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Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019
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Slovo předsedy
 
První pololetí roku 2021 činnost Místní akční skupiny Hlinecko 
z.s. poznamenala opatření Vlády ČR k zamezení šíření onemocnění  
COVID-19, kdy jsme se nemohli osobně setkávat. I přes tuto kompli-
kaci jsme naši činnost utlumili pouze minimálně a pokračovali v plnění 
hlavních úkolů. 
Prvním z nich bylo vyhlášení výzvy z PRV pro obce, konzultace projek-
tů, jejich výběr a poradenská činnost ohledně administrativy. A násled-
ně proběhly konzultace k provedení změny strategie MAS a plánování 
vyhlášení dotačního titulu na další projekty, které lze podpořit z PRV.
Druhým úkolem byla příprava na nové programové období 2021–2027, 
kdy jsme zjišťovali potřeby subjektů v regionu. Na základě výsledků  
setkání a dotazníků jsme zpracovali první část strategie, která byla  
na podzim schválena MMR. Nyní dále sledujeme stav vyjednávaní  
nových operačních programů, abychom co nejdříve mohli vyhlašovat  
další výzvy k čerpání finančních prostředků na realizaci projektů v našem  
regionu. 
Třetím úkolem bylo pokračování v projektu Místní akční plán rozvoje  
vzdělávání ORP Hlinsko II. I ten byl velmi poznamenán zejména  
uzavřením škol v prvním pololetí roku. Setkání odborného týmu  
a plánované semináře pro pedagogy v rámci možností pokračovaly  
on-line, ale bohužel byla přerušena implementace aktivit přímo  
ve školách. O to více jsme usilovali o zajištění odborníků do výuky  
v základních a mateřských školách ve druhém pololetí roku i na rok pří-
ští. 
Mimo to jsme se věnovali využití dalších dotačních možností pro naše 
území – žádali jsme o dotaci na podporu letních kempů od MŠMT,  
připravovali jsme žádost o podporu na projekt MAP III z OP VVV,  
projednali jsme žádost o dotaci na vybudování naučné stezky s podpo-
rou Pardubického kraje a další.
Vyzývám proto všechny členy MAS i případné nečleny, kteří mají zájem 
o smysluplné využití zdrojů, aby se informovali o našich možnostech  
a intenzivně s námi na těchto projektech spolupracovali. K tomu jsou 
Vám plně k dispozici zaměstnanci kanceláře MAS Hlinecko. Ti jsou  
připraveni zajistit konzultaci těchto projektů.
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TVÍM MAS HLINECKO REALIZOVANÉ V ROCE 2021 10
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Jsem přesvědčen, že MAS je užitečná a potřebná, do území patří a bude 
i nadále partnerem, poradcem a iniciátorem nových možností pro dobrý 
život místních obyvatel.
Všem Vám přeji zdraví, sílu a lepší nový rok. Zůstaňte v srdcích  
pozitivní a virově negativní.

Ing. Martin PavlišPředseda MAS Hlinecko
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Členy Výběrové komise pro všechny programy volí Valná hromada MAS, a to vždy na období jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 členů má tato komise za úkol věcně hodnotit podané žádosti o finanční podporu do výzev vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému zastoupení všech tří členských skupin MAS. Jedná se o sektor veřejný, který zastupují obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří neziskové organizace charakteru zapsaných spolků, ústavů nebo obecně prospěšných společností.

Práce Výběrové komise začíná studiem pro-jektů po administrativní kontrole, kterou mají na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-gionu, které si MAS schválila ve své strategii. Dále musí splňovat určenou minimální bodo-vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. Výběrová komise provede společně věcné hodnocení dle předem stanovených kritérií a sestaví seznam projektů do výše financí ur-čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS poskytují všem žadatelům potřebné rady, doporučení a metodiku. S takovou pomocí to zvládne každý žadatel, který má jasno, co přesně potřebuje a připravuje svou žádost dostatečně včas.

Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když musíme některé projekty zamítnout. A to i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-on potřebný a užitečný. Takové případy nás mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost zachránila včasná příprava a konzultace. Výběrem projektu k finanční podpoře však práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází poslední administrativní kontrolou pracovní-ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je projekt doplněn a většinou schválen. Pak už je připravován právní akt, kterým se udělení dotace písemně stvrzuje.Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 projektů žadatelů. Dalších 5 výzev se připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly schváleny a k 30. 6. 2019 doporučeny k financování pro-

jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 35 mil. Kč. V této částce je zahrnuta dotace z Evropských fondů ve výši 21 mil. Kč a vlastní pro-středky žadatelů ve výši 14 mil. Kč.

Na výzvy do roku 2021 má MAS k dis-pozici ještě dalších 42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, sociálních podniků a příměstských táborů, 14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních center, cyklostezek, dopravních terminálů a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-porující kulturní, sportovní nebo společenské vybavení spolků a obcí.A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-lizovány anebo prochází poslední kontrolou řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS
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platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
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veřejný
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Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661



Co se děje v naší MAS?
Připravujeme další výzvu PRV
 
Na začátku roku 2022 plánujeme vyhlášení poslední výzvy z Programu 
rozvoje venkova (PRV) ve výši 6,3 mil. Kč, což představuje zbylou dotaci 
tohoto programu. Prostřednictvím dotazníkového šetření a setkání se 
starosty obcí jsme zjišťovali zájem subjektů z území o podání žádosti 
o dotaci. Na základě výsledku tohoto šetření rozhodlo Představenstvo 
MAS o výběru oblastí podpory a rozdělení alokace výzvy takto: 
• Fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka – 350 000 Kč, 
• Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel – 3 633 824 Kč, 
• Fiche PRV 7 Podpora rozvoje života na venkově – 2 200 000 Kč. Pro 

oblasti uvedené níže
   a)  Veřejná prostranství v obcích, 
   b)  Mateřské a základní školy, 
   d)  Obchody pro obce, 
   e)  Vybrané kulturní památky, 
   f)  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 
   h)  Muzea a expozice pro obce 
Věříme, že se díky této dotaci  v našem regionu podaří realizovat  
spoustu přínosných projektů! 

Vydali jsme dvě čísla časopisu  
Hlinecký Strakáček 
Deváté číslo vyšlo na jaře a bylo tentokrát inspirováno velikonoční  
tématikou. Strakáček v něm vzal děti do Rané. Pan Ducheček jim ukázal, 
jak se pletou košíky a pomlázka. Děti se naučily netradičně barvit vajíčka  
a chystat veselou svačinu. 

Desáté číslo časopisu bylo vydáno v zimě, bylo zaměřeno na vánoč-
ní tradice a výrobu hrníčku v ateliéru paní Luňáčkové na Čertovině. 
V obou časopisech děti opět čekalo zábavné luštění, trocha angličtiny  
a další zajímavosti. 
Děkujeme malým čtenářům za obrázky, které přišly do naší kanceláře.

•  Společná zemědělská politika,
•  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
•  Operační program Životní prostředí.

V programovém období 2014–2020 naše MAS podpořila projekty  
v celkové výši 58 mil. Kč (školy, volnočasová centra, spolky, obce,  
drobné podnikatelé atd.) a věříme, že v následujících letech bude  
o projekty finančně podpořené prostřednictvím MAS obdobný zájem. 

Pomáháme školám s administrativou 
šablon  

MAS Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační podporu školským 
subjektům pro projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony.  
V roce 2021 probíhala poradenská činnost ohledně Šablon II, která 
se týkala průběžných, závěrečných zpráv o realizaci, žádostí o změnu  
aktivit, prodloužení projektů kvůli vládním opatřením zamezující  
šíření onemocnění COVID-19 a finančním vypořádáním. Dále probíhala  
spolupráce se školami při plánování a přípravě projektů ve výzvě  
Šablony III, kde byly následně podávány žádosti o podporu. 
MAS v této oblasti spolupracuje s níže uvedenými vzdělávacími  
organizacemi:
• Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229,
• Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250,
• Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim,
•  Základní škola a mateřská škola Holetín,
•  Základní škola a mateřská škola Miřetice, okres Chrudim,
•  Základní škola, Raná, okres Chrudim,
•  Základní škola, Včelákov, okres Chrudim,
•  Středisko volného času POHODA a POHODA COOL,
•  Dům dětí a mládež Hlinsko, okres Chrudim,
•  Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Připravujeme naučnou stezku s obrazy 
Františka Kavána
MAS Hlinecko připravuje naučnou stezku s obrazy Františka Kavá-
na. Povede z hlineckého Betléma na Veselý Kopec. Projekt spočívá  
v umístění naučných tabulí a zlepšení zázemí pro turisty podél této cesty.  
Realizace bude podpořena dotací z Pardubického kraje ve výši  
200 tis. Kč a začne na jaře příštího roku. 

