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1. Základní údaje sdružení
Název:
Sídlo:
IČ:

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
742 54 Bartošovice čp.1 – zámek
26661578

Kontakty
Webové stánky:
E-mail:
Telefon:

www.mas.regionpoodri.cz
mas@regionpoodri.cz
556 720 491, 737 874 248

1.1. Vznik sdružení
Místní akční skupina Regionu Poodří je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2004 a to
20. dubna 2004 zapsáním do registru Ministerstva vnitra ČR. První aktivity sahají již do roku
2002, kdy svazek obcí Region Poodří zahájil komunikaci na svém území v intencích
programu LEADER.
1.2. Vymezení území
V současné době sdružení působí na katastrálním území členských obcí Regionu Poodří
a města Studénky. Město Studénka přistoupilo do sdružení na základě projednání radou města
na 10. zasedání ze dne 24. dubna 2007 usnesením č. 262/10/07 a schválením výborem
sdružení na svém jednání dne 31. května 2007.
Dvanáct členských obcí Regionu Poodří a město Studénka spadají do katastrálního území
Chráněné krajinné oblasti Poodří, která byla vyhlášena v březnu 1991 k ochraně mezinárodně
cenných mokřadních biotopů v nivě řeky Odry. CHKO se stala součástí Ramsarské úmluvy
na ochranu mokřadů. Poodří je zároveň zařazeno do soustavy NATURA 2000, které je
Evropsky významnou lokalitou a Ptačí oblastí.
Život v Poodří je velmi výrazně ovlivňován charakterem krajiny a příznivými podmínkami
pro činnost v zemědělské výrobě. Celá oblast je zajímavá především svými krajinářskými
hodnotami, ale rovněž mnohými kulturními památkami.
Rozloha: 320,2 km2
Počet obyvatel: 36 749
Počet obcí: 23
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2. Členové sdružení
Místní akční skupina sdružuje celkem 23 subjektů a to Region Poodří zastoupen předsedkyní
svazku, dále do činnosti je zapojeno šest zástupců podnikatelských subjektů, sedm nestátních
neziskových organizací, zástupce správy Chráněné krajinné oblasti Poodří, sedm zástupců
obcí a zástupce jednoho města.
Veřejný sektor

Neziskové organizace

Podnikatelské subjekty

Obec Kateřinice
Obec Sedlnice
Obec Albrechtičky
Obec Skotnice
Obec Suchdol n/O
Obec Kunín
Město Studénka
Obec Libhošť
DSO Region Poodří
SCHKO Poodří

Bayerův odkaz, o.s.
NF J. G. Mendela
ČSOP Bartošovice
ČSOP Studénka
TJ Slavoj Jeseník n/O, o.s.
Československý zálesák
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Agrosumak, a.s.
Ing. Jaroslav Kubálek
Jaroslav Lys
Radek Matěj
Ing. Oldřich Usvald
Zemspol Studénka a.s.

Organizační struktura MAS
Valná hromada

Předseda
Místopředseda
Výbor sdružení

Kancelář MAS

Manažer
Administrativní pracovník

Noví členové

Poradce
Projektový manažer

Revizní komise
Programový výbor
Výběrová komise
Vztahy MAS k Leaderu

Monitorovací výbor
Strategický plán Leader

Projektové týmy
Vztahy k o.s.

Valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem, tvoří ji v současnosti 23 členů MAS.
Každý člen valné hromady má jeden rozhodující hlas. Usnesení valné hromady je přijato,
jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Schvaluje strategii,
záměr a výběr projektů. Volí výbor, předsedu a místopředsedu.
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Programový výbor
Zpracovává zprávy o činnosti MAS, zřizuje komise, popř. jiné pracovní skupiny. Schvaluje
žádost místní akční skupiny, schvaluje výběrová kritéria a výběr projektů provedený
výběrovou komisí.
Výběrová komise
Provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle
bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty
náhradní.
Monitorovací výbor
Dohlíží komplexně na činnost a hospodaření MAS především v souvislosti s realizací
programů LEADER na území MAS včetně schválení a výběru projektů určených k podpoře.
Seznam členů
Programový výbor
Ing. Oldřich Usvald, OSVČ –
služby
MVDr. Kateřina Křenková,
DSO Region Poodří
Ing. Karel Glogar, Bayerův
odkaz, o.s.
Ing. Vladimír Nippert, NF J.
G. Mendela
Radek
Novák,
obec
Kateřinice
Ing.
Jaroslav
Kubálek,
OSVČ - zahradnictví
Dagmar Novosadová, obec
Kunín

