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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
Rok 2020 byl pro fungování Místní akční skupiny Hlinecko z.s. velmi náročný díky opatřením vlády 

v souvislosti s virovou epidemií. Byli jsme nuceni redukovat setkávání s našimi členy, a i provoz 

kanceláře byl v určitém čase omezen. Naše jednání probíhala většinou distančně a hlasování 

per rollam. Navzdory všem těmto překážkám, a především díky úsilí a práci všech členů 

a zaměstnanců, se MAS Hlinecko v tomto roce podařilo schválit a realizovat projekty z IROP, PRV 

a projektu MAP II ve výši 18,1 mil. Kč. 

Po osmi letech intenzivní práce při znovuobnovení MAS Hlinecko a „vypilování strategie“ 

pro období 2014–2020, která je základem pro další úspěšné fungování a financování našich 

plánů v regionu, ukončila v srpnu svoji činnost manažerka MAS Hlinecko paní Ing. Olga 

Ondráčková. Za její práci, nasazení a nastavení všech pravidel pro fungování a financování 

projektů na našem území jí za nás všechny velice děkuji. Díky její osobě má MAS Hlinecko velmi 

dobré renomé jak v regionu, v kraji, tak i na celostátní úrovni.  

Ve zdánlivě neplodném období tohoto roku, kdy se nebylo možné setkávat a řešit věci osobně, 

jsme se snažili plnit roli partnerskou a animační.  

Podařilo se nám zvrátit rozhodnutí vedení Pardubického kraje, který na začátku tohoto roku zrušil 

dotační titul Malý Leader 2020. Pravdou je, že obhájené prostředky byly sníženy o 30 %. I přesto 

tyto finance pomohly rozvoji několika spolků a obcí.  

Při administrativní práci jsme zvládli plnit i roli informativní ve spolupráci se školami, podnikateli, 

spolky a dalšími institucemi. Všechny tyto aktivity jsme úspěšně profinancovali, vyúčtovali 

a výsledek hospodaření je vyrovnaný.   

Protože i nadále „Chceme být dobrým místem pro život místních obyvatel a přitažlivým územím 

pro návštěvníky“, budeme intenzivně vyjednávat o finančním rámci pro další období.  I v novém 

programovém období chceme financovat a podporovat rozvoj infrastruktury, obecní aktivity, 

školy, neziskové organizace, zájmová sdružení či podnikatele. Věřím, že i nadále bude probíhat 

úzká spolupráce místních obyvatel, kteří jsou spojeni s regionem a nejlépe dokážou posoudit 

potřeby a využití finančních zdrojů MAS.  

Jsem přesvědčen, že MAS je užitečná a potřebná, do území patří a bude i nadále partnerem, 

poradcem a iniciátorem nových možností pro dobrý život místních obyvatel.   

 

Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko 

  



 

 
 
2 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS 
Název:   Místní akční skupina Hlinecko, z. s. 

Sídlo a kancelář MAS: Komenského 187, 539 01 Hlinsko 

IČ:    270 46 508 

Právní forma:  spolek  

Statutární orgán:  Mias OC spol. s r.o. 

Předseda:   Ing. Martin Pavliš 

Webová adresa:  www.mashlinecko.cz 

Facebook:   https://www.facebook.com/MAS-Hlinecko 

Bankovní účet:  000000-3238459309/0800  

vedený u České spořitelny, a.s. 

Datová schránka:  jwih3ez 

Motto MAS:    Hlinecko tradičně i nově 

Území Místní akční skupiny Hlinecko tvoří 19 obcí 

Celková rozloha:   211,78 km2 

Počet obyvatel:   19 001  

Charakteristika: venkovský region v členitém terénu 

částečně ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské 

vrchy s průměrnou nadmořskou výškou 550 m n. m.  

 

Účelem MAS je: 

• rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader 

ve prospěch komunitně vedeného místního rozvoje,  

• aktivizace obyvatelstva a subjektů na území spolku do veřejně prospěšné činnosti, 

dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných,  

• uskutečňování dalších záměrů, které jsou v souladu s účelem spolku a se zájmy členů, 

zajišťování k tomu potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších 

zdrojů, 

• propagace území a spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni. 

 

  

http://www.mashlinecko.cz/
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Hlavní činností MAS je: 

• zpracování rozvojových dokumentů území spolku (Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území spolku (SCLLD), Strategické plány Leader, integrované plány, 

programové rámce apod.), 

• příprava a realizace investičních i neinvestičních projektů, které jsou v souladu se Strategií 

rozvoje území spolku jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU, 

• aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky, 

resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU, 

• spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v ČR i v zahraničí, 

• zlepšení kvality života ve venkovské oblasti, 

• péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení (estetická krajina, zachovalá 

příroda), 

• posílení místního ekonomického prostředí a zvýšení zaměstnanosti ve všech oblastech 

