,- Kč. Ve večerních hodinách byl výběr odsouhlasen Programovým 

výborem. 

 

   
 

22. 10.  alokace pro schválené místní akční skupiny na rok 2012 

- důležitou zprávou pro MAS bylo zveřejnění alokace pro rok 2012, pro MAS Horní Pomoraví 

je ve výši 15 008 053,- Kč. 

 

29. 12.  Střednědobé hodnocení SPL 2007 – 2013 

- MAS odevzdala na RO SZIF v Olomouci dokument Střednědobého hodnocení SPL pro 

období 2007 – 2013, které se zabývalo monitoringem a sebe-evaluací MAS 
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Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2010  - IV. výzva 

 

Ve čtvrtém kole výzvy k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 

bylo na podzim roku 2011 předloženo celkem 47 projektů v rámci osmi Fichí, z čehož bylo 

vybráno 25 projektů k podpoře.  

 

Fiche č. Název Fiche počet žádostí 

1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu 6 

2 Zakládání podniků a jejich rozvoj 5 

3 Atraktivní venkov 4 

4 Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby 14 

5 Tradiční venkov-zachování kulturního dědictví regionu 4 

6 Vzdělání a informace 1 

7 Regionální produkce-zdroj rozvoje regionu 3 

8 Venkovská turistika 0 

9 Venkov - místo pro život 10 

Celkem žádostí 47 

 

 

Přehled vybraných projektů v rámci II. výzvy k předkládání projektů v rámci realizace SPL 

 

 

 

Fiche č. Žadatel Název projektu 
pořadí ve 

FICHI 

1 Pavel Mrázek Nákup techniky pro údržbu krajiny 1 

1 ZEAS Březná, a.s. 
Modernizace technologického ustájení odchovny 

jalovic 
2 

1 
Zemědělská  

společnost Jedlí, a.s. 

Pořízení moderní technologie pro manipulaci s 

krmivem a stelivem 
3 

2 Pavel Chamlar 
Pořízení briketovacího stroje na zpracování odpadu 

z truhlářské dílny 
1 

2 Petr Pospíšil 
Využití odpadu z truhlářské výroby - pořízení 

briketovacího lisu 
2 

2 Robert Uherko Hydraulické tabulové nůžky pro zámečnickou dílnu 3 

2 Karel Svoboda Energetické úspory na objektu stolárny 4 

3 Vlastimil Jandrt 
Stavební úpravy administrativní a sociální budovy 

pro účely ubytování v soukromí 
1 

3 Jan Kubíček 

Zhotovení palubkového obkladu vnějších 

obvodových stěn a zábradlí na penzionu Horizont 

Janoušov 

2 
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4 Město Staré Město 
Výměna kotle, oken a dveří v budově č. 106 ZŠ a MŠ 

Staré Město 
1 

4 Město Hanušovice 
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny Základní 

školy v Hanušovicích 
2 

4 
Obec Ruda nad 

Moravou 

Zázemí pro děti i komunitní život v místní části 

Hrabenov 
3 

4 Obec Bratrušov Rekonstrukce kulturního domu v Bratrušově 4 

5 
Klub vojenské historie 

Kralka, o.s 
Revitalizace Muzea čs. Opevnění K-S 5 "U potoka" 1 

5 ŘKF Jedlí Rekonstrukce interiéru sv. Jana Křtitele v Jedlí 2 

5 ŘKF Hoštejn Rekonstrukce fary v Hoštejně 3 

5 ŘKF Bohdíkov Nové lavice pro kostel Sv. Petra a Pavla v Bohdíkově 4 

6 K.R.A.P. o.s. Příklady táhnou 1 

7 Michal Hrdlička 
Rozvoj vybavení a zázemí pro výrobu ovčích a 

kravských sýrů 
1 

7 MVDr. Josef Klimeš Inovace provozu řeznictví a uzenářství Klimeš Bušín 2 

7 Dubická Zemědělská Nová technologie do výrobny masných výrobků 3 

9 Obec Jestřebí Jestřebí malebné vesnička plná zeleně 1 

9 Obec Rájec Revitalizace centra obce Lesnice 2 

9 Spolek Metoděj, o.s. Zahrada znovu živá 3 
 

   
  

V  roce 2011 bylo prostřednictvím programu LEADER rozděleno mezi 25 úspěšných 

projektů 11 066 619,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
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5. Přehled projektové činnosti 

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s.  

