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Vážení členové a příznivci,
předkládáme Vám Výroční zprávu MAS Partnerství venkova, z. s., která přináší
informace o činnosti a hospodaření místní akční skupiny v roce 2017.
V roce 2017 jsme se po dlouhém čekání konečně dočkali schválení naší nové
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), k níž jsme v prvních měsících
roku 2017 obdrželi tzv. akceptační dopisy. Těmito akceptačními dopisy byly ze strany
řídících orgánů schváleny jednotlivé programové rámce SCLLD. Dne 3. února 2017 byla
vydána Akceptace integrované strategie IROP, dne 7. února 2017 byl vydán Akceptační
dopis programového rámce Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Operační
program Zaměstnanost a konečně dne 20. 2. 2017 byl vydán Akceptační dopis o schválení
Programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014–2020. Po akceptaci ze strany
řídících orgánů jsme tak konečně mohli začít se samotnou realizací této strategie.
Naplňování realizace SCLLD spočívalo zejména v přípravě výzev MAS
k předkládání žádostí o podporu. První výzva MAS Partnerství venkova, z. s.
v programovém období 2014–2020 byla vyhlášena v rámci Programu rozvoje venkova
(PRV), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Proces vyhlašování výzev je
administrativně poměrně zdlouhavý, neboť všechny podklady, které jsou k vyhlášení
výzvy nezbytné, musí být schváleny ze strany relevantního řídícího orgánu. K tomuto
postupu je třeba říci, že ne vždy probíhá schvalování podkladů bez komplikací, o čemž
jsme se přesvědčili při tvorbě a následném schvalování interních postupů MAS
Partnerství venkova, z. s. pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Věříme
však v lepší zítřky a doufáme, že spolupráce v roce 2018 se obrátí ve prospěch čerpání
prostředků z evropských fondů, které byly pro naši strategii vyčleněny.
Nadále si zachováváme optimismus a věříme, že v tomto programovém období
také zásluhou naší místní akční skupiny bude mnoho příležitostí pro rozvoj a zkvalitnění
života v tomto malebném koutu naší země, tedy na Letovicku a Malé Hané.
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1. Profil organizace a její struktura
MAS Partnerství venkova vznikla 25. ledna 2005 jako občanské sdružení. Od 1. 1. 2014
nese označení MAS Partnerství venkova, z. s., kdy se podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku její právní forma změnila na zapsaný spolek. Jsme nestátní
neziskovou organizací, jejímž hlavním posláním je zajistit udržitelný území rozvoj obou
našich regionů – Letovicka a Malé Hané.

Hlavní činnosti
Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) uskutečňovaný na
základě strategie CLLD prostřednictvím místní akční skupiny. Jedná se zejména o tyto
činnosti:
 tvorba a realizace SCLLD v území působnosti spolku,
 koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území
působnosti spolku,
 propagace území působnosti spolku a místních aktérů na něm působících,
 podpora tvorby a propagace regionálních produktů,
 podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,
 organizace odborných seminářů, konferencí, kulturních, vzdělávacích, osvětových
a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost,
 vydávání bezplatně poskytovaných tiskovin a multimédií,
 podpora obnovy a rozvoje venkova v území působnosti spolku.

Území MAS Partnerství venkova, z. s.
Území působnosti MAS o rozloze přibližně 192 km2 se rozkládá v nejsevernější části
Jihomoravského kraje a zahrnuje 25 obcí z 2 mikroregionů – Letovicka a Malé Hané.
Mikroregion Letovicko
Obec
Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
Křetín
Lazinov
Letovice
Míchov
Pamětice
Petrov
Prostření Poříčí
Roubanina
Skrchov
Stvolová
Sulíkov
Vísky
Vranová
CELKEM

Počet obyvatel
230
270
141
499
164
6 744
164
247
128
277
130
111
165
300
253
367
10 190

Svazek obcí Malá Haná
Obec
Počet obyvatel
Borotín
403
Cetkovice
752
Malá Roudka
210
Světlá
222
Šebetov
862
Uhřice
307
Úsobrno
412
Vanovice
524
Velké Opatovice
3 722
CELKEM
7 414
K 31. 12. 2017 žilo na území MAS Partnerství
venkova, z. s. 17 604 obyvatel.
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Financování
Hlavním zdrojem financování MAS jsou evropské a národní fondy – Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkov, Evropský fond pro regionální rozvoj a státní
rozpočet. Další zdroje jsme získali z rozpočtu Jihomoravského kraje (provoz kanceláře
MAS) a Ministerstva průmyslu a obchodu (provoz EKIS). Jako doplňkový zdroj pak
sloužila vlastní podnikatelská činnost. Podvojné účetnictví pro MAS zpracovává na
základě mandátní smlouvy i nadále firma KORDO s. r. o. Tato společnost vede na základě
smlouvy rovněž mzdovou agendu zaměstnanců MAS.

Organizační struktura v roce 2017
Stav členské základny MAS Partnerství venkova, z. s. k 31. 12. 2017
1. Členění dle přináležitosti k veřejnému nebo soukromému sektoru

veřejný;
6; 25%
soukromý;
18; 75%
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Soukromý sektor
Subjekt

Právní forma

AGROSPOL, a. d.

družstvo

EKOTERM CZ s. r. o.

společnost s ručením
omezením

FAN-CLUB „BOP
KŘETÍNKA“

spolek

Hana Pokorná
Josef Hartl

FO podnikající dle
živnostenského zákona
FO podnikající dle
živnostenského zákona

Josef Havránek

zemědělský podnikatel

Josef Mahel

zemědělský podnikatel

KORDO s. r. o.

společnost s ručením
omezeným

LEDEKO, a. s.

akciová společnost

MS Ochoza Vlkov

spolek

Orel jednota Velké
Opatovice

organizační jednotka
sdružení
FO podnikající dle jiných
zák. než živnostenského
a zákona o zemědělství

Ing. Petr Poláček
ŘKF Velké Opatovice

církevní organizace

SDH Horní Smržov

organizační jednotka
sdružení

SK Cetkovice

spolek

ŠOV Vísky

spolek

TJ Sokol Vanovice

spolek

Tomáš Toul

zemědělský podnikatel

Sídlo
Knínice u Boskovic 106,
679 34
Pražská 870
679 61 Letovice
Sadová 1044/5
679 61 Letovice
Sulíkov – Vřesice 35
679 62 Křetín
Světlá 95
679 63 Velké Opatovice
Svárov 3
679 63 Velké Opatovice
Drválovice 27
679 61 Letovice
Pražská 870,
679 61 Letovice
Pražská 76,
679 61 Letovice
Meziříčko 3,
679 61 Letovice
Pod Strážnicí 741
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 77
679 61 Letovice
nám. Osvobození 10
679 63 Velké Opatovice
Horní Smržov 139
679 61 Letovice
Nádražní 198
679 38 Cetkovice
Vísky 94
679 33
Vanovice
679 33
Míchov 13
679 61 Letovice

IČO
49447464
25307002
26542374
76183009
13712080
75137968
64338185
63475537
25308785
72065109
75042070
49462946
62075225
71737707
43421008
22745882
43420923
18544215

Veřejný sektor
Subjekt

Právní forma

Mikroregion Letovicko

svazek obcí

Svazek obcí Malá Haná

svazek obcí

Obec Vísky

obec

ZŠ Letovice

příspěvková organizace

Sídlo
Masarykovo nám. 210/19
679 61 Letovice
Náves 168
679 38 Cetkovice
Vísky 96
679 33
Komenského 902/5
679 61 Letovice

IČO
70844160
70972818
00281263
62072897
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příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Křetín

příspěvková organizace

Školní 204
679 38 Cetkovice
Křetín 142
679 62
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70990239
75021528

2. Členění dle zájmových skupin

zemědělské
podnikání;
7; 29%

vzdělávání;
5; 21%

volnočasové
aktivity; 6;
25%

místní
samospráva;
3; 12%
nezemědělské
podnikání; 3;
13%

Zájmové skupiny
Subjekt

Sektor

Zájmová skupina

veřejný
veřejný

místní samospráva
místní samospráva

EKOTERM CZ s. r. o.

veřejný
soukromý

Josef Hartl

soukromý

nezemědělské podnikání

KORDO s. r. o.

