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1. Úvod  

 

1.1 Základní údaje 

Název:  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
Sídlo:  Hanušovice, Hlavní 137, PS : 788 33  
Zapsaná: v rejst íku obecn  prosp šných spole ností, vedeného Krajským soudem 

v Ostrav , oddíl O, vložka 230 
I :  277 77 146 
Kontakty: 
Webové stránky: www.hornipomoravi.eu 
Email:   info@hornipomoravi.eu 
Telefon:   Hanušovice:  + 420 583 285 615;     
 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
B žný ú et:   193758861/0600 

1.2 D vody vzniku spole nosti   

Spole nost byla založena za ú elem rozvoje území místní ak ní 
skupiny, který je v souladu s principem trvale udržitelného 
rozvoje. Rozvoj je založen na efektivním využívání místních 
zdroj  a pro realizaci rozvojových projekt  využívá Spole nost 
krajské, národní a evropské dotace. 

1.3 Územní p sobnost 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. p sobí v katastru 
46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, 
Bratrušov, Brní ko, Bušín, Drozdov, Dubicko, 
Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, 
Hrabová, Hyn ina, Chrome , Jakubovice, 
Janoušov, Jedlí, Jest ebí, Jind ichov, Kamenná, 
Kolšov, Kop ivná, Kosov, Lesnice, Leština, 
Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, 
Písa ov, Post elmov, Post elm vek, Rájec, 
Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré 
M sto, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty, 
Vikantice, Vyšeho í, Záb eh, Zborov, Zvole. 
 
Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony:   
Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Záb ežsko.   
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1.4 Poslání a cíle 

Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sít  subjekt  ziskové i neziskové 
sféry a ve ejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za ú elem 
spolupráce v oblasti rozvoje venkova. 

1.5 Poskytované služby   

Spole nost poskytuje tyto hlavní innosti formou obecn  prosp šných služeb 
I. Rozvoj území místní ak ní skupiny 
II. Rozvoj partnerství  
III. P íprava a realizace programu LEADER na území místní ak ní skupiny 

Spole nost poskytuje tyto dopl kové innosti 
IV. P íprava a realizace rozvojových projekt  
V. Organizace vzd lávacích akcí, seminá  a odborných setkání 
VI. Poskytování služeb v oblasti strategického plánování 
VII. Zapojování ve ejnosti do rozvoje území místní ak ní skupiny 
VIII. Propagace regionu 
IX. Poskytování služeb pro zem d lství, zahradnictví a lesnictví 

     

1.6 Strategie rozvoje území   

V letech 2006 - 2007 byla komunitním zp sobem (se zapojením ve ejnosti) vytvá ena 
Integrovaná strategie území (ISÚ), strategický dokument zam ený na rozvoj venkovské 
oblasti Horní Pomoraví. 
ISÚ byla podkladem pro p ípravu Strategického plánu LEADER (SPL), který byl nazván „V 
harmonii s p írodou“. Tyto dokumenty jsou základním východiskem pro realizaci projekt  
obcí, neziskových organizací i podnikatel  v území. 
V roce 2010 zapo aly práce na aktualizaci t chto dokument  s ohledem na uplynutí poloviny 
plánovacího období, na n ž byly vytvo eny. Jsou tedy sledovány indikátory, které hodnotí 
úsp šnost napl ování strategie. 
V roce 2011 prob hla aktualizace Strategického plánu LEADER na základ  St edn dobého 
hodnocení SPL. Na základ  výsledk  byl rozší en po et Fichí z p vodních 6 na 9, aby jejich 
zam ení lépe korespondovalo s pot ebami žadatel . V rámci aktualizaci byly v dokumentu 
up esn ny monitorovací indikátory a aktualizována data spojená s inností MAS. 
V roce 2012 byly provedeny zm ny v SPL na základ  odezvy výzev z p edchozích let a také na 
základ  p ipomínek p i supervizi provedené kontrolním orgánem v íjnu 2012.  Byla 
provedena aktualizace monitorovacích indikátor , inova ních prvk  projekt  a zejména 
zm na navržené alokace na jednotlivé Fiche. Byly aktualizovány také Fiche  – zejména byly 
aktualizovány hodnotící kritéria, jejich bodové ohodnocení a zp esn n výklad pro posuzování 
a dokladování jednotlivých kritérií.   
V roce 2012 byly vyhlášeny dv  Výzvy s po adovými ísly V. a VI. 
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VS 
31% 

NNO 
23% 

PO 
46% 

2. Organiza ní struktura spole nosti 
 

2.1 Organiza ní schéma MAS  

 

 
 
 
Zakladatelé:  43 subjekt : 
34 subjekt  PO a FO – podnikatelé, neziskové organizace, ZŠ,… 
8 obcí  Hanušovice, Malá Morava, Kop ivná, Jind ichov, Branná, Staré M sto, 

Bohdíkov, Ruda nad Moravou 
1 svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Záb ežsko  
   

lenové: 110 subjekt  celkem = zakladatelé + partne i (k 31. 12. 2012) 
z toho:  ve ejný sektor (VS)  34 subjekt  (31 %) 

- z toho 5 školských za ízení a 1 ústav sociální pé e 

  neziskový sektor (NNO) 25 subjekt  (23 %) 

soukromý sektor (PO)  51 subjekt  (46 %) 

 

    
Strategický plán 

         LEADER 

Správní rada (SR) Dozor í rada (DR) 

Monitorovací výbor 

Programový 
výbor 

Výb rová komise 

lenové na základ  p ihlášky / rámcové 
partnerské smlouvy 

 

Sekretariát 
MAS 

editel 

Manažer 
SPL 

Pracovní skupina  
Lidské zdroje 

Problematika: d ti a mládež 
Problematika: ženy 

ZAKLADATELÉ MAS 

PLÉNUM  
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

= všichni lenové (partne i) MAS 

Pracovní skupina   
Místní produkce a využití obnovitelných 

zdroj  
Problematika: zem d lci, ekologická 
produkce, ŽP 

Pracovní skupina  
Rozvoj obcí 

Problematika: kvalita 
venkovského života 
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Noví lenové (partne i) v roce 2012:  

Podnikatelé: 
- Statek Vitošov s.r.o., Hrabová 50, 78971 Hrabová 50, I : 26850044 

Neziskové organizace: 
Obce: 

- Obec Dubicko, Velká Strana 56, 78972 Dubicko, I : 00302538  
 

2.2 P ehled orgán  spole nosti 

2.2.1 Zakladatelé 

Zakladatelé tvo í právnické a fyzické osoby soukromého i ve ejného sektoru, které založili 
Spole nost. 

2.2.2 Plénum 

Plénum místní ak ní skupiny tvo í právnické a fyzické osoby soukromého i ve ejného sektoru 
( lenové Spole nosti), které jsou Zakladateli spole nosti, nebo se podílejí na základ  
Rámcové partnerské smlouvy na innosti Spole nosti a na pln ní ú el , pro které byla 
Spole nost založena. 

