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Zpráva o činnosti MAS za rok 2014 
(předložená předsedou MAS na valné hromadě dne 21. 1. 2015) 

 
Zpráva je ve struktuře jednotlivých projektů či činností orgánů MAS. 

1) Valná hromada 
Valná hromada se sešla v loňském roce třikrát a vždy byla usnášeníschopná. V lednu proběhlo výroční 
jednání VH (rozpočty,..) a v dubnu jsme řešili mj. změnu právního subjektu v důsledku nového občanského 
zákoníku. Místo občanského sdružení jsme nyní tzv. zapsaný spolek. V září jsme schválili strategii rozvoje 
území na příštích sedm let. 

2) Rada spolku 
Rada spolku se sešla celkem čtyřikrát, vždy byla usnášeníschopná. Z jednání jsou vždy vytvořeny zápisy a 
usnesení. 

3) Projekt „Zábavná vlastivěda našich vesnic“ 
Naše MAS realizuje společný projekt dvou MAS (s MAS Poodří), jehož výstupem budou dvě učebnice o 
našem území: Prvouka (pro menší žáky) a Vlastivěda (pro žáky 5. tříd), dále vzniknou Pracovní listy. Součástí 
projektu bylo 5 interaktivních akcí v 5 obcích, jejichž obsahem bylo představení o vzniku knihtisku. 
V současnosti probíhají korektury a v únoru by měl proběhnout vlastní tisk učebnic. K dispozici bude 
dostatečné množství pro zúčastněné obce a školy. Projekt je z 90% podpořen z PRV EU. 

4) Projekt „ Příběhy našich kronik“ 
Naše MAS realizuje společný projekt 5 MAS, jehož výstupem bude publikace obsahující historické představení 
jednotlivých obcí MAS s příběhem z kroniky nebo historie obce. Cílem je připomenout fenomén kronik jako 
paměť života našich obcí. Součástí projektu bylo 5 interaktivních akcí v 5 obcích, jejichž obsahem bylo 
představení o vzniku knihtisku. Náklad knížky 1000 kusů. Tisk by měl proběhnout v březnu. Projekt je z 90% 
podpořen z PRV EU. 

5) Projekt „Rozvíjíme MAS“ 
Do poloviny roku 2014 ještě dobíhal projekt, na základě kterého jsme od kolegů z MAS Moštěnka přebírali 
zkušenosti s fungováním MAS. „Cvičně“ proběhla výzva na podporu mikroprojektů. Bylo podpořeno 6 
kulturních a sportovních akcí v průměru po 10 tis. korunách. V rámci projektu také byly vytvořeny propagační 
materiály: letáky, propisky, roll-up, složky a bloky. Byl vytvořen nový web v souvislosti s novým názvem MAS 
(dříve Občané pro rozvoj venkova) a vytvořeno nové logo MAS. 

6) Tvorba strategie rozvoje MAS  
Celý rok 2014 jsme věnovali tvorbě Integrované strategie komunitně vedeného místního partnerství SCLLD 
rozvoje území MAS na roky 2014-2020. Postupně jsme realizovali: 

 Dotazníkové šetření obcí, neziskovek a podnikatelů o jejich současném stavu a plánovaných 
rozvojových aktivitách 

 Průzkum u veřejnosti: celkem bylo osloveno na 500 občanů průřezově ze všech obcí území 

 Veřejná setkání proběhly dvě v roce 2013 a jedno v roce 2014.  

 Vlastní strategie je vystavena na webových stránkách 

 Nyní ještě bude následovat zpracování programových rámců, které navážou na jednotlivé Operační 
programy 

 V létě 2015 bude předložena strategie MMR k odsouhlasení 

 Tvorba strategie byla v roce 2014 podpořena ze 100% z OP Technická pomoc 750 tis. a částečně 
z dotace kraje. 

7) Standardizace MAS 
Standardizace MAS je proces ministerstva zemědělství, které jako řídící orgán PRV definovalo podmínky 
přijatelnosti MAS pro čerpání prostředků EU. V rámci tohoto procesu jsme v minulém roce: 

 Obnovili a „oživili“ všechny povinné(!) orgány MAS 

 Dali jsme MAS do souladu s novým občanským zákoníkem 

 Byla vytvořena plnohodnotná kancelář, včetně vybavení 
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 Nově definice území (včetně Kokor a Lhotky) 

 Soulad vnitřních norem (stanovy, zájmové skupiny, jednací řády) 

 Funkční webová stránka 
Po jednání VH bude vše potřebné navěšeno na Portál farmáře, poté nás vyzve MZe k odstranění nalezených 
nedostatků a celý proces by měl být ukončen v červnu 2015 

8) Kancelář MAS 
Díky finanční podpoře kraje mohla být kancelář MAS vybavena nábytkem, barevnou kopírkou a notebookem. 
Zázemí je vytvořeno pro dva až tři pracovníky. Plnohodnotný provoz je v závislosti na spuštění implementační 
podpory (provozní náklady kanceláře) ze strany PRV a IROP, předpoklad září 2015. 

9) Zahraniční aktivity 
Snažíme se vytvářet také mezinárodní kontakty s ohledem na přeshraniční možnosti financování projektů. Při 
evropském setkání MAS (LAG) jsme navázali aktivní kontakt s chorvatskou MAS působící na poloostrově 
Istrija. A byla podána žádost na podporu přeshraničního projektu LAG’s for better EU… Dále jsme v kontaktu s 
11 evropskými MAS s tématem venkovský cestovní ruch. 
 
Je potřeba zmínit výpůjčkovou službu venkovních mobilních dřevěných stánků. V sezónu jsou skoro každý 
víkend půjčeny.(docela dobrá reklama pro MAS). 
Zúčastňujeme se všech jednání Krajské sítě a Národní sítě MAS.  
 
Úkoly pro rok 2015 

a) Úspěšně završit proces standardizace MAS 
b) Vytvořit nadstavbu strategie: programové dokumenty 
c) Nastartovat čerpání prostředků EU (v závěru roku 2015) 

 
 
 
Grygov, 21.1.2015     Ing. Tomáš Kubáček, předseda MAS 