soukromý

nezemědělské podnikání

FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKA“

soukromý

volnočasové aktivity

MS Ochoza Vlkov

soukromý

volnočasové aktivity

Orel jednota Velké Opatovice

soukromý

volnočasové aktivity

SDH Horní Smržov

soukromý

volnočasové aktivity

SK Cetkovice

soukromý

volnočasové aktivity

TJ Sokol Vanovice

soukromý

volnočasové aktivity

MŠ Cetkovice

veřejný

vzdělávání

ŘKF Velké Opatovice

soukromý

vzdělávání

ŠOV Vísky

soukromý

vzdělávání

ZŠ a MŠ Křetín

veřejný

vzdělávání

ZŠ Letovice

veřejný

vzdělávání

Mikroregion Letovicko
Svazek obcí Malá Haná
Obec Vísky

místní samospráva
nezemědělské podnikání
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AGROSPOL, a. d.

soukromý

zemědělské podnikání

Hana Pokorná

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Havránek

soukromý

zemědělské podnikání

Josef Mahel
LEDEKO, a. s.
Ing. Petr Poláček
Tomáš Toul

soukromý
soukromý
soukromý
soukromý

zemědělské podnikání
zemědělské podnikání
zemědělské podnikání
zemědělské podnikání

Orgány MAS Partnerství venkova, z. s. k 31. 12. 2017
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena zástupci všech členů MAS.
Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Je usnášeníschopná, jestliže je
přítomna nadpoloviční většina členů spolku a současně pokud veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem.
Řídící výbor
Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Je tvořen 7 členy. Členové řídícího výboru jsou
voleni z členů spolu, přičemž veřejný sektor nebo jakákoli ze zájmových skupin může
být v řídícím výboru zastoupena jen tak, aby neměla více než 49 % hlasovacích práv.
Řídící výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Pro přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů řídícího výboru. Při
rozhodování je hlasovací právo členů řídícího výboru rovné.
Jednání řídícího výboru je upraveno jednacím řádem.
Předseda řídícího výboru je zároveň předsedou spolku a jeho statutárním orgánem.
Složení řídícího výboru:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmová skupina

Obec Vísky (předseda)

Ing. Stanislav Kamba

veřejný

místní samospráva

KORDO s. r. o.

Jitka Pospíšilová

soukromý

nezemědělské podnikání

LEDEKO a. s.

Ing. Stanislav Šaršon

soukromý

zemědělské podnikání

Orel jednota Velké Opatovice

Jiří Korbel

soukromý

volnočasové aktivity

ŘKF Velké Opatovice

Mgr. Miroslav Hřib

soukromý

vzdělávání

SK Cetkovice

Mgr. Petr Horák

soukromý

volnočasové aktivity

ZŠ Letovice

Mgr. Miloš Randula

veřejný

vzdělávání

Revizní komise
Revizní komise kontroluje hospodaření a monitoruje činnost MAS. Je tvořena 3 členy.
Členové revizí komise musí být voleni z členů spolku. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2017

8

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů revizní komise. Při rozhodování je
hlasovací právo členů revizní komise rovné.
Jednání revizní komise je upraveno jednacím řádem.
Revizní komise volí z řad svých členů předsedu – revizora, který svolává a řídí její
jednání a podává valné hromadě zprávu o činnosti revizní komise.
Složení revizní komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmová skupina

ZŠ a MŠ Křetín (revizor)

Mgr. Ivana Pfefrová veřejný

vzdělávání

FAN-CLUB „BOP KŘETÍNKA“

Radovan Plšek

soukromý

volnočasové aktivity

MS Ochoza Vlkov

Luděk Elbl

soukromý

volnočasové aktivity

Výběrová komise
Výběrová komise posuzuje předložené žádosti o podporu a na základě hodnotících kritérií
je doporučuje řídícímu výboru ke schválení. Má 5 členů, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů
a zároveň počet členů ze soukromého sektoru představuje stejný nebo vyšší počet
přítomných členů z veřejného sektoru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací
právo členů výběrové komise rovné.
Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jednání
výběrové komise.
Jednání výběrové komise je upraveno jednacím řádem a interními postupy pro hodnocení
a výběr projektů pro jednotlivé operační programy.
Složení výběrové komise:
Člen

Zástupce

Sektor

Zájmová skupina

AGROSPOL, a. d.
(předseda)

Ing. Ladislav Menšík

soukromý

Ïng. Petr Poláček

Ing. Petr Poláček

soukromý

Mikroregion Letovicko

Mgr. Bc. Monika Trlíková

veřejný

zemědělské
podnikání
zemědělské
podnikání
místní samospráva

Svazek obcí Malá Haná

Ing. Zdeněk Toul

veřejný

místní samospráva

ŠOV Vísky

Ing. Leopold Širůček

soukromý

vzdělávání

Jednání orgánů MAS
Valná hromada
Valná hromada se v průběhu roku 2017 sešla celkem dvakrát. První jednání proběhlo dne
15. 2. 2017. Hlavními body tohoto jednání bylo schválení interních postupů MAS

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2017

9

a preferenčních kritérií pro hodnocení projektů, projednání jednacího řádu výběrové
komise a volba členů výběrové komise.
Projednány a schváleny byly jak interní postupy MAS pro PRV, tak pro IROP.
Oba dokumenty byly schváleny všemi hlasy. Zároveň v obou případech byl podán návrh,
aby valná hromada zvážila možnost pověřit projednáváním a schvalováním případných
úprav a změn interních postupů pro PRV i pro IROP řídící výbor a to z důvodu urychlení
procesu opětovného schvalování v případě, že budou nějaké připomínky ze stran řídících
orgánů. Tento návrh byl valnou hromadou schválen. Byla také přednesena preferenční
kritéria pro PRV, pro jejichž znění byl podán pozměňující návrh. K tomuto
pozměňujícímu návrhu nebyly podány připomínky, a následně tedy valná hromada
hlasovala o schválení preferenčních kritérií pro PRV se zapracovanými připomínkami.
Valná hromada rovněž odsouhlasila, aby projednávání a schvalování případných úprav
a změn preferenčních kritérií pro PRV vykonával řídící výbor. Všichni přítomní byli
seznámeni s jednacím řádem výběrové komise. Po jeho představení bylo hlasováno o jeho
schválení. Byl schválen všemi hlasy. Jelikož také skončilo roční funkční období členů
výběrové komise, bylo nutné zvolit nové členy. Byl podán návrh na znovuzvolení
stávajících členů výběrové komise a tento návrh byl schválen všemi hlasy.
Výroční valná hromada se konala dne 28. 11. 2017. Na tomto zasedání byla
projednána a schválena Výroční zpráva MAS za rok 2016, jejíž součástí byla zpráva
o hospodaření MAS za rok 2016. Dále byla projednána a schválena Zpráva revizní
komise. Další bod programu spočíval v projednání a schválení Interních postupů MAS
a hodnotících kritérií pro hodnocení projektů v rámci IROP. Nejprve byli všichni
přítomní seznámeni s novými Interními postupy MAS pro IROP, neboť z důvodu
požadavku řídícího orgánu, aby byly do interních postupů pro IROP zapracovány nové
požadavky, bylo nutné interní postupy pro IROP v nové verzi znovu schválit. Tyto nové
interní postupy pro IROP byly schváleny všemi hlasy a podobně jako při schvalování
první verze těchto postupů byl rovněž podán návrh na to, aby valná hromada
projednáváním a schvalováním případných změn a úprav interních postupů pro IROP
pověřila řídící výbor. Návrh byl přijat všemi hlasy. Valná hromada posléze hlasovala také
o schválení hodnotících kritérií pro IROP. Také hodnotící kritéria pro IROP byla
schválena všemi hlasy. Z důvodu, aby byl urychlen proces opětovného schvalování
v případě, že budou nějaké připomínky ze strany řídícího orgánu, podal předsedající
návrh, aby případné změny a úpravy hodnotících kritérií pro IROP byly projednávány
a schvalovány na úrovni řídícího výboru. Návrh byl přijat všemi hlasy.