Výběrová komise
Anna Mužná, obec Skotnice
Radek Matěj, OSVČ - SHR
Ing. Vladimír Petřvalský,
ČSOP Bartošovice
Mgr. Ivan Bartoš, ČSOP
Studénka
Ing.
Václav
Majkus,
Agrosumak, a.s.
Mgr.
Lukáš
Drastich,
SCHKO Poodří
PhDr. Olga Svobodová,
město Studénka
František Jordánek, obec
Sedlnice
Ing. Richard Ehler, městys
Suchdol nad Odrou
Libor Macháč, TJ Slavoj
Jeseník n/O, o.s.
Ing.
Jaroslav
Smolen,
Zemspol, a.s. Studénka
Ing. Jana Kelarová,
ZO
ČSOP Jeseník nad Odrou

Monitorovací výbor
Ing.
Jaroslav
Smolen,
Zemspol, a.s. Studénka
Anna Mužná, obec Skotnice
Ing. Vladimír Petřvalský,
ČSOP Bartošovice
Ing. Miloslav Čegan, obec
Albrechtičky
Mgr. Ivan Bartoš, ČSOP
Studénka

2.1. Jednání orgánů sdružení v roce 2012
Programový výbor
22. 2. 2012 – informace o spoluúčasti na výstavách cestovního ruchu, informace o činnosti
NS MAS ČR, přidružené členství, ISRÚ

3

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
742 54 Bartošovice č.p. 1 - zámek
22. 3. 2012 – zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011, výroční zpráva MAS RP za rok
2011, volba orgánů sdružení, realizace SPL
14. 6. 2012 – seznámení s přijatými projekty do 6. výzvy, volba hodnotitelů 6. výzvy ze členů
výběrové komise, projednání činnosti PV a VK v rámci 6. výzvy
22. 6. 2012 – seznámení s výsledky bodování projektů 6. výzvy, potvrzení rozdělení alokace
mezi fiche, výběr projektů dle doporučení výběrové komise, schválení zprávy pro valnou
hromadu
28. 8. 2012 – hodnocení MAS ČR 2011 – 2012, realizace projektu mezinárodní Spolupráce
„Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu, projekty
spolupráce IV. osy, MZe PRV, „PPP“ aneb prezentace zemědělství Novojičínska 2013
30. 11. 2012 – zpráva o činnosti MAS Regionu Poodří, MRS na léta 2014 – 2020, orgány
MAS Regionu Poodří, realizace SPL – 7. výzva, návrh rozpočtu na rok 2013
18. 12. 2012 – 7. výzva MAS Regionu Poodří, pracovní skupina na přípravu MRS 2014+,
MRS 2014+ – podklady obcí, změna zástupce člena MAS RP – CHKO Poodří
Kontrolní komise
22. 3. 2012 – rozbory hospodaření MAS RP za rok 2011, inventarizace pokladny
11. 12. 2012 – úhrada členských příspěvků, pohledávky a závazky, smlouva o výpůjčce,
realizované projekty v roce 2012
Výběrová komise
21. 6. 2012 – seznámení s předloženými projekty a kontrolami přijatelnosti, losování
hodnotitelů pro jednotlivé projekty, bodování projektů jednotlivými hodnotiteli, předávání
výsledků, stanovení pořadí projektů podle fichí, schválení výsledku bodování a usnesení pro
programový výbor a valnou hromadu
Valná hromada
22. 3. 2012 – zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011, Výroční zpráva MAS Regionu
Poodří, o.s. za rok 2011, zpráva kontrolní komise, volba orgánů sdružení Realizace SPL –
„Poodří plné příležitostí“ v roce 2012
22. 6. 2012 – seznámení s výsledky hodnocení projektů 6. výzvy, seznámení s rozdělením
alokace pro projekty od programového výboru, schválení výběru projektů
18. 12. 2012 – činnost MAS Regionu Poodří v roce 2012, realizace MRS 2014 – 2020,
realizace SPL – 7. výzva, realizace SPL – 6. výzva, návrh rozpočtu na rok 2013, projekt
mezinárodní Spolupráce „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje
regionálního trhu“

