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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

 

Vážení členové, přátelé a příznivci naší MAS! 

Rok 2015 byl rokem po pracovní stránce velmi různorodým, ale i úspěšným. MAS Ho-

licko se účastnila výstav, konferencí a seminářů, kde propagovala svou činnost, nava-

zovala kontakty a získávala informace potřebné pro chod MAS v příštím programo-

vém období. 

V uplynulém roce jsme pracovali na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Holicko, aby plně vyhověla podmínkám jednotlivých Operačních programů. Navíc 

na konci roku jsme získali Osvědčení o splnění standardů MAS, čímž jsme splnili první 

podmínku pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie.  

Mimo to jsme v roce 2015 ukončili aktivní realizaci Strategického plánu LEADER z předchozího programového období, 

ačkoliv podpora konečným žadatelům bude i nadále probíhat, a to až do roku 2020. Byly ukončeny a proplaceny po-

slední 4 projekty konečných žadatelů a následně bylo provedeno závěrečné hodnocení SPL. Dle vyjádření hodnotitele, 

realizace SPL v podmínkách území MAS Holicko proběhla v pořádku - stanovených cílů bylo dosaženo, všechny monito-

rovací indikátory byly naplněny a veškeré administrativní postupy a principy metody LEADER byly dodrženy. Proto 

nám bylo doporučeno i nadále pokračovat v již nastavených postupech a  rozvíjet mezisektorové partnerství v regionu.  

V druhé polovině roku započali přípravné práce na Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání na Holicku. Jeho příno-

sem bude vybudování trvalého a funkčního partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území (školy a školská 

zařízení, zřizovatelé, pedagogové, rodiče, apod.). Vzniklé partnerství díky předávání zkušeností a příkladů dobré praxe 

pomůže zkvalitnit vzdělávání v regionu.  

Ve spolupráci s MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko jsme rozdali další certifikáty naší regionální značky 

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt. Jejím smyslem je podpořit místní výrobce, řemeslníky, podnikatele a zemědělce.  

Mimoto jsme pokračovali ve spolupráci s dalšími 5 MAS Pardubického kraje, jejímž cílem bylo nejen společnými silami 

vytvořit metodiku možných postupů při evaluaci a monitoringu strategií MAS, ale také si předat vzájemné zkušenosti 

managementu a spolupráce na konkrétních projektech v různých tématech SCLLD.  

Navíc jsme v uplynulém roce zahájili hospodářskou činnost spočívající v dotačním poradenství. Zaměstnanci společ-

nosti zpracovali projektové žádosti do národních dotačních programů a ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 

Závěrem si dovolím poděkovat všem našim partnerům, jejichž počet ke konci roku činí 22. Poděkování patří i těm, 

jež se aktivně zajímají o činnost MAS, pomáhají nám radou, svou energií i vírou v nás a naši práci. Velice si toho 

vážíme. 

 

           

            

          Ing. Michaela Kovářová 

       Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. 

Úvodní slovo 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Název:  MAS Holicko, o.p.s. 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Holubova 1, 534 01 Holice 

Kancelář: Palackého 38, 534 01 Holice 

Identifikační číslo:  275 11 448 

Bankovní spoj:  Komerční banka, a.s., Holice 

 Číslo účtu: 35-9430750267/0100 

Webové stránky:  www.holicko.cz 

Vlastní proces založení právnické osoby byl dlouhodobější. První jednání a utváření MAS Holicko, o.p.s. začalo 

v průběhu léta 2006. Vytvoření a projednání jeho statutu – stanov, vč. ustavení všech povinných orgánů pro fungování 

právní formy o.p.s., bylo završeno podpisem zakladatelské smlouvy dne 27. listopadu 2006. Vlastní zápis do Rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, do oddílu O, vložky 148, se uskutečnil 

dne 22. března 2007. 

Základní údaje 

Identifikační údaje společnosti 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

Zakladatelé společnosti 

 Ing. David Novák – IČ: 11589701                            

Uhersko 9, PSČ 533 73 

 Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. – IČ: 64826121 

Soběslavova 82, 533 21 Vysoké Chvojno 

 Město Holice – IČ: 00273571                                    

Holubova 1, 534 14 Holice 

 Město Horní Jelení – IČ: 00273589                           

Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení 

 Obec Býšť – IČ: 00273431                                                      

Býšť 133, PSČ 533 22 

 Obec Dolní Roveň – IČ: 00273503                            

Dolní Roveň 1, PSČ 533 71 

 Obec Horní Ředice – IČ: 00273601                          

Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice 

 Obec Jaroslav – IČ: 00273708                                         

Jaroslav 6, 534 01 Holice 

 Obec Ostřetín – IČ: 00274038                                

Ostřetín 92, 534 01 Holice 

 Vladislava Mašková – IČ: 72779799                       

Holubova 46, 534 01 Holice 

 Zdeněk Meliš – IČ: 44488688                                    

Družstevní 850, 534 01 Holice 

 Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. – IČ: 64789462   

Ostřetín 217, 534 01 Holice 

http://www.holicko.cz
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Holicka,     

a to zejména: 

1. Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu, jejímž jednotícím tématem a cílem je zhodnocení přírodních   

a kulturních zdrojů a podnikatelského potenciálu. 

2. V rámci přijaté strategie rozvoje regionu motivovat vznik rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: 

 obnova zdevastovaných částí krajiny, 

 obnova hrází a čištění vodních ploch, 

 budování kanalizací a čistíren odpadních vod, 

 obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, péče 

o tradice a kulturní dědictví, 

 součinnost s domácími a zahraničními podnikatelskými subjekty majícími vztah k regionu zejména 

s ohledem na nalezení nových investorů, 

 obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, sporto-

viště, tábořiště, restaurace, ubytování), 

 stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie, 

 meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v dohodnutých oblastech, 

 obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních 

systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí, podpora no-

vých trendů rozvoje bydlení, 

 podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí, 

 dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí, 

 podpora projektů vedoucích k dosažení lepší dopravní infrastruktury regionu, 

 zdravotnické služby, sociální služby, doživotní vzdělávání, regenerace a sport pro všechny, 

 podpora tvorby nových způsobů a produktů ekonomického a turistického využití regionu včetně jejich 

propagace, 

 tvorba nových pracovních míst a příležitostí, 

 služby při financování projektů, 

 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu. 

3. Stanovení, koordinace a zveřejňování výzev pro předkládání projektů. 

4. Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základní-

mi přijatými principy strategického rozvoje regionu. 

5. Výběr projektů pro přiznání dotace v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

6. Evidence a monitorování realizace a schválených projektů. 

7. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti, tj. vznik Místního partner-

ství za účelem realizace SCLLD (čl. II, odst. 3 - 6). 