Připravujeme strategii pro nové  
programové období 2021—2027
V letošním roce pokračovala naše MAS s přípravou na nové programové 
období 2021–27. Navázala tak na aktivity loňského roku (dotazníkové šetře-
ní pro občany a podnikatele, analýza databáze projektových záměrů Pardu-
bického kraje), provedla dotazníková šetření pro starosty, podnikatele a mlá-
dež a zorganizovala několik setkání, kde byly projednány potřeby v regionu. 
Důležitou součástí přípravy strategického dokumentu MAS byla setkání se 
starosty obcí, která proběhla během měsíce června, kdy byli informováni  
o nově připravovaných dotačních možnostech a podrobněji s nimi byly  
prodiskutovány projektové záměry jejich obcí, hodnocení a odpovědi  
z dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení těchto aktivit vznikla  
Koncepční část strategie MAS Hlinecko obsahující popis území působnosti 
MAS, analýzu rozvojových potřeb regionu, strategickou a implementační  
část. Tato část strategie byla v srpnu projednána v regionu, v témže měsíci 
 schválena Valnou hromadou MAS a v říjnu byla potvrzena ze strany  
MMR-ORP. Na základě dalšího projednávání a schvalování operačních 
programů na úrovni Evropské unie bude naší MAS přidělena alokace  
z vybraných operačních programů. MAS pak zpracuje akční plány obsahu-
jící, jaké záměry budou moci být podpořeny. Předpokládá se, že by první 
výzvy mohly být vypsány v roce 2023.
MAS Hlinecko se na období 2021–2027 přihlásila do následujících  
operačních programů:
•  Integrovaný regionální operační program,
•  Operační program Zaměstnanost plus,
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Patrície Kopřivová



Zpracováváme žádost o podporu  
na Místní akční plán III 
 
V listopadu 2022 skončí MAP II, proto naši pracovníci už nyní připra-
vují žádost o podporu projektu MAP III. Cílem projektu je pokračovat  
ve zpracování společného strategického dokumentu pro vzdělávací  
subjekty na Hlinecku, a prohlubovat tak spolupráci v regionu. Projekt 
bude realizován do prosince 2022 do listopadu 2023 a máme velkou  
radost, že se do něho zapojily všechny školy patřící do správního obvodu 
ORP Hlinsko.

Nově nás naleznete také na Facebooku
 
Po letech našeho působení jsme se rozhodli pro zavedení  
oficiální facebookové stránky naší organizace. Nově nás tedy najdete  
na https://www.facebook.com/MAS-Hlinecko-106969724684728

MASka podpořila letní kempy pro děti
 
MAS Hlinecko uspěla s žádostí na finanční podporu kempů pro děti  
v regionu, díky níž během letních prázdnin proběhlo v Hlinsku,  
Včelákově a Pokřikově celkem deset kempů. Díky dotaci se mohlo 170 
dětí školního věku zdarma zúčastnit pobytových nebo příměstských  
kempů. Cílem projektu bylo posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky,  
které byly omezeny uzavřením škol kvůli pandemii COVID-19. Z dotace  
450 000  Kč byla hrazena odměna pro vedoucí, občerstvení, výlety  

Aktuální složení orgánů MAS 
Dne 15. 1. 2021 proběhlo jednání Valné hromady per rollam. Ta schvá-
lila nové složení Představenstva MAS. Dne 13. 4. 2021 Valná hromada 
potvrdila stávající složení Výběrové komise včetně jejich příslušnosti  
k sektoru a zájmové skupině.
Členům bychom tímto chtěli poděkovat za jejich aktivity  
a dosavadní spolupráci a v příštím roce se budeme těšit na další  
pracovní setkávání.

a další nutné výdaje. Věříme, že jsme podporou kempů pomohli mládeži  
k návratu do normálního života.
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství,  
mládeže a tělovýchovy. 

LeaderFEST Kutná Hora 2021 
 
Kutná Hora se stala od 21. do 23. září 2021 hostitelským městem  
LeaderFESTu – tradičního setkání zástupců místních akčních skupin,  
dalších aktérů rozvoje venkova z České republiky a jiných evropských 
zemí, které pracují metodou LEADER. Této akce se zúčastnili i zástupci 
naší MAS. Na programu byly odborné semináře a workshopy zaměřené 
na novinky v operačních programech v období 2021–2027, sdílení zku-
šeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami z celé republiky.

Běžíme pro… 
 
Pracovníci kanceláře MAS Hlinecko se zúčastnili charitativního běhu 
„Běžíme pro Terezku“. 
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Předseda MAS

Mias OC spol. s r.o Ing. Martin Pavliš

Kontrolní komise

Mgr. Vladislav Pavlíček Mgr. Vladislav Pavlíček 
(předseda)

Městys Včelákov Jana Pejcha

SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun

Představenstvo

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

Obec Vysočina Tomáš Dubský

Gymnázium K. V. Raise a Střední od-
borné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

RNDr. Rostislav Dvořáček

GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová

Malečská energetická, s.r.o. Ing. Vít Šimon, Ph.D.

Město Hlinsko Petr Svoboda

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

Výběrová komise

Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl (předseda)

Obec Krouna Mgr. Petr Schmied

MÉDEA – z.s. Mgr. Jiří Hrabčuk

GASTRO AZ, s.r.o. Michael Bačkovský

Zemědělská a.s. Vysočina Petr Bačkovský

TKG Hlinsko, z.s. PhDr. Magda Křivanová

FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová

https://www.facebook.com/MAS-Hlinecko-106969724684728


Představujeme naše nové členy 

Mateřské centrum Hlinečánek  
Mateřské centrum Hlinečánek je spolek pro rodiny s nejmenšími  
dětmi – konkrétně jsou cílovou skupinou děti od 0 do 7 let a jejich  
rodinní příslušníci, zejména matky/otcové na mateřské či rodičovské  
dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, ale i širší rodina (prarodiče  
a další rodinní příslušníci).

Spolek nabízí volnočasové aktivity: tematické a volnočasové herny pro 
nejmenší, podpůrnou skupinu pro kontaktní rodičovství, laktační pora-
denství, kurzy angličtiny pro děti do 6 let, cvičení pro děti, cvičení pro 
maminky, cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, kurzy první pomoci 
aj. kurzy a besedy.

Pro naplnění výše uvedených cílů jsme postavili a provozujeme devíti-
jamkové golfové hřiště ve Svobodných Hamrech v obci Vysočina. 

Navíc jsme v našem areálu vybudovali tréninkové prostory (driving 
range, putting, chipping area). Patříme tak mezi menšinu golfových klu-
bů, které dnes jako občanské sdružení nejen poskytují možnost svým 
členům hrát golf, ale jsou také majiteli a provozovateli golfového areálu.

 

Golf & Country Club  
Svobodné Hamry, z.s.  
Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je zapsaný spolek, založený 
v roce 1995 s posláním: rozšíření golfu do východních Čech, vytvoření 
podmínek pro aktivní provozování golfové hry včetně služeb spojených 
s touto činností, výchova a výuka golfu se zaměřením na nové členy  
a mládež, napomáhání rozvoji turistického ruchu ve východních  
Čechách
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Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.
Svobodné Hamry 1 
539 01 Hlinsko v Čechách
http://www.gccsh.cz/
Recepce: +420 608 183 908
Email: info@gccsh.cz
Manažer klubu  - Josef ZBORTEK 
Telefon: +420 607 069 151
Email: manager@gccsh.cz

Mateřské centrum Hlinečánek
K. Lidického 1213
539 01 Hlinsko
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sodomková
Email: hlinecanek@email.cz
Tel.: +420 728 460 403
www.hlinecanek.cz



Ti nejlepší soutěžící byli vždy po každé soutěži odměněni motivační  
cenou. V mateřských školách se nadmíru osvědčilo zapojení 3D tiskár-
ny. Školy si díky ní mohou tisknout vlastní edukativní pomůcky, medaile  
a dekorace. K vidění tak byly různé hlavolamy, písmenka, číslice, píš-
ťalky, vázy, květináče, postavičky, různé modely kostí a zubů. Dokonce  
se objevil i plně funkční model anemometru a mnohé další vyspělé  
pomůcky. Velmi přínosnou pomůckou pro výuku a diagnostiku v MŠ jsou 
Klokanovy kufry, bohužel jejich cena není z nejnižších, a tak si je každá škola 
nemůže dovolit zakoupit. Z finančních prostředků MAP jsme jich školám 
tedy několik pořídili a pozvali jsme jejich metodiky. Ti pomáhají učite-
lům s proškolením, aby mohl být plně využit jejich potenciál. Na podporu 
polytechnické výuky jsme mateřským školám pořídili dřevěné stavebni-
ce od firmy Dřevovýroba Karel Makovský z Dědové, kdy byla do výuky  
s nimi zapojována i lektorka se svým edukativním programem. 