3. Pracovní skupiny
Ženy a zemědělci se aktivně zapojují do činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří a to
formou pracovních skupin, které začaly pracovat v roce 2011. V současné době aktivně
působí pracovní skupina „Ženy“ a „Zemědělci“. Tyto pracovní skupiny se pravidelně
setkávají, připravují podklady a informují o potřebách dané skupiny obyvatel v návaznosti na
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plnění Strategického plánu Leader – „Poodří plné příležitostí“ do roku 2013. Zároveň se obě
skupiny zapojily do přípravy podkladů pro nové strategické dokumenty MAS na období let
2014 – 2020 se zaměřením na danou skupinu obyvatel.
3.1. Pracovní skupina „Ženy“
Jednání pracovní skupiny:
13. 3. 2012 – Skotnice
7. 8. 2012 – Skotnice
14. 12. 2012 – Skotnice
3.2. Pracovní skupina „Zemědělci“
Jednání pracovní skupiny:
23. 11. 2012 – Kateřinice
3.3. Pracovní skupina „MP4“
14. 2. 2012 – Veselíčko
9. 3. 2012 – Bartošovice
12. 4. 2012 – Kostelec u Holešova
24. 5. 2012 – Bystřice pod Hostýnem
10. 7. 2012 – Kostelec u Holešova
25. 10. 2012 – Křelov

4. Spolupráce
4.1. Národní a krajská spolupráce
1) Národní síť MAS ČR, o.s.
MAS Regionu Poodří je členem Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky, stejně jako další dva
partnerské regiony. Národní síť MAS vznikla neformálně na
I. národní konferenci o venkovu v Teplé u Mariánských Lázní v roce 2005 jako Národní síť
rozvoje venkova (NSRV). Na začátku roku 2007 vzniklo občanské sdružení a v dubnu 2007
se uskutečnila ustavující konference NS MAS ČR.
Valná hromada Národní sítě MAS ČR v Rumburku – 15. 3. 2012
Mimořádná Valná hromada Národní sítě MAS v Nových Hradech – 2. 10. 2012
2) „Moravská brána do Evropy“
MAS Regionu Poodří uzavřela v září roku 2007 partnerskou smlouvu s MAS Moravská
cesta,o.s. a MAS Moravský kras,o.s. jako „Moravská brána do Evropy". Společnými
atributy všech tří sdružení je blízkost velkého města (Brno, Olomouc a Ostrava) a existence
chráněné krajinné oblasti (Litovelské Pomoraví, Moravský kras a Poodří).
MAS Moravská cesta: (Litovelsko–Pomoraví), o.s. vznikla v roce 2006 jako
místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Území MAS
pokrývá 19 obcí v centrální části Olomouckého kraje, rozloha území činí 24 274
ha a žije zde 26 500 obyvatel.
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MAS Moravský kras: o.s. působí na území mikroregionů Moravský kras,
Drahanská vrchovina, Protivanovsko, Časnýř a Černohorsko. Za území
o rozloze 514 km2 žije 42 000 obyvatel a sdružuje celkem 50 obcí, městysů
a měst.
3) Spolupráce krajské sítě MAS v Moravskoslezském kraji
V roce 2008 se realizovala neformální spolupráce existujících místních akčních skupin
v Moravskoslezském kraji. V kraji působí celkem 8 místních akčních skupin – MAS
Pobeskydí, MAS Regionu Poodří, MAS Opavsko, MAS Hlučínsko, Rýmařovsko o.p.s., MAS
Nízký Jeseník, MAS Hrubý Jeseník a MAS Krnovsko.
Jednání KS NS MAS v MSK:
- 14. 2. 2012 – Hradec nad Moravicí
- 12. 4. 2012 – Bartošovice
- 14. 6. 2012 – Velké Hoštice
- 13. 9. 2012 – Bělotín
- 10. 12. 2012 – Hradec nad Moravicí