Obecně prospěšné služby 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Podnikatelské aktivity na území MAS Holicko i mimo něj, které nesouvisejí s realizací SCLLD a jejichž zisk bude využit 

opět k rozvoji regionu, který je vymezený v čl. I odst. 15 Statutu: 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1—3 živnostenského zákona. 

 

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

Ředitel společnosti:   Ing. Michaela Kovářová 

 

Správní rada je nejvyšší orgán společnosti, jež rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o použití jejích finančních 

prostředků. 

Předseda:   Mgr. Ladislav Effenberk (veřejný sektor) (znovuzvolen 4. 12. 2015) 

Členové:   Vladislava Mašková (soukromý sektor) 

    Zdeněk Meliš (soukromý sektor) 

    Ing. Jindřich Hemer  (neziskový sektor)  

    Ing. Jiří Kosel (veřejný sektor)  

    Ing. Josef Kušička (neziskový sektor) (znovuzvolen 4. 12. 2015) 

Správní rada v roce 2015 zasedala celkem čtyřikrát, a to ve dnech: 13. května, 17. června, 29. června a 2. prosince. 

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, jež je určena pro kontrolu a hodnocení činnosti společnosti. 

Předseda:   Iva Vinařová (veřejný sektor) (znovuzvolena 4. 12. 2015) 

Členové:   Jaroslava Píšová (neziskový sektor) 

   Ing. Vladimír Zika (neziskový sektor)  

Dozorčí rada v roce 2015 zasedala celkem dvakrát, a to dne: 13. května a 2. prosince. 

Doplňková činnost 

Ředitel společnosti 

Správní rada 

Dozorčí rada 
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Organizační schéma společnosti 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Místní partnerství je organizační složka obecně prospěšné společnosti vznik-

lá na základě smlouvy mezi partnery MAS (občané, neziskové organizace, 

podnikatelská sféra a veřejná správa) a obecně prospěšnou společností 

MAS Holicko, která byla zřízena za účelem naplňování zásad stanovených 

pro činnost MAS: rozvoj venkova včetně zemědělství a získání podpory             

z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER (Liaison 

Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit 

rozvíjejících venkovskou ekonomiku). 

 

Základní principy metody LEADER: 

 Přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice                 

a potřeby, 

 Partnerství veřejných a soukromých subjektů, 

 Vypracování místní rozvojové strategie, 

 Integrované a vícesektorové akce – aktivity, na kterých spolupracují partneři z různých oborů i druhů hospo-

dářství, 

 Inovativnost – nalézání nových řešení požadavků a potřeb venkovských regionů, 

 Síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER, 

 Spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích. 

Od roku 2007 je LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, konkrétně Osy IV. LEADER. 

MAS Holicko, o.p.s. byla v roce 2009 vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER a díky 

tomu byla v letech 2009 - 2014 pravidelně alokovaná částka na rozvoj Holicka v celkové částce cca 15,2 mil Kč. 

 

Místní akční skupina Holicko je tedy organizací regionu, sdružující v místním 

partnerství zástupce veřejné správy, zemědělských subjektů, neziskových or-

ganizací, podnikatelského sektoru a aktivních jednotlivců. Klíčový úkol MAS 

Holicko je mobilizace rozvojového potenciálu území, na němž MAS působí 

v prostoru 15 obcí v okolí města Holice v Pardubickém kraji a 1 obce v soused-

ním Královéhradeckém kraji. Mise MAS Holicko je získat finanční, informační 

a lidské zdroje pro rozvoj svého území. 

 

Místní partnerství má vlastní orgány - Valnou hromadu, Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrovou komisi. Kom-

petence orgánů vycházejí ze standardizačních podmínek daných Ministerstvem zemědělství pro programové období 

2014 - 2020 a podrobně jsou specifikovány statutem.  

 

Místní partnerství 

Místní akční skupina  
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS, který tvoří všichni partneři MAS. Odpovídá za distribuci veřejných pro-

středků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území působnosti MAS Holicko. 

Partneři tvoří zájmové skupiny (dle své činnosti), které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD.  

Místní samospráva a svazky obcí: 

 Obec Býšť  - zástupce: Ladislav Mlateček - působnost: Býšť - veřejný sektor 

 Obec Dolní Roveň - zástupce: Iva Vinařová - působnost: Dolní Roveň - veřejný sektor 

 Město Holice  - zástupce: Mgr. Ladislav Effenberk - působnost: Holice - veřejný sektor 

 Město Horní Jelení  - zástupce: Petr Tupec - působnost: Horní Jelení - veřejný sektor 

 Obec Horní Ředice - zástupce: Ing. Jiří Kosel - působnost: Horní Ředice - veřejný sektor 

 Obec Jaroslav - zástupce: Lenka Bezdíčková - působnost: Jaroslav - veřejný sektor 

 Obec Ostřetín - zástupce: Miloš Vlasák - působnost: Ostřetín - veřejný sektor 

Volnočasové aktivity a spolkový život: 

 Český hudební tábor mládeže o.p.s. - zástupce: Ing. Josef Kušička - působnost: Horní Jelení - neziskový sektor 

 BĚLEČKO - zástupce: Ing. Vladimír Zika - působnost: Býšť - neziskový sektor 

 Tělocvičná jednota SOKOL Holice - zástupce: Lukáš Horský  - působnost: Holice - neziskový sektor 

 Římskokatolická farnost Holice - zástupce: Mgr. Filip Janák - působnost: Holice - neziskový sektor (od 13.5.2015) 

Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby: 

 SKP-CENTRUM, o.p.s.  - zástupce: Mgr. Jiří Pitaš  - působnost: Horní Jelení - neziskový sektor  

Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství: 

 Ing. Jindřich Hemer - zástupce: Ing. Jindřich Hemer - působnost: Trusnov - neziskový sektor 

 Ing. David Novák - zástupce: Ing. David Novák - působnost: Uhersko - soukromý sektor 

 Ing. Martin Pícha - zástupce: Ing. Martin Pícha - působnost: Horní Ředice - neziskový sektor (do 13. 5. 2015) 

 Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. - zástupce: Vladimír Kaplan - působnost: Ostřetín - soukromý sektor 

 „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ - zástupce: Radomír Charvát - působnost: Vysoké Chvojno - veřejný sektor 

Podnikání v ostatních oblastech: 

 Otto Götzl - zástupce: Otto Götzl - působnost: Holice - neziskový sektor 

 Darina Götzlová - zástupce: Darina Götzlová - působnost: Holice - neziskový sektor 

 Zdeněk Meliš  - zástupce: Zdeněk Meliš - působnost: Holice - soukromý sektor 

Cestovní ruch: 

 Vladislava Mašková - zástupce: Vladislava Mašková - působnost: Horní Jelení - soukromý sektor 

 Jaroslava Píšová - zástupce: Jaroslava Píšová - působnost: Chvojenec - neziskový sektor 

Životní prostředí: 

 Michal Kurka - zástupce: Michal Kurka - působnost: Dolní Ředice - neziskový sektor 

Valná hromada v roce 2015 zasedala celkem třikrát, a to ve dnech: 13. května, 29. června a 2. prosince. 