Revizní komise
Revizní komise se jako valná hromada sešla v průběhu roku 2017 celkem dvakrát. První
jednání proběhlo dne 20. července 2017. Hlavním bodem tohoto jednání byla kontrola
neexistence střetu zájmů členů výběrové komise a řídícího výboru při hodnocení a výběru
projektů v rámci Výzvy MAS č. 01/PRV. Členové revizní komise se seznámili se všemi
žádostmi o dotaci ohodnocenými výběrovou komisí a schválenými k podpoře řídícím
výborem a předmětem jejího zkoumání byla také jednotlivá prohlášení o neexistenci
střetu zájmů všech členů výběrové komise a řídícího výboru. Po kontrole revizní komise
konstatovala, že při hodnocení a výběru žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 01/PRV
nedošlo u žádného člena výběrové komise ani u žádného člena řídícího výboru ke střetu
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zájmů a že všechny osoby, kterých se daná věc týká, podepsaly prohlášení o neexistenci
zájmů.
Druhé jednání revizní komise proběhlo dne 15. listopadu 2017. Na programu
tohoto setkání bylo projednání Výroční zprávy MAS za rok 2016 a také Zpráva revizní
komise. Přítomní členové revizní komise byli nejprve seznámeni s návrhem Výroční
zprávy MAS za rok 2016. Po projednání Výroční zprávy MAS za rok 2016 podala
předsedkyně revizní komise návrh na doporučení pro valnou hromadu, aby Výroční
zprávu MAS za rok 2016 schválila. Tento návrh byl revizní komisí schválen. Poté
následovala kontrola hospodaření MAS spočívající v kontrole podvojného účetnictví
v účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Po provedení kontroly hospodaření byly
též zkontrolovány ukončené projekty a další dotace získané MAS v roce 2016. Revizní
komise provedla také namátkovou kontrolu pokladních dokladů a faktur. Závěry kontroly
revizní komise jsou detailně zpracovány ve Zprávě revizní komise za rok 2016. Zpráva
revizní komise za rok 2016 byla na návrh předsedkyně revizní komise schválena, a to
všemi hlasy.

Výběrová komise
Výběrová komise se během roku 2017 sešla celkem třikrát, přičemž dvě setkání proběhla
ve stejný den, avšak v jiné hodině.
První jednání výběrové komise proběhlo 24. května 2017. Prvním bodem
programu byla volba předsedy výběrové komise. Do této funkce byl po diskuzi členů
výběrové komise navržen Ing. Ladislav Menšík. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky a další návrhy nebyly podány. Předsedou výběrové komise byl zvolen Ing.
Menšík.
Další bod programu spočíval v seznámení členů výběrové komise s obecnými
pokyny a informacemi k hodnocení žádostí o podporu podaných v rámci Výzvy č.
01/PRV. Členové výběrové komise byly upozorněni, že postupy pro hodnocení vycházejí
především z Interních postupů MAS pro PRV a také že musí být v souladu s Pravidly pro
opatření 19 (Pravidla MAS) a Pravidly pro operaci 19.2.1 (Pravidla pro konečné
žadatele). Poté následoval detailní popis způsobu hodnocení žádostí o podporu výběrovou
komisí.
Další dvě jednání výběrové komise proběhla dne 19. června 2017, avšak každé
v jinou hodinu. První jednání začalo v 13:00 hodin. Účelem tohoto jednání bylo věcné
hodnocení projektů v rámci Výzvy č. 01/PRV. Nejprve byli všichni členové výběrové
komise podrobně seznámeni se všemi projekty, které byly podány na MAS v rámci
Výzvy č. 01/PRV. Předseda výběrové komise též připomněl všechny podmínky, které je
nutné v rámci procesu hodnocení věcných kritérií dodržet. Posléze se členové výběrové
komise dohodli, že projekty mezi sebe rozdělí losováním. Způsob rozdělení projektů
formou losování byl schválen všemi hlasy. Členové výběrové komise dále posoudili, zda
nejsou ve vztahu k projektům, které budou hodnotit, ve střetu zájmů. Rozdělení projektů
jednotlivým členům výběrové komise bylo schváleno všemi hlasy. Po rozdělení projektů
následovalo samotné hodnocení projektů. Věcné hodnocení provedli členové výběrové
komise nezávisle na sobě dle předem stanovených preferenčních kritérií. Po provedeném
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věcném hodnocení výběrová komise odsouhlasila návrh, aby Ing. Šaršon doplnil
přidělený počet bodů do všech žádostí o podporu. Jednání bylo ukončeno v 14:50.
V 15:30 hodin téhož dne následovalo druhé jednání výběrové komise. Předmětem
tohoto jednání bylo nejdříve stanovení pořadí projektů za každou Fichi zvlášť na základě
bodového hodnocení a dále vyhotovení seznamu žádostí o dotaci doporučených/
nedoporučených k podpoře ke schválení řídícímu výboru na základě hodnocení
a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou Fichi v rámci Výzvy č.
01/PRV. Po stanovení pořadí projektů a vyhotovení seznamu žádostí o dotaci
doporučených/nedoporučených řídícímu výboru ke schválení výběrová komise
konstatovala, že je možné podpořit v plné výši všechny projekty, které byly na MAS
v rámci Výzvy č. 01/PRV podány. Na základě této skutečnosti výběrová komise
vyhotovila seznam žádostí o dotaci doporučených k podpoře. Předseda výběrové komise
poté navrhl, aby tento seznam byl předán ke schválení řídícímu výboru a nechal o tomto
návrhu hlasovat. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Řídící výbor
Řídící výbor se během roku 2017 sešel celkem dvakrát.
K prvnímu jednání se řídící výbor sešel dne 6. dubna 2017. Programem tohoto
jednání bylo projednání znění 1. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. V souvislosti
s touto výzvou obdrželi předem členové řídícího výboru několik dokumentů, jejichž
obsah okomentovala Ing. Iva Přichystalová. Poté vyzvala všechny přítomné k diskuzi
o výši alokace na jednotlivé Fiche a o nastavení harmonogramu výzvy s ohledem na
minimální lhůty, které je nutné dodržet. Jelikož z diskuze nevyplynuly žádné podněty na
změny oproti zaslanému návrhu, bylo o předneseném návrhu hlasováno. Znění 1. výzvy
MAS v Programu rozvoje venkova vč. příloh bylo schváleno všemi hlasy. Poté
následovala diskuze o předpokládaném vyhlášení dalších výzev MAS v ostatních
operačních programech. V rámci této diskuze informovala Ing. Iva Přichystalová,
přítomné členy řídícího výboru o svém plánovaném ukončení pracovního poměru v MAS
na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. V této souvislosti upozornila, že
nového pracovníka na této pozici musí schválit řídící výbor. Ing. Přichystalová navrhla
na schválení na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD Ing. Pavla Šaršona
a to od data bezprostředně následujícího po ukončení jejího pracovního poměru na této
pozici. Po krátké diskuzi k tomuto tématu bylo o návrhu hlasováno. Ing. Šaršon byl
schválen všemi hlasy na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD MAS
Partnerství venkova, z. s. s platností od data bezprostředně následujícím po ukončení
pracovního poměru Ing. Přichystalové.
Druhé jednání řídícího výboru proběhlo dne 18. července 2017. Programem
tohoto jednání bylo schválení Seznamu žádostí o dotaci doporučených k podpoře
výběrovou komisí v rámci Výzvy MAS č. 01/PRV. V souvislostí s tímto bylo v úvodu
jednání každému členovi řídícího výboru předáno Prohlášení o neexistenci střetu zájmů,
které si každý člen řídícího výboru důkladně prostudoval a následně jej potvrdil svým
podpisem. Všichni členové řídícího výboru obdrželi Seznam žádostí doporučených
k podpoře výběrovou komisí v dostatečném předstihu. Na tomto jednání řídícího výboru
pak Ing. Pavel Šaršon členy řídícího výboru stručně seznámil s jednotlivými žádostmi
o podporu doporučenými k podpoře výběrovou komisí a zároveň byly tyto žádosti
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předloženy k prostudování. Byla otevřena diskuze, během které členové řídícího výboru
projednávali jednotlivé projekty doporučené k podpoře a dotazovali se na případné
nejasnosti. V závěru této diskuze pak všichni členové řídícího výboru konstatovali, že
k předloženému Seznamu žádostí doporučených k podpoře nemají žádné připomínky.
Předsedající tedy nechal o schválení Seznamu žádostí doporučených k podpoře
výběrovou komisí v rámci Výzvy č. 01/PRV hlasovat. Seznam doporučených žádostí byl
schválen všemi hlasy. Poté ještě následovala diskuze o předpokládaném vyhlášení dalších
výzev MAS i v ostatních operačních programech.

