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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 její 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 Teterová (roz. Klásová) – od 05/2020 MD 
    Mgr. Jana Rozsypalová 
    Mgr. Kateřina Bergová (roz. Fialová) 
    Mgr. Lucie Grundová – od 05/2020 
    Tereza Horčičková – od 05/2020 

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:  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) 
Na zasedání VH 9. 6. 2020 byla znovuzvolena Výběrová komise ve stejném složení. 
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Tab. 1 - Členové sdružení k 31. 12. 2020 

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 Ing. Tereza Navrátilová 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 Mgr. Jaroslav Švec 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. SDH Žádlovice Ing. Zdeněk Fischer ZS 5 

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

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

24. Mgr. Ing. Pavel Němec Mgr. Ing. Pavel Němec ZS 6 

25. Lukáš Drlík Lukáš Drlík ZS 2 

26. Jitka Macháčková Jitka Macháčková ZS 6 

27. Martin Zbořil Martin Zbořil ZS 2 

28. Mgr. Dagmar Tkáčová Mgr. Dagmar Tkáčová ZS 6 

29. STATEK CHIRLES, s.r.o. Bc. Jitka Michlová ZS 2 
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3. Zasedání povinných orgánů MAS Mohelnicko v roce 2020 

3.1 Valná hromada 

- 25. 2. 2020 

 schválení programu VH; kontrola usnesení vzešlých z předchozích zasedání; 
schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
Mohelnicko 2014 – 2020 v souvislosti s úpravou finančního rámce; přehled 
čerpání SCLLD  

- 9. 6. 2020 

 schválení programu; představení příprav MAS na programové období EU 2021 
– 2027; přehled čerpání SCLLD – vyhlášené výzvy v roce 2020; převolení 
povinného orgánu Výběrové komise; schválení výroční zprávy a závěrečného 
účtu za rok 2019; informování o proběhlém auditu za rok 2019 

 

3.2 Rada spolku 

- 10. 2. 2020 

 schválení programu; volba předsedy MAS; programový rámec PRV – navýšení 
alokace a s tím související úpravy alokací jednotlivých fichí; programový rámec 
OPZ – aktuální situace; schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

- 11. 3. 2020 

 schválení programu; programový rámec PRV – schválení 5. výzvy; programový 
rámec OPZ – výzva pro rok 2020; programový rámec IROP – schválení 8. 
výzvy, losování hodnotitelů 7. výzvy 
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- 20. 4. 2020 (per rollam) 

 výběr žádostí o podporu IROP – 7. výzva 
- 9. 6. 2020 

 schválení programu; losování hodnotitelského týmu v rámci výzvy IROP – 
Infrastruktura pro vzdělávání III. 

- 8. 7. 2020 

 schválení programu; losování hodnotitelského týmu v rámci 5. výzvy PRV; 
schválení podpoření podaných žádosti v rámci výzvy IROP – Infrastruktura do 
vzdělávání III.; schválení vyhlášení 6. výzvy v rámci PRV 

- 4. 8. 2020 

 schválení programu; schválení podpoření podaných žádostí v rámci 5. výzvy 
PRV; revokace usnesení č. 4 z jednání 8. 7. 2020; schválení nového znění 6. 
výzvy PRV; schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

- 5. 10. 2020 

 schválení programu; losování hodnotitelského týmu v rámci 6. výzvy PRV  
- 21. 10. 2020 

 schválení programu; schválení podpoření podaných žádostí v rámci 6. výzvy 
PRV 

 

3.3 Kontrolní komise 

- 3. 6. 2020 

 kontrola výroční zprávy za rok 2019 a závěrečného účtu za rok 2019; vzetí na 
vědomí o proběhlém auditu za rok 2019; kontrola hospodaření za měsíce 
leden až květen 2020 

- 15. 12. 2020 

 Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2020; stav čerpání 
SCLLD MAS; kontrola hospodaření za rok 2020 

 

3.4 Výběrová komise 

- 18. 3. 2020 

 proškolení ve věci hodnocení projektů 7. výzvy IROP 
- 23. 3. 2020 

 jednání z důvodu vládních omezení proběhlo formou per rollam 

 věcné hodnocení projektů 7. výzvy IROP -  Cyklodoprava a bezpečnost 
dopravy II. 

- 30. 3. 2020 

 jednání z důvodu vládních omezení proběhlo formou hlasování per rollam 

 výsledky hodnocení projektů 7. výzvy IROP -  Cyklodoprava a bezpečnost 
dopravy II. 

