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MAS OPRV 

• Oficiální název: Občané pro rozvoj 

venkova, o.s. 

• Počet členů: 34 

• Územní působnost: 16 obcí 

• Celkem území s 15 855 obyvateli 

 



Obce MAS OPRV 

• Blatec 

• Brodek u Přerova 

• Citov 

• Císařov 

• Čelechovice 

• Dub nad Moravou 

• Grygov 

• Charváty 

 

 

• Kožušany – Tážaly 

• Krčmaň 

• Majetín 

• Rokytnice 

• Suchonice 

• Velký Týnec 

• Věrovany 

• Nelešovice 





Mikroregiony na území MAS 

Sdružení obcí mikroregionu Království 

• Celkem obcí: 14 obcí  

 

Sdružení obcí mikroregionu DOLEK 

• Celkem obcí: 9 

• Obce, které nejsou v MAS: Lhotka, Kokory 

 

• Pozn. Členové obou DSO: Brodek u Přerova, 

Citov, Císařov, Čelechovice, Majetín  



Nový název a logo MAS 

• Bylo by vhodné v souvislosti se změnou 

stanov, resp. právního statutu uvažovat o 

změně názvu MAS.  

 

• Např. Hanácké království, apod.  



Projekt PRV III.4.1. Získávání 

dovedností, animace a provádění 
Rozvíjíme MAS OPRV  

Seminář 27.6.2013  

 

 



Aktivity projektu 

1) Zpracování podkladů pro analytickou a 
strategickou část a kompletní implementační 
části ISÚ 

2) Účast výběrové komise MAS OPRV při výběru 
projektů v rámci aktuální výzvy partnerské MAS 
28.2.2013 

3) Realizace semináře na území MAS OPRV  
(vzdělávací akce) 

4) Výběr a realizace měkkých projektů v rámci 
tréninkové výzvy 



Aktivity projektu 

5) Účast zaměstnanců/členů místního 

partnerství na odborné konferenci Venkov 

2013 

6) Nové webové stránky MAS 

7) Vydání propagačního materiálu 

8) Propagační akce pro veřejnost 



Cíl semináře 

• Na základě tohoto semináře budou 

nastavena výběrová kritéria, postup 

pro hodnocení akcí a připravena a 

zrealizována tréninková výzva 

• Předpokládané vypsání výzvy k 

předkládání projektů: září 2013 

• Celková alokace: 100 000 Kč 
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Náležitosti výzvy 

• Definovat cíl  

• Přijatelnost projektu (představení vhodných aktivit) a 
uznatelnost nákladů 

• Přijatelnost žadatele 

• Územní vymezení výzvy 

• Výše a forma podpory (maximální výše podpory na 
žadatele, minimální podíl spolufinancování žadatelem) 

• Přehled povinných částí projektové žádosti  

• Hodnotící kritéria předkládaných projektových žádostí 

• Způsob hodnocení projektových žádostí (administrativní 
kontrola, kontrola přijatelnosti, hodnocení) 

• Termíny pro předkládání projektových žádostí 



Luboš Zatloukal 
mail: lubos.zatloukal@seznam.cz 

tel.: 608 122 838 
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