Valná hromada 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS, jež schvaluje výzvy k podávání žádostí, výběr projektů a stanovuje 
výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.  

Předseda: Město Holice - zástupce: Mgr. Ladislav Effenberk (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor)                        

(do 29. 6. 2015) 

 Obec Horní Ředice - zástupce: Ing. Jiří Kosel (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor) (předseda  od 

30. 6. 2015) 

Členové:  Český hudební tábor mládeže o.p.s. - zástupce: Ing. Josef Kušička (Volnočasové aktivity a spolkový život; 

Neziskový sektor)  (znovuzvolen 4. 12. 2015) 

 Ing. Darina Götzlová (Podnikání v ostatních oblastech; Neziskový sektor) (od 30. 6. 2015) 

   Ing. Jindřich Hemer  (Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství; Neziskový sektor)  

   Vladislava Mašková (Cestovní ruch; Soukromý sektor) 

   Zdeněk Meliš (Podnikání v ostatních oblastech; Soukromý sektor) 

Programový výbor se v roce 2015 nesešel. 

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem MAS, jež dohlíží na to, zda činnost MAS je vyvíjena v souladu se zákony, stan-
dardy a SCLLD. Kontroluje způsob výběru projektů a je zodpovědný za monitoring a hodnocení SCLLD. 

Předseda: Obec Dolní Roveň - zástupce: Iva Vinařová (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor) (do 29. 6. 2015) 

 Obec Jaroslav - zástupce: Lenka Bezdíčková (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor) (od 30. 6. 2015) 

Členové:  BĚLEČKO - zástupce: Ing. Vladimír Zika (Volnočasové aktivity a spolkový život; Neziskový sektor)  

 Jaroslava Píšová (Cestovní ruch; Neziskový sektor) (do 29. 6. 2015) 

 Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. - zástupce: Vladimír Kaplan (Zemědělství, lesnictví, potravinářství              

a rybářství; Soukromý sektor)  (od 30. 6. 2015) 

Kontrolní výbor v roce 2015 zasedal celkem dvakrát, a to dne: 13. května a 2. prosince. 

Výběrová komise je výběrový orgán MAS, jež vybírá projekty v rámci výzev MAS a navrhuje  jejich pořadí podle jejich 
přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

Předseda: Obec Ostřetín - zástupce: Miloš Vlasák (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor) 

Členové:  Obec Býšť  - zástupce: Ladislav Mlateček (Místní samospráva a svazky obcí; Veřejný sektor) (do 29. 6. 2015) 

 Otto Götzl (Podnikání v ostatních oblastech; Neziskový sektor) (od 30. 6. 2015) 

 Michal Kurka (Životní prostředí; Neziskový sektor) 

 „Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.“ - zástupce: Radomír Charvát (Zemědělství, lesnictví, potravinářství 

a rybářství; Veřejný sektor) (do 29. 6. 2015) 

 Ing. Martin Pícha (Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství; Neziskový sektor) (do 29. 6. 2015) 

 Římskokatolická farnost Holice - zástupce: Mgr. Filip Janák (Volnočasové aktivity a spolkový život; Nezisko-

vý sektor)  (od 30. 6. 2015) 

 SKP-CENTRUM, o.p.s. - zástupce: Mgr. Jiří Pitaš (Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby; Neziskový sektor)  

 Tělocvičná jednota SOKOL Holice - zástupce: Lukáš Horský (Volnočasové aktivity a spolkový život; Neziskový 

sektor)  

Výběrová komise se v roce 2015 nesešla. 

Programový výbor 

Kontrolní výbor 

Výběrová komise 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Působnost Místní akční skupiny je ohraničena katastry měst a obcí: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jele-

ní, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Týnišťko, Trusnov, Uhersko             

a Vysoké Chvojno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažeři MAS:  Ing. Michaela Kovářová (do 31. 5. 2015) 

  Ing. Vendula Maříková (do 31. 5. 2015) 

 Kateřina Dušková, DiS. (do 31. 5. 2015) 

 

Účetní služby zajišťuje externě Ing. Darina Götzlová, náměstí T. G. Masaryka 10, 534 01 Holice, IČO 63605376. 

Území působnosti MAS Holicko 

Zaměstnanci MAS 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Celkové hospodaření 

Hospodaření společnosti v roce 2015 

Pasiva (v tis. Kč) k 1.1.2015 k 31.12.2015 

Pasiva celkem 433 364 

Vlastní zdroje celkem 279 287 

Výsledek hospodaření celkem 279 287 

Účet výsledku hospodaření x 7 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 19 x 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 260 280 

Cizí zdroje celkem 154 77 

Dlouhodobé závazky celkem 41 12 

Dohadné účty pasivní 41 12 

Krátkodobé závazky celkem 47 0 

Dodavatelé 2 0 

Zaměstnanci 26 0 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 12 0 

Ostatní přímé daně 7 0 

Jiná pasiva celkem 66 65 

Výdaje příštích období 0 27 

Výnosy příštích období 66 38 

Aktiva (v tis. Kč) k 1.1.2015 k 31.12.2015 

Aktiva celkem 433 364 

Dlouhodobý majetek  celkem 0 0 

Krátkodobý majetek  celkem 433 364 

Zásoby celkem 12 12 

Poskytnuté zálohy na zásoby 12 12 

Pohledávky celkem 4 5 

Odběratelé 0 1 

Ostatní pohledávky 4 4 

Krátkodobý finanční majetek ceĺkem 133 341 

Pokladna 68 72 

Účty v bankách 65 269 

Jiná aktiva celkem 284 6 

Náklady příštích období 1 6 

Příjmy příštích období 283 0 

Rozvaha 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

 

 

Náklady na odměny správní a dozorčí rady a ředitele společnosti byly nulové. 

Společnost MAS Holicko od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 zaměstnávala celkem 2 manažerky MAS  na hlavní pracovní poměr              

a 1 manažerku MAS na 0,5 přepočteného pracovního úvazku (DPČ). Jejich pracovní náplní byla realizace SPL a projektu 

spolupráce s názvem „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“. Ostatních 5 zaměstnanců bylo zaměstnáno                 

na DPP. Jejich pracovní činností byla 4 x pomoc s propagací MAS na kulturních akcích, jako jsou Dny Holicka nebo Země 

Živitelka a 1 x výroba prezentačních předmětů MAS Holicko (perníčků) na veletrh Země živitelka 2015.  

