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1. Úvod
1.1

Základní údaje

Název:
Sídlo:
Zapsaná:

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Hanušovice, Hlavní 137, PS: 788 33
v rejstƎíku obecnĢ prospĢšných spoleēností, vedeného Krajským soudem
v OstravĢ, oddíl O, vložka 230
277 77 146

I:
Kontakty:
Webové stránky:
Email:
Telefon:

www.hornipomoravi.eu
info@hornipomoravi.eu
Hanušovice: + 420 583 285 615;

Bankovní spojení:
BĢžný úēet:

GE Money Bank, a.s.
193758861/0600

1.2

Dƽvody vzniku spoleēnosti

Spoleēnost byla založena za úēelem rozvoje území místní akēní
skupiny, který je v souladu s principem trvale udržitelného
rozvoje. Rozvoj je založen na efektivním využívání místních
zdrojƽ a pro realizaci rozvojových projektƽ využívá Spoleēnost
krajské, národní a evropské dotace.
1.3

Územní pƽsobnost

MAS Horní Pomoraví o.p.s. pƽsobí v katastru
46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná,
Bratrušov, Brníēko, Bušín, Drozdov, Dubicko,
Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn,
Hrabová, Hynēina, Chromeē, Jakubovice,
Janoušov, Jedlí, JestƎebí, JindƎichov, Kamenná,
Kolšov, KopƎivná, Kosov, Lesnice, Leština,
Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany,
PísaƎov, PostƎelmov, PostƎelmƽvek, Rájec,
Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré
MĢsto, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty,
Vikantice, VyšehoƎí, ZábƎeh, Zborov, Zvole.
Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony:
Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu ZábƎežsko.
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1.4

Poslání a cíle

Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítĢ subjektƽ ziskové i neziskové
sféry a veƎejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za úēelem
spolupráce v oblasti rozvoje venkova.
1.5

Poskytované služby

Spoleēnost poskytuje tyto hlavní ēinnosti formou obecnĢ prospĢšných služeb
I.
Rozvoj území místní akēní skupiny
II.
Rozvoj partnerství
III. PƎíprava a realizace programu LEADER na území místní akēní skupiny
Spoleēnost poskytuje tyto doplŸkové ēinnosti
IV. PƎíprava a realizace rozvojových projektƽ
V.
Organizace vzdĢlávacích akcí, semináƎƽ a odborných setkání
VI. Poskytování služeb v oblasti strategického plánování
VII. Zapojování veƎejnosti do rozvoje území místní akēní skupiny
VIII. Propagace regionu
IX. Poskytování služeb pro zemĢdĢlství, zahradnictví a lesnictví
1.6

Strategie rozvoje území

V letech 2006 - 2007 byla komunitním zpƽsobem (se zapojením veƎejnosti) vytváƎena
Integrovaná strategie území (ISÚ), strategický dokument zamĢƎený na rozvoj venkovské
oblasti Horní Pomoraví.
ISÚ byla podkladem pro pƎípravu Strategického plánu LEADER (SPL), který byl nazván „V
harmonii s pƎírodou“. Tyto dokumenty jsou základním východiskem pro realizaci projektƽ
obcí, neziskových organizací i podnikatelƽ v území.
V roce 2010 zapoēaly práce na aktualizaci tĢchto dokumentƽ s ohledem na uplynutí poloviny
plánovacího období, na nĢž byly vytvoƎeny. Jsou tedy sledovány indikátory, které hodnotí
úspĢšnost naplŸování strategie.
V roce 2011 probĢhla aktualizace Strategického plánu LEADER na základĢ StƎednĢdobého
hodnocení SPL. Na základĢ výsledkƽ byl rozšíƎen poēet Fichí z pƽvodních 6 na 9, aby jejich
zamĢƎení lépe korespondovalo s potƎebami žadatelƽ. V rámci aktualizaci byly v dokumentu
upƎesnĢny monitorovací indikátory a aktualizována data spojená s ēinností MAS.
V roce 2012 byly provedeny zmĢny v SPL na základĢ odezvy výzev z pƎedchozích let a také na
základĢ pƎipomínek pƎi supervizi provedené kontrolním orgánem v Ǝíjnu 2012. Byla
provedena aktualizace monitorovacích indikátorƽ, inovaēních prvkƽ projektƽ a zejména
zmĢna navržené alokace na jednotlivé Fiche. Byly aktualizovány také Fiche – zejména byly
aktualizovány hodnotící kritéria, jejich bodové ohodnocení a zpƎesnĢn výklad pro posuzování
a dokladování jednotlivých kritérií.
V roce 2012 byly vyhlášeny dvĢ Výzvy s poƎadovými ēísly V. a VI.
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2. Organizaēní struktura spoleēnosti

2.1

Organizaēní schéma MAS
ZAKLADATELÉ MAS

lenové na základĢ pƎihlášky / rámcové
partnerské smlouvy

PLÉNUM
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
= všichni ēlenové (partneƎi) MAS
Správní rada (SR)

\editel
Manažer
SPL
Sekretariát
MAS

Pracovní skupina
Lidské zdroje
Problematika: dĢti a mládež
Problematika: ženy

Dozorēí rada (DR)

Programový
výbor

Monitorovací výbor

Strategický plán
LEADER

VýbĢrová komise

Pracovní skupina
Místní produkce a využití obnovitelných
zdrojƽ
Problematika: zemĢdĢlci, ekologická
produkce, ŽP

Pracovní skupina
Rozvoj obcí
Problematika: kvalita
venkovského života

Zakladatelé: 43 subjektƽ:
34 subjektƽ PO a FO – podnikatelé, neziskové organizace, ZŠ,…
8 obcí
Hanušovice, Malá Morava, KopƎivná, JindƎichov, Branná, Staré MĢsto,
Bohdíkov, Ruda nad Moravou
1 svazek obcí Svazek obcí mikroregionu ZábƎežsko
lenové:
z toho:

110 subjektƽ celkem = zakladatelé + partneƎi (k 31. 12. 2012)
veƎejný sektor (VS)
34 subjektƽ (31 %)
-

z toho 5 školských zaƎízení a 1 ústav sociální péēe

neziskový sektor (NNO)

25 subjektƽ

(23 %)

soukromý sektor (PO)

51 subjektƽ

(46 %)

PO
46%

VS
31%

NNO
23%
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Noví ēlenové (partneƎi) v roce 2012:
Podnikatelé:
- Statek Vitošov s.r.o., Hrabová 50, 78971 Hrabová 50, I: 26850044
Neziskové organizace:
Obce:
- Obec Dubicko, Velká Strana 56, 78972 Dubicko, I: 00302538

2.2

PƎehled orgánƽ spoleēnosti

2.2.1 Zakladatelé
Zakladatelé tvoƎí právnické a fyzické osoby soukromého i veƎejného sektoru, které založili
Spoleēnost.
2.2.2 Plénum
Plénum místní akēní skupiny tvoƎí právnické a fyzické osoby soukromého i veƎejného sektoru
(ēlenové Spoleēnosti), které jsou Zakladateli spoleēnosti, nebo se podílejí na základĢ
Rámcové partnerské smlouvy na ēinnosti Spoleēnosti a na plnĢní úēelƽ, pro které byla
Spoleēnost založena.
2.2.3 Správní rada
Statutárním orgánem Spoleēnosti je správní rada, která dbá na zachování úēelu, pro nĢjž byla
spoleēnost založena, schvaluje rozpoēet Spoleēnosti a jeho zmĢny, schvaluje úēetní závĢrku a
výroēní zprávu Spoleēnosti.
Správní rada MAS Horní Pomoraví o.p.s.
sektor

název

jméno

kontakt

M A R W I N, v.o.s.