(výroba, služby, obchod, zemědělství…), 

• ochrana a péče o krajinu a CHKO Žďárské vrchy a CHKO Želené hory, zachování 

zdravého životního prostředí a zhodnocení přírodního dědictví, 

• zachování a obnova kulturního dědictví ve vazbě na cestovní ruch, 

• zachování a podpora historických tradic, 

• rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na sportovně rekreační a volnočasové aktivity, 

• vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu, 

• propagace obnovy venkova, 

• účast při obnově venkova na národní i evropské úrovni, 

• zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracování a provádění operací, včetně 

jejich schopnosti v oblasti projektového řízení, 

• vzdělávání svých členů i regionálních aktérů, 

• k dosažení účelu usiluje spolek na základě vypracované integrované strategie CLLD 

o uzavření smluv a dohod s pověřenými organizacemi zastupujícími jednotlivé operační 

programy EU. V oblastech jednotlivých operačních programů může spolek provádět 

a zajišťovat podle nabídky a možnosti jednotlivých programů: 

o veškeré stanovené administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou 

projektů předkládaných žadateli z území pro účast v jednotlivých operačních 

programech, u některých operačních programů případně pouze dohodnutou 

úroveň animace a podporu aktérů v regionu (podporu absorpčních kapacit), 

o výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojové strategie 

území, 

o spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských subjektů 

a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů, 

o kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů, 

o konzultace problematiky s žadateli, 

o harmonizaci záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy, 

o sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností 

souvisejících s touto strategií, 
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o další související činnosti vyplývající pro spolek z pravidel a organizačních pokynů 

jednotlivých ministerstev ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci 

tohoto programu, 

o vypracování vlastního záměru nebo žádosti pro účast v některém z operačních 

programů nebo iniciativ Evropské unie nebo dotačních titulů ČR, nadací 

či různých asociací, 

o vypracování společných záměrů nebo žádosti s ostatními místními akčními 

skupinami v ČR podle navrženého tématu pro účast v některém z operačních 

program nebo iniciativ EU, dotačních titulů ČR, nadací či různých asociací. 

Vedlejší činností MAS je: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,  

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,  

• další vzdělávání. 

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS 

2.1  TÝM MAS 

V roce 2020 se na aktivitách Místní akční skupiny Hlinecko podílel předseda Ing. Martin Pavliš, 

manažerka pro realizaci strategie Ing. Olga Ondráčková a Ing. Lenka Šustrová, projektoví 

manažeři Jana Mrkvičková, Bc. Lukáš Černík, administrátorka Iva Groulíková, DiS. a účetní 

Bc. Ludmila Příhodová. 
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2.2 VALNÁ HROMADA MAS HLINECKO  

K 31. 12. 2020 MAS Hlinecko měla 51 členů: 

Název subjektu Zástupce subjektu Zájmová skupina  

Obec Dědová Josef Nekvinda Veřejný sektor 

Město Hlinsko Miroslav Krčil, DiS. Veřejný sektor 

Obec Holetín Jan Břeň Veřejný sektor 

Obec Jeníkov Tomáš Černý Veřejný sektor 

Obec Kladno Jaroslav Drahoš Veřejný sektor 

Obec Krouna Mgr. Petr Schmied Veřejný sektor 

Obec Mrákotín Ludmila Vacková Veřejný sektor 

Obec Miřetice Jaroslav Chour Veřejný sektor 

Obec Otradov Mgr. Petra Pražanová Veřejný sektor 

Obec Pokřikov Jiří Kadidlo Veřejný sektor 

Obec Raná Irena Hanusová  Veřejný sektor 

Obec Tisovec Mgr. Jaroslava Matrasová Veřejný sektor 

Městys Trhová Kamenice Ing. Iva Dostálová Veřejný sektor 

Městys Včelákov Jan Pejcha Veřejný sektor 

Obec Vítanov Ing. František Navrátil Veřejný sektor 

Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl Veřejný sektor 

Obec Vortová Lukáš Pešek Veřejný sektor 

Obec Všeradov JUDr. Luboš Mikeška Veřejný sektor 

Obec Vysočina Tomáš Dubský Veřejný sektor 

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 

učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

RNDr. Rostislav Dvořáček Vzdělávání 

Domov seniorů Drachtinka Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA Sociální oblast 

Základní škola, Trhová Kamenice, okres 

Chrudim 

Mgr. Radek Nejedlý Vzdělávání 

Městský kulturní klub Hlinečan, 

příspěvková organizace 

Ing. Petr Šnek Volnočasové aktivity 

Betlém Hlinsko, spol. s r.o. David Navrátil Cestovní ruch 

GASTRO AZ, s.r.o. Michael Bačkovský Podnikání (nezemědělské) 

HUKY s.r.o. Elektro Zdeněk Kyncl Podnikání (nezemědělské) 

LINEASPORT HLINSKO s.r.o. Petr Netolický Podnikání (nezemědělské) 

