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Uvod
Místníakčnískupina Hlinecko' o. s. byla registrována 18. 10. 2006 na MV ČR,vroce 2007
utlumila svou činnost, kterou obnovila opět na Valné hromadě 16. |O.2O|2.
od |2. 12,20|4 je vedená jako spolek u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
L 610l pod názvem Místníakčnískupina Hlinecko, z. s.

K3|.12.2014 mě|aMAS Hlinecko

1

Zá|<|adní údaje

Niízev:

54 ělenů.

"ftas

Místníakčnískupina Hlinecko, z. s.
Sídlo a kancelář MAS:
Máchova II2|,539 01 Hlinsko
Právní forma:
spolek
Statutární oreán - předseda: Město Hlinsko zastoupené PhDr. Magdou Křivanovou (do 30.l0.2014)
Mias oC spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Pavlišem (od 30.l0.2014)
IČ:
27O 46 5O8
Webová adresa:
www.mashlinecko.cz
Bankovní účet:
000000-3238459309/0800 vedený u Českéspořitelny, a.s.
jwih3ez
Datová schránka:

MAS HLINECKO

'.!Ý€

obrázek

1

r.r. jjr".!

nn.&

Uzemí působnosti Místníakění skupiny Hlinecko, z. s. k 31. |2.2014

2 Profil

místníakčnískupiny

ÚzemÍ místníakčnískupiny Hlinecko je typickým venkovským regionem v členitémterénu
částečně\ežícímv CHKo Že|ezné hory a CHKO Žďárské vrchy s průměrnou nadmořskou výškou 550
m n. m. obce jsou členités mnoha menšímimístními částmi.
Celková rozloha regionu MAS Hlinecko činí20 617 ha, hustota zalidnění regionu je 92 obyvate|
na km2 na uzemí se nachází celkem 1 8 obcí a 67 místníchčástís celkovým počtem obyvatel 1 8 841 .
Naše územíje bohaté na tradice, kterych si vážíme a chceme je nejen uchovat' ale i obnovit
a přidat k nim aktivity současné..-..---.

Motto MAS: ,,Hlinecko tradičně i nově..

2.r

Logo Místníakčnískupiny Hlinecko; Z.

S.

MAS

Hlinecko
Obrázek 2 Logo Místníakčnískupiny Hlinecko' z.

2.2

s.

Účel spolku

rozvíjení mezisektorové spo|upráce metodou Leader ve prospěch komunitně vedeného místního
rozvoje
akÍivizace obyvatelstva a subjektů nauzemí spolku do veřejně prospěšnéčinnosti,
dobrovolnicwí azapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných
uskutečňovánídalšíchzámérŮ, které jsou v souladu s úěelem spolku asezát1my členů'
zajišťováník tomu potřebných finančních,lidských' materiálních, informačních a dalšíchzdrojů
propagace uzemí a spo|upráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni

2.3

a
a

Hlavní činnosti MAS

zptacování rozvojových dokumentů územíspolku (Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje uzemí spolku (SCLLD)' Strategické plány Leader, integr. plány, progr. rámce apod.)'
pŤíprava a rea|izace investičníchi neinvestičních projektu, které jsou v souladu se Strategií
rozvoje tlzemí spolku jak z národních zdrojů,takize zdrojů EU,
aktivní spolupráce jednotlivých členůspolku a spolupráce s dalšímipartnerskými spolky, resp.
$zickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU,
spolupráce s dalšími MAS v ČR i v zahraniěí,
zlepšeníkvality žlvota ve venkovské oblasti,
I

.
o
.
o
o
o
.
.
o
.
o

péčeo přirozený rž'zvenkova a venkovského osídlení(estetická krajina, zachova|ápříroda),
posí|enímístního ekonomického prostředí a zvýšenízaměstnanosti ve všech oblastech (výroba,
sluŽby' obchod' zemědělswí...),
ochrana a péčeo krajinu a CHKo, zachování zdravého životníhoprostředí a zhodnocení
přírodního dědictví,
zachování a obnova kulturního dědicwí ve vazbě na cestovní ruch.
zachování a podpora historických tradic,
rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na sportovně rekreačnía volnočasovéaktivity,
vyfváření podmínek pro nejširšíspolupráci při obnově arozvoji regionu,
propagace obnovy venkovar*
účastpři obnově venkova na národní i evropské úrovni,
Zvyšování způsobilosti místníchaktéru pro vypracovávání a provádění operací, věetně jejich
schopností v oblasti projektovéh o Íízení
k dosaženíúčeluusiluje spolek nazák\adé vypracované integrované strategie CLLD o uzavření
smluv a dohod s pověřenými organizacemi zastupujícímijednotlivé operační programy EU.

2.4
.
.

Doplňkové činnosti MAs

výroba' obchod a s|užby neuvedené v přílohách I aŽ3 živnostenského zákona,
prodej kvasného lihu' konzumního lihu a lihovin.
Pozn. MAS neměla

k 3|. |2.2014

registrována žádná živnostenská oprávnění u ŽÚ.
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3

organizačnístruktura Místníakčnískupiny Hlinecko, z.

3.1 Pracovní tým Místníakčnískupiny
ManaŽerka pro strategii: Ing. olga Ondráčková

ondrackova@mashlinecko.cz
tel.: 00 420 777 111 078
e-mail

:

Projektová manažerka: Ing. Lenka Juklová
e-mail : j uklova@mashlinecko.cz
tel.: 00 420 731 683 015
Proiektová manažerka: Kateřina Sedláková
e-mail: sedlakova@mashlinecko.cz
tel.: 00 420 731 470 296
Projektová manaŽerka: Bc. Hana Rouhová
e-mail : rouhova@mashlinecko.cz
tel.: 00 420 728 728 072

s.

Hlinecko g Z.

S.

4

Clenská zá|<|adna MAS

a

její orgány

4.1

Členovévalné hromady Místníakčnískupiny Hlinecko l Z. S. a jejich
zástupci
Tabu|ka 1 členovéVH Místníakčnískupiny Hlinecko, z.

I

)
3
4
5
6
7

I
9
10
11

t2
13

t4
15
16
17
18
19
20

21

))

s.

