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Právní subjektivitou Uničovska je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací
smlouva společnosti).
Obecným cílem společnosti je rozvoj mikroregionu Uničovsko, který bude naplňován
prostřednictvím následujících opatření a kroků:


zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou
a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a
občany



podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a
kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu



zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu



zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoje regionu



rozvoje samosprávy obcí
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
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Dovolte, abych Vám předložila stručnou zprávu o činnosti MAS Uničovsko, o.p.s., která vyhlásila
1.výzvu v roce 2008 k dnešnímu dni již MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila 9. výzvu.

V programovacím období 2007 – 2013 bylo v mikroregionu Uničovsko podpořeno celkem 59
projektů. Celkový objem poskytnutých dotačních prostředků činil 24 471 095 Kč. Rozdělení
dotačních prostředků mezi jednotlivé obce mikroregionu a počet podpořených projektů za
jednotlivé obce shrnuje následující tabulka.
Získané dotace a podpořené projekty v MAS Uničovsko v období 2007-2013
obec

celkový objem získaných
dotací (v Kč)

počet podpořených
projektů

4 978 440
2 391 331
4 441 242
3 129 411
1 784 960
3 938 141
3 192 764
614 806
24 471 095
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59

Dlouhá loučka
Medlov
Nová Hradečná
Paseka
Šumvald
Troubelice
Újezd
Uničov
Celkem

Nacházíme se v období , které se vyznačuje hlavně pocitem potřeby vysadit, načerpat novou sílu,
zážitky i poznaní. Ne vše se dá tak jednoduše plánovat. Pro mnohé z nás je to údobí, kdy není možné
vše nechat volným způsobem. Je třeba zabezpečit to či ono, je třeba hledat cesty a možnosti dalšího
rozvoje živnosti, firmy nebo obce. …
Chtěla bych proto poděkovat starostům i podnikatelům, kteří zůstali s naší MAS a mnohdy pomohli ve
chvílích, kdy jsem sama nevěřila, že se jejich sny a smělé plány zrealizují.
Právě jim bych chtěla na tomto místě poděkovat
Bylo pro mne ctí s Vámi spolupracovat, získat tak mnoho cenných zkušeností a přesvědčit se, že
s nadšením a úsměvem jde všechno lépe. Přála bych si, aby vzájemná komunikace mezi Vámi a také
mezi námi navzájem, byla opravdovou spoluprací naplněnou trpělivostí, tolerancí, upřímností, ale i
případnou pochvalou za vykonanou práci těch aktivních z Vás, kteří svým nadšením a především pílí
posouvají MAS Uničovsko, o.p.s. kupředu.
Chtěla bych Vám velmi poděkovat za trpělivost, ochotu a toleranci, které mne provázely po celou dobu
naší spolupráce.
Ing. Iveta Kopcová,
Projektový manažer MAS Uničovsko, o.p.s.

Základní struktura financování MAS
Kategorie
Projekty

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

Zázemí MAS

4 836 778 5 357 818 6 317 199 3 587 752 3 534 065 4 102 873
896 938
150 857 1 339 450 1 276 533
883 516 1 025 718

Celková alokace

4 987 635 6 697 268 7 593 732 4 484 690 4 417 581 5 128 591

Procentuální podíl
zázemí MAS na celkové
alokaci

3,0%

20,0%

16,8%

20,0%

20,0%

20,0%
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Základní údaje o území MAS
Region Uničovsko sdružuje 8 obcí s více než 10-ti tisící obyvateli, které jsou součástí také
Mikroregionu Uničovsko. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou město Uničov přes 10 tis.
Obyvatel, obce Troubelice (1 899 obyv.), Dlouhá Loučka (1 884 obyv.) a Šumvald (1 727 obyv.).
Naopak nejmenší obcí je Lipinka (212 obyv.).

Paseka, Medlov, Šumvald, Troubelice, Nová Hradečná, Dlouhá Loučka, Újezd, Lipinka,
Uničov

Kontakty na jednotlivé obce MAS Uničovsko, o.p.s.
Obec
Starosta
Telefon
Email
Dlouhá Loučka Ladislav Koláček
585 037 054 obec@dlouhaloucka.cz
Medlov
Ing. Jan Zahradníček 585 031 060 obec.medlov@volny.cz
Nová Hradečná Ing. Tomáš Müller
585 032 264 podatelna@novahradecna.cz
Paseka
Jiří Blažek
585 039 270 paseka@unicovsko.cz
Šumvald
Ing. Josef Šenk
585 041 048 sumvald@sumvald.cz
Troubelice
Bc.Ondřej Plačko
585 041 048 troubelice@troubelice.cz
Újezd
Petr Přichystal
585 035 119 ouujezd@obec-ujezd.cz
Uničov
Mgr. Dalibor Horák 585 088 202 dhorak@unicov.cz
Lipinka
Mgr. Zdeňka Černá 583 435 179 obec@lipinka.cz
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Co je LEADER ?
Zkratka LEADER pochází ze spojení "Liaison entre les actions economic rural" a v překladu znamená
"Propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky". Hned z počátku je potřeba osvětlit několik spojení,
ve kterých je slovo LEADER používáno. Iniciativa LEADER je jednou ze čtyř iniciativ Evropské unie,
která byla schválena Evropskou komisí 14. dubna 2000. Charakteristická je zcela novým způsobem
myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena
na pevném přesvědčení, že místní společenství jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a
že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu. Základními cíly iniciativy LEADER jsou:
a) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
b) posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
c) šetrné zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů
d) zavádění inovací a nových technologií na venkov
e) posílení venkovské komunity a spolupráce
Těchto cílů je dosahováno použitím principů LEADER (někdy uváděno též jako metod LEADER). Mezi
ty základní patří přístup "zdola - nahoru" (nedochází k direktivnímu centrálnímu řízení, zásadní vize,
rozhodnutí, strategie rozvoje apod. vznikají a realizují se na lokální úrovni, jsou tvořeny a realizovány
místními aktéry rozvoje), územní příslušnost strategie (území, na němž se rozvojová strategie
realizuje, musí být jednak dostatečně soudržné, jednak dostatečně velké, aby mohl být rozvoj
generován zevnitř území), místní partnerství veřejného a soukromého sektoru: Místní akční skupiny
(detaily viz níže), integrované a vícesektorové akce, budování sítí, spolupráce a inovace. Princip
LEADER umí lépe využít specifika jednotlivých venkovských regionů a zeslabuje centralizovaný,
administrativní a paušální přístup k regionům.
Pro podporu dosažení cílů iniciativy LEADER a zavádění principů LEADER vyhlašuje Evropská Unie
od roku 2000 podpůrné programy (LEADER I, II, LEADER+), přičemž aktuální je Program LEADER
2007-2013 (dále jen Program LEADER). Tento program umožňuje díky čerpání dotačních prostředků
snazší implementaci programu do venkovských oblastí, tak aby po jeho ukončení byly principy
LEADER v dané lokalitě nadále využívány a obešly se již bez dalších dotačních prostředků.