- 9. 6. 2020 

 volba předsedy Výběrové komise, proškolení ve věci hodnocení projektů 8. 
výzvy IROP 

- 23. 6. 2020 

 věcné hodnocení projektů 8. výzvy IROP -  Infrastruktura pro vzdělávání III. 
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- 23. 6. 2020 

 výsledky hodnocení projektů 8. výzvy IROP -  Infrastruktura pro vzdělávání III. 
- 17. 7. 2020 

 proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci 5. výzvy PRV 
- 23. 7. 2020 

 věcné hodnocení projektů 5. výzvy  
- 28. 7. 2020 

 výsledky hodnocení projektů 5. výzvy PRV 
- 9. 10. 2020 

 proškolení ve věci hodnocení projektů v rámci 6. výzvy PRV 
- 13. 10. 2020 

 věcné hodnocení projektů 5. výzvy  
- 13. 10. 2020 

 výsledky hodnocení projektů 6. výzvy PRV 
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4. Aktivity MAS Mohelnicko v roce 2020 

4.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Také v roce 2020 MAS pokračovala v naplňování nejdůležitější aktivity a to vyhlašování výzev 

v souvislosti s cíli schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Mohelnicko 2014-2020 (SCLLD). Během roku pokračovalo postupné vyhlašování výzev dle 

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

podpůrné dokumenty.  
 

 
Programový rámec IROP 

 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 
Celkem byly přijaty tři žádosti o dotaci, všechny splnily podmínky formálních náležitostí a 
přijatelnosti a byly postoupeny do věcného hodnocení, které také splnily. V důsledku 
nedostatečné výše alokace byl vybrán k podpoře projekt s nejvyšším bodovým hodnocením a 
zbylé dva projekty byly umístěny do zásobníku. Rada spolku schválila k podpoře i tyto dva 
projekty, pakliže by došlo k uvolnění finančních prostředků.  
stav k 31. 12. 2020: 1 projekt je ve fázi realizace; 1 projekt ze zásobníku, na nějž byly 
dodatečně uvolněny finanční prostředky, je ve fázi Závěrečného ověření způsobilosti na CRR 

 

 Výzva č. 8 – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III.     

alokace: 0,9 mil. Kč 
datum vyhlášení: 1. 4. 2020 
datum ukončení výzvy: 1. 6. 2020 
podporované aktivity: - infrastruktura pro základní školy 
                                         - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
Celkem byla přijata jedna žádost, která splnila všechny podmínky přijatelnosti a formálního a 
věcného hodnocení a byla vybrána k podpoře. 
stav k 31. 12. 2020: 1 projekt je ve fázi realizace 

 

Programový rámec PRV 

 Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020 

alokace: 1,13 mil. Kč 
datum vyhlášení: 5. 6. 2020 
datum ukončení výzvy: 7. 7. 2020 
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podporované aktivity: Fiche 4 – Podpora efektivního hospodaření v lesích  
Celkem byly přijaty 4 žádosti, všechny splnily podmínky dané výzvou a byly vybrány 
k podpoře. 
Stav k 31. 12. 2020: 4 žádosti předány na administrativní kontrolu na SZIF 

 

 Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA na období 2014 – 2020 

alokace: 1,7 mil. Kč 
datum vyhlášení: 1. 9. 2020 
datum ukončení výzvy: 2. 10. 2020 
podporované aktivity: Fiche 5 – Posílení společenských funkcí lesa  
Celkem byly přijaty 4 žádosti, všechny splnily podmínky dané výzvou a byly vybrány 
k podpoře. 
Stav k 31. 12. 2020: 4 žádosti předány na administrativní kontrolu na SZIF 

 

Programový rámec OPZ 

 v roce 2020 nebyla vyhlášená žádná výzva 

 
Programový rámec OPŽP  

 v roce 2020 nebyla vyhlášená žádná výzva 

 
 
Celkově byly v roce 2020 vyhlášeny 3 výzvy + 1 byla vyhlášena v prosinci 2019, ale ukončený 
sběr žádostí byl až v březnu 2020. V rámci těchto 4 výzev bylo přijato celkem 12 žádostí o 
dotaci.  
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4.1.1 Stav projektů z výzev roku 2019 

 

