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1. Základní údaje o Spolku 
 
Místní akční skupina MAS Mohelnicko byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku 
byla zapsána 1. 1. 2014. Dřívější označení MAS Mohelnicko, o.s. (občanské sdružení) bylo 
v roce 2015 změněno na MAS Mohelnicko, z.s. (zapsaný spolek). 
 
Smyslem činnosti MAS Mohelnicko je především usilování o zprostředkování a poskytování 
služeb podporujících rozvoj venkova včetně přípravy námětů, návrhů a iniciace pozitivních 
růstových trendů. 
 
Cíle Spolku jsou následující: 

- ochrana nejvýznamnějších hodnot regionu Mohelnicko, kterými jsou zejména 
venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé 
životní prostředí, 

- podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 
- zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území včetně podpory malého 

a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné 
dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatika aj., 

- zabezpečení koordinovaného postupu členů Spolku při všestranném rozvoji výše 
uvedeného území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení 
principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování 
záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, 
včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 
MAS Mohelnicko se rozkládá na území 14 obcí v srdci Olomouckého kraje a jeho rozloha je 
totožná s územím Mikroregionu Mohelnicko. Přirozeným centrem regionu je město 
Mohelnice. 
 
 

Název, sídlo, kontakty 

 

Název:   MAS Mohelnicko, z.s. 
Sídlo:   U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Kancelář:  Moravičany 330, 789 82 Moravičany 
IČO:   226 70 157 
E-mail:   masmohelnicko@email.cz 
Web:   www.masmohelnicko.cz 
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2. Organizační členění, orgány MAS Mohelnicko a členové Spolku 
 
Předseda:   Jiří Kvíčala, DiS. 
Místopředseda:  Ing. Lukáš Pospíšil 

Sekretariát:   Mgr. Jitka Macháčková 
    Lenka Vlasová 
    Ing. Adéla Klásová 
    Mgr. Jana Rozsypalová 
    Mgr. Kateřina Fialová 

Účetní:    Petra Linhartová, DiS. 
 
Valná hromada:  všichni členové spolku 
 
Rada spolku:   obec Líšnice (ZS 1) 
    obec Maletín (ZS 1) 
    město Mohelnice (ZS 1) 
    SDH Žádlovice (ZS 5) 
    Mgr. Ing. Pavel Němec (ZS 6) 
    JK Pegas (ZS 5) 
    Úsovsko, a.s. (ZS 2) 
 
Kontrolní komise:  město Loštice (ZS 1) 
    obec Klopina (ZS 1) 
    obec Police (ZS 1) 
    obec Třeština (ZS 1) 
    město Úsov (ZS 1) 
 
Výběrová komise:  funkční období 1/2017 - 6/2017 

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. (ZS 2) 
    Spolek ručních řemesel Mohelnice (ZS 5) 
    Automotoklub Mohelnice v AČR (ZS 5) 
    Martin Zbořil (ZS 2) 
    obec Mírov (ZS 1) 
    obec Moravičany (ZS 1) 
    obec Palonín (ZS 1) 
 

funkční období od 6/2017 
ÚSOVSKO AGRO s.r.o. (ZS 2) 

    Spolek ručních řemesel Mohelnice (ZS 5) 
    Automotoklub Mohelnice v AČR (ZS 5) 
    Mgr. Dagmar Tkáčová (ZS 6) 
    obec Mírov (ZS 1) 
    obec Moravičany (ZS 1) 
    obec Palonín (ZS 1) 
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Tab. 1 - Členové sdružení k 31. 12. 2017 