Ve velmi podobném duchu fungují i kurzy přírodních věd – Scince Kids, 
kde odbornice objíždějí mateřinky pro změnu s mikroskopy a zábavný-
mi chemickými pokusy. Spolu s rodilou mluvčí jsme realizovali Anglic-
ké středy v hlinecké knihovně a Anglické čtvrtky v Mateřském centru  
Hlinečánek. 
Pravidelné kroužky robotiky se transformovaly na Setkání informatiků. 
Kancelář MAS tak reagovala na potřeby škol spojené se změnami Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde by v budouc-
nu měl vzniknout zcela nový předmět – tzv. nová informatika. Učitelé  
se s měsíční periodicitou scházejí a školí se v programování, v práci  
s robotickými stavebnicemi a pod vedením lektora dále posouvají hrani-
ce úroveň výuky digitálních kompetencí. Pro potřeby této skupiny bylo  
z projektu MAP zakoupeno několik sad robotických stavebnic VEX. 
Začátkem nového školního roku jsme také uspořádali setkání ředitelů 
všech škol z SO ORP Hlinsko, kde vystoupilo hned několik hostů. Mezi 
nimi byly pracovnice Školského odboru Pardubického kraje, zástupce  
advokátní kanceláře a také starosta města Hlinska. S advokátní kancelá-
ří byla následně uzavřená rámcová smlouva o právní pomoci pro školy  
z našeho MAP II, jejichž náklady v prvním roce se kancelář MAS rozhod-
la uhradit v rámci pilotního testování této aktivity. 

A co děti a žáci?
Tuto cílovou skupinu jsme průběžně motivovali řadou soutěží. V čte-
nářských dovednostech zápolilo na 120 žáků, matematických a logic-
kých úloh se nezaleklo dalších 90 žáků. Na podporu manuální zručnosti 
a kreativity jsme školám rozdali stavebnice Teifoc, ty jsou v podstatě 
zmenšeninami reálných staveb z malty a cihel. Děti a žáci z nich tvořili 
makety staveb z našeho regionu. Environmentální nauku a také kre-
ativitu jsme podpořili rozdělením ptačích budek do mateřských škol  
na Den Země.  Děti následně tvořily obrázky a koláže s ptačí tématikou. 
Obdobně jsme školám zakoupili speciální oboustranné lupy a nechali 
děti tvořit výtvory ze zvětšeného světa. 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (r.č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503)

Podpora vzdělávání v roce 
2021? Potřebnější než kdy dřív.
Události roku 2021 kladly kvalitě vzdělávání do cesty řadu překážek, 
přesto anebo právě proto jsme ještě navýšili objem podpory.
Na začátku minulého roku bylo všem jasné, že slovo pandemie ještě 
uslyšíme, nálada ve školách ani v celé společnosti nevypadala moc op-
timisticky. Školy se potýkaly s mnohými omezeními, musely překoná-
vat úskalí distanční výuky, řešit testování žáků, nepouštět třetí osoby  
do škol a mnohdy také posílat celé třídy do karantény. U nás v projekto-
vé kanceláři MAS Hlinecko jsme tyto překážky vnímali jako příležitosti  
a cítili jsme potřebu pomáhat školám o to více.

 

Začátkem druhého pololetí jsme naše aktivity přesunuli kompletně  
do on-line prostředí. Protože se blížily termíny podávání přihlášek, při-
pravili jsme pro rodiče a širokou veřejnost besedu s odborníky – Podpo-
ra dítěte ve volbě studijního oboru. V návaznosti na tuto aktivitu jsme  
zakoupili e-knihu Průvodce rodiče – Jak spolu s dítětem zvládnout  
volbu povolání. V naší režii proběhlo několik dalších akcí zaměřených 
na další vzdělávání pedagogických pracovníků, veřejnost a rodiče se  
dočkali seriálu přednášek s PhDr. Lidmilou Pekařovou. 
V červnu jsme se přesunuli z on-line prostředí k osobním setkáním. 
Ta byla provázena dodržováním striktních pravidel. Proběhla další řada 
seminářů pro pedagogy, jejich seznam i s počty účastníků můžete vidět 
na přiložené infografice.  
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Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Hlinecku dále pokračuje 
od prosince 2018 jako MAP II 

Semináře a školení

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (MAP), 
který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, pokračuje jako návazný projekt na MAP I od pro-
since 2018 do listopadu 2022. Cílem projektu je další prohlou-
bení spolupráce a společného plánování na území ORP Hlinsko 
navzájem mezi základními školami a dalšími subjekty, které 
vzdělávají děti a žáky do patnácti let. 

V rámci projektu budou fungovat čtyři pracovní skupiny. Ty 
jsou zaměřené na zaměřené čtenářskou gramotnost, matema-
tickou gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání, financová-
ní vzdělávání a zvýšení regionálního povědomí. 

Obsahem práce pracovních skupin je spolupráce škol a orga-
nizací mezi sebou a výměna jejich zkušeností. Členové pracov-
ních skupin se  aktivně podílí na celém procesu společného 
plánování v území a aktualizaci dokumentace k plánování. 
V každé zapojené škole je určena kontaktní osoba pro MAP 
II, která úzce spolupracuje s realizačním týmem. Nejvyšším or-
gánem, který projednává a schvaluje aktualizaci strategického 
dokumentu MAP II, je Řídicí výbor. Ten je sestaven ze zástupců 
zřizovatelů, škol, rodičů, volnočasových zřízení, zástupců Par-
dubického kraje a Krajského akčního plánu, zaměstnavatelů 
a dalších aktérů v regionu. 

Co všechno již v rámci realizace 
projektu za období prosinec 
2018 – srpen 2019 proběhlo?

1. Vzdělávací aktivity

Součástí projektu je organizování vzdělávacích aktivit pro pe-
dagogické pracovníky, rodiče i veřejnost. Na základě průzku-
mu mezi školami se uskutečnilo již celkem sedm seminářů. A to 
na témata:

• práce s žáky s poruchou autistického spektra,

• rozvoj čtenářské gramotnosti,

• spolupráce s rodiči a školou,

• zvládání stresu,

• problematika edukace žáka s poruchou autistického 
spektra,

• práce s informacemi v postfaktické době,

• specifické poruchy chování.

Všech seminářů ze zúčastnilo od března do konce června 2019 
již 156 osob. Velký zájem (55 účastníků) byl o školení pro ro-
diče na téma neklidné a zbrklé dítě doma i ve škole. Všechny 
semináře byly hrazeny z projektu, a proto byly pro účastníky 
zdarma. 

2. Soutěže

Na podporu čtenářské gramotnosti základních škol byla pořá-
dána soutěž s názvem „Čtenáři v MASce“. V této soutěži, která 
byla pro ZŠ vyhlášena ve dvou věkových kategoriích (4.-5. roč-
ník a 6.-8. ročník), mohli žáci porovnat své znalosti prostřed-
nictvím testu na webových stránkách.

Typ jednotlivých úloh byl podobný srovnávacím testům, úko-
lům zaslaných od České školní inspekce nebo současným přijí-
macím zkouškám z českého jazyka.

Členkami pracovní skupiny a autorkami úloh pro první stupeň 
byly Mgr. Jitka Vymetalová (ZŠ Resslova) a Mgr. Lucie Blažko-
vá (ZŠ Včelákov). Úkoly pro druhý stupeň vytvořily Mgr. Jana 
Pokorná (ZŠ Včelákov) a Mgr. Lenka Adámková (ZŠ Kamenič-
ky). Ilustrace připravil Martin Horák a celou soutěž na web 

Obrazovka z internetového kvízu a obrázek písmenek ABC soutěže ze 
soutěže čtenářské gramotnosti 

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166616
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pod reg. číslem: MK ČR E 2166616



Město Hlinsko nadále podporuje obce správního obvodu v oblasti sociál-
ní pomoci a spolu s poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit 
potřebnou pomoc rozvíjí. Pokračuje tak v plnění aktivit Komunitního 
plánu na období let 2019–2022. To je možné jen díky finančnímu přispě-
ní většiny obcí na pozici koordinátora.