Programový 
rámec 

Výzva Stav k 31. 12. 2020 
Proplacená 
dotace v Kč 

IROP 

Výzva č. 4 - Cyklodoprava a 
bezpečnost dopravy 

1 projekt v realizaci, 1 projekt 
finančně ukončen 

488 623 

Výzva č. 5 – Sociální podnikání II. nebyla přijata žádná žádost 0 

Výzva č. 6 – Infrastruktura pro 
vzdělávání II. 

přijaty dvě žádosti, jedna 
vybrána k podpoře, druhá 
byla ze strany žadatele 
stažena v procesu hodnocení 

0 

Výzva č. 7 – Cyklodoprava a 
bezpečnost dopravy II. 

přijaty 3 žádosti, 1 žádost 
v realizaci, 1 na kontrole na 
CRR, 1 v zásobníku projektů 

0 

OPZ 

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

přijaty 2 žádosti, 1 v realizaci, 
1 v zásobníku 

0 

PRV 4. výzva – Fiche 5 

z 3 vybraných žádostí k 
podpoře je 1 ukončena a 
proplacená, druhá pak ve fázi 
realizace, třetí byla ukončena 
na žádost žadatele v době 
administrace žádosti ze strany 
SZIF 

386 991 

OPŽP 

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

přijata jedna žádost, která 
byla v procesu hodnocení 
stažena ze strany žadatele 

0 

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

přijaty dvě žádosti, oba 
projekty jsou k danému datu 
v realizaci 

0 
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4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko 

Prakticky celý rok 2020 byl ovlivněn vládními opatřeními proti koronaviru. V drtivé většině 
probíhala jednání, setkávání se členy MAS, ostatními MAS v Olomouckém kraji i ČR online. 
I přes všechna omezení, které nás provázela v roce 2020, bylo zachováno fungování 
kanceláře, služeb a pomoci, tak jak byli naši členové zvyklí v minulých letech. 

Animace škol 

Tak jako v předcházejících letech i v roce 2020 probíhala 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 sdílení dobré/špatné praxe při vyhlašování 

výzev. Vzhledem k blížícímu se začátku nového operačního období začaly probíhat 

webináře/semináře na dané téma.  

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. Vzhledem ke koronavirovým opatřením probíhaly převážně online. 

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. 
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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 Řídicí výbor a v neposlední řadě také 

pracovní skupiny a místní lídři. V roce 2020 v rámci pandemické situace COVID - 19 jsme byli 

nuceni většinu osobních setkání, seminářů, přednášek a akcí přesunout do online prostoru. 

Pro online prostředí byla zvolena platformu Zoom Meeting. Prostřednictvím této platformy 

jsou vedené jednání realizačního týmu, jednání pracovních skupin, jednání řídicího výboru a 

různé vzdělávací akce pro všechny cílové 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. Pracovní skupiny se během roku musí sejít 

minimálně čtyřikrát. V uplynulém roce 2020 jednání PS probíhalo zejména v online prostředí. 

Komunikace či předávání úkolů nejčastěji probíhá prostřednictvím e-mailu. Další povinný 

orgán Řídicí výbor se sešel v online prostoru dvakrát a důležité dokumenty byly schváleny 

formou korespondenčního hlasování. Během setkání proběhlo schvalování dokumentů, které 

jsou nezbytné pro realizaci projektu, např. dokument Statut či Roční akční plán. Jednou 

z pravidelných a důležitých aktivit Řídicího 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 Realizačního týmu - online 

 

jednání Pracovních skupin - online 

 

4. jednání Řídicího výboru - online 

http://masmohelnicko.cz/map-2/dokumenty/
http://masmohelnicko.cz/map-2/dokumenty/
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V průběhu roku 2020 byla většina akcí zaměřených na rozvoj vzdělávání v ORP Mohelnice 

realizována prostřednictvím platformy Zoom Meeting. Vzdělávací aktivity/semináře byly pro 

učitele, ředitele, ale také pro širokou veřejnost. Za zmínění stojí například akce s názvem 

protidrogový vlak s inovativním projektem v oblasti primární prevence „Revolution train“. 

Projekt představil sám autor a přítomné provedl celým zážitkovým programem, který je 

určen pro žáky a studenty od 12 do 17 let, ale i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. 