Co je to "místní akční skupina"
Pro účelné využití podpory a zajištění dopadů odpovídajících principům a cílům, má Program
LEADER svá specifika a je tak značně rozdílný oproti jiným programům Evropské unie. Zásadní
odlišností je, že odpovědnost za rozvoj území, naplňování strategie, výběr a kontrolu podpořených
projektů přebírají aktéři přímo v regionu, kteří nejlépe znají jeho potřeby, problémy i přednosti. Děje se
tak skrze organizace typu "místní akční skupina" (dále jen MAS), které fungují na principech
doporučených Evropskou unií. Pouze MAS tak mohou přísun dotací z Programu LEADER pro svůj
region zajistit, rozdělovat, administrovat a kontrolovat. MAS musí mít právní statut: může se jednat o
občanské sdružení (dále jen o.s.), obecně prospěšnou společnost (dále jen o.p.s.) nebo zájmové
sdružení právnických osob (dale jen ZSPO). V daném regionu působí vždy pouze jedna MAS, členy
se mohou stát podnikatelé, zemědělci, obce, nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), spolky či
fyzické osoby z daného regionu. V řídících orgánech i v členské základně MAS musí být zachován
vyvážený poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru, ten soukromý dokonce musí v řídících
orgánech i v členské základně tvořit většinu. V současnosti působí v české republice zhruba 160
MAS. Postup pro získání podpory z Programu LEADER je pro všechny MAS v ČR obdobný a
závazný.

Jak funguje aktuální Program LEADER 2007-2013
V České republice je Program LEADER 2007-2013 součástí Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 (dále jen PRV) spravovaného Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen MZe), konkrétně
Osy IV. LEADER. MAS Rozvojové partnerství se při přípravě a podání žádosti o podporu, stejně jako
při realizaci Programu řídila a řídí dokumentem Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, Opatření
IV.1.1 Místní akční skupina (dále jen Pravidla MAS).
Jak již bylo řečeno, Program LEADER umožňuje díky čerpání dotačních prostředků snazší
implementaci principů LEADER do venkovských oblastí. Sama MAS si však musí stanovit priority,
kam tuto pomoc nasměrovat. Jednak nelze podporovat ty oblasti, jejichž rozvoj odporuje zásadám
udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí či rovným příležitostem. Určité omezení také přinaší
fakt, že už sama Česká republika stanovila na období 2007 - 2013 prioritní oblasti pro rozvoj venkova,
a pouze ty mohou být podpořeny. Přesto všechno zůstává nepřeberné množství témat a oblastí, které
jsou z Programu LEADER podporovatelné. Množství finančních prostředků je ovšem omezené, a
pokud by se tato podpora rozprostřela celoplošně a do velkého množství oblastí, její dopad by byl pro
region téměř zanedbatelný. Proto pravidla Programu LEADER ve vlastním zájmu nutí MASky stanovit
si na celé šestileté období trvání programu tzv. Strategický plán LEADER, v němž MAS ve shodě s
vlastní členskou základnou i širokou veřejností a na základě znalosti potenciálu svého území vybere
oblasti venkovského života, do nichž tuto podporu nasměruje. Tímto dokumentem pro Uničovsko,
o.p.s. je Strategický plán LEADER "Uničovsko, o.p.s. 2007-2013".
Regionální partnerství Uničovsko, o.p.s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí
na území 8 obcí Paseka, Nová Hradečná, Lipinka, Troubelice, Medlov, Šumvald, Dlouhá Loučka,
Újezd.
Uničovsko, o.p.s. je regionálním sdružením podnikatelů, spolků, místních samospráv, fyzických osob
a zemědělců, kteří se odhodlali svými aktivitami a projekty přispět k naplňování principů udržitelného
rozvoje obsažených v SPL Uničovsko, o.p.s. 2007-2013. Ta stanovuje priority, do kterých je v letech
2007-2013 soustředěna realizace projektů. Díky této koncentraci úsilí a nápadů je výsledkem vyšší
dopad rozvoje (vyšší přidaná hodnota). Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle je realizace
Strategického plánu LEADER SPL "Uničovsko, o.p.s. 2007-2013", který s přispěním prostředků
Evropské Unie a státního rozpočtu ČR umožňuje realizaci a finanční podporu rozvojových projektů .
Rozvojové partnerství je místem spolupráce lidí pracujících v různých oborech a institucích v sektoru
veřejném či soukromém. Vytváří prostor pro trvalou výměnu informací a zkušeností, podněcuje
přirozený proces učení prostřednictvím komunikace, zvyšování znalosti o regionu, ale i vzdělávání
podnikatelů, spolků a zástupců veřejné správy v oblastech projektového řízení a financování projektů.
„Prolomení" bariér tradičně oddělených sektorů přinese nové i novátorské myšlenky (inovace), které
budou zvyšovat bohatství území MAS Uničovsko, o.p.s..

Struktura MAS Uničovsko, o.p.s.

Název a rok založení MAS
Název:
Uničovsko, o.p.s.
Rok založení: 2006

Počty členů v MAS v době založení MAS a v současnosti podle sektorů

Původní stav*
Počet obcí

7

Počet obyvatel

10.518
2

Rozloha MAS (km )**

150.62

Počet členů celkem

18

veřejný sektor

7

neveřejný sektor

11

Stav k 31. 12. 2012
9
22 716
201,4
22
9
13

Finanční plán podle Fichí (v % na celé období)
FICHE
Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků
Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova
Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb
venkova
Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Fiche č. 7 – Podpora rozvoje cestovního ruchu

Podíl na
celkovém
financování
21 %
12 %
0%
14 %
41 %
7%
5%
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Členové MAS (22)





družstvo Obchodní družstvo Dlouhá Loučka,
se sídlem Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 783 86, IČ: 476 77 449
jednající panem Ing. Josefem Červeným – předsedou představensta a panem
Miroslavem Diblíkem místopředsedou
obchodní společnost MESPOL Medlov, a.s.,
se sídlem Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 258 16 403
jednající panem Ing. Janem Škopem – předsedou představenstva



Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace,
se sídlem Medlov 79, PSČ 783 91 Uničov, IČ:71002162
jednající panem Mgr. Ondřejem Schulzem – ředitelem školy



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
se sídlem Medlov č.p. 28, PSČ 783 91 Uničov, IČ: 75126192
jednající paní Vlasta Švubová



obchodní společnost TAGROS a.s.,
se sídlem Troubelice č. 24, okres Olomouc, PSČ 783 83, IČ: 607 93 066
jednající panem Ing. Bohuslavem Nevěřilem – jednatelem společnosti



družstvo Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova,
se sídlem Újezd č.p.336, část Újezd, PSČ 783 96 Újezd u Uničova, IČ: 001 47 931
jednající panem Ing. Svatoplukem Martínkem – předsedou představenstva a panem
Ing. Vítězslavem Svobodou – členem představenstva



obchodní společnost Paseka, zemědělská a.s.,
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ:253 56 411
jednající paní Janou Krasulovou –předsedkyní představenstva



Obec Paseka,
Paseka č.p. 17, PSČ 783 97, IČ: 299316
jednající panem Jiřím Blažkem – starostou obce



Obec Medlov,
Medlov 194, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 00575666
Jednající panem Ing. Jan Zahradníčkem – starostou obce



Obec Šumvald,
Šumvald č.p. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537
jednající panem Ing. Josefem Šenkem – starostou obce



Obec Troubelice,
Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 00299570
jednající panem Bc.Ondřejem Plačkem – starostou obce



Obec Nová Hradečná,
Nová Hradečná č.p. 193, PSČ 783 84, IČ: 00575658
jednající panem Ing. Tomášem Müllerem – starostou obce



Obec Dlouhá Loučka,
1. máje 116, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka, IČ: 00298794
jednající panem Ladislavem Koláčkem – starostou obce