Ing. František Winter

f.winter@atlas.cz

NNO

Agrární komora Šumperk

Ing. Josef Jurásek

jurasek.zeas@atlas.cz

obce

Svazek obcí MIZ

Josef Sobotík

ou_starosta@dubicko.cz

NNO

Charita ZábƎeh

Bc. JiƎí Karger

jiri.karger@charitazabreh.cz

obce

Obec KopƎivná

Jana Gerešová

oukoprivna@cmail.cz

podnikatel

VOBUS v.o.s.

Petr Vokurka

info@vobus.cz

pƎedseda
podnikatel
ēlenové

2.2.4 Dozorēí rada
Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorēí rada. Jejím úkolem je
upozorŸovat správní radu na porušování zákonƽ, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo
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Statutu. Dále je jejím úkolem upozorŸovat na nehospodárné postupy, popƎípadĢ na další
nedostatky v ēinnosti MAS, neprodlenĢ poté, co se o tĢchto skuteēnostech dozví.
Dozorēí rada MAS Horní Pomoraví o.p.s.
sektor

název

jméno

kontakt

OSV

Ing. JiƎí Mazák

mazak@spk.cz

obce

Obec Bratrušov

Dana Hošková

obec.bratrusov@jiskranet.cz

NNO

Spolek MetodĢj, o.s.

Ing. Josef Klimek

Spolek.metodej@tiscali.cz

podnikatel

OSV

Ing. VojtĢch Novotný

novotny@loader.cz

obec

Obec JindƎichov

Josef Kozák

josef.kozak@jindrichovsu.cz

NNO

SDH Hanušovice

František Ambroz

ambroz@mu-hanusovice.cz

pƎedseda
podnikatel
ēlenové

2.2.5 Programový výbor
Programový výbor je odborným orgánem MAS, pƎipravuje aktualizace strategie rozvoje
daného území, navrhuje zámĢry místní akēní skupiny, schvaluje výsledky výbĢrƽ jednotlivých
realizaēních projektƽ podle doporuēení výbĢrové komise.
Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s.
sektor

název

jméno

kontakt

Obec Bohdíkov

Ing. LudĢk HatoŸ

starosta@bohdikov.cz

podnikatel

OSV

Ing. PƎemysl ech

premysl@farmacechovi.cz

obec

Obec Svébohov

Marta Šƛastná

obec@svebohov.cz

podnikatel

ZEAS BƎezná a.s.

Ing. Miroslav Buchta

mirekbuchta@seznam.cz

NNO

AREÁL PIVOGKA, o.p.s.

PaedDr. Božena Sojáková

b.sojakova@centrum.cz

podnikatel

PRO-BIO s.r.o.

Jana Lysáková

lysakova@probio.cz

podnikatel

OSV

Vlasta Jandrtová

jandrtvlasta@seznam.cz

NNO

SKI klub St. M. pod SnĢžníkem

Pavel Mrázek

farma.mrazek@seznam.cz

podnikatel

OSV

Bc. Eva Halenková

info@chrastice.cz

pƎedseda
obec
ēlenové

2.2.6 VýbĢrová komise
VýbĢrová komise pƽsobí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí
výbĢr projektƽ podle kritérií, sestavuje seznam projektƽ v poƎadí podle bodového
hodnocení, vyznaēuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
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VýbĢrová komise MAS Horní Pomoraví o.p.s.
sektor

název

jméno

kontakt

ZŠ a MŠ Bohdíkov

Mgr. Alena Vokurková

zs.bohdikov@seznam.cz

podnikatel

Dubická zemĢdĢlská a.s.

Ing. Miloš Spurný

dubicka@dubicka.cz

NNO

TJ Sokol Štíty

Ivar SmĢšný

ivarsmesny@seznam.cz

obec

Obec Jedlí

Ing. ZdenĢk Axmann

ou.jedli@cbox.cz

podnikatel

ZEAS BƎezná a.s.

Libor Diviš

divis@zeasbrezna.cz

NNO

TJ FK Bohdíkov

Petr Jankƽ

fkbohdikov@seznam.cz

obec

Obec Ruda nad Moravou

OldƎich Tanert

tanert@ruda.cz

obec

Obec Malá Morava

Antonín Marinov

obec@obecmalamorava.cz

podnikatel

Farma Morava

Walter Kƅhler

info@farma-morava.cz

obec

Obec Hoštejn

Jan Kunēar

ou.hostejn@tiscali.cz

pƎedseda
ostatní
ēlenové

2.2.7 Monitorovací výbor
Monitorovací výbor aktivnĢ monitoruje realizované projekty, kontroluje plnĢní podmínek
provádĢných projektƽ.
Monitorovací výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s.
sektor

název

jméno

kontakt

MAS Horní Pomoraví

Ing. Anna Bartošová

bartosova@hornipomoravi.eu

NNO

MAS Horní Pomoraví

Mgr. Olga Špiková

spikova@hornipomoravi.eu

NNO

K2 o.s.

Lenka Raušová

rausova@hornipomoravi.eu

NNO

K.R.A.P. o.s.

Václav Jokl

krap.os@seznam.cz

obec

Obec Brníēko

JiƎí Bartoš

starosta.brnicko@seznam.cz

obec

Obec Branná

Marcela Kozáková

ou_branna@cmail.cz

pƎedseda
NNO
ēlenové

2.3

Organizaēní schéma managementu

V roce 2012 byla na post manažera SPL pƎijata Ing. Renata Baslerová, která dƎíve externĢ
spolupracovala s MAS. V návaznosti na mateƎskou dovolenou paní Ǝeditelky Ing. Anny
Bartošové, byl zvolen správní radou její zástup a od podzimu byla Renata Baslerová
jmenována zastupující Ǝeditelkou MAS.

7

Správní rada

Externisté
(dohody o pracovní ēinnosti, o
provedení práce, Smlouvy o dílo)

\editel MAS / Manažer SPL
Ing. Anna Bartošová
zastupuje
Ing. Renata Baslerová
(od 12/2012)

Ekonom
Ing. Miroslav Buchta

ZamĢstnanci /
Sekretariát MAS
(pracovní smlouvy)

Projektový manažer SPL
Mgr. Olga Špiková
Ing. Hana Olejníková
Barbora Hubíková

Správce webových stránek, grafik
Václav Jokl
Poradce a facilitátor

NovináƎi, PR
Bc. Barbora Haušková

Manažer cestovního ruchu
Administrativní pracovník SPL
Andrea Merēáková

Úēetní
Lenka Raušová

Externí spolupracovníci pƎi poƎádání akcí
Simona Pichová

3. PƎehled ēinnosti MAS v roce 2012

3.1

Jednání orgánƽ MAS

2. 2. 2012

probĢhlo jednání Správní rady v kanceláƎi MAS v Hanušovicích. Byl pƎedstaven
pƎehled ēinností za rok 2011, plán akcí na rok 2012, rozpoēet na rok 2012,
pƎehled personálních zmĢn, schválení nových ēlenƽ organizace a informování
o systému znaēení „JESENÍKY originální produkt®“

16. 7. 2012

jednání Správní rady organizace s pƎedstavením zmĢn v obsazení orgánƽ MAS,
personální obsazení MAS, úēetní závĢrky atd.