Malečská energetická, s.r.o. Ing. Vít Šimon, Ph.D. Zemědělské podnikání + lesnictví 

Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš Podnikání (nezemědělské) 

SAVE CZ s r.o. Marcela Malinská Podnikání (nezemědělské) 

Zemědělská a.s. Vysočina  Petr Bačkovský  Zemědělské podnikání + lesnictví 

Pavel Šustr Pavel Šustr Podnikání (nezemědělské) 

I N K A M O s.r.o. Zdeněk Beránek Podnikání (nezemědělské) 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Holetín 

Eduard Suchý Volnočasové aktivity 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Trhová Kamenice 

Jan Dostál Volnočasové aktivity 

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. Ing. Josef Janotka Sport 
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Název subjektu Zástupce subjektu Zájmová skupina  

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z.s. Michal Půža Sport 

Spolek Ski klub Hlinsko Petr Poula Sport 

SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun Sport 

MÉDEA - z. s. Mgr. Jiří Hrabčuk Sociální oblast 

FC Hlinsko Ing. Miroslav Hebký Sport 

Svaz tělesně postižených v České 

republice z. s. místní organizace Hlinsko 

Marie Jelínková Volnočasové aktivity 

„Občanské sdružení přátel folkloru 

Hlinecka“ z.s. 

Josef Dospěl Volnočasové aktivity 

GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová Volnočasové aktivity 

Tělocvičná jednota Sokol Krouna Ivana Nekvindová Sport 

TKG Hlinsko z.s. PhDr. Magda Křivanová Sport 

FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová Sociální oblast 

Junák – český skaut, středisko Ležáky 

Skuteč, z.s. 

Michal Trojtlar  Volnočasové aktivity 

Středisko volného času POHODA 

a POHODA COOL 

Bc. Michaela Sodomková, DiS. Volnočasové aktivity 

Global Education Initiative, z.s. Štěpán Zelenka Vzdělávání 

Mgr. Vladislav Pavlíček Mgr. Vladislav Pavlíček  Fyzická osoba 

 

V roce 2020 se uskutečnily dvě Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko: 

• prezenční formou 27. května, 

• z důvodu protiepidemiologických opatření korespondenční formou 29. července 

až 13. srpna. 

Z obou Valných hromad jsou archivovány pozvánky, podkladové materiály, prezenční listina,  

e-maily z hlasování per rollam, souhlasy s hlasováním a zápisy včetně výpisů z usnesení.  
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2.3 PŘEDSTAVENSTVO MAS HLINECKO  

Seznam členů Představenstva k 31. 12. 2020 byl následující: 

Člen Představenstva Zástupce subjektu Zájmová skupina 

Město Hlinsko Miroslav Krčil, DiS. Veřejný sektor 

Obec Vysočina Tomáš Dubský Veřejný sektor 

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 

učiliště, Hlinsko, Adámkova 55 

RNDr. Rostislav Dvořáček Vzdělávání 

GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová Volnočasové aktivity 

Malečská energetická, s.r.o. Ing. Vít Šimon, Ph.D. Podnikání (nezemědělské) 

Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš Podnikání (nezemědělské) 

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. Ing. Josef Janotka Sport 

 

Jednání Představenstva se v roce 2020 uskutečnila v termínech:  

• 22. ledna (prezenční formou),  

• 12. března (prezenční formou),  

• 8. dubna (prezenční formou), 

• 15. dubna (prezenční formou), 

• 27. května (prezenční formou), 

• 22. června (prezenční formou), 

• 13. července (prezenční formou), 

• 15. října (prezenční formou), 

• 19. až 20. listopadu (hlasování per rollam), 

• 17. prosince (prezenční formou).  

 

2.4 VÝBĚROVÁ KOMISE MAS HLINECKO  

Seznam členů Výběrové komise k 31. 12. 2020 byl následující: 

Člen Výběrové komise Zástupce subjektu Zájmová skupina 

Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl Veřejný sektor 

Obec Krouna Mgr. Petr Schmied Veřejný sektor 

MÉDEA – z.s. Mgr. Jiří Hrabčuk Sociální oblast 

GASTRO AZ, s.r.o. Michael Bačkovský Podnikání (nezemědělské) 

Zemědělská a.s. Vysočina  Petr Bačkovský Zemědělské podnikání + 

lesnictví 

TKG Hlinsko z.s. PhDr. Magda Křivanová Sport 

FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová Sociální oblast 
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Jednání Výběrové komise se v roce 2020 uskutečnila 

v následujících termínech:  

• 2. března (prezenční formou) 

• 8. dubna (hlasování per rollam), 

• 20. května (prezenční formou),  

• 18. června (prezenční formou), 

• 14. prosince (prezenční formou). 