Obec Újezd,
Újezd 83, PSČ 783 96 Újezd, IČ: 00299618
jednající panem Petrem Přichystalem– starostou obce



pan Martin Dušek
bytem Troubelice 192, PSČ 783 83 Troubelice



pan Jan Špička,
bytem Troubelice – Lazce 72, PSČ 783 83 Troubelice



pan Milan Mazák,
bytem Zámecká 373, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka



Obec Lipinka
Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice, IČ 00302911
jednajícím paní Mgr. Zdeňkou Černou-starostkou obce






pan Josef Krpec
bytem Újezd u Uničova 3, PSČ 783 96 Újezd u Uničova





TJ Sokol Dlouhá Loučka, IČ: 60780886
Jednající panem Vladimírem Konůpkou,
Sportovní 371, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka




pan Josef Dušek
bytem Dlouhá Loučka 9.května 125, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka
Město Uničov,
Nám.T.G.Masaryka č. 1, 783 91 Uničov, IČ: 00299634
jednající panem Mgr.Daliborem Horákem– starostou obce

Členové Výběrové komise:
Bc. Ondřej Plačko , Troubelice
Vlastimila Švubová
Ing.Jan Škop
Jiří Blažek, Paseka - starosta
Ing. Bohuslav Nevěřil
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Organizační schéma obecně prospěšné společnosti
Valná hromada

Správní rada =
Programový výbor

Výběrová komise

Jmenování
Odpovědnost

Ředitel-Manažer

Dozorčí rada
=
Monitorovací
výbor

SPL Uničovsko
2007 - 2013

Sekretariát MAS:
Pracovníci MAS,
Účetní

Řízení
Spolupráce
Kontrola

Správní rada











Jana Krasulová
Ing. Bohuslav Nevěřil
Ing. Svatopluk Martínek
Ing. Jan Škop
Štěpán Červený
Jiří Blažek
Ing. Tomáš Müller
Ing. Josef Šenk
Vlastimila Švubová
předseda správní rady : Ing. Tomáš Müller

Dozorčí rada





Ing. Jan Zahradníček
Milan Mazák
Vladimír Konupka
předseda dozorčí rady : Ing. Jan Zahradníček
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
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Realizace Strategického plánu LEADER Uničovsko, o.p.s. v roce 2012
1. základní informace
MAS Uničovsko, o.p.s. od roku 2008 naplňuje Strategický plán LEADER Uničovsko, o.p.s. 2007-2013
(dále jen SPL) popisující cíle, nástroje a opatření k rozvoji území. Díky získané finanční podpoře
v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila první výzvy, které
nasměřují do tohoto území v letech 2008-2013 zhruba 40 milionů Kč dotačních prostředků. Výzvy
umožňují žadatelům po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových projektů, které jsou
v souladu se SPL. Na základě každoročních veřejných výzev podávají žadatelé na MAS žádosti o
dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“ programu
rozvoje venkova ČR (dále jen žádosti o dotaci). Žádosti jsou podávány v rámci jednotlivých fichí
(opatření), což jsou závazné dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria a další
podmínky jednotlivých oblastí podpory.

Jednotlivé fiche :

Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků
Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova
Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova
Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Fiche č. 7 – Podpora rozvoje cestovního ruchu
2. příprava na vyhlášení výzvy
Historicky první výzvu Programu LEADER vyhlásilo Rozvojové partnerství již v roce 2008 a proto se
příprava na další kolo mohla opřít o nejrůznější získané zkušenosti. Na podzim 2008 proběhlo v MAS
interní připomínkovací řízení, kde se mimo jiné sbíraly náměty ke stávající podobě Fichí a SPL. Na
následných jednáních orgánů MAS bylo stanoveno rozdělení alokace mezi koncové projekty a zázemí
MAS. MAS si rovněž odsouhlasila harmonogram realizace SPL pro rok 2010. V něm se počítalo s
vyhlášením Výzvy začátkem března, uzávěrkou koncem dubna a registrací Žádostí na RO SZIF v
červnu. Dále byl ponechán prostor pro případné vyhlášení druhé výzvy, která by proběhla v období
červenec – srpen s registrací na RO SZIF v říjnu. Pro druhou výzvu byla ponechána v rezervě také
určitá finanční alokace.
3. administrace žádosti
Po uzávěrce Výzvy pak ihned započala třístupňová kontrola podaných Žádostí. Hned při podání to
byla kontrola úplnosti, kdy se ověřovalo, zda byla žádost podána ve správném formátu, v příslušném
počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala administrativní kontrola dle
vlastních kontrolních listů, jejímž předmětem bylo podrobné přezkoumání obsahu Žádosti a její soulad
se závaznými vzory a pravidly. Po odstranění nedostatků pak byla třetí kontrolou tzv. kontrola
přijatelnosti,
4. výběr projektu
V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Úvodním aktem bylo
intenzivní školení členů Výběrové komise. Program i délka byla přizpůsobena připomínkám a
zkušenostem z roku 2008 a 2009. Po ukončení následovalo zasedání Výběrové komise, kde došlo k
rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele, každý projekt hodnotili tři hodnotitelé, přičemž při
rozdělování byl brán zřetel na minimalizaci možných střetů zájmů. Definitivně tak bylo schváleno
pořadí projektů doporučených k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace. Pak byly veškeré
hodnocené Žádosti předány s výsledným pořadím a doporučením na RO SZIF Olomouc k
zaregistrování. Na základě administrativních kontrol došlo u doporučených Žádostí k odstranění
drobných nedostatků. Po několika měsících příjemci podepsali Dohody o poskytnutí dotace a mohou
se tak pustit do realizace svých záměrů.

Rozdělení programu dle jednotlivých let (a procentuální rozdělení)
číslo
fiche

Fiche
Podpora rozvoje
zemědělských
1 podniků
Podpora zakládání a
2 rozvoje mikropodniků
Rozvoj cestovního
3 ruchu
Zvýšení atraktivity
4 venkova
Zkvalitnění občanské
vybavenosti a služeb
5 venkova

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem

%

907 034

0

848 040

760 000

1 464 960

3 980 034

15

0

0

891 559

590 400

829 800

2 311 759

9

0

0

0

0

958 500

958 500

4

605 591 1 204 986

0

4 127 342

16

0 11 913 901

46

0 2 316 765

3 623 204 3 041 063 3 725 151 1 524 483

Ochrana a rozvoj
6 kulturního dědictví

0

0

669 858

328 825

1 075 000

2 073 683

726 915

726 915

3

5 055 175 26 092 134

100

Podpora rozvoje
7 cestovního ruchu
Celkem

4 530 238 5 357 828 6 740 199 4 408 694

8

Objem rozdělených dotací dle typu subjektu
Typ
Výzva č.1
subjektu
Zemědělci
Firmy
Obce

Výzva
č.2

Výzva
č.4

Výzva
č.5

Výzva
č.6

Výzva
č.7

Souhrn
(abs.)

0

848 040

0

760 000

0

0

2 515 074

10

0

0

0

891 559

0

590 400

2 294 760

497 806

1 979 765

8

3 058 294

490 000

1 978 734

17 707 701

73

0

0

108 000

1 418 595

6

585 000

0

585 000

2

3 369 760

2 584 540

24 206 135

100,0%

2 922 140

0

2 435 688

0

0

3 299 302
954 000

390 339
356 959

4 530 238

2 922 140

2 435 688

5 992 901

747 298

4 408 694

Počet podpořený projektů dle typu subjektů
Typ
subjektu
Zemědělci
Firmy
Obce
NNO
Církve
Celkem

Výzva Výzva
č.1
č.2

Výzva
č.3

Výzva
č.4

Výzva
č.5

Výzva
č.6

Výzva Výzva Souhrn
č. 7
č. 8
(abs.)