Název člena 
Zástupce 

Zmocněný zástupce 
Zájmová 
skupina 

Veřejný sektor 

1. Obec Klopina Ing. Jana Vachutková ZS 1 

2. Obec Maletín Ing. Petr Pospěch ZS 1 

3. Obec Mírov Lubomír Pejchal ZS 1 

4. Obec Police Ing. Soňa Fajtová ZS 1 

5. Obec Líšnice Jiří Kvíčala, DiS. ZS 1 

6. Město Mohelnice Ing. Pavel Kuba ZS 1 

7. Obec Krchleby Vojtěch Keszeli ZS 1 

8. Obec Moravičany Antonín Pospíšil ZS 1 

9. Obec Třeština František Laštůvka ZS 1 

10. Město Úsov Jiří Holouš ZS 1 

11. Město Loštice Bc. Šárka Havelková Seifertová ZS 1 

12. Obec Pavlov Josef Fajt ZS 1 

13. Obec Stavenice Jana Rosecká ZS 1 

14. Obec Palonín Hana Ficnarová ZS 1 

Soukromý sektor 

15. JK Pegas Vítězslav Kočka ZS 5 

16. SDH Třeština Ing. Ladislav Plechatý ZS 5 

17. Horses Háj, z.s. Ladislav Vachutka ZS 5 

18. TJ Sokol Mohelnice Ing. Vladimír Daněk ZS 5 

19. Ryzáček, z.s. Alena Fritscherová ZS 5 

20. Automotoklub Mohelnice v AČR Miroslav Stratil ZS 5 

21. Spolek ručních řemesel Mohelnice Vlasta Jirásková ZS 5 

22. Úsovská sýpka Lenka Urbášková ZS 5 

23. SDH Žádlovice Ing. Zdeněk Fischer ZS 5 

24. ÚSOVSKO AGRO s.r.o. Bc. Lenka Horká ZS 2 

25. Úsovsko, a.s. Ing. Lukáš Pospíšil ZS 2 

26. Mgr. Ing. Pavel Němec Mgr. Ing. Pavel Němec ZS 6 

27. Květoslav Urbášek Květoslav Urbášek ZS 2 

28. Lukáš Drlík Lukáš Drlík ZS 2 

29. Jitka Macháčková Jitka Macháčková ZS 6 

30. Martin Zbořil Martin Zbořil ZS 2 

31. SDH Líšnice Jitka Mošovská DiS. ZS 5 

32. Karel Drlík Karel Drlík ZS 3 

33. Kamil Lachnit Kamil Lachnit ZS 2 

34. Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová ZS 6 

35. FERRY – agro, s.r.o. Zdeňka Adamcová ZS 2 

36. STATEK CHIRLES, s.r.o. Zdeňka Adamcová ZS 2 
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3. Zasedání povinných orgánů MAS Mohelnicko v roce 2017 
 

3.1 Valná hromada 

- 15. 4. 2017 

 představení plánu výzev pro rok 2017 v návaznosti na schválenou strategii; 
informování o sestavování Interních postupů pro programové rámce; řešení 
působnosti neaktivních členů v MAS; schválení jednacích řádů Rady spolku a 
Výběrové komise; schválení výroční zprávy a závěrečného účtu za rok 2016;  
aktuální informace o finanční situaci MAS; řešení výše členských příspěvků; 
aktuální informace z projektu MAP;  informování o proběhlé inventarizaci 
majetku v minimuzeích a schválení darovacích smluv se subjekty, které 
minimuzea provozují; schválení Memoranda o spolupráci s DDM Magnet 
Mohelnice; schválení příspěvku KS MAS OK; vyslovení podpory s vybudování 
průmyslové zóny u obce Maletín; aktuální situace v minimuzeu Studená 
Loučka 

- 2. 6. 2017 

 představení aktuálního stavu připravenosti výzev; převolení povinného 
orgánu Výběrové komise; aktuální informace k proběhlé kontrole z MŠMT 
projektu MAP 

- 30. 11. 2017 

 kontrola usneseních vzešlých v předchozích zasedání; schválení nové výše 
členských příspěvků; aktuální informace k finančních závazkům MAS; 
schválení povinného orgánu Rady spolku; představení vybraných projektů k 
podpoře v rámci výzev MAS vyhlášených v roce 2017; představení plánu 
vyhlašování výzev na rok 2018; aktuální informace k projektu MAP; schválení 
zprávy Kontrolní komise; informování o dalších aktivitách MAS nad rámec 
realizace SCLLD 

 
 