 

 

 

2.5 KONTROLNÍ KOMISE MAS HLINECKO  

Seznam členů Kontrolní komise k 31. 12.  2020 byl následující: 

Člen Kontrolní komise Zástupce subjektu Zájmová skupina 

Městys Včelákov Jan Pejcha Veřejný sektor 

Mgr. Vladislav Pavlíček Mgr. Vladislav Pavlíček  Fyzická osoba 

SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun Sport 

 

Jednání Kontrolní komise se v roce 2020 

uskutečnila: 

• 27. května (prezenční formou), 

• 1. června (prezenční formou).  
 

 

 

3 REALIZACE SCLLD MAS HLINECKO 2014-2020 (2023) 
V roce 2020 byly vyhlášeny celkem čtyři výzvy: 

• 4. výzva Programu rozvoje venkova  

• 11. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (dopravní terminály 

a parkovací systémy) 

• 12. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (cyklodoprava) 

• 13. výzva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – IROP 2 - Vzdělávání a rozvoj osobnosti  
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3.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)  

4. výzva MAS Hlinecko PRV byla vyhlášena 5. února 2020 v celkovém objemu dotací ve výši 1 791 

261 Kč pro následující jednotlivé fiche: 

• Fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka (dotace158 726 Kč) 

• Fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec (dotace 260 366 Kč) 

• Fiche č. 3 Venkovský podnikatel (dotace 1 372 169 Kč) 

Do termínu ukončení výzvy bylo odevzdáno sedm žádostí. K věcnému hodnocení Výběrové 

komise postoupilo celkem šest projektů, protože jeden byl stornován z důvodu duplicitního 

podání. Výběrová komise doporučila k financování na SZIF celkem šest projektů ve výši čerpané 

alokace 69,94 %, které byly následně schváleny Představenstvem. Vybrané projekty jsou 

uvedeny v tabulce níže. 

Číslo 

fiche 

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Celkové 

výdaje (Kč) 

Název projektu 

PRV 1 150 000 360 000 Uvádění hlineckých masných výrobků na trh  

PRV 3 190 485 512 193 Rozšíření provozovny Miroslav Talácko 

PRV 3 400 500 1 076 900 Žádost o dotaci PRV 14-20, Místní rozvoj 

PRV 3 285 615 767 987 Rozšíření technologického vybavení truhlářské dílny 

PRV 3 86 847 192 995 Doplnění vybavení autoservisu plničkou klimatizací chladiva R12 

PRV 3 139 275 374 495 Rozšíření a zkvalitnění služeb pro hosty Penzionu Stanský mlýn I 

Celkem 1 252 722 3 284 570  

V průběhu roku 2020 byly ukončeny a finančně vypořádány čtyři projekty ze 3. výzvy PRV. 
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Následující graf znázorňuje čerpání dotace za celé programové období EU v jednotlivých 

fichích. 

 

Z grafu vyplývá, že byly úspěšně čerpány fiche Venkovský podnikatel, Konkurenceschopný 

zemědělec a Kvalita z Hlinecka. Nopak nebyl zájem o podporu projektů z fichí Technika pro les 

a dřevo, Atraktivní les a kvůli vládním opatřením k zamezení šíření onemocnění COVID-19 

Představenstvo MAS odsouhlasilo zrušení projektu plánovaného z fiche Spolupracující MAS. Proto 

byla v druhé polovině roku připavována změna SCLLD, která převedla zbylou alokaci 

4 878 217 Kč do fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově zeměřené na aktivity článku 20 – 

úprava veřejných prostranství, hasičských zbrojnic a podporu kulturní a spolkové činnosti, včetně 

knihoven. Po schválení změny bude nová fiche vyhlášena na začátku roku 2021. 

3.2 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

V roce 2020 byly vyhlášeny tři výzvy: 

• 11. výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (dopravní terminály 

a parkovací systémy) s alokací 2 650 000 Kč – byl podán jeden projekt, který byl schválen, 

realizován a finančně vypořádán, 

• 12. výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (cyklodoprava) – 

s dotací 4 000 000 Kč – byl zaregistrován jeden projekt, který byl doporučen k financování, 

realizován a proplacen, 

• 13. výzva Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 

s alokací 3 081 020 Kč – byly podány čtyři projekty, všechny byly doporučeny k realizaci 

plánované v roce 2021. 
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V tabulce níže je uveden seznam projektů doporučených k podpoře ve výzvách IROP 

v roce 2020: 

 

Dále byly realizovány a finančně vypořádány tři projekty doporučené k financování v roce 2019. 

A byly dokončeny tři projekty z výzev z roku 2020: 

Číslo 

výzvy  

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Celkové 

výdaje (Kč) 

Název projektu 

10 3 800 000,00 4 337 855,32 Komunitní centrum v obci Krouna 

11 2 517 500,00 3 415 980,00 Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov 

12 3 799 609,72 5 100 334,55 Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice – Rohozná II. 

13 574 466,85 604 701,95 Podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni ZŠ Krouna 

13 562 161,58 591 749,04 Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko 

13 1 120 834,77 1 179 826,08 Vybudování multifunkční učebny 

13 660 268,05 695 019,00 Modernizace laboratoře biologie 
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Následující graf zobrazuje čerpání v jednotlivých opatřeních IROP realizovanými a schválenými 

projekty:  

 

3.3 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)  

Z rozhodnutí řídicího orgánu MAS nemohla vyhlásit další výzvy OPZ v roce 2020.  