Výkaz zisku a ztrát 

Výnosy (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výnosy celkem 656 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 13 

Tržby z prodeje služeb 13 

Ostatní výnosy celkem 2 

Jiné ostatní výnosy 2 

Přijaté příspěvky  celkem 21 

Přijaté členské příspěvky 21 

Provozní dotace  celkem 620 

Provozní dotace 620 

Náklady (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Náklady celkem 649 

Spotřebované nákupy  celkem 66 

Spotřeba materiálu 58 

Spotřeba energie 8 

Služby celkem 131 

Cestovné 12 

Ostatní služby 119 

Osobní náklady  celkem 440 

Mzdové náklady 330 

Zákonné sociální pojištění 110 

Ostatní náklady celkem 2 

Jiné ostatní náklady 2 

Poskytnuté příspěvky celkem 10 

Poskytnuté členské příspěvky 10 

Výsledek hospodaření (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výsledek hospodaření 7 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Hospodaření hlavní činnosti je v účetnictví vedeno odděleně od činnosti doplňkové.  

Kromě toho jsou náklady a výnosy evidovány střediskově zvlášť pro organizační složku společnosti s názvem „Místní 

partnerství“ a pro další obecně prospěšné služby vykonávané samotnou společností za účelem rozvoje regionu Holic-

ka. 

Hospodaření - hlavní činnost 

Obecně prospěšná společnost 

Náklady (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Náklady celkem 651 

Spotřebované nákupy  celkem 70 

Spotřeba materiálu 58 

Spotřeba energie 12 

Služby celkem 129 

Cestovné 12 

Ostatní služby 117 

Osobní náklady  celkem 440 

Mzdové náklady 330 

Zákonné sociální pojištění 110 

Ostatní náklady celkem 2 

Jiné ostatní náklady 2 

Poskytnuté příspěvky celkem 10 

Poskytnuté členské příspěvky 10 

Výnosy (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výnosy celkem 622 

Ostatní výnosy celkem 2 

Jiné ostatní výnosy 2 

Provozní dotace  celkem 620 

Provozní dotace 620 

Výsledek hospodaření (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výsledek hospodaření - 29 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

 

 

Hospodaření doplňkové činnosti je v účetnictví vedeno odděleně od činnosti hlavní.  

V roce 2015 společnost poskytovala na svém území dotační poradenství. Vzniklý zisk bude využit k rozvoji regionu Holicka. 

 

 

Místní partnerství 

Náklady (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Náklady celkem 0 

Výnosy (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výnosy celkem 21 

Přijaté příspěvky  celkem 21 

Přijaté členské příspěvky 21 

Výsledek hospodaření (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výsledek hospodaření 21 

Hospodaření - doplňková činnost 

Náklady (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Náklady celkem - 2 

Spotřebované nákupy  celkem - 4 

Spotřeba energie - 4 

Služby celkem 2 

Ostatní služby 2 

Výnosy (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výnosy celkem 13 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 13 

Tržby z prodeje služeb 13 

Výsledek hospodaření (v tis. Kč) k 31.12.2015 

Výsledek hospodaření 15 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Naše činnosti a projekty, které realizujeme, by nebyly možné bez finanční podpory grantových a dotačních programů. 

 Projekt spolupráce MAS s názvem „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“  

Dotační titul: Program rozvoje venkova (2007 – 2013) – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Poskytovatel:  Ministerstvo zemědělství ČR 

Obdržená dotace:  500.000,- Kč  

   -  skutečně proplaceno 495.000,- Kč  

   - korekce dotace ve výši 5.000,- Kč - Zálohy na služby 1 - 4/2015 (vodné, stočné, teplo, 

srážková voda, elektřina). Dle nájemní smlouvy ze dne 27. 2. 2014 článku IV. Dochází k zúčtování záloh na služby 

vždy k 30. 4. daného roku. Toto vyúčtování nebylo dodavatelem Městem Holice předloženo. Způsobilým výdajem 

jsou jen  prokázané výdaje dle kap. 11.7 Pravidel. 

 

 Poradenská a provozní činnost MAS Holicko, o.p.s. v roce 2014 

Dotační titul: Program obnovy venkova Pardubického kraje (č. 6 Podpora vzdělávání a poradenství) 

Poskytovatel:  Pardubický kraj 

Obdržená dotace:  100.000,- Kč, z toho: 

 - 34.487,- Kč využito v roce 2014 

 - 65.513,- Kč využito v roce 2015 

 

 Provozní činnost MAS Holicko, o.p.s. v roce 2015 

Dotační titul: Program obnovy venkova Pardubického kraje (č. 7 Podpora provozních nákladů pro MAS  neuzna-

telných metodou LEADER) 

Poskytovatel:  Pardubický kraj 

Obdržená dotace:  100.000,- Kč, z toho: 

 - 62.107,30 Kč využito v roce 2015 

 - zbytek částky (37.892,70 Kč) bude možné čerpat až do 30. 6. 2016 

 

 Poradenská a provozní činnost MAS Holicko, o.p.s. v roce 2013 

Dotační titul: Program obnovy venkova Pardubického kraje (č. 6 Podpora vzdělávání a poradenství) 

Poskytovatel:  Pardubický kraj 

Obdržená dotace:  200.000,- Kč 

Vrácená částka: 1.011,- Kč 

Celá částka byla sice vyúčtována již v roce 2014, ale v září 2015 bylo na základě zpětné kontroly zjištěno, že po-

ložky týkající se občerstvení byly v rámci projektu zaúčtovány neoprávněně. Z tohoto důvodu byla Pardubickému 

kraji vrácena tato část dotace ve výši 1.011,- Kč. 

 

 Integrovaná strategie rozvoje území a Programové rámce MAS Holicko, o.p.s. na období 2014 – 2020  
Dotační titul: Program obnovy venkova Pardubického kraje (č. 7 Zpracování strategií pro MAS) 

Poskytovatel:  Pardubický kraj 

Obdržená dotace:  224.000,- Kč 

Vrácená částka: 1.379,- Kč 

Celá částka byla sice vyúčtována již v roce 2014, ale v září 2015 bylo na základě zpětné kontroly zjištěno, že po-

ložky týkající se občerstvení byly v rámci projektu zaúčtovány neoprávněně. Z tohoto důvodu byla Pardubickému 

kraji vrácena tato část dotace ve výši 1.379,- Kč. 

Obdržené dotace na realizaci projektů 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Dne 15. března 2016 MAS Holicko, o.p.s. podstoupila audit ověřující řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.   

Práce byly provedeny v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.  