3.2 Rada spolku 

- 13. 3. 2017 

 aktuální informace v rámci projektu SCLLD; schválení harmonogramu výzev 
IROP na rok 2017; informování o stavu schvalování Interní postupů IROP; 
aktuální informace k členské základně MAS; aktuální informace o finančních 
závazcích MAS; nastavení nové výše členských příspěvků; aktuální informace 
v projektu MAP; inventarizace majetku v minimuzeích z důvodu skončení 
doby udržitelnosti a následného převedení do majetku provozovatelů 
minimuzeí 

- 18. 4. 2017 

 schválení Interních postupů pro programový rámec IROP; aktuální informace 
v případě vyhlášení výzev MAS; přijetí nového člena; aktuální situace ve věci 
minimuzea Studená Loučka 
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- 13. 6. 2017 

 volba předsedy; schválení výzvy PRV + IROP + OPZ; schválení aktualizovaného 
harmonogramu výzev IROP; schválení Interních postupů programového rámce 
PRV; schválení vnitřní směrnice; přijetí nového člena; aktuální informace 
v projektu MAP; informování o možnosti rozšíření strategie o OPŽP 

- 26. 7. 2017 

 aktuální informace ve vyhlašování výzev MAS; losování hodnotitelských týmů 
pro výzvu PRV a IROP; schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

- 22. 8. 2017 

 přijetí nových členů do MAS; výběr žádostí k podpoře v rámci výzev IROP a 
PRV 

- 30. 8. 2017 

 hlasování „per rollam“ ve věci výzvy OPZ 
- 21. 9. 2017 

 informace o hlasování „per rollam“; aktuální informace k uzavřeným výzvám; 
schválení výzvy v rámci OPZ; losování hodnotitelských týmů pro výzvy IROP a 
OPZ 

- 26. 10. 2017 

 výběr žádostí k podpoře v rámci výzev IROP a OPZ; losování hodnotitelských 
týmů pro výzvu OPZ; aktuální finanční situace MAS; plánování organizace VH 

- 19. 12. 2017 

 výběr žádostí k podpoře v rámci výzvy OPZ; losování hodnotitelského týmu 
pro výzvu OPZ; určení inventarizační komise; schválení harmonogramu výzev 
IROP na rok 2018 

 
 

3.3 Kontrolní komise 

- 28. 3. 2017 

 inventarizace majetku; darovací smlouvy na minimuzea; kontrola výroční 
zprávy za rok 2016; aktuální informace k plánovaných výzvám v roce 2017; 
projednání Interních postupů pro jednotlivé operační programy 

- 1. 11. 2017 

 kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách v roce 2017;  monitoring a 
hodnocení SCLLD za rok 2017; aktuální finanční situace a vypořádání 
finančních závazků MAS  

- 12. 12. 2017 

 kontrola hospodaření MAS za 2. pololetí 2017; kontrola přijatých dotací v roce 
2017; kontrola připravenosti výzev na rok 2018 

 
 

3.4 Výběrová komise 

- 3. 8. 2017 

 volba předsedy komise; proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci výzev 
IROP a PRV 
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- 10. 8. 2017 

 věcné hodnocení projektů IROP a PRV 
- 11. 8. 2017 

 výsledky hodnocení projektů IROP a PRV – navržení projektů ke schválení 
- 4. 10. 2017 

 proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci výzev IROP a OPZ 
- 11. 10. 2017 

 věcné hodnocení projektů IROP a OPZ 
- 13. 10. 2017 

 výsledky hodnocení projektů IROP a OPZ – navržení projektů ke schválení 
- 13. 11. 2017 

 proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci výzvy OPZ 
- 22. 11. 2017 

 věcné hodnocení projektů OPZ 
- 24. 11. 2017 

 výsledky hodnocení projektů OPZ – navržení projektů ke schválení 
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4. Aktivity MAS Mohelnicko v roce 2017 

4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Zásadní a nejdůležitější aktivitou, kterou MAS začala v roce 2017 vykonávat je vyhlašování 
výzev v souvislosti se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Mohelnicko (SCLLD). Oficiální potvrzení schválení strategie MAS obdržela dne 2. 3. 2017. Od 
této chvíle veškeré činnosti sekretariátu MAS souvisely s prací na vyhlášení jednotlivých 
výzev. Bylo potřeba zpracovat řadu podpůrných dokumentů, jako jsou jednací řády 
povinných orgánů MAS, Interní postupy pro jednotlivé programové rámce, zejména však 
připravit samotné znění výzev, jejich příloh a hodnotících kritérií. 
 