2.2.3 Správní rada 

Statutárním orgánem Spole nosti je správní rada, která dbá na zachování ú elu, pro n jž byla 
spole nost založena, schvaluje rozpo et Spole nosti a jeho zm ny, schvaluje ú etní záv rku a 
výro ní zprávu Spole nosti. 

 

2.2.4 Dozor í rada 

Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozor í rada. Jejím úkolem je 
upozor ovat správní radu na porušování zákon , ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo 

Správní rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

p edseda   

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

lenové   

NNO Agrární komora Šumperk Ing. Josef Jurásek jurasek.zeas@atlas.cz 

obce Svazek obcí MIZ Josef Sobotík ou_starosta@dubicko.cz 

NNO Charita Záb eh Bc. Ji í Karger jiri.karger@charitazabreh.cz 

obce Obec Kop ivná Jana Gerešová oukoprivna@cmail.cz 

podnikatel VOBUS v.o.s. Petr Vokurka info@vobus.cz 
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Statutu. Dále je jejím úkolem upozor ovat na nehospodárné postupy, pop ípad  na další 
nedostatky v innosti MAS, neprodlen  poté, co se o t chto skute nostech dozví. 

 
Dozor í rada MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

p edseda   

podnikatel OSV  Ing. Ji í Mazák mazak@spk.cz 

lenové   

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

NNO Spolek Metod j, o.s. Ing. Josef Klimek Spolek.metodej@tiscali.cz  

podnikatel OSV  Ing. Vojt ch Novotný novotny@loader.cz 

obec Obec Jind ichov 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, p ipravuje aktualizace strategie rozvoje 
daného území, navrhuje zám ry místní ak ní skupiny, schvaluje výsledky výb r  jednotlivých 
realiza ních projekt  podle doporu ení výb rové komise. 
 
Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

p edseda   

obec Obec Bohdíkov Ing. Lud k Hato  starosta@bohdikov.cz 

lenové   

podnikatel OSV  Ing. P emysl ech premysl@farmacechovi.cz  

obec Obec Svébohov Marta Š astná obec@svebohov.cz 

podnikatel ZEAS B ezná a.s. Ing. Miroslav Buchta mirekbuchta@seznam.cz 

NNO AREÁL PIVO KA, o.p.s. PaedDr. Božena Sojáková b.sojakova@centrum.cz 

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

podnikatel OSV  Vlasta Jandrtová jandrtvlasta@seznam.cz 

NNO SKI klub St. M. pod Sn žníkem Pavel Mrázek farma.mrazek@seznam.cz 

podnikatel OSV  Bc. Eva Halenková info@chrastice.cz 

 

2.2.6 Výb rová komise 

Výb rová komise p sobí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí 
výb r projekt  podle kritérií, sestavuje seznam projekt  v po adí podle bodového 
hodnocení, vyzna uje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. 
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Výb rová komise MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

p edseda   

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

lenové   

podnikatel Dubická zem d lská a.s. Ing. Miloš Spurný dubicka@dubicka.cz 

NNO TJ Sokol Štíty Ivar Sm šný ivarsmesny@seznam.cz 

obec Obec Jedlí Ing. Zden k Axmann ou.jedli@cbox.cz 

podnikatel ZEAS B ezná a.s. Libor Diviš divis@zeasbrezna.cz 

NNO TJ FK Bohdíkov Petr Jank  fkbohdikov@seznam.cz 

obec Obec Ruda nad Moravou Old ich Tanert tanert@ruda.cz 

obec Obec Malá Morava Antonín Marinov obec@obecmalamorava.cz 

podnikatel Farma Morava Walter K hler info@farma-morava.cz 

obec Obec Hoštejn Jan Kun ar ou.hostejn@tiscali.cz 

 

2.2.7 Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor aktivn  monitoruje realizované projekty, kontroluje pln ní podmínek 
provád ných projekt . 
 
Monitorovací výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 sektor název jméno kontakt 

p edseda   

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

lenové   

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. Václav Jokl krap.os@seznam.cz 

obec Obec Brní ko Ji í Bartoš starosta.brnicko@seznam.cz 

obec Obec Branná Marcela Kozáková ou_branna@cmail.cz 

 

2.3 Organiza ní schéma managementu  

V roce 2012 byla na post manažera SPL p ijata Ing. Renata Baslerová, která d íve extern  
spolupracovala s MAS. V návaznosti na mate skou dovolenou paní editelky Ing. Anny 
Bartošové, byl zvolen správní radou její zástup a od podzimu byla Renata Baslerová 
jmenována zastupující editelkou MAS. 
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3. P ehled innosti MAS v roce 2012 
 

3.1 Jednání orgán  MAS 

2. 2. 2012  prob hlo jednání Správní rady v kancelá i MAS v Hanušovicích. Byl p edstaven 
p ehled inností za rok 2011, plán akcí na rok 2012, rozpo et na rok 2012, 
p ehled personálních zm n, schválení nových len  organizace a informování 
o systému zna ení „JESENÍKY originální produkt®“ 

 
16. 7. 2012  jednání Správní rady organizace s p edstavením zm n v obsazení orgán  MAS, 

personální obsazení MAS, ú etní záv rky atd. 
 
17. 7. 2012  jednání Dozor í rady organizace 
 
17. 7. 2012 jednání Pléna MAS, p ehled innosti o MAS, p edstavení Výro ní zprávy, 

hospoda ení za rok 2011 a rozpo tu na rok 2012 

3.2 Akce MAS v roce 2012 

Níže jsou zmi ovány akce, které MAS po ádala, podílela se na organizaci anebo se ú astnila. 

Externisté 
 (dohody o pracovní innosti, o 

provedení práce, Smlouvy o dílo) 

Ú etní 
Lenka Raušová 

Projektový manažer SPL 
Mgr. Olga Špiková 

Ing. Hana Olejníková 
Barbora Hubíková 

Poradce a facilitátor  

Ekonom 
Ing. Miroslav Buchta 

Manažer cestovního ruchu 
Administrativní pracovník SPL 

Andrea Mer áková 

Správce webových stránek, grafik 
Václav Jokl 

Zam stnanci / 
 Sekretariát MAS 
(pracovní smlouvy) 

editel MAS / Manažer SPL 
Ing. Anna Bartošová 

zastupuje 
Ing. Renata Baslerová  

(od 12/2012)  

Externí spolupracovníci p i po ádání akcí  
Simona Pichová               

Noviná i, PR 
Bc. Barbora Haušková      

Správní rada 
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3.2.1.   Prezenta ní akce (kulturní, sportovní, spole enské) 

 
12. - 15. 1.  REGIONTOUR 2012 
- pracovníci MAS SE ú astnili mezinárodního veletrhu 
REGIONTOUR 2012, kde se prezentují turistické možnosti 
v regionech. Na VELETRHU byla p edstavena innost MAS 
Horní Pomoraví a prezentována zna ka „JESENÍKY 
originální produkt®“.  
 
