OBSAH
ÚvodnÍ slovo předsedy ............................................................................................................... 1
1

Základní údaje o MAS ......................................................................................................... 2

2

Osvědčení MAS ................................................................................................................... 3

3

Profil MAS .............................................................................................................................. 4
3.1 Logo MAS ........................................................................................................................ 4
3.2 Účel MAS.......................................................................................................................... 4
3.3 Hlavní činnosti MAS ........................................................................................................ 5
3.4 Vedlejší činnosti MAS...................................................................................................... 6

4

Organizační struktura MAS ................................................................................................. 6
4.1 Pracovní tým MAS .......................................................................................................... 7

5

Členská základna MAS a její orgány ................................................................................ 7
5.1 Valná hromada MAS Hlinecko (k 13. 12. 2015) .......................................................... 7
5.2 Představenstvo MAS Hlinecko (k 31. 12. 2015) ........................................................... 9
5.3 Výběrová komise MAS Hlinecko (k 31. 12. 2015)........................................................ 9
5.4 Kontrolní výbor MAS Hlinecko (k 31.12. 2015) ............................................................. 9

6

Tvorba Strategie MAS Hlinecko 2014-2020 (2023) ........................................................ 10
6.1 Definování dlouhodobé vize rozvoje území ............................................................. 10
6.2 Strategické a specifické cíle a opatření SCLLD MAS Hlinecko .............................. 10
6.3 Vazba SCLLD MAS Hlinecko na operační programy .............................................. 11

7

Realizované projekty v roce 2015 ................................................................................... 12
7.1 Projekt spolupráce PRV „Nezapomeňte (se) vrátit“ .................................................. 12
7.2 Projekt spolupráce PRV „Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?“.... 13
7.3 Projekt spolupráce PRV „Poznejte zelené srdce Česka“ ........................................ 13
7.4 Projekt spolupráce PRV „MAS spolupracující“ ......................................................... 14
7.5 Projekt ROP NUTS II SV „Krok za krokem geoparkem“ ............................................. 15
7.6 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“................ 15
7.7 Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ............................................................. 16

8

Další aktivity v roce 2015 .................................................................................................. 16
8.1 Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ .................................................................... 17
8.2 Zpravodaj MAS Hlinecko ............................................................................................. 20

8.3 Časopis pro děti z regionu - Hlinecký Strakáček ...................................................... 21
8.4 Katalog sakrálních staveb .......................................................................................... 21
8.5 Školení pro NNO ke změnám stanov ......................................................................... 22
8.6 Setkání s podnikateli .................................................................................................... 23
8.7 Setkání vzdělávácích subjektů ................................................................................... 23
8.8 Seminář "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?" ............................... 24
8.9 MASkohraní 2015 .......................................................................................................... 25
8.10 Prezentace MAS Hlinecko na výstavě Země živitelka ............................................. 25
8.11 Schůzka zástupců obcí na téma cyklostezky........................................................... 26
8.12 Workshop „Jak efektivně vykonávat CLLD“ ............................................................. 27
8.13 Akce, kterých se zástupci MAS zúčastnili .................................................................. 27
9

Členství a zastoupení v orgánech NS MAS ČR ............................................................ 29

10

Hospodaření MAS v roce 2015 ........................................................................................ 31

10.1 Rozvaha ......................................................................................................................... 31
10.2 Výkaz zisků a ztrát ......................................................................................................... 32
10.3 Obdržené dotace ........................................................................................................ 33
Závěr............................................................................................................................................ 34

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Třetí rok aktivního fungování Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. byl spojen s mnoha
administrativními změnami a aktualizací dokumentů, nejen z důvodů změn zákonů,
ale i v souvislosti se změnami a úpravami podmínek jednotlivých operačních
programů ze strany státních institucí, jejichž využití je hlavním cílem MAS pro náš
region. Tyto činnosti tvořily převážnou část jednání našich valných hromad a jejich
úspěšné zvládnutí je základem pro další úspěšné fungování a naplňování
odsouhlasené strategie území do roku 2023.
Místní akční skupina Hlinecko, z. s. dokončila v roce 2015 5 projektů spolupráce
s ostatními MAS, nadále rozšiřovala počty držitelů značky „Kvalita z Hlinecka“ a bylo
vydáno několik publikací. Tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz všech
aktivit, výsledků hospodaření a peněžních toků v roce 2015 v souladu se zákony
a příslušnými předpisy České republiky.
Ing. Martin Pavliš
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS
Místní akční skupina Hlinecko, o. s. byla registrována 18. října 2006 na MV ČR.
Od 12. prosince 2014 je vedená jako spolek u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou L 6101 pod názvem Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Název:

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Sídlo a kancelář MAS:

Máchova 1121, 539 01 Hlinsko

Právní forma:

spolek

Statutární orgán:

Mias OC spol. s r.o.

Předseda:

Ing. Martin Pavliš

IČ:

270 46 508

Webová adresa:

www.mashlinecko.cz

Bankovní účet:

000000-3238459309/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Datová schránka:

jwih3ez

Území působnosti Místní akční skupiny Hlinecko k 31. prosinci 2015
Zdroj: ArcČR500
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2 OSVĚDČENÍ MAS
Místní akční skupina Hlinecko, z. s. získala osvědčení o splnění standardů MAS, které
je udělováno místním akčním skupinám po prověření nastavení postupů
pro programové období 2014-2020. Zejména je kladen důraz na to, aby místní
akční skupina byla otevřeným místním partnerstvím, a aby byly všechny postupy
vůči platební agentuře maximálně transparentní a nediskriminační. Osvědčení je
podmínkou k podání žádosti o podporu na realizaci strategie území Místní akční
skupiny.
Osvědčení získala Místní akční skupina od Ministerstva zemědělství 17. prosince.

Osvědčení o splnění standardů MAS
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3 PROFIL MAS
Území Místní akční skupiny Hlinecko je typickým venkovským regionem v členitém
terénu částečně ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy s průměrnou
nadmořskou výškou 550 m n. m. Obce jsou členité s mnoha menšími místními
částmi.
Celková rozloha regionu Místní akční skupiny Hlinecko činí 20 617 ha, hustota
zalidnění regionu je 92 obyvatel na km2. Na území se nachází celkem 18 obcí
a jejich 67 místních částí s celkovým počtem obyvatel 18 914 k 1. lednu 2015.
Naše území je bohaté na tradice, kterých si vážíme a chceme je nejen uchovat,
ale i obnovit a přidat k nim aktivity současné.