Předmětem auditu bylo:  

 Výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní                

závěrce.  

 Posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením. 

 Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky.  

 Ověření účetní závěrky a ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za daný rok . 

 

 

Zpráva nezávislého auditora 

Výrok auditora k účetní závěrce 

Výrok auditora k výroční zprávě 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Strategický plán LEADER na období 2007 - 2013 (SPL) vymezuje možné oblasti podpory rozvojových projektů                   

na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření. MAS odpovídá za provádění plá-

nu a vybírá projekty k financování v rámci realizace SPL. Dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů 

neobdrží na svůj účet přímo MAS, ale konečný žadatel. Přímá dotace MAS se poskytuje na provoz, administrativu                

a poradenství spojené  s realizací SPL. 

MAS Holicko o.p.s., jako jedna z 32 dodatečně schválených místních akčních skupin, začala od roku 2009 realizovat 

Strategický plán LEADER 2007 – 2013 v těchto fichích: 

 Fiche 1 – Volný čas aktivně 

 Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele 

 Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba 

 Fiche 4 – Venkov – balzám pro města 

 Fiche 5 – Les a příroda pro lidi 

I když je programové období 2007 - 2013  již dávno za námi, stále probíhá realizace SPL. Sice v tomto roce již nebyla 

vyhlášena žádná výzva pro příjem Žádostí o dotaci, ale byla poskytována podpora konečným žadatelům, jejichž pro-

jekt byl vybrán k podpoře v minulých letech.   

Manažeři MAS tedy schvalovali Hlášení  o změnách, kontrolovali Žádosti o proplacení, monitorovací zprávy, prováděli 

místní šetření a zajišťovali konzultace . 

Aktivity společnosti v roce 2015 

Strategický plán LEADER 2007– 2013 

Administrace výzev 2015 2009 – 2015 

Počet vyhlášených výzev 0 6 

Počet přijatých projektů 0 37 

Počet hodnocených projektů 0 36 

Počet vybraných projektů 0 29 

Počet náhradníků 0 3 

Počet podaných odvolání na MAS 0 1 

Počet vyřazených projektů SZIF 0 0 

Počet podaných odvolání na SZIF 0 0 

Počet projektů s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace 0 29 

Počet projektů v realizaci (neukončené) 0 29 

Počet projektů v době udržitelnosti 27 29 

Počet podaných hlášení o změnách 4 58 

Počet žádostí o proplacení 4 29 

Počet převzatých monitorovacích zpráv 33 131 

Kontrola na místě realizace projektu 4 60 

Realizace SPL v roce 2015 



Stránka 19 

 

Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

V průběhu roku 2015 bylo v rámci PRV opatření IV.1.2 realizovány celkem 4 projekty. Tyto projekty byly tento rok záro-

veň ukončeny (podána žádost o proplacení): 

 

 

 

 

 

 

Výzva: 6 

Fiche: 1 - Volný čas aktivně 

Žadatel: Obec Jaroslav 

Název projektu: Víceúčelové hřiště Jaroslav 

Poskytnutá dotace: 594.789,- Kč 

Ukončení projektu: 15. 6. 2015 

Výzva: 6 

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele 

Žadatel: APOLLO group CZ s.r.o. 

Název projektu: Nákup nové technologie do firmy APOLLO group CZ s.r.o. 

Poskytnutá dotace: 75.000,- Kč 

Ukončení projektu: 23. 6. 2015 

Výzva: 6 

Fiche: 4 - Venkov balzám pro města 

Žadatel: Mgr. Leona Málková 

Název projektu: Jezdecká stáj Dolní Jelení 

Poskytnutá dotace: 367.799,- Kč 

Ukončení projektu: 24. 6. 2015 

Výzva: 5 

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele 

Žadatel: Tomáš Fliger 

Název projektu: Stavební úpravy skladu Uhersko + služby 

Poskytnutá dotace: 1.184.000,- Kč 

Ukončení projektu: 25. 6. 2015 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

Na podzim roku 2015 byla provedena ex-post evaluace Strategického plánu LEADER MAS Holicko (SPL). Jejím cílem 

bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.  

SPL byl na území MAS Holicko realizován v období  od 21. 8. 2009 do 30. 6. 2015, během něhož bylo vyhlášeno celkem 

6 výzev a podpořeno 29 projektů celkovou částkou 15,2 mil Kč. 

 

Plnění finančního plánu: 

 

Monitoring naplňování cílů SPL: 

 

Rovnoměrné rozmístění podpory: 

Ex-post hodnocení SPL 2007-2013 (2015) 

Monitorovací indikátor Plánovaná hodnota Dosažená hodnota % dosažené cíl. hodnoty 

Nové / rekonstruované budovy a plochy sloužící k zajištění občanského 

vybavení 
10 15 150% 

Nové / modernizované technologie / stavby pro provozovny mikropod-

niků nezemědělských podnikatelů 
9 9 100% 

Nově vybudovaná turistická cesta / cyklotrasa / hippostezka 2 2 100% 

Nové / rekonstruované zařízení pro nabídku agroturistických služeb 1 2 200% 

Obnovená / zhodnocená lesní cesta a zatraktivnění jejího využití 1 1 100% 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

 Na základě výsledků ex-post hodnocení můžeme konstatovat, že realizace SPL v podmínkách území MAS Holicko pro-

běhla v pořádku – cílů stanovených v SPL bylo dosaženo, všechny monitorovací indikátory byly naplněny a veškeré 

administrativní postupy a principy metody LEADER byly dodrženy. Proto je naším doporučením pokračovat v již nasta-

vených postupech a neustále rozvíjet mezisektorové partnerství v regionu. 

Přesto ze závěrečného hodnocení vyplývá několik „nedostatků“, které je pro činnost MAS Holicko v dalším programo-

vacím období 2014 – 2020 zlepšit: 

1. Neustále rozšiřovat povědomí o MAS Holicko v území, 

2. Více zapojit do činnosti MAS Holicko ostatní subjekty v regionu (SDH, TJ SOKOL, školy, mateřská centra, pod-

nikatele, apod..), 

3. Zlepšit povědomí o MAS Holicko v zemědělském sektoru, 

4. Udržet a prohlubovat spolupráci s ostatními MAS (především s MAS Pardubického kraje). 

Závěry a doporučení 
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Na konci roku 2014 uzavřela MAS Holicko Smlouvu o spolupráci  s dalšími 5 místními akčními skupinami Pardubického 

kraje v rámci projektu spolupráce  (PRV, opatření IV.2.1) s názvem  „Společné využití praxe v oblasti evaluace             

strategií“.  

Smyslem projektu bylo  posílení spolupráce mezi začínající-

mi a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v ob-

lasti předávání správné praxe a postupů s využitím zkuše-

ností programovacího období 2007 - 2013. 