Clenové valné hromadv
Název subjektu
Zástupce subjektu v MAS
obec Dědová
Josef Nekv nda
Město Hlinsko
Miroslav Krč , DiS.
obec Holetín
Jan Břeň
obec Jeníkov
Pavel Hladký
Obec Kladno
JUDr. Eliška Kernerová
Obec Krouna
Mgr. Petr Schmied
obec Mrákotín
Ludmila Vacková
obec Miřetice
Jaroslav Chour
obec Pokřikov
Jiří Kadidlo
obec Raná
Ing. Vladimír Hubený
Obec Tisovec
Mgr' Jaroslava Matrasová
Městys Trhová Kamenice
Ing. Iva Dostá|ová
Městys Včelákov
Jan Pejcha
obec Vítanov
Ins. František Navrátil
obec Vojtěchov
Jaroslav Kyncl
obec Vortová
Ladislav Smahel
obec Všeradov
JUDr. LuboŠ MikeŠka
obec Vysočina
Tomáš Du.bský
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
RNDr. Rostislav Dvořáček
Domov seniorů Drachtinka
Marek Bíško
Základni škola. Trhová Kamenice. okres Chrudim
Mgr' Radek Nejedlý
Městský kulturní klub Hlinečan,
Mgr. Petr Sedlák
příspěvková or ganizac e

23

AS ROVI s.r.o.

[ng' Robert Vokáč

24

Josef Cach

Josef Cach

25

DIANA HLINSKO, s.r.o.
Jan Flídr
GASTRO AZ, s.r.o.
HUKY s.r.o. Elektro
LINEASPORT HLINSKO s.r.o.

Josef Linhart

26

)1

28
29

3l

Malečská enersetická. S.r.o.
Mias OC spol. s r.o.

32

PEKLOCERTOVINA

30

Flídr
Michae| Bačkovský
Zdenék Kyncl
Petr Netolický
Ing. Vít Simon, Ph.D.
Jan

Ing. Martin Pav|iš
Ing. Anna Adámková

s.r.o.

33

SKI Hluboká s.r.o.

34
35

SmíšenézboŽí Y šeradov s.r.o'

Mgr. Radek Meloun
Msr. Vladislav Pavlíček
Ins. Bedřich Janáček

Zemědělské sluŽby Hlinsko s.r.o.
5

Sektor
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý
Soukromý

36
37
38
39
40

4l
42
43
44
45
46
47

48

Ins. Pavel Senk

Ing. Pavel Senk

SDH HOLETIN
Holetínskétrnky

Eduard Suchý

SDH TRHOVA KAMENICE
LvŽařský klub Trhová Kamenice
Sportovní klub odbíjenéHlinsko
Ski klub Hlinsko, z. s.
HC Hlinsko
S. K. Rvríčov
TJ Sokol Holetín
MEDEA - z. s.
Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko
FC Hlinsko

Jan Dostál

Aleš Meloun
JiÍíBartiza|
Bc. Jiří Hrabčuk
Ine. Alena Kadlecová
Martin Kapitán

Soukromý
Nez skový
Nez skový
Nez skový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový
Neziskový

Jana Břeňová

lns. Josef Janotka

MichalPůŽa
Miloš Daněk
Radek Chlada

49

Svaz tělesně postiŽených CR' o. s'
místn í ot sanizace Hlinsko

Marie Jelínková

Neziskový

50

občanské sdruŽení přáte1 folkloru Hlinecka

Josef Dospěl

Neziskový

51

občanskésdružení GT Hlinsko

Mgr. Lada Leszkowová

Neziskový

<t

Tělocvičná jednota Sokol Krouna

Libor Pešek

Neziskový

53

TKG Hlinsko občanskésdružení

PhDr. Masda Křivanová

Neziskový

54

FOKUS Vysočina

Bc. Michaela RůŽiěková

Neziskový

Valné hromady Místníakčnískupiny Hlinecko' Z. s. se uskutečnily v roce 2014 v těchto
termínech: 27 , unora 2014,27 . května 2014, |8. září 204, 1l . prosince 2014
Četnost valných hromad vede ke snaze seznámit všechny členy co nejpodrobněji s aktivitami
MAS a nabídnout jim účastna rozhodujících procesech a budoucím směřování místníakčnískupiny.
Zástllpci pracovních skupin i dalšíchorgánů MAS se v průběhu roku setkávali dle potřeb' Ze všech
valných hromad jsou archivovány prezenční listiny a zápisy včetně výpisů z ustanovení.

Obrázek 4 vH MAS H|inecko |8.září20|4

4.2

Představenstvo Místníakčnískupiny Hlineckoo z. s. ajeho zástupci

Tabulka 2 Představenstvo Místníakčnískupiny Hlinecko, z.

I

)
3
4
5

s.

C|en představenstva
Město Hlinsko
obec Vysoč na
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
Klub přátel Veselého Kopce
a Betléma Hlinsko
Malečská energetická' s.r.o.

7

Sektor
Veřejný
Veřejný

RNDr' Rostislav Dvořáček

Veřejný

Ing. Alena Kadlecová

Neziskový

Vít Simon, Ph.D.

Soukromý

Ing.

Mias OC spol. s r.o.
LyŽaŤský k|ub Trhová Kamenice

6

Zástupce subjektu
Miroslav Krči|, DiS'
Tomáš Dubský

lng. Martin Pavliš
Ins. JosefJanotka

Setkání představensťva Místníakčnískupiny Hlinecko' Z.
termínech: 27 . |edna2014, |8. června 20|4,30. října20|4,

4.3

)
3
4
6
7

s.

Clen výběrové komise
obec Holetín
Obec Krouna
obec Vojtěchov
GASTRO AZ. s.r.o.
Zemědělské s|uŽby Hlinsko, s.r'o.
SDH Holetín
HC Hlinsko

Zástupce subjektu
Jan Břeň
Mgr. Petr Schmied
Jaroslav Kyncl
Michae| Bačkovský
Ins. Bedřich Janáěek
Eduard Suchý
Radek Chlada

Setkání výběrové komise Místníakčnískupiny Hlinecko, Z.
v termínu 28. 1|.2014.

4.4

1

3

S. se

Sektor
Veřejný
Veřejný
Veřejný
Soukromý
Soukromý
Neziskový
Neziskový

uskutečnilo v roce 2O|4

Kontrolní výbor Místníakčnískupiny Hlinecko, z. s. a jeho zástupci

Tabulka 4 Kontrolní výbor Místníakčnískupiny Hlineckoo z.