Zaměstnanci
V roce 2017 pracovali v MAS Partnerství venkova, z. s. na HPP tři zaměstnanci:
 Ing. Pavel Šaršon (leden–prosinec)
 Ing. Iva Přichystalová (leden–duben)
 Bc. Marie Dvořáčková (březen–prosinec)
Ing. Iva Přichystalová odešla na vlastní žádost ke dni 30. 4. 2017. Obě strany,
zaměstnavatel i zaměstnanec, uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Ke dni 15. 3. 2017 byla přijata na pozici manažer MAS Bc. Marie Dvořáčková.
Zaměstnanci MAS pracují v pronajaté kanceláři v budově firmy EKOTERM CZ s. r. o.
v Letovicích, na ulici Pražská 870.

2. Aktivity v roce 2017
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020
Rok 2017 znamenal úspěšné završení dlouhodobého pracovního nasazení a snahy, kterou
musela MAS vyvinout při zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD – z ang. Strategy of Community Led Local Development), s jejíž přípravou jsme
začali již na konci roku 2012. V průběhu období zpracovávání strategie vzniklo postupně
několik verzí. Zatím poslední verze 1.3, a tedy výsledná podoba SCLLD, vznikla po
aktualizaci v prosinci 2016.
Připomeňme si ve stručnosti, co schválení SCLLD předcházelo. SCLLD jsme
předkládali ke schválení formou žádosti o podporu strategie v MS2014+. Zpracovaná
SCLLD byla dne 14. března 2016 odevzdána k hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti, přičemž 31. května 2016 byl dokument vrácen k doplnění. Po zapracování
připomínek za strany řídícího orgánu (ŘO) byla SCLLD odeslána zpět na ŘO a již 23.
června 2016 jsme obdrželi zprávu o splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti.
Složitější byla situace ohledně hodnocení věcných kritérií, kdy byla SCLLD vrácena
k přepracování celkem dvakrát. SCLLD, celým názvem Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014–2020 pak byla schválena
až v lednu 2017, kdy jsme 25. ledna obdrželi depeši, že žádost o podporu strategie splnila
podmínky věcného hodnocení. Poté jsme obdrželi akceptační dopisy z jednotlivých
řídících orgánů, nejprve z MMR (ŘO pro oblast IROP), poté z MPSV (ŘO pro oblast OP
Z) a nakonec z MZe (ŘO pro oblast PRV). Akceptační dopisy tak znamenaly dlouho
očekáváný cíl, ke kterému směřovaly také ostatní MAS – nutno podotknout, že proces

Výroční zpráva MAS Partnerství venkova, z. s. za rok 2017

13

schvalování strategie je velmi náročný, jako příklad můžeme uvést přehled celkového
stavu administrace SCLLD, o kterém pravidelně informovala Národní síť Místních
akčních skupin České republiky. Pro ilustraci jsme namátkově vybrali 40. týden, tedy
týden od 2. do 8. října. Dle tohoto přehledu bylo na konci 40. týdne vydáno 147
akceptačních dopisů pro celkem 179 MAS, které se v České republice nacházejí. Ke
konci roku 2017 byly naštěstí vyhodnoceny všechny žádosti o podporu strategií, přičemž
ze 179 MAS, které tuto žádost podaly, byla žádost schválena 178 MAS. Jedna MAS pak
podala odvolání proti negativnímu posouzení jejich strategie.
Vzhledem k tomu, že naše SCLLD byla schválena již počátkem roku, jsme
prostřednictvím její realizace, která se začala uskutečňovat již na konci dubna 2017
vyhlášením první výzvy v rámci PRV, mohli začít naplňovat cíl našeho působení
v regionu – rozvoj a zlepšování kvality života místních obyvatel.
Struktura SCLLD
Výsledná podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství
venkova, z. s. na období 2014–2020 je členěna do 3 částí – analytické, návrhové
a implementační.
V analytické části jsou popsány jednotlivé oblasti našeho území, jmenovitě
obyvatelstvo a sídla, pozemková struktura, občanská vybavenost, ekonomická situace,
rekreace a cestovní ruch, dopravní dostupnost a obslužnost, technická infrastruktura
a územní plánování, ekologická situace a ochrana životního prostředí. Na základě analýzy
těchto oblastí jsou vymezeny konkrétní potřeby, které je třeba naplnit, aby mohlo
docházet k dalšímu rozvoji území MAS Partnerství venkova, z. s.
V návrhové části jsou pro tyto potřeby posléze definována jednotlivá řešení, která
budou přispívat k naplnění vymezených potřeb. Zastřešujícím prvkem návrhové části je
vize strategie, jež znamená představu žádoucího budoucího cílového stavu, jehož má být
v území MAS v daném časovém horizontu dosaženo. Na vizi dále navazují strategické
cíle, které vizi upřesňují a konkretizují. Strategické cíle jakožto nejvyšší cíle jsou nadále
rozvedeny do specifických cílů, jež představují dílčí kroky potřebné pro naplnění
strategických cílů. Specifické cíle jsou dále členěny do tzv. opatření, která jsou
konkrétním prvkem vedoucím k naplňování cílů. Některá opatření SCLLD, která je třeba
realizovat, aby došlo k naplňování specifických cílů strategie, budou podpořena z ESI
fondů. Pro tato opatření jsou v tzv. akčním plánu rozpracována jako opatření/fiche dle
příslušných operačních programů. Pro každý operační program je zpracován samostatný
programový rámec – programový rámec 1: Integrovaný regionální operační program,
programový rámec 2: Program rozvoje venkova, programový rámec 3: Operační program
Zaměstnanost.
Implementační část je představuje popis podpory realizace SCLLD, pomocí níž
budou jednotlivé úkoly SCLLD naplňovány.
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Vize MAS Partnerství venkova, z. s., které má být dosaženo v roce 2020:


Území působnosti MAS Partnerství venkova, z. s. je harmonicky se rozvíjejícím
územím, atraktivním pro život, s kvalitní technickou infrastrukturou, která pomáhá
zlepšovat životní prostředí. Struktura hospodářských činností je optimálně
diverzifikována, a to zejména v oblasti zemědělství. Míra nezaměstnanosti v území se
dlouhodobě neodchyluje od vyšších územních celků. V území je dostatečně rozvinutá
doplňková infrastruktura cestovního ruchu s návazností na turistické trasy.


Výzva č. 01/PRV
Jak již bylo uvedeno, po schválení SCLLD jsme mohli začít směřovat naše úsilí
k vyhlašování prvních výzev v novém programovém období.
Dle nastavení finančního plánu SCLLD bylo v záměru naší MAS vyhlásit první
výzvu k předkládání žádostí o podporu v Programu rozvoje venkova (PRV).
Pro připomenutí uvádíme přehled celého programového rámce č. 2 PRV. Tento
programový rámec je členěn do 8 Fichí:
Číslo
Fiche

Název Fiche

Výše alokace na
programové období
2014–2020

1

Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest

1 250 000 Kč

2

Budování, rekonstrukce a údržba polních cest

2 710 000 Kč

3

Podpora nezemědělských podnikatelských činností

4

6

Investice do zemědělských podniků
Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její
propagace
Investice do rozvoje lesnictví

