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Uničovsko, o.p.s.
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Medlov č.p. 300
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Střední Morava, Olomoucký kraj
Ing. Tomáš Müller
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Společnost poskytuje hlavní činnosti formou obecně prospěšných služeb za účelem rozvoje
regionu, a to především organizací a podporou kulturních, sportovních a společenských akcí. Dále
aktualizuje rozvojové strategie společnosti. V rámci přijaté strategie rozvoje bude podporovat
rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí:









péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti
spoluúčast na projektech evropské spolupráce
péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí
podpora malého a středního podnikání
péče o rozvoj cestovního ruchu
práce s dětmi, mládeží a seniory
poradenská činnost
propagace území

Region Uničovsko sdružuje město Uničov a 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.

Základní údaje o území
Obec

Počet obyvatel

Hustota osídlení
(ob.km -2)

Rozloha [ha]

Dlouhá Loučka
Paseka
Šumvald
Troubelice
Újezd
Uničov
Lipinka
Medlov
Nová Hradečná

1 967
1 260
1 714
1 893
1 424
11 638
213
1 580
830

2 661
2 284
2 099
1 885
1 859
4 826
249
3 131
1 140

74
55
82
100
77
241
86
50
73

MAS Uničovsko

22 519

20 134

112

Zdroj: ČSÚ; Sada dat pro MAS Uničovsko


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 10. výzvu.

V programovacím období 2007 – 2013 bylo v mikroregionu Uničovsko podpořeno celkem 72
projektů. Celkový objem skutečně proplacených dotačních prostředků činil 26.575.142 Kč.
Základní struktura financování MAS

Kategorie
Projekty
Zázemí MAS
Celková alokace
Projekty spolupráce

2008
3826338
149080
4987635

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2840721 4130600 5820992
896937,94
1339450 1276533
860990 799099,96

249144,04

4841930 5114561
6697268 7593732

4484690 4417581

5128591

883516

1025718

Zdroj : SZIF

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

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.

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. Lenka Králová 583 435 179 obec@lipinka.cz

Vznik MAS Uničovsko, o.p.s. je datován ke dni 15. 12. 2006, tehdy došlo k seskupení území
sedmi obcí (Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Újezd, Šumvald, Dlouhá Loučka, Paseka), které
společně od roku 2005 již vzájemně spolupracovaly v rámci Svazku obcí mikroregionu Uničovsko. U
zrodu MAS Uničovsko, o.p.s. bylo přítomno v roce 2006 18 členů z řad veřejné, soukromé i neziskové
sféry.
S narůstající aktivitou MAS docházelo postupně i k dalšímu rozšiřování členské základny, k 4.
3. 2014 bylo členů celkem 37. Původní sídlo MAS bylo v Troubelicích, posléze v roce 2008 došlo
k přesunu sídla do obce Medlov. Mezi lety 2004 – 2006 během prvního programového období EU,
došlo dále k rozšíření území MAS o obec Lipinka (2011) a město Uničov (2012).

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

Tabulka: Členové MAS Uničovsko ke 4. 3. 2014

Člen MAS Uničovsko

IČ

Adresa

1.

Obec Dlouhá Loučka

00298794 1. máje 116, 783 83 Dlouhá Loučka

2.

Obec Medlov

00575666 Medlov 300, 783 91 Uničov 1

3.

Obec Nová Hradečná

00575658 Nová Hradečná 193, 783 84

4.

Obec Paseka

00299316 Paseka 17, 783 97 Paseka

5.

Obec Šumvald

00299537 Šumvald 17, 783 85

6.

Obec Troubelice

00299570 Troubelice 352, 783 83

7.

Obec Újezd

00299618 Újezd 83, 783 96 Újezd

8.

Obec Lipinka

9.

Město Uničov

10.

ZOD Agro Dlouhá Loučka
a.s.

11. MESPOL Medlov, a.s.
Základní škola a Mateřská
12. škola Medlov, příspěvková
organizace
Sdružení hasičů Čech,
13. Moravy a Slezska Sbor
dobrovolných hasičů
14. TAGROS a.s.
15.