Sociální pomoc začíná v rodině, potažmo v rámci místního společenství 
(komunity) v místě bydliště. Proto je zásadní, aby měla veřejnost a vedení 
obcí aktuální informace o řešení nejrůznějších obtížných situací a o nabídce 
pomoci. V tomto směru pravidelně informujeme starostky a starosty, resp. 
jimi pověřené zástupkyně a zástupce pro sociální věci (např. o investičních 
dotacích pro sociální oblast, o možnostech pomoci lidem zasažených ener-
getickou krizí, o odlehčovacích a dalších službách pro občany. Poskytly jsme 
konzultace (např. k využití budov pro sociální účely, provozu komunitního 
centra, odlehčení rodinnému pečujícímu, k uspořádání setkání s paralympi-
onikem), ale také třeba pomohli zprostředkovat preventivní divadelní před-
stavení pro seniory „Chraň se, seniore!“ Spravujeme facebookovou stránku 
Síť sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlinecka, kde zveřejňujeme uži-
tečné informace pro širokou veřejnost i zajímavosti pro odborníky. Stará-
me se rovněž o aktualizaci online Katalogu sociálních služeb a souvisejících  
aktivit, kde lze jednoduše vyhledat místně dostupné sociální služby a volno-
časové aktivity přispívající k sociálnímu začlenění.

Sociální služby pomáhají ve chvíli, kdy si člověk ani jeho blízké okolí sami 
s obtížnou situací neporadí. Další sociální aktivity (centra, kluby, střediska, 
svazy …) přispívají k začlenění dětí či dospělých, často s různými hendikepy, 
do běžné společnosti. Je důležité, aby poskytovatelé služeb a provozovatelé 
aktivit měli zajištěny dobré podmínky pro svou činnost, navzájem znali své 
možnosti a aktivně spolupracovali. Organizacím jsme pomáhali s publicitou 
jejich aktivit, celokrajskému poskytovateli jsme zajistili zázemí pro konzulta-
ci s klienty v Hlinsku, s místním klubem pro mládež jsme konzultovali další 
rozvoj jeho činnosti. Na podporu spolupráce jsme uspořádali setkání orga-
nizací, zabývajícím se péčí o seniory, a také setkání služeb a institucí, které 
mohou usnadnit matkám a dětem z hamerského azylového domu přechod 
do života na Hlinecku.

Poslední dva „covidové“ roky jen umocnily potřebu psychosociální 
podpory, která nám na Hlinecku chybí. Snažíme se proto vyjednat pod-
mínky, za jakých by bylo možno v Hlinsku zřídit pracoviště ambulantní 
krizové pomoci pro veřejnost. 
Proměnou letos prošel dotační program Města Hlinsko pro oblast  
sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru. Změny  
se týkají způsobu vyhodnocování žádostí. Ten je orientovaný na kvalitu 
poskytovaných aktivit, účelnost vynaložených financí a místní potřeb-
nost. Rozdělení finanční podpory bude transparentnější pro posky-
tovatele dotace i pro samotné žadatele. Je to i cesta k tomu, abychom  
do budoucna mohli vyjednávat s vedeními obcí správního obvodu  
o možnosti jednotného společného financování těchto služeb podle  
jasných kritérií. To by vedlo ke snížení administrativy pro obce  
a jednotlivé poskytovatele služeb, a přineslo tak na Hlinecko více pomoci 
potřebným.
Na realizaci aktivit, které se nám letos nepodařilo splnit, bude,  
doufejme, vhodná doba v následujícím období. Jsme rádi, že  
se vícero priorit z Komunitního plánu letos dostalo do Strategie  
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko na období  
2021–2027, na níž by měly být navázané prostředky z fondů Evropské  
unie. Finančně náročné rozvojové aktivity by nebylo jinak možné  
v zamýšleném rozsahu realizovat. V příštím roce nám končí platnost 
aktuálního komunitního plánu a nastane tedy doba vyhodnocení jeho 
přínosu a naplánování rozvoje další potřebné pomoci.
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit  
ve správním obvodu ORP Hlinsko pokračuje jen díky finanční podpoře  
jednotlivých obcí. Prostředky, z nichž je zabezpečena činnost koordiná-
tora, poskytly obce: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, 
Otradov, Pokřikov, Raná, Trhová Kamenice, Tisovec, Včelákov, Vítanov, 
Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina. Děkujeme!

Mgr. Jaroslav Marek
koordinátor komunitního plánování, Městský úřad Hlinsko

Email: rozvojsluzeb@hlinsko.cz 

www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby

Velkou výzvou komunitního plánování je podpora rodinných peču-
jících, tedy osob pečujících o osobu blízkou. Demografická prognóza  
poukazuje na výrazné stárnutí, a tedy i nárůst počtu příjemců příspěv-
ku na péči. Proto nyní spolu s partnery vytváříme na Hlinecku systém 
pomoci, kterým budeme schopni včas nabídnout podporu rodinným 
pečujícím, ať již prostřednictvím poradenství k péči a obstarání souvise-
jící finanční a materiální pomoci, tak i díky zajištění návazné péče, která 
může péči na krátkou či delší dobu odlehčit. Naším cílem je zabezpečit 
péči v co největší možné míře v domácím prostředí. V naší síti služeb 
aktuálně schází pobytová odlehčovací služba umožňující na jeden či více 
dní zabezpečit péči o blízkého tak, aby se mohl rodinný pečující zrege-
nerovat a věnovat se rovněž sobě, svému zdraví a ostatním členům rodi-
ny. Její zřízení vyjednáváme. Stejně tak nyní jednáme o zřízení pobytové 
služby domov se zvláštním režimem, kde by mohli žít lidé, se sníženou 
soběstačností, nejčastěji z důvodu rozvíjející se demence, u nichž jejich 
blízcí již nejsou schopni zabezpečit péči v domácím prostředí.

Aktivity komunitního plánování sociálních služeb v roce 2021 
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http://www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby


Označení „Kvalita z Hlinecka“ bylo poprvé na území MAS uděleno  
v roce 2014. Značka podporuje produkty a služby regionálně význam-
né, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z lokálních surovin. Toto 
ocenění mohou získat výrobci nebo poskytovatelé služeb v následujících 
oblastech: výrobky, produkty, stravovací, ubytovací služby a zážitky.  
Celkový počet držitelů regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ je ke konci 
roku 2021 celkem 15.
 
Domníváte-li se, že můžete nabídnout tradiční výrobek či službu z 
území Hlinecka, kontaktujte nás!

Požádali jsme některé držitele značky 
„Kvalita z Hlinecka“ o odpovědi na 
několik otázek… 
Paní Kopajovou z Kozí farmy Prosetín
V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Označení Kvalita z Hlinecka mi pomohlo v propagaci kozí farmy a mých  
výrobků. Pomohlo mi dostat farmu do povědomí lidí z okolí. Mám  
radost, že o víkendech sem jezdí rodiče s dětmi podívat se na zvířátka. 
Nebo skvělé a akční paní učitelky ze škol z okolí vezmou svoje žáky na výlet  
a v naší výukové místnosti si vyrobí vlastní sýr. V neposlední řadě mi přivedlo  
na farmu nové zákazníky, kteří dávají přednost kvalitním regionálním 
produktům před zbožím z marketů. Snažím se, aby byli všichni spokojeni 
a aby se sem zase vrátili.

Jak se Vám daří?
Doba je složitá a neustále hrozící a měnící se opatření mi dělají různé  
„škrty přes rozpočet“. Výroba kozích mléčných produktů je záležitost  
sezónní a nedá se odsunout na příhodnější dobu. Zvířata je třeba podojit, 
mléko je třeba zpracovat a výrobky je třeba prodat. A když je potom zruše-
no pár trhů a jarmarků jako v loňském roce, situace není úplně optimální. 
Letos už to bylo o něco lepší a věřím, že tento trend bude pokračovat.

Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ propaguje místní podnikatele

Co byste si přál do budoucna?
Aby „Corona“ bylo zase jen pivo,
aby slovo „pozitivní“ označovalo jen náladu a pocit,
aby se „testy“ zase dělaly jen při prověřování vědomostí,
aby se „izolace“ dělala zase jen na domech,
aby se „maska“ nosila jen na karneval,
abychom si „odstup“ udržovali jen od zlého a ne od sebe navzájem.

Katalog certikovaných produktů vydává MAS Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Všechny certikované výrobky jsou vyrobeny výhradně z mléka zvířat vlastního 
chovu.