Motto MAS: „Hlinecko tradičně i nově“

3.1 LOGO MAS
Smyslem loga je zvýraznit unikátnost regionu Hlinecka a zdůraznit jeho jedinečnost
v České republice. V logu Místní akční skupiny Hlinecko je ztvárněna hlava maškary
Strakatého z obce Vortová s jeho klasickou masopustní čepicí. Tato postava je
jedním ze zástupců dlouholeté tradice v regionu, která je společně s dalšími
obcemi zapsána na Seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO
s názvem „Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“.

Logo Místní akční skupiny Hlinecko

3.2 ÚČEL MAS
Účelem spolku 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.
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3.3 HLAVNÍ ČINNOSTI MAS
Hlavní činnosti MAS jsou:



















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,
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o
o

o

o

o

harmonizaci záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy,
sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících
činností souvisejících s touto strategií,
další související činnosti vyplývající pro spolek z pravidel a organizačních
pokynů jednotlivých ministerstev ČR pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu v rámci tohoto programu,
vypracování vlastního záměru nebo žádosti pro účast v některém
z operačních programů nebo iniciativ Evropské unie nebo dotačních
titulů ČR, nadací či různých asociací,
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.

3.4 VEDLEJŠÍ ČINNOSTI MAS
Vedlejší činnosti spolku jsou:





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.

Pozn. MAS neměla k 31. prosinci 2015 registrována žádná živnostenská oprávnění u ŽÚ.

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS

Organizační struktura Místní akční skupiny Hlinecko
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4.1 PRACOVNÍ TÝM MAS
V roce 2015 se na aktivitách Místní akční skupiny Hlinecko podílela hlavní
manažerka pro strategii Ing. Olga Ondráčková, projektová manažerka Ing. Lenka
Juklová (zaměření na oblast školství a sociálních služeb), projektová manažerka
Bc. Hana Rouhová (zaměření na cestovní ruch, regionální značení a zemědělství)
a administrátorka Kateřina Sedláková.

5 ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS A JEJÍ ORGÁNY
5.1

VALNÁ HROMADA MAS HLINECKO (K 13. 12. 2015)

Následující tabulka uvádí seznam členů Valné hromady Místní akční skupiny
Hlinecko a jejich zástupců k 31. prosinci 2015.
Název subjektu

Zástupce subjektu

Sektor

1

Obec Dědová

Josef Nekvinda

Veřejný

2

Město Hlinsko

Miroslav Krčil, DiS.

Veřejný

3

Obec Holetín

Jan Břeň

Veřejný

4

Obec Jeníkov

Pavel Hladký

Veřejný

5

Obec Kladno

JUDr. Eliška Kernerová

Veřejný

6

Obec Krouna

Mgr. Petr Schmied

Veřejný

7

Obec Mrákotín

Ludmila Vacková

Veřejný

8

Obec Miřetice

Jaroslav Chour

Veřejný

9

Obec Pokřikov

Jiří Kadidlo

Veřejný

10

Obec Raná

Ing. Vladimír Hubený

Veřejný

11

Obec Tisovec

Mgr. Jaroslava Matrasová

Veřejný

12

Městys Trhová Kamenice

Ing. Iva Dostálová

Veřejný

13

Městys Včelákov

Jan Pejcha

Veřejný

14

Obec Vítanov

Ing. František Navrátil

Veřejný

15

Obec Vojtěchov

Jaroslav Kyncl

Veřejný

16

Obec Vortová

Ladislav Šmahel

Veřejný

17

Obec Všeradov

JUDr. Luboš Mikeška

Veřejný

18

Obec Vysočina

Tomáš Dubský

Veřejný

19

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

RNDr. Rostislav Dvořáček

Veřejný

20

Domov seniorů Drachtinka

Mgr. Eva Holečková

Veřejný

21

Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim

Mgr. Radek Nejedlý

Veřejný

22

Mgr. Petr Sedlák

Veřejný

23

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková
organizace
AS ROVI s.r.o.

Ing. Robert Vokáč

Soukromý

24

Josef Cach

Josef Cach

Soukromý

25

DIANA HLINSKO, s.r.o.

Josef Linhart

Soukromý

26

Jan Flídr

Jan Flídr

Soukromý

27

GASTRO AZ, s.r.o.

Michael Bačkovský

Soukromý
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Název subjektu

Zástupce subjektu

Sektor

28

HUKY s.r.o. Elektro

Zdeněk Kyncl

Soukromý

29

LINEASPORT HLINSKO s.r.o.

Petr Netolický

Soukromý

30

Malečská energetická, s.r.o.

Ing. Vít Šimon, Ph.D.

Soukromý

31

Mias OC spol. s r.o.

Ing. Martin Pavliš

Soukromý

32

PEKLOČERTOVINA s.r.o.

Ing. Anna Adámková

Soukromý

33

SKI Hluboká s.r.o.

Mgr. Radek Meloun

Soukromý

34

Smíšené zboží Všeradov s.r.o.

Mgr. Vladislav Pavlíček

Soukromý

35

Zemědělské služby Hlinsko s.r.o.

Ing. Bedřich Janáček

Soukromý

36

Ing. Pavel Šenk

Ing. Pavel Šenk

Soukromý

37

Betlém Hlinsko, spol. s r.o.

David Navrátil

Soukromý

38

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín

Eduard Suchý

Neziskový

39

Holetínské trnky, z.s.

Jana Břeňová

Neziskový

40

Jan Dostál

Neziskový

41

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trhová
Kamenice
Lyžařský klub Trhová Kamenice

Ing. Josef Janotka

Neziskový

42

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z.s.

Michal Půža

Neziskový

43

Spolek Ski klub Hlinsko

Miloš Daněk

Neziskový

44

HC Hlinsko, z. s.

Radek Chlada

Neziskový

45

SK Rváčov, z. s.

Aleš Meloun

Neziskový

46

TJ Sokol Holetín, z. s.

Jiří Bartizal

Neziskový

47

MÉDEA - z. s.

Mgr. Jiří Hrabčuk

Neziskový

48

Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko

Ing. Alena Kadlecová

Neziskový

49

FC Hlinsko

Martin Kapitán

Neziskový

50

Marie Jelínková

Neziskový

51

Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.,
místní organizace Hlinsko
„Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka“

Josef Dospěl

Neziskový

52

GT Hlinsko – zapsaný spolek

Mgr. Lada Leszkowová

Neziskový

53

Tělocvičná jednota Sokol Krouna

Ivana Nekvindová

Neziskový

54

TKG Hlinsko občanské sdružení

PhDr. Magda Křivanová

Neziskový

55

FOKUS Vysočina

Bc. Michaela Růžičková

Neziskový

Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko se uskutečnily v roce 2015 v těchto
termínech: 21. dubna, 16. června, 12. listopadu a 2. prosince.
Četnost Valných hromad v roce 2015 byla dána potřebou dokončení tvorby
strategického dokumentu, jeho připomínkováním a doplňováním finální verze.
Valná hromada v průběhu roku 2015 také dvakrát drobně upravovala stanovy
Místní akční skupiny Hlinecko, aby odpovídaly standardům a zároveň všem
vykonávaným aktivitám. Ze všech Valných hromad jsou archivovány prezenční
listiny a zápisy včetně výpisů z usnesení.
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Valná hromada MAS Hlinecko 16. června 2015

Valná hromada MAS Hlinecko 2. prosince 2015

5.2 PŘEDSTAVENSTVO MAS HLINECKO (K 31. 12. 2015)
Člen Představenstva

Zástupce subjektu

Sektor

1

Město Hlinsko

Miroslav Krčil, DiS.