)

uskutečnila v roce 2O14 v těchto

Výběrová komise Místníakčnískupiny Hlinecko l Z. S. a její zástupci

Tabulka 3 Výběrová komise Místní akčnískupiny Hlineckoo z.

I

S. se

Soukromý
Neziskový

Clen kontrolního výboru
Městys Včelákov
DIANA HLINSKO, s.r.o.
S. K. Rváčov

s.

Zastupujícísubjekt
Monika Vacková
Josef Linhart

Aleš Meloun

Setkání kontrolního výboru Místníakčnískupiny Hlinecko' Z.
v těchto termínech: 6. února 20|4,z8.listopadu 20l4.

S. Se

Sektor
Veřejný
Soukromý
Neziskový

uskutečni|a v roce 20|4

5

Tvorba Strategie Místníakčnískupiny Hlinecko, z.

s.

Příprava Strategie komunitně vedeného místníhorozvoje (SCLLD) na období 2014-2020 by|a
hlavní akÍivitou a činnostíMAS v rcce 2014. Byly definovány strategické a specifické cí|e uzemí
anávazná opatření. Tvorba strategické a implementační části dokumentu bude pokračovat v dalším
období. Strategie byla tvořena v rámci projektu rea|izovaného z operačníhoprogramu Technická pomoc
pod niízvem: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Hlinecko
a registračnímčíslemCZ.I.0813.2.00/14.00l 82.

5.1

=--

DeÍinování dlouhodobé vize rozvoje ú,zemí

Poslání (mise) MAS Hlinecko:
Smyslem činnostía existence MAS Hlinecko je pomoci vytvářet prostředí pro důstojný
a spokojený život našich občanů,posílit hrdost na regionální tradice, historii a přírodu a více otevřít své
územínávštěvníkům.
Vize MAS Hlinecko:
,,Chceme být dobrým místem pro život místníchobyvatel a přitažlivým územím
pro návštěvníky..o

5.2

Defiinování strategických cílů

STRATEGICKE CÍLE
Strategic\ý cíl I: Prosperující podnikání a ekonomika (oblast ekonomická a cestovní ruch)
Strategiclcý cíl II: Vzdělaní obyvatelé (oblast školstvíavzděIávání)
Strategický cíl III: Starostlivý a šetrný abezpečný region (oblast sociální' zdravotnictví a oblast
životního prostředí)
Strategiclqý cíl IV: Spolupracuj íci izemí a aktivní život (oblast veřejnoprávní a sociální aktivity'
oblast volnočasová, oblast nezisková, oblast prorodinná

Tabulka 5 Přeh|ed strategických cílů,specifických cí|ůa dí|číchopatřeni

L

Prosperující
podnikání
a ekonomika

Rozvoj podnikánÍ
v naší.1\ffiS

Všeobecná podpora podnikání v regionu jako
prevence nezaměstnanosti
Zemědělství a lesnictví
Prumyslová výroba
Cestovní ruch a služby
Regionální produkty

II.

Vzdělaní
obyvatelé

Podpora vzdělávání
v našíMAS

Podpora předškolního a zák|adního vzdělávání
Podpora dalšíhovzděIávání na všech úrovních
Podpora bydlení pro všechny

Kvalitní občanská
vybavenost v našíMAS

Důstojné a funkčníveřejné prostranství

Dopravní infrastruktura a příslušenství
Technická infrastruktura
občanská vybavenost v obcích
Zachov ání kval itního Životního prostředí, l idem
přístupná a před lidmi chráněnázdravákrajina

NL

Starostlivý
a šetrný region

4.].]. Zachovóní volné lcrajiny

Zdravá a atraktivní
příroda v našíMAS

4.1.2. Ochrana krajiny

3. Využitílcraj iny
Dobré a ekologické Životní prostředí v obcích a
městech
4. 1,

4.2.1. Dobré životníprostředí v intravilónu obci
1.2.2. Ekologic|a! životníprostředí v obcích

Spolupracující region
Efektivní veřej noprávní služby

rv.

Kvalitní a aktivní život
v našíMAS
Spolupracující
úlzemía aktivni
žívot

Bezpečný region
Solidární a sociálně silný reeion
ProrodinnÝ a zdravý resion
Region jistoty

Atraktivní region
Zachování historie

a namátek v našíMAS

Zachování a respektování historie lúzemi

6

Realizované projekty

ó.1 Projekt

spolupráce PRV

Iv.2.1

,oNezapomeňte (se) vrátit..

Projekt (reg. č. I3l01942l0al453l000026) je rea|izován společně třemi partnerskými místními

akčnímiskupinami (Místníakčnískupina Hlinecko,

z. s.'

MAS PoLIČsro z. S.

a

MAS

Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p'S.) Projekt je zaměřen na knihovny v malých obcích, které se místo
s knihami.. mohou stáťrrralými komunitními centry a místy setkávání v kaŽdé vesnici.
',místností
Do projektu je zapojeno 20 knihoven a téměř 60 knihovníků,ale i dobrovolníků, kteří se
vzděIávají a pomáhají s organizací jednotlivých akcí. V průběhu roku 2014 došlo ke školení 5 cyk|ů
seminářů area|izaci 45 akcí, které si zástupcijednotlivých knihoven připravili, a na které bylo použito
nakoupené vybavení, materiá| nebo sluŽby. Zuzemí MAS Hlinecko se zapojily obce Miřetice,
Mrákotín, Trhová Kamenice, Vojtěchov' Včelákov a Vysočina. Součástíprojektu bylo vydání příručky
pro vesnické knihovny s názvem Manuál vesnického knihovníka, dále vydání omalovánek s pověstmi
regionu ailustracemi snázvem Hádej pověst a komiksové knihy snázvem Hádej knihu. Celý projekt
vyvrcholí v dubnu 2015 závěrečným workshopem s prezentacemijednotlivých akcí.

Celkové způsobilévýdaje projektu: 1 739 400 Kč
Celkové způsobilévÝdaie MAS Hlinecko. z.

s.