Kozí sýry – mléko se pasteruje a nechá se vysrážet pomocí syřidla na tužší 
hmotu. Do vysrážené hmoty se mohou přidat přísady k jeho ochucení (česnek, 
bylinky, koření nebo ořechy), poté se plní do formiček, které mají na spodní 
straně otvory, aby mohla vytékat syrovátka. Ve formičkách sýr odkapává několik 
hodin. Následně se zabalí do fólie a v ní se buď sýry nechají zrát nebo se pro 
udržení trvanlivosti vakuově uzavřou.
Syrovátkový sýr (urda) – sýr ze syrovátky a má bílou roztíratelnou konzistenci.Brynza – vyzrálý kozí sýr, pomletý, osolený a do hladka utřený.Kozí zmrzlina – směs kozího mléka, cukru a přísad. Šlehá se do konzistence 

kopečkové zmrzliny.

Výrobky získaly několikrát certikát MLS Pardubického kraje, ochucená kozí urda 
získala první místo v Národní soutěží malých výrobců sýra a ochucený kozí sýr 
se umístil na třetím místě na soutěži chovatelů koz a ovcí na Slovensku.

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Iveta Kopajová
Kozí farma Prosetín
Prosetín 122
539 76 Prosetín
Tel.: 734 158 408
E-mail: srek.reklama@centrum.cz

Facebook: Kozí farma Prosetín

Kozí farma v Prosetíně vznikla v roce 2011 a věnuje 

se chovu hnědých krátkosrstých koz a šíření tohoto 

českého plemene mezi chovatele. Na farmě zpracovávají 

kozí mléko, ze kterého vyrábí široké spektrum mléčných 

pochutin. Mezi ně patří sýry balkánského typu v různých variacích, syrovátkový 

sýr – urda, brynza, jogurty nebo unikátní kozí zmrzlina.

Všechny pochutiny jsou vyrobeny z kozího mléka od koz vlastního chovu.

Na farmě žije přes třicet hnědých krátkosrstých koz a každý rok se narodí okolo 

padesáti kůzlat. Na farmě se také pořádají exkurze pro dětské kolektivy o chovu 

zvířat a zpracování mléka.

S mléčnými výrobky z kozí farmy se můžete setkat na jarmarcích a trzích 

v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé České republice. Výrobky 

si můžete objednat telefonicky, e-mailem, osobně na farmě v Prosetíně nebo 

v kamenných obchodech v Kovářově, Heřmanově Městci či v Pardubicích.

Certikovány značkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka

•  Čerstvé kozí sýry balkánského typu ve variantách

(sýr přírodní, s česnekem, bazalkou, ořechy, chilli, brusinkami,

kořeněné bylinkovou směsí, pikantní směsí nebo medvědím česnekem)

•  Syrovátkový sýr – urda

•  Brynza

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

Iveta Kopajová

Delikatesy z farmy

www.mashlinecko.cz

Přehled všech držitelů certifikátu  
regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ

František Řezníček 
Hlinsko

Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová mast ve včelím vosku, 
Propolisová mast s vazelínou, Propolisová tinktura
Potravinářské výrobky: Františkova medovina z regionu  
Hlinecka, Med květový, Med medovicový, Med květový  
pastovaný, Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

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

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

Josef Fidler Hlinecká žinylka (žanylka) 

Řeznictví u Švandů 
Hlinsko

Švandova slanina, Špekáček, Farmářský párek se sýrem, Švan-
ďáček, Paštika s medvědím česnekem, Šunka jakodřív, Švandova 
pikantní klobása, Švandova uzená klobása, Uzená sekaná 

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

Vojtěch Lauš Umělecké kovářské výrobky 

Petra Horáčková
Kolekce mléčných výrobků: Čerstvý farmářský sýr (čistý,  
s příchutí: pažitka, cibulka, feferonka, česnek, medvědí česnek, 
pepř), Čerstvý tvaroh, Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt 

Iveta Kopajová

Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka: Čerstvé kozí sýry 
balkánského typu ve variantách (sýr přírodní, s česnekem, 
bazalkou, ořechy, chilli, brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí, 
pikantní směsí nebo medvědím česnekem),  
Syrovátkový sýr – urda, Brynza, Kozí zmrzlina – vanilková, 
jahodová, s lesním ovocem, kávová, mátová 

Zemědělská a.s. 
Vysočina Konzumní a sadbové brambory 

Ing. Pavel Šplíchal Ruční mlýnek na semena MELSI 

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB
Betlém Hlinsko, spol. 
s r.o. Penzion Betlém Hlinsko

Karel a Magdalena 
Švandovi Penzion Stanský mlýn

OBLAST ZÁŽITKŮ

GT Hlinsko Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko 

Pivovar Rychtář, a. s. Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea 
pivovarnictví 
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Iveta Kopajová – Kozí farma Prosetín
Prosetín 122
539 76 Prosetín
Tel.: 734 158 408
E-mail: srek.reklama@centrum.cz
Facebook: Kozí farma Prosetín

http://www.mashlinecko.cz/__2019/kvalita-vyrobky


Jak se Vám daří?
Snažíme se nepodléhat situaci, jež nám už druhým rokem brání především 
v prodeji našich produktů. Já osobně se těším na každý trh. Rád si s lidmi 
povídám, a pokud utrousí i nějakou tu pochvalu, jsem naprosto spokojený 
a motivuje mě to k další práci Té je za včelařinou opravdu mnoho. Jinak 
jsme s rodinou zdraví a to je to nejdůležitější.

Co byste si přál do budoucna?
Moc bych si přál, aby už tohle období skončilo a mohli jsme se v klidu  
věnovat své práci, rodině a všemu na čem nám záleží. Rád bych touto  
cestou popřál všem klidný start do nového roku a snad se brzy sejdeme  
u medoviny a s dobrou náladou.

Soutěž s Kvalitou z Hlinecka 
 
V rámci regionální značky Kvalita z Hlinecka proběhla facebooková 
soutěž pro širokou veřejnost. Každý týden na našem facebooku byla 
zveřejněna jedna soutěžní otázka týkající se vybraného podniku, jež  
je nositelem regionální značky. Ze správných odpovědí byl vždy po týd-
nu vylosován jeden výherce a odměněn výrobkem z produkce nositelů 
ochranné známky. 

Výzva Kvalita z Hlinecka
 
V dubnu 2021 vyhlásilo MAS Hlinecko VI. Výzvu pro získání  
regionální značky Kvalita z Hlinecka.

Pana Řezníčka, včelaře z Hlinska
 
V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Ocenění Kvalita z Hlinecka vnímám jako ocenění naší dlouholeté práce 
a velmi si ho vážíme. Naši odběratelé už místní značku znají a vědí,  
že si pod tímto označením zakoupí opravdu kvalitní řemeslné výrobky, 
ale jsem pokaždé moc rád za otázku od  mimoregionálních zákazníků  
„Co že to ta Kvalita z Hlinecka je?“ Jsme rádi, že tato organizace v Hlinsku 
funguje, a podporuje tak řemesla, kterými se já a moji kolegové řemeslníci 
zabýváme s láskou a péčí této práci vlastní.
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Včelařství Řezníček
Žitná 1480
539 01 Hlinsko v Čechách
Tel.: 776 363 056 
E-mail: info@fandavcelar.cz

Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ propaguje místní podnikatele

Kvalita z Hlinecka

Katalog certikovaných produktů vydává MAS Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem

Propolisová mast ve včelím vosku je zcela přírodní, ručně vyráběná, bez 
jakékoli chemie pouze ve včelím vosku. Oproti podobným mastem prodávaným 
v lékárnách, obsahuje mnohem větší množství účinného propolisu. Mast 
podporuje hojení ekzémů, popálenin, rozpraskané kůže, odřenin a desinkuje.Propolisová mast s vazelínou obsahuje větší množství účinného propolisu než 
v podobné masti prodávané v lékárně. Podporuje hojení ekzémů, popálenin, odřenin 
a desinkuje. Obsahuje bílou vazelínu, díky které je velmi snadno roztíratelná.Propolisová tinktura – tinktura je čistý propolis rozpuštěný v 60% alkoholu. 
Hodí se na plísně, bradavice, bolavé zuby nebo jako desinfekce a ochrana již 
zacelených ran.

Všechny vyjmenované potravinářské výrobky mají vynikající chuť, obsahují zdraví 
prospěšné látky, pestrou škálu vitamínů, enzymů a dalších zdraví prospěšných 
látek. Medy pocházejí z čisté oblasti Hlinecka. U medoviny je použita unikátní 
hlinecká voda.

S medovými výrobky pana Řezníčka se můžeme setkat na jarmarcích, Selských 
trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci v rámci celoročních tematických programů 
nebo ve specializovaných prodejnách v Hlinsku (Bylinka Hlinsko, Jídelna Mandala, 
Zdravá výživa Hubený, cukrárna Na kamenném schodě). Všechny výrobky si 
můžete objednat přímo na webových stránkách www.fandavcelar.cz nebo osobně 
vyzvednout u pana Řezníčka.

