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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 01/2019 - 05/2019 

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) 
 

funkční období od 06/2019 
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. 2019 

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 Petr Drlík ZS 1 

14. Obec Palonín Hana Ficnarová ZS 1 

Soukromý sektor 

15. JK Pegas Vítězslav Kočka ZS 5 

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

17. TJ Sokol Mohelnice Ing. Vladimír Daněk ZS 5 

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

19. Automotoklub Mohelnice v AČR Miroslav Stratil ZS 5 

20. Spolek ručních řemesel Mohelnice Vlasta Jirásková ZS 5 

21. Úsovská sýpka Lenka Urbášková ZS 5 

22. SDH Žádlovice Ing. Zdeněk Fischer ZS 5 

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

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

25. Mgr. Ing. Pavel Němec Mgr. Ing. Pavel Němec ZS 6 

26. Lukáš Drlík Lukáš Drlík ZS 2 

27. Jitka Macháčková Jitka Macháčková ZS 6 

28. Martin Zbořil Martin Zbořil ZS 2 

29. SDH Líšnice Jitka Mošovská DiS. ZS 5 

30. Karel Drlík Karel Drlík ZS 3 

31. Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová ZS 6 

32. STATEK CHIRLES, s.r.o. Bc. Jitka Michlová ZS 2 
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3. Zasedání povinných orgánů MAS Mohelnicko v roce 2019 
 

3.1 Valná hromada 

- 5. 6. 2019 

 schválení upraveného programu VH; jednání o navýšení členských příspěvků 
na rok 2019; schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území MAS Mohelnicko 2014 – 2020 – programové rámci IROP a OPZ; přehled 
čerpání SCLLD; vzetí na vědomí schválení Kontrolní komisí Evaluační zprávu 
Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Mohelnicko,z.s.; převolení povinného orgánu Výběrové komise; 
schválení výroční zprávy a závěrečného účtu za rok 2018; informování o 
proběhlém auditu za rok 2018; informování o zahájení realizace projektu MAP 
Mohelnicko II 

- 10. 12. 2019 

 kontrola usneseních vzešlých v předchozích zasedání; převolení povinného 
orgánu Rada spolku MAS; vzetí na vědomí zprávu Kontrolní komise; schválení 
změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
Mohelnicko 2014 – 2020; přehled čerpání SCLLD; přípravy na nové 
programové období EU z pozice MAS; zprávy z projektu MAP Mohelnicko II; 
výše členských příspěvků na rok 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 Rada spolku 

- 25. 2. 2019 

 přehled připravovaných výzev pro rok 2019 – schválení vyhlášení výzvy OPZ 
Zaměstnanost II., OPŽP Veřejná zeleň, Realizace ÚSES a protierozní opatření a 
IROP Cyklodoprava a bezpečnost dopravy, Sociální podnikání II.; schválení 
Interních postupů pro operační program životní prostředí; schválení Zprávy o 
plnění integrované strategie; vzetí na vědomí výsledky proběhlých hlasování 
per rollam v roce 2018 
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- 4. 4. 2019 

 schválení výzvy v rámci PRV; schválení aktualizovaných Interních postupů pro 
PRV; losování hodnotitelského týmu v rámci výzvy OPZ – Prorodinná opatření 
III.; vzetí na vědomí aktuální stav ve vyhlášených výzvách MAS; vzetí na 
vědomí informace o probíhajícím auditu za rok 2018 

- 5. 6. 2019 

 informace o hlasování „per rollam“ – výzva PRV a IROP; losování 
hodnotitelského týmu v rámci výzvy OPZ – Zaměstnanost  

- 8. 7. 2019 

 losování hodnotitelského týmu v rámci výzvy IROP Cyklodoprava a bezpečnost 
dopravy a 4. výzvy PRV 

- 5. 8. 2019 

 schválení podpoření podaných žádosti v rámci výzvy PRV, výzvy IROP 
Cyklodoprava a bezpečnost dopravy a výzvy OPZ Zaměstnanost – II.; schválení 
aktualizovaného harmonogramu výzve IROP pro rok 2019 

- 25. 11. 2019 

 losování hodnotitelského týmu v rámci výzvy IROP Infrastruktura pro 
vzdělávání II. a výzev OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření, Realizace 
sídlení zeleně; schválení vyhlášení výzvy IROP Cyklodoprava a bezpečnost 
dopravy II. 