Kontakt
585 037 054,
obec@dlouhaloucka.cz
585 031 060,
starosta@obecmedlov.cz
585 032 264,
podatelna@novahradecna.cz
585 039 270,
paseka@unicovsko.cz
585 041 048,
sumvald@sumvald.cz
585 032 108,
troubelice@troubelice.cz

585 035 119,
podatelna@obec-ujezd.cz
583 435 179,
00302911 Lipinka 82, 783 83 Troubelice
obec@lipinka.cz
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 585 088 111,
00299634
1
mu@unicov.cz
Uničovská 564, 783 86 Dlouhá
737 779 554,
47677449
Loučka
zodagro@zodagro.cz
25816403 Medlov 238, 783 91 Medlov

585 004 060,
mespol@mespol.cz

71002162 Medlov 79, 783 91 Uničov

585 031 059,
zsmsmedlov@seznam.cz

75126192 Medlov, 783 82

737 908 221,
with.black@seznam.cz

60793066 Troubelice 24, 783 83

585 032 077,
tagros@tagros.cz

Zemědělské družstvo Újezd
00147931 Újezd 336, 783 96 Újezd
u Uničova

585 035 074,
martinek@zodv.cz
585 011 902,
info@pasekaas.cz

16. Paseka, zemědělská a.s.

25356411 Babice 80, 783 95 Mladějovice

17. TJ Sokol Dlouhá Loučka

60780886

18. Martin Dušek

73940917 Troubelice 192, 783 83

19. Jan Špička

73940259 Lazce 72, 783 83 Troubelice

20. Milan Mazák

41416244

Zámecká 373, 783 86 Dlouhá
Loučka

774 166 319,
info@design-systems.cz
777 653 065,
auto-bona@email.cz
585 037 188,
rekulta@rekulta.cz

21. Josef Dušek

70857393

9. května 125, 783 86 Dlouhá
Loučka

604 208 780,
jesef.du@seznam.cz

22. Josef Krpec

60985135 Újezd 3, 783 96

Sportovní 371, 783 86 Dlouhá
Loučka

736 241 408,
klokanek2013@seznam.cz

585 035 323,
palenicekrpec@seznam.cz

Člen MAS Uničovsko

IČ

Adresa

23. Karla Kupková

48385701 Dr. Beneše 104, 783 91 Uničov

24. Bronislav Polívka

73239631

25. Miroslav Brachtl

74611542 Lazce 69, Troubelice

26.

Charita Šternberk středisko Uničov

27. Orel jednota Troubelice

Dolní Sukolom 1091, 783 91
Uničov

45238642 Šternberská 497, 783 91 Uničov
64990877 Troubelice 181, 783 83 Troubelice

Kontakt
585 054 702,
karla.kupkova@seznam.cz
bronapolivka@seznam.cz
605 930 806,
miroslav.brachtl@email.cz
739 500 407,
manager@sternberk.charita.
cz
731 128 190,
oreltroubelice@volny.cz

28.

Mateřská škola Troubelice,
příspěvková organizace

75028883 Troubelice 336, 783 83 Troubelice

585 032 087,
mstroubelice1@volny.cz

29.

Základní škola Troubelice,
příspěvková organizace

75028875 Troubelice 313, 783 83 Troubelice

585 032 099,
zstroubelice@seznam.cz

30.

Rodičovské sdružení při ZŠ
Troubelice

65890329 Troubelice 313, 783 83 Troubelice

31.

Sbor dobrovolných hasičů
Nová Hradečná

Nová Hradečná 193, 783 84 Nová
Hradečná
Nová Hradečná 13, 783 84 Nová
Hradečná

32. TJ Sokol Nová Hradečná

45238715

33. TJ Sokol Troubelice

60799340 Troubelice 99, 783 83 Troubelice

585 032 099,
zstroubelice@seznam.cz
723 971 879,
sdhnovahradecna@seznam.c
z
606 665 896, sevcik@noen.cz
733 721 977, 773 505 020;
sokoltroubelice@seznam.cz

34.

Sbor dobrovolných hasičů
Dlouhá Loučka

69210284 1.Máje 176, 783 83 Dlouhá Loučka fisrr@seznam.cz

35.

Sbor dobrovolných hasičů
Troubelice

66181275 Troubelice 25, 783 83 Troubelice

585 032 108,
sdh@troubelice.cz

36.