5. 3.   prezentace zna ení 
- MAS byla pozvána na Výbor pro regionální rozvoj 
Zastupitelstva Olomouckého kraje z d vod  prezentace 
zna ky „JESENÍKY originální produkt®“ a p edstavení 
dosavadní innosti a aktivit za rok 2011 a plán  na rok 
2012. 
 
15. 3.   Valná hromada NS MAS R 
- p edseda správní rady MAS se zú astnil Valné 
hromady NS MAS R v Rumburku, kde byly 
prezentovány nové informace o plánovaném 
programovém období 2014-2020 
 
27. 3.   Valná hromada Asociace regionálních 
zna ek R 
- byla MAS Horní Pomoraví pozvána do Prahy na 
Valnou hromadu ARZ, kde byly projednávány otázky týkající se rozvíjení regionálního zna ení 
a žádosti nových len  o vstup do asociace. 
 
26. 4.   „Rok na vsi“ 
- MAS se podílela na p íprav  Dnu Zem , který byl v roce 2012 na téma 
„Rok na vsi“. Den plný zábavy a her pro d ti a mládež s interaktivními 
aktivitami. 
 
16. 5.   eský den proti rakovin    
- MAS Horní Pomoraví se aktivn  zú astnila akce eský den proti rakovin   

19. 5. 2012  Den Mikroregionu Ruda 

- ú ast na dnu Mikroregionu Ruda, kde bylo prezentováno pln ní SPL  
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26. 5.   Den Mikroregionu Záb ežsko 

- ú ast na akci (video http://hornipomoravi.eu/index.php?id=media.html) 

29. – 31. 5. LeaderFEST 2012 

- mezinárodní setkání LeaderFEST 2012 v Levo i (SK). Do východoslovenské 
Levo e se na poslední t i kv tnové dny sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS 
nejen ze Slovenska, ech a Moravy, ale i p edstavitelé místních ak ních skupin 
(MAS) z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Špan lska, Estonska, Lotyšska, 
Srbska, Velké Británie a Francie.  

6. – 7. 6. Regionální konference „VEKOV 2012“ 

 - ú ast na konferenci „VEKOV 2012“ a knižním veletrhu Moravském knižním salon  v 
Olomouci 

14. 7.   Bioslavnosti 2012 

- MAS byla spoluorganizátor akce Bioslavnosti 
2012 ve Starém M st  pod Sn žníkem. V rámci 
akce byla prezentována innost MAS a p edány 
nové certifikáty zna ky „JESENÍKY originální 
produkt®“ 

 

11. - 12. 8.  Jarmark ve Velkých Losinách 

- MAS byla spoluorganizátor jarmarku ve Velkých 
Losinách - ú ast v rámci projektu spolupráce, akce 
byla zam ená na p iblížení tradi ních emesel 
ve ejnosti, tvo ivé dílny, sout ž o ceny a kulturní 
program. 

 

16. -18. 8.  Mezinárodní jarmark a tvo ivá dílna  

- v obci Pro  na Slovensku, spole ná akce s regionálními výrobci nesoucí zna ku „Jeseníky 
originální produkt ®“. 
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23. – 26. 8.  Agrokomplex 2012 

- ú ast na mezinárodní zem d lské a 
potraviná ské výstav  Agrokomplex v Nit e. 
P edstavení realizovaného projektu spolupráce 
a SPL MAS. 

30. 8. – 4. 9.  Zem  Živitelka 

- ú ast na 39. ro níku nejv tší výstavy Zem  
Živitelka v eských Bud jovicích, která je 
v nována venkovu. K ú asti se p ihlásilo 90 
MAS, které se prezentovaly samostatn , 
prost ednictvím svých krajských sdružení i 
projekt  spolupráce. Nov  byla prezentace za 
podpory Celostátní sít  pro venkov situována 
do pavilonu Z, který je jeden z nejnov jších a 
jeho zázemí umožnilo mnoho doprovodných 
jednání a seminá . 

 
k prezentaci MAS byly vytvo eny:  
- bublifuky, bloky, hrne ky, tašky z netkané textilie, 
- propisky, tužky, kole ka do košíku, oplatky 

z Hanušovic  

 
1.– 3. 10.  Národní konferenci VENKOV  

- ú ast na Národní konferenci VENKOV 2012. 
Motem konference byl „Venkov na hranici“ a 
místem konání bylo tentokrát jiho eské 
m ste ko Nové Hrady, nedaleko rakouských 
hranic. V  rámci p ipraveného programu m li 
ú astníci možnost vyjet na exkurzi i do 
sousedního Rakouska, symbolickou hranici 
však v rámci konference tvo ilo rozmezí mezi 
stávajícím a p ipravovaným plánovacím 
obdobím Evropské unie. Stejn  jako v minulých ro nících i letos akci organiza n  zajistili 
zástupci ze Spolku pro obnovu venkova R a vybraného krajského sdružení Národní sít  
Místních ak ních skupin R.  Pro hodnocení podpory venkova byla d ležitá zejména 
vystoupení zástupc  t í hlavních resort , které v nastávajícím období ovlivní rozvoj na 
venkov  – Ministerstva zem d lství, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce 
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a sociálních v cí. Konference byla pracovn  rozd lena do t í dn . První den byl v nován 
základnímu p edstavení problém  a nastín ní základních diskuzních témat. Druhý den 
probíhaly k navrženým témat m jednání v rámci workshop  a ú astníci se zú astnili exkurzí, 
které byly obsahov  spojeny s ešenou problematikou. T etí 
den byl završen plenárním zasedáním s prezentací záv r  
z p edchozích jednání.  

8. – 11. 10. Open DAYS - Brusel 

- ú ast na setkání Open DAYS v Bruselu. Brusel již podesáté 
hostil Evropský týden region  a m st nazvaný Open Days. 
Letošní ro ník nabídl p es 100 seminá  a debat s ú astníky 
z celé Evropy. Tematicky se akce zam ila na územní 
spolupráci nebo na chytrý a zelený r st pro všechny. 
Seminá e se v cn  dotýkaly také p íprav na budoucí 
programovací období politiky soudržnosti 2014 – 2020. MAS 
byla prezentována p es úsp šné projekty a regionální 
zna ení. 

20. 10.  emeslné dílny „Lampiónové 
hraní“, Hanušovice  

- akce v novaná d tem za finan ní podpory 
Nadace Vodafone ve spolupráci s MAS Horní 
Pomoraví. D ti si mohly vydlabat dýn , vyrobit 
vlastní lampión z papíru a poté spole n  s rodi i 
celý den zakon it pr vodem s rozsvícenými 
lampióny a opékáním špeká k  na nedalekém 
h išti.   