4.2. Mezinárodní spolupráce
MAS Podpoľanie
Sdružuje celkem 17 obcí okresu Detva a část okresu Zvolen, počet obyvatel
je 38 000, obce jsou zároveň součástí mikroregionu Podpoľanie. Jedná se o
podhorskou oblast v území stratovulkánu Poľana – s CHKO, NATURA
2000, biosférickou rezervací.
24. října 2007 v Detve byla uzavřena smlouva o partnerské spolupráci mezi MAS Regionu
Poodří se sídlem v Bartošovicích a OZ Podpolanie se sídlem v Detve.
MAS „36 Jó Palóc“
Místní akční skupina "36 Jó Palóc" vznikla v roce 2005 v rámci programu LEADER+.
Původní název MAS byl "8 Palóc" a sdružovala 14 obcí. V roce 2007 se
rozšířilo působení MAS na území 36 obcí v mikroregionech Salgótarján
a Bátonterenye. Území se nachází na severu Maďarska, při hranici se
Slovenskou republikou. V současnosti má MAS 80 členů – z toho
23 občanských sdružení, 35 samospráv, 20 podnikatelských subjektů
a 2 fyzické osoby.

14. května 2011 v Bartošovicích byla uzavřena trojstranná Smlouva o partnerské spolupráci
mezi MAS „36 Jó Palóc“, o.z. Podpoľanie a MAS Regionu Poodří,o.s.
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5. Propagace v roce 2012
5.1. Propagační materiály