2 710 000 Kč
2 710 000 Kč

7

Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců

8

Projekty spolupráce MAS

5

1 250 000 Kč
1 250 000 Kč
436 000 Kč
517 960 Kč

Výše alokace pro všech osm Fichí činí 11 373 960 Kč.
Jelikož naše MAS má dostatek zkušeností s vyhlašováním výzev v rámci Strategického
plánu Leader (SPL), který byl celý zaměřen pouze na oblast rozvoje venkova, byla
spolupráce s řídícím orgánem, kterým je pro oblast PRV Ministerstvo zemědělství ve
spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) jakožto
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů, bez větších
obtíží.
Nejprve bylo nutné připravit tzv. interní postupy, kterými MAS upravuje způsob
výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti. Tento vnitřní předpis
MAS byl schválen valnou hromadou MAS Partnerství venkova, z. s. již 15. 2. 2017, tedy
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ani ne jeden měsíc po schválení SCLLD. Další podklady pro vyhlášení výzvy
představovala preferenční kritéria, podle nichž hodnotitelé žádosti o podporu ve věcném
hodnocení bodovali. Nezbytnými podklady byly tzv. formuláře Fichí, do nichž mohli
žadatelé podat žádost o dotaci, a text výzvy.
Výzva byla vyhlášena dne 20. dubna 2017. Termín příjmu žádostí o podporu byl
od 10. 5. do 25. 5. 2017 do 16 hodin. Příjem žádostí o podporu byl zvolen tak, aby po
výběru žádostí o dotaci ze strany MAS měli úspěšní žadatelé dostatek času registrovat si
své žádostí na RO SZIF, jehož termín byl pevně stanoven ze strany SZIF na 31. 8. 2017.
V souvislosti s vyhlášenou výzvou MAS Partnerství venkova, z. s. připravila
celkem 4 semináře k přípravě projektů určené pro veřejnost a žadatele. Na těchto
seminářích byly žadatelům nejprve představeny jednotlivé Fiche, do kterých mohli žádost
o podporu podat, dále byli žadatelé seznámeni s konkrétními podmínkami pro podání
žádosti o podporu a byla jim také názorně představena práce s Portálem Farmáře,
prostřednictvím něhož se žádosti o podporu podávají. Byl také vymezen dostatek prostoru
pro případné dotazy žadatelů. Semináře proběhly ve dnech 20. 4. 2017 a 3. 5. 2017 od
15:30 a ve dnech 24. 4. 2017 a 9. 5. 2017 od 16:00 vždy v kanceláři MAS, jak bylo
uvedeno v textu výzvy.
Celková výše alokace pro 1. výzvu činila 6 480 000 Kč, přičemž tato částka byla
rozdělena do celkem 6 Fichí:
Číslo
Fiche

Název Fiche

Alokace
pro 1. výzvu

1

Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest

1 250 000 Kč

2

Budování, rekonstrukce a údržba polních cest

1 250 000 Kč

3

Podpora nezemědělských podnikatelských činností

1 310 000 Kč

4

Investice do zemědělských podniků

1 410 000 Kč

5

Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její
propagace

610 000 Kč

6

Investice do rozvoje lesnictví

650 000 Kč
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Celkem bylo přijato 7 žádostí o podporu:
Číslo
Fiche

Název Fiche

Počet
přijatých
žádostí

Výše
požadované
dotace

1

Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest

-

2

Budování, rekonstrukce a údržba polních cest

-

3

Podpora nezemědělských podnikatelských
činností

2

274 248 Kč

4

Investice do zemědělských podniků

4

1 246 940 Kč

5

Diverzifikace struktury zemědělské produkce a
její propagace

-

6

Investice do rozvoje lesnictví

1

124 025 Kč

7

1 645 213 Kč

celkem

Po příjmu žádostí o podporu následovala nejprve kontrola formálních náležitostí
a přijatelnosti, již mají na starosti pracovníci kanceláře MAS. Po skončení kontroly
formálních náležitostí a přijatelnosti následovalo věcné hodnocení podle předem
stanovených preferenčních kritérií. Věcné hodnocení prováděla výběrová komise MAS
následujícím způsobem:
Dne 24. května 2017 proběhlo první jednání výběrové komise, na kterém se její
členové seznámili s obecnými pokyny a informacemi k hodnocení žádostí o podporu.
Členové výběrové komise byly rovněž upozorněni, že postupy pro hodnocení vycházejí
především z Interních postupů MAS pro PRV.
Dne 19. června 2017 v 13:00 hodin se výběrová komise sešla, aby provedla věcné
hodnocení projektů. Nejprve byli všichni členové výběrové komise podrobně seznámeni
se všemi projekty, které byly na MAS podány. Předseda výběrové komise též připomněl
všechny podmínky, které je nutné v rámci procesu hodnocení věcných kritérií dodržet.
Posléze se členové výběrové komise dohodli a hlasováním potvrdili, že projekty mezi
sebe rozdělí losováním. Členové výběrové komise dále posoudili, zda nejsou ve vztahu
k projektům, které budou hodnotit, ve střetu zájmů. Po rozdělení projektů následovalo
samotné hodnocení projektů. Věcné hodnocení provedli členové výběrové komise
nezávisle na sobě dle předem stanovených preferenčních kritérií. Toto jednání bylo
ukončeno v 14:50.
V 15:30 hodin téhož dne následovalo druhé jednání výběrové komise. Předmětem
tohoto jednání bylo nejdříve stanovení pořadí projektů za každou Fichi zvlášť na základě
bodového hodnocení a dále vyhotovení seznamu žádostí o dotaci doporučených/
nedoporučených k podpoře ke schválení řídícímu výboru na základě hodnocení
a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou Fichi. Po stanovení pořadí
projektů a vyhotovení seznamu žádostí o dotaci doporučených/nedoporučených řídícímu
výboru ke schválení výběrová komise konstatovala, že je možné podpořit v plné výši
všechny projekty, které byly na MAS v rámci Výzvy č. 01/PRV podány. Na základě této
skutečnosti výběrová komise vyhotovila seznam žádostí o dotaci doporučených
k podpoře. Předseda výběrové komise poté navrhl, aby tento seznam byl předán ke
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schválení řídícímu výboru a nechal o tomto návrhu hlasovat. Návrh byl schválen všemi
hlasy.
Po provedeném věcném hodnocení následoval výběr projektů, který provádí řídící
výbor na základě doporučení výběrové komise. K výběru projektů se řídící výbor sešel
dne 18. července 2017. Všichni členové řídícího výboru potvrdili svým podpisem
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Všichni členové řídícího výboru obdrželi Seznam
žádostí doporučených k podpoře výběrovou komisí v dostatečném předstihu, v průběhu
jednání byli Ing. Pavlem Šaršonem stručně seznámeni s jednotlivými žádostmi o dotaci
doporučenými k podpoře výběrovou komisí. Tyto žádosti byly rovněž členům řídícího
výboru předloženy k prostudování. Byla otevřena diskuze, během které členové řídícího
výboru projednávali jednotlivé projekty doporučené k podpoře a dotazovali se na
případné nejasnosti. V závěru této diskuze pak všichni členové řídícího výboru
konstatovali, že k předloženému Seznamu žádostí doporučených k podpoře nemají žádné
připomínky. Předsedající tedy nechal hlasovat o schválení Seznamu žádostí
doporučených k podpoře výběrovou komisí. Tento Seznam byl posléze schválen všemi
hlasy.
Po výběru projektů byli žadatelé informováni o tom, že jejich žádost o dotaci byla
vybrána a doporučena k podpoře. Nicméně výběrem žádostí u nás na MAS
administrativní záležitosti spojené s žádostmi rozhodně nekončí. Všem žadatelům jsme
byli také nápomocni při registraci jejich žádostí na RO SZIF a posléze i při dalších
procesních postupech spjatých s úspěšnými žádostmi.