21. – 23. 11.  Leader bez hranic 2012 

- pracovníci MAS se ú astnili a také se podíleli na 
organizaci esko - polské pracovní a programové 
konference Leader bez hranic 2012, která se 
uskute nila v oblasti Rejvíz (Zlaté Hory - Jeseníky). 
Setkání bylo ur eno pro MAS, které partnery na druhé 
stran  hranice teprve hledají partnery a MAS (LGD), 
které již dnes realizují projekty esko – polské 
spolupráce. B hem akce byl vytvo en prostor pro 
bilaterální setkání eských a polských MAS. V rámci konference bylo provedeno první jednání 
o projektu spolupráce s polskou MAS Go ciniec 4 ywio ów. 

23.11.  První spole enský ve er Domova Paprsek -  tém  stovka hendikepovaných klient  
ty  moravských za ízení se sešla na prvním spole enském ve eru Domova Paprsek v  
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Olšanech. Hosté p ijeli ze Šebetova, Nových Zámk  a ze Šternberka. Spoluorganizátorem 
této akce byla MAS Horní Pomoraví. 

14. 12.  Adventní trhy  

- po ádání Adventních trh  v Hanušovicích za podpory 
Olomouckého kraje. Prezentace innosti MAS, SPL a p íklad  
realizovaných projekt . 

14.12.   emeslné dílny „Váno ní sn ní“ 

- již druhá akce v po adí, která byla zrealizována díky finan ní 
podpo e Nadace Vodafone a ve spolupráci s MAS Horní 
Pomoraví.   I tyto dílni ky se t šily velké ú asti, tématem byly 
Vánoce. D ti vykrajovaly a modelovaly z Vizovického t sta, 
vyráb ly p ání ka a r zné váno ní ozdobi ky.  

 

3.2.2. Vzd lávací akce 

 
2. 3. 2012  „Od produkt  k zážitk m“ 
- v DDM Krasohled Záb eh byl 
workshopem zahájen mezinárodní 
projekt s názvem „Od produkt  
k zážitk m“. Cílem workshopu bylo 
zahájit spolupráci všech, co mohou 
napomoci rozvoji systému regionálního 
zna ení „JESENÍKY originální produkt®“ a 
dát možnost subjekt m, které pracují 
v oblasti cestovního ruchu nebo jsou 
zapojeni do systému regionálního 
zna ení, podílet se na propagaci našeho 
regionu prost ednictvím tohoto systému. 
 
30. 3.   „Od produkt  k zážitk m“  
- v Novém Malín  prob hlo jednání pracovních skupiny k projektu spolupráce 
„Od produkt  k zážitk m“. Byly projednávány výstupy z p edešlého 
workshopu (2. 3. 2012), pracovalo se na vznikajícím manuálu pro tvorbu 
turistických produkt  a na p íprav  certifika ních kritérií pro zážitky. 
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16. - 18. 4.  P enos know-how 
- lenové MAS Horní Pomoraví se spolu s MAS Šumperský venkov ú astnily studijní cesty 
k slovenským partner m v rámci projektu „Od produkt  k zážitk m“ s názvem P enos know-
how. V rámci t ídenního pobytu na území Šarišské Trstené eské MAS p edávaly zkušenosti a 
poznatky s regionálním zna ením spolu s národním koordinátorem. 
5. – 6. 6. MAS Horní Pomoraví se zú astní mezinárodního projektu Spolupráce „Regionální 
zna ení místních výrobk  a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ se zam ením na 
certifikaci služeb. Dvoudenní seminá  v Bartošovicích a Suchdole nad Odrou. 

26. - 27. 9. konference UNIVES „Ob anská participace na venkov “, Olomouc, konference 
za ú asti student , akademických pracovník , zástupc  MAS, starost  a ú edník .  
Konference o ty ech blocích zahrnovala úvodní blok zástupce po ádající Katedry politologie 
a evropských studií FF UP. Druhý blok zahájila editelka MŠ Citov Veronika Kozlová a se 
zapálením pro v c popisovala Místn  zakotvené u ení, které u nich v MŠ aplikují a projekty 
založené na komunitním plánování v obci Citov. Ve t etím bloku vystoupil jako zahrani ní 
lákadlo konference profesor David Adamson z Walesu, který p edstavil své 
dlouholeté zkušenosti z praxe i teoretického výzkumu a v podstat  se vyjád il, 
že mnohé je stejné, i podobné v R i u nich. Poslední tvrtý blok konference 
zahájil ve tvrtek dopoledne Mgr. Vít Pászto z Katedry geoinformatiky P F UP, 
velice poutav  a vtipn  p edstavil, co m že tato katedra nabídnout, výsledky 
spolupráce s n kterými mikroregiony a MAS. Více na www.unives.eu 

3. – 5. 10. MAS p ivítala návšt vu z regionu Hranicko. Jednalo se o starosty lenských obcí 
místních ak ních skupin a ob any z Hranicka. T iceti ty  lenná skupina strávila v regionu t i 
dny a hostitelé pro návšt vu p ipravili bohatý program, díky kterému mohli poznat území 
Horního Pomoraví a p edevším regionální zna ku JESENÍKY originální produkt®. Cílem 
návšt vy bylo získat nové informace a zkušenosti o regionálním zna ení a seznámit se 
s realizací SPL MAS. 

6. - 7. 11. odborný seminá  LEADER – možnosti po roce 2013, Sobotín po ádaný CSV v 
Olomouckém kraji, na dané téma prezentovali zástupci MZe, SZIF a MAS, prezentovány byly 
projekty spolupráce a regionální zna ení. 
 
 

3.2.3. Jednání pracovních skupin 

5. - 9. 3.  pracovní skupina Lidské 
zdroje 
- akce v rámci pracovní skupiny Lidské 
zdroje – Mladí lidé do 30ti let. Po adatelem 
byl DDM Krasohled ve spolupráci s MAS 
Horní Pomoraví. Tematický táborový pobyt 
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pro žáky II. stupn  ZŠ a studenty nižšího gymnázia v rámci programu Klí e pro život 
s tématem Participace a informovanost, cesta k aktivnímu ob anství. Jednalo se o týdenní 
soust ed ní, v jehož pr b hu se ú astníci seznámili s principy demokratického rozhodování, 
získali základní dovednosti pro osobní rozvoj jako komunikace, týmová spolupráce a také 
základy projektového ízení. Poznali innost místních ak ních skupin, nau ili se psát žádost o 
dotaci, naplánovat realizaci projektu a propagovat ji. Ú astníci p ipravili osm projekt , které 
následn  obhajovali p ed porotou složenou z organizátor  akce a 2 úsp šné projekty získali 
finan ní p íslib na realizaci.  
 