Pokračovala tedy realizace tří projektů z výzev OPZ – Prorodinné aktivity I. a OPZ – Prorodinné 

aktivity II. a jeden projekt z výzvy OPZ – Sociální služby I. MAS Hlinecko pomáhala příjemcům 

s monitorováním průběhu projektů. 
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Následující graf zobrazuje čerpání v jednotlivých opatřeních OPZ realizovanými a schválenými 

projekty:  

 

Dá se říct, že čerpání opatření Sociální a komunitní služby bylo úspěšné, protože jeho alokace 

byla téměř celá využita. Naopak u opatření Podpora sociálního podnikání se nepodařilo najít 

žadatele, který by splnil podmínky udělení dotace. 

3.4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

MAS Hlinecko nemohla vyhlásit další výzvy v roce 2020. Důvodem bylo rozhodnutí řídicího orgánu 

OPŽP. Za celé období byl podpořen jeden projekt, který byl stále v realizaci.  
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Následující graf zobrazuje čerpání v jednotlivých opatřeních OPŽP schválenými projekty:  

 

Z grafu je patrné, že dotace z OPŽP nebyly úspěšné, neboť byl za celé období podpořen pouze 

jeden projekt. Důvody nezájmu lze najít v administrativní náročnosti, pro žadatele obtížně 

splnitelných podmínkách OPŽP, nízkému procentu dotace a vyřazení projektů v závěrečném 

ověření způsobilosti. 

4 PŘÍPRAVA NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2021-2027  

4.1 STANDARDIZACE MAS HLINECKO 

V listopadu 2020 MAS prošla tzv. standardizací – splnila podmínky stanovené Ministerstvem 

pro místní rozvoj, aby mohla žádat o finanční podporu projektů ve svojí strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Smyslem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 bylo především 

ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity spolku jako 

nositele SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným 

místním partnerstvím a aby všechny činnosti jí vykonávané vůči řídicím orgánům, platební 

agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní 

a nediskriminační. Standardy musí MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. 

po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských fondů. 

4.2 STRATEGIE MAS HLINECKO 

Hlavním úkolem MAS je zpracování strategie CLLD pro následující programové období EU na roky 

2021–2027. MAS Hlinecko se zabývala její přípravou od druhé poloviny roku 2020, kdy 

se projektové manažerky účastnily školení, MAS pořádala on-line setkání, dotazníková šetření 

pro podnikatele, obyvatele regionu a obce.  

Prvním krokem je zpracování tzv. koncepční části SCLLD, která bude obsahovat popis územní 
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působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby strategie, analýzu rozvojových potřeb v území, 

strategický rámec, popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS, animační aktivity, způsob 

monitoringu a evaluace strategie. Její dokončení a schválení Valnou hromadou MAS je 

plánováno v první polovině roku 2021. Druhou částí je akční plán SCLLD, která bude zaměřena 

na čerpání operačních programů EU, finanční plány a indikátory.  

5 ANIMACE ŠKOL – ŠABLONY II A ŠABLONY III 
Od roku 2018 MAS Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační podporu školským subjektům 

pro projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony. Cílem těchto projektů je podpora 

základních, mateřských škol a středisek volného času prostřednictvím osobnostně profesního rozvoje 

pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, personálním posílením o školního asistenta, podporou 

extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči a rozvíjení metod výuky s využitím ICT. V roce 2020 

probíhala poradenská činnost ohledně Šablon II, která se týkala průběžných, závěrečných zpráv 

o realizaci, žádostí o změnu aktivit a prodloužení projektů kvůli vládním opatřením zamezující 

šíření onemocnění COVID-19, a Šablon III, kde byly podávány žádosti o podporu. MAS v této 

oblasti spolupracuje s níže uvedenými vzdělávacími organizacemi: 

• Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229, 

• Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250, 

• Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim, 

• Základní škola a mateřská škola Holetín, 

• Základní škola, Raná, okres Chrudim, 

• Základní škola, Včelákov, okres Chrudim, 

• Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, 

• Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim, 

• Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55. 
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6 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP II) 
Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko II 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503) probíhá po dobu čtyř let, a to od prosince 2018 do listopadu 

2022. Jsou do něho zapojeny všechny základní, mateřské školy na Hlinecku a volnočasová 

zařízení i rodiče a veřejnost. Cílem MAP je vytvoření strategického dokumentu sloužícího k rozvoji 

vzdělávání v regionu, který vznikne se zapojením všech aktérů a bude zohledňovat místní 

specifika. Během realizace je žádoucí naplňovat aktuální potřeby ve vzdělávání, a proto jsou 

pořádány: 

• semináře pro pedagogické pracovníky, rodiče i veřejnost,  

• implementační aktivity, 

• soutěže pro děti a žáky, 

• materiály do výuky, 

• setkání pracovních skupin a Řídicího výboru. 

