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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Činnost MAS Hlinecko byla v roce 2016 soustředěna především na doplňování strategie
území do roku 2023 dle požadavků jednotlivých řídících orgánů. Její schválení je nezbytnou
podmínkou pro čerpání financí pro náš region. Ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tato
výroční zpráva, již máme strategii všemi řídícími orgány jednotlivých programů schválenu
a jsou vydány všechny čtyři důležité „akceptační dopisy“.
V roce 2016 jsme udělili několik dalších certifikátů regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ pro
podporu našich regionálních výrobců a poskytovatelů služeb. Podařilo se vydat dva
zpravodaje MAS, tři čísla časopisu pro děti „Hlinecký Strakáček“ a před koncem roku
kalendář MAS na rok 2017 s informacemi o území a termíny různých akcí.
Podpořili jsme pět akcí z vlastního grantu MAS s názvem „Malý hlinecký hrnec“ a úspěšně
jsme připravili žádost a započali realizaci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Hlinsko, ve které budeme pokračovat až do roku 2018.
Všechny další aktivity, hospodářské výsledky a peněžní toky věrně popisuje tato výroční
zpráva v souladu se zákony a příslušnými předpisy.
Všem pracovnicím kanceláře MAS Hlinecko chci poděkovat za vynaložené úsilí a výbornou
práci.
Ing. Martin Pavliš
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS
Místní akční skupina Hlinecko vznikla 18. října 2006 na MV ČR.
Název:

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Sídlo a kancelář MAS:

Máchova 1121, 539 01 Hlinsko

Právní forma:

zapsaný spolek u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou L 6101

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 2016
Zdroj: ArcČR500
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2. 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 71 místních
částí s celkovým počtem obyvatel 18 836 k 1. 1. 2016.
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“

2.1

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
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2.2

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.

2.3

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:
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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),
výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojové strategie
území,
spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských subjektů
a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů,
kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů,
konzultace problematiky s žadateli,
harmonizace 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.

2.4

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. 12. 2016 registrována žádná živnostenská oprávnění u ŽÚ.
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS HLINECKO

Organizační struktura Místní akční skupiny Hlinecko

3.1

PRACOVNÍ TÝM MAS

V roce 2016 se na aktivitách Místní akční skupiny Hlinecko podílely:




hlavní manažerka pro strategii Ing. Olga Ondráčková,
projektová manažerka Ing. Lenka Juklová (zaměření na oblast školství a sociálních
služeb),
a projektová manažerka Bc. Hana Rouhová (zaměření na cestovní ruch, regionální
značení a zemědělství).
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4. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS A JEJÍ ORGÁNY
4.1

VALNÁ HROMADA MAS HLINECKO

Následující tabulka uvádí seznam členů Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko
a jejich zástupců k 31. 12. 2016.

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

25

Josef Linhart

Josef Linhart

Soukromý

26

Jan Flídr

Jan Flídr

Soukromý

27

GASTRO AZ, s.r.o.

Michael Bačkovský

Soukromý

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

SAVE CZ s.r.o.

Marcela Malinská

Soukromý

33

Smíšené zboží Všeradov s.r.o.

Mgr. Vladislav Pavlíček

Soukromý

34

Zemědělské služby Hlinsko s.r.o.

Ing. Bedřich Janáček

Soukromý

35

Betlém Hlinsko, spol. s r.o.

David Navrátil

Soukromý

36

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín

Eduard Suchý

Neziskový
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Název subjektu

Zástupce subjektu

Sektor

37

Holetínské trnky, z. s.

Jana Břeňová

Neziskový

38

Jan Dostál

Neziskový

39

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trhová
Kamenice
Lyžařský klub Trhová Kamenice, z. s.

Ing. Josef Janotka

Neziskový

40

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z. s.

Michal Půža

Neziskový

41

Spolek Ski klub Hlinsko

Petr Poula

Neziskový

42

HC Hlinsko, z. s.

Radek Chlada

Neziskový

43

SK Rváčov, z. s.

Aleš Meloun

Neziskový

44

MÉDEA - z. s.

Mgr. Jiří Hrabčuk

Neziskový

45

Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko

Ing. Alena Kadlecová

Neziskový

46

FC Hlinsko, z. s.

Martin Kapitán

Neziskový

47

Marie Jelínková

Neziskový

48

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

Josef Dospěl

Neziskový

49

GT Hlinsko – zapsaný spolek

Mgr. Lada Leszkowová

Neziskový

50

Tělocvičná jednota Sokol Krouna

Iva Nekvindová

Neziskový

51

TKG Hlinsko z. s.

PhDr. Magda Křivanová

Neziskový

52

FOKUS Vysočina

Bc. Michaela Růžičková

Neziskový

Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko se uskutečnily v roce 2016 v těchto
termínech: 1. 3. 2016 a 14. 12. 2016

4.2

PŘEDSTAVENSTVO MAS HLINECKO

Následující tabulka uvádí seznam členů Představenstva Místní akční skupiny Hlinecko
a jejich zástupců k 31. 12. 2016.