5.2. Propagační akce
Zapojení MAS Regionu Poodří, o.s. do „Otevírání Poodří“
V letošním roce se uskutečnil již jedenáctý ročník akce „Otevírání Poodří a pooderského
koštování“ na zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích
a to u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity a Evropského dne parků. Program
byl doprovázen prezentací a propagací Místní akční
skupiny Regionu Poodří a její partnerských organizací, jako
Slovensko – MAS Podpoľanie, Maďarsko – 36 Jó Palóc a z
moravských sdružení pak MAS Moravská cesta a MAS –
Partnerství Moštěnka. Moravské místní akční skupiny
propagovaly regionální výrobky, které nesou regionální značku kvality.
Agrokomplex 2012 v Nitře
Manažer a administrativní pracovnice Místní akční skupiny Regionu Poodří se ve dnech 23. a
24. srpna letošního roku zúčastnili výstavy Agrokomplex
v Nitře. V letošním roce se konal již 39. ročník této
mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy.
Výstava se konala ve dnech 23. – 26. srpna pod záštitou
ministra zemědělství a rozvoje venkova Slovenské
republiky. Naše sdružení se prezentace na této výstavě
zúčastnilo již druhým rokem a to společně s partnerskou
MAS Podpoľanie. Slovenské místní akční skupiny
vystavovaly dle jednotlivých krajů, v případě MAS Podpoľanie je to Banskobystrický kraj.
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Výstava Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích
Letošnímu 39. ročníku výstavy Země živitelka, který se uskutečnil ve dnech 30. srpna až 3.
září 2012 vévodilo motto „Budoucnost českého
zemědělství a českého venkova“. Rozvoj venkova
zahrnoval činnost místních akčních skupin, tvorbu a
ochranu krajiny a také agroturistiku. V pavilonu
venkova, kterým v letošním roce byl pavilon „Z“,
proběhla prezentace Národní sítě Místních akčních
skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR,
jednotlivých Místních akčních skupin z ČR a prezentace
Asociace regionálních značek. Slovenský venkov byl zastoupen Národnou sieťou rozvoja
vidieka SR a sítí Místních akčních skupin Slovenské republiky. Další prezentace venkova se
uskutečnila na volné ploše u pavilonu „Z“ a to formou Venkovské tržnice a Venkovské
hospody. V rámci Venkovské tržnice byla prezentace zabezpečena 23 stánky.
„Poodří plné příležitostí“ aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti
V sobotu 3. listopadu 2012 se na zámku v Bartošovicích
a v zámeckém parku uskutečnila tradiční akce a to
„Podzimní pooderské rybářské slavnosti“, které jsou
známy tradičním výlovem Dolního rybníka, prodejem
rybích specialit na zámku a doprovodným programem v
prostorách zámku a v zámeckém parku. V zámeckém
parku prezentovala Místní akční skupina Regionu
Poodří svoji činnost a dva projekty: „Rozvoj území
MAS Regionu Poodří v letech 2014 – 2020“, podpořeného dotací MSK a projekt „Regionální
značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“.
„Poodří plné příležitostí“ aneb čertovský jarmark s mikulášskou nadílkou
V letošním roce, v rámci partnerství, se obec Skotnice společně s Místní akční skupinou
Regionu Poodří zapojily do uspořádání prezentační akce „Poodří plné příležitostí“ aneb
čertovský jarmark s mikulášskou nadílkou, který se uskutečnil ve středu 5. prosince 2012 na
návsi v obci Skotnice. Místní akční skupina prezentovala svou činnost především se
zaměřením na realizovaný projekt spolupráce „Moravské a slezské ovocné stezky“, dále pak
společně s obcí na realizovaný projekt „Muzeum venkovského života a zemědělství v obci
Skotnice“. Vlastní muzeum svým osobitým pojetím stále udivuje návštěvníky. Jeho
prezentace byla po dobu konání jarmarku volně přístupná.
Národní konference „Venkov 2012“
Venkov na hranici programových období je již
zkušený, připravený a schopný nabídnout vytvořené
personální, technické i administrátorské kapacity pro
svůj další rozvoj. K tomu je potřeba více finančních
zdrojů. Takové je sdělení letošní Národní konference
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Venkov 2012, která se uskutečnila 1. až 3. října v Nových Hradech na jihu Čech pod
hlavičkou Spolku pro obnovu venkova ČR. Na organizaci konference spolupracoval Spolek s
Krajským sdružením Národní sítě MAS Jihočeského kraje. „Udržet mladé lidi na venkově,
podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a vytvářet pro ně pracovní příležitosti,
propagovat lokální trh, sázet na kvalitu místní produkce a služeb na venkově,“ to jsou jen
některé z priorit, na kterých se shodli účastníci konference v pracovních skupinách, aby pak
formulovali společné závěry.

6. IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie
6.1. Ukončení realizace projektů – Žádost o proplacení
V letošním roce v rámci 2. výzvy byla již posledním úspěšným příjemcem dotace předložena
Žádost o proplacení výdajů. Nyní je zrealizováno všech 11 projektů s dotací v celkové výši
8.974.022,– Kč
V rámci realizace 5. výzvy předložilo již dalších pět příjemců dotace, z celkem 9
podpořených projektů, žádosti o proplacení výdajů s dotací celkem ve výši 4.642.139,– Kč.
Název žadatele

Kontrola
RO SZIF
23.1.2012

Celkové výdaje

Ing. Jaroslav Kubálek

Žádost o
proplacení
15.12.2011

1.404.688,-

313.615,-

Ing. Karel Černoch

15.2.2012

22.2.2012

212.072,-

108.036,-

Obec Hladké Životice

28.6.2012

17.7.2012

841.615,-

618.033,-

ŘKF Hladké Životice

15.11.2012

28.11.2012

2.039.356,-

1.482.300,-

ZKO Suchdol n. O.