-

487 000 Kč. z toho dotace 438 300

Termín rca|izace leden 2014 - červen 2015 - celkově l8 měsíců
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obrázek 5 Komiksová kniha Hádej knihu

obrázek

6 Omalovánky Hádej pověst
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Obrázek 7 Tvořivé odpoledne Trhová Kamenice, prosinec 2014
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Obrázek 8 manuá| vesnického knihovníka
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6.2

Projekt spolupráce PRV Iv. 2. 1 Zivot a historie vypálených obcí aneb

.,,Znáte nás?..
Projekt PRV (reg. č. l3l0l9l42|0al672l000025) byl realizován společně čtyřmi místnímiakčními
skupinami a jeho smyslem bylo ''spojit podobné osudy'' obcí v ČR, které byly za 2. světové války
vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu.
Do projektu byly zapojeny děti základních a středních škol z našeho regionu a regionů
spolupracujících MAS, které navštívily místa jiných vypálených obcí, absolvovaly besedy s historiky
i pamětníky a vývořili fotografié..mi;.literárními ivytvamými díly společnou knihu. Vývořené materiály
jsou v e|ektronické podobě k dispozici širokéveřejnosti i školám v ČR. Zároveň doš|o k tvorbě
uceleného materiálu (společnéinformačníletáky), vznik|a kniha o historii a životě vypálených obcí
a došlo i k širšímuzveřejnění informací o dalšíchobcích, které jsou v pozadí Lidic pozapomenuty anebo
o nich veřejnost příliš neví. Závěrem se uskutečni|a společná konference v MFC v Hlinsku, které se
účastnilopřes 200 dětí, zástupců MAS' odborníkůa pamětníků.
*
Spolupracující MAS:
MAS Hlinecko, z.s. (vypálená obec LeŽáky - dnes obec Miřetice)
i€**.' **la
MAS Hornolidečska z.s. (vypá|ené obce Prlov, Lačnov)
MAS Ploština (vypálená obec Ploština - dnes Drnovice)
MAS Šumperskývenkov (vypálená obec Český Ma|ín - dnes Nový ..',]:.i't. 'ir: l:a:, | :.,
Zivot a historie
Ma|ín)
vypá|ených obcí
obec Luká (vypálená obec Javoříčko)
aneb
Obec Tršice (vypálená obec Zákřov)
Znate nás?
Teřmin vystavy 5, i1.2014. 16' 11' 20.14
Výstupy projektu:
-.' i \lu. 'r, . ... .-,,.r- di r.\,,,
Cll';rrro Pr, at oij I l5 hid
. Kniha Život ahistorie vypálených obcí aneb ,,Znáte nás?,.
:]:!i |.t'.|].i: i'Í j.l
....... ,.' ,'...:)
o Propagační|etáky o 7 vypálených obcích
ai-.'a'r l..Ii
r Film z jednotlivých exkurzí
o DVD s elektronickou formou produktů
.t
t
jsou
Tištěné materiály
prostřednictvím MAS distribuovány dále
=b,
I

'

I

; iriir:rir

do regionů a

9 Pozvánka na vÝstavu

Celkové způsobilérydaje projektu: | 430 422Kč,
Celkové způsobilévÝdaie MAS Hlinecko. z. s. - 286 600 Kč. z toho dotace 257 400 Kč.
Termín rea|izace leden 201 4 _ leden 20|5 - celkově

1

3 měsíců

ř*

?1

I

školv ČR'
obrázek

lat

;.,r..1::tr

# :ř :. !n

:.'.'

obrázek l0 Výstupy projektu - kniha
obrázek 1l Výstupy projektu - sada informačních|etáků'

trlokyo propisky
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6.3

Projekt spolupráce PRV Iv.2.1 ,,Poznejtezelenésrdce česka..

Projekt (reg. č. |3/0l9l42|0a/563l000022) je rea|izován společně dvěma sousedními místními
akčnímiskupinami (Místníakčnískupina Hlinecko, z. s. aHavlíčkůvkraj o. p. s.)
Záměrem projektu je zvýšenínávštěvnostinauzemí CHKO Žd,árské vrchy, kterému je přezdíváno
,,Ze|ené
srdce Česka'', a to netypickou motivačníformou - hrou.
Díky promyšlené hře budou děti motivovány poznávat region a ziskávat Za svou snahu drobné
i větš í b onusy za nasbír aná r azitŘ.a Ť1e dn otlivých m íst.
Samotný projekt odstartuje v dubnu 2015 na Svatojiřském jarmarku v hlineckém Betlémě, kde se
budou moci registrovat první hráči, do projekťu jsou zapojeny všechny obce, které ležív CHKo Žv.

Výstupy projektu:
l Kniha s názvem Pozneite zelné srdce Česka

.
r

Samolepky
Pexeso

omalovánky
Puzzle
Stolní hra
Putovní knížkana razítka

a
a
a

a

Celkové způsobilévýdaje projektu: | 495 740 Kč
Celkové způsobilév'ýdaie MAS Hlinecko. z. s. - 728 820 Kč'
z toho dotace 655 938 Kč.
Termín rea|izace leden 2014 _ duben 2015 - celkově l6 měsíců
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obrázek

12 Sada výstupů projektu - banner, kniha, pexeso' oma|ovánky

t2

6.4 Projekt realizovaný

v

rámci RoP NUTS II Sv

s názvem

,rKrok za krokem geoparkem,,
Projekt RoP NUTS II Severovýchod (reg'č. CZ.1,1313.2.00137.0|3al) je rea|izován společně
čtyřmi místními akčnímiskupinami z Pardubického kraje (MAS Chrudimsko, o.s', Místníakčnískupina
Hlinecko, z.s. MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o's.' MAS Železnohorský region, o.s.).
Hlavním cílem projektu je zvýšenízá1mu turistů o turistickou oblast Chrudimsko - Hlinecko
především díky koordinovanému rozvoji a propagaci místníchproduktů cestovního ruchu. Aktivity
projektu ocení především návštěÝilfci oblasti, kteří získajíkva|itnější informace onabízených sluŽbách
a atraktivitách, školy, pro které budou připraveny programy k doplnění výuky, obce a jejich obyvatelé
a samotní poskyovatelé sluŽeb cestovního ruchu.
V pruběhu rea|izace projektu se uskutečníněkolik setkání podnikatelů cestovního ruchu se
zástupci MAS a informačních center za účelemproh|oubení spolupráce, koordinace aktivit, výměny
zkušenostíapod. Dů|eŽitou součástíprojektu je vývoření souboru propagačnícha informačních
materiálů, zaměÍených na ty oblasti, po kterých je dlouhodobě velká poptávka.
Výstupy projektu:

o
o
o
o
o
o
o
.
r

Metodika spolupráce místníhomanagementu
Ana|ýzaturistické oblasti Chrudimsko.H1inecko
Setkávání zástupců subjektů cestovního ruchu
Setkávání pracovníkůturistických informačníchcenter a manaŽeru
Propagační a informačnímateriá|y To Chrudimsko.Hlinecko

Propagační materiály zaměřené na jednotlivé cílovéskupiny atémata
Propagační materiály zaměřené na Národní geopark Že|ezné hory

Mediální kampaň
Marketingová kampaň ve ško|ách

Celkové způsobilélydaje projektu:

1 015 000

Kč, dotace l00oÁ

Hlinecko: 60 000 Kč
Termín rea|izace červenec 20|4 _ záŤí 20|5 _ celkově l5 měsíců

w
i.

obrázek

MAS

t:

13 Ukázka propagačního materiá|u

l3

6.5

Projekt spolupráce PRV Iv.2.1- ,,MAs spolupracující..