Veřejný

2

Obec Vysočina

Tomáš Dubský

Veřejný

3

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

RNDr. Rostislav Dvořáček

Veřejný

4

Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko

Ing. Alena Kadlecová

Neziskový

5

Malečská energetická, s.r.o.

Ing. Vít Šimon, Ph.D.

Soukromý

6

Mias OC spol. s r.o.

Ing. Martin Pavliš

Soukromý

7

Lyžařský klub Trhová Kamenice

Ing. Josef Janotka

Neziskový

5.3 VÝBĚROVÁ KOMISE MAS HLINECKO (K 31. 12. 2015)
Člen Výběrové komise

Zástupce subjektu

Sektor

1

Obec Holetín

Jan Břeň

Veřejný

2

Obec Krouna

Mgr. Petr Schmied

Veřejný

3

Obec Vojtěchov

Jaroslav Kyncl

Veřejný

4

GASTRO AZ, s.r.o.

Michael Bačkovský

Soukromý

5

Zemědělské služby Hlinsko, s.r.o.

Ing. Bedřich Janáček

Soukromý

6

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín

Eduard Suchý

Neziskový

7

FOKUS Vysočina

Michaela Růžičková

Neziskový

5.4 KONTROLNÍ VÝBORMAS HLINECKO (K 31.12. 2015)
Člen Kontrolního výboru

Zástupce subjektu

Sektor

1

Městys Včelákov

Jan Pejcha

Veřejný

2

DIANA HLINSKO, s.r.o.

Josef Linhart

Soukromý

3

SK Rváčov, z.s.

Aleš Meloun

Neziskový
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6

TVORBA STRATEGIE MAS HLINECKO
2014-2020 (2023)

Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 20142020 (s obdobím realizace až 2023) navazovala již na započatou tvorbu strategie
a realizované aktivity v průběhu let 2013 a 2014. Finalizace strategie byla hlavní
činností Místní akční skupiny Hlinecko v roce 2015. Došlo k aktualizaci datové
základny za roky 2014 a 2015. Strategické a specifické cíle území s návaznými
opatřeními byly detailně rozpracovány až na úroveň cílových indikátorů a vybraná
opatření byla ve vazbě na jednotlivé operační programy rozpracovaná
na opatření a fiche do tzv. akčního plánu. Strategie byla ve finální podobě
schválena 2. prosince 2015 na Valné hromadě Místní akční skupiny a žádost
o dotaci na implementaci strategie Místní akční skupiny Hlinecko byla podána
23. prosince 2015.

6.1 DEFINOVÁNÍ DLOUHODOBÉ VIZE ROZVOJE ÚZEMÍ
Poslání (mise) Místní akční skupiny Hlinecko:
Smyslem činností a existence Místní akční skupiny Hlinecko je pomoci vytvářet
prostředí pro důstojný a spokojený život našich občanů, posílit hrdost na regionální
tradice, historii a přírodu a více otevřít své území návštěvníkům.
Vize Místní akční skupiny Hlinecko:

„Chceme být dobrým místem pro život místních obyvatel a přitažlivým
územímpro návštěvníky.“

6.2 STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ SCLLD
MAS HLINECKO
Z následující tabulky jsou zřejmé strategické a specifické cíle a opatření SCLLD
Místní akční skupiny Hlinecko.
STRATEGICKÉ CÍLE

SPECIFICKÉ CÍLE

OPATŘENÍ

I. Prosperující
podnikání
a ekonomika

1. Rozvoj podnikání
v naší MAS

1.1 Všeobecná podpora podnikání v regionu jako
prevence nezaměstnanosti
1.2 Zemědělství
1.3 Průmyslová výroba

II. Vzdělaní obyvatelé
III. Starostlivý a šetrný
region

2. Podpora vzdělávání
v naší MAS
3. Kvalitní občanská
vybavenost v naší MAS

1.4 Cestovní ruch a služby
1.5 Regionální produkty
1.6. Lesnictví
2.1 Podpora předškolního, základního vzdělávání
a dalšího vzdělávání na všech úrovních MAS
3.1 Podpora bydlení pro všechny
3.2 Důstojné a funkční veřejné prostranství
3.3 Dopravní infrastruktura a příslušenství

Stránka 10

STRATEGICKÉ CÍLE

SPECIFICKÉ CÍLE

OPATŘENÍ
3.4 Technická infrastruktura

4. Zdravá a atraktivní
příroda v naší MAS

IV. Spolupracující
území a aktivní život

5. Kvalitní a aktivní život
v naší MAS

3.5 Občanská vybavenost v obcích
4.1 Zachování kvalitního životního prostředí, lidem
přístupná a před lidmi chráněná zdravá krajina
4.1.1 Zachování volné krajiny
4.1.2 Ochrana volné krajiny
4.1.3 Využití krajiny
4.2 Dobré a ekologické životní prostředí v obcích
a městech
4.2.1 Dobré životní prostředí v intravilánu obcí
4.2.2 Ekologické životní prostředí v obcích
5.1 Spolupracující region
5.2 Efektivní veřejnoprávní služby
5.3 Bezpečný region
5.4 Solidární a sociálně silný region
5.5 Prorodinný a zdravý region
5.6 Region jistoty
5.7 Atraktivní region

6. Zachování historie
a památek v naší MAS

6.1 Zachování a respektování historie území

6.3 VAZBA SCLLD MAS HLINECKO NA OPERAČNÍ
PROGRAMY
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané operační programy, opatření SCLLD
Místní akční skupiny Hlinecko a předběžně požadované finanční prostředky do roku
2023.
Program

Opatření SCLLD

IROP

3.3 Dopravní infrastruktura a příslušenství
5.3 Bezpečný region

8 100 000 Kč
450 000 Kč

2.1 Podpora předškolního, základního a dalšího vzdělávání na všech
úrovních MAS
3.5 Občanská vybavenost v obcích
1.1 Všeobecná podpora podnikání v regionu jako prevence
nezaměstnanosti
1.5 Regionální produkty
1.2 Zemědělství