Vzhledem k tomu, že smyslem projektu bylo především osobní setkávání, byly jeho aktivity v roce 

2020 omezeny vlivem vládních opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Proto byla 

většina akcí pořádána on-line a implementace MAP, kde je nutná přítomnost odborníka 

ve škole, byla zcela pozastavena nebo redukována na minimum.   

6.1 SEMINÁŘE 

Během roku 2020 proběhlo čtrnáct vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky, žáky, 

rodiče a veřejnost. Akcí se účastnilo celkem 1844 osob.  

Název akce Datum Počet účastníků 

Vědecký den na téma Plísně kolem nás II 28. 1. 2020 24 

Logopedická prevence – pojďme si spolu povídat 18. 2. 2020 21 

Představení pro žáky základních škol Listování 3. 3. 2020 1 545 

Jak vychovávat děti 3. 3. 2020 73 

Hravá logopedie v praxi 18. a 19. 5. 2020 21 

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 26. 8. 2020 12 

Listování Lukáše Hejlíka – Co by měl můj syn vědět o světě 14. 9. 2020 72 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 21. 9. 2020 21 

Fakta a mýty o drogách 29. 9. 2020 8 

Metody aktivního učení 5. 10. 2020 8 

Jak učit moderní dějiny 8. 10. 2020 7 

Místně zakotvené učení 24. 11. 2020 9 

Školení 3D tisk 25.–27. 11 2020 5 

Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování 18. a 19. 11. 2020 18 
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6.2 IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY 

Implementační aktivity pravidelně, a především dlouhodobě zapojují odborníky z praxe přímo 

do výuky v mateřských a základních školách. Tím pomáhají zvyšovat kvalitu výuky. V roce 2020 

byla tato část projektu negativně ovlivněna epidemiologickou situací, a tak mohla proběhnout 

jen část aktivit a pouze v omezené míře.  

Pro základní školy byly podpořeny tyto aktivity: 

• konverzace v ruském jazyce – lektorka: Ing. Elena Feofanová, dvě zapojené školy, 

frekvence návštěv: jednou za dva týdny, cíl: prohloubení spolupráce rodilé mluvčí 

a pedagoga ve výuce, zlepšení žáků v použití ruského jazyka, 

• konverzace v anglickém jazyce – lektorka: Pamela Ann Berggren, šest zapojených škol, 

frekvence návštěv: jednou za šest týdnů, cíl: prohloubení spolupráce rodilé mluvčí 

a pedagoga ve výuce, zlepšení žáků v použití anglického jazyka, 

• kroužky robotiky – lektor: Mgr. Radovan Fajt, dvě zapojené školy, aktivita spočívá 

v proškolení pedagogů škol (jednou za měsíc), kteří pořádají jednou týdně kroužek 

se stavebnicemi Vex v jejich škole, cíl: prohloubení znalostí pedagogů v oblasti 

robotických stavebnic a zavedení práce s nimi ve školách. 
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Mateřské školy byly otevřeny více než základní, proto byla implementace MAP zaměřena 

především na ně realizací těchto aktivit: 

• Science Kids – lektorka: Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D., devět zapojených škol, frekvence 

návštěv: dle potřeby, cíl: prohloubení spolupráce odborníka z praxe a pedagoga 

ve výuce, zvýšení zájmu dětí o přírodní vědy, 

• podpora polytechniky – lektorka: Lenka Makovská, devět zapojených škol, frekvence 

návštěv: dle potřeby, cíl: prohloubení spolupráce odborníka z praxe a pedagoga 

ve výuce, zvýšení zájmu dětí o polytechniku, 

• podpora logopedie – lektorka: Mgr. Nikola Muchová, osm zapojených škol, frekvence 

návštěv: dle potřeby, cíl: prohloubení spolupráce logopeda a pedagoga ve výuce, 

pomoc pedagogům v oblasti logopedie, 

• sdílení 3D tiskárny – lektoři: PaedDr. Dagmar Nejedlá, Mgr. Jan Novotný, Mgr. Soňa 

Hermanová, Ph.D., devět zapojených škol, frekvence návštěv: dle potřeby, cíl: seznámení 

pedagogů s 3D tiskem prostřednictvím zapůjčení tiskárny a proškolením. 
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6.3 SOUTĚŽE PRO DĚTI A ŽÁKY 

V roce 2020 jsme uspořádali dvě soutěže. První byla určena pro mateřské školy a byla 

zorganizována ke dvousetletému výročí narození Boženy Němcové. Děti měly za úkol namalovat 

obrázky z pohádek této autorky, díla byla potom vystavena na webových stránkách MAS, kde 

bylo možné hlasovat o nejlepší. Druhá soutěž byla pořádána ve dvou kategoriích – první a druhý 

stupeň základní školy. Jejím cílem bylo motivovat žáky k procházkám podzimní krajinou 

a pořizovat fotografie. Obrázky byly umístěny na webu MAS, kdy vítěze určovalo jak hlasování 

veřejnosti, tak i názor odborné poroty.  
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6.4 MATERIÁLY DO VÝUKY  