Projekt bude reaIizován spoleěně Se čbřmi partnersky1mi místními akčnímiskupinami
(MAS Moravský kras, z' s., MAS POLIČSKO Z. s., Místníakčnískupina Podhostýnsko' z. s.
aobčanskésdruŽení MAS Střední Vsetínsko) od ledna do června 20l5. Společnéschůzky a příprava
projektu probíhaly již od září 2014, do 3 1. prosince 2074 neby| projekt z důvodu nevyhlášen é výzvy ani
podán aani schválen. obsahem projekÍu je tvorba společnémetodiky, která čerpá zreaIizovaných
projektu PRV všech zapojených MAS. Díky pestrosti a mnoha rea|izovaných projektů bude metodika
zaměÍena na přidanou hodnotu "spťupráce a unikátnost pojetí obdobných projektu mezi MAS v ČR
i zahraniěí, Závěrečné prezentace a metodiky budou prezentovány na společných konferencích MAS
v rámci ČR a dale zveřejněny.
Celkové způsobilérydaje celého projektu: 2 500 000 Kč
Celkové znůsobilév'ýdaie MAS Hlinecko. z. s. - 500 000 Kč. dotace 1007o.

6.6 Projekt realizovaný se Sdruženímmístníchsamospráv
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů..
od

''MAs

jako

září20|4 se MAS Hlinecko zapoji|a do projektu snázvem,,MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivní chod úřadů..(reg' čísloCZ.l .0414,I.00lB6.00043). Nositelem projektu je Sdružení
místníchsamospráv v ČR1slvts ČR;, které obdrželo finančnípodporu z Evropského sociálního fondu
(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (oP LZZ). Místníakčnískupina
(MAs) Hlinecko je jedním z partnerů.
Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS
Hlinecko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.
1.

Zapodpory místníakčnískupiny dojde ke zvýšeníkvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy'
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitímplatforem MAS.
Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Hlinecko, byla vybrána
3

nejdůleŽitější.

..$

Jde o zaměstnanost, regionální školství a protipovodňová opatření jako součást krizového řízení.
Během projektu vzniknou např. studie současnéhostavu výkonu veřejné správy s návrhy možností
jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce, zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů
z ce|é ČR a E,u nebo koncepčnínávrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS. Do projektu je
zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů Českérepubliky, projekt bude
ukončen koncem roku 2015.

Celkové znůsobilérrýdaie MAS Hlinecko. z.

6.7

s.

-

224 000 Kč. z toho dotace 179 200

Podpora Pardubického kraje . dotace z

Pov

Kč.

,,Poradenská a provozní

činnost MAS Hlinecko, z. s. pro rok2014,,

Ze

strany Pardubického kraje byla poskytnuta dotace na podporu činnosti a provozu místníakční
skupiny dle pravidel Pov Pardubického kraje ve výši 70%o(ev. číslosmlouvy oŽYzll4l20568).Tato
dotace byla k 31. prosinci 2014řádně vyúčtována.
Celkové způsobilévÝdaie MAS Hlinecko. z. s. - 159 974 Kč. z toho dotace 100 000 Kč
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7

Dalšíaktivity v roce 2014 pro rozvoj regionu a propagaci

7.I

Regionální značení,,Kvalitaz Hlinecka..

V roce 20L4 zavedla Místníakčnískupina Hlinecko společně s městem Hlinskem regionální
značku ,,Kvalita z Hlinecka... Při jejím zavedení velmi pomohli partneři z LAG Podralsko' kde se
zástupci MAS informovali o způsobu zavedení, chodu regionálníh o znaěení a také hodnocení.
Zájemci si mohli podávat ŽádosÍi Ve třech kategoriích: výobky a produkty, ubyovací a stravovací
sluŽby nebo zážitky. Celkem se ďŽn'ačku ucházelo a získalo |2 žadate|Ů.
Prvním certifikovaným výrobcům a poskýovatelům sluŽeb znaěky ,,Kvalita z Hlinecka.. byly
slavnostně předány certifikáty na ,,Dni dřevao. 26. července 2O|4 v areálu Betléma v Hlinsku. Po celý
den byl v areálu rezervace Betlém umístěn stánek regionální značky s ukázkou certifikovaných
produktů, ochutnávkou certifikovaných výrobků a katalogem certifikovaných výrobků a služeb. V rámci
propagace regionální značky byl také vyfvořen oboustranný roll up, banner na Stánek a propagační
letáky.
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Obrázek 20 certifikačníkomise 9. č.ervna 2014
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19 Udě|ení certifikátů 27 . č.en,ence 20|4

Tabulka 6 CertiÍikovanéprodukty a s|užby

oBLAsT vÝnonxŮ A PRoDUKTŮ
Propolisová mast ve včelímvosku
Propol sová mast s vazelínou
Propolisová tinlďura
Františkova medovina z regionu Hlinecka
Med květorrý
Med medovicov'í
Med květovy pastovaný

Med z Hlinecka pro mlsné iazvěkv
Švandovaslanina

Špekíček
Eenr''ířslry párek se sýrem
Svanďáček
Paštika s medvědím česnekem
Šunka iakodřív
Švandova pikantní klobása
Švandova uzená klobása

Uzená sekaná
Hlinecká medovina
Rvchtář klasik
Rychtríř Standard
Rychtař Premium
Rychtář 15. Speciál
Rychtař Ratai
Rychtař Natur