Do projektu spolupráce bylo zapojeno celkem 6 MAS               

se sídlem v Pardubickém kraji, z toho 4 byly podpořené          

a měly zkušenosti s programovacím obdobím 2007 - 2013: 

MAS Litomyšlsko, MAS Holicko,  MAS Svitava a MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zbylé 2 MAS v minulém  

období podpořeny nebyly a díky projektu získaly zkušenos-

ti s evaluací a monitoringem strategií: MAS Bohdanečsko a MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. 

Žádost o dotaci z PRV, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, byla podána v lednu 2015. Podpis Dohody              

o poskytnutí dotace se uskutečnil v březnu 2015. Samotná realizace projektu, jejímž výstupem je komplexně zpracova-

ná metodika možných postupů při evaluaci a monitoringu strategií, probíhala od ledna do června 2015, kdy se mini-

málně jednou za měsíc scházela koordinační pracovní skupina: 

  6. ledna 2015 v Proseči (vyplnění žádosti o dotaci), 

 12. ledna 2015 v Proseči (podání žádosti o dotaci), 

 28. ledna 2015 v Hlinsku (návrh struktury metodiky, určení zpracovatelů jednotlivých kapitol), 

 25. února 2015 v Chrudimi (informace o průběhu zpracování jednotlivých kapitol metodiky), 

 25. března 2015 v Lázních Bohdaneč (informace o průběhu zpracování jednotlivých kapitol metodiky),  

 15. dubna 2015 v Holicích (informace o průběhu zpracování jednotlivých kapitol metodiky, vzorová 

směrnice pro monitoring a evaluaci), 

 21. května 2015 v Proseči (pracovní verze metodiky), 

 10. června 2015 v Proseči (finální verze metodiky, příprava              

na podání žádosti o proplacení a hlášení o změnách). 

Pracovní verze metodiky byla prezentována na konferenci projektů spolu-

práce v Choceradech dne 8. června 2015.  

Na konci června 2015 byl projekt vyúčtován na RO SZIF Hradec Králové. 

Vzniklá Metodika evaluace a monitoringu bude moci být využita jak pro ex-post evaluaci Strategického plánu             

LEADER 2007 - 2013, tak i pro evaluaci a monitoring Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020. 

Projekt spolupráce „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“ 
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Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora metody LEADER. Pod-

pora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, přes které bude možné 

využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Do implementace CLLD bude v případě MAS 

Holicko zapojen Program rozvoje venkova (MZe) a Integrovaný regionální operační program (MMR). 

Pro nové programové období 2014 – 2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných 

standardů pro fungování MAS, díky kterým daná MAS prokáže, že je schopna se podí-

let na implementaci programů financovaných z ESI fondů. Za nastavení těchto stan-

dardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství.  

V březnu 2015 podala MAS Holicko Žádost o standardizaci na SZIF. Na základě výzvy 

SZIF v průběhu měsíce června 2015 došlo k úpravě složení orgánů místního partner-

ství a drobným úpravám Statutu, tak aby plně vyhovovalo podmínkám Standardizace 

MAS.  

V prosinci 2015 MAS Holicko získala Osvědčení  o splnění standardů MAS, čímž splnila 

první podmínku pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie.  

V průběhu celého roku 2015 byla zpracovávána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko na ob-

dobí 2014 - 2020 (SCLLD): 

 Aktualizace dat v analytické části, tvorba strategické části, programových rámců a implementační části 

SCLLD, nastavení finančního a indikátorového plánu, 

 Zjišťování absorpční kapacity území, 

 2. července 2015 byla na internetových stránkách MAS Holicko zveřejněna první pracovní verze Programo-

vých rámců SCLLD, 

 Řízené rozhovory s místními aktéry, 

 V srpnu 2015 zaslání SCLLD na odborný oponentský posudek, 

 12. října 2015 byla na internetových stránkách MAS Holicko zveřejněna druhá pracovní verze Programo-

vých rámců SCLLD, 

 20. a 27. října 2015 proběhlo veřejné projednání Programových rámců, 

 15. prosince 2015 zaslání Programového rámce IROP na odborný oponentský posudek, 

 21. prosince 2015 byla na internetových stránkách MAS Holicko zveřejněna třetí pracovní verze SCLLD, 

 Zapracování připomínek do SCLLD (odborný posudek i názory místních aktérů). 

MAS, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj. MAS Holicko předpokládá podat tuto žádost v únoru 2016 - ihned 

po schválení SCLLD Valnou hromadou MAS Holicko.  

 

Komunitně vedený místní rozvoj 2014 - 2020 

Standardizace MAS 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
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Od roku 2013 MAS Holicko spolupracuje s MAS Region Kunětické hory a MAS Bohda-

nečsko na zavedení jednotného regionálního značení výrobků na jejich území s názvem 

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. 

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou 

atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními           

a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky apod. To oceňují návštěvníci,            

ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certi-

fikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“                        

a „původnosti“. 

Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna - uznávaného uvážlivého hospodáře a především 

budovatele rybniční soustavy na Pardubicku, jenž významem a rozsahem ve své době převažovala díla Rožmberků. 

Mnohá z původních vodních děl jsou stále funkční a jsou stabilním tématem či přímo součástí každodenního života, 

tradičních produktů a výrobků lidí místního kraje. 

V roce 2015 proběhly 2 certifikační komise (5. března a 19. listopadu 2015 v  areálu Perníkové chaloupky v Rábech),                 

v rámci kterých získalo certifikát těchto  6 produktů: 

 Jablka ze sadů od firmy Agrospol Hostovice, a.s., 

 Sudličkovy ovocné destiláty a likéry firmy Fonticulus spol. s r.o. z Hrobic, 

 Zelenina z Rokytna od Ladislava Soukala, 

 Švestky z Podůlšan od Františka Richtera, 

 Tuhá rostlinná mýdla a šampony z Mýdlárny Levandulový dům ze Živanic, 

 Houslař Jan F. Veselý z Pardubic. 

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, noviny Doma 

v Kraji Pernštejnů apod.), prostřednictvím médií (webové stránky, tisk) a na společných akcích a prezentacích,                  

např. Sousedské slavnosti v Perníkové Chaloupce, Dny Holicka, otevření lázeňské sezóny v Lázních Bohdaneč, apod. 