Programový rámec PRV 

 Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020 

alokace: 4,2 mil Kč 
datum vyhlášení: 15. 6. 2017 
datum ukončení výzvy: 22. 7. 2017 
podporované aktivity:  - Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků  

- Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
- Fiche 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích  

Celkem bylo přijato 12 žádostí (Fiche 1 – 5, Fiche 2 – 3, Fiche 4 – 4). Z celkového počtu 12 
žádostí všechny splnily podmínky dané výzvou, z důvodu nedostatečné finanční alokace bylo 
vybráno pouze 11 žádostí k finanční podpoře.  
stav k 31. 12. 2017: 10 žádostí předáno na administrativní kontrolu na SZIF 
 
Programový rámec IROP 

 Výzva č. 1 MAS MOHELNICKO - IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - I. 

alokace: 1,8 mil Kč 
datum vyhlášení: 28. 6. 2017 
datum ukončení výzvy: 2. 8. 2017 
podporované aktivity: - infrastruktura základních škol - stavby, stavební úpravy a pořízení 

vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích; 
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 
budování bezbariérovosti škol 
- infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání - stavební 
úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v 
klíčových kompetencích  

Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2017: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na CRR 
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 Výzva č. 2 MAS MOHELNICKO - IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY - I. 

alokace: 3 mil Kč 
datum vyhlášení: 29. 6. 2017 
datum ukončení výzvy: 5. 9. 2017 
podporované aktivity: - rozvoj sociálních služeb 

 - rozvoj komunitních center 
Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2017: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na CRR 
 

 Výzva č. 3 "MAS MOHELNICKO - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ" 

alokace: 2 mil. Kč 
datum vyhlášení: 3. 7. 2017 
datum ukončení výzvy: 12. 9. 2017 
podporované aktivity: - vznik nového sociálního podniku 

 - rozšíření stávajícího sociálního podniku 
 - rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 

Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2017: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na CRR 
 
Programový rámec OPZ 

 Výzva č. 124/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko – PRORODINNÁ 
OPATŘENÍ – I." 

alokace: 1 mil. Kč 
datum vyhlášení: 29. 6. 2017 
datum ukončení výzvy: 5. 9. 2017 
podporované aktivity: - příměstské tábory 
Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2017: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na MPSV 
 

 Výzva č. 123/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko - SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ" 

alokace: 1,220 tis. Kč 
datum vyhlášení: 13. 7. 2017 
datum ukončení výzvy: 14. 9. 2017 
podporované aktivity: - vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 
Do výzvy nebyly předloženy žádné žádosti o podporu. Na základě konzultací s potenciálními 
žadateli bylo Radou schváleno znovuvyhlášení této výzvy.  
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 Výzva č. 135/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko - PODPORA 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - I." 

alokace: 4 mil. Kč 
datum vyhlášení: 5. 9. 2017 
datum ukončení výzvy: 26. 10. 2017 
podporované aktivity: - sociální služby 

- další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení osob 
- komunitní sociální práce a komunitní centra 

Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2017: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na MPSV 
 

 Výzva č. 198/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko - SOCIÁLNÍ 
PODNIKÁNÍ" 

alokace: 1,220 tis. Kč 
datum vyhlášení: 13. 7. 2017 
datum ukončení výzvy: 14. 9. 2017 
podporované aktivity: - vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 
Do výzvy opět nebyly předloženy žádné žádosti o podporu. Důvody zjištěné od potenciálních 
žadatelů, s nimiž probíhali konzultace před vyhlášením výzvy: přečerpání limitu de minimis, 
nepodání žádosti z časových důvodů. 
 