Betlémskébezové thé

s

Betlémskébezové thé s přídavkem slivovice
HIinechý ch|éb z přírodního kvasu
Josef

Fidler

Ručně tkané Hlinecké šálv zbav|něné a akrvlové oříze

Kard Makov*{ý dřevovýroba

Kolekce dřevěných hraček
Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva

oBLAsT sTRAvovAcÍcrr SLUŽEB
iídelna Mandala v Hlinsku
Restaurace u sv. Huberta Hlinsko

oBLAST UBYTovAcÍcH SLUŽEB

t7

7.2

Zpravod,aj MAS a zpravodaj pro děti Hlinecký Strakáček

V pruběhu roku vyšlo l. číslozpravodaje MAS Hlinecko registrovaného u Ministerstva kultury
jako periodikum pod evidenčnímčíslemMK ČR 21666 a l. číslozábavného časopisu pro naše děti
Hlinecký Strakáček registrovaného pod evidenčnímčíslemMK ČR 22O|| ' Zpravodaj byl distribuován

jednotlivých obcí v regionu, časopis pro naše děti byl dodán zejména dětem do zák|adních škol a do
obcí a je k dispozici bezplatně v Infocentru v Hlinsku a v sídle MAS.
do
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obrázek 22 Časopis MAS pro děti

Katalog sakrálních staveb a válečných hrobů

V průběhu roku 2014 bylo zmapováno na ttzemí Hlinecka přes 140 sakrální stavby a také
75 válečných hrobů a připraveny evidenčnílisty se základními informacemi o jednotlivých objektech
včetně zmapováníjejich stavu a fotodokumentace. Ke konci roku byl připraven elektronický katalog
sakrálních staveb, který bude po grafické stránce vyvěšen na webu MAS a dále připraven k tisku V roce
20l5. obdobným způsobem byly zmapovány válečnéhroby'

7.4 MASkohraní
Dne 26. září 20|4 MAS ve spolupráci s městem Hlinskem uspořádala v Multifunkěním centru
historicky první ročníkDne deskových her aneb
MASkohraní. Cílem akce bylo zábaynou formou
představit nejpopulárnější deskové a společenské hry
současnosti, které si děti mohly se svými spolužáky
zahrát' Dopoledne probíhalo za účastiŽáktt zák|adních

škol z uzemí Místníakčnískupiny Hlinecko

a

odpoledne bylo určenépro zájemce z širokéveřejnosti.
Během dopoledního programu se v hodinových blocích

vystřídalo více než 170 dětí' které měly navíc moŽnost
shlédnout loutkové divadlo eMILLIon. MAS plánuje
pokračovánítéto akce v dalšíchletech.
obrázek 23 MASkohraní26. září2o|4
18

7.5

Prezentace MAS Hlinecko, z. s. na Evropských dnech v Pardubicích

Ve dnech 28.9.

-

30. 9. 2014 se Místníakčnískupiny Pardubického kraje zúčastni|ykonání
Evropských dnů v Pardubicích na Pernštýnském náměstí.
Cílem akce byla propagace regionálních výrobků' firem, atraktivních památek a
a zájmových aktivit, které by mohly bý podporované
r -..é'
v da|šímrozvoji ve smyslu širokých přeshraničníchregionů'
Po celou dobu trvání akce byl přítomen i mimo jiné
také stánek za Místníakčnískupi4y*Pardubického kraje' za
Místníakčnískupinu Hlinecko se zúčastnilidva drŽíte|é
certifikátů ,,Kvalita z H|inecka.. pan František Řezníček
s potravinářskými výobky a přírodními kosmetický,rni
výrobky z medu a pan Josef Fidler předvedl svojí kolekci
Hlineckých šál z akrylové a bavlněné pÍíze.Celá akce se
setkala s velkou oblibou.

.Ys'

obrázek 24 Evropské dny Pardubic

7.6

e,

září 2014

Prezentace MAS Hlinecko, z. s. na výstavě Země živitelka

Na 41. ročníkuvýstavy Země živitelka, která se uskutečnila od čtvrtka 28. srpna do úteý 2' září
na Výstavišti v Českých Budějovicích, nechyběla ani prezentace Místníakčnískupiny Hlinecko.
MAS Pardubického kraje měly společnou propagaci na stánku, kde probíhala denně prezentace
jednot|ivých MAS' Návštěvníci mohli také ochutnat regionální výrobky i oceněné regionální potraviny.
Prezentace regionální značky ,,Kvalita z H|inecka., za naši MAS byla zajištěna tradičnímvýrobcem
uzenin z Řeznictví U Švandůa h|ineckým ch|ebem z Pekařství Vacek. ostatní certifikované produktv
a s|uŽby byly vystaveny u stánku ve vitríně.

Obrázek 25 Prezentace MAS H|inecko na výstavě Země Živite|ka 20l4

7,7 organizačnízajištěníškoleníspolečnémetodiky tvorby SCLLD
v Hlinsku
Národní síťMístníchakčníchskupin ČeskéRepubliky uspořádala po ce|é Českérepublice sérii
čtyř školenív rámci projektu na Podporu vzniku Komunitě vedeného rozvoje. Pořádání jednoho z nich
se zhostila naše MAS. Seminář proběhl ve dnech 3. a 4' června v Multifunkčním centru v Hlinsku a byl

19

určen pro ZáStupce a paltnery místníchakčníchskupin z Pardubického a Jihomoravského kraje a

zkraje

Vysočina.
Na programu semináře bylo vyjasnění spoleěné metodiky tvorby Strategie komunitně vedeného
rozvoje a standardizace místníchakčníchskupin.

obrázek 26 Sko|ení společnémetodiky tvorby SCLLD Hlinsko' MFc

3. - 4. června 2014

7.8 organizační zajištění školenína vhodné fungování a zapojení nástrojů
územníchpolitik ve Svitavách
Národní síťMístníchakčníchskupin Českérepubliky ve spolupráci s našíMAS pořádala dne
25. listopadu 20|4 školení členskézák|adny Krajského sdruŽení MAS Pardubického kraje a dalších
partneru na téma
fungování a zapojení nástrojů územníchpolitik... Setkání se konalo
''Vhodnó
prostorách
v
KAZV Svitavy a bylo zaměřeno na představení jednotlivých operačníchprogramů období
2014-2020.

obrázek 27 Seminář Svitavy

25. listopadu 2014

7.9 organizace

akce pro Celostátní síťvenkova

Místníakění skupina Hlinecko organizovala 10. prosince 20|4 v Bystrém Setkání aktérůvenkova
z Pardubického kraje pro Celostátní síťvenkova.
Akce se zúčastnilizástupci MAS Pardubického kra1e, zástupci CP SZIF a školitelé z P3 (People,
Planet, Profit) Mgr. Šárka Doričáková' KOMLINIKÉ vgr. A|ena Fiedlerová (sociální podnikání
Litomyš|), Květná zahrada Mgr. Ferdinand Raditsch (sociální podnikání Květná).