Souhrn
(%)

3

0

0

2

0

2

0

0

7

11,9

0

0

0

3

0

2

8

1

14

23,7

4

4

5

6

1

2

1

9

32

54.2

0

0

0

2

1

0

0

1

4

6,8

2

0

2

3,4

11

11

59

100,0%

7

Souhrn
(%)

0

Církve
Celkem

Výzva
č.8

907 034

3 623 204

NNO

Výzva
č.3

4

5

13

2

6

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekty schválené z vyhlášené 1. výzvy MAS PRV ze dne 9.2.2009 – tzn. 5 kolo
Výstup MAS: Výzva č.1
Rok

2008

Alokace:

4 987 635 Kč

Projekty:

4 836 778,0 Kč
150 857,0 Kč

Zázemí MAS
Zdroj: VZ 2008
Fiche 1
Žadatel

Název projektu

Schválená dotace

Rekonstrukce
víceúčelové haly na
sklad obilí

Tagros a.s.

609 834

Boudy pro telata

Obchodní družstvo Dlouhá Loučka

114 000

Modernizace
chlazení mléka

MESPOL Medlov, a.s.

183 200

Celkem

907 034

Fiche 5
Žadatel

Název projektu

Rekontrukce střechy
mateřské školy
Obec Dlouhá Loučka
v Dlouhé Loučce

Dotace

1 240 000

Dětské hřiště
Troubelice

Obec Troubelice

705 821

Podpora zdravého
životního stylu –
dětská hřiště a
odpočinkové plochy

Obec Šumvald

973 951

Dětské hřiště v obci
Paseka na parcele
č.2253/15 -1.etapa

Obec Paseka

703 432

Celkem

3 623 204

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekty schválené z vyhlášené 2. výzvy MAS PRV ze dne 30.10.2009 – tzn. 7 kolo
Rok

2009

Alokace:

6 697 268,0 Kč

Projekty:

5 357 818,0 Kč

Zázemí MAS

1 339 450,0 Kč

Výstup MAS: výzva č.2
Zdroj: Seznam projektů vybraných k podpoře vč. požadované výše dotace

Fiche 4:
Žadatel

Název projektu

Schválená dotace

Obec Paseka

Obnova místní kom. na parcele č.2755/29 a
2202/2 v obci Paseka, výsadba zeleně a
nákup techniky

1060000

Fiche 5:
Žadatel
Obec Újezd

Název projektu
Dětské hřiště I. a II.etapa

Schválená dotace

Obec Paseka

Výstavba dětského hřiště v obci Paseka, na
parcele č. 2253/15 - II. etapa

Obec Troubelice

Víceúčelové hřiště Troubelice

1 077 334 Kč
480 609 Kč
1 444 099 Kč

Celkem rozděleno (součet )

2 504 099

Projekty schválené z vyhlášené 3. výzvy MAS PRV ze dne 5.3.2009– tzn. 8 kolo
Rok
Zbylá alokace 2009
Výstup MAS: výzva
č.3
Fiche č.4
Žadatel

2009
2 853 719,0 Kč

Název projektu

Dotace

Obec Nová Hradečná

Vybudování místní komunikace k
rodinným domům

807208

Obec Troubelice

Park pro volnočasové aktivity

590310

Obec Medlov
Celkem

Návrh úprav veřejných ploch v obci a
nákup techniky na údržbu veřejné zeleně
v obci Medlov

409906
1807424

Fiche 5
Žadatel

Název projektu

Dotace

Obec Dlouhá Loučka

Výměna osvětlení a zhotovení kazetových
podhledů

546119

Obec Nová Hradečná

Modernizace MŚ, oÚ, kulturního domu a
tělocvičny Nová Hradečná

856800

Celkem

1402919

Celkem za výzvu
Celkem rozděleno (součet )

2 435 688

Projekty schválené z vyhlášené 4. výzvy MAS PRV ze dne 18.2.2010
Rok

2010

7 593 732,0 Kč
6 317 199,0 Kč

Alokace:
Projekty:
Zázemí MAS

1 276 533,0 Kč

Výstup MAS: 4. výzva
(zdroj: Žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 – vybrané a podpořené)

Fiche č.1
Žadatel
ZODV Újezd
OD Dlouhá Loučka

Název projektu
Spalování biomasy z vlastní
zemědělské produkce

Dotace
798 640,0 Kč

Boudy pro telata

49 400,0 Kč

Celkem

848 040,0 Kč

Fiche č.2
Žadatel
PAPEDO Paseka s.r.o.
Bezpečné stavby
Martin Dušek

Název projektu
Nákup pece pro pekárnu

Dotace
123 000,0 Kč

Rozvoj firmy BEZPEČNÉ STAVBY
s.r.o.

498 000,0 Kč

Pořízení techniky pro práci
reklamního studia

270 559,0 Kč

Celkem

891 559,0 Kč

Fichč č.4
Žadatel
Obec Šumvald

Název projektu
Úprava veřejných prostranství a
chodníků

Dotace
605591

Celkem

605591

Fichč č.5
Žadatel

Název projektu

Dotace

Obec Nová Hradečná

Dětské hřiště v Nové Hradečné

715855

Obec Paseka

Rekonstrukce střešního pláště
budovy kulturního domu a obecního
úřadu Paseka

1097398

DSH Medlov

Rekonstrukce hasičského areálu

306000

Obec Troubelice

Dětské hřiště troubelice Sídliště

210600

Ocelová tribuna a zázemí pro
sportovní akce I. Etapa

648000

TJ Medlov

Celkem

2977853

Fiche č.6
Žadatel
Obec Nová Hradečná
Fara Paseka

Název projektu
Restaurování kaple v Nové
Hradečné
Restarování kostela sv. Kunhuty v
Pasece

Dotace
129858
540000

Celkem

669858

5 992 901,0 Kč

Celkem rozděleno (součet )

Projekty schválené z vyhlášené 5. výzvy MAS PRV ze dne 23.9.2010
Rok

2010

Zbylá alokace 2010

324 298,0 Kč

Výstup MAS: 5. výzva
Zdroj: Seznam podpořených Žádostí o dotaci
v rámci opatření IV.1.2 – 5. výzva MAS

Fiche č.5
Žadatel
TJ Dlouhá Loučka

Název projektu
Dětské hřiště v Dlouhé Loučcce

Obec Újezd
Celkem

Dětské hřiště Rybníček

Celkem rozděleno (součet
)

Dotace
356959
390339
747298

747 298

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekty schválené z vyhlášené 6 výzvy MAS PRV z 22.2.2011 v rámci 12. kola PRV
Rok

2011

4 484 690,0 Kč

Alokace:

Fiche č. 1
Žadatel

Název projektu

Dotace

TAGROS, a.s.

Třídící linka na ovoce

660000

Josef Dušek

Briketovací lis pro vlastní zemědělskou
produkci

100000

760000

Celkem
Fiche č.2
Žadatel

Název projektu

Dotace

Josef Krpec

Podpora předčišťovacího zařízení pro
pálenici

269 400,0 Kč

Jan Špička

Podpora strojního vybavení

321 000,0 Kč

Celkem

590 400,0 Kč

Fiche č.4
Žadatel

Název projektu

Dotace

Obec Nová Hradečná

Vybudování chodníku u školy v Nové
Hradečné

1 204 986,0 Kč

Celkem

1 204 986,0 Kč

Fichč. 5
Žadatel

Název projektu

Dotace

Obec Dlouhá Loučka

Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 99kulturní dům spočívající v provedení nové
střechy

1 524 483,0 Kč

Celkem

1 524 483,0 Kč

Fichč. 6
Žadatel

Název projektu

Obec Újezd

Restaurování hřbitovní zdi v Újezdě

Celkem

Dotace
328 825 Kč

328 825 Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekty schválené z vyhlášené 7. výzvy MAS PRV ze dne 31.1.2012
Pořad
ové
číslo
žádos
ti o
dotaci

1.