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, z. s.

Ing. Josef Janotka

Neziskový

Představenstvo se v roce 2016 sešlo dvakrát a to dne 21. 6. 2016 a 25. 8. 2016.

4.3

VÝBĚROVÁ KOMISE MAS HLINECKO

Následující tabulka uvádí seznam členů Výběrové komise Místní akční skupiny Hlinecko
a jejich zástupců k 31. 12. 2016
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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

TKG Hlinsko z. s.

PhDr. Magda Křivanová

Neziskový

7

FOKUS Vysočina

Bc. Michaela Růžičková

Neziskový

Výběrová komise se sešla 29. 6. 2016.

4.4

KONTROLNÍ KOMISE MAS HLINECKO (K 31. 12. 2016)

Následující tabulka uvádí seznam členů Kontrolní komise Místní akční skupiny Hlinecko
a jejich zástupců k 31. 12. 2016

Člen Kontrolní komise

Zástupce subjektu

Sektor

1

Městys Včelákov

Jan Pejcha

Veřejný

2

Josef Linhart

Josef Linhart

Soukromý

3

SK Rváčov, z.s.

Aleš Meloun

Neziskový

Kontrolní komise se sešla dne 12. 12. 2016.

5. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE (SCLLD)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014-2020 (s obdobím
realizace až do roku 2023) byla připravena a schválena v roce 2015, na základě
požadavků jednotlivých řídících orgánů programů byla v průběhu roku drobně upravena
a doplněna. Celý rok 2016 probíhalo hodnocení SCLLD ze strany řídících orgánů, které
do 31. 12. 2016 nebylo ukončeno. Přesto byly s předstihem v průběhu roku
2016 připravovány pro realizaci strategie jednotlivé interní postupy.

5.1

VIZE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO 2014-2020

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.
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Vize Místní akční skupiny Hlinecko:

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

5.2

AKČNÍ PLÁN SCLLD MAS HLINECKO

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané operační programy, opatření SCLLD Místní
akční skupiny Hlinecko a odsouhlasené finanční prostředky do roku 2023.
Vysvětlivky: IROP Integrovaný regionální operační program, PRV Program rozvoje venkova, OPZ Operační
program zaměstnanost, OPŽP Operační program životní prostředí

Program

Opatření SCLLD/název fiche

IROP

1. Cesty domů
2. Vzdělávání a rozvoj osobnosti
3. Komunitní a sociální infrastruktura
1. Kvalita z regionu Hlinecka
2. Konkurenceschopný zemědělec

PRV

Finance
10
10500
500000
000Kč
Kč
8 759 000 Kč
5 952 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč

3. Venkovský podnikatel
4. Atraktivní les

4 642 000 Kč
1 000 000 Kč

OPZ

5. Technika pro les a dřevo
6. Spolupracující MAS
1. Sociální a komunitní služby

3 000 000 Kč
555 000 Kč
4 825 000 Kč*

OPŽP

2. Podpora sociálního podnikání
1. Výsadba dřevin v CHKO

6 175 000 Kč*
7 013 000 Kč

Poznámka: * (u OPZ je uvedena celková výše projektů včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde o
čistou výši dotace)

6. REALIZOVANÉ PROJEKTY
6.1

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ
MAS HLINECKO

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 MAS Hlinecko realizuje projekt podpořený z IROP s názvem:
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hlinecko (registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001742) ve výši 10 609 619 Kč.
Provoz MAS slouží k zajištění fungování a plynulého chodu kanceláře MAS ve vztahu
k realizaci strategie MAS, administraci výzev IROP, PRV, OPZ a OPŽP, poskytování
animačních aktivit pro OPVVV prostřednictvím tzv. šablon, poskytování aktivit v území
ve vztahu k realizaci strategie (aktivizace spolupráce NNO, obcí a měst a podnikatelů),
informovanosti a publicitě v regionu, zkvalitňování servisu kanceláře MAS včetně rozvoje
vzdělávání a zajištění základních provozních výdajů.
V průběhu roku 2016 se mimo propagační aktivity a animaci škol uskutečnila také setkání
k představení možností MAS pro jednotlivé subjekty v území. 18. 2. 2016 se uskutečnilo
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setkání se zemědělci, 14. 3. 2016 setkání s podnikateli, 22. 3. 2016 setkání držitelů značky,
14. 4. 2016 setkání se školami, 5. 8. 2016 setkání se zástupci obcí.