Informace k IROP
Dle harmonogramu výzev pro IROP-CLLD zpracovaný pro rok 2017, bylo v plánu
vyhlásit výzvy pro všech 5 opatření programového rámce IROP, a to rovněž jako výzvu
v PRV, v měsíci dubnu. Příjem žádostí byl dle tohoto harmonogramu předpokládán od
května do června.
Optimistická vyhlídka vyhlášení všech výzev se bohužel nenaplnila, ba co hůř –
v roce 2017 jsme nevyhlásili jedinou výzvu v IROP.
Problém, mající za příčinu oddálení výzev v rámci IROP, vyvstal již na začátku
procesu schvalování interních postupů pro IROP, které představují, obdobně jako interní
postupy pro PRV, vnitřní předpis upravující procesní postupy pro hodnocení a výběr
projektů. Proces schvalování interních postupů byl od prvopočátku nešťastně nastaven.
Nejprve totiž byly interní postupy zasílány metodikovi CLLD na krajské pracoviště
Centra pro regionální rozvoj (CRR), které má na starosti administraci Integrovaného
regionálního operačního programu. Metodik CLLD předal interní postupy a svoje
připomínky na ŘO IROP, který dále také interní postupy MAS připomínkoval. MAS po
obdržení připomínek k interním postupům připomínky vypořádala a zasílala vypořádání
ve změnové verzi interních postupů zpátky nejprve na metodika CLLD. Ten zkontroloval
akceptování a zapracování zásadních připomínek a předal informaci ŘO IROP, jenž
potvrdil zapracování všech připomínek k interním postupům MAS. Probíhalo tedy jakési
„trojkolečko“ MAS – metodik CLLD – ŘO IROP. Jistě netřeba popisovat, jak zdlouhavý
tento proces byl, avšak pro ilustraci uvedeme několik faktů.
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První verze byla předložena k připomínkování dne 29. 3. 2017. Po zapracování
všech požadovaných připomínek, které jsme v průběhu procesu schválení interních
postupů obdrželi a do dokumentu se je snažili implementovat tak, aby bylo jasně popsáno,
jak bude proces hodnocení a výběru projektů ze strany MAS probíhat, jsme dne 20. 9.
2017 obdrželi souhlasné stanovisko se zněním interních postupů. Dále bylo nutné, aby
tuto podobu dokumentu schválila valná hromada, jelikož od schválení úplně první verze
valnou hromadou dne 15. 2. 2017 se jednalo téměř o úplně odlišný obsah. Zároveň bylo
avizováno ze strany CRR, že v průběhu září vyjdou nové minimální požadavky od ŘO
IROP, což je dokument, ve kterém jsou uváděny minimální náležitosti, jež musí každé
interní postupy všech místních akčních skupin obsahovat. Tato informace o upravení
minimálních požadavků pro interní postupy MAS se také objevila přímo ze strany
řídícího orgánu. Požadavkem ze strany řídícího orgánu bylo, aby všechny MAS do svých
interních postupů nové požadavky zapracovaly.
Vzhledem k nutnosti zapracování nových minimálních požadavků a tedy
aktualizaci interních postupů jsme se rozhodli, že nejprve nové požadavky zapracujeme
a teprve poté předložíme dokument ke schválení valné hromadě. Nové minimální
požadavky vyšly teprve 7. 11. 2017. Zapracovali jsme je tedy do interních postupů. Dne
29. 11. 2017 se konala výroční valná hromada a verze se zapracovanými změnami tak
byla tohoto dne projednána. K této podobě interních postupů nebyly připomínky a interní
postupy tak byly znovu schváleny. Toto bylo však pouze schválení nejvyšším orgánem
MAS, avšak dokument dále ještě musel schválit ŘO IROP.
Účelem výše popsaného průběhu schvalování interních postupů pro IROP nebylo
přednést vyčerpávající souhrn informací, pouze jsme chtěli přiblížit, co může někdy
vyhlášení výzvy předcházet. Pokračování schvalování interních postupů nebudeme v této
chvíli více rozebírat, nicméně připomeneme, že agenda připomínkování dokumentací
MAS, tedy interních postupů a výzev včetně jejich veškerých revizí byla předána z CRR
na ŘO IROP, a to s platností od 1. 12. 2017. Od tohoto kroku očekáváme urychlení
procesu schvalování a v roce 2018 také mnoho vyhlášených a úspěšných výzev.
Na okraj zmíníme, že vedle přípravy interních postupů pro IROP jsme rovněž
připravovali znění hodnotících kritérií pro všech pět opatření IROP, abychom je měli
připraveny k zaslání na ŘO IROP společně s texty výzev, jakmile budou schváleny interní
postupy a my se tak budeme moct pustit do vyhlašování výzev v IROP.
Struktura programového rámce IROP
Připomeňme si, jaká je struktura programového rámce č. 1 IROP. Tento programový
rámec je členěn do 5 opatření:
Opatření
IROP

Název opatření

Výše alokace na programové
období 2014–2020

1

Zvyšování bezpečnosti dopravy

3 000 420 Kč

2

Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury

3 000 420 Kč

3

Sociální podnikání – investice

5 810 830 Kč
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Investice do rozvoje sociálních služeb
a sociálního bydlení
Účelné využití prostor školských zařízení
s ohledem na kvalitu výuky

4
5

19
4 190 550 Kč
7 701 070 Kč

Výše alokace pro všech pět opatření činí 23 703 290 Kč.

Informace k OPZ
Operační program Zaměstnanost je v pořadí třetím programovým rámcem naší SCLLD.
Jeho cílem je podpora rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců
a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou,
zdravotních služeb, modernizace veřejné správy a služeb a podpora mezinárodní
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné
správy, jednoduše řečeno zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR.
OPZ podporuje intervence nehmotného charakteru.
V roce 2017 byla soustředěna pozornost zejména na programový rámec PRV, tedy
na přípravu výzvy a následnou administraci projektů podaných do této výzvy. Nemalé
úsilí bylo vynaložena také na přípravu výzev náležejících do programového rámce IROP,
jež spočívala v detailním promyšlení koncepce způsobu hodnocení a výběru projektů,
kterou jsme zpracovávali ve formě interních postupů MAS pro IROP. Dílčí část činnosti
vynaložené na oblast IROP byla zaměřena i na formulaci hodnotících kritérií, podle
kterých budou žádosti o podporu hodnoceny ve fázi věcného hodnocení. OPZ však na
okraji zájmu nestojí. Pro rok 2017 však nebyly alokovány žádné finanční částky pro
jednotlivá opatření v rámci OPZ – dle časového harmonogramu realizace opatření tohoto
programového rámce je jako předpoklad vyhlášení prvních výzev uveden 1. kvartál roku
2018.
Struktura programového rámce OP Z
Programový rámec OP Z je členěn do 4 opatření:
Opatření
OP Z

Název opatření

Výše alokace na
programové období
2014–2020

1

Sociální podnikání – neinvestice

2 400 000 Kč

2

Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti
uchazečů

3 800 000 Kč

3

Snazší sladění rodinného a pracovního života

1 046 000 Kč

4

Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v
rámci komunity

2 400 000 Kč

Výše alokace pro všechna čtyři opatření činí 9 646 000 Kč.
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Typy projektů jsou zaměřeny především na osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním
vyloučením ohrožené, uchazeče a zájemce o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnance
místních aktérů.

Příprava strategických dokumentů obcí
Činností MAS bylo v roce 2017 také vytváření rozvojových dokumentů obcí, které chtějí
mít pro určité vymezené časové období zpracován vlastní rozvojový dokument,
prostřednictvím něhož budou moci uskutečňovat cíle, k nimž směřují a jež jsou v tomto
dokumentu definovány. Obce si tento dokument nechávají zpracovat z více důvodů.
Jedním z nich je právě písemné ukotvení plánů a záměrů pro obecní rozvoj, neboť právě
písemné zachycení těchto cílů obcím často chybí. Přidanou hodnotou dokumentu je také
jeho strukturovaná forma přispívající pro lepší orientaci v rozvojových plánech obce.
Dalším důvodem mnohdy bývá i to, že některé dotační tituly dnes již vyžadují, aby obec
měla zpracovaný a schválený rozvojový (či strategický) dokument. Důvodů pro to mít
zpracovaný dokument definující, jaké jsou priority pro další rozvoj území a co je třeba
pro tento rozvoj udělat, se jistě najde více.
Koncepce rozvojového dokumentu jsou různé. Naše MAS tyto dokumenty
zpracovává podle doporučené metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
nazvané Osnova pro tvorbu programu rozvoje obce. Podle této metodiky tak rozvojové
dokumenty označujeme titulem Program rozvoje obce XX (PRO) a výslednou podobu
dokumentu členíme do dvou základních částí – analytické a návrhové.
Podstatou analytické části je popis vývoje jednotlivých oblastí života obce (území,
obyvatelstvo, hospodářství, životní prostředí, kultura, atd.) Z těchto poznatků jsou
posléze stanovena východiska pro návrhovou část, kde jsou popsány silné a slabé stránky
obce, ale také potenciální příležitosti pro její rozvoj či naopak hrozby v její neprospěch.
S těmito poznatky je dále pracováno v části návrhové, kde jsou vytyčeny konkrétní kroky,
prostřednictvím kterých by se měla obec postupně zlepšovat a rozvíjet.
Tvorba PRO je poměrně náročný proces, neboť tento dokument není psán pouze
„od stolu“, ale do jeho vzniku se zapojují i samotní občané obce, a to prostřednictvím
dotazníkového šetření. Samotní občané tak mohou zhodnotit stav obce, poukázat na její
plusy i minusy či přednést vlastní návrhy, co lze vylepšit nebo změnit. Dotazníky jsou
vždy anonymní, občané se tedy nemusejí obávat vyjádřit svůj názor. Výsledky
dotazníkového šetření se tak stávají důležitými informacemi o konkrétním území.
Věříme, že zpracováním programů rozvoje obce přispíváme k rozvoji našeho
regionu.