17. 7. 2012

jednání Dozorēí rady organizace

17. 7. 2012

jednání Pléna MAS, pƎehled ēinnosti o MAS, pƎedstavení Výroēní zprávy,
hospodaƎení za rok 2011 a rozpoētu na rok 2012

3.2

Akce MAS v roce 2012

Níže jsou zmiŸovány akce, které MAS poƎádala, podílela se na organizaci anebo se úēastnila.
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3.2.1. Prezentaēní akce (kulturní, sportovní, spoleēenské)
12. - 15. 1.
REGIONTOUR 2012
- pracovníci MAS SE úēastnili mezinárodního veletrhu
REGIONTOUR 2012, kde se prezentují turistické možnosti
v regionech. Na VELETRHU byla pƎedstavena ēinnost MAS
Horní Pomoraví a prezentována znaēka „JESENÍKY
originální produkt®“.
5. 3.
prezentace znaēení
- MAS byla pozvána na Výbor pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Olomouckého kraje z dƽvodƽ prezentace
znaēky „JESENÍKY originální produkt®“ a pƎedstavení
dosavadní ēinnosti a aktivit za rok 2011 a plánƽ na rok
2012.
15. 3.
Valná hromada NS MAS R
- pƎedseda správní rady MAS se zúēastnil Valné
hromady NS MAS R v Rumburku, kde byly
prezentovány nové informace o plánovaném
programovém období 2014-2020
27. 3.
Valná hromada Asociace regionálních
znaēek R
- byla MAS Horní Pomoraví pozvána do Prahy na
Valnou hromadu ARZ, kde byly projednávány otázky týkající se rozvíjení regionálního znaēení
a žádosti nových ēlenƽ o vstup do asociace.
26. 4.
„Rok na vsi“
- MAS se podílela na pƎípravĢ Dnu ZemĢ, který byl v roce 2012 na téma
„Rok na vsi“. Den plný zábavy a her pro dĢti a mládež s interaktivními
aktivitami.
16. 5.
eský den proti rakovinĢ
- MAS Horní Pomoraví se aktivnĢ zúēastnila akce eský den proti rakovinĢ
19. 5. 2012

Den Mikroregionu Ruda

- úēast na dnu Mikroregionu Ruda, kde bylo prezentováno plnĢní SPL
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26. 5.

Den Mikroregionu ZábƎežsko

- úēast na akci (video http://hornipomoravi.eu/index.php?id=media.html)
29. – 31. 5.

LeaderFEST 2012

- mezinárodní setkání LeaderFEST 2012 v Levoēi (SK). Do východoslovenské
Levoēe se na poslední tƎi kvĢtnové dny sjeli na LeaderFEST 2012 zástupci MAS
nejen ze Slovenska, ech a Moravy, ale i pƎedstavitelé místních akēních skupin
(MAS) z dalších osmi zemí – Polska, Finska, ŠpanĢlska, Estonska, Lotyšska,
Srbska, Velké Británie a Francie.
6. – 7. 6.

Regionální konference „VEKOV 2012“

- úēast na konferenci „VEKOV 2012“ a knižním veletrhu Moravském knižním salonĢ v
Olomouci
14. 7.

Bioslavnosti 2012

- MAS byla spoluorganizátor akce Bioslavnosti
2012 ve Starém MĢstĢ pod SnĢžníkem. V rámci
akce byla prezentována ēinnost MAS a pƎedány
nové certifikáty znaēky „JESENÍKY originální
produkt®“

11. - 12. 8.

Jarmark ve Velkých Losinách

- MAS byla spoluorganizátor jarmarku ve Velkých
Losinách - úēast v rámci projektu spolupráce, akce
byla zamĢƎená na pƎiblížení tradiēních Ǝemesel
veƎejnosti, tvoƎivé dílny, soutĢž o ceny a kulturní
program.

16. -18. 8.

Mezinárodní jarmark a tvoƎivá dílna

- v obci Proē na Slovensku, spoleēná akce s regionálními výrobci nesoucí znaēku „Jeseníky
originální produkt ®“.
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23. – 26. 8.

Agrokomplex 2012

- úēast na mezinárodní zemĢdĢlské a
potravináƎské výstavĢ Agrokomplex v NitƎe.
PƎedstavení realizovaného projektu spolupráce
a SPL MAS.
30. 8. – 4. 9. ZemĢ Živitelka
- úēast na 39. roēníku nejvĢtší výstavy ZemĢ
Živitelka v eských BudĢjovicích, která je
vĢnována venkovu. K úēasti se pƎihlásilo 90
MAS, které se prezentovaly samostatnĢ,
prostƎednictvím svých krajských sdružení ēi
projektƽ spolupráce. NovĢ byla prezentace za
podpory Celostátní sítĢ pro venkov situována
do pavilonu Z, který je jeden z nejnovĢjších a
jeho zázemí umožnilo mnoho doprovodných
jednání a semináƎƽ.

k prezentaci MAS byly vytvoƎeny:
- bublifuky, bloky, hrneēky, tašky z netkané textilie,
- propisky, tužky, koleēka do košíku, oplatky
z Hanušovic

1.– 3. 10.