 

Předložené projekty s realizací v roce 2011 (částky v Kč) 

 

 
název projektu finanční zdroj 

žádost 

podána 

celkové 

náklady 

požadovaná 

dotace 

přiznaná 

dotace 

1 
Den Horního Pomoraví 

2011 

KUOK - kulturní 

aktivity 
31. 1. 2011 40 000,00 25 000,00 0,00  

2 

MOTOR - M Moderní 

technologie a odborný 

růst mládeže 

OPVK 10. 2. 2011 24 415 686,00 22 381 045,50 0,00 

3 

Propagace a rozvoj 

značky „JESENÍKY 

originální produkt®“ 

KUOK - 

Významné 

projekty 

24. 3. 2011 115 400,00 100 000,00 100 000,00 

4 

Farmářské trhy - 

čerstvá produkce z 

regionu 

Revolvingový 

program MŽP 
4. 4. 2011 165 140,00 148 500,00 148 500,00 

5 
Zkvalitnění služeb TIC 

Hanušovice 
KUOK 13. 4. 2011 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

6 
Jeseníky - od produktů 

k zážitkům 
PRV -13. kolo 27. 6. 2011 794 010,00 701 649,00 701 649,00 

7 Živý venkov PRV -13. kolo 28. 6. 2011 700 000,00 603 900,00 0,00 

8 
Adventní čas v 

Hanušovicích 

KUOK - neinv. 

příspěvek 
19. 8. 2011 40 000,00 25 000,00 25 000,00 

9 

V Horním Pomoraví to 

žije, aneb kdo si hraje, 

nezlobí 

KUOK - kulturní 

aktivity 

30. 11. 

2011 
35 000,00 20 000,00 0,00 

  Celkem vlastní projekty MAS v roce 2011 – schválené dotace 1 010 149,00  
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5.2 Projekty pro členské subjekty 

V roce 2011 bylo ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s. podáno na území celkem 41 

projektů za období 8 měsíců, v nichž byly vyhlašovány výzvy na předkládání žádostí o dotaci. 

V těchto projektech předkladatelé požadovali dotaci ve výši 34 212 268,- Kč a celkově bylo 

přiděleno 22 244 617,- Kč na úspěšné projekty. 

Bezplatná konzultace byla poskytnuta dalším 17 projektům, které souhrnně získaly dotaci ve 

výši 534 279,- Kč. 

 

Mezi využívané programy, v nichž se žádalo, patřily:  

- příspěvky Olomouckého kraje, Podpora celoroční sportovní činnosti 

- příspěvky Olomouckého kraje, Podpora kulturních aktivit 

- Program obnovy venkova Olomouckého kraje 

- Program rozvoje venkova 

- Program obnovy venkova přes Ministerstvo místního rozvoje 

- Regionální operační program 

- Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis (poradenství při realizaci projektu) 

- Operační program Životní prostředí 

 

služba 
 

celkem požadované dotace přidělené dotace fakturace 

příprava projektů 

 

41 34 212 268,00 22 244 617,00 74 920,00 

konzultace projektů 

 

17 3 794 672,00 534 279,00 0,00 

Projekty pro členské subjekty 

 
Úspěšnost projektových žádostí 
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6. Finanční zpráva 

6.1 Hospodaření MAS Horní Pomoraví o.p.s. v roce 2011 

V roce 2011 bylo dosaženo hospodářského výsledku – zisku ve výši 894 323,56 Kč. Celkové 

výnosy činily 4 325 888,18 Kč při nákladech 3 431 564,62 Kč. 

 

Tržby za vlastní výkony dosáhly hodnoty 605 000,00 Kč, což je necelých 14,0 % z celkových 

výnosů. Oproti roku 2010 došlo ke snížení vlastních výkonů o 136 000,00 Kč. Nejvýznamnější 

položkou výnosů jsou přijaté dotace v rámci podaných projektů, které dosáhly částky 3 242 

00,00 Kč, což je téměř 75,0 % dosažených výnosů. Meziroční nárůst činí 883 000,00 Kč a byl 

způsoben především výplatou tří plateb nárokovaných v rámci zúčtování SPL.  Podíl přijatých 

členských příspěvků a darů od fyzických i právnických osob činí necelých 10,0 %, což 

v hodnotovém vyjádření činí částku téměř 426 000,00 Kč. Přijaté úroky a ostatní výnosy ve 

výši 53 tis. Kč tvoří méně významnou část výnosů ve výši zhruba 1,0 %. 