Sbor dobrovolných hasičů
Břevenec

64991326 Břevenec 68 (76), 783 85 Šumvald

sdhbrevenec@seznam.cz

74951521 Troubelice 10, 783 83 Troubelice

725 898 422,
info@kakaoveprodukty.cz
bacik.franta@gmail.cz

37. František Bačík

Zdroj: MAS Uničovsko o.p.s., www.info.mfcr.cz/ares/

Důvodem vzniku MAS byl především společný zájem obecného rozvoje tohoto území, při
němž dochází k efektivnější spolupráci starostů, předávání důležitých informací a zkušeností,
realizace Programu obnovy venkova (POV) i dílčích oblastí (např. cestovní ruch, infrastruktura a
dopravní obslužnost, školství) a pochopitelně realizaci k společné strategie rozvoje.
Za jeden z hlavních účelů vzniku MAS Uničovsko, o.p.s. lze považovat zvyšování absorpční
kapacity území pomocí získávání externích finančních prostředků, které se následně velmi výrazně
podílejí na zkvalitnění úrovně života místních obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti a usnadnění
udržitelného rozvoje tohoto regionu.
V programovém období EU mezi lety 2007 až 2013 byl rozvoj území MAS Uničovska, zaštítěn
Strategickým plánem Leader Uničovsko 2007 – 2013, který se zaměřoval na problematiku
hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje pomocí využití přírodních,
kulturních a lidských zdrojů, jako přirozeného potenciálu tohoto území.

Zkušenosti s rozvojem území
V průběhu let 2007 až 2013, při naplňování Strategického plánu LEADER Uničovsko, došlo
v území k zajištění naplňování principů partnerství mezi státní správou, místní samosprávou,
podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany. Díky dotačním
prostředkům bylo možné realizovat řadu projektů, které přispěly k rozvoji podniků, zvýšily atraktivitu
obcí, jejich vybavenost a služby či se podílely na obnově jejich kulturního dědictví.
K projektům, které přispěly ke zlepšení kvality života v obcích, patří např. obnova místních
komunikací a chodníků, modernizace mateřských škol, obecních úřadů či kulturních zařízení, nákup
techniky pro údržbu zeleně nebo úprava veřejných prostranství. Díky dotačním prostředkům bylo
možné se rovněž postarat o zachování kulturního dědictví obnovou kostelů a kaplí.
V uplynulém období došlo rovněž díky dotačním prostředkům k podpoře zapojených
podnikatelských subjektů v oblasti zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a to realizací projektů
zaměřených na nákup nových technologií např. pro chlazení mléka, třídící linky na ovoce,
briketovacího lisu nebo zařízení na spalování biomasy či realizace nových výrobních částí (nákup nové
pekařské pece, boud pro telata či hal na skladování obilí).
Jelikož je nutné, aby rozvoj regionu podporovali a podíleli se na něm také zdejší obyvatelé,
bylo v tomto ohledu uspořádáno několik akcí např. jarmarky, na nichž jsou rovněž prezentovány
certifikované regionální produkty či dožínky) a realizováno několik projektů (dětská hřiště a
odpočinkové plochy), které svým způsobem zatraktivní venkov a umožní stmelení obyvatel.
Místní základní školy spolupracují při sportovních akcích např. turnaj vybíjené žáku ZŠ 1. – 5.
ročník, florbalový turnaj starších žáků ZŠ aj.
MAS se rovněž snaží ulehčit život dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelů mikroregionu
Uničovsko ve věku nad 50 let se zdravotním znevýhodněním. Vyhlásila proto projekt RESTART 50+,
jehož úkolem je rozvíjet u účastníků psychosociální dovednosti, sebepoznání a motivovat je tak
k hledání pracovních příležitostí. Účastníci projdou rekvalifikačními kurzy zaměřenými např. na
údržbu budov, drobné opravy inventáře, sečení zelených ploch, údržbu parků, stromů odklízení
sněhu, údržbu komunikací a chodníků. Následně po dobu 10 měsíců nastoupí na dotovaná pracovní
místa u místních podniků či obcí. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
MAS je rovněž spolky ohlašovatelem výzev zaměřených na udělování značky „HANÁ
regionální produkt ®“. Výrobci, kterým je udělena tato značka jsou zvýhodněni při propagaci svých
produktů, díky níž sbírají nové kontakty a navazují novou spolupráci. Rovněž dochází ke zviditelnění
regionu Haná. Mezi tyto produkty patří např. Kupkův masový dort, Tvarůžkový moučník z Loštic,
Hanácké kroje, Keramika z Litovle, zdobené svíce a přání, dřevěné hračky, přírodní ovocné mošty
z Mezic aj.
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Organizační schéma obecně prospěšné společnosti
Valná hromada
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Pracovníci MAS,
Účetní

Řízení
Spolupráce
Kontrola

Správní rada











Jana Krasulová
Ing. Sylva Nevěřilová
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
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Realizace Strategického plánu LEADER Uničovsko, o.p.s. v roce 2014
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.
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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
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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
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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
Fichč. 6
Žadatel

Název projektu

Obec Újezd

Restaurování hřbitovní zdi v Újezdě

Celkem

Dotace
328 825 Kč

328 825 Kč
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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,
-
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Projekty schválené z vyhlášené 8.výzvy MAS PRV ze dne 1.10.2012
Dotace (Kč)