- 19. 12. 2019 

 schválení podpoření podaných žádosti v rámci výzvy IROP Infrastruktura pro 
vzdělávání II. a výzvy OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření, Realizace 
sídlení zeleně; schválení harmonogramu výzev IROP na rok 2020 

 
 

 

3.3 Kontrolní komise 

- 23. 5. 2019 

 kontrola výroční zprávy za rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2018; vzetí na 
vědomí o proběhlém auditu za rok 2018; schválení Evaluační zprávu Mid-
term; aktuální informace k plánovaných výzvám v roce 2019; kontrola 
hospodaření za první měsíce roku 2019 

- 3. 12. 2019 

 kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách v roce 2019; aktuální informace 
o čerpání SCLLD; kontrola hospodaření v roce 2019  

  
 

 

3.4 Výběrová komise 

- 19. 7. 2019 

 volba předsedy komise; proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci výzev 
PRV, OPZ Zaměstnanost II. a IROP Cyklodoprava a bezpečnost dopravy  

- 24. 7. 2019 

 věcné hodnocení projektu IROP Cyklodoprava a bezpečnost dopravy 

 věcné hodnocení projektů PRV 
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- 29. 7. 2019 

 výsledky hodnocení projektů IROP Cyklodoprava a bezpečnost dopravy 

 výsledky hodnocení projektů PRV 
- 10. 12. 2019 

 proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci výzvy IROP Infrastruktura pro 
vzdělávání II. a výzvy OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření, Realizace 
sídlení zeleně 

- 16. 12. 2019 

 věcné hodnocení projektů výzvy IROP Infrastruktura pro vzdělávání II. 

 věcné hodnocení projektů výzvy OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření, 
Realizace sídlení zeleně 

- 18. 12. 2019 

 výsledky hodnocení projektů IROP Infrastruktura pro vzdělávání II. a projektů 
OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření, Realizace sídlení zeleně 
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4. Aktivity MAS Mohelnicko v roce 2019 

4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

V roce 2019 MAS pokračovala v naplnění nejdůležitější aktivity a to vyhlašování výzev 

v souvislosti naplňování cílů schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Mohelnicko (SCLLD). Během roku pokračovalo postupné vyhlašování výzev dle nastaveného 

plánu. K výzvám, které byly vyhlašovány poprvé bylo potřeba připravit podpůrné dokumenty.  
 

 
 

Programový rámec OPZ 

 Výzva č. 852/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko – PRORODINNÁ 
OPATŘENÍ – III." 

alokace: 1,66 mil. Kč 
datum vyhlášení: 8. 2. 2019 
datum ukončení výzvy: 22. 3. 2019 
podporované aktivity: - příměstské tábory 
Celkem byly přijaty tři žádosti, všechny splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2019: 3 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na MPSV 
 
 

 Výzva č. 853/03_16_047/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko – ZAMĚSTNANOST II" 

alokace: 2 mil. Kč 
datum vyhlášení: 28. 2. 2019 
datum ukončení výzvy: 31. 5. 2019 
podporované aktivity: - příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 
                                         - zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 
                                         - podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
                                         - prostupné zaměstnávání 
Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2019: 2 žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na MPSV 
 
 

 
Programový rámec IROP 

 Výzva č. 4 – IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy 

alokace: 15,66 mil. Kč 
datum vyhlášení: 8. 3. 2019 
datum ukončení výzvy: 31. 5. 2019 
podporované aktivity: - bezpečnost dopravy 
                                         - cyklodoprava 
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Celkem byly přijaty tři žádosti, všechny splnily podmínky přijatelnosti a formálního a věcného 
hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2019: 2 žádosti prošly Závěrečným ověřením způsobilosti na CRR a projekty 
jsou ve fázi realizace 
 
 
 

 Výzva č. 5 – IROP – Sociální podnikání II. 

alokace: 2,1 mil. Kč 
datum vyhlášení: 26. 3. 2019 
datum ukončení výzvy: 31. 5. 2019 
podporované aktivity: - vznik nového sociálního podniku 
                                         - rozšíření podniku 
                                         - rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 
V rámci vyhlášené výzvy nebyla přijata žádná žádost o dotaci. 
 