3.2.4. Další jednání za ú asti MAS 

8. 3. se pracovnice MAS Horní Pomoraví na krajském ú adu Olomouckého zú astnily 
vzd lávacího seminá e „Zákon .137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách – stav po novele . 
55/2012“ 
 
26. 3. se v Evropském dom  v Praze se konal seminá  Komunitn  vedený místní rozvoj 
v praxi eské republiky aneb Rozvoj venkova po roce 2014, kterého se ú astnili i zástupci 
z MAS Horní Pomoraví. 
 
12. 6. Jednání pracovních skupin pro certifikaci služeb, které se konalo v Praze za ú asti 
zástupce zna ky JESENÍKY originální produkt – len pracovní skupiny 

3.3 Ostatní aktivity v roce 2012 

3.3.1. P ípravy projekt  spolupráce 

 
9. 3. prob hla v Bartošovicích informa ní sch zka k plánovanému projektu s názvem 
„Studente, neváhej - venkovu pomáhej!“ do kterého je mimo MAS Horní Pomoraví, také 
zapojeno dalších p t MAS. Cílem projektu je zapojení mladých lidí do d ní na území všech 
spolupracujících MAS, navázat a udržet spolupráci s moravskými vysokým školami, získání a 
kvalitní zpracování údaj  o daných územích. Sou ástí sch zky bylo také projednávání 
evaluace SPL a p edávání zkušeností v rámci této aktivity. 
 
4. 4. prob hlo v Novém Malín  jednání k p íprav  projektu spolupráce s pracovním názvem 
E-kola. Jedná se o projekt, v n mž spolupracující MAS (Opavsko, Rýma ovsko, Nízký Jeseník, 
Horní Pomoraví, Šumperský venkov, Orlicko) p ipraví trasu pro kola s elektrickým pohonem – 
možnost ujetí dlouhé trasy pro celou rodinu; vybavení trasy p j ovnami a dobíjecími 
stanicemi. Ú ast zástupce MAS Horní Pomoraví. 
 
23. 10. podání žádostí o dotaci v rámci sedmnáctého kola p íjmu žádostí Programu rozvoje 
venkova – opat ení IV.2.1 Realizace projekt  spolupráce: 
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Podané projekty:  
Tvá  obce m ní - vzd lávání a spolkové d ní – koordina ní MAS 
Jedeme všichni (E-kola) – partnerská MAS 
Cílem spole ného snažení je rozvoj regionálního zna ení – partnerská MAS 

- 30. 11. jednání o projektu spolupráce na téma založení a aktivování Geoparku Jeseníky 
spole n  s dalšími 8 MAS (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Jesenicko, Krnovsko, Šumperský 
venkov, Opavsko, Orlicko a Rýma ovsko) 

3.3.2. Zna ení místních produkt  

- 4. - 13. 5. 2012 výzva k podání žádostí o ud lování zna ky 
„JESENÍKY originální produkt®“ 

- 23. 5. 2012 zasedala certifika ní komise, která ud lila zna ku 
emeslným, zem d lským a potraviná ským produkt m 

pocházejících z regionu Jeseník . Zna ku „JESENÍKY originální produkt®“ nov  nesou t i 
produkty 

-   23. 5. 2012 zasedala certifika ní komise, která ud lila zna ku „JESENÍKY originální 
produkt®“ stravovacím a ubytovacím za ízením v Jeseníkách. Ke stávajícím dv ma 
originálním jesenickým službám se p i adilo sedm nových subjekt  z celých Jeseník  od 
Záb ežska, p es Jesenicko i Bruntálsko.  Originální služby nabízejí jak luxusní restaurace, 
tak rodinné podniky a nechybí mezi nimi ani provozovatelé horských chat. 

- 18. 10. – 9. 11. Vyhlášena 6. výzva pro p íjem žádostí o certifikát „JESENÍKY originální 
produkt®“ výrobky, sou asn  také probíhala 3. výzva pro služby a 1. výzva pro zážitky.  
 

- 15. 11. zasedala certifika ní komise pro výrobky - u výrobk  již prob hlo první kolo 
obnovy certifikát  po 2 letech, této možnosti nevyužili dva dosavadní výrobci, celkem 
bylo obnoveno 16 certifikát . V rámci certifikace výrobk , bylo certifikováno 6 nových 
výrobk , kterými jsou: konopný list a kv t, bylinné aje z Rychleb, Rychlebské š ávy a 
mošty, Velkolostinské pralinky, keramika a textilní výrobky. 

 
- 4. 12. zasedala certifika ní komise pro stravovací a ubytovací služby a zážitky, bylo 

certifikováno 9 za ízení poskytující stravovací a ubytovací služby a 3 zážitky, kterými 
jsou: Peka ovská pou , exkurze do p e erpávací nádrže Dlouhé Strán  a adrenalin park 
Boze ov. 

Fotodokumentace z certifikace produkt  a služeb:                            



 17 

V pr b hu roku 2012 vznikla tematická stezka „Po stopách tradi ních jesenických 
výrobk “. Jedná se o trasu propojující zhotovitele tradi ních jesenických výrobk  a 
produkt . Orientace pomocí map v propaga ní brožu e. Stezka má 12 zastavení.  

 
Nové propaga ní materiály:  
- propaga ní cedule a plachty 
- roll- up  
- noviny 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území regionální zna ky „JESENÍKY originální produkt®“ 
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4. Administrace programu LEADER 

26. 1. se uskute nil vzd lávací seminá  pro úsp šné žadatele v rámci 14. kola 
p íjmu žádostí na realizaci projekt  v rámci opat ení IV.I.2. Realizace místní 
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu se strategickým 
plánem Leader 2008 – 2013, které prob hlo v zá í 2011.  
 
1. 3. se uskute nilo jednání Programového výboru k p ipravované V. výzv . Na programu byl 
monitoring projekt  a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s., rozd lení Fichí do 2 kol výzev 
v roce 2012, návrhy zm n v hodnotících kritériích od V. výzvy a alokace na V. výzvu a její 
rozd lení mezi jednotlivé Fiche. 
 
23. 4. byla vyhlášena 5. výzva k p edkládání žádostí o dotaci na realizaci projekt  v rámci 
opat ení IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu 
se SPL MAS Horní Pomoraví „V harmonii s p írodou“.  
 
9. - 23. 5. byl spušt n p íjem žádostí V. výzvy v rámci SPL, podpora byla možná v 6 Fichích. 
Výše rozd lovaných prost edk  je 7 504 800,- K .  