Celkově bylo v roce 2017 vyhlášeno 8 výzev, z toho do dvou výzev nebyla přijata žádná 
žádost. Do 6 výzev bylo přijato celkem 22 žádostí, z toho nejvíce do Fiche 1 v rámci PRV a to 
v počtu 5. 
 

4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko 

Animace škol 

V roce 2017 pokračovala v rámci realizace projektu 4.2 na území MAS Mohelnicko animace 
škol. Stěžejním úkolem animátora je podpora základních a mateřských škol při realizaci 
zjednodušených projektů financovaných z EU, tzv. šablon. Nejčastěji animátor pomáhal se 
sestavením a tvorbou žádostí, s monitoringem projektů, stanovením a sledováním 
indikátorů, kompletací zpráv o realizaci a zadáváním dat do systému ISKP 14+ a IS ESF. 
Školám byla ze strany animátora poskytnuta také podpora v podobě tvorby dokumentů 
usnadňujících orientaci v pravidlech, zjednodušené přehledy šablon, prezentace využitelné 
pro pedagogy, přehledy příloh k monitoringu projektu apod., včetně individuálních 
konzultací přímo ve škole, vyhledávání DVPP a zajištění odborníků vystupujících v rámci 
projektových aktivit. Do šablon I se zapojilo na území celkem 9 MŠ či ZŠ, které dohromady 
realizují celkem 53 podporovaných aktivit. Nejčastěji školy řešily pomocí šablon školního 
asistenta, sdílení zkušeností, DVPP, vzájemnou spolupráci, doučování žáků ZŠ, čtenářské 
kluby, atp. 
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Školení, semináře, besedy/workshopy 

Manažerky MAS podílející se na realizaci SCLLD absolvovaly řadu seminářů, školení a 
workshopů pořádaných pro zástupce MAS v rámci příprav vyhlašování výzev. Některé 
společné schůzky byly vedeny jako příklady dobré a špatné praxe či praktické vyhlášení výzev 
nanečisto včetně ukázek jejich následného hodnocení. 

Zástupci MAS se i v tomto roce účastnili jednání Valné hromady Národní sítě MAS ČR a 
pravidelných jednání krajské sítě MAS, která se konají, v návaznosti na další aktivity NS MAS 
ČR, jednou měsíčně. 

V rámci realizace SCLLD má sekretariát za povinnost vždy po vyhlášení výzvy MAS 
zorganizovat informační seminář pro potenciální žadatele, na kterém mohou případní 
zájemci o dotaci konzultovat své záměry. Těchto seminářů v uplynulém roce proběhlo 
v souladu s počtem vyhlášených výzev 8. 

Kromě informačních seminářů pro žadatele poskytuje sekretariát MAS také individuální 
konzultace potenciálním žadatelům. Jedná se o telefonické i osobní konzultace před 
vyhlášením výzvy, v průběhu příjmu žádostí o dotaci a ve fázi hodnocení žádostí v rámci 
výzev k doplnění náležitostí předložené žádosti. 

V prosinci se konal další z naplánovaných workshopů pro zájemce z území MAS, který byl 
zaměřen na výměnu zkušeností a osvojování příkladů dobré praxe a zhodnocení uplynulého 
roku z pohledu činnosti MAS. Besedy se zúčastnilo na 30 osob. Jako hlavní host byla pozvána 
zástupkyně sousední MAS Moravská 
cesta, která představila princip fungování 
jejich MAS, vyhlašované výzvy, zkušenosti 
s jejich administrací a s realizací projektů 
podpořených v rámci principu LEADER. 
Dále hovořila o pravidlech udělování 
regionálních značek, kdy jejich MAS je 
nositelem a organizátorem této aktivity. 
Tento bod besedy byl zařazen s ohledem 
na to, že i několik členů MAS Mohelnicko 
je nositelem regionální značky Střední 
Haná.  
 