 
 

 Výzva č. 6 – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II. 

alokace: 1,8 mil. Kč 
datum vyhlášení: 23. 9. 2019 
datum ukončení výzvy: 15. 11. 2019 
podporované aktivity: - infrastruktura pro základní školy 
                                         - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
Celkem byly přijaty dvě žádosti, jedna splnila všechny podmínky přijatelnosti a formálního a 
věcného hodnocení a byla vybrána k podpoře, od druhé žádosti žadatel odstoupil během 
procesu hodnocení. 
stav k 31. 12. 2019: 1 žádost je ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na CRR 
 
 
 

 Výzva č. 7 – IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy II. 

alokace: 7,42 mil. Kč 
datum vyhlášení: 17. 12. 2019 
datum ukončení výzvy: 2. 3. 2020 
podporované aktivity: - bezpečnost dopravy 
                                         - cyklodoprava 
stav k 31. 12. 2019: probíhá příjem žádostí 
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Programový rámec PRV 

 Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020 

alokace: 2,7 mil. Kč 
datum vyhlášení: 6. 5. 2019 
datum ukončení výzvy: 28. 6. 2019 
podporované aktivity: Fiche 5 – Posílení společenských funkcí lesa  
Celkem byly přijaty 3 žádosti, všechny splnily podmínky dané výzvou a byly vybrány 
k podpoře. 
Stav k 31. 12. 2019: 3 žádosti předány na administrativní kontrolu na SZIF 
 
 
Programový rámec OPŽP  

 Výzva č. 031/05_18_127/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko – OPŽP – Realizace 
ÚSES a Protierozní opatření“ 

alokace: 6,9 mil. Kč 
datum vyhlášení: 5. 3. 2019 
datum ukončení výzvy: 30. 9. 2019 
podporované aktivity – Realizace ÚSES  

- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,  
   realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

podporované aktivity – Protierozní opatření 
 - podpora opatření zamezujících vodní erozi 
 - podpora opatření zamezujících větrné erozi 

V rámci vyhlášené výzvy byla přijata jedna žádost o dotaci, žadatel odstoupil od žádosti 
během procesu hodnocení. 
 
 

 Výzva č. 044/05_18_128/CLLD_16_01_067 "Výzva MAS Mohelnicko – OPŽP – Realizace 
sídelní zeleně I.“ 

alokace: 3 mil. Kč 
datum vyhlášení: 5. 3. 2019 
datum ukončení výzvy: 30. 9. 2019 
podporované aktivity: - zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně 

    přístupné sídelní zeleně (vč. Vodních prvků a ploch) 
Celkem byly přijaty dvě žádosti, obě splnily všechny podmínky přijatelnosti a formálního a 
věcného hodnocení a byly vybrány k podpoře. 
stav k 31. 12. 2019: žádosti jsou ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na SFŽP 
 
 
Celkově bylo v roce 2019 vyhlášeno 9 výzev, do kterých bylo přijato celkem 16 žádostí o 
dotaci. Jedna výzva měla ukončený sběr žádosti až v březnu 2020. 
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4.1.1 Aktuální stav projektů z výzev roku 2018 

 

Programový 
rámec 

Výzva Stav k 31. 12. 2019 
Proplacená 
dotace v Kč 

IROP V roce 2018 nebyla vyhlášená žádná výzva v rámci operačního programu IROP. 

OPZ 
Zaměstnanost nebyla přijata žádná žádost – 

Prorodinná opatření – II.  
přijaty dvě žádosti, oba projekty 
jsou ve fázi realizace 

– 

PRV 

3. výzva – Fiche 1 

Ze 4 podpořených žádostí jsou 3 
ukončené a proplacené. Jednu 
žádost ukončil žadatel na vlastní 
žádost v průběhu administrativní 
kontroly ze strany SZIF. 

1 600 000,- 

3. výzva – Fiche 3 

Ze 3 podpořených žádostí jsou 2 
ukončené a proplacené. Jednu 
žádost ukončil žadatel na vlastní 
žádost v průběhu administrace 
kontroly ze strany SZIF. 

433 931,- 
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4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko 

Animace škol 

Také v roce 2019 pokračovala v rámci realizace projektu 4.2 na území MAS Mohelnicko 

animace škol. Stěžejním úkolem animátora je podpora základních škol, mateřských škol, 

základních uměleckých škol a středisek volného času 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. Podporu animátora 

MAS Mohelnicko při přípravě a realizaci šablon využívá 9 škol ORP Mohelnice. Nejčastěji 

školy řešily pomocí šablon školního asistenta, sdílení zkušeností, DVPP, vzájemnou 

spolupráci, doučování žáků ZŠ, čtenářské kluby, atp. 