Národní konferenci VENKOV

- úēast na Národní konferenci VENKOV 2012.
Motem konference byl „Venkov na hranici“ a
místem konání bylo tentokrát jihoēeské
mĢsteēko Nové Hrady, nedaleko rakouských
hranic. V rámci pƎipraveného programu mĢli
úēastníci možnost vyjet na exkurzi i do
sousedního Rakouska, symbolickou hranici
však v rámci konference tvoƎilo rozmezí mezi
stávajícím
a pƎipravovaným
plánovacím
obdobím Evropské unie. StejnĢ jako v minulých roēnících i letos akci organizaēnĢ zajistili
zástupci ze Spolku pro obnovu venkova R a vybraného krajského sdružení Národní sítĢ
Místních akēních skupin R. Pro hodnocení podpory venkova byla dƽležitá zejména
vystoupení zástupcƽ tƎí hlavních resortƽ, které v nastávajícím období ovlivní rozvoj na
venkovĢ – Ministerstva zemĢdĢlství, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce
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a sociálních vĢcí. Konference byla pracovnĢ rozdĢlena do tƎí dnƽ. První den byl vĢnován
základnímu pƎedstavení problémƽ a nastínĢní základních diskuzních témat. Druhý den
probíhaly k navrženým tématƽm jednání v rámci workshopƽ a úēastníci se zúēastnili exkurzí,
které byly obsahovĢ spojeny s Ǝešenou problematikou. TƎetí
den byl završen plenárním zasedáním s prezentací závĢrƽ
z pƎedchozích jednání.
8. – 11. 10. Open DAYS - Brusel
- úēast na setkání Open DAYS v Bruselu. Brusel již podesáté
hostil Evropský týden regionƽ a mĢst nazvaný Open Days.
Letošní roēník nabídl pƎes 100 semináƎƽ a debat s úēastníky
z celé Evropy. Tematicky se akce zamĢƎila na územní
spolupráci nebo na chytrý a zelený rƽst pro všechny.
SemináƎe se vĢcnĢ dotýkaly také pƎíprav na budoucí
programovací období politiky soudržnosti 2014 – 2020. MAS
byla prezentována pƎes úspĢšné projekty a regionální
znaēení.
20. 10.
\emeslné dílny „Lampiónové
hraní“, Hanušovice
- akce vĢnovaná dĢtem za finanēní podpory
Nadace Vodafone ve spolupráci s MAS Horní
Pomoraví. DĢti si mohly vydlabat dýnĢ, vyrobit
vlastní lampión z papíru a poté spoleēnĢ s rodiēi
celý den zakonēit prƽvodem s rozsvícenými
lampióny a opékáním špekáēkƽ na nedalekém
hƎišti.
21. – 23. 11. Leader bez hranic 2012
- pracovníci MAS se úēastnili a také se podíleli na
organizaci esko - polské pracovní a programové
konference Leader bez hranic 2012, která se
uskuteēnila v oblasti Rejvíz (Zlaté Hory - Jeseníky).
Setkání bylo urēeno pro MAS, které partnery na druhé
stranĢ hranice teprve hledají partnery a MAS (LGD),
které již dnes realizují projekty ēesko – polské
spolupráce. BĢhem akce byl vytvoƎen prostor pro
bilaterální setkání ēeských a polských MAS. V rámci konference bylo provedeno první jednání
o projektu spolupráce s polskou MAS GoƑciniec 4 Ǐywioųów.
23.11. První spoleēenský veēer Domova Paprsek - témĢƎ stovka hendikepovaných klientƽ
ētyƎ moravských zaƎízení se sešla na prvním spoleēenském veēeru Domova Paprsek v
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Olšanech. Hosté pƎijeli ze Šebetova, Nových Zámkƽ a ze Šternberka. Spoluorganizátorem
této akce byla MAS Horní Pomoraví.
14. 12.

Adventní trhy

- poƎádání Adventních trhƽ v Hanušovicích za podpory
Olomouckého kraje. Prezentace ēinnosti MAS, SPL a pƎíkladƽ
realizovaných projektƽ.
14.12.

\emeslné dílny „Vánoēní snĢní“

- již druhá akce v poƎadí, která byla zrealizována díky finanēní
podpoƎe Nadace Vodafone a ve spolupráci s MAS Horní
Pomoraví. I tyto dílniēky se tĢšily velké úēasti, tématem byly
Vánoce. DĢti vykrajovaly a modelovaly z Vizovického tĢsta,
vyrábĢly pƎáníēka a rƽzné vánoēní ozdobiēky.

3.2.2. VzdĢlávací akce
2. 3. 2012
„Od produktƽ k zážitkƽm“
- v DDM Krasohled ZábƎeh byl
workshopem
zahájen
mezinárodní
projekt
s názvem
„Od
produktƽ
k zážitkƽm“. Cílem workshopu bylo
zahájit spolupráci všech, co mohou
napomoci rozvoji systému regionálního
znaēení „JESENÍKY originální produkt®“ a
dát možnost subjektƽm, které pracují
v oblasti cestovního ruchu nebo jsou
zapojeni do systému regionálního
znaēení, podílet se na propagaci našeho
regionu prostƎednictvím tohoto systému.
30. 3.
„Od produktƽ k zážitkƽm“
- v Novém MalínĢ probĢhlo jednání pracovních skupiny k projektu spolupráce
„Od produktƽ k zážitkƽm“. Byly projednávány výstupy z pƎedešlého
workshopu (2. 3. 2012), pracovalo se na vznikajícím manuálu pro tvorbu
turistických produktƽ a na pƎípravĢ certifikaēních kritérií pro zážitky.
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16. - 18. 4.
PƎenos know-how
- ēlenové MAS Horní Pomoraví se spolu s MAS Šumperský venkov úēastnily studijní cesty
k slovenským partnerƽm v rámci projektu „Od produktƽ k zážitkƽm“ s názvem PƎenos knowhow. V rámci tƎídenního pobytu na území Šarišské Trstené ēeské MAS pƎedávaly zkušenosti a
poznatky s regionálním znaēením spolu s národním koordinátorem.
5. – 6. 6. MAS Horní Pomoraví se zúēastní mezinárodního projektu Spolupráce „Regionální
znaēení místních výrobkƽ a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ se zamĢƎením na
certifikaci služeb. Dvoudenní semináƎ v Bartošovicích a Suchdole nad Odrou.
26. - 27. 9. konference UNIVES „Obēanská participace na venkovĢ“, Olomouc, konference
za úēasti studentƽ, akademických pracovníkƽ, zástupcƽ MAS, starostƽ a úƎedníkƽ.
Konference o ētyƎech blocích zahrnovala úvodní blok zástupce poƎádající Katedry politologie
a evropských studií FF UP. Druhý blok zahájila Ǝeditelka MŠ Citov Veronika Kozlová a se
zapálením pro vĢc popisovala MístnĢ zakotvené uēení, které u nich v MŠ aplikují a projekty
založené na komunitním plánování v obci Citov. Ve tƎetím bloku vystoupil jako zahraniēní
lákadlo konference profesor David Adamson z Walesu, který pƎedstavil své
dlouholeté zkušenosti z praxe i teoretického výzkumu a v podstatĢ se vyjádƎil,
že mnohé je stejné, ēi podobné v R i u nich. Poslední ētvrtý blok konference
zahájil ve ētvrtek dopoledne Mgr. Vít Pászto z Katedry geoinformatiky PƎF UP,
velice poutavĢ a vtipnĢ pƎedstavil, co mƽže tato katedra nabídnout, výsledky
spolupráce s nĢkterými mikroregiony a MAS. Více na www.unives.eu
3. – 5. 10. MAS pƎivítala návštĢvu z regionu Hranicko. Jednalo se o starosty ēlenských obcí
místních akēních skupin a obēany z Hranicka. TƎicetiētyƎ ēlenná skupina strávila v regionu tƎi
dny a hostitelé pro návštĢvu pƎipravili bohatý program, díky kterému mohli poznat území
Horního Pomoraví a pƎedevším regionální znaēku JESENÍKY originální produkt ®. Cílem
návštĢvy bylo získat nové informace a zkušenosti o regionálním znaēení a seznámit se
s realizací SPL MAS.
6. - 7. 11. odborný semináƎ LEADER – možnosti po roce 2013, Sobotín poƎádaný CSV v
Olomouckém kraji, na dané téma prezentovali zástupci MZe, SZIF a MAS, prezentovány byly
projekty spolupráce a regionální znaēení.