6 759 000 Kč

1.1 Všeobecná podpora podnikání v regionu jako prevence
nezaměstnanosti
4.1 Zachování kvalitního životního prostředí, lidem přístupná a před
lidmi chráněná zdravá krajina
1.6 Lesnictví
1.4 Cestovní ruch a služby
5.4 Solidární a sociálně silný region

4 642 000 Kč

1.1 Všeobecná podpora podnikání v regionu jako prevence
nezaměstnanosti
4.1 Zachování kvalitního životního prostředí, lidem přístupná a před
lidmi chráněná zdravá krajina

5 625 000 Kč

PRV

OPZ

OPŽP

Finance

7 900 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
555 000 Kč
4 825 000 Kč

7 014 000 Kč

Vysvětlivky: IROP Integrovaný regionální operační program, PRV Program rozvoje venkova, OPZ
Operační program zaměstnanost, OPŽP Operační program životní prostředí
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7 REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015
7.1

PROJEKT
VRÁTIT“

SPOLUPRÁCE

PRV

„NEZAPOMEŇTE

(SE)

Projekt byl realizován v období 2014-2015 ve spolupráci s MAS POLIČSKO z. s. a MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v dubnu 2015, na které proškolení
knihovníci a dobrovolníci prezentovali změny v knihovnách, které díky projektu
nastaly, a obdrželi certifikát. Projektu se zúčastnilo dvacet knihoven z území
zapojených místních akčních skupin a v knihovnách proběhlo celkem 45 nových
akcí. A další budou následovat v období tzv. udržitelnosti (2015-2020).
Všechny tištěné výstupy projektu jsou dostupné v zapojených knihovnách
a místních akčních skupinách, v elektronické formě jsou k dispozici na webu
www.mashlinecko.cz v sekci Projekty a akce. Projekt byl ukončen a ve vztahu
k řídícímu orgánu řádně administrován.

Prezentace jednotlivých knihoven a předávání certifikátů - závěrečná konference 11. 4. 2015
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7.2 PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „ŽIVOT A HISTORIE
VYPÁLENÝCH OBCÍ ANEB ZNÁTE NÁS?“
Projekt byl realizován v průběhu roku 2014 čtyřmi místními akčními skupinami - Místní
akční skupinou Hlinecko, z. s., MAS Hornolidečska z. s., MAS Ploština, MAS Šumperský
venkov.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
V roce 2015 došlo pouze k vypořádání dotace a bylo započato období pětileté
udržitelnosti, kdy bude dále docházet ke společně organizovaným akcím MAS, škol
i zástupců obcí, které byly vypáleny během 2. světové války. Kniha vytvořená žáky
a studenty ze zapojených místních akčních skupin byla Historickým ústavem AV ČR
(partnerem projektu) prezentována na výstavě Věda-národ-dějiny, která byla
pořádána k 125. výročí založení Akademie věd v Praze. Výstava proběhla v nové
budově Národního muzea v Praze od 16. října 2015 do 10. ledna 2016.

Foto z výstavy v Národním muzeu a pozvánka na výstavu

7.3 PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „POZNEJTE ZELENÉ SRDCE
ČESKA“
Projekt byl realizován v období 2014-2015 společně Místní akční skupinou
Hlinecko, z. s. a Havlíčkův kraj o. p. s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
Zaměřením projektu bylo zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti rodičů a dětí
na území CHKO Žďárské vrchy, kterému je přezdíváno "Zelené srdce Česka" formou
celorodinné hry. K 31. prosinci 2015 se do putovní hry zapojilo celkem 1 510 hráčů.
Hra byla zahájena na dubnovém Svatojiřském jarmarku v památkové rezervaci
Betlém v Hlinsku a bude probíhat po dobu udržitelnosti (5 let). Všechny tištěné
výstupy jsou dostupné v Turistických informačních centrech zapojených místních
akčních
skupin
a
v elektronické
formě
jsou
k dispozici
na
webu
www.mashlinecko.cz v sekci Projekty a akce. Projekt byl ukončen a ve vztahu
k řídícímu orgánu řádně administrován.
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Svatrojiřský jarmark 24. 4. 2015 Hlinsko-Betlém, představení projektu „Poznejte zelené srdce Česka“

7.4 PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „MAS SPOLUPRACUJÍCÍ“
Projekt byl realizován společně se čtyřmi partnerskými místními akčními skupinami
(MAS Moravský kras, z. s., MAS POLIČSKO z. s., Místní akční skupina
Podhostýnsko, z. s. a MAS Střední Vsetínsko, z. s.) v průběhu roku 2015.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
V rámci projektu byla vytvořena metodika zaměřená na přidanou hodnotu
projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami. Metodika společně
s metodikami ostatních projektů podpořenými v rámci ČR byla prezentována
na závěrečné konferenci v červnu 2015 v Choceradech. Projekt byl ukončen
a ve vztahu k řídícímu orgánu řádně administrován.
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7.5 PROJEKT ROP
GEOPARKEM“

NUTS

II

SV

„KROK ZA KROKEM

Projekt byl na základě dohody o partnerství realizován čtyřmi místními akčními
skupinami (MAS Chrudimsko, z.s., Místní akční skupina Hlinecko, z.s. MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z. s. a MAS Železnohorský region, z.s.) v průběhu let
2014-2015.
Poskytovatel dotace: ROP NUTS II SV
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu turistů o turistickou oblast Chrudimsko Hlinecko především díky koordinovanému rozvoji a propagaci místních produktů
cestovního ruchu.

7.6 PROJEKT „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“
Od září 2014 do listopadu 2015 se Místní akční skupina Hlinecko zapojila do projektu
s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem
projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR).
Cílem projektu bylo získat informace o dosavadní úrovni spolupráce obcí na území
Místní akční skupiny Hlinecko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy
s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde
ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Během projektu vznikly
studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu formou spolupráce, zásobník dobré praxe a dále byla
vybrána tři témata vhodná k řešení pomocí zvýšení spolupráce mezi obcemi.
Do projektu se zapojilo celkem 1903 obcí po celé České republice. Součástí
projektu byla setkání (Kulaté stoly a workshopy), kde proběhly diskuse se starosty
a zástupci SMS o problémech, se kterými se při výkonu své funkce běžně setkávají,
a o jejich možném řešení.