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

90.000

198.000

128.700

117.000
108.000
662.115

90.000
226.800
64.800
1.685.415

Projekty schválené z vyhlášené 9.výzvy MAS PRV ze dne 23.2.2013
Název žadatele

IČ

Název projektu

Pavelčík Petr

73113549

Hruška Jakub

73361330

Pořízení zemědělské techniky traktor John Deere s
příslušenstvím
Pořízení zemědělské techniky postřikovač
Pořízení zemědělské techniky cisterna pro živočišnou
výrobu
Technologie na posklizňovou
úpravu zrnin.
Pořízení zemědělské techniky dvoububnová rotační sekačka
za traktor
Kolový smykem řízený
nakladač pro živočišnou

46554807

Smyčka Martin
Martínek Svatopluk

65158610

Pavelčík Jiří

46554530

Obchodní družstvo Dlouhá
Loučka

47677449

Dotace (Kč)

499.310
499.310
210.000
500.000
30.000
320.000

ELEKTROINSTALACE VRZAL
s.r.o.

28582161

45191450

Zapletal Zdeněk
66190029

Kubík Jiří
18067565

Pospíšil Petr
15458130

Dostál Richard

40315142

Horáček Vladimír

výrobu
Podpora rozvoje podniku v
oboru elektroinstalace - nákup
pracovní plošiny
podpora rozvoje podnikání v
oblasti stavebnictví - pořízení
vybavení kanceláře
Podpora podnikání v oboru
pěstitelského pálení - nová
technologie
Podpora a rozvoj podnikání v
oblasti pěstitelského pálení pořízení destilačního kotle
Rozvoj mikropodniku pořízení frézky
Rozvoj mikropodniku pořízení soustruhu na kov s
digitálním odměřováním

495.360
62.100
489.680
177.144
209.400
177.000
3.669.304

Projekty schválené z vyhlášené
10.výzvy ze dne 23.5.2014
Název žadatele
Obec Dlouhá
Loučka
Obec Lipinka
Obec Šumvald

IČ

Název projektu

00298794

Jedná se o víceúčelové hřiště 43x22 m, hrací
povrch s umělým trávníkem parc č. 774 v Dlouhé
Loučce.
Hrajeme si s úsměvem
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Šumvald 2.NP stará budova

00302911
00299537

Výše
požadované
dotace
918.400 Kč
157.878 Kč
240.660
1.316.938 Kč

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

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2014 ( v tis. Kč)
1. Název : Uničovsko, o. p. s.
Sídlo: Medlov 194, 783 91 Uničov
2. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2014: 4
Z toho řídících: 1
3. Výše účetního hospodářského výsledku =zisk 389.293,- (údaje jsou v celých Kč).
Většina příjmů jsou nedaňové (členské příspěvky, dotace). Zisk z hodpodářské
činnosti byl ve výši 1.686 Kč.Byl použit odpočet,který mohou použít poplatníci,kteří
nejsou zřízeni za účelem podnikání. Základ daně je tudíž 0 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 RESTART 50+ a POV. Dotace z hlavního programu je průběžně vyúčtovávána,
program RESTART 50+ je v běhu a rovněž se průběžně vyúčtovává.
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
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

155
1048
1600
56
5
41
1380
4.285 tis. Kč

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

V tis. Kč
378
3.892
0
0

Výnosy celkem

4.270 tis. Kč

Hospodářský výsledek

-15 tis. Kč

Výroční zpráva za rok 2014 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 2014
V roce 2014 byly podpořeny následující projekty spolupráce, ve kterých je naše MAS
Uničovsko, o.p.s. partnerem :