3.2.3. Jednání pracovních skupin
5. - 9. 3.
pracovní skupina Lidské
zdroje
- akce v rámci pracovní skupiny Lidské
zdroje – Mladí lidé do 30ti let. PoƎadatelem
byl DDM Krasohled ve spolupráci s MAS
Horní Pomoraví. Tematický táborový pobyt
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pro žáky II. stupnĢ ZŠ a studenty nižšího gymnázia v rámci programu Klíēe pro život
s tématem Participace a informovanost, cesta k aktivnímu obēanství. Jednalo se o týdenní
soustƎedĢní, v jehož prƽbĢhu se úēastníci seznámili s principy demokratického rozhodování,
získali základní dovednosti pro osobní rozvoj jako komunikace, týmová spolupráce a také
základy projektového Ǝízení. Poznali ēinnost místních akēních skupin, nauēili se psát žádost o
dotaci, naplánovat realizaci projektu a propagovat ji. Úēastníci pƎipravili osm projektƽ, které
následnĢ obhajovali pƎed porotou složenou z organizátorƽ akce a 2 úspĢšné projekty získali
finanēní pƎíslib na realizaci.

3.2.4. Další jednání za úēasti MAS
8. 3. se pracovnice MAS Horní Pomoraví na krajském úƎadu Olomouckého zúēastnily
vzdĢlávacího semináƎe „Zákon ē.137/2006 Sb., o veƎejných zakázkách – stav po novele ē.
55/2012“
26. 3. se v Evropském domĢ v Praze se konal semináƎ KomunitnĢ vedený místní rozvoj
v praxi eské republiky aneb Rozvoj venkova po roce 2014, kterého se úēastnili i zástupci
z MAS Horní Pomoraví.
12. 6. Jednání pracovních skupin pro certifikaci služeb, které se konalo v Praze za úēasti
zástupce znaēky JESENÍKY originální produkt – ēlen pracovní skupiny
3.3

Ostatní aktivity v roce 2012

3.3.1. PƎípravy projektƽ spolupráce
9. 3. probĢhla v Bartošovicích informaēní schƽzka k plánovanému projektu s názvem
„Studente, neváhej - venkovu pomáhej!“ do kterého je mimo MAS Horní Pomoraví, také
zapojeno dalších pĢt MAS. Cílem projektu je zapojení mladých lidí do dĢní na území všech
spolupracujících MAS, navázat a udržet spolupráci s moravskými vysokým školami, získání a
kvalitní zpracování údajƽ o daných územích. Souēástí schƽzky bylo také projednávání
evaluace SPL a pƎedávání zkušeností v rámci této aktivity.
4. 4. probĢhlo v Novém MalínĢ jednání k pƎípravĢ projektu spolupráce s pracovním názvem
E-kola. Jedná se o projekt, v nĢmž spolupracující MAS (Opavsko, RýmaƎovsko, Nízký Jeseník,
Horní Pomoraví, Šumperský venkov, Orlicko) pƎipraví trasu pro kola s elektrickým pohonem –
možnost ujetí dlouhé trasy pro celou rodinu; vybavení trasy pƽjēovnami a dobíjecími
stanicemi. Úēast zástupce MAS Horní Pomoraví.
23. 10. podání žádostí o dotaci v rámci sedmnáctého kola pƎíjmu žádostí Programu rozvoje
venkova – opatƎení IV.2.1 Realizace projektƽ spolupráce:
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Podané projekty:
TváƎ obce mĢní - vzdĢlávání a spolkové dĢní – koordinaēní MAS
Jedeme všichni (E-kola) – partnerská MAS
Cílem spoleēného snažení je rozvoj regionálního znaēení – partnerská MAS
-

30. 11. jednání o projektu spolupráce na téma založení a aktivování Geoparku Jeseníky
spoleēnĢ s dalšími 8 MAS (Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Jesenicko, Krnovsko, Šumperský
venkov, Opavsko, Orlicko a RýmaƎovsko)

3.3.2. Znaēení místních produktƽ
-

4. - 13. 5. 2012 výzva k podání žádostí o udĢlování znaēky
„JESENÍKY originální produkt®“

-

23. 5. 2012 zasedala certifikaēní komise, která udĢlila znaēku
Ǝemeslným, zemĢdĢlským a potravináƎským produktƽm
pocházejících z regionu Jeseníkƽ. Znaēku „JESENÍKY originální produkt®“ novĢ nesou tƎi
produkty

-

23. 5. 2012 zasedala certifikaēní komise, která udĢlila znaēku „JESENÍKY originální
produkt®“ stravovacím a ubytovacím zaƎízením v Jeseníkách. Ke stávajícím dvĢma
originálním jesenickým službám se pƎiƎadilo sedm nových subjektƽ z celých Jeseníkƽ od
ZábƎežska, pƎes Jesenicko ēi Bruntálsko. Originální služby nabízejí jak luxusní restaurace,
tak rodinné podniky a nechybí mezi nimi ani provozovatelé horských chat.

-

18. 10. – 9. 11. Vyhlášena 6. výzva pro pƎíjem žádostí o certifikát „JESENÍKY originální
produkt®“ výrobky, souēasnĢ také probíhala 3. výzva pro služby a 1. výzva pro zážitky.

-

15. 11. zasedala certifikaēní komise pro výrobky - u výrobkƽ již probĢhlo první kolo
obnovy certifikátƽ po 2 letech, této možnosti nevyužili dva dosavadní výrobci, celkem
bylo obnoveno 16 certifikátƽ. V rámci certifikace výrobkƽ, bylo certifikováno 6 nových
výrobkƽ, kterými jsou: konopný list a kvĢt, bylinné ēaje z Rychleb, Rychlebské šƛávy a
mošty, Velkolostinské pralinky, keramika a textilní výrobky.

-

4. 12. zasedala certifikaēní komise pro stravovací a ubytovací služby a zážitky, bylo
certifikováno 9 zaƎízení poskytující stravovací a ubytovací služby a 3 zážitky, kterými
jsou: PekaƎovská pouƛ, exkurze do pƎeēerpávací nádrže Dlouhé StránĢ a adrenalin park
BozeŸov.
Fotodokumentace z certifikace produktƽ a služeb:
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V prƽbĢhu roku 2012 vznikla tematická stezka „Po stopách tradiēních jesenických
výrobkƽ“. Jedná se o trasu propojující zhotovitele tradiēních jesenických výrobkƽ a
produktƽ. Orientace pomocí map v propagaēní brožuƎe. Stezka má 12 zastavení.
Nové propagaēní materiály:
-