V dopoledních hodinách vlak navštívili žáci 7., 8., 9. tříd ze ZŠ Loštice, ZŠ Mlýnské, Mohelnice 

a ZŠ Úsov, odpoledne byl pak vlak zpřístupněn široké veřejnosti. Protidrogový vlak je 165 m 

dlouhý (skládá se z 6 - ti vagónů, 4 kinosálů a 8 interaktivních sálů), váží 300 tun, denně je 

možné, aby program navštívilo 450 osob.  Nejezdí jen po naší republice, ale má velký úspěch 

i za hranicemi České republiky. Kapacita pro jednu prohlídku, která trvá 90 minut, je 17 osob. 

Preventivní program Revolution Train je atraktivní forma, která moderními metodami může 

dát dětem a dospívajícím odpověď na otázku, zda začínat s alkoholovými nebo jinými 

drogami, jestli je to cesta, kterou se chtějí dát. Domníváme se, že interaktivní projekt - 

zážitek a vidění toho, co by se mohlo stát v případě požívání drog, je tou nejlepší cestou k 

odrazení mladých lidí s drogami vůbec začínat. Tato akce proběhla ve spolupráci s městy 

Mohelnice, Loštice a Úsov.  

Hodně aktivit bylo nachystáno během karantény a jednalo se o různé hry, soutěže, úkoly na 

odlehčení nepříjemné situace během pandemie. Například šlo o aktivitu „Komiksománie“, 

„Velikonoční úniková hra“, „Virtuální slet čarodějnic a čarodějů“ a „Příroda v našich srdcích“, 

která dále pokračuje putovní výstavou po mikroregionu a výsadbou stromů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce „Příroda v našich srdcích“ a putovní výstava 
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Pro ředitele byl připraven seminář „Pikantnosti školního roku 2020/2021 - velký přehled 

legislativy a dokumentace“.  

Semináře/webináře a akce byly pořádány také ve spolupráci s ostatními organizacemi a 

spolky z regionu, např.: akce „Ptačí stezkou křížem krážem“, které se zúčastnilo 47 dětí a 

žáků, někteří ve spolupráci s rodiči nebo pedagogy. Účastníci si prošli nově vybudovanou 

stezku v Lošticích, na jejíž realizaci se podílel spolek STURM, město Loštice, občané a také 

MAP Mohelnicko II. Účastníci měli dále za úkol vyfotit nebo nakreslit obrázek, který by 

vystihoval jejich oblíbené místo na této stezce, nebo ptáčka, kterého při své procházce 

spatřili. K obrázku napsali účastníci krátký příběh. Všechny práce byly vystaveny na 

facebookových stránkách spolku STURM a MAP Mohelnicko II, kde si je veřejnost mohla 

prohlédnout a také hlasovat o nejpovedenější příspěvek. Cílem aktivity bylo podnícení zájmu 

dětí a žáků o své okolí a environmentální témata. 

 

 

 

 

Mapa LOŠTICKÉ PTAČÍ STEZKY 

 

 

 

 

 

Často byla navazována spolupráce také s DDM Magnet Mohelnice či Městskou knihovnou 

Mohelnice, například při pořádání akcí pro děti a jejich rodiče.   
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Pro lepší přehlednost všech aktivit MAP Mohelnicko II byla vytvořená nástěnka padlet 

(https://cs.padlet.com/mapmohelnicko/nastenka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka nástěnky padlet 

 

 

Vznikly také dvě nástěnky pro podporu distanční výuky v ORP Mohelnice. Jedna je zaměřena 

na ICT Mohelnicko pro pedagogické pracovníky a druhá na ICT Mohelnicko pro žáky a rodiče. 

Tyto nástěnky spravují pedagogové z řad členů pracovních skupin.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka nástěnky ICT Mohelnicko pro žáky a rodiče 

 

Během roku se manažerky zúčastňovaly jednání a seminářů, zaměřených na sdílení dobré 

praxe, IPo MAP či projektů KAP Olomouckého kraje. Všechna tato setkání probíhala online. 

 

 

 

 

 

 

https://cs.padlet.com/mapmohelnicko/nastenka
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4.4 Šablony pro neziskovky 

V rámci projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“, 
zkráceně šablony pro neziskovky MAS spolupracuje v regionu se dvěma neziskovými 
organizacemi, kdy každá bude realizovat projektové dny. Aktivita je určena pro pracovníka 
NNO a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den v zařízení NNO 
nebo v jeho blízkém okolí. Účastníky neformálního vzdělávání mohou být děti od 3 let a žáci 
ZŠ a SŠ. Cílem aktivity je zkvalitnění neformálního vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků 
NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. 
Projektové dny mohou být zaměřeny na jakékoliv aktivity, které umožňují praktické využití 
teoretických poznatků a rozvíjí tvořivost, týmovou spolupráci, kritické myšlení nebo 
komunikační dovednosti dětí a mládeže. Musí se však týkat neformálního vzdělávání a nesmí 
být zaměřeny na sportovní aktivity a sociální služby. 