 

Mzdové náklady včetně odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dosáhly částky 

1 990 000,00 Kč, což je 58,5 % nákladů na činnost MAS a svým podílem se řadí na první 

místo. K 31. 12. 2011 zaměstnávala místní akční skupina 8 stálých pracovníků, z toho 6 na 

trvalý pracovní poměr a dva na dohodu o pracovní činnosti. V průběhu roku bylo uzavřeno 

celkem 14 dohod o provedení práce. Celkově bylo odpracováno 9 584,20 hodin v 1 718 

dnech, což je průměrně 5,58 hodiny na den. Průměrná hrubá hodinová mzda dosáhla výše 

157,54 Kč, čistá pak výše 124,53 Kč. V průběhu roku 2011 nebyl zaznamenán žádný pracovní 

úraz, z důvodu nemoci bylo zameškáno 101 pracovních dnů, mateřská dovolená byla čerpána 

264 dnů. 

 

Další významnou nákladovou položkou jsou přijaté služby a vyplacené cestovné, které činí 1 

046 000,00 Kč, což je 30,48 % celkových nákladů. Materiálové náklady včetně pořízení 

drobného dlouhodobého majetku dosáhly hodnoty 92 000,00 Kč (2,68%) a ostatní náklady 

činily 40 000,00 Kč (1,17%). Dluhová služba činila 92 000,00 Kč, což činí 2,68% celkových 

nákladů. Odpisy hmotného majetku činily 87 000,00 Kč. 

 

K 31. 12. 2011 vlastnila společnost dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 202 000,00 Kč, 

zásoby zboží činily 131 000,00 Kč. Finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně činily 

842 000,00 Kč. Celkové pohledávky včetně zúčtování se státním rozpočtem dosáhly hodnoty 

138 000,00. Kč, přechodná aktiva činila 16 000,00 Kč. Veškeré závazky včetně přijatého úvěru 

a zúčtování závazků ve vztahu ke státnímu rozpočtu činily 917 000,00 Kč. Z celkového úhrnu 

pasiv ve výši 1 275 000,00 Kč připadá na vlastní zdroje 358 000,00 Kč, což je 28,08 %, cizí 

zdroje jsou ve výši 917 000,00 Kč (71,92 %). Závěrem lze konstatovat, že při promítnutí 

časového nesouladu mezi vynaloženými náklady a následném proplácením dotací je možné 

hospodaření společnosti i při poměrně vysokém dosaženém zisku charakterizovat 

v uplynulém roce jako vyrovnané. 
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  6.2 Výsledek hospodaření za rok 2011 

 

VÝNOSY Kč 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 424 171,20 

TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 181 091,00 

PŘIJATÉ DOTACE 3 290 083,87 

ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 5 141,71 

PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  425 400,00 

OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY                  0,40 

VÝNOSY CELKEM 4 325 888,18 

NÁKLADY Kč 

PRODANÉ ZBOŽÍ V POŘIZOVACÍCH CENÁCH 84 520,78 

SPOTŘEBA MATERIÁLU VČETNĚ DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU 91 854,60 

DODAVATELSKÉ SLUŽBY 891 852,55 

    Z TOHO:  TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 56 646,79 

                    NÁKLADY NA REPREZENTACI 20 489,10 

                    EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 91 200,00 

                    ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK 57 000,00 

                    VÝROBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE 246 766,46 

                    PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VČETNĚ SLUŽEB       175 945,40 

                    SPOTŘEBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7 561,40 

                    POŠTOVNÉ, POUKÁZEČNÉ 10 011,00 

                    ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 35 059,00 

                    OSTATNÍ SLUŽBY     191 173,40 

MZDOVÉ NÁKLADY 1 524 858,00 

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ       465 195,00 

CESTOVNÉ 154 394,15 

ÚROKY 92 199,88 

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 17 923,14 

POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 13 000,00 

OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 8 950,52 

ODPISY          86 816,00 
NÁKLADY CELKEM 3 431 564,62 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011 894 323,56 

 

6.3  Výrok auditora  

Nezávislý auditor Mgr. Pavel Raif, číslo osvědčení 0207, se sídlem Jeseník, Krameriova 503/9 

provedl audit účetní závěrky společnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. s následujícím výrokem: 

„Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že 

účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a 

správné ve všech významných souvislostech. Podle mého názoru účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2011 a 

nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2011 (zisk ve výši 894 323,00 Kč), v souladu s českými účetními předpisy“. 
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„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 

Strategický plán LEADER „V harmonii s přírodou“ 

Lanové centrum v obci Branná 

Rekonstrukce multifunkčního hřiště 
v obci Olšany 

Obnova fasády a reliéfu 
kostela svatého Vavřince v 
Rudě nad Moravou 

Víceúčelová sportovní plocha 
na Malé Moravě 

Party stan s vybavením pro 
spolkové aktivity SDH Bušín 

Hydraulické 
tabulové 
nůžky pro 
zámečnickou 
dílnu Bušín 

Jestřebí 
malebné 
vesnička plná 
zeleně 

Územní působnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

a ukázky realizovaných 
projektů 