5. 6. jednání Výb rové komise, ve ejné obhajoby projekt  a následné jednání 
programového výboru. V rámci V. výzvy bylo podáno 17 projekt , v rámci nichž žadatelé 
požadovali dotace ve výši 7 987 014 K , což znamenalo p evis poptávky o 482 214 K . 
Vzhledem ke skute nosti, že tato ástka je pom rn  nízká a odevzdané projekty byly všechny 
kvalitní a napl ují strategický plán LEADER, doporu ila Výb rová komise s potvrzením 
Programového výboru podpo it všechny projekty a projednat se žadateli pom rné snížení 
jejich požadavku na dotaci.  

9. 8. jednání programového Výboru k vyhlášení 6. Výzvy 

17. 8. byla vyhlášena 6. výzva SPL v rámci SPL, podpora byla možná v 6 Fichích. Výše 
rozd lovaných prost edk  je 5 003 253,- K .  

6. 9. – 27. 9. byl proveden p íjem žádostí o dotaci VI. Výzvy na realizaci projekt  v rámci 
opat ení IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu 
se SPL MAS Horní Pomoraví „V harmonii s p írodou“. 

12. 9.   vzd lávací seminá  pro žadatele v rámci Výzvy . 6 v Dubicku 

27. 9. v rámci VI. výzvy p ijala MAS celkem 20 žádostí. Celkov  p esahují požadavky 
žadatel  možnosti financování výzvy o více než t i miliony korun. Nejv tší zájem je op t o 
finance v rámci Fiche . 4 Moderní venkov – ob anské vybavení a služby. Odevzdané projekty 
jsou v tšinou zam eny na rekonstrukce objekt  v majetku obcí, d tská h išt  a vybavení pro 
innost neziskových organizací. 
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27. 9. oficiální zve ejn ní výsledk  Hodnocení kvality MAS 
pro rok 2012.  Komise složená ze zástupc  ministerstva 
zem d lství, Státního zem d lského interven ního fondu a 
Národní sít  MAS. MAS Horní Pomoraví se umístila na velice 
dobrém 2. – 4. míst  v kategorii A, nejlépe fungující MAS - p íklady dobré praxe (vysoce 
transparentní a d v ryhodné MAS, aktivní a aktivizující území). 

Zdroj: MZe  

9. 10. jednání Programového Výboru, kde byl uveden p ehled odevzdaných projekt  VI. 
výzvy a provedena kontrola p ijatelnosti projekt  

9. 10. jednání Výb rové komise, kde byla komise seznámena s projekty a proškolena v rámci 
jejich hodnocení.  

16. 10. prezentace projekt  žadatel  v rámci VI. výzvy MAS, hodnocení projekt  Výb rovou 
komisí a seznámení Programového Výboru s bodovým hodnocením Výb rové komise a poté 
doporu ení projekt  k financování a sestavení po adí doporu ený projekt  k podpo e. V 
rámci VI. Výzvy bylo celkem rozd leno p es 4,5 mil. K  mezi 12 projekt  z 5 obsazených 
FICHí.  

30. 10. schválení a zve ejn ní alokace pro schválené místní ak ní skupiny na rok 2013, pro 
MAS Horní Pomoraví je ástka 11 823 579,- K , což je o cca 3 mil. mén  jak pro rok 2012 

 
Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2012   
 
V  roce 2012 bylo prost ednictvím programu LEADER v V. a VI. výzv  rozd leno mezi 29 
úsp šných projekt  12 100 244,- K . 

 
 
 
 

„Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
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 V. výzva 
 
V pátém kole výzvy k p edkládání projekt  v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
bylo p edloženo celkem 17 projekt  v rámci šesti Fichí. Byly podpo eny všechny podané 
projekty.  
 

Fiche . Název Fiche po et žádostí 

1 Moderní zázemí pro zem d lskou prvovýrobu 8 

2 Zakládání podnik  a jejich rozvoj 4 

6 Vzd lání a informace 0 

7 Regionální produkce-zdroj rozvoje regionu 2 

8 Venkovská turistika 1 

9 Venkov - místo pro život 2 

Celkem žádostí 17 

 
P ehled vybraných projekt  v rámci V. výzvy k p edkládání projekt  v rámci realizace SPL 

Fiche . Žadatel Název projektu 
po adí ve 

FICHI 

1 Kamila Winterová Zem d lská technika pro zvyšování živin v p d  1 

1 AGRISEN s.r.o. P ístavba stáje pro chov ovcí 2 

1 ZEAS B ezná, a.s. 
Využití odpadního tepla p i chlazení mléka k oh evu 
užitkové vody 

3 

1 Ji í Jurenka Modernizace provozu zem d lské farmy Jakubovice 4 

1 Ing. P emysl ech 
Strojní vybavení pro zpracování a logistiku surovin pro 
výrobu biomasy 

5 

1 Antonín Jonák Dokon ení stavby stáje pro ustájení skotu 6 

1 Vlastimil Jandrt P estavba jímek na hnojišt  7 

1 Zem d lská spole nost 
Jedlí, a.s. 

Pastevní areál pro chov skotu 8 

2 Pavel Kop iva 
P ístavba dílny um leckého ková ství a záme nictví 
Kop iva 

1 

2 Radek Mi ík Moderní stroj pro rozvoj truhlá ské výroby 2 

2 JPMB Technology s.r.o. 
Zkvalitn ní výrobního procesu zakoupením CNC 
soustruhu 

3 

2 Robert Uherko CNC fréza 4 

7 MARWIN, v.o.s. Porážka a zpracování masa 1 

7 Designfoods s.r.o. Zvýšení výrobní kapacity výrobny sterilovaných delikates 2 

8 Centrum volného asu 
Boze ov o.s. 

Zážitková herní stezka pro prarodi e a jejich vnou átka 1 

9 Obec Dubicko Úpravy ve ejného prostranství v obci Dubicko 1 

9 Obec Horní Studénky Nová autobusová ekárna a revitalizace okolí 2 
 

Prost ednictvím programu LEADER bylo v V. výzv  rozd leno mezi 17 úsp šných projekt  
7 503 915,- K .  
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VI. výzva 
 
V šestém kole výzvy k p edkládání projekt  v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
bylo p edloženo celkem 20 projekt  v rámci šesti Fichí. Výb rová komise doporu ila k 
podpo e celkem 12 projekt . 
 

Fiche . Název Fiche po et žádostí 

3 Atraktivní venkov 2 

4 Moderní venkov - kvalitní ob anské vybavení a služby 6 

5 Tradi ní venkov - zachování kulturního d dictví regionu 1 

6 Vzd lání a informace 0 

7 Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu 2 

8 Venkovská turistika 1 

Celkem žádostí 12 

 
P ehled vybraných projekt  v rámci VI. výzvy k p edkládání projekt  v rámci realizace SPL 
 

Fiche 
. 