29.08.2012

05.09.2012

1.941.144,-

1.729.176,-

Obec Albrechtičky

22.08.2012

28.08.2012

962.213,-

704.594,-

Dotace

„Stavební úpravy přípravny zahradnictví“
Ing. Jaroslav Kubálek
Hlavním výstupem projektu je kompletně
zrekonstruovaný objekt, který slouží jako přípravna
pro zahradnictví (sklad sadebních výpěstků,
květináčů, zahradního nářadí a pomůcek). V
budoucnosti uvažuje majitel objekt využívat jako
technické
zázemí
pro
sezónní
prodejnu
zahradnických produktů (umístění pokladny a
balících pomůcek pro drobný prodej). Důležitou
součástí projektu je nová ozeleněná střecha, která kromě vizuální a estetické funkce pozitivně
ovlňuje okolní ekosystém.
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„Pásová pila pro pořez kulatiny“
Ing. Karel Černoch
Výstupem tohoto projektu bylo pořízení pásové pily pro pořez kulatiny.
Pořízením pily se rozšíří nabídka materiálů pro stavební a truhlářskou
výrobu v oblasti, zjednoduší se dostupnost pořezu a v konečném
důsledku i cena. Dále byla v rámci projektu zajištěna propagace
provedením reklamního poutače, výrobě vizitek a propagačních letáků.

„Veřejné prostranství obce – místo pro setkávání občanů“
Obec Hladké Životice
Obec vybudovala veřejné prostranství ve formě odpočinkového
parku sloužící obyvatelům obce a jejím návštěvníkům, je
místem setkávání a odpočinku. Park, který tvoří přirozené
centrum celé obce, je vybaven dětskými prvky jako
houpačkami, kolotočem, dále pak lavičkami s odpadkovými
koši včetně úřední desky.
„Rekonstrukce věže řk. kostela sv. Mikuláše v Hladkých Životicích“
ŘKF Hladké Životice
Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce věže římskokatolického kostela.
Konstrukce krovu věže byla totiž silně napadena škůdci a zároveň střešní
krytina byla porušena četnými defekty, díky kterým docházelo k zatékání.
Jedná se o ranně barokní kostel postavený v roce 1686 na místě původního
dřevěného kostela.

„Rekreační areál „Sokolák“
ZKO Suchdol nad Odrou
Základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou
zrekonstruovala a zmodernizovala rekreační areál
„SOKOLÁK“, který se nachází u železničního nádraží v
Suchdole nad Odrou. V areálu byl v rámci projektu
vybudován taneční parket, zpevněné plochy nové
osvětlení a mobiliář. Nedílnou součástí projektu bylo
také pořízení techniky k celoroční údržbě.
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„Nová náves v Albrechtičkách“
Obec Albrechtičky
Obec Albrechtičky realizací projektu řešila modernizaci
veřejného prostranství, která spočívala v nové výstavbě
chodníků, osvětlení, přechodu pro chodce včetně značení a
instalací mobiliáře. Realizací projektu došlo k zatraktivnění
veřejného prostranství v obci a zvýšení bezpečnosti občanů i
návštěvníků obce.

7. Výzva v roce 2012
6. výzva 2012
Šestá výzva byla programových výborem sdružení vyhlášená dne 11. dubna 2012 s termínem
pro předkládání žádostí od 9. do 18. května 2012 do 12.00 hodin.
Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Regionu Poodří v opatření IV.1.2.
byla pro rok 2012 stanovena ve výši 7.335.834,– Kč.
V rámci 6. výzvy bylo přijato 17 projektů s celkovými náklady ve výši 28.778.095,– Kč
a požadavkem na dotaci ve výši 13.399.010,– Kč. Z předložených sedmnácti žádostí bylo osm
od podnikatelských subjektů v zemědělství, dvě žádosti byly předloženy příspěvkovými
organizacemi, dvě občanskými sdruženími a pět žádostí obcemi. Jednotlivé projekty prošly
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti ve sdružení. Na základě administrativní
kontroly a kontroly přijatelnosti nebyla žádná žádost vyřazena, předloženo k hodnocení bylo
všech 17 projektů.
Projekty vybrané k finanční podpoře:
Žadatel

Název Projektu

Celk. výdaje

Dotace

Fiche č. 5 – Zlepšení kvality života v Poodří
Radek Štěpán

Inovace zemědělské techniky farmy Radka Štěpána
Údržba travních porostů v CHKO Poodří