Propagace a publicita 

Propagační aktivity MAS zahrnují pravidelnou aktualizaci webových stránek a facebookového 
profilu. Pravidelně jsou zpracovávány články, které jsou rozesílány členům MAS a na členské 
obce k případnému zveřejnění na webových stránkách a v obecních zpravodajích. Tyto články 
vždy vycházejí v Mohelnickém zpravodaji. K propagaci jsou využívány také akce 
Mikroregionu Mohelnicko. 
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Ani v roce 2017 MAS nezahálela ve vytváření a následném vydávání propagačních materiálů. 
Jmenovitě se jedná o informační letáček o MAS a informační banner. 
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4.3 Místní akční plán vzdělávání 

V roce 2017 pokračoval projekt Místní akční plán vzdělávání, jehož realizátorem je MAS a ve 
kterém figuruje Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko jako partner s finančním příspěvkem. I 
v uplynulém roce se pravidelně setkával realizační tým, řídící výbor a minitýmy. 
Nejzásadnější aktivitou celého roku byla aktualizace Strategického rámce, ve kterém mají 
školky a školy z regionu zahrnuty své investiční a neinvestiční projekty, dále pak sepisování 
dokumentu MAP a v neposlední řadě vzdělávací aktivity pro učitele, ředitele MŠ a ZŠ, ale i 
širokou veřejnost. Za zmínku stojí také veřejné projednávání, které se uskutečnilo v červnu 
v rámci Dne Mikroregionu a v prosinci v rámci Valné hromady MAS.  

Z řady vzdělávacích akcí zmiňujeme seminář Syndom CAN, Připravený předškolák, Rozvoj 
kompetencí pedagogických pracovníků a 
duševní hygiena. Ředitelé a zástupci MŠ 
mohli absolvovat výjezdní akci do 
brněnských školek, za účelem sdílení dobré 
praxe a načerpání inspirace. Pro vedoucí 
pracovníky MŠ i ZŠ byl realizován 
dvoudenní pracovní seminář na Kolštejně, 
během kterého absolvovali odborné 
přednášky, ale i neformální setkání 
s kolegy z ostatních škol ze Zábřežska a 
Šumperska.  
 

Manažerky pro realizaci MAP se účastnily jednání a seminářů, zaměřených na sdílení dobré 
praxe, projektu KAP Olomouckého kraje a příprav žádosti o dotaci pro MAP II. Jako velmi 
přínosné se osvědčilo také absolvování webinářů. 
 
V rámci aktivit projektu byla v roce 2017 zpracována řada osvětových materiálů zaměřených 
na náš region a určených především dětem z našich 
škol a školek, ale i dalším zájemcům. Jedná se o 
velkoformátový měsíční kalendář Mohelnicka, 
pexeso a puzzle.  
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5. Projekty MAS Mohelnicko realizované a částečně proplacené 
v roce 2017 

 

Projekt „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP 
Mohelnice“ 
Program:   MŠMT 
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 
Doba realizace:   6/2016 – 5/2018  
Celkové náklady projektu:  3.548.384,- Kč 
Výše dotace:    3.548.384,- Kč = 100 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS, komerční úvěr 

 

 
Projekt Místního akčního plánu vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Po dohodě s městem Mohelnice je nositelem projektu MAS, 
i z toto důvodu je tato 100%. Cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a 
základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol, institucí 
neformálního vzdělávání, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání. V roce 2017 MAS obdržela na 
základě žádostí o platby celkem 1 669 865,20 Kč. 
 
 

Projekt „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2) 
Program:   MMR 
Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001646 
Doba realizace:   7/2016 – 12/2018 
Celkové náklady projektu:  3.790.175,- Kč 
Výše dotace:    3.600.666,25 Kč = 95 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS, komerční úvěr 
 

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. 
v souvislosti s přípravou a realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Mohelnicko, z.s. 2014 – 2020. V rámci projektu jsou realizovány přípravné a podpůrné 
činnosti, provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských zařízení. 
V roce 2017 MAS obdržela na základě průběžného proplácení výdajů celkem 1 221 925,25 
Kč. 
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Návratná finanční výpomoc místním akčním skupinám z Olomouckého kraje 
Program:   Program rozvoje venkova Olomouckého kraje 
Doba realizace:  6/2016 – 12/2016  

splatnost prodloužena do 6/2017 
splatnost prodloužena do 12/2018  

Celková částka:  400.000,- Kč 
Financování:   vlastní zdroje MAS 
 
 
 