Setkání s podnikateli 14. 3.2016

6.2

Setkání se zemědělci 18. 2. 2016

ANIMACE ŠKOL

Je samostatnou dílčí aktivitou projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Hlinecko zaměřenou na podporu školství v území. Jde o bezplatnou konzultační
činnost k projektům zjednodušeného financování pro základní a mateřské školy na území
MAS. Jedná se o tzv. Šablony pro ZŠ a MŠ I, které jsou financovány prostřednictvím
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.
Finanční prostředky jsou zde vyhrazeny pro všechny základní a mateřské školy, kdy výše
dotace je složena z fixní částky pro školu 200 tisíc Kč a 2 200 Kč za každé dítě nebo žáka.
Místní akční skupina Hlinecko nabízí všem školám v regionu
bezplatné poradenství a konzultace Šablon od počátku
projektu - výběr, založení a vyplnění žádosti, v jeho
průběhu vyplňování a konzultace monitorovacích zpráv,
dokládání výstupů aktivit, až po ukončení projektu a
závěrečné vypořádání. V roce 2016 využila služeb Místní
akční skupiny paní ředitelka Ludmila Vlčková z Mateřské
školy Budovatelů v Hlinsku, které byla schválena žádost o
podporu projektu a projekt úspěšně realizuje od druhé
poloviny září. V roce 2017 bude Místní akční skupina
Hlinecko poskytovat poradenství pro další základní a mateřské školy dle potřeb.
Školy se mohou přihlásit do aktuálně
vyhlášené výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ
I do 31. 6. 2017 a aktivity vybrané
v rámci
projektu
musí
ukončit
nejpozději do 31. 8. 2019. Tím ale
podpora škol nekončí, protože pro
následující období budou vyhlášeny
výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ II a
Šablony pro ZŠ a MŠ III. I pro tyto
výzvy budou pracovníci MAS poskytovat nadále konzultační službu.
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6.3

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)

Od 22. 4. 2016 do 21. 4. 2018 Místní akční skupina Hlinecko realizuje projekt s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
správního
obvodu
ORP
Hlinsko
(r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000583),
který je podpořen z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou
1 878 576 Kč.
Cílem projektu je zpracování místního
akčního
plánu
rozvoje
vzdělávání
a nastavení spolupráce mezi vzdělávacími
subjekty ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Kromě zpracování
MAP budou realizovány vzdělávací akce pro pedagogy, plánovány aktivity spolupráce
mezi školami a řešeny problémy a potřeby oblasti vzdělávání na Hlinecku. Do MAP
se zapojili zástupci všech základních a mateřských škol v ORP Hlinsko, někteří zřizovatelé,
rodiče, zástupci Gymnázia K. V. Raise Hlinsko a volnočasových zařízení pro děti a mládež
do 15 let.
Prvním výsledkem projektu bylo sestavení a schválení Strategického rámce, který
obsahuje cíle, jejichž dosažení je nezbytné pro zvýšení kvality vzdělávání v regionu. Dále
byl vytvořen v rámci MAP seznam předpokládaných projektů škol, který je nutnou
podmínkou k jejich podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu.
Koncem roku 2017 bude mít Místní akční skupina možnost se ucházet o finanční podporu
dalších projektů, tentokrát projektů partnerských, jejichž cílem bude rozvoj vzdělávání,
do kterých se zapojí více škol, a které navazují na výsledky MAP.

Setkání minitýmů

Setkání Řídícího výboru
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7. UKONČENÉ PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI
7.1

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. V roce 2016 pokračoval druhý rok udržitelnosti projektu, v němž
Místní akční skupina Hlinecko uspořádala dvě akce.
Ve středu 20. 1. 2016 proběhla pro děti základních škol MAS Hlinecko exkurze do Nového
Malína. Akce se zúčastnili žáci ze ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova a ZŠ Včelákov.
Na úvod programu byla zařazena video prezentace žáků ZŠ Včelákov o ležácké tragédii
a o pamětních aktech připomínající vypálení obce Ležáky. Následoval krátký film k výročí
tragédie Českého Malína, který doplnil student základní školy v Novém Malíně četbou
příběhu jedné z pamětnic události vypálení Českého Malína. Tragédie osady Ležáků
i Českého Malína doplnil poutavou přednáškou o konci druhé světové války hlinecký
rodák a historik Vojtěch Kyncl. Po obědě děti navštívily památník obětem vypálení
Českého Malína a nově připravovanou expozici.

Exkurze Nový Malín

Druhou akcí byl branný závod Memoriál Karla Kněze, který 24. 6. 2016 pořádal NKP-Pietní
území, a kterého se zúčastnili žáci ze škol území Hlinecka i partnerských škol ve Valašské
Polance a v Lačnově.
Závod se skládal z několika disciplín: běh z obce Louka do osady Ležáky, střelba
ze vzduchovky, hod granátem, vyluštění šifry v morseovce, úkol ze zdravovědy, zkouška
vázání uzlů a vědomostní soutěž týkající se ležácké tragédie. Na programu Memoriálu
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byla kromě závodu i prohlídka zbraní a další vojenské techniky, představení práce policie,
rychlé záchranné služby, policejních kynologů a seskok parašutistů.