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je dlouhodobý a spravedlivý plán rozvoje vzdělávací soustavy  s ohledem 

na potřeby každého žáka, který vzniká pro území obce s rozšířenou působností Holice. MAP je zaměřený na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků  do 15-ti let, tzn. že zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a zá-

kladního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je vybudování trvalého 

a funkčního partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území (školy 

a školská zařízení, zřizovatelé, pedagogové, rodiče, apod.). Vzniklé partner-

ství díky předávání zkušeností a příkladů dobré praxe mezi partnery pomůže 

zkvalitnit vzdělávání v regionu zejména v místních mateřských a základních 

školách, ale také řízeně rozvíjet další služby na podporu vzdělávání dětí         

a mládeže. Neboť příprava a realizace MAP umožní v území zapojit 

do diskuze o potřebách nejen ředitele mateřských a základních škol,                     

ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery jako jsou rodiče 

nebo místní firmy. 

Na území správního obvodu ORP Holice došlo v průběhu roku 2015 k dohodě, že přípravu MAP bude koordinovat spo-

lečnost MAS Holicko, o.p.s. Jejím úkolem je vytvořit ve spolupráci s místními aktéry (samosprávou, školami, nezisko-

vými organizacemi, ale i učiteli, rodiči nebo firmami) dokument, který bude efektivním nástrojem pro koordinaci 

a podporu investičních akcí v daném území.  

V průběhu druhé poloviny roku 2015 byli místní aktéři seznámeni s problematikou MAP a podána žádost o podporu   z 

OP VVV: 

 Srpen - říjen 2015 vyjednávání s Městem Holice ohledně jeho aktivní účasti            

 na projektu (finanční partnerství), 

 22. října 2015 seznámení ředitelů základních a mateřských škol s problematikou 

   MAP, 

 Říjen - listopad 2015 šetření zájmu MŠ, ZŠ a jejich zřizovatelů se zapojením              

  do projektu, 

 10. listopadu 2015 podrobné seznámení obcí z území ORP Holice s průběhem 

  plánovaného projektu, 

 23. listopadu podání žádosti o podporu z OP VVV, 

 15. prosince 2015 žádost o podporu splnila formální náležitosti                                

   a podmínky přijatelnosti. 

Samotný projekt na tvorbu MAP by se měl na území ORP Holice realizovat od června 2016 do listopadu 2017. 

V průběhu jeho realizace bude vytvořen strategický rámec, který by měl být dohodou o prioritách vzdělávací politiky 

na území ORP Holice a následně bude vytvořen soubor aktivit s návrhem konkrétních řešení místních problémů. Věří-

me, že MAP rozvoje vzdělávání na Holicku napomůže identifikovat a pojmenovat problémy, se kterými se školy 

v regionu potýkají a následně také najít vhodná řešení vedoucí ke zlepšení situace. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Holice 
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Jedním ze stěžejních informačních zdrojů MAS Holicko, o.p.s. jsou webové stránky 

www.holicko.cz. Návštěvníci na nich získají podrobné informace o regionu, údaje               

o připravovaných a realizovaných akcích v rámci Strategického plánu LEADER                     

2007 - 2013 (SPL), o přípravě Integrované strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) a informace o projektech spolupráce. 

Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. zasílala členům MAS všechny tiskové zprávy a odkazy              

na další aktuality zveřejněné na webu. 

V květnu 2015 byla na webových stránkách zveřejněna Výroční zpráva MAS Holicko         

za rok 2014. 

MAS Holicko, o.p.s. se prezentuje také prostřednictvím Zpravodaje MAS Holicko. V roce 

2015 vyšel dvakrát (leden, červenec) v nákladu 500 ks. Informoval mimo jiné vždy                    

o projektech realizovaných s pomocí dotace ze Strategického plánu LEADER, přinesl 

rozhovory s úspěšnými žadateli a samozřejmě informoval i o dění v regionu Holicka. 

MAS Holicko také prezentovala svou činnost na různých propagačních akcích, ať již 

regionálního nebo národního charakteru: 

 Dny Holicka 2015 - 19. - 21. června 20145 v Holicích, 

 Mezinárodní agrosalon Země živitelka - 27. srpna - 1. září 2015 v Českých 

Budějovicích. 

 

V průběhu roku 2015 se zaměstnanci a členové MAS Holicko zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 Seminář "Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech 2014 - 2020" pořádaný NS MAS ČR 

dne 3. března 2015 v Praze, 

 Workshop "Krátké potravinové řetězce" pořádaný NS MAS ČR            

a ČZU dne 12. března 2015 v Praze, 

 Seminář „PRV 2014 - 2020“ pořádaný CSV dne 25. března 2015            

v Lázních Bohdaneč, 

 Seminář „IROP 2014 - 2020“ pořádaný MMR dne 4. května 

2015 v  Praze, 

 Konference LeaderFEST 2015 pořádaný MAS Královéhradecké-

ho kraje ve dnech 18. - 19. června 2015 v Náchodě, 

 Informační seminář pro MAS ke strategiím CLLD pořádaný MMR ve spolupráci s NS MAS ČR dne                 

29. července 2015 v Praze, 

 Seminář „PRV 2014 - 2020, 1. kolo“ pořádaný CSV dne 17. září 2015 v Brně, 

 Seminář „Místní akční plány“ pořádaný MŠMT dne 7. října 2015 v Praze, 

 Národní konference Venkov 2015 pořádaná SPOV ČR ve dnech 12. - 13. listopadu 2015 ve Velehradě, 

 Workshop „Jak efektivně vykonávat CLLD“ pořádaný CSV dne 26. listopadu 2015 v Hlinsku. 

Propagace MAS Holicko 

Účast pracovníků a členů MAS na vzdělávacích akcích 

http://www.holicko.cz
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Výměna zkušeností a poznatků probíhala především v rámci Krajského sdružení Národní 

sítě MAS Pardubického kraje, kdy v roce 2015 se MAS Holicko zúčastnila celkem 4 společ-

ných setkání, z toho 1 akce měla i vzdělávací charakter.  

Obsahem společných setkání byly nejen informace z výboru NS MAS ČR, ale i informace  

ke standardizaci, tvorbě SCLLD nebo MAP. Součástí některých jednání byla i školení s příklady dobré praxe zorganizo-

vaná prostřednictvím CSV. 

 28. ledna 2015 v Hlinsku (téma setkání: volba do výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, standardizace, 

strategie a možnosti OP 2014-2020), 

 25. března 2015 v Lázních Bohdaneč (téma setkání: PRV 2014-

2020, MAP, aktuality), 

 8. září 2015 v Hlinsku (téma setkání: SCLLD a možnosti OP 2014-

2020, MAP), 

 9. prosince 2015 v Chrudimi (téma setkání: SCLLD a možnosti             

OP 2014-2020, MAP). 

 

 

Velmi přirozenou cestou došlo také k prodloužení partnerství s dalšími 5 MAS z Pardubického kraje, s nimiž MAS Ho-

licko spolupracovala na projektu spolupráce „Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“. Konkrétně se jedná o  

MAS Bohdanečsko, MAS Litomyšlsko, MAS Moravskotřebovsko a Jevíč-

sko, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko a MAS Svitava.  