Na programu bylo zhodnocení práce CSV a MAS v Pardubickém kraji a uvedení příkladůdobré

praxe v oblasti podnikání'

obrázek 28 Setkání aktérůCSV Pardubického kraje

7.10 organizace exkurze v MAS český západa Bavorsku pro

csv

Ve dnech 6 .- 7, listopadu upořáda|a Ce|ostátní síťpro venkov a MAS Pardubického kraje
společnévýjezdní zasedání do MAS Český západ a Mikroregionu Steinwald Allainz v Německu' Cílem

této akce by|y ukázky příkladůdobré praxe a projektů přeshraniční spolupráce, inspirace a seznámení
účastníků
s výs|edky projektů d|ouhodobě úspěšnýchMAS. Při této exkurzi navštívi|izástupci MAS

Pardubického kraje například farmu s mobilním mléčnýmautomatem, venkovní jízdámu, regionální
centrum setkávání nebo nově vybudovanou kapli a cyklostezky' organizaci akce zajisÍ1|a naše MAS.

obrázek 29 Exkurze Bavorsko

7. |istopadu 2014

7.l1 Účast na Národní konferenci,,vENKov 2014"
Zástupci MAS se účastnilicelorepublikové Národní konference VENKoV 20|4, která se konala
ve dnech |6._|7 . října v Konstantinových Lázních'
První den konference byl věnován především zasedání partnerských organizací působících
ve venkovském prostoru, druhý den uŽ byl věnován hlavnímu konferenčnímuprogramu, kdy po
dopoledním plenárním zasedání byly představeny tematické pracovní skupiny.
Poslední den konference byl zaměřen na odborné exkurze azávěrečné plenámí zasedání.
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Celkem se konference zúčastni1o přes 400 návštěvníků.

Obrázek 30 Národní konference

''vENKov

2014''

7.I2 Účast na akci TADY NEZISKOVKY V

vÍrnrrEl

FOKUSU Vysočina v Hlinsku se dne 3. října 20l4 uskutečniljiž9. ročníksetkání
neziskových organizací v regionu Hlinecka s názvem: ''TADY NEZISKOVKY- VÍTEJTE!''
Návštěvníci mohli shlédnout prezentaci neziskových organizací z regionu a diskutovat s jejími
představiteli. Akce se účastnilotéměř 30 neziskových organizací z regionu Hlinecka' od mateřského
centra po klub senioru. I naše MAS měla moŽnost se jiŽ podruhé prezentovat zejména dětem
a veřejnosti. Návštěvníkům byly poskýnuty informace o činnosti MAS, byla prezentována nově
zayedená regionální značka,,Kvalita z Hlinecka... Jako dárek si mohli účastníciodnášet zpravodaj MAS
prostorách

H|inecko, katalog regionálních výrobků a také ochutnat místní certifikované potraviny: hlinecký chléb
z přírodního kvasu z Pekařství Vacek a výběr certifikovaných produktů z Reznictví u Švandů.
Hostem odpoledního setkání byla herečka Zdeňka Žádniková. Organizaci celé akce zajišťoval
FOKUS Vysočina.

obrázek 3| Setkání neziskoqÍch organizací
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7.I3 Setkání základních

a mateřských škol

Místníakčnískupina Hlinecko uspořádala dne 6. března setkání základních a mateřských škol
ze svého izemí. Na programu bylo seznámení se s činnostíMAS, možnosti spolupráce
a projednání priorit a potřeb ZŠa MŠ,stejně jako sběr projektových námětů ško| do zásobníku projektů
a představení dalšímožnéspolupráce

MAS

se školami.

obrázek32 Setkání ZŠa MŠ6.března2014

7.14 Setkání sportovní spolků
Dne 3. února 20l4 uspořádala Místníakčnískupina Hlinecko setkání se zástupci sportovních
spolků s názvem ,,Sportu zdar aneb sdělte Vaše potřeby!..Na programu bylo představení MAS Hlinecko
a její moŽnosti pro sportovní aktivity na Hlinecku a seznámení se s prioritami sportovních klubů
a spolků, stejně jako sběr projektových námětů spolků do zásobníku projektů.

7,15 Setkání podnikatelů
Dne 27. března 20|4 uspořádala Místníakčnískupina Hlinecko společně s Krajskou
Hospodářskou komorou a zástupci Úp v Hlinsku setkání podnikatelů ž uzemí č. 2 Hlinecka. Na
setkání se podnikatelé seznámili s činnostíMAS a možnostmi dalšíspolupráce a dále byli vyzváni
ke sběru projektových námětů do zásobníku projektů pro tvorbu strategie. Dále byli informováni
o novinkách v podpoře podnikání na č' 3 Hlinecku a o plánovaném čerpánídotací z evropských
fondů na nové programové období pomlčka bez mezer 20|4-2020 z oPPIK.

obrázek 33 Setkání podnikatelů 27. března 2015
/,)
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ManaŽerkaMAS Hlinecko olga ondráčková zastupuje NS MAS ČR V
platformě' pracovních sktrpi4ě osy 2 a monitorovacím výboru oP Prumysl
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Obrázek 36 Schůzka KS MAS Pardubického kraje
3. února 2014

Obrázek 37 Mapa Krajského sdruženíMAS Pak

Poříčíu Litomvš|e

Termíny konání schůzek a školeníKS MAs Pardubického kraje v roce 2014z
Litomyšle, 10. března Jevíčko,4. ěervna Hlinsko,
l0. prosince Bystré

3

' února Poříčíu

')^

23 ' záŤí opatov,
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Hospodaření Místníakčnískupiny Hlinecko;