Role MAS Mohelnicko spočívá v řízení projektu, koordinaci všech aktivit, komunikaci 
s příjemcem projektu MAS Šternbersko, koordinaci plnění plánovaných šablon, dosažení 
plánovaných výstupů, indikátorů, kontrole čerpání financí. 

Kvůli omezené možnosti konání projektových dnů v důsledku pandemie byl v roce 2020 
zrealizován jeden projektový den ve spolku Ryzáček na téma Tvoření s vůní léta - kreativní 
odpoledne s tvorbou originální výzdoby triček.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den v Ryzáček, z.s. – Tvoření 
s vůní léta 
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5. Projekty MAS Mohelnicko realizované nebo částečně 
proplacené v roce 2020 

 

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 2020 MAS obdržela na základě průběžného proplácení výdajů celkem 1 429 468,11 
Kč. 
 
 
 

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. 
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V roce 2020 MAS obdržela na základě průběžného podávání žádostí o platbu celkem 
2 528 442,- Kč. 
 
 
 
 

Projekt „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji 
Program:   MŠMT 
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279 
Doba realizace:   1/2019 – 12/2023 
Celkové náklady projektu:  18.992.195,46 Kč 
Výše dotace:    18.992.195,46 Kč = 100 % z celkových uznatelných nákladů 
Financování:   finanční prostředky MAS 
 

 

 
 
 
Hlavním nositelem projektu je MAS Šternbersko, o.p.s, kdy v rámci projektu figurují MAS 
z Olomouckého kraje jako partneři. Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a 
rozvoj kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. 
Zapojené NNO pořádají projektové dny v rámci neformálního vzdělávání pro děti od tří let, 
pro žáky základních a středních škol. Naše MAS má v rámci projektu naplánovaných celkem 
10 projektových dnů zapojených subjektů. 
V roce 200 MAS obdržela na zálohových platbách celkem 27 146,- Kč. 
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6. Hospodaření MAS 

6.1 Finanční zpráva a hospodářský výsledek za rok 2020 
 

VÝNOSY 
číslo účtu název účtu  částka v Kč 

602 Tržby – zajištění akce „Revolution train“ 35.000,00 

644 úroky ČS 58,16 

648 zúčtování fondů – maj. MM 26.462,97 

684 přijaté členské příspěvky  98.600,00 

691 provozní dotace MŠMT – projektu MAP II. 2.229.790,95 

 MMR – projekt SCLLD II. 1.049.480,77 

MAS Šternbersko, o.p.s (šablony NNO) 10.746,00 

výnosy celkem 3.450.138,85 
 

 

NÁKLADY 
č. účtu název účtu  částka v Kč 

501 spotřeba materiálu režijní materiál (kancelář) 22.621,00 

  ostatní 62.104,00 

511 Opravy a udržování  1.210,00 

512 cestovné  49.109,00 

518 ostatní služby poštovné 190,00 

 telefony 23.174,00 

internet 4.788,00 

www doména 1.815,00 

vedení účetnictví 54.000,00 

nájem, pronájem 124.299,22 

přednášky, semináře, webináře 156.936,00 

audit 20.000,00 

certifikáty pro elektronické podpisy 1.584,00 

doprava 5.198,16 

online aplikace (ZOOM) 3.716,18 

tisk a výlep plakátů 7.543,00 

521 mzdové náklady  2.270.920,00 

524 zákonné soc. a zdravotní pojištění  561.486,00 

527 zákonné soc. náklady  9.560,00 

538 ostatní daně a poplatky daň z úroku ČS 111,06 

543 Odpis nedobytné pohledávky  61.717,00 

549 jiné ostatní náklady poplatky ČS 4.667,66 

551 odpisy  26.462,97 

582 členské příspěvky (NS MAS)  23.333,33 

náklady celkem 3.496.545,58 
 

 

Hospodářský výsledek: výnosy – náklady                                                                     - 46 406,73 
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6.2 Přehled pohledávek a závazků MAS 

 
K 31. 12. 2020 nemá MAS žádné finanční závazky k žádným institucím. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