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
František Řezníček
Žitná 1480
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 776 363 056
E-mail: info@fandavcelar.cz

www.fandavcelar.cz

Tak zní motto pana Františka Řezníčka, který se zaměřuje 

na chov včel, produkci medu, výrobu domácí medoviny bez 

chemických přísad a na výrobu propolisových mastí a tinktur od 

roku 2008. V dnešní době není výjimkou, že v supermarketech 

koupíte ředěný med s původem „ze zemí EU a mimo EU“ a to se Vám u Fandy 

včelaře, člověka, který žije včelami, opravdu nestane. Chová včely na jedenácti 

stanovištích na území Železných hor a Žďárských vrhů, v čisté oblasti 

Českomoravské vrchoviny. Dvě stě včelstev zajišťuje opylení bylin, zemědělských 

rostlin i ovocných stromů. Všechny výrobky jsou přírodní, bez chemie a získaly 

osvědčení od Výzkumného ústavu organických syntéz. O skvělé kvalitě výrobků 

vypovídá i certikát od Výzkumného ústavu Včelařského z roku 2010.

Certikovány značkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Přírodní kosmetické výrobky

• Propolisová mast ve včelím vosku

• Propolisová mast s vazelínou

• Propolisová tinktura

Potravinářské výrobky
• Františkova medovina z regionu Hlinecka

• Med květový
• Med medovicový
• Med květový pastovaný

• Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

František Řezníček

www.mashlinecko.cz

http://www.mashlinecko.cz/__2019/kvalita-vyrobky


Paní starostku Ing. Ivu Dostálovou  
z Trhové Kamenice, kde v rámci  
projektu řešili výstavbu cyklostezky 
 
Vybudovat vhodné propojení mezi městysem Trhová Kamenice a místní 
částí Rohozná bylo dlouholetým přáním. Tato dvě místa od sebe vzdále-
ná přibližně 1 km spojovala pouze velmi frekventovaná silnice, po které 
byl pohyb chodců i cyklistů velmi nebezpečný.  

Realizací projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kameni-
ce – Rohozná“ vznikla pro obyvatele Rohozné možnost bezpečného  
dojíždění na kole nebo chodit pěšky do Trhové Kamenice, kam někteří  
docházejí denně do zaměstnání, do školy a za službami.  Dalším pří-
nosem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici I/37, teď  
je bez chodců i cyklistů. Pozitivem je i fakt, že pěší a cyklistická doprava 
je zdarma a je šetrná k životnímu prostředí.

Stezka je dnes hodně využívána i k vycházkám a projížďkám na kole. 
Turisté mají propojené turistické trasy a cyklotrasy. 
Nyní je stezka napojena na výjezd ze zahrádkářské kolonie před  
Trhovou Kamenicí, ale do budoucna bychom rádi dotáhli tuto stezku 
až do Trhové Kamenice, kde by byla možnost bezpečného přechodu  
na místní chodník.

I tak máme radost, že se projekt zrealizoval, protože je přínosný nejen 
pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Na stezce je umístěno odpočívadlo 
a podél jsou vysázené stromky, ty časem vytvoří příjemnou kulisu.

Díky MAS Hlinecko došlo vybudováním odborné notebookové učeb-
ny k inovaci výukových prostor pro 1. stupeň ZŠ, což je plně v souladu 
s cíli 

MŠMT v oblasti zvyšování jazykové gramotnosti a podpory výuky  
přírodních věd ve školách. Pořízením schodolezu jsme současně  
zajistili bezbariérovost školy, která by se jinak vzhledem ke stáří  
budovy školy řešila jen velmi obtížně.

Pana Zbyňka Malého z obce Krouna, 
který si pořídil v rámci projektu  
olepovací stroj  
V roce 2020 jsem zažádal o dotaci na nový olepovací stroj, přičemž jsme 
ho v témže roce zakoupili a v dubnu roku 2021 uvedli do provozu. Jedná 
se o olepovací stroj HOMAG EDGETEQ S-200 využívaný k olepování 
hran lamina, ze kterého následně v našem truhlářství vyrábíme náby-
tek různého druhu. Oproti předešlému stroji má výhodu především  
ve schopnosti frézování či kulacení hran. Důvodem pořízení byl pře-
devším zájem zákazníků o vyšší kvalitu úpravy hran, kterou jsme jim 
se strojem předešlým nebyli schopni poskytnout. Koupi hodnotím vel-
mi pozitivně, protože díky ní došlo k usnadnění, zrychlení, zpřesnění, 
zkrátka k celkovému zefektivnění práce, kdy v důsledku koupě nového 
stroje není již například třeba provádět ručně závěrečné očišťování.

Pana ředitele Mgr. Josefa Kyncla,  
ředitele Základní školy a mateřské školy 
Krouna, kde v rámci projektu řešili  
modernizaci odborné notebookové 
učebny.  
Krounská škola má dlouholetou zkušenost s moderními technologiemi  
v každodenní výuce. Využili jsme proto možnost dále zkvalitnit výuku  
v naší škole a v roce 2021 jsme z prostředků IROP vybudovali notebookovou  
učebnu pro podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na 1. stupni 
ZŠ. 
Prvním cílem projektu bylo vybavení ZŠ Krouna moderní odbornou 
notebookovou učebnou pro podporu rozvoje jazykového a přírodovědné-
ho vzdělávání na I. stupni. Tato odborná učebna je využívána pro výuku  
předmětů Anglický jazyk, Prvouka a Přírodověda. Došlo k modernizaci 
vybavení učebny odpovídající ICT technikou v rozsahu 25 kusů konver-
tibilních notebooků včetně pouzder, učitelského počítače včetně softwaru  
potřebného pro řízení digitální výuky, mobilního vozík pro nabíjení note-
booků a posílení wi-fi připojení v prostorách rekonstruované učebny.  
Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků v komunikaci v cizích 
jazycích a v přírodních vědách a díky jeho realizaci došlo k implementaci 
nových výukových a didaktických metod v rámci výuky výše uvedených 
předmětů. Došlo také k většímu zakomponování moderních technologií  
do výuky na I. stupni naší školy obecně. 

Dalším cílem projektu bylo zajištění kompletní bezbariérovosti  
ZŠ Krouna. Pořídili jsme výkonný mobilní schodolez, který v přípa-
dě potřeby zajistí volný pohyb po škole osobám na invalidním vozíku,  
a to jak z řad žáků, tak případně i z řad zaměstnanců školy nebo dalších 
osob. 

Požádali jsme žadatele o zhodnocení projektů podpořených financemi z EU prostřednictvím MAS
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13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE  
Název projektu: Vybudování multifunkční učebny
Vybudováním učebny byly vytvořeny prostory pro výuku odpovídající 
současnému vývoji a moderním vzdělávacím metodám pro praktické  
i teoretické vyučování přírodovědných předmětů a cizích jazyků.  
Zároveň došlo k zajištění bezbariérovosti školy a úpravě venkovního 
prostranství.
Realizace projektu: 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 1 179 826,08 Kč
Výše dotace: 1 120 834,77 Kč

Představujeme projekty podpořené prostřednictvím MAS Hlinecko realizované v roce 2021

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 
ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
Název projektu: Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko
Modernizace odborné učebny přispěla ke zkvalitnění výuky vlastivědy  
a zeměpisu, která umožňuje praktické i teoretické ukázky ve výuce. 

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021
Celkové výdaje projektu: 591 749,04 Kč
Výše dotace: 562 161,58 Kč

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 
ŽADATEL: GYMNÁZIUM K. V. RAISE A STŘEDNÍ ODBOR-
NÉ UČILIŠTĚ, HLINSKO, ADÁMKOVA 55
Název projektu: Modernizace laboratoře biologie 
Realizací modernizace laboratoře biologie a pořízením vybavení biolo-
gického koutku došlo k velkému kvalitativnímu posunu ve vzdělávání  
a podpoře zájmu žáků o přírodní vědy – zvláště o biologické obory. 

Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 695 019,00 Kč
Výše dotace: 660 268,05 Kč

IROP Integrovaný regionální operační program

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA
Název projektu: Podpora jazykového a přírodovědného  
vzdělávání na I. stupni ZŠ Krouna
Projekt přispěl k inovaci výukových prostor na prvním stupni ZŠ Krou-
na a k zajištění kompletní bezbariérovosti ve škole pořízením schodo-
lezu.