2.

3.

4.

Název žadatele
Mespol Medlov a.s.,
783 91 Medlov č.p.
238
Obchodní družstvo
Dlouhá Loučka,
Uničovská 564, 783
86 Dlouhá Loučka
Římskokatolická
farnost Dlouhá
Loučka, 783 86
Dlouhá Loučka č.p.
220
Římskokatolická
farnost Nová
Hradečná, 783 83
Nová Hradečná č.p. 2

Fiche

Výše
požadov
ané
dotace

NUTS
5

Počet
získaný
ch
bodů

Dodávka čelního
nakladače B 861

1

302.960,-

Medlov

90

26.1.20
12

Zem.technologie
na čištění obilovin
a olejnin

1

648.000,-

Dlouhá
Loučka

126

25.1.20
12

Oprava kamenné
zdi kolem kostela

6

495.000,-

Dlouhá
Loučka

135

30.1.20
12

Restaurování prvků
kostela sv. vavřince
v Nové Hradečné

6

90.000,-

Nová
Hradečn
á

180

2

102.000,-

Újezd u
Uničova

120

1

34.000,-

Újezd u
Uničova

24

6

490.000,-

Medlov

90

2

540.000,-

Šumval
d

171

1

280.000,-

Újezd u
Uničova

132

2

187.800,-

Troubeli
ce

165

1

200.000,-

Dlouhá
Loučka

39

Datum
podání
Žádosti
o dotaci
na MAS

Název projektu

16.1.20
12

5

Josef Krpec, 783 91
Újezd u Uničova č.p.
3

30.1.20
12

6

Jiří Pavelčík, 783 96
Újezd u Uničova č.p.
283

30.1.20
12

7

Obec Medlov. 783 91
Medlov č.p. 194

30.1.20
12

8

Pavel Krestýn, 783
85 Šumvald č.p. 398

30.1.20
12

9

ZODV Újezd, 783 96
Újezd u Uničova č.p.
336

31.1.20
12

10

Martin Dušek, 783 83
Troubelice č.p. 192

31.1.20
12

11

Josef Dušek, 783 86
Dlouhá Loučka
č.p.125

31.1.20
12

Podpora podnikání
v oboru
pěstitelského
pálení
Pořízení
štěpkovacího stroje
pro ovocné sady
Restaurování
(oprava) hřbitovní
zdi
Podpora podnikání
v oboru pěstitelské
pálení
Analyzátor
kvalitativních
parametrů obilovin
a olejnin
Nákup technologie
na výrobu reklamy
a rekonstrukce
objektu pro
podnikání
Briketovací lis pro
vlastní
zem.produkce

celkem

3.369.760,
-

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
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Projekty schválené z vyhlášené 8.výzvy MAS PRV ze dne 1.10.2012
Název žadatele

IČ

Název projektu

Obec Lipinka

00302911

Obec Nová Hradečná

00575658

Obec Újezd

00299618

Rozvoj venkovské
turistiky v Lipince Putování Lipinkou
Rozvoj venkovské
turistiky v Nové Hradečné
- Putování po Nové
Hradečné
Rozvoj venkovské
turistiky v Újezdě Putování historií obce
Újezd
Rozvoj venkovské
turistiky na Uničovsku –
„Putování Uničovskem“
„Vláčkem (vlakem) za
koníčky“ – zážitková
stezka pro děti a mládež
Víceúčelové hřiště
Troubelice
Rozvoj venkovské
turistiky v Šumvaldě Putování panstvím
Pulchra Silva
Rozvoj venkovské
turistiky v Pasece Putování za vodníkem
Půjčovna sport.zařízení v
Medlově

Město Uničov

00299634

Orel jednota Troubelice

64990877

Obec Troubelice

00299570

Obec Šumvald

00299537

Obec Paseka

00299316

Obec Medlov

00575666

Dotace (Kč)

90.000

198.000

128.700

117.000
108.000
662.115

90.000
226.800
64.800
1.685.415

5. Kontrola RO SZIF Olomouc
Počátek roku 2009 poznamenal spor o změny v pravidlech PRV ohledně neproplácení DPH u
žadatelů typu obec a dobrovolné sdružení obcí. Naštěstí se i díky tlaku NS MAS podařilo pro příjemce
v 5. kole PRV, mezi něž patřili i někteří naši žadatelé, DPH zachovat ve způsobilých výdajích, v
dalších kolech se však DPH u obcí a DSO stává definitivně nezpůsobilým výdajem. Díky zpoždění tak
byly Dohody o poskytnutí dotace mezi SZIFem a úspěšnými příjemci z Výzvy podepsány až v dubnu
2009 a někteří příjemci museli upravit harmonogramy realizace. K žádným dramatickým komplikacím
však nedošlo. Kancelář MAS byla po celou dobu plně k dispozici příjemcům, poskytovala konzultace,
připravovala a schvalovala Hlášení o změnách, kontrolovala a schvalovala Žádosti o proplacení,
účastnila se Kontrol SZIFu na místě po ukončení realizace. Kontrolou prošla také kancelář MAS ze
strany RO SZIF. Kontroloři orazítkovali originály dokladů týkajících se programu LEADER, také ověřili,
že došlo ke skutečnému nákupu proplacené techniky a kancelářského vybavení.
6. Propagace MAS :
Regionální partnerství pořídilo sadu propagačních předmětů s vlajkou EU, logy LEADER, MAS a PRV.
Jednalo se o propisky, složky,vizitkáře, samolepky, hrníčky, tašky, čokoládky a biskvity. V neposlední
řadě byl Program LEADER a naše MAS prezentována na několika akcích. Propagace probíhá
prostřednictvím :



internetu: Strategie MAS Uničovsko je zveřejněna na internetových stánkách, kde jsou
taktéž zveřejňovány aktuální informace, stanovy MAS, a další související informace (např.
vyhlášení výzev apod.),



místních médií: standardně poskytované informace o činnosti a Strategii MAS je
zveřejněna ve všech obecních zpravodajích a také na obecních vývěsních tabulích. MAS
Uničovsko dále vyhotovila propagační materiál, který je k dispozici zájemcům kanceláři
MAS,



informačního letáku, banneru, který je v kanceláři MAS a na internetových stránkách zpravodaj




seminářů, workshopů a školení.viz. část výroční zprávy
sportovní turnaj žáků ve florballu dětské dny, charitativní sbírka pro Klokánek (FOD)
v Dlouhé Loučce

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2012 ( v tis. Kč)
1. Název : Uničovsko, o. p. s.
Sídlo: Medlov 194, 783 91 Uničov
2. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2012: 1
Z toho řídících: 1
3. Výše účetního hospodářského výsledku =ztráta 25.474,- (údaje jsou v celých Kč).
4. Společnost MAS Uničovsko, o. p. s. je zapojena do Programu rozvoje venkova, metoda
LEADER. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond. Jednak společnosti
plynou dotace z hlavního programu a jednak je společnost zapojena do projektů spolupráce
Nerez a Sport a hry bez hranic. Dotace z hlavního programu je průběžně vyúčtovávána,
programy spolupráce jsou již ukončeny, ale doposud nebyly vyúčtovány
5. Účetní a daňové odpisy jsou shodné a to ve sk. 2

65.860,- Kč.

6. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nejsou vykázány.
7. Zákonná rezerva není tvořena.
8. Opravné položky k majetku nejsou tvořeny.

Náklady v Kč

V tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady
Ostatní náklady celkem
daně
odpisy

92
389
731
40
5
66

Náklady celkem

1.342 tis. Kč

Výnosy v Kč
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Ostatní výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

V tis. Kč
253
1.008
3
53

Výnosy celkem

1.317 tis. Kč

Hospodářský výsledek

- 25 tis. Kč

Výroční zpráva za rok 2012 byla schválena valnou hromadou Uničovsko, o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Významné aktivity MAS Uničovsko o.p.s. v roce 2012
V roce 2012 byly podpořeny následující projekty spolupráce, ve kterých je naše MAS
Uničovsko, o.p.s. partnerem :
Doporučené Žádosti o dotaci 15. kola příjmu v rámci opatření
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ve dnech 7., 11. a 12. 6. 2012 proběhla veřejná prezentace projektů spolupráce
zaregistrovaných v 15. kole Programu rozvoje venkova. V následujících dnech 13. a 14. 6.
2012 zasedala Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců
Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní sítě Místních akčních skupin.
Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace
11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke
spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149 Kč.
Naše místní akční skupina měla dva úspěšné projekty spolupráce
Sport a hry bez hranic RÝMAŘOVSKO, o.p.s. výše dotace 1 350 000 Kč. a Uničovsko,
o.p.s. výše dotace
1 063 800 kč. tzn. celková výše dotace 2 413 800 Kč
Metoda LEADER Budoucnost venkova - výše dotace pro MAS Uničovsko, o.p.s.
Uničovsko, o.p.s. 254 700 Kč, celková výše dotace na projekt činí 3 270 600 Kč

----------------------------------------------------------------------Regionální značka HANÁ získala pro svou propagaci novou energii
Zviditelnit místní výrobky a služby z Hané a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je
cílem nového projektu čtyř místních akčních skupin z Olomouckého kraje. Projekt „Nová
energie pro regionální značku“ je zaměřen na posílení propagace značky HANÁ regionální
produkt®, která je určena výrobcům tradičních výrobků z Hané, které jsou kvalitní, šetrné k
životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k regionu.
„Propagace regionální značky Haná nebyla dosud příliš velká, proto je nutné ji hned na
začátku hodně posílit. Z tohoto důvodu vydáme velké množství propagačních materiálů, které
budou k dispozici na všech společenských a kulturních akcích pořádaných v rámci projektu,“
řekla manažerka projektu Ing. Miloslava Hrušková.
V rámci projektu uspořádáme jarmarky regionálních výrobků v lázních Skalka, v
městyse Dřevohostice, v Hanáckém skanzenu v Příkazech a na pouti v Nové Hradečné.
Nakoupíme propagační stánky a pořídíme propagační materiály. Vznikne publikace

rozhovorů s výrobci, složka s kartičkami o výrobcích, vydáme skládačky a visačky,
propagační cedule a bannery. Uskutečníme také seminář určený všem výrobcům v regionu,
kteří by se mohli do projektu zapojit.
Projekt by měl také přispět ke zvýšení identifikace místních obyvatel s regionem
a jeho tradicemi a posílit udržitelný cestovní ruch. „Turisté, kteří objevují region a užívají si
jeho atmosféru novým netradičním způsobem, stejně jako místní obyvatelé, mohou nákupem
značených výrobků podporovat místní výrobce. A výrobci získají díky značce a její
intenzivnější podpoře různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce,“ dodala regionální koordinátorka značky Julie
Zendulková.
Celkové náklady projektu jsou 775 tisíc korun, z toho téměř 700 tisíc korun pokryje
dotace z Programu rozvoje venkova LEADER. Tu na tento projekt získaly spolupracující
místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), Partnerství Moštěnka,
Uničovsko a Prostějov venkov.
Projekt spolupráce „SPORT a HRY BEZ HRANIC“
Výstavba 2 víceúčelových hřišť v Medlově a v Rýmařově byla provedena v rámci projektu,
který získal finanční podporu z PRV ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Na
projektu spolupracuje MAS Uničovsko, o.p.s. s MAS Rýmařovsko, o.p.s. Za cca 1,6 mil. Kč
vyrostlo víceúčelové hřiště v Rýmařově a za cca 1,3 mil. Kč vyrostlo víceúčelové hřiště
s umělým trávníkem v Medlově. Slavnostní otevření proběhlo 5.10.2012 a bezprostředně poté
si hřiště vyzkoušeli vysloužilí fotbalisté jednotlivých týmů tzn. starých gard, které předvedly
kvalitní a rychlou kopanou.Za MAS Uničovsko i MAS Rýmařovsko nastoupil zkušený tým
nadšených sportovců, který si převzal z rukou předsedy místní akční skupiny pohár pro vítěze
turnaje.Loučili jsme se s pocitem dobře odvedené společné práce, jejímž výsledkem jsou 2
nově vybudovaná víceúčelová hřiště, která budou dobře sloužit malým i velkým po mnoho
let.

Otevření naučné stezky na Bradlo 10.10.2012 v Nové Hradečné
Naučná stezka krajinou památného Bradla se slavnostně otevřela za přítomnosti starostů z
blízkého okolí pro děti i rodiče. Na sedmikilometrové cestě Vás čekají neejen zastavení
s hracími panely nebo informačními cedulemi, ale také hry, dřevěná zvířátka, zábava a
malinko poučení o přírodě, jejich zákonech či životě v lese.

Turnaj ve vybíjené žáků základních škol 1-5.třída
Dne 18. 12.2012 se vybrané děti ze základních škol z 1. ročníku až z 5. ročníku zúčastnily turnaje ve
vybíjené. Turnaj se konal v hale TJ Sokol v Nové Hradečné. Turnaje se zúčastnily celkem 4 základní
školy z Paseky,Medlova, Troubelic a Nové Hradečné. Týmy byly rozděleny do dvou skupin A, B. Do
boje o nejlepší umístění se děti zapojily s velkou razancí a oblíbenou hru si užívaly . Nakonec první
místa si vybojovali žáci základních škol Nová Hradečná a Troubelice. Důležitější však je, že děti hrály s
neuvěřitelným nasazením a byly rovnocennými soupeři. Děti si turnaj velmi užily a tak vám můžeme

slíbit, že i v příštím roce turnaj uspořádáme. Při trénincích tedy nepolevujte a příště možná přivezete i
Vy pohár.