Setkání k projektu, České Heřmanice,
18. listopadu 2015

Stránka 15

Setkání starostů, Hlinsko, 23. září 2015

7.7 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)
V roce 2015 Místní akční skupina Hlinecko podala žádost o podporu na realizaci
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Hlinsko.
Záměrem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je motivace škol a ostatních
vzdělávacích subjektů ke změně přístupu učitelů k žákům, zvýšení spolupráce mezi
školami navzájem i s dalšími vzdělávacími subjekty a vytvoření plánu dalšího rozvoje
této oblasti. Místní akční plánování zahrnuje podrobnou analýzu oblasti vzdělávání
v ORP Hlinsko a identifikaci problémových oblastí. Tyto informace budou
podkladem k čerpání šablon z OP VVV a IROP, plánování školení pro učitele a další
pracovníky, sdílení zkušeností, zvýšení spolupráce mezi školami navzájem i s dalšími
subjekty a projektům investičního charakteru. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a jsou do něho zapojeny
všechny základní a mateřské školy na území Místní akční skupiny Hlinecko a další
obce ORP Hlinsko - Svratouch a Kameničky. Projekt bude realizován 24 měsíců.

Setkání se vzdělávacími subjekty k MAP 21. října 2015

8 DALŠÍ AKTIVITY V ROCE 2015
V průběhu roku byla vydána kniha o drobných sakrálních stavbách v regionu, bylo
vytištěno nové číslo Hlineckého Strakáčka a byl rozpracován Zpravodaj Místní akční
skupiny Hlinecko. Mimo to Místní akční skupina pořádala různé akce a školení a její
zástupkyně se účastnily řady událostí. Bližší informace o aktivitách Místní akční
skupiny Hlinecko jsou obsaženy v následujících kapitolách.
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8.1 REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA“
Místní akční skupina Hlinecko v roce 2015 pokračovala v rozšiřování udělování
certifikátů regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ a dále pečovala jak o její
prezentaci, tak i o propagaci jejích držitelů.
Regionální značce je věnován prostor na webových stránkách Místní akční skupiny
Hlinecko www.mashlinecko.cz.

Logo regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

Následující tabulka uvádí seznam všech držitelů značky a dále výrobky, služby
nebo zážitky, které se mohou chlubit značkou „Kvalita z Hlinecka“.
OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
František Řezníček Hlinsko

Propolisová mast ve včelím vosku
Propolisová mast s vazelínou
Propolisová tinktura
Františkova medovina z regionu Hlinecka
Med květový
Med medovicový
Med květový pastovaný
Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

Řeznictví U Švandů Hlinsko

Špekáček
Švandova slanina
Farmářský párek se sýrem
Švanďáček
Paštika s medvědím česnekem
Šunka jakodřív
Švandova pikantní klobása
Švandova uzená klobása
Uzená sekaná
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OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
MEDOVINKA, s.r.o.

Hlinecká medovina

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář klasik
Rychtář Standard
Rychtář Premium
Rychtář 15° Speciál
Rychtář Rataj
Rychtář Natur

Alena Linhartová Cukrárna
na Kamenném schodě Hlinsko

Betlémské bezové thé

Pekařství Vacek a spol., v.o.s.

Hlinecký chléb z přírodního kvasu

Dana Tlapáková

Ozdobné medové perníčky

Vojtěch Lauš

Umělecké kovářské předměty

Petra Horáčková

Čerstvý farmářský sýr (čistý, s příchutí – pažitka,
feferonka, česnek, medvědí česnek, pepř)
Čerstvý tvaroh

Betlémské bezové thé s přídavkem slivovice

Kefír
Jogurt
Polotvrdý sýr
Josef Fidler

Ručně tkané Hlinecké šály z bavlněné a akrylové příze

Karel Makovský dřevovýroba

Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy,
koberečky)
Kolekce dřevěných hraček
Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva
OBLAST STRAVOVACÍCH SLUŽEB

MANDALA CZ, s.r.o.

Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku

DIANA HLINSKO, s.r.o.

Restaurace u sv. Huberta Hlinsko
OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Betlém Hlinsko, spol. s r.o.

Penzion Betlém Hlinsko

Karel a Magdalena Švandovi

Penzion Stanský mlýn
OBLAST ZÁŽITKŮ

Věra Luňáčková

Tvořivé kurzy keramiky a mozaiky

Občanské sdružení GT Hlinsko

Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko
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Předání certifikátů držitelům regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ 24. 4. 2015

Z následující tabulky jsou zřejmé akce a termíny, kde Místní akční skupina
prezentovala regionální značku „Kvalita z Hlinecka“.
Akce

Termín

Účastníci

Publicita v časopisu AGROvenkov

červen 2015

Široká veřejnost

Publicita - relace rádia Pohoda
(jeden produkt týdně)

v průběhu roku 2015

Široká veřejnost

Relace kabelová televize KIS Hlinsko
(krátké představení všech výrobců)

v průběhu roku 2015

Široká veřejnost

Prezentace všech držitelů značky na webu MAS

celý rok

Široká veřejnost

Občerstvení k projektu SMS „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
Občerstvení při jednání Krajského sdružení
MAS Pardubického kraje

27. 1. 2015

Občerstvení na semináři "Resilience a adaptace
na klimatické změny" v penzionu Stanský mlýn

17. 6. 2015

Starostové, zástupci MAS
Hlinecko
Manažeři MAS Pardubického
kraje, zástupci MPSV, ÚP
Pardubického kraje
Zástupci MAS, MěÚ, veřejnost

Občerstvení při jednání o projektu spolupráce
„MAS spolupracující“
Prezentace regionální značky na setkání
podnikatelů v oblasti cestovního ruchu
Občerstvení při jednání o projektu spolupráce
„Nezapomeňte (se) vrátit“
Prezentace regionální značky při vyhlášení
Vesnice roku Pardubického kraje

2. 4. 2015

Manažeři MAS

23. 4. 2015
5. 5. 2015

Podnikatelé v cestovním
ruchu
Manažeři MAS

21. 8. 2015

Široká veřejnost

Prezentace regionální značky v Českých
Budějovicích- výstava Země Živitelka
(stánek MAS Pardubického kraje)

27. 8. - 1. 9. 2015

Široká veřejnost
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28. 1. 2015

Akce

Termín

Účastníci

Prezentace regionální značky v Českých
Budějovicích na výstavě Země Živitelka –
dva stánky výrobců a prodejců
Prezentace regionální značky při hodnocení
soutěže Vesnice roku
Občerstvení k projektu SMS „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
Prezentace regionální značky při slavnostním
otevření Regionálního školicího střediska REACH
ve společnosti SAVE CZ
Občerstvení na školení k Operačnímu programu
zaměstnanost (Krajském sdružení MAS
Pardubického kraje)
Ochutnávka certifikovaných potravin při akci
„Tady neziskovky vítejte“
Občerstvení na Valné hromadě MAS Hlinecko