Memoriál Karla Kněze

7.2

PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „NEZAPOMEŇTE (SE) VRÁTIT“

V rámci udržitelnosti projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ byly v knihovnách pořádány
další akce. V roce 2016 jich bylo zorganizováno celkem dvanáct. Každé tři měsíce
probíhá mezi knihovnami výměna tematických kufříků a knihovny si mezi sebou půjčují
výstavu komiksů, která byla vytvořena čtenáři knihoven zapojených do projektu.

Akce v knihovně v Trhové Kamenici

7.3

Pozvánka na akci ve Vojtěchově

PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „POZNEJTE ZELENÉ SRDCE
ČESKA“

V roce 2016 proběhlo v období udržitelnosti projektu první vyhodnocení hráčů, kteří
v předešlém roce odevzdali na infocentra putovní knížku s otiskem všech dvanácti
razítek. Ke konci roku 2016 bylo v soutěži registrováno 1747 hráčů.
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V neděli 24. 4. 2016 se zástupci MAS Hlinecko zúčastnili tradičního Svatojiřského jarmarku,
kde byl výhercům předán zarámovaný obraz od ilustrátorky knihy pověstí Ivy
Hauptmanové a drobné ceny od MAS Hlinecko a MAS Havlíčkův kraj.

Svatojiřský jarmark 24. 4. 2016 Hlinsko-Betlém, předávání obrazů výhercům

7.4

PROJEKT „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ“

V rámci udržitelnosti projektu uspořádala Místní akční skupina Hlinecko několik
tematických setkání se subjekty působící na území MAS. Setkání sloužila k výměně
zkušeností, seznámení subjektů s úlohou MAS při realizaci strategie. Byly představeny
jednotlivé tematické okruhy strategie a jejich zastoupení v jednotlivých OP včetně typů
projektů. Byl prezentován také samotný postup budoucí implementace strategie. Orgány
MAS i veřejnost byly během roku několikrát informovány o průběhu schvalování strategie
při tematických setkání a formou vlastního stánku na dvou jarmarcích v Hlinsku.
Informace o strategii byly také prezentovány v regionálním tisku (Hlinecké noviny)
a ve dvou výtiscích Zpravodaje MAS Hlinecko, který byl distribuován do všech obcí a škol
v území MAS.

8. DALŠÍ AKTIVITY V ROCE 2016
V průběhu roku 2016 byla vydána tři čísla časopisu pro naše děti Hlinecký Strakáček, dvě
čísla Zpravodaje MAS a regionální kalendář „U nás na Hlinecku“ na rok 2017.
Pokračovaly také aktivity a prezentace regionální značky Kvality z Hlinecka a byl vypsán
1. Ročník dotačního titulu „Malý hlinecký hrnec“. Zástupci Místní akční skupiny dále
pořádali různé akce a školení a pracovníci kanceláře se účastnili řady seminářů ve vazbě
na realizaci strategie.
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8.1

REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA“

V roce 2016 pokračovalo rozšiřování udělování certifikátů regionální
značky „Kvalita z Hlinecka“ a její prezentace. Regionální značce je
věnován prostor na webových stránkách Místní akční skupiny Hlinecko
www.mashlinecko.cz, kde jsou umístěny podrobnější informace
o jednotlivých držitelích a jejich kontakty. Informace jsou k dispozici také
v angličtině, němčině a francouzštině. V průběhu roku byly společně
s AHP video připravovány krátké videoreportáže s jednotlivými držiteli certifikátů, které
budou sloužit jako videoprezentace. V Hlineckých novinách probíhalo postupně
představování jednotlivých držitelů obdobně jako v roce 2015.
Následující tabulka uvádí seznam všech držitelů značky včetně jejich výrobků, služeb
nebo zážitků, kteří jsou oprávněni využívat značku „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

MEDOVINKA, s.r.o.

Hlinecká medovina

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář Fojt
Rychtář Grunt
Rychtář Premium
Rychtář 15° Speciál
Rychtář Rataj
Rychtář Natur

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář Fojt nefiltrovaný

Alena Linhartová Cukrárna

Betlémské bezové thé
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Oblast výrobků a produktů
na Kamenném schodě Hlinsko

Betlémské bezové thé s přídavkem slivovice

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, Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt

Josef Fidler

Ručně tkané Hlinecké šály z bavlněné a akrylové příze

Josef Fidler

Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, koberečky)

Josef Fidler

Žinylka (žanylka)

Karel Makovský Dřevovýroba

Kolekce dřevěných hraček

Karel Makovský Dřevovýroba
Včelařství Babákov

Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva

Manželé Jitka a Daniel Šustrovi
Zbyněk Štěpánek

Zbyněk Štěpánek

Lesní (medovicový) med, Květový (nektarový) med, Pastovaný
(krémový) med
Ručně dlabané dřevěné misky
Čerstvé kozí sýry balkánského typu (sýr přírodní, s česnekem,
bazalkou, ořechy, chili, brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí,
pikantní směsí, medvědím česnekem)
Syrovátkový sýr – urda
Brynza
Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová, s lesním ovocem, kávová,
mátová

Oblast stravovacích služeb
Mandala CZ, s.r.o.

Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku

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

GT Hlinsko

Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko

Včelařství Babákov

Včelí stezka pro děti a dospělé

Pivovar Rychtář, a.s.

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou mini pivnice a mini
muzea pivovarnictví
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Předání certifikátů držitelům regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ 24. 4. 2016

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

Akce

Termín

Účastníci

Relace kabelová televize KIS Hlinsko
(krátké představení všech výrobců)
Prezentace všech držitelů značky na webu MAS

V průběhu roku 2016

Široká veřejnost

Celý rok

Široká veřejnost

Prezentace regionální značky na taneční soutěži
HLINECKÉ A ÚNOROVÉ Géčko
Prezentace regionální značky při jednání se
zemědělskými a zpracovatelskými subjekty
Setkání podnikatelů
Prezentace regionální značky na setkání
podnikatelů v oblasti cestovního ruchu

6. 2. – 7. 2. 2016

Široká veřejnost

18. 2. 2016

Zemědělské subjekty

14. 3. 2016
22. 3. 2016

Podnikatelé
Podnikatelé v cestovním
ruchu

Prezentace regionální značky na Svatojiřském
jarmarku
Prezentace regionální značky na tradiční akci
v Trhové Kamenici s názvem „Sejdeme se na
rynku“
Prezentace regionální značky na Mezinárodním
studentském festivalu ARTSY FARTSY
Prezentace regionální značky na školení programu
Smart Region v prostorách školicího střediska
REACH ve společnosti SAVE CZ
Prezentace regionální značky na akci „Tady
neziskovky – vítejte!“

24. 4. 2016

Široká veřejnost

5. 6. 2016

Široká veřejnost

24. 6. - 26. 6. 2016

Široká veřejnost

28. 6. 2016

23. 9. 2016

Zástupci Místních akčních
skupin Pardubického kraje,
starostové i podnikatelé
Široká veřejnost

Prezentace regionální značky na Mikulášsko –
vánočním jarmarku

25. 11. 2016

Široká veřejnost
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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 2016 byla vydána dvě čísla,
jedno v únoru a druhé v prosinci.
V únorovém vydání zpravodaje proběhla soutěž, kdy účastníci měli za úkol vyřešit tajenku
osmisměrky a foto hádanku. Tři vylosovaní výherci obdrželi knihu Sakrální stavby, památky
a drobné objekty na území MAS Hlinecko, která jim byla slavnostně předána 30. 7. 2016
na Dni dřeva a medu v areálu Památkové rezervace Betlém. Dalšími odměněnými byly
děti, které namalovaly a zaslaly pohlednici z časopisu Hlinecký Strakáček. Všichni výherci
obdrželi od výrobního ředitele pivovaru vstupenky na prohlídku Hlineckého pivovaru
Rychtář a drobné dárky od MAS.

Předávání cen výhercům

19 | S t r á n k a

Hlinecký zpravodaj - titulní stránka únorového a prosincového čísla

8.3

ČASOPIS PRO DĚTI „HLINECKÝ STRAKÁČEK“

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. V průběhu roku vyšla tři čísla. Tématem třetího čísla
bylo "Pivovarnictví na Hlinecku", v rámci něhož proběhla soutěž, kdy děti měly za úkol
namalovat pohlednici na téma prohlídka pivovaru. Autoři tří vylosovaných obrázků
obdrželi dvě vstupenky na prohlídku pivovaru. Čtvrté číslo bylo věnováno prázdninovému
tématu: „Léto a voda na Hlinecku“. Ke konci roku vyšlo páté číslo, jehož příběhem bylo
poznávání a význam stromů.

Hlinecký Strakáček- titulní strany čísel vydaných v roce 2016
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8.4

KALENDÁŘ „U NÁS NA HLINECKU“

Ke konci roku 2016 byl vydán kalendář MAS Hlinecko na rok 2017, který obsahuje
informace vztahující se k zajímavostem na území MAS Hlinecko a historii jednotlivých obcí
i jejich místních částí. Mimo to jsou v něm uvedena data konání již jednotlivých akcí
na území MAS Hlinecko v průběhu roku. Kalendář byl pokřtěn na Milulášsko-vánočním
jarmarku na Betlémě 25. 11. 2016 a proběhla autogramiáda ilustrátora kalendáře pana
Jiřího Vaňka, ktrerý poskytl pro kalendář své kresby.