  
 

 

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. Sekretariát má dále za povinnost v operačním 

programu Zaměstnanost pořádat seminář pro úspěšné příjemce, na kterém jsou jim 

představeny všechny náležitosti, které jsou od nich vyžadované, tak aby úspěšně realizovali a 

následně vyhodnotili podpořený projekt.  

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. 



 

 

 

 
Výroční zpráva MAS Mohelnicko, z.s. za rok 2019 

14 

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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4.3 Místní akční plán vzdělávání 

V lednu 2019 začala realizace nového čtyřletého projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na území ORP Mohelnice II (zkráceně MAP Mohelnicko II). Tento projekt volnou 

formou navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání, který skončil v květnu 2018. 

V mnoha ohledech se prakticky navázalo na to, kde se v květnu skončilo. Opět se pravidelně 

každý měsíc začal scházet realizační tým, byl ustanoven Řídící výbor a v neposlední řadě také 

pracovní skupiny.  

Pracovní skupiny jsou významnou platformou pro zapojení relevantních aktérů z regionu 

(zejména z oblasti školství a veřejného sektoru). Zde dochází k projednávání návrhů, opatření 

a řešených oblastí v souladu s prioritními opatřeními MAP. Úlohou pracovních skupin je 

vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které obdrží od realizačního 

týmu. V projektu je celkem 5 pracovních skupin. V uplynulém roce 2019 se pracovní skupiny 

sešly celkem čtyřikrát. Komunikace či předávání úkolů nejčastěji probíhá prostřednictvím e-

mailu. Další povinný orgán Řídící výbor se sešel celkem třikrát. Během prvního setkání 

proběhlo schvalování dokumentů, které jsou nezbytné pro realizaci projektu, např. 

dokument Organizační struktura či Komunikační strategie. Jednou z pravidelných a 

důležitých aktivit Řídícího výboru je schvalování Strategického rámce, ve kterém musí mít 

všechny školské subjekty uvedené své investiční a neinvestiční záměry, pokud na jejich 

realizaci chtějí čerpat finance z evropských dotací. Aktualizace Strategického rámce probíhá 

vždy nejdříve po půl roce. Nejaktuálnější verze schváleného dokumentu je vždy zveřejněna 

na webových stránkách spolku http://masmohelnicko.cz/map-2/dokumenty/. 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání Řídícího výboru 
 
Jednání Realizačního týmu 
 
Jednání Pracovních skupin 

http://masmohelnicko.cz/map-2/dokumenty/
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Ukázková hodina s rodilým mluvčím 
v Medové školce  
 
semináře „Líný učitel“ a „Odemykání 
dětského potenciálu – Jan Mühlfeit a 
Kateřina Novotná“ 

V průběhu roku 2019 bylo uspořádáno celkem 16 akcí zaměřených na rozvoj vzdělávání 

v ORP Mohelnice. Vzdělávací aktivity/semináře byly pro učitele, ředitele, ale také pro širokou 

veřejnost. Za zmínění stojí například seminář „Komunikace s konfliktními a náročnými rodiči 

žáků“, „Neurovývojové poruchy u dětí“ či seminář „Líny učitel“. Pro ředitele byl připraven 

seminář „Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020“, který vedoucí pracovníky 

škol seznámil s novinkami, povinnostmi a praktickými doporučeními spjatými s touto 

reformou. Semináře a akce byly pořádány také ve spolupráci s ostatními institucemi, např. 

seminář „Odemykání dětského potenciálu – Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná“, který byl 

realizován v součinností dvou projektů MAP z okolí. Často je navazována spolupráce také 

s DDM Magnet Mohelnice či Městskou knihovnou Mohelnice, například při pořádání akcí pro 

děti a jejich rodiče. Aktivita, která nás provázela, celým rokem pak nesla název „Mohelnická 

čtenářská výzva“. Malí i velcí čtenáři měli za úkol přečíst jednu knihu z každého z dvaceti 

daných témat. Po splnění tohoto úkolu čekalo čtenáře zařazení do losování o hodnotné ceny. 

Drobné ceny na ně pak čekaly při splnění dílčích milníků čtenářské výzvy. 

I v tomto roce proběhlo setkání ředitelů, tentokrát se uskutečnilo na území sousedního MAP 

Zábřežsko, v prostorách MŠ a ZŠ Rovensko. Setkání bylo naplánované za účelem představení 

aktivity rodilý mluvčí ve školách. Tato aktivita v sousedních regionech probíhá již několik let. 