27. 8. - 1. 9. 2015

Široká veřejnost

2. 9. 2015

Komise soutěže Vesnice roku

23. 9. 2015

Starostové, zástupci MAS
Hlinecko
Široká veřejnost

Celodenní občerstvení na semináři CSV
k Operačnímu programu IROP a PRV

26. 11. 2015

24. 9. 2015

20. 10. 2015

2. 10. 2015
12. 11. 2015

Manažeři MAS Pardubického
kraje, zástupci MPSV, ÚP
Pardubického kraje
Zástupci NNO, žáci a studenti
z regionu MAS
Členové MAS Hlinecko
Zástupci MAS, SZIF, CSV, MMR,
MZe

Prezentace regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

8.2 ZPRAVODAJ MAS HLINECKO
Místní akční skupina Hlinecko vydává zpravodaj, který je zapsaný do evidence
periodického tisku Ministerstva kultury pod číslem E 21666. Zpravodaj je vydáván
nepravidelně, podle potřeb Místní akční skupiny. V roce 2015 nebylo do dokončení
strategie Místní akční skupiny vydáno žádné číslo, další výtisk je plánován na únor
2016.
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8.3 ČASOPIS PRO
STRAKÁČEK

DĚTI

Z REGIONU

-

HLINECKÝ

V průběhu roku vyšlo druhé číslo vzdělávacího časopisu Místní akční skupiny
Hlinecko pro naše děti s názvem Hlinecký Strakáček, který čtenáře zábavnou
formou provádí světem včel a výroby medu. Hlinecký Strakáček je registrován
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury E 22011. Časopis byl distribuován nejen
do jednotlivých obcí v regionu a dětem do základních škol. Mimo to je bezplatně
k dispozici v Turistickém informačním centru v Hlinsku a v kanceláři Místní akční
skupiny.

Hlinecký Strakáček- titulní stránka 2. čísla „Včelařství na Hlinecku“ a ukázka obsahu

8.4 KATALOG SAKRÁLNÍCH STAVEB
V průběhu roků 2014 a 2015 byly zmapovány sakrální stavby, památky a drobné
objekty na území Hlinecka. Na základě tohoto průzkumu byla vydána kniha, kde je
uvedeno všech 145 sakrálních staveb, památek a drobných objektů formou
evidenčních listů, kde se nacházejí základní informace o jednotlivých objektech
včetně popisu jejich stavu a historické i současné fotodokumentace.
22. prosince 2015 byl vydán vlastním nákladem první výtisk knihy s názvem Sakrální
stavby, památky a drobné objekty na území MAS Hlinecko. Tato kniha bude
na počátku roku 2016 zdarma distribuována do škol, školních a obecních knihoven
a zástupcům všech členů Místní akční skupiny. Místní akční skupina Hlinecko bude
používat tuto publikaci k propagaci regionu. Pro zájemce nejen z regionu bude
k dispozici za úhradu v Turistickém informačním centru v Hlinsku, kanceláři Místní
akční skupiny nebo na dobírku. Veškerý výtěžek z knihy bude opětovně investován
do veřejně prospěšných aktivit MAS Hlinecko. Mimo to bude katalog sakrálních
staveb zveřejněn na webových stránkách MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz.
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Katalog sakrálních staveb – titulní stránka a ukázka dvoustrany popisu památky

8.5 ŠKOLENÍ PRO NNO KE ZMĚNÁM STANOV
Místní akční skupina Hlinecko zorganizovala školení pro nestátní neziskové
organizace ve svém regionu, jehož cílem bylo seznámit je se změnami stanov, které
musí být provedeny, aby byly v souladu s Novým občanským zákoníkem. Tento
seminář proběhl 15. ledna a vedl ho Mgr. Pavel Šejnoha, který má bohaté
zkušenosti s úpravou stanov spolků.

Školení ke změnám stanov podle Nového občanského zákoníku
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8.6 SETKÁNÍ S PODNIKATELI
Dne 24. února 2015 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko společně s Krajskou
Hospodářskou komorou a zástupci Úřadu práce v Hlinsku setkání podnikatelů
z území Hlinecka. Podnikatelé byli seznámeni se strategií Místní akční skupiny a byli
vyzváni k zasílání námětů do zásobníku projektů. Dále byly představeny možnosti
spolupráce Místní akční skupiny s podnikateli.

Setkání s podnikateli

8.7 SETKÁNÍ VZDĚLÁVÁCÍCH SUBJEKTŮ
Setkání bylo určeno pouze pro základní a mateřské školy na území Místní akční
skupiny, se uskutečnilo 29. března. Zástupci škol byli seznámeni se směry strategie
Místní akční skupiny Hlinecko v oblasti vzdělávání, s animací v oblasti OPVVV (tzv.
šablon) a s přípravou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP
Hlinsko. Dále byli účastníci požádáni o aktualizaci projektových záměrů
a v neposlední řadě byly představeny aktivity a produkty, které Místní akční skupina
pro školy připravuje.

Setkání se školami
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8.8 SEMINÁŘ „REGIONY A MĚNÍCÍ SE SVĚT. HROZBA
NEBO PŘÍLEŽITOST?“
Místní akční skupina Hlinecko zajistila pro Národní síť MAS ČR organizaci semináře
na téma „Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?“, který je součástí
projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“.
Seminář proběhl 17. června 2015 ve Stanském mlýně u Hlinska.
Cílem semináře bylo představit místním akčním skupinám a jejich partnerům
možnosti, jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost
pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Součástí semináře
bylo také názorné představení mobilní výstavy MAREK a seznámení se soutěží CO2
liga pro základní a střední školy s tematikou ochrany klimatu.
Seminář se konal v penzionu Stanský mlýn, který je držitelem značky Kvalita
z Hlinecka a taktéž občerstvení bylo zajištěno převážně z potravin, které jsou
certifikovány touto značkou. Příjemnou atmosféru semináře doplnil pan Josef Fidler
prezentací o tradiční výrobě Hlineckých šál a plátna a majitel penzionu pan Karel
Švanda, který seznámil přítomné s historií mlýna.