Žadatel Název projektu 
po adí ve 

FICHI 

3 KRALI ÁK s.r.o. Vybavení plochy pro sportovní vyžití 1 

3 Apartmány St íbrnice s.r.o. Apartmány St íbrnice 2 

4 
Základní škola a mate ská škola 
Olšany, okres Šumperk, p ísp vková 
organizace 

Obnova zahrady v Mate ské škole Olšany 1 

4 
Základní škola a Mate ská škola Rájec, 
okres Šumperk, p ísp vková 
organizace 

D tské h išt  a komunitní život v obci Rájec 2 

4 
Základní škola a Mate ská škola Bušín, 
okres Šumperk, p ísp vková 
organizace  

D tské h išt  ZŠ a MŠ Bušín 3 

4 T locvi ná jednota Dubicko 
Vybudování spole enské místnosti - klubovny v 
sokolovn  

4 

4 
Junák - svaz skaut  a skautek R, 
st edisko Ruda n. Mor. 

Obnova a dovybavení materiálu pro organizaci 
Junák, st edisko Ruda n. Mor. 

5 

4 Technické sporty B eclav 
Rekonstrukce klubových a spole enských 
prostor ve Šléglov  

6 

5 
Farní sbor eskobratrské církve 
evangelické v Hrabové 

Zp ístupn ní v že a malé hv zdárny v obci 
Hrabová 

1 

7 MARWIN, v.o.s. 
Investi ní vybavení jatek ve Vysokých 
Žib idovicích 

1 

7 Zem d lská spole nost Jedlí, a.s. Míchárna krmných sm sí pro skot 2 

8 Jarmila Ju í ková Nau ná stezka Hyn ice pod Sušinou 1 

Prost ednictvím programu LEADER bylo v VI. výzv  rozd leno mezi 12 úsp šných projekt  
4 596 329,- K . 
Pozn.: projekt Zp ístupn ní v že a malé hv zdárny v obci Hrabová byl na základ  kontroly SZIF vy azen. 
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5. P ehled projektové innosti 

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS  

P edložené projekty s realizací v roce 2012 ( ástky v K ) 

 
název projektu finan ní zdroj 

žádost 
podána 

celkové 
náklady 

požadovaná 
dotace 

p iznaná 
dotace 

1 
„V Horním Pomoraví to 
žije, aneb kdo si hraje 
nezlobí“ 

KUOK 10. 1. 2012 50 000,00 35 000,00 00,00 

2 
Zkvalitn ní služeb TIC 
Hanušovice 

KUOK  5. 3. 2012 40 000,00 40 000,00 40 000,00  

3 
Propagace a rozvoj 
zna ky „JESENÍKY 
originální produkt®“ 

KUOK - 
Významné 
projekty 

14. 5. 2012 255 475,00 120 000,00 100 000,00 

4 
Adventní as v 
Hanušovicích 

KUOK - neinv. 
p ísp vek 

10. 8. 2012 40 000,00 30 000,00 15 000,00 

5 

Rozvoj regionu Horního 
Pomoraví 
prost ednictvím podpory 
turistiky, místních služeb 
a produkce 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj R 

27. 9. 2012 282 000,00 197 040,00 00,00 

6 
Cílem spole ného snažení 
je rozvoj regionálního 
zna ení 

PRV -17. kolo 22. 10. 2012 384 000,00 345 600,00 345 600,00 

7 
Tvá  obce m ní – 
vzd lávání a spolkové 
d ní 

PRV -17. kolo 22. 10. 2012 952 600,00 781 110,00 00,00 

8 Jedeme všichni PRV -17. kolo 21. 10. 2012 230 400,00 205 200,00 205 200,00 

  Celkem vlastní projekty MAS v roce 2012 – schválené dotace 705 800,00  

 

 

schváleno 
67% 

neschváleno 
33% 

Úsp šnost projektových žádostí MAS za rok 
2012 
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6. Finan ní zpráva 

6.1 Hospoda ení v roce 2012 

V roce 2012 bylo dosaženo hospodá ského výsledku – zisku ve výši 373.168,15 K . Celkové 
výnosy inily 4.267.024,43 K  p i nákladech 3.893.856,28 K .  
 
Tržby za vlastní výkony dosáhly hodnoty 1.213 tis. K , což je 28,4 % z celkových výnos . 
Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení vlastních výkon  o 608 tis. K , což je nár st o více jak 
100%. Nejvýznamn jší položkou výnos  jsou p ijaté dotace v rámci podaných projekt , které 
dosáhly ástky 2.665 tis. K , což je 62,4 % dosažených výnos . Meziro ní pokles iní 577 tis. 
K . Podíl p ijatých lenských p ísp vk  a dar  od fyzických i právnických osob iní 8,9 %, což 
v hodnotovém vyjád ení iní ástku tém  381 tis. K . P ijaté úroky a ostatní výnosy ve výši 
necelých 9 tis. K  tvo í mén  významnou ást výnos  ve výši zhruba 0,3 %. 
 
Mzdové náklady v etn  odvod  na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní dosáhly ástky 
1.877 tis. K , což je 48,2 % náklad  na innost MAS a svým podílem se adí na první místo. 
K 31. 12. 2012 zam stnávala místní ak ní skupina 9 stálých pracovník , z toho 8 na trvalý 
pracovní pom r a jednoho na dohodu o pracovní innosti. V pr b hu roku bylo uzav eno 
celkem 14 dohod o provedení práce. Celkov  bylo odpracováno 9.961,20 hodin v 2.264 
dnech, což je pr m rn  4,40 hodiny na den. Pr m rná hrubá hodinová mzda dosáhla výše 
145,27 K , istá pak výše 118,16 K . V pr b hu roku 2012 nebyl zaznamenán žádný pracovní 
úraz, z d vodu nemoci bylo zameškáno 124 pracovních dn , mate ská dovolená byla erpána 
438 dn . 
 
Další významnou nákladovou položkou jsou p ijaté služby a vyplacené cestovné, které iní 
1.477 tis. K , což je 37,94 % celkových náklad . Materiálové náklady v etn  po ízení 
drobného dlouhodobého majetku dosáhly hodnoty 181 tis. K  (4,65%) a ostatní náklady 
inily 27 tis. K  (0,69%). Dluhová služba inila 93 tis. K , což iní 2,38% celkových náklad . 

Odpisy hmotného majetku inily 52 tis. K . 
Hodnota prodaného zboží, realizovaného v Informa ním centru Hanušovice, dosáhla ástky 
163 tis. K  v nákupních cenách. P i dosažených tržbách z prodeje tohoto zboží ve výši 235 tis. 
K  inila hrubá marže 72 tis. K .      
 