propagaēní cedule a plachty
roll- up
noviny

Území regionální znaēky „JESENÍKY originální produkt®“
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4. Administrace programu LEADER
26. 1. se uskuteēnil vzdĢlávací semináƎ pro úspĢšné žadatele v rámci 14. kola
pƎíjmu žádostí na realizaci projektƽ v rámci opatƎení IV.I.2. Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu se strategickým
plánem Leader 2008 – 2013, které probĢhlo v záƎí 2011.
1. 3. se uskuteēnilo jednání Programového výboru k pƎipravované V. výzvĢ. Na programu byl
monitoring projektƽ a evaluace SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s., rozdĢlení Fichí do 2 kol výzev
v roce 2012, návrhy zmĢn v hodnotících kritériích od V. výzvy a alokace na V. výzvu a její
rozdĢlení mezi jednotlivé Fiche.
23. 4. byla vyhlášena 5. výzva k pƎedkládání žádostí o dotaci na realizaci projektƽ v rámci
opatƎení IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu
se SPL MAS Horní Pomoraví „V harmonii s pƎírodou“.
9. - 23. 5. byl spuštĢn pƎíjem žádostí V. výzvy v rámci SPL, podpora byla možná v 6 Fichích.
Výše rozdĢlovaných prostƎedkƽ je 7 504 800,- Kē.
5. 6. jednání VýbĢrové komise, veƎejné obhajoby projektƽ a následné jednání
programového výboru. V rámci V. výzvy bylo podáno 17 projektƽ, v rámci nichž žadatelé
požadovali dotace ve výši 7 987 014 Kē, což znamenalo pƎevis poptávky o 482 214 Kē.
Vzhledem ke skuteēnosti, že tato ēástka je pomĢrnĢ nízká a odevzdané projekty byly všechny
kvalitní a naplŸují strategický plán LEADER, doporuēila VýbĢrová komise s potvrzením
Programového výboru podpoƎit všechny projekty a projednat se žadateli pomĢrné snížení
jejich požadavku na dotaci.
9. 8. jednání programového Výboru k vyhlášení 6. Výzvy
17. 8. byla vyhlášena 6. výzva SPL v rámci SPL, podpora byla možná v 6 Fichích. Výše
rozdĢlovaných prostƎedkƽ je 5 003 253,- Kē.
6. 9. – 27. 9. byl proveden pƎíjem žádostí o dotaci VI. Výzvy na realizaci projektƽ v rámci
opatƎení IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova R v souladu
se SPL MAS Horní Pomoraví „V harmonii s pƎírodou“.
12. 9. vzdĢlávací semináƎ pro žadatele v rámci Výzvy ē. 6 v Dubicku
27. 9. v rámci VI. výzvy pƎijala MAS celkem 20 žádostí. CelkovĢ pƎesahují požadavky
žadatelƽ možnosti financování výzvy o více než tƎi miliony korun. NejvĢtší zájem je opĢt o
finance v rámci Fiche ē. 4 Moderní venkov – obēanské vybavení a služby. Odevzdané projekty
jsou vĢtšinou zamĢƎeny na rekonstrukce objektƽ v majetku obcí, dĢtská hƎištĢ a vybavení pro
ēinnost neziskových organizací.
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27. 9. oficiální zveƎejnĢní výsledkƽ Hodnocení kvality MAS
pro rok 2012. Komise složená ze zástupcƽ ministerstva
zemĢdĢlství, Státního zemĢdĢlského intervenēního fondu a
Národní sítĢ MAS. MAS Horní Pomoraví se umístila na velice
dobrém 2. – 4. místĢ v kategorii A, nejlépe fungující MAS - pƎíklady dobré praxe (vysoce
transparentní a dƽvĢryhodné MAS, aktivní a aktivizující území).

Zdroj: MZe

9. 10. jednání Programového Výboru, kde byl uveden pƎehled odevzdaných projektƽ VI.
výzvy a provedena kontrola pƎijatelnosti projektƽ
9. 10. jednání VýbĢrové komise, kde byla komise seznámena s projekty a proškolena v rámci
jejich hodnocení.
16. 10. prezentace projektƽ žadatelƽ v rámci VI. výzvy MAS, hodnocení projektƽ VýbĢrovou
komisí a seznámení Programového Výboru s bodovým hodnocením VýbĢrové komise a poté
doporuēení projektƽ k financování a sestavení poƎadí doporuēený projektƽ k podpoƎe. V
rámci VI. Výzvy bylo celkem rozdĢleno pƎes 4,5 mil. Kē mezi 12 projektƽ z 5 obsazených
FICHí.
30. 10. schválení a zveƎejnĢní alokace pro schválené místní akēní skupiny na rok 2013, pro
MAS Horní Pomoraví je ēástka 11 823 579,- Kē, což je o cca 3 mil. ménĢ jak pro rok 2012

Program LEADER, realizace Strategického plánu v roce 2012
V roce 2012 bylo prostƎednictvím programu LEADER v V. a VI. výzvĢ rozdĢleno mezi 29
úspĢšných projektƽ 12 100 244,- Kē.

„Evropský zemĢdĢlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“
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V. výzva
V pátém kole výzvy k pƎedkládání projektƽ v rámci realizace Strategického plánu LEADER
bylo pƎedloženo celkem 17 projektƽ v rámci šesti Fichí. Byly podpoƎeny všechny podané
projekty.
Fiche ē.

Název Fiche

poēet žádostí

1

Moderní zázemí pro zemĢdĢlskou prvovýrobu

8

2

Zakládání podnikƽ a jejich rozvoj

4

6

VzdĢlání a informace

0

7

Regionální produkce-zdroj rozvoje regionu

2

8

Venkovská turistika

1

9

Venkov - místo pro život

2

Celkem žádostí
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PƎehled vybraných projektƽ v rámci V. výzvy k pƎedkládání projektƽ v rámci realizace SPL
Fiche ē.

poƎadí ve
FICHI

Žadatel

Název projektu

1

Kamila Winterová

ZemĢdĢlská technika pro zvyšování živin v pƽdĢ

1

1

AGRISEN s.r.o.

PƎístavba stáje pro chov ovcí

2

Využití odpadního tepla pƎi chlazení mléka k ohƎevu
užitkové vody
Modernizace provozu zemĢdĢlské farmy Jakubovice
Strojní vybavení pro zpracování a logistiku surovin pro
výrobu biomasy

1

ZEAS BƎezná, a.s.

1

JiƎí Jurenka

1

Ing. PƎemysl ech

1

Antonín Jonák

Dokonēení stavby stáje pro ustájení skotu

6

1

Vlastimil Jandrt
ZemĢdĢlská spoleēnost
Jedlí, a.s.

PƎestavba jímek na hnojištĢ

7

Pastevní areál pro chov skotu

8
1

1

3
4
5

2

Pavel KopƎiva

PƎístavba dílny umĢleckého kováƎství a zámeēnictví
KopƎiva

2

Radek Miēík

Moderní stroj pro rozvoj truhláƎské výroby

2

2

JPMB Technology s.r.o.

ZkvalitnĢní výrobního procesu zakoupením CNC
soustruhu

3

2

Robert Uherko

CNC fréza

4

7

MARWIN, v.o.s.

Porážka a zpracování masa

1

7

Zvýšení výrobní kapacity výrobny sterilovaných delikates

2

Zážitková herní stezka pro prarodiēe a jejich vnouēátka

1

9

Designfoods s.r.o.
Centrum volného ēasu
BozeŸov o.s.
Obec Dubicko

Úpravy veƎejného prostranství v obci Dubicko

1

9

Obec Horní Studénky

Nová autobusová ēekárna a revitalizace okolí

2

8

ProstƎednictvím programu LEADER bylo v V. výzvĢ rozdĢleno mezi 17 úspĢšných projektƽ
7 503 915,- Kē.
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VI. výzva
V šestém kole výzvy k pƎedkládání projektƽ v rámci realizace Strategického plánu LEADER
bylo pƎedloženo celkem 20 projektƽ v rámci šesti Fichí. VýbĢrová komise doporuēila k
podpoƎe celkem 12 projektƽ.
Fiche ē.