Seminář „Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?“
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8.9 MASKOHRANÍ 2015
Dne 23. června 2015 Místní akční skupina ve spolupráci s městem Hlinskem
uspořádala v Multifunkčním centru v Hlinsku již druhý ročník Dne deskových her
aneb MASkohraní. Akci pomohli zajistit zástupci společnosti MINDOK, kteří
představili nejnovější a nejpopulárnější deskové a společenské hry současnosti,
které si děti mohly se svými spolužáky vyzkoušet. MASkohraní se zúčastnila
ZŠ Ležáků, ZŠ Resslova, ZŠ Smetanova, ZŠ Krouna a ZŠ Raná. Nově proběhl turnaj
žáků v postřehových hrách. Každý účastník turnaje si odnesl drobný dárek.
Výsledky jednotlivých kol byly vyhodnoceny a byla vyhlášena nejúspěšnější škola,
kterou se stala ZŠ Ležáků. Během dopoledního programu se v hodinových blocích
vystřídalo více než 200 žáků.

MASkohraní - den deskových her

8.10 PREZENTACE NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA
Na 42. ročníku výstavy Země živitelka, která se uskutečnila od 27. 8. do 1. 9. 2015
na výstavišti v Českých Budějovicích, nechyběla ani prezentace Místní akční
skupiny Hlinecko. MAS Severovýchodu měly vyhrazen společný stánek, kde
probíhaly průběžně prezentace jednotlivých MAS. Dále držitelé regionální značky
Kvalita z Hlinecka měli možnost představit své výrobky ve venkovních stáncích. Této
příležitosti využili Josef Fidler se svými šálami, František Řezníček s medovými
a propolisovými produkty a Medovinka s.r.o. s certifikovanou Hlineckou medovinou.
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Prezentace certifikovaných výrobců „Kvality z Hlinecka“ na výstavě Země Živitelka

8.11 SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ OBCÍ NA TÉMA CYKLOSTEZKY
10. září Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání se zástupci obcí, jehož
předmětem bylo budování obslužných cyklostezek na území Místní akční skupiny.
Účastníci byli seznámeni s možnostmi, které Místní akční skupina v této oblasti
nabízí, vzájemně se informovali o představách, jak svoji obec tímto způsobem
zatraktivnit pro cyklisty a návrhy cyklostezek zakreslili do mapy.

Schůzka cyklostezky
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8.12 WORKSHOP „JAK EFEKTIVNĚ VYKONÁVAT CLLD“
Místní akční skupina Hlinecko se ujala organizace workshopu pro Celostátní síť
venkova s názvem „Jak efektivně vykonávat CLLD“, který proběhl 26. listopadu
v prostorách nového školicího střediska REACH společnosti SAVECZ s.r.o. Seminář
byl určen pro místní akční skupiny z Pardubického, Královéhradeckého
a Libereckého kraje. Jeho náplní bylo vysvětlení nejasností pravidel čerpání
finančních prostředků prostřednictvím místních akčních skupin z Integrovaného
regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Workshop vedli
přímo pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství. Účastníci
byli rozděleni do malých skupin a měli možnost k dané problematice diskutovat.

Workshop „Jak efektivně vykonávat CLLD“

8.13 AKCE, KTERÝCH SE ZÁSTUPCI MAS ZÚČASTNILI
Zlatá stuha pro obec Vysočina
Velkého úspěchu dosáhla obec Vysočina, která získala ocenění Vesnice
Pardubického kraje roku 2015. V pátek 21. srpna pan starosta Tomáš Dubský
převzal Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola soutěže. Místní akční skupině Hlinecko
bylo ctí se této slavnostní události účastnit. V celostátní soutěži pak obec Vysočina
osadila druhé místo.

Udělení zlaté stuhy Pardubického kraje
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Prezentace aktivit MAS Hlinecko

Otevření školicího střediska REACH v Hlinsku
Ve čtvrtek 24. září bylo ve firmě SAVE CZ s.r.o. otevřeno Regionální školicí středisko
REACH. Otevření se zúčastnilo několik desítek pozvaných hostů v čele
se senátorkou Miluší Horskou. Školicí středisko bude sloužit nejen široké veřejnosti,
ale uskuteční se v něm odborná školení zaměřená na REACH, což je zkratka
pro chemickou politiku Evropské unie a další kurzy a školení pro získání odbornosti.
Po celou dobu bylo pro hosty připraveno pestré a bohaté občerstvení, kde
nechyběly potraviny a jídla oceněná regionální značkou „Kvalita z Hlinecka“,
která byla zástupci Místní akční skupiny Hlinecko představena.

Prezentace Regionální značky „Kvalita z Hlinecka “pracovníky MAS Hlinecko

Setkání „TADY NEZISKOVKY- VÍTEJTE!“
V prostorách FOKUSU Vysočina v Hlinsku se 2. října 2015 uskutečnil 10. ročník setkání
neziskových organizací v regionu Hlinecka s názvem: „TADY NEZISKOVKY- VÍTEJTE!“
Návštěvníci se mohli seznámit s činností neziskových organizací, které působí
na Hlinecku, a diskutovat s jejími představiteli. Akce se účastnilo téměř třicet
neziskových organizací, od mateřského centra po klub seniorů. I Místní akční
skupina Hlinecko měla možnost se již potřetí prezentovat. Návštěvníkům byly
poskytnuty informace o činnosti Místní akční skupiny a byla prezentována
regionální značka „Kvalita z Hlinecka“, kdy mohli ochutnat certifikované potraviny
- Hlinecký chléb z přírodního kvasu z Pekařství Vacek a výběr certifikovaných
produktů z Řeznictví u Švandů, mléčné výrobky od Petry Horáčkové a med
od Františka Řezníčka. Setkání bylo zakončeno besedou. Organizaci celé akce
zajistil FOKUS Vysočina.
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Setkání "TADY NEZISKOVKY- VÍTEJTE!"

9 ČLENSTVÍ A
NS MAS ČR

ZASTOUPENÍ

V ORGÁNECH

Místní akční skupina Hlinecko je členem Národní sítě MAS ČR.
Manažerka Místní akční skupiny Hlinecko Olga Ondráčková zastupuje Národní síť
MAS ČR v Monitorovacím výboru Operačního programu Průmysl a inovace
pro konkurenceschopnost a v pracovní skupině Služby na venkově, kterou
pro aktéry vede Spolek pro obnovu venkova.