EKIS
Energetické konzultační a informační středisko provozuje MAS Partnerství venkova, z.
s. již od roku 2012 a nejinak tomu bylo i v roce 2017. Středisko EKIS nalezneme
v Blansku na adrese náměstí Republiky 1, v budově bývalého Okresního úřadu. Činnost
EKIS je zajištěna díky podpoře s Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
EKIS poskytuje bezplatné energetické poradenství, které vykonávají
kvalifikovaní energetičtí odborníci. Konzultace jsou poskytovány všem bez rozdílu, ať se
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jedná o občany, podnikatele či zástupce veřejné správy. Kromě osobních konzultací, které
poradci osobně poskytují v provozní době střediska (každé pondělí a středu od vždy od
13 do 17 hodin), je možné využít poradenství také prostřednictvím internetové poradny
i-EKIS, jež je dostupná z internetových stránek www.maspartnerstvi.cz. Využití
internetové poradny je jednoduché, stačí vyplnit on-line formulář a dotaz odeslat.
Odpověď bude tazateli do 7 pracovních dnů na e-mail, který uvedl ve formuláři.
V rámci konzultací se lze dotázat na energetické úspory, zateplování, způsoby
vytápění, zavádění inovativních technologií a další související oblasti, ale také možnosti
dotační podpory. Cílem energetického poradenství je přispět ke zlepšení stavu životního
prostředí díky efektivnímu využití energie a také zvýšit povědomí veřejnosti o možnosti
úspor energie.

Konzultace a podpora žadatelů
V roce 2017 poskytovala MAS Partnerství venkova, z. s. podporu všem zájemcům, kteří
potřebovali projednat své záležitosti. V souvislosti s vyhlášenou Výzvou č. 01/PRV
přicházeli zejména žadatelé, kteří neponechali nic náhodě a své projektové záměry včas
konzultovali, aby se vyhnuli případných formálním i věcným nedostatkům při podání
žádostí o podporu i problémům, jež mohou nastat při práci s elektronickým systémem, do
kterého se žádosti o dotaci nahrávají.

Zvyšování odbornosti MAS
Pro zvyšování své odbornosti se zaměstnanci kanceláře MAS zúčastnili několika
seminářů pro zástupce MAS, kde formou prezentací byly podány informace, které se
často nenacházejí v žádných pravidlech ani metodikách. Široký prostor byl vždy
ponechán i otevřené diskuzi na aktuální témata i na konkrétní dotazy.
Každý řídící orgán jednotlivých operačních programů pořádá v souvislosti se
svými výzvami semináře pro žadatele. Je totiž v jeho zájmu, aby žadatelé využili
podporu, která jim je nabízena. Pro účely výzev, které budou v rámci MAS Partnerství
venkova, z. s. vyhlášeny, jsme tak využili možnosti zúčastnit se seminářů pořádných
v rámci OPZ, PRV i IROP.
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili semináře zaměřeného na problematiku
sociálních služeb, jenž byl určen pro MAS, které již výzvy na podporu sociálních služeb
vyhlásily či teprve vyhlašovat budou. Programem tohoto setkání byla problematika
sociálních služeb (druhy, registrace, střednědobé plánování a síťování, vydávání
krajských/obecních pověření), sociální služby v kontextu výzvy ŘO OPZ pro MAS č.
047, příprava a administrace výzev MAS na podporu sociálních služeb, financování
sociálních služeb ze zdrojů ESF skrze výzvy MAS. Přítomni na semináři byli také
zástupci několika krajů, kteří hovořili o podmínkách pro vstup do krajských sítí sociálních
služeb.
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Již tradiční akcí pro všechny příznivce venkova je
LeaderFEST. Na tomto vícedenním festivalu jsou projednávány
aktuální záležitosti týkající se činnosti místních akčních skupin,
nechybí odborné semináře na související témata, důležité místo zde
má i sdílení příkladů dobré praxe a mezinárodní spolupráce. Každý
rok se akce koná v jiném kraji, v roce 2017 se LeaderFEST uskutečnil
v Hlinsku, tedy kraji Pardubickém.
Jelikož mnoha místním akčním skupinám, podobně jako té naší, byla jejich
SCLLD schválena teprve v nedávné době, byly součástí LeaderFESTu přednášky na téma
„zkušenosti s prvními výzvami…“. Je totiž důležité znát jak chyby, kterých se dopustili
jiní a kterým je třeba se dále vyvarovat, tak se seznámit s dobrou praxí, jež přispívá
k bezproblémovému vyhlašování výzev.
Součástí LeaderFESTu je vždy také bohatý doprovodný program.

zdroj: www.leaderfest.cz/fotogalerie.php

Mnoho užitečných informací jsme se dozvěděli na setkání zástupců MAS
a řídících orgánů v Jihomoravském kraji, kam jsme se vypravili v červnu. Programem
tohoto setkání byly informace o přípravě výzev MAS, tvorbě interních postupů
a preferenčních kritérií i skupinové konzultace pro IROP, PRV i OPZ. Na setkání byli
přítomni také zástupci řídících orgánů, kteří přednesli aktuální informace.
Další seminář pro rozšíření našich znalostí byl zaměřen oblast IROP. Byl pořádán
pro zástupce MAS, které vyhlašují výzvy v IROP, a byl pořádán v různých termínech. Ve
snaze dozvědět se co nejaktuálnější informace jsme na toto setkání vypravili
v měsíci říjnu. Sešlo se tu poměrně mnoho našich kolegů z jiných místních akčních
skupin. Pozorně jsme si poslechli přednášející, kteří detailně vysvětlili vše potřebné.
Zároveň jsme si zapisovali vlastní poznámky, abychom nic důležitého nezapomněli.
V říjnu byl rovněž pořádán seminář na téma animace škol 2017 (tzv. šablony).
Jelikož naše MAS díky podpoře z OP VVV stále poskytuje školám ve svém území zcela
bezplatně konzultace při přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem
IS KP14+ a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol
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formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, nesmíme zapomínat
ani na tuto oblast naší činnosti. Výzva na tzv. šablony byla však k datu 30. 6. 2017
ukončena a zřejmě z tohoto důvodu jsme zájem o konzultace ze strany škol
nezaznamenali. V době vzniku této výroční zprávy však je již vyhlášena další výzva
(šablony II), v níž je termín ukončení příjmu žádostí o podporu stanoven na 28. 6. 2019.
Proto jsme neváhali a zúčastnili jsme se na tohoto semináře, jehož programem bylo
nejprve vyhodnocení dosavadní spolupráce, dále upozornění na nejčastější chyby, ZoR,
ŽoP, a posléze představení nových šablon v souvislosti s šablonami II.
Druhou velkou akcí s celorepublikovým přesahem byla Národní
konference VENKOV 2017. Podobně jako LeaderFEST, i tato akce
se tradičně koná každý rok v jiném kraji. Pro rok 2017 byl zvolen
rovněž Pardubický kraj a tato malebná část naší země se tak v roce
2017 stala centrem pozornosti. Akce se konala v obci Dříteč, pyšnící
se titulem Vesnice roku Pardubického kraje 2014. Program
konference byl vskutku, jak bychom poněkud staročesky řekli, „napěchovaný“.
Ohlédneme-li od doprovodného programu, v rámci něhož se mohli účastníci konference
zúčastnit zajímavých exkurzí po okolí místa konání, dokázali organizátoři akce do tří dní
vtěsnat témata pokrývající aktuální problematiku venkova ve své komplexnosti.
Konference Venkov byla koncipována formou „Venkovského parlamentu České
republiky“, jehož cílem bylo formovat závěry zdola – na workshopech a u kulatých stolů
za účasti reprezentantů všech, kteří na venkově bydlí nebo pracují. Právě z těchto diskusí
ve workshopech a u kulatých stolů bylo zformulováno 12 hlavních problémů/doporučení
našeho venkova podložených názory těch, kteří problémy venkova znají a jsou s nimi
konfrontováni.
Zdůraznění subsidiarity jako principu podpory autonomie tradiční přirozené
rodiny, obce a kraje a víceúrovňové spolupráce dalo konferenci jakožto venkovskému
parlamentu motto „Spojujeme venkov“.
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Výstupem konference, jak již bylo řečeno, bylo formulování požadavků, které
jsou předpokladem pro stabilizaci a rozvoj venkovských oblastí. V této souvislosti je
třeba zdůraznit, že obce a kraje jsou základem regionálního rozvoje ve všech
demokratických státech. Je tudíž nezbytné, aby jejich činnost byla zajištěna na co nejnižší
úrovni tak, aby byly schopny reagovat na reálné potřeby venkovského prostoru.
Centralizačních tendencí je potřeba se vyvarovat. Závěry Národní konference Venkov
2017 jsou dostupné na stránkách www.konferencevenkov.cz – záložka Dokumenty – ke
stažení.