Cílem návratné finanční výpomoci bylo překlenutí meziobdobí při čekání na schválení 
strategií a následné možnosti čerpání v rámci projektů 4.2. Olomoucký kraj nabídl možnost 
finanční výpomoci formou bezúročné půjčky, aby si MAS nemusely zřizovat komerční úvěry. 
Původní termín splacení připadal na prosinec 2016. Po podání a následném schválení 
hromadné žádosti všech MAS na území Olomouckého kraje o prodloužení termínu 
splatnosti, se termín posunul na červen 2017. V říjnu byla podána hromadná žádost všech 
MAS Olomouckého kraje na zrušení povinnosti vrácení finanční výpůjčky. Tuto možnost kraj 
zamítl, ale současně posunul termín splacení do prosince 2018. I nadále zástupci KS MAS 
vyjednávají se zástupci kraje o možnosti odpouštění vrácení půjčky. 
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6. Hospodaření MAS 

6.1 Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2017 

VÝNOSY 
číslo účtu název účtu  částka v Kč 

644 úroky ČS 63,99  

684 přijaté členské příspěvky  200 290,- 

691 provozní dotace MŠMT – projekt MAP 1 669 865,20 

 MMR – projekt 4.2 1 221 925,25 

výnosy celkem 3 092 144,44 
 
 
 

NÁKLADY 
č. účtu název účtu  částka v Kč 

501 spotřeba materiálu režijní materiál (kancelář) 4 712,- 

  ostatní 141 702,49 

  DDHM 4 029,- 

512 cestovné  96 142,- 

518 ostatní služby poštovné 603,- 

 telefony 27 124,- 

doprava 1 750,- 

internet 1 336,- 

www doména 1 815,- 

vedení účetnictví 41 500,- 

nájem, pronájem 133 293,22 

vypracování posudků OPZ 9 600,- 

účast, organizace 21 646,- 

vzdělávací kurz 21 440,- 

přednáška 2 000,- 

pojištění -122,- 

podíl projektu MAP 313 346,- 

certifikáty pro elektronické podpisy 1 584,- 

ostatní 693,- 

521 mzdové náklady  1 736 459,- 

524 zákonné soc. a zdravotní pojištění  477 897,- 

527 zákonné soc. náklady  7 871,- 

538 ostatní daně a poplatky daň z úroku ČS 12,16 

544 úroky ČS 7 209,90 

549 jiné ostatní náklady poplatky ČS 12 309,40 

551 odpisy  37 571,- 

582 členské příspěvky (NS MAS)  10 000,- 

náklady celkem 3 113 523,17 
 

Hospodářský výsledek: výnosy – náklady                                                                      -21 378,73 
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6.2 Přehled pohledávek a závazků MAS 

Od podzimu 2016 měla MAS uzavřeny dva komerční úvěry na předfinancování dvou 
zásadních realizovaných projektů, MAP vzdělávání a Posílení kapacit komunitně vedeného 
místního rozvoje (zkráceně 4.2). Úvěr na projekt 4.2 měl splatnost do prosince 2017. 
Z důvodu dostatečné finanční rezervy byl úvěr 9. 11. 2017 splacen. Z celkové částky 900 tis. 
Kč úvěru na projekt MAP bylo vyčerpáno k 31. 12. 2017 168.036,- Kč. Druhý úvěr zůstává i 
nadále otevřen. K uzavřené smlouvě s Olomouckým krajem o bezúročné návratné finanční 
výpomoci pro místní akční skupiny v roce 2016 byl v roce 2017 uzavřen druhý dodatek, který 
prodlužuje splatnost až do prosince 2018. 
 
 

Projekt Výše úvěru (v Kč) Splatnost 
Dosud čerpáno 

(v Kč) 

MAP vzdělávání 900.000,- prosinec 2018 237.210,- 

Návratná finanční výpomoc 
místním akčním skupinám  

400.000,- prosinec 2018 400.000,- 

 
 
 
 

 
 