Cílem této spolupráce je především předávání zkušeností managementu a 

spolupráce na konkrétních projektech v různých tématech SCLLD.  

V rámci tohoto partnerství se konalo několik pracovních setkání, během 

kterých manažeři jednotlivých MAS sbírali tematické náměty na projekty 

spolupráce a vyměňovali si zkušenosti s přípravou SCLLD. 

 

 30. září 2015 v Lázních Bohdaneč (téma setkání: strategická část 

SCLLD, indikátory, programové rámce, projekty spolupráce), 

 10. listopadu 2015 ve Svitavách (téma setkání: indikátory, progra-

mové rámce, projekty spolupráce, MAP), 

 17. prosinec 2015 ve Svitavách (téma setkání: programové rámce, 

implementační část SCLLD, MAP). 

 

Výměna zkušeností a poznatků 
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Pilířem našich komerčních aktivit je poskytování služeb spojených s financováním pro-

jektů  z krajských a národních dotací a evropských fondů. Systematická příprava 

vedoucí k získání dotace vychází nejen z výchozích předpokladů projektu a místě jeho 

realizace, ale je rovněž závislá na odpovídající strategii přípravy, funkční spolupráci         

s žadatelem a na dostatku kvalitních podkladů. Samotné zpracování žádosti je už po-

věstnou třešničkou na dortu, kterou je kvalitní příprava dotažena.  

Soubor našich služeb spojených se získáním i správným využitím dotace začíná monito-

ringem různých dotačních příležitostí, hodnocením výhledu na obdržení podpory, po-

kračuje nastavením vhodné strategie přípravy, úzkou spoluprací s projektantem                 

až po samotné zpracování žádosti a přidružených dokumentů. 

Úspěch žadatele ale nespočívá jen ve schválení dotace na realizaci projektu, jelikož             

ve většině případů ji fakticky obdrží až po správné realizaci projektu nebo jeho části, ale neméně důležité je zvládnutí 

administrativy dotace spojené s jejím využitím. V rámci dotačního managementu poskytujeme úspěšným žadatelům 

nezbytnou podporu k hladké realizaci projektu bez zbytečných ztrát v podobě krácení dotace či jejího odejmutí. V této 

sekci poskytujeme služby poradenství se zadáváním veřejných zakázek dle podmínek jednotlivých dotačních progra-

mů, sledování způsobilosti výdajů, podávání změnových hlášení, zpracování žádostí o platbu, zastupování žadatele 

vůči orgánům spravujícím dotační programy. 

V roce 2015 zpracovala MAS Holicko 2 projektové žádosti do národních dotačních programů a 5 projektových záměrů 

do ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

V případě národních dotačních zdrojů se jednalo o zpracování žádostí o dotaci do programu MŠMT s názvem Podpora 

materiálně technické základny sportu a do programu MMR s názvem Podpora obnovy drobných sakrálních staveb       

v obci. 

V případě projektových záměrů do ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti se jednalo o zpracování projektových 

listů ZŠ Holice Holubova a ZŠ Holice Komenského pro možnost budoucího financování projektů prostřednictvím inte-

grovaného nástroje ITI. 

 

Dotační poradenství 

Dotační program Počet  
projektů Požadovaná dotace Projekty  

v hodnocení 
Podpořené  

projekty Získaná dotace 

IROP 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

PRV 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

OPŽP 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

OPZ 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

OPVVV 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

Národní dotační programy 2 1.640.156,50 Kč 0 0 0,- Kč 

Krajské dotační programy 0 0,- Kč 0 0 0,- Kč 

ITI Hradecko-pardubická aglomerace 5 1.224.000,- Kč 5 0 0,- Kč 

Celkem 7 2.864.156,50 Kč 5 0 0,- Kč 
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Výroční zpráva MAS Holicko, o.p.s. za rok 2015 

MAS Holicko je členem Národní sítě MAS ČR, jejímž posláním je sdružovat MAS, reprezentovat                  

a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizova-

nými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím                      

a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, institucím, 

úřadům apod. 

 

MAS Holicko je  členem i Krajského sdružení Národní sítě MAS Pardubického kraje. KS MAS Pardu-

bického kraje nemá právní subjektivitu, je neformálním sdružením 13 MAS, které mají sídlo na úze-

mí Pardubického kraje. Jeho cílem je výměna zkušeností a poznatků, pořádání společných propa-

gačních akcí, apod. 

 

MAS Holicko je  také členem Celostátní sítě pro venkov. Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností 

a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. 

 

MAS Holicko uzavřela Deklaraci o partnerství a spolupráci v rámci koordinace certifikace 

regionálního značení na území MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko a MAS Holicko dle 

metodiky Asociace regionálních značek v rámci projektu „Zavedení jednotného regionálního znače-

ní výrobků na území MAS Region Kunětické hory, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko“. 

 

MAS Holicko uzavřela Smlouvu o spolupráci MAS v rámci projektu (PRV, opatření IV.2.1) s názvem 

„Společné využití praxe v oblasti evaluace strategií“. Jedná se o spolupráci  s MAS Bohdanečsko, 

MAS Litomyšlsko, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastec-

ko a MAS Svitava v oblasti podpory definování dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení do-

poručených způsobů evaluace a monitoringu strategií těchto 6 MAS Pardubického kraje. Velmi 

přirozenou cestou došlo k prodloužení partnerství s těmito MAS, kdy i po skončení projektu spolu-

práce dochází k předávání zkušeností managementu a spolupráce na konkrétních projektech 

v různých tématech SCLLD.  

 

MAS Holicko uzavřela Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s Městem Holice z důvodu 

realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  v rámci projektu (OP VVV) s názvem „Společně 

za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“.  

 

MAS Holicko uzavřela Memorandum o vzájemné spolupráci se Statutárními Městy Pardubice a 

Hradec Králové a místními akčními skupinami  MAS Bohdanečsko, Hradecký venkov, MAS Chru-

dimsko, MAS Mezi Úpou a Metují, NAD ORLICÍ, MAS Železnohorský region z důvodu zajištění 

společného koordinovaného integrovaného přístupu v území Hradecko-pardubické metropolitní 

oblasti při přípravě, zpracování a naplňování strategie. 

Spolupracující organizace 



 

Sídlo:  

Kancelář:  

Telefon: 

E-mail: 

Webové stránky:  

MAS Holicko, o.p.s. 

Holubova 1, 534 14 Holice 

Palackého 38, 534 01 Holice 

775 302 057 

mas.holicko@seznam.cz 

www.holicko.cz 
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