V roce 2020 bylo vydáno osmé číslo časopisu Hlinecký Strakáček. Tentokrát se děti od Strakáčka 

dozvěděly, jak se vyznat v obilí, co je to bezlepková dieta, jak se pletou slaměné ozdoby, 

na co všechno se hodí sláma a spoustu dalších zajímavých informací. Dále byla vytvořena krátká 

videa pro základní školy zaměřená na historii, přírodu a další témata spjatá s regionem. Videa 

mohou být použita pro výuku o Hlinecku. Dále byla zakoupena on-line kniha pro rodiče, která 

vysvětluje souvislosti ohledně výběru kariérového zaměření jejich dětí. Kniha je šířena zdarma 

mezi účastníky seminářů a dalších akcí MAP II. 

 

6.5 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN A ŘÍDICÍHO VÝBORU 

V roce 2020 bylo omezeno osobní setkání, proto se pracovní skupiny setkávaly prezenčně i on-

line a Řídicí výbor schvaloval dokumenty prostřednictvím hlasování per rollam. 



 

 
 
21 

7  REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA“ 
V roce 2020 bylo prodlouženo jedenáct certifikátů regionální značky „Kvalita 

z Hlinecka“. Jejím cílem je podpora produktů a služeb, které jsou regionálně 

významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z místních a regionálních 

surovin. Označením „Kvalita z Hlinecka“ se může pochlubit šestnáct držitelů 

v oblasti výroby produktů, poskytování ubytovacích služeb nebo zážitků.  

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ 

František Řezníček Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová mast ve včelím vosku, Propolisová mast 

s vazelínou, Propolisová tinktura 

Potravinářské výrobky: Františkova medovina z regionu Hlinecka, Med květový, Med 

medovicový, Med květový pastovaný, Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky  

Pekařství Vacek a spol., v.o.s. Hlinecký chléb z přírodního kvasu  

Josef Fidler Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, koberečky) Hlinecké šály, Hlinecké 

šátky 

Josef Fidler Hlinecká žinylka (žanylka)  

Řeznictví u Švandů Hlinsko Švandova slanina, Špekáček, Farmářský párek se sýrem, Švanďáček, Paštika 

s medvědím česnekem, Šunka jakodřív, Švandova pikantní klobása, Švandova uzená 

klobása 

Pivovar Rychtář, a.s. Rychtář Fojt, Rychtář Grunt, Rychtář Premium, Rychtář 15° Speciál, Rychtář Rataj, 

Rychtář Natur, Rychtář Fojt nefiltrovaný  

Dana Tlapáková Ozdobné medové perníčky  

Vojtěch Lauš Umělecké kovářské výrobky  

Petra Horáčková Kolekce mléčných výrobků: Čerstvý farmářský sýr (čistý, s příchutí: pažitka, cibulka, 

feferonka, česnek, medvědí česnek, pepř), Čerstvý tvaroh, Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt  

Iveta Kopajová Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka: Čerstvé kozí sýry balkánského typu 

ve variantách (sýr přírodní, s česnekem, bazalkou, ořechy, chilli, brusinkami, kořeněné 

bylinkovou směsí, pikantní směsí nebo medvědím česnekem), Syrovátkový sýr – urda, 

Brynza, Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová, s lesním ovocem, kávová, mátová  

Zemědělská a.s. Vysočina Konzumní a sadbové brambory  

Ing. Pavel Šplíchal Ruční mlýnek na semena MELSI  

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB 

Betlém Hlinsko, spol. s r.o. Penzion Betlém Hlinsko 

Karel a Magdalena Švandovi Penzion Stanský mlýn  

OBLAST ZÁŽITKŮ 

GT Hlinsko Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko  

Pivovar Rychtář, a. s. Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví  
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8 MALÝ LEADER 
Dotační program Malý LEADER je financován 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 

a je určen k rozvoji aktivit členů místních akčních 

skupin na území celého Pardubického kraje.  

V roce 2020 byla pro MAS schválena celková dotace ve výši 229 000,00 Kč využitá na realizaci 

osmi projektů. Výše podpory každé akce činila 50,1 % a sami realizátoři přispěli vlastními výdaji 

ve výši 49,9 %. Touto formou byly na našem území realizovány projekty v celkové výši výdajů 

457 905,57 Kč. 