----------------------------------------------------------------------Projekt spolupráce - Nová energie pro regionální značku
11/013/4210a/671/000047
Zviditelnit místní výrobky a služby z Hané a obrátit k nim pozornost spotřebitelů bylo
cílem projektu čtyř místních akčních skupin z Olomouckého kraje. Projekt „Nová energie
pro regionální značku“ byl 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.
V rámci projektu byly uspořádány jarmarky regionálních výrobků v lázních Skalka, v
městyse Dřevohostice, v Hanáckém skanzenu v Příkazech a na pouti v Nové Hradečné.
Celkové náklady projektu byly cca 600 tisíc korun, z toho MAS Uničovsko získalo 63.995
Kč , Moravská cesta, o.s. získala cca 404 tisíc Kč, MAS Partnerství Moštěnka, o.s.
obdržela 80 736
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Projekt spolupráce „SPORT a HRY BEZ HRANIC“ reg.č.
12/015/4210a/780/000022
Společný projekt místních akčních skupin Rýmařovsko a Uničovsko s hlavním cílem
prohloubení spolupráce mezi regiony : vytvořením podmínek pro rozvoj sportovních
činností, zapojením se do organizování soutěží pro co nejvíce lidí z celého regionu,
vytvořením tradiční akce a podmínek pro využití volnočasových aktivit byl realizován v
roce 2012 za finanční podpory z Programu rozvoje venkova ve výši cca 2.950.000 Kč
.MAS Rýmařovsko získalo 1 050 087 Kč na víceúčelové hřiště v Rýmařově a MAS
Uničovsko obdrželo dotaci ve výši 1 043 100 kč na vybudování víceúčelového hřiště v
Medlově
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Projekt MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ ZAMĚSTNANOSTI
Místní partnerství zaměstnanosti je projekt podpořený z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze
zahraničních zkušeností v Dánsku, Francii či Rakousku, kde jsou při implementaci
podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství.
Cílem našeho projektu Místní partnerství zaměstnanosti je přenést z Rakouska
dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem
projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat
místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky
zaměstnanosti, jako jsou odbory. Projekt MPZ je tvořen těmito klíčovými aktivitami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozvoj místního partnerství
Realizace kulatých stolů zaměstnanosti
Přenos zahraniční zkušenosti
Tvorba místní strategie zaměstnanosti
Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj
Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe
Projektové zázemí

PROJEKT : RESTART 50+ reg.č. CZ.1.04./3.3.05/96.00134
Projekt byl zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných
osob ve skupině 50+ ve venkovském regionu Uničovsko.
Celkem 24 osobám, vybraným do realizace prostřednictvím náborových akcí, projekt
nabídl servis v podobě široké palety opatření zohledňujících psychosociální bariéry
integrace na trh práce, kombinujících vzdělávací aktivity a pracovní uplatnění.
Účastníci projektu získali odborné psychosociální a prac. poradenství zaměřené na
řešení osobních, vztahových a sociálních problémů plynoucích z dlouhodobé
nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Podpůrným prvkem byla realizace dvou
paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj
psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace účastníků k hledání pracovních
příležitostí. Účastníci dále prošli rekvalifikačními kurzy Údržbář obecního majetku,
Úprava zahrad, veřejné zeleně, veřejných ploch, jejich absolvování završili průpravu
na jejich pracovní uplatnění. Následně účastníci nastoupili na 18 pracovních míst
zejména u členů sdružení, kteří získali až 100 % mzdový příspěvek (max. 15.410
Kč/měsíc/osoba) na financování pracovního místa po dobu 10 měsíců. MAS
Uničovsko, o.p.s. získalo v rámci tohoto projektu částku ve výši 4.699.737, 68 Kč

Dotace z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Příspěvek byl poskytnut na mzdové náklady spojené s přípravou a tvorbou
integrované strategie rozvoje území MAS pro období 2014-2020 ve výši 115.000 Kč
• Podpora tvorby strategie pro rozvoj místních akčních skupin (MAS)
• Oprávnění žadatelé: Místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého
kraje.

PROJEKT OPTP –na podporu vzniku Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje MAS pro období 2014-2020 v ČR je prováděna v rámci realizace projektu na
podpůrné aktivity pro vznik Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS v rámci ČR. MAS Uničovsko, o.p.s. činil příspěvek 750 tis. Kč pro projekt
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Uničovsko Projekt byl zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Uničovsko pro období 20142020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném
území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 V našem regionu „MAS Uničovsko“ byl od 1. 9. 2014
zahájen nový projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které
obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS)
„Uničovsko“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu
roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových
subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj
venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních
samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí
svá práva i zájmy. Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce
obcí na platformě MAS Říčansko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy
s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke
zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Projektem SMS ČR bylo
vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě
dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Uničovsko, byla
vybrána 3 nejdůležitější. Jde o: doplnit v pořadí výběru Během projektu vznikne: 
Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu formou spolupráce.  Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka
ověřených nápadů z celé ČR a EU.  Metodika spolupráce obcí na platformě MAS
a její aplikace v MAS Krásný svět  Dodatek Strategie MAS Uničovsko Pakt
o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Uničovsko  Koncepční návrh
legislativních řešení zaměřených na oblast MAS Do projektu je zapojeno přes 1903
obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.
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 180 MAS.

Ing. Iveta Kopcová
MAS Uničovsko, o.p.s.
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