9.1

Z. S.

v roce 2014

Rozvaha

Tabulka 7 Rozvaha

Aktiva (v tis. Kě)
DlouhodobÝ mai etek celkem
DIouhodobý nehmotný maiaek celkem
Dlouhodobý hmotný maietek celkem
Dlouhodobý finančnímaietek celkem
oprávky k d|ouhodobému maietku celkem
KrátkodobÝ maietek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finančnímajetek celkem
Jiná aktiva celkem
Uhrn aktiv
Pasiva (v tis. Kč)

k 1. 1.2014

k31.12.2A14

108

772
695
77

108

772

k1.1.2014

Pasiva celkem

Vlastní zdroie celkem

-

Jmění
Výsledek hospodaření celkem

-

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodob é záv azkv celkem
Krátkodobé záv azky celkem
Jiná pasiva
Uhrn pasiv

9.2

5

r03

k3t.12.2014

456

191

456
303

191

581

486
565

96

108

772

Yýkaz zisků a ztrát

Tabu|ka 8 Výkaz zisků a ztrát

k3t.12.2014

Nákladv (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy celkem
SluŽby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
ostatní nákladv celkem
Poskynuté příspěvky celkem
Daňz příjmu celkem
Nákladv celkem
Výnosy (v tis. Kč)
y|astní
Tržbv za
vÝkonv a za zbožícelkem
Změna stavu vnitroorsanizaěnich zásob ce|kem
Aktiva celkem
ostatní vÝnosv celkem

530
235

t268
26

l0
2068

k31. 12.20t4
3Z)

25

Tržby z prodeje majetku, zilětování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝnosv celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

378
2014
2715
647

647

Zák|addaněz příjmu zarok20|4 dle daňovéhopŤiznání je 0 Kč.

Místníakčnískupinu Htin."tl.v roce 2O|4

nevyvrjela žádnou doplňkovou činnost, veškery objem

nákladů se vztahuje k činnosti hlavní.

Náklady na odměny Předsednictva byly nulové.
Spo|ek zaměstnával na hlavní pracovní poměr v rozsahu 0'5 úvazku manažerku pro tvorbu
strategie. ostatní uvazky se vztahovaly výlučně k administraci jednotlivých rea|izovaných projektů.

9.3 obdrženédotace na rea|izaci projektů
Realizace projektů MAS Hlinecko by nebyla možná bez Íinančnípodpory grantových a dotačních
programů'

Výdaje roku 2013 nebo 2014 . přijatá dotace v roce 2014

Hlinecko tradičně i nově
Poskýovatel: Ministerstvo zemědělství CR
obdržená dotace: 499 890 Kč
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místníhorozvoje pro MAS Hlinecko
Poskyovatel: MMR ČR
obdržená dotace: 746 856.00 Kě
Poradenská a provozní činnost MAS Hlinecko, z. s. pro rok2014
Poskýovatel : Pardubický kraj
obdržená dotace: l00 000 Kč
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9.4 Učetníaudit

Výrok auditora
Podle našeli?i.Ťázoru účeÍní
podál,á l.črný a prrctivy obraz aktir, a pasir'
'závěrka
zapsanóho spolku Místníakční
skupina htinecko, z. s. k 3i.t2.2dl{ a aák|atlů,
výnosú a
'*í.s|edku jeho hospodařcní za rol končící:i'tz.zolr v sou|arlu s rcstymi účetními
přertpis.v.

lng. Jiří Jarkovský
aud itor
čís}ooprávnění l75"í

V Jaronrěři dnc: l{l'.t.2015

Or.čření pror,eril audittlr
Ing. 'liří 'Iarkor.ský. Patrnóho l9 j.
55 l01 .IaromčÍ.
lapsiln) \ sc./natnl auditoru vedenént Komorou
auditorů ČR pod poř' č.l7.54

Přcr..zal dne:

f
é,,|í#"*o
,

Č...^1íi^."Ju,''i;,,i,i1'.1
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10

Spolupracujícísubjekty.partneři

Tabulka 9 Spo|upracující subjekty

-

partneři

obec Lačnov

Obec Drnovice
www.obec-drnovice.cz

www.lacnov.eu

obec Noqi Malín

Obec Prlov
www.obecprlov.cz

www.novymalin.cz

MAS Hornolidečska

MAS Ploština
%:'oŠ'lJ'].& www.mas.plostina.cz

www.mashomol idecska. cz

€*

MAS POLICSKO,
.

MAS Sumperský venkov

z. s.

www.maspolicsko.cz

.',:

www.sumperskyvenkov.cz
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MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko,o.p.s.

iLAci

pol}xňL3t(6

www.masmti.cz

MAS Havlíčkůvkraj'

LAG Podralsko

www.lagpodralsko.com

MAS Moravský kras

o.p.s.

www.havlickuvkraj.cz

5

Moravský kra

\/

ObčanskésdruženíMAS
Střední Vsetínsko
www.masstrednivsetinsko. c

z

Historický ústav
Akademie věd Ceské
republiky
www.hiu.cas.cz
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www.

m as-m

oravsky-kras. cz

MAS Podhostynska
www.mas-podho stynska.cz

11

Závěr

Zástupci Místníakčnískupiny Hlinecko zhodnotili svou činnost za rok 2014
na YH
l l. prosince 2014. Ci\e, které byly na počátku roku vytýčeny, byly v průběhu postupně
naplňovány.
Nejdůležitějšímiúkoly byl y:

-

příprava. tvorba u

.

příprava natzv',,standardizaci..,

-

rea|izace projektů spolupráce z

-

realizace ostatníclr partnerských projektů,

-

monitoring a zavedení regionálního značenína územíMAS"

-

aktivní č|enstvív NS MAS ČR,

-

aktivní činnost v KS MAS Pardubického kraje,

-

propagačníčinnost na Území

p,oj.an}řní

strategie

MAS

PRV Iv.2.

na

období 2014-2020.

1,

MAS _ webové stránky, publicita

v

tisku, vydáváni vlastního

zpravodqe a časopisu pro děti, připrava regionálních publikací, spolupráce

s

regionálními

aktéry.

MAS bude V roce 2015

pokračovat tvorbou strategie

a dle

moŽností přípravou

implementačníchpostupů pro zaváděni možných podpor Ze Strany MAS
7jednotlivých operačních
programů.

MAS dále bude pokračovat v rea|izaci nedokončených projektů spolupráce, animaci pro vlastní území
ajeho propagaci nejen rozvojem regionální značky ,,Kvalita z Hlinecka.., ale i vlastní publikační
činností'
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