zdroj: www.konferencevenkov.cz/2017/fotogalerie/
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Na konferenci venkova jsme se zapojili do široké diskuze. Doufáme, že závěry
této zdařilé akce přispějí ke stabilizaci venkovských částí naší republiky a k jejich
postupnému rozvoji.
V prosinci 2017 jsme se zúčastnili posledního semináře na téma „učíme se
spolupracovat v Jihomoravském kraji“. Seminář se uskutečnil v Brně na RO SZIF. Na
programu bylo představení hlavních změn týkajících se pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014–2020 (Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje), provedených v rámci jejich aktualizace, dále informace
k administraci a schvalování Fichí a výzev, nejčastější chyby v administrovaných Fichích,
výzvách a projektech, řešení žádostí o přezkum hodnocení ve fázích kontroly formálních
náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení projektů. Představena byla také Operace
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Nové webové stránky MAS
MAS musí mít dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014–2020 zřízeny internetové stránky a zveřejňovat na nich minimálně tyto
informace:







zřizovací dokumenty (stanovy, zakládací listina či statut),
aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS
adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,
mapa územní působnosti,
výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,
seznam členů povinných orgánů (rozhodovacího, výběrového a kontrolního orgánu).

Webové stránky nám slouží rovněž ke vkládání aktuálních informací, jako jsou
např. harmonogramy výzev či jejich avíza, dále ke zveřejnění výzev k předkládání žádostí
o podporu, následně také ke zveřejnění seznamu doporučených/nedoporučených žádostí
o podporu.
MAS Partnerství venkova, z. s. měla své webové stránky také v předchozím
programovém období 2007–2013, kdy byla jejich provozovatelem firma Webkomplet,
s. r. o. V oblasti internetových technologií platí však více než v jiných oblastech to, že se
vyvíjejí mílovými kroky a že co bylo včera běžně používané, je dnes již zastaralé. Proto
je pro udržení životaschopnosti webu vhodné po určité době provést jeho úpravu.
Na provoz webových stránek je vyčleněna finanční částka z rozpočtu projektu
Podpora řídících a administrativních schopností MAS Partnerství venkova, z. s. v letech
2016–2018 (zkráceně Provoz MAS Partnerství venkova 2016–2018), kterým je
zabezpečeno fungování naší MAS. Pro každý rok tohoto projektu je vyčleněna částka na
správu, provoz a webhosting, pro rok 2017 byla vyčleněna částka navíc z důvodu
plánování výraznějších úprav či vytvoření nových internetových stránek MAS.
V plánu tedy bylo v roce 2017 stránky buď komplexně upravit, nebo vytvořit
nové. Zvolili jsme variantu vytvoření nových webových stránek. Jelikož předpokládaná
cena zakázky byla nad 10 000 Kč, provedli jsme průzkum trhu mezi místními dodavateli,
a to z důvodu snazší kooperace mezi dodavatelem a zákazníkem v případě vyvstalých
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problémů ze správou webových stránek. Z 3 nabídek jsme na základě kritéria nejnižší
cena vybrali dodavatele Mgr. Lukáše Pavelce. Cena zakázky byla sjednána na 23 500 Kč.
V říjnu 2017 byla podepsána smlouva o dílo a na začátku roku 2018 byly nové
webové stránky MAS spuštěny.
Staré webové stránky
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Nové webové stránky

Nové webové stránky jsou uživatelsky přehlednější. Není zde již tolik, často
nadbytečných, informací, které se nacházely na starých webových stránkách, avšak
všechny potřebné a relevantní informace jsou zde samozřejmě zachovány. Struktura
webu je však nyní koncipována jednodušeji než u předchozích stránek, čímž dochází
k lepší orientaci návštěvníků. Pevně doufáme, že tento počin bude ze strany veřejnosti
hodnocen pozitivně. My jsme s nynější podobou stránek moc spokojeni a zároveň si také
chválíme jejich nekomplikovanou údržbu.

3. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2017
Rozvaha k 31. 12. 2017
(v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu dni
účetního období

A
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

Stav k poslednímu dni
účetního období

0
0

0
0

1196
0
-1196

1196
0
-1196
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B
Krátkodobý majetek celkem
I.
Pohledávky
II. Ostatní přímé daně
III. Nároky na dotace
IV. Jiné pohledávky
V. Dohadné účty aktivní
C
Krátkodobý finanční majetek celkem
I.
Pokladna
II. Účty v bankách
D
Jiná aktiva celkem
I.
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

539
0
0
0
0
539
391
17
374
0
0
931

277
0
0
0
0
277
587
8
579
1
1
865

PASIVA
Stav k prvnímu dni
účetního období

A
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B
Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav k poslednímu dni
účetního období

711
307
404
220
0
0
220
0
931

627
307
320
238
0
0
238
0
865

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
(v tisících Kč)
NÁKLADY
Označení
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek
celkem
A VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A VIII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM
A I.
A II.
A III.
A IV.
A V.
A VI.

hlavní
139
206
899
1
9

Činnost
hospodářská
0
0
0
0
0

celkem
139
206
899
1
9

0

0

0

15
0
1269

0
0
0

15
0
1269
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VÝNOSY
Označení

Činnost
hospodářská

hlavní

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
B II.
Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem
B III.
Aktivace celkem
B IV.
Ostatní výnosy celkem
B V.
Tržby z prodeje majetku,
zaúčtování rezerv a opravných
položek celkem
B VI.
Přijaté příspěvky celkem
B VII.
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
B I.

celkem

18

0

18

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
1167
1185

0
0
0

0
1167
1185

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017
Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhl. 504/2002 Sb., kterou
se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Obecné účetní zásady
a způsoby oceňování v účetní závěrce jsou v souladu s tímto zákonem.
Účetní období a rozvahový den
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2017.
Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Solitea Česká
republika, a. s. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v sídle účetní jednotky.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Přehled hospodaření za rok 2016 byl schválen valnou hromadou a výsledek hospodaření
byl převeden na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích
nákladů. Odpisy majetku a úpravy odpisů (dotace) jsou prováděny jedenkrát ročně. Doba
účetního odepisování byla stanovena shodně se zařazením do odpisových skupin podle
zákona o dani z příjmu. Dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen. Dlouhodobý
hmotný majetek, jehož cena pořízení je vyšší než 40 000 Kč účtujeme na účtech 022
a dále pak odepisujeme dle sazeb zákona o dani z příjmu pomocí účtu 082 a 649 (úpravy
odpisů).
Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek byl v tomto účetním období pořízen.
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Pořízený majetek v roce 2016
V účetním období nebyl pořízen žádný hmotný investiční majetek.
Zásoby
V účetním období nebylo o zásobách účtováno.
Závazky
Na konci účetního období byly evidovány žádné úvěry, bezúročná půjčka od Ing. Kamby
ve výši 100 000 Kč, zúčtovací vztahy se zaměstnanci ve výši 44 355 Kč, institucemi soc.
zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a FU ve výši 27 372 Kč. Závazky vůči
dodavatelům ve výši 65 994 Kč
Pohledávky
Do ostatních pohledávek byla zahrnuta poskytnutá záloha ve výši 230 Kč a předpis
dotace z IROPU ve výši 277 250,80 Kč.
Náklady příštích období
Na konci účetního období byly evidovány ve výši 1 102 Kč.
Používání cizí měny v účetnictví
V průběhu účetního období roku 2017 nebyly prováděny účetní operace v cizí měně.
Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky
K významným událostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo.
Významné výnosy (příjmy)
Tržby z prodeje služeb – vypracování programu rozvoje obce 18 000 Kč.
Významné náklady – služby
Během roku 2017 nebyly žádné významné náklady.