     K 31.12.2012 vlastnila spole nost dlouhodobý majetek v po izovací cen   202 tis K , 
zásoby zboží inily 179 tis. K . Finan ní prost edky na b žných ú tech a v pokladn  inily 
1.742 tis. K . Celkové pohledávky v etn  zú tování se státním rozpo tem dosáhly hodnoty 
180 tis. K , p echodná aktiva inila 14 tis. K . Veškeré závazky v etn  p ijatého úv ru (1.200 
tis. K ) a zú tování závazk  ve vztahu ke státnímu rozpo tu inily 1.642 tis. K . Z celkového 
úhrnu pasiv ve výši 2.179 tis. K  p ipadá na vlastní zdroje 537 tis. K , což je 24,65 %, cizí 
zdroje  jsou ve výši 1.642 tis. K  (75,35 %).  
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  6.2 Výsledek hospoda ení za rok 2012 

VÝNOSY K  

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 986 871,80 
TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 226 388,00 
P IJATÉ DOTACE 2 664 552,47 
ÚROK Z B ŽNÉHO Ú TU 8 590,54 
P IJATÉ LENSKÉ P ÍSP VKY A DARY 380 597,00 
OSTATNÍ FINAN NÍ VÝNOSY                24,62 

VÝNOSY CELKEM 4 267 024,43 
NÁKLADY K  
PRODANÉ ZBOŽÍ V PO IZOVACÍCH CENÁCH 162 632,22 
SPOT EBA MATERIÁLU V ETN  DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU 180 877,00 
DODAVATELSKÉ SLUŽBY 1 293 433,24 
    Z TOHO:  TELEKOMUNIKA NÍ SLUŽBY 67 774,16 
                    NÁKLADY NA REPREZENTACI 16 967,89 
                    EKONOMICKÉ, ORGANIZA NÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 98 676,00 
                    ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK 44 000,00 
                    VÝROBA PROPAGA NÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE 246 604,42 
                    PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V ETN  SLUŽEB      177 554,40 
                    SPOT EBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7 145,77 
                    POŠTOVNÉ, POUKÁZE NÉ 11 976,00 
                    ŠKOLENÍ, SEMINÁ E 46 316,60 
                    OSTATNÍ SLUŽBY     576 418,00 
MZDOVÉ NÁKLADY 1 459 239,00 
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠT NÍ A ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY      417 421,00 
CESTOVNÉ 183 818,40 
ÚROKY 92 653,14 
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY, DAN  A POPLATKY 18 161,40 
POSKYTNUTÉ LENSKÉ P ÍSP VKY 13 000,00 
OSTATNÍ FINAN NÍ NÁKLADY 20 700,88 
ODPISY        51 920,00 
NÁKLADY CELKEM 3 893 856,62 
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012 373 168,15 

 

6. 3  Výrok auditora  

Nezávislý auditor Mgr. Pavel Raif, íslo osv d ení 0207, se sídlem Jeseník, Krameriova 503/9 
provedl audit ú etní záv rky spole nosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. s následujícím výrokem: 
„P i ov ování ú etní záv rky jsem nezjistil žádné skute nosti, které by nazna ovaly, že 
ú etní záznamy, na základ  kterých byla ú etní záv rka sestavena, nebyly úplné, pr kazné a 
správné ve všech významných souvislostech. Podle mého názoru ú etní záv rka podává 
v rný a poctivý obraz aktiv a pasiv spole nosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2012 a 
náklad  a výnos  a výsledku jejího hospoda ení a pen žních tok  za období od 1. ledna 2012 
do 31. prosince 2012 (zisk ve výši 373 tis. K ), v souladu s eskými ú etními p edpisy. 
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Revitalizace Muzea s. 
Opevn ní K-S 5 "U 

potoka" na území obce 
Malá Morava

Územní p sobnost 
MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

a ukázky realizovaných 
projekt  

Využití odpadu z 
truhlá ské výroby - 

po ízení briketovacího 
lisu v obci Písa ov 

Energetické úspory na objektu 
stolárny v Hanušovicích 

Obnova a dovybavení materiálu pro organizaci 
Junák, st edisko Ruda n. Mor. 

Strojní vybavení pro 
zpracování a logistiku 

surovin pro výrobu biomasy 

Zvýšení výrobní 
kapacity výrobny 

sterilovaných delikates 
v Záb ehu 

Revitalizace centra obce Lesnice 

Nové lavice pro 
kostel Sv. Petra a 
Pavla v Bohdíkov  

Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
Strategický plán LEADER „V harmonii s p írodou“ 



Seznam certifikovaných výrobků (od roku 2010)  
 

Ručně zdobené svíce plátovými vosky 
Lovecké, užitkové nože a zbraně 
Roubenky 
Ruční výroba a zpracování skla  
Staroměstská máslová trubička 
Tkané koberce 
Drátované výrobky 
Svíčky z parafínu 
Publikace s regionální tematikou Jeseníků 
Čerstvé ovčí a kravské sýry 
Loučenské pivo Kvasslav 
Oplatky 
Sýry 
Textilní výrobky ručně barvené přírodními barvami 
Mléko 
Textilní výrobky 
Umělecky zdobené medové perníčky z Oskavy 
Umělecké kovářské výrobky 
Ruční papír „Losín“ 
Ovocné destiláty a likéry 
Výrobky z ovčího rouna 
Fúzované skleněné obrázky 
Via Delicia - lahůdky ve skle 
Rukodělné výrobky 
Uzenářské výrobky z Bušína 
Umělecké a užitné kovářské výrobky 
Včelí med 
Bludovské masné výrobky 
Pekařské výrobky 
Jesenické biomem 
Vitrážové šperky, mozaikové obrazy, vitrážové výplně 
Sedlářské výrobky z kůže 
Drátované snění – Jedelanka 
Konopný list a květ 
Bylinné čaje z Rychleb 
Rychlebské šťávy a mošty 
Velkolosinské pralinky 
Keramika 
Textilní výrobky 
Maso v bio kvalitě 
Zlatohorský med 
Pivo Bran 
Pohankové produkty 
Džemy a sirupy 



 
Seznam certifikovaných služeb (od roku 2011) 

 
Relax centrum Kolštejn 
Severomoravská chata 
Ubytování u Skřivánků 
RESTAURACE VILA ELIS 
Penzion u Petra 
Horská vila Heda 
Trojkámen 
Rekreační středisko Bozeňov 
Kavárna Předměstí 
Penzion Kovárna 
Horský hotel Paprsek 
Penzion a relax centrum 
Andělka 
CHATA U PROFESORA 
Chalupa Pod Sviní horou 
MOTOREST PERMONÍK 
CHALOUPKA U POTOKA 
Stará škola 
 
 

 
 

Seznam certifikovaných zážitků (od roku 2012) 
 
 
Exkurze přečerpávací nádrže Dlouhé Stráně 
Pekařovská pouť 
Andrenalin park Bozeňov 
 

    
 
 
  



 

 

 

 

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
telefon: 583 285 615
e-mail: info@hornipomoravi.eu