Projekt spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC
Jak jsme informovali projekt na vybudování víceúčelového hřiště v Medlově byl podpořen
k realizaci. Tento projekt je uskutečňován ve spolupráci s MAS Rýmařovsko, o.p.s. Na území
MAS Uničovsko, o.p.s. je z tohoto projektu podpořena výstavba víceúčelového hřiště
v Medlově a na území MAS Rýmařovsko, o.p.s. se vybudovalo nové víceúčelové hřiště
v Rýmařově. Obě hřiště byla vybudovaná v řádném termínu a byla slavnostně otevřena
fotbalovým utkáním tzn. starých gard dne 5.10. 2012.
Sportovní hry 14.9.2012 na Rýmařovsku proběhli mezi žáky ZŠ Medlova a ZŠ Jelínkova
z Rýmařova. Žáci se zúčastnili přespolního běhu, malé kopané a vybíjené.
Florbalový turnaj o pohár předsedy MAS Uničovsko, o.p.s. starších žáků základních
škol z území Uničovska, který se uskuteční 27.9.2012 v Dlouhé Loučce.
Turnaje se zúčastnili žáci ZŠ Medlov, Dlouhá Loučka, Troubelice, Šumvld a Rýmařov. První
místo obsadilo družstvo žáků ZŠ Dlouhá Loučka, druhé místo obsadila ZŠ Troubelice, třetí
místo ZŠ Šumvald, na čtvrtém místě ZŠ z Rýmařova a na páteém místě žáci ZŠ Medlov.

Vyhodnocení grantového programu na podporu spolků a místních organizací na území
MAS Uničovsko, o.p.s.
Je dnes vzácností, když se lidé sejdou a organizují dobrou věc aniž by očekávali finanční
odměnu a odměna spočívá ve spokojenosti a ústním ocenění účastníků a proto se rozhodla
naše MAS Uničovsko, o.p.s. podpořit aktivity pořádané spolky a místními sdruženími.
Pohlazení po duši je jev, který se v dnešní společnosti stává nedostatkovým zbožím a je
vzácným kořením, proto se ho chraňme rozvíjejme ho a nešlapme po něm….Níže uvedené
akce byly podpořen finančním příspěvkem. Jsou to akce, kde se scházíme k předávání
zkušeností, ale i posílení soudržnosti a umocnění pomoci nejen mezi samotnými
organizacemi, ale i mezi zástupci obcí, mezi členy organizací a samotnými lidmi, kteří mají
chuť pracovat pro dobrou věc.

Podpořené žádosti místních spolků, které obdrží příspěvek z MAS
Uničovsko, o.p.s. ve výši 2.000 Kč
Poř.č.

žadatel

akce

1

Český svaz
chovatelů

2

Orel Jednota
Troubelice
SDH Lipinka
TJ Sokol
Dlouhá Loučka

Výstava
drobného
hospod.
zvířectva
Mikulášská
nadílka
Živý Betlém
Memoriál
Jaroslava
Valenty

3
4

Požadovaná
částka
2.000 Kč

IČ

2.000 Kč

64990877

2.000 Kč
2.000 Kč

64094901
60780886

72553499

5
6

SDH Nová
Dědina
SDH Nová
Hradečná

7

ZŠ Medlov

8

SDH Újezd

9

SDH Medlov

10

SDH Břevenec

Pohárová soutěž

2.000 Kč

69210543

Výročí 115.let
od založení
SDH
Medlovský
Cross – 9.ročník
Mikulášská
nadílka
Mikulášská
nadílka
Rozsvěcování
vánočního
stromku

2.000 Kč

66181259

2.000 Kč

71002162

2.000 Kč

69210691

2.000 Kč

75126192

2.000 Kč

64991326

celkem

20.000 Kč

Za projekty do regionu EMILIA ROMAGNA
Mikroregion Litovelsko uspořádal Studijní cestu do regionu EMILIA ROMAGNA v Itálii. ve dnech 2225.5.2012.
Třídenní seminář byl určen zejména pro starosty obcí, členy zastupitelstva a zástupce mikroregionů a další
partnery a celý byl zaměřen na představení
regionálních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností mezi oběma stranami.
Zástupci z České republiky vyjeli v úterý 22.5.2012 v ranních hodinách z Litovle směrem do regionu EMILIA
ROMAGNA, aby se na dalších zastávkách v Olomouci, rozrostli na celkový počet 40 zástupců Olomouckého
kraje.

Přejezd přes Rakousko a první zastávka v Itálii byla v Lido di Jesolo, kde proběhlo ubytování a
zázemí na celý pobyt. Lido di Jesolo patří spolu s dalšímu živoucími letovisky (například s městem
Lignano) k takzvané Benátské riviéře. Jako všechna ostatní letoviska v tomto okolí nabízí i Lido di
Jesolo vše od sportovního a kulturního vyžití, přes rušný noční život až po odpočinek na pláži či
možnost zajímavých výletů. Nejseverovýchodnější italský kraj Friuli Venezia, který je oblíbeným
turistickým cílem, sousedí na severu s Rakouskem a na východě se Slovinskem. V severní části Friuli
Venezia se táhnou Karské Alpy a na východě se rozkládá římské město Aquileia a rušný jadranský
přístav Terst, který je i hlavním městem Friuli Venezia. Mezi zajímavá místa patří Udine a kdysi
nádherné římské město Aquileia.Druhý den jsme navštívili italské Benátky – VENEZIA.
Poznávací studijní seminář byl zaměřený na představení regionálních projektů a na vzájemnou výměnu
zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen výsledky dřívější regionální spolupráce, ale
především došlo k získání nových zkušeností a kontaktů k úspěšné budoucí spolupráci.

Za venkovskými projekty do Mikulovska

MAS Uničovsko, o.p.s. člen Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji ve
spolupráci s mikroregionem Uničovsko a partnery Celostátní sítě pro venkov pořádaly
ve dnech 13.-14. září 2011 společný poznávací seminář „VÝMĚNA PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ A
PŘÍKLADŮ ÚSPĚŠNÉ PRAXE SPOLUPRÁCE PARTNERŮ CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV“.
Dvoudenní seminář byl určen zejména partnerům Celostátní sítě pro venkov, také byl určen pro starosty
obcí, členy zastupitelstva a mikroregionů, drobné podnikatele, zemědělce, ale i pro pracovníky
samosprávných úřadů a partnery MAS. Celý byl zaměřen na představení regionálních projektů a na
vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů spolupráce. Zástupci Uničovska vyjeli ve čtvrtek 13. září v
dopoledních hodinách z Uničova směrem do Mikulova.
Přivítali nás zástupci místní akční skupiny MAS Mikulovsko. Mikulovsko je význačnou turistickou
destinací s širokou nabídkou turistických zajímavostí, mezi něž patří také regionální gastronomické
speciality – víno. První zastávka proběhla na sv. Kopečku, kde byl podpořený projekt z Programu
rozvoje venkova přes 1 mil. Kč na rekonstrukci Božího hrobu.. Na vrchol Svatého kopečku až k
poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu nás zavedla křížová cesta. Někdejší
liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik

století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká
knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea. Nová vinařská expozice
Regionálního muzea v Mikulově má nyní tři části. Je to především Zámecký sklep s největší raritou
muzea - obřím vinným sudem z roku 1643, potom "Tradiční vinařství na Moravě" a nakonec galerie
historických vřetenových lisů. Odpoledne jsme navštívili Kozí hrádek. Kozí hrádek patří k jedné ze tří
skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným
volně přístupným odpočinkovým centrem. Zde proběhlo i setkání s podnikateli, kteří získali prostředky
z EU na podporu svého podnikání v oblasti vinařství. Mikulov a okolí patří k tradičním vinařským
centrům. Zeměpisná poloha, klima a různorodost půd Mikulovské vinařské podoblasti s vápencovými
svahy Pálavy ovlivňují nezaměnitelný charakter místních vín. Toho si byli vědomi již staří Římané, kteří
oblast pod Pálavou považovali za území vhodné pro pěstování vinné révy. K významným vinařským
centrům Mikulovské vinařské podoblasti se kromě Mikulova řadí také Valtice a další vinařské obce jako
např. Dolní Dunajovice, Novosedly, Perná, Sedlec, Pavlov, Dolní Věstonice, Horní Věstonice a Brod
nad Dyjí. Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v
krásné přírodě v okolí Pálavy. Tímto malým územím prochází hned několik vinařských naučných stezek.
V Mikulově se s vínem setkáte snad na každém kroku. Vína této podoblasti jsou natolik specifická, že
vyhoví nárokům znalců i milovníků vín všech generací. Druhý den jsme navštívili domácí minipivovar
„MAMUT“, který získal dotaci z programu rozvije kraje. Pivovar se specializuje na ječmenná, spodně
kvašená piva plzeňského typu. To znamená, že si můžete vychutnat klasiku – poctivý, nefiltrovaný a
nepasterizovaný ležák. Pivo je v chuti hořké, ale ne drsné. Ve vůni je krásně cítit slad a chmel. Kvalitní
suroviny jsou vesměs samozřejmostí, ale postupy a doplňující přísady ušly velký kus cesty. Dnes se v
běžné obchodní síti s pivem bez „vylepšovacích“ přísad jen stěží setkáte. Pivovar se snaží zákazníkům
připomenout, jak chutná tradiční poctivé pivo. Pivo vaří na ohni, ze surovin používáme pouze slad,
chmel a vodu a formu pak v závěru ladí ve skutečném kvelbeném sklepě pod zemí. Jestli je tradiční
postup lepší nebo ne, může posoudit každý sám…Pak už nás čekala jen tříhodinová cesta zpět do
Uničova.
Poznávací seminář byl zaměřený na představení regionálních projektů a na vzájemnou výměnu
zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly nejen prohlídkou místních úspěšných projektů
financovaných z prostředků EU zejména Programu rozvoje venkova, ale i možnost další regionální
spolupráce. Vzájemné takovéto získávání nových zkušeností a kontaktů je tím nejdůležitějším krokem
k úspěšné budoucí spolupráci při rozvoji venkovských regionů

Běh na lyžích 21.1.2013 v Rýmařově
V pondělí 21.1.2013 se Rýmařov probudil do mrazivého dne. I přes nepřízeň počasí, perfektně
upravená stopa, skvělý tým pořadatelů, krásné ceny od všech partnerů a sponzorů čekali na účastníky
všech kategorií běhu na lyžích v rámci projektu spolupráce SPORT a HRY BEZ HRANIC.
Děti a sníh k sobě patří stejně přirozeně jako k vodníkovi rybník, k Luciferovi peklo, je tudíž zcela
přirozené , že děti mají všechny předpoklady zamilovat si běh na lyžích. O tom jsme se mohli přesvědčit
přímo na startu, kde se sešlo kolem 70 dětí od prvních tříd až po ty dospělé. Maličké caparty od tří let
výše lze se sjezdovkami na nožičkách potkat kdekoli zcela běžně, děti školního věku na běžkách bývají
k vidění o poznání vzácněji. V Rýmařově tomu tak nebylo. Běhu na lyžích se také zúčastnili žáci ZŠ
Dlouhá Loučka, kteří startovali na tratích dlouhých 1 km a 2 km a pro ty dospělé čekala trať v délce 3
km. Nakonec si první místa vybojovali žáci ZŠ Dlouhá Loučka. Věříme, že i v příštím roce se žákům
podaří zopakovat letošní úspěch, budeme jim fandit a držet palce.
Nesmíme zapomenout ani na dospělé účastníky, kteří běželi na trati dlouhé 3 km a v kategorii žen
získali 1 a 3 místo, v kategorii mužů jsme obsadili místa za stupněmi vítězů.
Velkou výhodou běhu na lyžích je, že běžky potřebují pouze Vaši energii, kterou do ní vložíte sami,
proto neváhejte a můžete na běžkách vyrazit klidně do polí, možná se tam společně potkáme.

METODA LEADER mění vzhled vesnic
.
Metoda LEADER, kterou naše MAS Uničovsko, o.p.s. využívá, podněcuje k aktivitě a
spoluodpovědnosti veřejnosti za dění v obcích a v regionu. Naše Místní akční skupina má možnost
získávat na uskutečnění svých priorit finanční prostředky z programu LEADER. Evropská unie o tomto
programu hovoří jako o nejefektivnějším a hlavně jako o „nejčistším“ rozdělování peněz. Proč ?
Protože o rozdělování peněz nerozhodují úředníci a výběrové komise v Praze nebo v Bruselu, ale
členové v regionu. Tento program nedává možnost korupci a ani manipulaci s výsledky. Kontrola
strany MAS je nejtransparentnější dozorčí orgán. O administraci žádostí a o komunikaci s danými
subjekty se stará projektový tým a bezplatně je k dispozici všem žadatelům a dalším případným
zájemcům o dění v regionu. Rádi Vám poskytneme informace o chystaných nových výzvách, které
budou zveřejněny na www.mas.unicovsko.cz a další bližší informace k financování svých aktivit.
V sedmé výzvě se bude soutěžit o cca 5 mil. Kč. I vy můžete rozhodovat o dění ve vašem regionu.
Kontakty pro bližší informace a bezplatné konzultace :
Ing. Iveta Kopcová
Projektový manažer
Tel 724 717 686
e-mail: mas.unicovsko@email.cz
kancelář - Medlov 194, 783 91 uničov

Co je to LEADER?
Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entrée Actions de Développement de
l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. Tato
iniciativa Evropské unie vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských
oblastí cestou zapojení místních subjektů. Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i
při rozvoji venkova u nás, nejdříve jako pilotní projekty v rámci Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj, později v rámci programů LEADER ČR Ministerstva
zemědělství a Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.
Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle:
-

zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem,

-

zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachvat jeho kulturní dědictví,

-

zamezit odlivu venkovanů do měst,

-

přímo podporovat venkov z rozpočtu EU bez výrazných finančích ztrát,

-

aktivizovat venkov metodou „zdola-nahoru“ („bottom-up“).

Metoda LEADER se řídí sedmi hlavními principy, ukotvenými v Nařízení Evropské komise č.
1698/2005 ze dne 20.září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), článek 61:

strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená
subregionální venkovská území,
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – tzv.místní akční
skupiny (MAS),
přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a
provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám,
víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství,
-

uplatňování inovačních přístupů,

-

provádění projektů spolupráce,

-

vytváření sítí místních partnerství.

MAS / místní akční skupina
Místní akční skupiny (MAS, z angl. „Local Action Group“ – „LAG“) jsou založeny na principu
partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni.
Místní akční skupiny tvoří tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a
aktivní občané. Z hlediska právního postavení jsou to neziskové organizace, nejčastěji
občanská sdružení (o.s.) a obecně prospěšné organizace (ops). Jedná se tedy o jistou formu
institucionalizovaného PPP (Public-Privat Partnership – partnerství veřejného a soukromého
sektoru).
Území jednotlivých MASek musí být celistvé a musí jej obývat mezi 10 a 100 tisíci obyvateli,
s vyloučením měst nad 25 tisíc obyvatel, přičemž každá obec může náležet pouze do jedné
MAS.
Každá MAS pro své území zpracuje mezisektorovou rozvojovou strategii, kterou schválí
všichni její členové. Důležitá je také dostatečná administrativní kapacita pro realizaci
strategie.
Na území ČR deklaruje práci metodou LEADER kolem 160 MAS.

Ing. Iveta Kopcová
MAS Uničovsko, o.p.s.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