Úvodní strana kalendáře na rok 2017

8.5

GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
„MALÝ HLINECKÝ HRNEC 2016“

Malý hlinecký hrnec (MHH) je grant určený na podporu menších akcí na území Místní
akční skupiny Hlinecko a je financován ze zdrojů Místní akční skupiny Hlinecko.
Podporovány jsou projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty
týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Z grantu
jsou podporovány neziskové organizace, spolky, církve, příspěvkové organizace a obce
v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.) Každý
žadatel může podat pouze jeden projekt.
Podpořeny byly akce pořádané v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. O výběru projektů
vhodných ke spolufinancování rozhodovalo představenstvo do 21. 6. 2016 a výsledky
byly zveřejněny na webových stránkách www.mashlinecko.cz.
Podpořené akce v roce 2016:





Svaz tělesně postižených, pobočka Hlinsko – Kurz pletení z pedigu
Spolek Ski klub Hlinsko – Suchý slalom Hlinsko
Sportovní klub odbíjené Hlinsko – Balóny pro mládež
GT Hlinsko – Rok Havla („Havlovy kraťasy“)
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Sk Rváčov – Turnaj v kopané ve věkové kategorii přípravka

Havlovy kraťasy

Suchý slalom Hlinsko

Turnaj v kopané ve věkové kategorii přípravka

8.6

Kurz pletení z pedigu

Balóny pro mládež

MASKOHRANÍ 2016

Dne 29. 11. 2016 Místní akční skupina Hlinecko s Městem Hlinskem a společností MINDOK
uspořádala třetí ročník MASkohraní.
Akce se zúčastnilo téměř 150 žáků prvního
stupně základních škol z regionu MAS, kteří
se seznámili a společně si zahráli moderní
deskové a společenské hry. Letošní ročník
MASkohraní nebyl jednorázovou akcí jako
v minulých letech, ale byl rozšířen
o turnaj ve hře Duch. Na počátku října
bylo každé škole na 14 dní zapůjčeno
několik her Duch, aby mohla uspořádat
školní kolo turnaje. Vždy dva nejlepší žáci
postoupili do finále. V rámci finálového
turnaje byla odehrána dvě semifinále, kdy
tři nejúspěšnější semifinalisté hráli super
finále o celkového vítěze regionu MAS
Hlinecko. Do MASkohraní se zapojilo
celkem osm škol - ZŠ Ležáků, ZŠ Resslova,
ZŠ Smetanova, ZŠ Miřetice, ZŠ Včelákov, ZŠ a MŠ Holetín, ZŠ Trhová Kamenice a ZŠ Raná.
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8.7

SETKÁNÍ „TADY NEZISKOVKY-VÍTEJTE“

V prostorách FOKUSU Vysočina v Hlinsku se 23. 9. 2016 uskutečnil 11. 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
počtvrté 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, výběr
certifikovaných produktů z Řeznictví u Švandů, mléčné výrobky od Petry Horáčkové
a med od Františka Řezníčka. Setkání bylo zakončeno zajímavou besedou
s Mgr. Ferdinandem Peroutkou (novinář, publicista) a Ing. Martou Peroutkovou.
Organizaci celé akce zajistil FOKUS Vysočina společně s MAS Hlinecko a Svazem tělesně
postižených.

Prezentace produktů na akci „Tady neziskovky – vítejte!“

8.8

ZÁJEZD PARTNERŮ CELOSTÁTNÍ SÍTĚ VENKOVA

Místní akční skupina Hlinecko organizovala společně s Celostátní sítí pro venkov
dvoudenní exkurzi do oblasti s názvem Dolina Baryczy, která se nachází v okolí města
Milicz v Polsku. Akce proběhla ve dnech 2. a 3. listopadu a byla určena především pro
partnery Celostátní sítě venkova a pro členy a pracovníky místních akčních skupin
v Pardubickém kraji.
Cíl zájezdu nebyl vybrán náhodně. Přibližně před deseti lety navštívená oblast trpěla
odlivem obyvatel a nízkým hospodářským růstem. Proto se místní rozhodli nastartovat
spolupráci mezi sebou a i prostřednícím místní akční skupiny zabránit úpadku pomocí
rozvoje cestovního ruchu, kdy se podařilo systematicky zvýšit nabídku služeb a aktivit
pro návštěvníky. Pro tento účel vznikla regionální značka Dolina Baryczy poleca (Dolina
Baryczy doporučuje), která garantuje kromě regionálního původu potravin, pro oblast
typických jídel, kvalitního ubytování a nevšedních zážitků, především spolupráci mezi
jednotlivými subjekty. V této oblasti se pak zvýšila zaměstnanost v regionu a dostupnost
služeb i pro obyvatele, což jde ruku v ruce s lepšími podmínkami pro život v oblasti a jejím
celkovým rozvojem. První den návštěvy byl program doplněn setkáním se zástupci místní
akční skupiny Partnerstwo dla Doliny Baryczy, kteří zájemce seznámili s tím, jak vznikla
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myšlenka vytvoření turistického regionu a jak se během deseti let stala skutečností,
a s dalšími projekty, které realizovali.