Název Fiche

poēet žádostí

3

Atraktivní venkov

2

4

Moderní venkov - kvalitní obēanské vybavení a služby

6

5

Tradiēní venkov - zachování kulturního dĢdictví regionu

1

6

VzdĢlání a informace

0

7

Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu

2

8

Venkovská turistika

1

Celkem žádostí
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PƎehled vybraných projektƽ v rámci VI. výzvy k pƎedkládání projektƽ v rámci realizace SPL
Fiche
ē.

poƎadí ve
FICHI

Žadatel

Název projektu

3

KRALIÁK s.r.o.

Vybavení plochy pro sportovní vyžití

1

3

Apartmány StƎíbrnice s.r.o.

Apartmány StƎíbrnice

2

Obnova zahrady v MateƎské škole Olšany

1

DĢtské hƎištĢ a komunitní život v obci Rájec

2

4

4

4

Základní škola a mateƎská škola
Olšany, okres Šumperk, pƎíspĢvková
organizace
Základní škola a MateƎská škola Rájec,
okres Šumperk, pƎíspĢvková
organizace
Základní škola a MateƎská škola Bušín,
okres Šumperk, pƎíspĢvková
organizace

DĢtské hƎištĢ ZŠ a MŠ Bušín
Vybudování spoleēenské místnosti - klubovny v
sokolovnĢ
Obnova a dovybavení materiálu pro organizaci
Junák, stƎedisko Ruda n. Mor.
Rekonstrukce klubových a spoleēenských
prostor ve ŠléglovĢ
ZpƎístupnĢní vĢže a malé hvĢzdárny v obci
Hrabová

3
4

4

TĢlocviēná jednota Dubicko

4

Junák - svaz skautƽ a skautek R,
stƎedisko Ruda n. Mor.

4

Technické sporty BƎeclav

5

Farní sbor eskobratrské církve
evangelické v Hrabové

7

MARWIN, v.o.s.

Investiēní vybavení jatek ve Vysokých
ŽibƎidovicích

1

7

ZemĢdĢlská spoleēnost Jedlí, a.s.

Míchárna krmných smĢsí pro skot

2

8

Jarmila JuƎíēková

Nauēná stezka Hynēice pod Sušinou

1

5
6
1

ProstƎednictvím programu LEADER bylo v VI. výzvĢ rozdĢleno mezi 12 úspĢšných projektƽ
4 596 329,- Kē.
Pozn.: projekt ZpƎístupnĢní vĢže a malé hvĢzdárny v obci Hrabová byl na základĢ kontroly SZIF vyƎazen.
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5. PƎehled projektové ēinnosti
5.1

Projekty, jejichž nositelem je MAS

PƎedložené projekty s realizací v roce 2012 (ēástky v Kē)
název projektu

1

2

3

4

5

6

7
8

finanēní zdroj

„V Horním Pomoraví to
žije, aneb kdo si hraje
nezlobí“
ZkvalitnĢní služeb TIC
Hanušovice
Propagace a rozvoj
znaēky „JESENÍKY
originální produkt®“
Adventní ēas v
Hanušovicích
Rozvoj regionu Horního
Pomoraví
prostƎednictvím podpory
turistiky, místních služeb
a produkce
Cílem spoleēného snažení
je rozvoj regionálního
znaēení
TváƎ obce mĢní –
vzdĢlávání a spolkové
dĢní
Jedeme všichni

žádost
podána

celkové
náklady

požadovaná
dotace

pƎiznaná
dotace

KUOK

10. 1. 2012

50 000,00

35 000,00

00,00

KUOK

5. 3. 2012

40 000,00

40 000,00

40 000,00

14. 5. 2012

255 475,00

120 000,00

100 000,00

10. 8. 2012

40 000,00

30 000,00

15 000,00

Ministerstvo
pro místní
rozvoj R

27. 9. 2012

282 000,00

197 040,00

00,00

PRV -17. kolo

22. 10. 2012

384 000,00

345 600,00

345 600,00

PRV -17. kolo

22. 10. 2012

952 600,00

781 110,00

00,00

PRV -17. kolo

21. 10. 2012

230 400,00

205 200,00

205 200,00

KUOK Významné
projekty
KUOK - neinv.
pƎíspĢvek

Celkem vlastní projekty MAS v roce 2012 – schválené dotace

705 800,00

ÚspĢšnost projektových žádostí MAS za rok
2012

neschváleno
33%
schváleno
67%
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6. Finanēní zpráva
6.1

HospodaƎení v roce 2012

V roce 2012 bylo dosaženo hospodáƎského výsledku – zisku ve výši 373.168,15 Kē. Celkové
výnosy ēinily 4.267.024,43 Kē pƎi nákladech 3.893.856,28 Kē.
Tržby za vlastní výkony dosáhly hodnoty 1.213 tis. Kē, což je 28,4 % z celkových výnosƽ.
Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení vlastních výkonƽ o 608 tis. Kē, což je nárƽst o více jak
100%. NejvýznamnĢjší položkou výnosƽ jsou pƎijaté dotace v rámci podaných projektƽ, které
dosáhly ēástky 2.665 tis. Kē, což je 62,4 % dosažených výnosƽ. Meziroēní pokles ēiní 577 tis.
Kē. Podíl pƎijatých ēlenských pƎíspĢvkƽ a darƽ od fyzických i právnických osob ēiní 8,9 %, což
v hodnotovém vyjádƎení ēiní ēástku témĢƎ 381 tis. Kē. PƎijaté úroky a ostatní výnosy ve výši
necelých 9 tis. Kē tvoƎí ménĢ významnou ēást výnosƽ ve výši zhruba 0,3 %.
Mzdové náklady vēetnĢ odvodƽ na sociální zabezpeēení a zdravotní pojištĢní dosáhly ēástky
1.877 tis. Kē, což je 48,2 % nákladƽ na ēinnost MAS a svým podílem se Ǝadí na první místo.
K 31. 12. 2012 zamĢstnávala místní akēní skupina 9 stálých pracovníkƽ, z toho 8 na trvalý
pracovní pomĢr a jednoho na dohodu o pracovní ēinnosti. V prƽbĢhu roku bylo uzavƎeno
celkem 14 dohod o provedení práce. CelkovĢ bylo odpracováno 9.961,20 hodin v 2.264
dnech, což je prƽmĢrnĢ 4,40 hodiny na den. PrƽmĢrná hrubá hodinová mzda dosáhla výše
145,27 Kē, ēistá pak výše 118,16 Kē. V prƽbĢhu roku 2012 nebyl zaznamenán žádný pracovní
úraz, z dƽvodu nemoci bylo zameškáno 124 pracovních dnƽ, mateƎská dovolená byla ēerpána
438 dnƽ.
Další významnou nákladovou položkou jsou pƎijaté služby a vyplacené cestovné, které ēiní
1.477 tis. Kē, což je 37,94 % celkových nákladƽ. Materiálové náklady vēetnĢ poƎízení
drobného dlouhodobého majetku dosáhly hodnoty 181 tis. Kē (4,65%) a ostatní náklady
ēinily 27 tis. Kē (0,69%). Dluhová služba ēinila 93 tis. Kē, což ēiní 2,38% celkových nákladƽ.
Odpisy hmotného majetku ēinily 52 tis. Kē.
Hodnota prodaného zboží, realizovaného v Informaēním centru Hanušovice, dosáhla ēástky
163 tis. Kē v nákupních cenách. PƎi dosažených tržbách z prodeje tohoto zboží ve výši 235 tis.
Kē ēinila hrubá marže 72 tis. Kē.
K 31.12.2012 vlastnila spoleēnost dlouhodobý majetek v poƎizovací cenĢ 202 tis Kē,
zásoby zboží ēinily 179 tis. Kē. Finanēní prostƎedky na bĢžných úētech a v pokladnĢ ēinily
1.742 tis. Kē. Celkové pohledávky vēetnĢ zúētování se státním rozpoētem dosáhly hodnoty
180 tis. Kē, pƎechodná aktiva ēinila 14 tis. Kē. Veškeré závazky vēetnĢ pƎijatého úvĢru (1.200
tis. Kē) a zúētování závazkƽ ve vztahu ke státnímu rozpoētu ēinily 1.642 tis. Kē. Z celkového
úhrnu pasiv ve výši 2.179 tis. Kē pƎipadá na vlastní zdroje 537 tis. Kē, což je 24,65 %, cizí
zdroje jsou ve výši 1.642 tis. Kē (75,35 %).
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6.2