Logo NS MAS ČR

Logo KS MAS Pardubického kraje

Místní akční skupina Hlinecko byla v období 2015-2016 zvolena předsednickou
organizací Krajského sdružení MAS Pardubického kraje, kterou zastupuje
manažerka Olga Ondráčková. Za Krajské sdružení MAS Pardubického kraje
se předsedkyně účastní jednání Výboru Národní sítě MAS ČR, Regionální stálé
konference a Národní stále konference (sekce CLLD). Dále zajišťuje oboustrannou
komunikaci mezi místními akčními skupinami Pardubického kraje a Výborem
Národní sítě MAS ČR. Sídlem Krajského sdružení MAS Pardubického kraje je sídlo
Místní akční skupiny Hlinecko - Máchova 1121, Hlinsko.
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Mapa území místních akčních skupin v Pardubickém kraji

Zástupci krajského sdružení místních akčních skupin se v roce 2015 setkali celkem
osmkrát. Termíny a témata jednotlivých setkání byly následující:











28. ledna Hlinsko (téma setkání: Volba předsedy a místopředsedy KS, volba
do Výboru NS MAS ČR, volba do kontrolní komise a pracovních skupin),
25. února Chrudim - MZe ČR (téma setkání: zpráva o činnosti CSV a novinky
pro rok 2015, prezentace nových informací programového období PRV),
25. března Lázně Bohdaneč (téma setkání: CSV plánované aktivity v roce
2015, informace k dotační politice PRV 2014-2020 a OPZ – zvýšení
zaměstnanosti na venkově),
17. června Vítanov (téma setkání: SCLLD, operační programy 2014-2020,
MAP),
16. července prezentace MAS zástupcům Pardubického kraje, kde byly
radním představeny postupně možnosti jednotlivých MAS v období 2014-2020,
8. září Hlinsko (téma setkání: SCLLD, operační programy 2014-2020, zprávy
z výboru NS MAS ČR)
20. října Hlinsko (téma setkání: SCLLD, MAP, předpoklad spolupráce s CSV
na rok 2016, představení možnosti OPZ 2014-2020 pro MAS Pardubického
kraje)
9. prosince Chrudim- MZe ČR (téma setkání: CSV a MAS plánované aktivity
na rok 2016, výzvy PRV pro rok 2016, zhodnocení roku 2015)
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Setkání Krajského sdružení MAS Pardubického kraje v roce 2015

10 HOSPODAŘENÍMAS V ROCE 2015
Místní akční skupina Hlinecko v roce 2015 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost,
veškerý objem nákladů se vztahuje k činnosti hlavní.
Náklady na odměny Předsednictva byly nulové.
Spolek zaměstnával na hlavní pracovní poměr v rozsahu 0,5 úvazku manažerku
pro tvorbu strategie, od 1. listopadu 2015 v souladu s povinnou metodikou
na 1,0 úvazku. Ostatní úvazky se vztahovaly výlučně k administraci jednotlivých
realizovaných projektů.

10.1 ROZVAHA
Rozvaha Místní akční skupiny Hlinecko za rok 2015 je zřejmá z následující tabulky.
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.
Aktiva

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

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
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B. Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
Úhrn aktiv
Pasiva
A. Vlastní zdroje

772

407

0

122

695

32

77

253

0

0

772

407

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

191

348

0

0

2. Výsledek hospodaření

191

348

B. Cizí zdroje

581

59

1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

581

59

0

0

772

407

1. Jmění

3. Krátkodobé závazky
5. Jiná pasiva
Úhrn pasiv

10.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Následující tabulka obsahuje přehled zisků a ztrát Místní akční skupiny Hlinecko
v roce 2015. Uvedené částky jsou v tisících Kč.
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

502

II. Služby celkem

301

III. Osobní náklady celkem

761

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
Účtová třída 5 celkem

0
21
0
10
0
1595

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

73

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III. Aktivace celkem

0

IV. Ostatní výnosy celkem

0

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

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

313

VII. Provozní dotace celkem

1365

Účtová třída 6 celkem

1751

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
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157
0
157

10.3 OBDRŽENÉ DOTACE
Realizace projektů Místní akční skupiny Hlinecko by nebyla možná bez finanční
podpory grantových a dotačních programů. Dotace na realizaci jednotlivých
projektů ze strany Ministerstva zemědělství byly obdrženy až po jejich ukončení,
finančním vypořádání a schválení platby ze strany řídícího orgánu. Dotace
ze strany Pardubického kraje byla získána zálohou po schválení. V průběhu
realizace jednotlivých projektů v letech 2014-2015 musela Místní akční skupina
Hlinecko většinu výdajů předfinancovat prostřednictvím úvěrů. V roce 2015
ukončila Místní akční skupina Hlinecko řádným splacením celkem čtyři úvěry
u České spořitelny, a.s. pro čtyři projekty.
K 31. prosinci 2015 byla Místní akční skupina Hlinecko bez úvěrových závazků.
Přehled projektů Místní akční skupiny Hlinecko, poskytovatelů dotace a jejich výši
uvádí následující tabulka.
Název projektu

Poskytovatel dotace

Vypořádaná
dotace v roce 2015:

Výše dotace
k celkovým
nákladům

Nezapomeňte (se) vrátit

Ministerstvo zemědělství

405 836 Kč

90%

Život a historie vypálených obcí
aneb „Znáte nás?“

Ministerstvo zemědělství

257 810 Kč

90%

Poznejte zelené srdce Česka

Ministerstvo zemědělství

568 261 Kč

90%

MAS spolupracující

Ministerstvo zemědělství

499 762 Kč

100%

Pardubický kraj

300 000 Kč*

50%

Poradenská a provozní činnost
MAS Hlinecko, z. s. pro období
2015/2016

* vypořádání do 30. 6. 2016
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ZÁVĚR
Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko zhodnotili svou činnost za rok 2015 na Valné
hromadě, která proběhla 12. listopadu.
Cíle, které byly na počátku roku vytyčeny, byly v průběhu postupně naplňovány.
Nejdůležitějšími úkoly byly:









příprava, tvorba a projednávání strategie Místní akční skupiny Hlinecko
na období 2014–2020 (2023),
příprava „standardizace Místní akční skupiny Hlinecko“,
realizace projektů spolupráce Místní akční skupiny Hlinecko,
realizace ostatních partnerských projektů,
stabilizace a rozšíření regionálního značení na území Místní akční skupiny
Hlinecko, rozvoj dalších aktivit a prezentace značky,
aktivní členství v Národní síti MAS ČR,
aktivní činnost v Krajském sdružení MAS Pardubického kraje,
propagační činnost na území Místní akční skupiny Hlinecko – webové stránky,
publicita v tisku, vydávání vlastních tiskovin a regionálních publikací,
spolupráce s regionálními aktéry.

Místní akční skupina Hlinecko bude v roce 2016 pokračovat realizací strategie
a přípravou detailních implementačních postupů pro jednotlivé žadatele.
Bude se podílet na animačních aktivitách v území, připravuje spolupráci pro školy
jako poradenství pro OPVVV (pro tzv. šablony) a bude ve spolupráci se školami
v ORP Hlinsko realizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání.
Místní akční skupina dále bude pokračovat v realizaci nedokončených aktivit
i vlastní publikační činnosti.
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