Zájezd partnerů Celostátní sítě pro venkov do Polska

8.9

ÚČAST NA DALŠÍCH REGIONÁLNÍCH AKCÍCH

Jarmark Trhová Kamenice 5. 6. 2016
V neděli 5. 6. 2016 se Místní akční skupina
Hlinecko stala součástí tradiční akce
v Trhové Kamenici s názvem „Sejdeme se
na rynku“. U stánku MAS si návštěvníci
jarmarku prohlédli prezentaci regionální
značky „Kvalita z Hlinecka“ a výstupy
z realizovaných projektů. Děti si mohly
domů odnést třetí a čtvrté číslo
Hlineckého Strakáčka, pro dospělé byl připraven Zpravodaj MAS nebo nová publikace
o sakrálních stavbách.
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Školení Smart Region s ochutnávkou certifikovaných regionálních potravin 28. 6. 2016
V úterý 28. 6. 2016 se zástupci Místních akčních skupin Pardubického kraje, starostové
i podnikatelé seznámili s programem Smart Region, který v prostorách regionálního
školicího střediska REACH ve společnosti SAVE CZ v Hlinsku představil ETIK (Energetickotechnický inovační klastr). Program byl zaměřen na energetické úspory budov,
inteligentní řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství
nebo kybernetickou bezpečnost. Po skončení prezentace mohli účastníci školení mimo
jiné ochutnat i certifikované regionální potraviny značky Kvalita z Hlinecka.

Školení Smart Region

Mikulášsko-vánoční jarmark 25. 11. 2016
Mikulášsko-vánoční jarmark proběhl 25. 11. 2016 a nechyběl zde stánek Místní akční
skupiny Hlinecko, kde byly vystaveny výrobky držitelů regionální značky „Kvalita
z Hlinecka“, zájemci se mohli informovat na činnost MAS a získat kalendář „U nás
na Hlinecku“ nebo „Knihu sakrálních staveb“ a nejmenší návštěvníci byli obdarováni
novým pátým číslem časopisu „Hlinecký Strakáček“. Součástí odpoledního programu
jarmarku byl slavnostní křest kalendáře Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. pro rok 2017
s názvem "U nás na Hlinecku".

Křest kalendáře „U nás na Hlinecku“
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9. ČLENSTVÍ A ZASTOUPENÍ V ORGÁNECH NS MAS
ČR
Manažerka Místní akční skupiny Hlinecko Olga Ondráčková zastupovala 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. Místní akční skupina Hlinecko je členem Národní sítě MAS ČR
a členem Krajského sdružení NS MAS Pardubického kraje.

Logo NS MAS ČR

Logo KS NS MAS Pardubického kraje

Místní akční skupina Hlinecko byla pro období 2015-2016 zvolena předsednickou
organizací Krajského sdružení NS MAS Pardubického kraje, kterou zastupovala manažerka
Olga Ondráčková.
KS NS MAS Pardubického kraje je od 3. června 2016 pobočným spolkem NS MAS ČR
s právní subjektivitou a sídlem: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko, IČ 052 13 894,
web: pardubicky.nsmascr.cz. Za Krajské sdružení NS MAS Pardubického kraje
se předsedkyně účastnila jednání Výboru Národní sítě MAS ČR, Regionální stálé
konference a Národní stále konference (sekce CLLD). Dále zajišťovala oboustrannou
komunikaci mezi místními akčními skupinami Pardubického kraje a Výborem Národní sítě
MAS ČR.
V srpnu roku 2016 se stalo krajské sdružení jedním ze zakládajících členů Teritoriálního paktu
zaměstnanosti Pardubického kraje a má zastoupení ve Správní i Dozorčí radě.
Na podzim roku 2016 bylo KS NS MAS Pardubického kraje přijato za člena do Energetickotechnického inovačního klastru (ETIK).

Mapa území místních akčních skupin v Pardubickém kraji
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V roce 2016 proběhla celkem čtyři společná setkání MAS Pardubického kraje. Obsahem
společných setkání byly nejen informace z výboru NS MAS ČR, ale i informace k úpravám
strategií v rámci formálních a věcných připomínek od řídích orgánů, stavu vyjednávání
operačních programů na období 2014-2020 nebo výměna informací se zástupci z NIDV,
CRR a CSV. Častým bodem jednání byla i výměna informací k tvorbě Místních akčních
plánů mezi účastníky jednání a členkou pracovní skupiny vzdělávaní. Součástí některých
jednání byla i školení s příklady dobré praxe, představení směrů podpory v rámci
operačních programů nebo seznámení se s webovými aplikacemi pro zadávání výzev
zorganizovaná prostřednictvím CSV.
Termíny a témata jednotlivých setkání byly následující:
2. 2. 2016 Hlinsko: Info z výboru, zpráva o činnosti CSV a plánované aktivity v roce 2016 –
tvorba společných propagačních letáků, exkurze v zahraničí, představení návrhu stanov
PS stanovy.
10. 3. 2016 Hlinsko: Info z výboru, výměna informací se zástupci OHK Chrudim, NIDV, ETIK,
vazba na tvorbu MAP a animaci škol-realizace šablon pro MŠ a ZŠ.
3. 6. 2016 Hlinsko: VH KS MAS Pardubického kraje, projednání právní formy KS,
odsouhlasení a založení pobočného spolku NS MAS ČR, projednání vstupu KS
do Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického kraje.
4. 10. 2016 Letohrad: Projednání vstupu do Energeticky-technického inovačního klastru
(ETIK), informace k exkurzi.