Realizace projektu: 10. 4. 2020 – 30. 6. 2021
Celkové výdaje projektu: 604 701,95 Kč
Výše dotace: 574 466,85 Kč
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 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
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 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
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 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
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 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
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s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)
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Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
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jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661

IROP

ZÁ
ŘÍ

 2
01

9

ROČNÍK: 6
ČÍSLO: 6
ZDARMA

JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?  OBSAH:

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
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schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
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Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661
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žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661



5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: OBEC JENÍKOV
Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství – lavičky
Na nově upravené veřejné prostranství v obci byly pořízeny lavičky. Díky 
nim je možno efektivně využívat tento prostor, vzhledem k jeho blízkosti  
k místní kapli sv. Václava a k budově obecního úřadu.  

Realizace projektu: 3. 5. 2021 – 30. 9. 2021 
Celkové výdaje projektu: 99 825,00 Kč
Výše dotace: 79 860,00 Kč

11

Popis projektu: V rámci projektu byl po-
řízen vysokozdvižný vozík a plošina pro 
paletizaci brambor. Došlo ke zvýšení pro-
duktivity práce při manipulaci s brambo-
rami, které firma pěstuje jako součást své 
rostlinné výroby.
Zvýšila se bezpečnost a zlepšily hygie-
nické podmínky. Došlo ke snížení fyzické 
náročnosti a v neposlední řadě tyto tech-
nologie zrychlují a omezují riziko mecha-
nického poškození brambor.
Technologie zvyšuje konkurenceschop-
nost při distribuci a prodeji brambor.

Vysokozdvižný vozík

 Seminář pro žadatele o dotaci 
k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí

Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskutečnil 
ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Hlinsku seminář pro žadatele 
o dotaci k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí. Výzvy jsou 
zaměřeny na obnovu nebo výstavbu 
územních systémů ekologické stability 
(ÚSES), boj proti vodní a větrné erozi 
a výsadbu sídelní zeleně v obcích.

4. Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina
2. výzva MAS: Program rozvoje 
venkova – fiche č. 2 Konkurenceschopný 
zemědělec
Název projektu: Podpora skladování 
a prodeje brambor

5. Žadatel: Vojtěch Lauš

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova 
– fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Název projektu: Pořízení technologie 
Laser pálící stroj

Popis projektu: V rámci projektu došlo 
k pořízení nové technologie, HSG laseru 
pro pálení kovů, která umožňuje rozšíře-
ní nabídky výrobků a nových technolo-
gií zákazníkům. Zajistí zrychlení výroby 
a zpřesnění nabízených služeb při zpra-
cování plechů.

Realizace projektu: 15. 12. 2018 –  5. 4. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 5 674 900,00 Kč
Výše dotace: 2 110 500,00 Kč

HSG vláknový laser

Panel světelné reklamy vypálený nově pořízenou 
technologií HSG vláknového laseru

Zeptali jsme se hlavního ekonoma Zemědělské a.s. Vysočina Ing. Zdeňka Stejskala 

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS. 
Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS jsme zjistili, že vyhlášená kritéria 
splňujeme.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektu se podílel realizační tým, který byl k tomuto účelu vytvořen 
z pracovníků organizace. Přípravu podkladů jsme konzultovali s pracovníky MAS.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Účastnili jsme se semináře pro žadatele a příjemce dotace pořádaného MAS, další 
informace jsme čerpali v instruktážních metodických pokynech zveřejněných na 
webových stránkách MAS.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Příprava podání žádosti trvala zhruba 6 týdnů.
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
Možnosti konzultace s MAS jsme využili jak při přípravě podkladů, tak i v etapě 
vlastního podání žádosti o poskytnutí dotace na SZIF.

Realizace projektu: 30. 9. 2018 – 31. 3. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 1 088 262,00 Kč
Výše dotace: 539 634,00 Kč

 Seminář pro žadatele ve 
výzvách z Operačního 
programu Zaměstnanost

V úterý 19. února 2019 se uskutečnil od 
14:00 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Hlinsku seminář pro 
žadatele ve výzvách z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. Informace se tý-
kaly dvou výzev, které byly vypsány ze 
strany MAS a zaměřeny na podporu so-
ciálních služeb a sociálního podnikání.

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216664

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: OBEC HOLETÍN
Název projektu: Vybavení Kulturně-společenského centra Holetín
Do objektu Kulturně-společenského centra v obci Holetín bylo poříze-
no nové vybavení, a to stoly, židle a ozvučení sálu. Vybavení přispívá  
k bezproblémovému pořádání společenských a kulturních akcí, které  
vedou ke zlepšení komunitního života a zapojení všech generací občanů. 

Realizace projektu: 30. 3. 2021 – 31. 7. 2021
Celkové výdaje projektu: 453 876,00 Kč
Výše dotace: 363 100,00 Kč

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
Název projektu: Vybavení veřejných prostranství odpočívadly
Na veřejných prostranstvích v Trhové Kamenici a jejich místních částech 
v Rohozné a v Kameničkách došlo k vybudování míst odpočinku a setká-
vání občanů. Byly pořízeny lavičky a herní prvky (trojhrazda, kolotoč, 
hrazda, dvojhoupačka a kládová houpačka).  

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021
Celkové výdaje projektu: 186 526,00 Kč
Výše dotace: 140 965,00 Kč

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: SK RVÁČOV, Z.S.
Název projektu: Podpora spolkových činností – pořízení venkov-
ního sportovního a technického vybavení
Pro zlepšení tréninkového procesu sportovců v klubu SK Rváčov byly  
pořízeny mobilní tréninkové pomůcky, nové dresy pro pět družstev klu-
bu, která jsou přihlášená v pravidelných mistrovských soutěžích. Rovněž 
došlo k dovybavení klubovny stoly a židlemi pro účely schůzí, vzdělává-
ní, školení a spolkové činnosti.  

Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 18. 10. 2021
Celkové výdaje projektu: 225 124,00 Kč
Výše dotace: 180 099,00 Kč

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: OBEC KLADNO
Název projektu: Vybavení kulturního centra v obci Kladno
Do kulturního a společenského centra v obci Kladno byly zakoupeny
 konferenční židle, stoly, stahovací závěs (opona), vestavná skříň, nástěn-
né skříňky, pracovní pult s varnou deskou a ohřívačem vody, chladnička  
a další vybavení. Byly vytvořeny kapacity odpovídající potřebám obce  
a důstojné podmínky pro konání společenských a kulturních akcí v obci. 

Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 30. 11. 2021
Celkové výdaje projektu: 538 500,00 Kč
Výše dotace: 430 800,00 Kč
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žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
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pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
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Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661



1. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity – I.    
ŽADATEL: SK RVÁČOV, Z.S. 
Název projektu: Příměstské tábory ve Rváčově 
Projekt nabídnul zaměstnaným rodičům volnočasové aktivity pro jejich 
děti, žáky 1. stupně ZŠ, a to v období jarních a letních prázdnin. V rám-
ci projektu byla dovybavena klubovna nábytkem, nakoupeny sportovní 
a výtvarné pomůcky, deskové hry, flipchart, turistické mapy a také zdra-
votnický materiál. 
Realizace projektu: 1. 5. 2018 - 31. 3. 2021
Celkové výdaje projektu: 417 850,00 Kč
Výše dotace: 417 850,00 Kč
 

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍKRAKOV
Název projektu: Vybavení pro SDH Příkrakov
Pro pořádané kulturní, sportovní a jiné akce organizované pro členy sbo-
ru a další občany bylo pořízeno mobilní zařízení (skládací sedací sestavy, 
terasová plynová topidla a projektor) a vycházkové stejnokroje pro členy 
SDH. Zlepšily se tak podmínky pro setkávání občanů a zvýšila se úroveň 
pořádaných akcí. Projekt rovněž podpořil společenský život v obci, na kte-
rém se SDH Příkrakov svými aktivitami dlouhodobě aktivně podílí.
Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 11. 2021
Celkové výdaje projektu: 99 810,00 Kč
Výše dotace: 77 440,00 Kč

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
Název projektu: Město Hlinsko - mobilní zábrany
K zajištění bezpečnosti účastníků a organizátorů, ale i všech návštěvní-
ků kulturních a sportovních akcí byly pořízeny kovové mobilní zábrany.  
Zabrány jsou určeny pro oddělení diváků od sportovců, zázemí pro spor-
tovce nebo pro oddělení cílových koridorů apod. Dále jsou využívány  
i různými kulturními a sportovními organizacemi, které zajišťují v prů-
běhu roku kulturní a sportovní akce.  
Realizace projektu: 31. 7. 2021 – 30. 9. 2021
Celkové výdaje projektu: 186 945,00 Kč
Výše dotace: 149 556,00 Kč