Výsledek hospodaƎení za rok 2012
VÝNOSY
TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB
TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ
P\IJATÉ DOTACE
ÚROK Z B ŽNÉHO ÚTU
P\IJATÉ LENSKÉ P\ÍSP VKY A DARY
OSTATNÍ FINANNÍ VÝNOSY
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY
PRODANÉ ZBOŽÍ V PO\IZOVACÍCH CENÁCH
SPOT\EBA MATERIÁLU VETN DROBNÉHO DLOUHOD. MAJETKU
DODAVATELSKÉ SLUŽBY
Z TOHO: TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY
NÁKLADY NA REPREZENTACI
EKONOMICKÉ, ORGANIZANÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK
VÝROBA PROPAGANÍCH MATERIÁLU A PROPAGACE
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VETN SLUŽEB
SPOT\EBA SOFTWARE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY
POŠTOVNÉ, POUKÁZENÉ
ŠKOLENÍ, SEMINÁ\E
OSTATNÍ SLUŽBY
MZDOVÉ NÁKLADY
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠT NÍ A ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
CESTOVNÉ
ÚROKY
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY, DAN A POPLATKY
POSKYTNUTÉ LENSKÉ P\ÍSP VKY
OSTATNÍ FINANNÍ NÁKLADY
ODPISY
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁ\SKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012

6. 3

Kē
986 871,80
226 388,00
2 664 552,47
8 590,54
380 597,00
24,62
4 267 024,43
Kē
162 632,22
180 877,00
1 293 433,24
67 774,16
16 967,89
98 676,00
44 000,00
246 604,42
177 554,40
7 145,77
11 976,00
46 316,60
576 418,00
1 459 239,00
417 421,00
183 818,40
92 653,14
18 161,40
13 000,00
20 700,88
51 920,00
3 893 856,62
373 168,15

Výrok auditora

Nezávislý auditor Mgr. Pavel Raif, ēíslo osvĢdēení 0207, se sídlem Jeseník, Krameriova 503/9
provedl audit úēetní závĢrky spoleēnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. s následujícím výrokem:
„PƎi ovĢƎování úēetní závĢrky jsem nezjistil žádné skuteēnosti, které by naznaēovaly, že
úēetní záznamy, na základĢ kterých byla úēetní závĢrka sestavena, nebyly úplné, prƽkazné a
správné ve všech významných souvislostech. Podle mého názoru úēetní závĢrka podává
vĢrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleēnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2012 a
nákladƽ a výnosƽ a výsledku jejího hospodaƎení a penĢžních tokƽ za období od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2012 (zisk ve výši 373 tis. Kē), v souladu s ēeskými úēetními pƎedpisy.
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Energetické úspory na objektu
stolárny v Hanušovicích
Revitalizace Muzea ēs.
OpevnĢní K-S 5 "U
potoka" na území obce
Malá Morava
Obnova a dovybavení materiálu pro organizaci
Junák, stƎedisko Ruda n. Mor.

Využití odpadu z
truhláƎské výroby poƎízení briketovacího
lisu v obci PísaƎov

Nové lavice pro
kostel Sv. Petra a
Pavla v BohdíkovĢ

Zvýšení výrobní
kapacity výrobny
sterilovaných delikates
v ZábƎehu
Strojní vybavení pro
zpracování a logistiku
surovin pro výrobu biomasy

Územní pƽsobnost
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
a ukázky realizovaných
projektƽ

Revitalizace centra obce Lesnice

Evropský zemĢdĢlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“
Strategický plán LEADER „V harmonii s pƎírodou“
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Seznam certifikovaných výrobků (od roku 2010)
Ručně zdobené svíce plátovými vosky
Lovecké, užitkové nože a zbraně
Roubenky
Ruční výroba a zpracování skla
Staroměstská máslová trubička
Tkané koberce
Drátované výrobky
Svíčky z parafínu
Publikace s regionální tematikou Jeseníků
Čerstvé ovčí a kravské sýry
Loučenské pivo Kvasslav
Oplatky
Sýry
Textilní výrobky ručně barvené přírodními barvami
Mléko
Textilní výrobky
Umělecky zdobené medové perníčky z Oskavy
Umělecké kovářské výrobky
Ruční papír „Losín“
Ovocné destiláty a likéry
Výrobky z ovčího rouna
Fúzované skleněné obrázky
Via Delicia - lahůdky ve skle
Rukodělné výrobky
Uzenářské výrobky z Bušína
Umělecké a užitné kovářské výrobky
Včelí med
Bludovské masné výrobky
Pekařské výrobky
Jesenické biomem
Vitrážové šperky, mozaikové obrazy, vitrážové výplně
Sedlářské výrobky z kůže
Drátované snění – Jedelanka
Konopný list a květ
Bylinné čaje z Rychleb
Rychlebské šťávy a mošty
Velkolosinské pralinky
Keramika
Textilní výrobky
Maso v bio kvalitě
Zlatohorský med
Pivo Bran
Pohankové produkty
Džemy a sirupy

Seznam certifikovaných služeb (od roku 2011)
Relax centrum Kolštejn
Severomoravská chata
Ubytování u Skřivánků
RESTAURACE VILA ELIS
Penzion u Petra
Horská vila Heda
Trojkámen
Rekreační středisko Bozeňov
Kavárna Předměstí
Penzion Kovárna
Horský hotel Paprsek
Penzion a relax centrum
Andělka
CHATA U PROFESORA
Chalupa Pod Sviní horou
MOTOREST PERMONÍK
CHALOUPKA U POTOKA
Stará škola

Seznam certifikovaných zážitků (od roku 2012)
Exkurze přečerpávací nádrže Dlouhé Stráně
Pekařovská pouť
Andrenalin park Bozeňov

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
telefon: 583 285 615
e-mail: info@hornipomoravi.eu