 

Od 23. 11. 2020 do 11. 12. 2020 byla vyhlášena výzva Malý LEADER 2021. Výběrová komise 

doporučila k realizaci osm projektů ve výši 487 074,02 Kč. Projekty byly schváleny 

Představenstvem a následně kancelář MAS podala žádost o poskytnutí dotace na Krajský úřad 

Pardubického kraje. Realizace projektů proběhne v roce 2021 po schválení ze strany 

zastupitelstva Pardubického kraje. 
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9 ČLENSTVÍ MAS HLINECKO 
Místní akční skupina Hlinecko je členem: 

• Národní sítě MAS ČR (www.nsmascr.cz)  

• Krajského sdružení MAS Pardubického kraje (http://pardubicky.nsmascr.cz/ ) 

10 HOSPODAŘENÍ MAS V ROCE 2020 
Místní akční skupina Hlinecko v roce 2020 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý objem 

nákladů se vztahuje k činnosti hlavní.  

Náklady na odměny Představenstva byly nulové. 

Spolek v průběhu roku zaměstnával na hlavní pracovní poměr vedoucí manažerku a projektovou 

manažerku pro realizaci strategie CLLD, administrátorku a projektového manažera MAP II. 

 

Rozvaha 

Rozvaha MAS za rok 2020 je zřejmá z následující tabulky. Částky jsou uvedeny v tisících Kč. 

 Aktiva Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2020 

A. Dlouhodobý majetek 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

B. Krátkodobý majetek 9 350 7 476 

I. Zásoby 39 28 

II. Pohledávky 7 992 6 012 

III. Krátkodobý finanční majetek 1 319 1 436 

IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Úhrn aktiv 9 350 7 476 

 

  

http://www.nsmascr.cz/
http://pardubicky.nsmascr.cz/
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 Pasiva Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2020 

A. Vlastní zdroje 257 373 

1. Jmění 0 0 

2. Výsledek hospodaření 257 373 

B. Cizí zdroje 9 093 7 103 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 0 0 

3. Krátkodobé závazky 364 339 

5. Jiná pasiva 8 729 6 764 

Úhrn pasiv 9 350 7 476 

 

Výkaz zisků a ztrát  

Následující tabulka obsahuje přehled zisků a ztrát MAS v roce 2020. Uvedené částky jsou v tisících 

Kč. 

A. Náklady  Tis. Kč 

I. Spotřebované nákupy celkem 255 

II. Služby celkem 396 

III. Osobní náklady celkem 3 002 

IV. Daně a poplatky celkem 0 

V. Ostatní náklady celkem 39 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem -27 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 16 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 

Účtová třída 5 celkem 3 680 

B. Výnosy   Tis. Kč 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 9 

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 2 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 1 

VI. Přijaté příspěvky celkem 269 

VII. Provozní dotace celkem 3 515 

Účtová třída 6 celkem 3 796 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 115 

Daň z příjmů 0 
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ZÁVĚR  
Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko zhodnotili svou činnost za rok 2020 na Valné hromadě 

v červnu 2021. 

 

Nejdůležitějšími splněnými úkoly pro rok 2020 byly: 

• aktivní naplňování strategie (pokračování ve vyhlašování výzev, konzultací a školení 

pro žadatele, hodnocení a výběru projektů, kontrola realizací projektů), 

• animace základních, mateřských škol a středisek volného času při realizaci projektů 

Šablon II a Šablony III,  

• informovanost v regionu o aktivitách MAS (zprávy v novinách, webové a facebookové 

stránky MAS, videa, zpravodaj, další tiskoviny ve vztahu k regionu a území), 

• realizace projektu Místní akční plán ORP Hlinsko II a rozvoj aktivit projektu v oblasti 

vzdělávání včetně dalšího zapojení partnerů, 

• prohloubení spolupráce s regionálními aktéry, příprava dalších společných projektů, 

• splnění podmínek standardizace MAS pro období 2021–2027, 

• příprava strategie CLLD 2021–2027. 

 

Cíle Místní akční skupiny Hlinecko pro rok 2021: 

• pokračování v realizaci strategie CLLD (vyhlašování a administrace výzev, pomoc 

realizátorům projektů s vyúčtováním, podáním žádostí o změnu, zpráv o udržitelnosti 

a žádostí o platbu), 

• pokračující pomoc s administrativou projektů Šablony II a Šablony III, které realizují 

vzdělávací subjekty, 

• pokračování realizace projektu Místní akční plán II pro ORP Hlinsko, 

• příprava a podání žádosti o podporu projektu MAP III, 

• příprava strategie CLLD MAS pro období 2021–2027, 

• příprava subjektů v regionu na čerpání dotace z Modernizačního fondu, 

• vyhledávání dotačních možností pro různé subjekty v regionu, 

• podpora a prezentace regionální značky Kvalita z Hlinecka na území MAS, 

• členství v Národní síti MAS ČR a Krajském sdružení MAS Pardubického kraje, 

• propagační činnost na území Místní akční skupiny Hlinecko – webové stránky, 

facebookové stránky, publicita v tisku, vydávání vlastních tiskovin a regionálních publikací, 

prezentace, videí z akcí MAS apod., 

• spolupráce s regionálními aktéry, příprava a realizace dalších společných projektů. 

 

 