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově  
ŽADATEL: JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LEŽÁKY  
SKUTEČ, Z.S
Název projektu: Vybavení pro kulturní činnost
V rámci projektu bude doplněno venkovní zázemí skautské základ-
ny na Čachnově, a to nákupem nůžkových stanů, stanů hangar a piv-
ních setů. Pořízený inventář výrazně zvýší kvalitu pořádaných akcí, ne-
boť kvalitní vybavení je jedním z předpokladů úspěšné akce, které vede  
ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 4. 2022
Celkové výdaje projektu: 343 022,00 Kč
Výše dotace: 274 417,00 Kč

1. výzva MAS – OPŽP – Výsadby dřevin 
ŽADATEL: OBEC VYSOČINA
Název projektu: Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest
Na dvou úsecích podél místních částí v chráněné krajinné oblasti  
extravilánu Obce Vysočina, a to v místní části Možděnice (ležící  
v CHKO Železné hory) a místní části Rváčov (ležící v CHKO Žďárské 
vrchy) došlo dosadbou stromů a keřů ke zlepšení biodiverzity. 
Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2021
Celkové výdaje projektu: 929 982,00 Kč 
Výše dotace: 790 484,70 Kč

OPŽP – Operační program Životní prostředí
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JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?  OBSAH:

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661
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JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?  OBSAH:

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661

OP ZaměstnanostOPZ

ZÁ
ŘÍ

 2
01

9

ROČNÍK: 6
ČÍSLO: 6
ZDARMA

JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?  OBSAH:

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
nového držitele certifikátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)

 Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi 
schvalování řídícím orgánem
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
na Hlinecku dále pokračuje od prosince 2018 
jako MAP II  (str. 16-17)

 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
jednotlivá opatření 

 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
v období 2019/2020 (str. 28)

Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
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obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
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Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
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je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
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5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
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A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS
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Kde nás najdete? 
 
Sídlo a kancelář: 
Komenského 187, 539 01 Hlinsko
Provozní doba: 
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hodin

Předseda MAS: Ing. Martin Pavliš
e-mail: martin.pavlis@miasoc.cz
tel: 00 420 724 701 001

Vedoucí manažerka pro realizaci  
strategie MAS: Ing. Lenka Šustrová
e-mail: sustrova@mashlinecko.cz
tel.: 00 420 606 122 349
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1. výzva MAS – OPZ – Sociální služby I.  
ŽADATEL: FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.
NÁZEV PROJEKTU: ASERTIVNÍ KONTAKTOVÁNÍ NA HLI-
NECKU
Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky sociálních služeb o službu soci-
ální rehabilitace formou terénní a ambulantní služby poskytované péče 
o duševně nemocné na území Hlinecka. 

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Celkové výdaje projektu: 2 095 520,00 Kč
Výše dotace: 1 781 192,00 Kč

2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity – II.   
ŽADATEL: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POHODA  
A POHODA COOL 
Název projektu: Příměstské tábory SVČ Pohoda a Pohoda Cool
Projekt nabídnul zaměstnaným rodičům aktivity pro jejich děti  
v období jarních a letních prázdnin formou táborů. Pro potřeby účast-
níků táborů byly nakoupeny mobilní herní prvky, výukové a ochranné 
pomůcky pro výuku jezdectví a byla dovybavena klubovna. 

Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 573 375,00 Kč
Výše dotace: 573 375,00 Kč 

2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity – II.  
ŽADATEL: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLINSKO, OKRES CHRUDIM
Název projektu: Příměstské tábory 
Projekt pomohl řešit zaměstnaným rodičům péči o děti během školního 
volna v období jarních a letních prázdnin formou příměstských táborů. 
Pro účastníky táborů bylo nakoupeno vybavení do klubovny a sportovní, 
výtvarné a řemeslné pomůcky. 

Realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 08. 2021
Celkové výdaje projektu: 512 650,00 Kč
Výše dotace: 512 650,00 Kč 
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JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?  OBSAH:

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro 
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání 
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost; 
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro 
2. stupeň ZŠ (str. 2-3)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě 
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář 
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu 
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II 
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců 
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou 
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ (str. 4-5)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko

 Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“; 
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko 

 Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro 
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP (str. 6-7)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář 
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování 
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace klienta 
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova 
pro seniory v Bystrém (str. 8-9)

 Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS 
Hlinecko
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“; 
Zástupci MAS předali odměny výhercům 
soutěže 

 Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe 
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Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené 
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov 

 Šablony do škol 
Seznam členů MAS (str. 12-13)

 Regionální značka Kvalita z Hlinecka 
Představujeme nového držitele regionální značky 
Kvalita z Hlinecka 

 Přehled držitelů certifikátu regionální značky 
„Kvalita z Hlinecka“ (str. 14-15)

 Místní akční plánování rozvoje vzdělávání 
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 Realizované projekty Malý LEADER 2018
Malý LEADER v roce 2018 a 2019; Školení pro 
pedagogické pracovníky škol na téma specifické poruchy 
učení a chování a jejich náprava; Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné 
setkání zástupců pracovních skupin PSS; Jednání 
Valné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující 
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 Noví členové MAS Hlinecko  (str. 18-23)
 Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás 
najdete?  (str. 24-25)

 Plánování sociálních služeb na obecní úrovni 
v ORP Hlinsko (str. 26-27)

 Předpokládaný harmonogram výzev Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. 
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Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
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pod reg. číslem: MK ČR E 216661

Popis projektu: V rámci projektu byl po-
řízen vysokozdvižný vozík a plošina pro 
paletizaci brambor. Došlo ke zvýšení pro-
duktivity práce při manipulaci s brambo-
rami, které firma pěstuje jako součást své 
rostlinné výroby.
Zvýšila se bezpečnost a zlepšily hygie-
nické podmínky. Došlo ke snížení fyzické 
náročnosti a v neposlední řadě tyto tech-
nologie zrychlují a omezují riziko mecha-
nického poškození brambor.
Technologie zvyšuje konkurenceschop-
nost při distribuci a prodeji brambor.

Vysokozdvižný vozík

 Seminář pro žadatele o dotaci 
k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí

Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskutečnil 
ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Hlinsku seminář pro žadatele 
o dotaci k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí. Výzvy jsou 
zaměřeny na obnovu nebo výstavbu 
územních systémů ekologické stability 
(ÚSES), boj proti vodní a větrné erozi 
a výsadbu sídelní zeleně v obcích.

4. Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina
2. výzva MAS: Program rozvoje 
venkova – fiche č. 2 Konkurenceschopný 
zemědělec
Název projektu: Podpora skladování 
a prodeje brambor

5. Žadatel: Vojtěch Lauš

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova 
– fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Název projektu: Pořízení technologie 
Laser pálící stroj

Popis projektu: V rámci projektu došlo 
k pořízení nové technologie, HSG laseru 
pro pálení kovů, která umožňuje rozšíře-
ní nabídky výrobků a nových technolo-
gií zákazníkům. Zajistí zrychlení výroby 
a zpřesnění nabízených služeb při zpra-
cování plechů.

Realizace projektu: 15. 12. 2018 –  5. 4. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 5 674 900,00 Kč
Výše dotace: 2 110 500,00 Kč

HSG vláknový laser

Panel světelné reklamy vypálený nově pořízenou 
technologií HSG vláknového laseru

Zeptali jsme se hlavního ekonoma Zemědělské a.s. Vysočina Ing. Zdeňka Stejskala 

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS. 
Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS jsme zjistili, že vyhlášená kritéria 
splňujeme.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektu se podílel realizační tým, který byl k tomuto účelu vytvořen 
z pracovníků organizace. Přípravu podkladů jsme konzultovali s pracovníky MAS.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Účastnili jsme se semináře pro žadatele a příjemce dotace pořádaného MAS, další 
informace jsme čerpali v instruktážních metodických pokynech zveřejněných na 
webových stránkách MAS.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Příprava podání žádosti trvala zhruba 6 týdnů.
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
Možnosti konzultace s MAS jsme využili jak při přípravě podkladů, tak i v etapě 
vlastního podání žádosti o poskytnutí dotace na SZIF.

Realizace projektu: 30. 9. 2018 – 31. 3. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 1 088 262,00 Kč
Výše dotace: 539 634,00 Kč

 Seminář pro žadatele ve 
výzvách z Operačního 
programu Zaměstnanost

V úterý 19. února 2019 se uskutečnil od 
14:00 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Hlinsku seminář pro 
žadatele ve výzvách z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. Informace se tý-
kaly dvou výzev, které byly vypsány ze 
strany MAS a zaměřeny na podporu so-
ciálních služeb a sociálního podnikání.
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