Ředitelé se osobně zúčastnili ukázkových hodin, kdy je při vyučovací hodině přítomen rodilý 

mluvčí. Následovalo jednání, během kterého byl manažerkou MAS Horní Pomoraví 

představen princip samotné aktivity. Setkání ředitelů se zúčastnil také náš rodilý mluvčí, 

který pak působil na základních školách v Maletíně, Úsově a Lošticích. Jednalo se o zcela 

novou, netradiční aktivitu realizovanou v rámci našeho projektu. 
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Během roku se manažerky zúčastňovaly jednání a seminářů, zaměřených na sdílení dobré 

praxe, IPo MAP či projektů KAP Olomouckého kraje.  

V rámci projektu byly na začátku zhotoveny nové propagační materiály, jednalo se o 

propisky, poznámkové bloky a desky. V průběhu roku pak bylo schváleno nové logo MAP. 
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5. Projekty MAS Mohelnicko realizované nebo částečně 
proplacené v roce 2019 

 
 

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 2019 MAS obdržela na základě závěrečné platby 119 384,98 Kč.   
 
 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko, z.s. II.“ 
(projekt 4.2 II.) 
Program:   MMR 
Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009775 
Doba realizace:   1/2019 – 12/2023 
Celkové náklady projektu:  5.803.600,- Kč 
Výše dotace:    5.513.420,- Kč = 95 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS 

 

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, projekt volně navazuje na předcházející projekt, který byl 
stejného zaměření. V rámci projektu jsou realizovány přípravné a podpůrné činnosti, 
provozní činnosti, animace a propagace SCLLD a animace škol a školských zařízení. 
V roce 2019 MAS obdržela na základě průběžného proplácení výdajů celkem 593 451,42 Kč. 
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Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice II“ 
Program:   MŠMT 
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009126 
Doba realizace:   1/2019 – 12/2022  
Celkové náklady projektu:  10.194.217,60 Kč  
Výše dotace:    10.194.217,60 Kč = 100 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS  

 
 
 
 
 
 

Projekt Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP Mohelnicko II) je zaměřen na zlepšení 
kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ na území ORP Mohelnice. Projekt plynule navazuje na 
předcházející skončený MAP. Po dohodě s městem Mohelnice je nositelem projektu, po 
minulé dobré zkušenosti zase MAS. I z toho důvodu, že v případě nositelství projektu ze 
strany MAS bude dotace opět 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 2019 MAS obdržela na základě průběžného podávání žádostí o platbu celkem 
1 869 174,70 Kč. 
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6. Hospodaření MAS 

6.1 Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2019 
 

VÝNOSY 
číslo účtu název účtu  částka v Kč 

602 Tržby – účast na přednášce  5.600,00 

644 úroky ČS 107,90 

648 zúčtování fondů – maj. MM 45.162,97 

684 přijaté členské příspěvky  191.080,00 

691 provozní dotace MŠMT – projektu MAP II. 2.342.051,14 

 MMR – projekt SCLLD II. 1.211.293,73 

výnosy celkem 3.795.295,74 
 

 

NÁKLADY 
č. účtu název účtu  částka v Kč 

501 spotřeba materiálu režijní materiál (kancelář) 14.743,00 

  ostatní 279.502,63 

512 cestovné  50.881,00 

518 ostatní služby poštovné 309,00 

 telefony 24.620,00 

internet 4.788,00 

www doména 1.815,00 

vedení účetnictví 48.000,00 

nájem, pronájem 128.101,08 

vypracování posudků SCLLD II. 24.800,00 

přednášky, semináře 79.867,00 

audit 20.000,00 

certifikáty pro elektronické podpisy 1.584,00 

521 mzdové náklady  2.340.392,00 

524 zákonné soc. a zdravotní pojištění  599.237,00 

527 zákonné soc. náklady  8.515,00 

538 ostatní daně a poplatky daň z úroku ČS 20,50 

549 jiné ostatní náklady poplatky ČS 4.866,71 

551 odpisy  45.162,97 

582 členské příspěvky (NS MAS)  23.333,33 

náklady celkem 3.700.538,22 
 

 

Hospodářský výsledek: výnosy – náklady                                                                        94 757,52 
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6.2 Přehled pohledávek a závazků MAS 

 
K 31. 12. 2019 nemá MAS žádné finanční závazky k žádným institucím. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