Setkání krajských sdružení MAS Pardubického kraje v roce 2016
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10. HOSPODAŘENÍ MAS V ROCE 2016
Místní akční skupina Hlinecko v roce 2016 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 1,0 úvazku manažerku
pro tvorbu strategie a projektovou manažerku. Ostatní úvazky se vztahovaly výlučně
k administraci jednotlivých realizovaných projektů.

10.1

ROZVAHA

Rozvaha Místní akční skupiny Hlinecko za rok 2016 je zřejmá z následující tabulky. Částky
jsou uvedeny v tisících Kč.

Aktiva

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

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

407

919

I. Zásoby

122

73

32

102

253

744

0

0

407

919

II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
Úhrn aktiv

Pasiva

Stav k 1. 1. 2016

A. Vlastní zdroje

Stav k 31. 12. 2016

348

-4

0

0

348

-4

59

923

1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

752

3. Krátkodobé závazky

59

171

0

0

407

919

1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje

5. Jiná pasiva
Úhrn pasiv

10.2

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Následující tabulka obsahuje přehled zisků a ztrát Místní akční skupiny Hlinecko v roce
2016. Uvedené částky jsou v tisících Kč.
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A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

152

II. Služby celkem

521

III. Osobní náklady celkem

1 560

IV. Daně a poplatky celkem

0

V. Ostatní náklady celkem

12

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

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

10

VIII. Daň z příjmů celkem

0

Účtová třída 5 celkem

2 255

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

186

II. Změna stavu vnitro organizačních 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

200

VII. Provozní dotace celkem

1 517

Účtová třída 6 celkem

1 903

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-352

Daň z příjmů

0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-352

10.3 SCHVÁLENÉ A OBDRŽENÉ DOTACE
Realizace projektů Místní akční skupiny Hlinecko by nebyla možná bez finanční podpory
grantových a dotačních programů. Dvě dotace ze strany Pardubického kraje pro
období 2015-6/2016 a pro období 2016 byly získány zálohou po schválení, obě byly
do konce roku 2016 řádně a bez připomínek vyúčtovány. V průběhu roku 2016 musela
Místní akční skupina Hlinecko většinu výdajů na předfinancování projektu Zlepšení řídících
a administrativních schopností MAS Hlinecko a projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání SO ORP Hlinsko prostřednictvím úvěrů. Ty byly sjednány do konce ledna 2017.
Přehled schválených a vyúčtovaných projektů Místní
poskytovatelů dotace a jejich výši uvádí následující tabulka.

Název projektu
Poradenská a provozní činnost
MAS Hlinecko, z. s. pro období
2015/2016
Provozní výdaje Místní akční
skupiny Hlinecko, z. s.

akční

skupiny

Hlinecko,

Poskytovatel
dotace

Vypořádaná
dotace v roce
2016:

Výše dotace
k celkovým
nákladům

Pardubický kraj

300 000 Kč

70%

Pardubický kraj

200 000 Kč

70%
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Místní akční plán rozvoje
vzdělávání SO ORP Hlinsko
Zlepšení řídících a admin.
schopností MAS Hlinecko

MŠMT

1 878 576 Kč*

100%

MMR

10 609 619 Kč**

95%

* čerpáno postupně formou záloh, do 31. 12. 2016 nedošlo k vyúčtování 1. etapy, celkové vyúčtování
duben 2018
** čerpáno postupně v letech 2016-2023, do 31. 12. 2016 nedošlo k vyúčtování 1. etapy

11. ZÁVĚR
Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko zhodnotili svou činnost za rok 2016 na Valné
hromadě, která proběhla 14. prosince 2016.
Cíle, které byly na počátku roku vytyčeny, byly v průběhu postupně naplňovány.
Nejdůležitějšími úkoly pro rok 2016 byly:
součinnost při doplňování a připomínkování strategie ze strany řídících orgánů,
realizace animace pro školy,
příprava a realizace projektu MAP SO ORP Hlinsko,
zajištění udržitelnosti realizovaných a ukončených projektů spolupráce,
stabilizace a rozšíření regionálního značení na území MAS, 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, příprava dalších společných projektů.











Místní akční skupina Hlinecko v roce 2017:








započne po schválení strategie v roce 2017 s její aktivní realizací, přípravou
detailních interních postupů a výzev pro žadatele pro jednotlivé programy včetně
propagace,
bude se dále podílet na animačních aktivitách v území, animačních aktivitách pro
školy a bude ve spolupráci se školami v ORP Hlinsko pokračovat na realizaci
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání,
bude spolupracovat s regionálními aktéry při přípravě nových akcí a projektů,
připraví žádost o dotaci z OPZ Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
a v případě jejího schválení jej začne v průběhu roku realizovat,
bude pokračovat v realizaci nedokončených aktivit i vlastní publikační činnosti.
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