2 097 600,00
1 500 000,00

874 000,00
500 000,00

Oprava střechy zámecké jízdárny v Jeseníku nad Odrou

1 959 998,00

603 312,00

Nákup zemědělské techniky pro zpracování biomasy

2 160 000,00

900 000,00

Milan Valenta

Výstavba hospodářské budovy na rodinné farmě

1 948 210,00

708 211,00

Michal Bouchal

Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv s GPS

600 000,00

250 000,00

1 168 952,00

876 714,00

Přírodní komunitní centrum Partnerství v obci Skotnice

533 899,00

405 900,00

Zelená je tráva, fotbal to je hra

464 108,00

417 697,00

2 515 050,00

1 800 000,00

Zemspol Studénka, .a .s.
Tomáš Míček
Ing. Petr Klečka

Fiche č.6 – Chceme být dobří v Poodří
Obec Bartošovice
Obec Skotnice
FK Prosperita Bartošovice
Obec Jeseník n/O

Rekonstrukce obecního sálu v Bartošovicích

Víceúčelové zařízení - zlepšení občanské vybavenosti v Jeseníku n/O
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8. Projekty spolupráce
8.1. „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“
V rámci 17. kola Programu rozvoje venkova, podala MAS společně se slovenskou
partnerskou MAS Podpoľanie žádost o dotaci v opatření IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce. Žádost byla zaregistrována dne 22.10.2012 na CP SZIF v Praze.

9. Regionální výrobky
MAS Regionu Poodří v rámci mezinárodního projektu Spolupráce „Regionální značení
místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ vyhlásila dne 17. září 2012
Výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®" – služby a výrobky.
V sobotu 3. listopadu bylo předáno dvěma výrobcům pět certifikátů „Moravské Kravařsko
regionální produkt®.
Lenka Dostálová z Petřvaldu:
„Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku“
Další certifikáty získala společnost Moravan – masná
výroba s.r.o. Petřvald:
„Vyzrálé hovězí maso z Moravanu“
„Selské škvarky z Moravanu“
„Uzené speciality z Moravanu“
„Pečené výrobky z Moravanu“

10. Roční účetní závěrka
9.1. Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztráty je dalším základním účetním výkazem. Obsahuje přehled nákladů
a výnosů účetní jednotky v přehledném členění dle jednotlivých činností. Rozdíl nákladů
a výnosů představuje výsledek hospodaření.

Výkaz zisků a ztrát
Náklady
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

210 093,00
39 270,00
7 600,00
80 890,00
29 566,94
1 282 714,65
928 713,00
285 133,00
3 441,00
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Ostatní daně a poplatky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

60,00
18 704,70
1 154,48
15 000,00
24 864,83
254 076,00
10 000,00
3 191 321,60

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

247 305,00
39 270,00
1,00
51,52
1 045 180,00
2 540 150,00
3 871 957,52

Hospodářský výsledek

680 635,92

9.2. Rozvaha (Bilance)

Aktiva

Stav k 1.1.2012

Stav k 31.12.2012

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1 658 654,97
41 962,00
2 354 082,70
- 737 389,73

1 404 578,97
41 962,00
2 474 516,70
- 1 111 899,73

B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

2 246 701,53
1 886 063,65
355 856,75
4 781,13

2 271 230,57
1 436 228,27
835 002,30
0,00

3 905 356,50

3 675 809,54

Stav k 1.1.2012

Stav k 31.12.2012

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům

2 712 348,94
1 984 766,00
727 582,94
1 193 077,56
1 193 007,56

3 392 984,86
1 984 766,00
1 408 218,86
282 824,68
282 824,68

PASIVA CELKEM

3 905 356,50

3 675 809,54

AKTIVA CELKEM

Pasiva
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9.3. Dotace z programu Leader 2007 – 2013 – opatření IV.1.1. Místní akční skupina
Etapa
I.
II.
III.
Celkem

Vypracovala:
Dne:

Alokace dle Dohody
1 573 306,00
1 573 306,00

Žádost o proplacení
469 248,00
508 200,00
533 846,00
1 511 294,00

Korekce
Platba na účet
2 194,00
467 054,00
0,00
508 200,00
0,00
0,00
2 194,00
975 254,00

Pavla Brugerová
18. 3. 2013

Schváleno valnou hromadou dne 29. 3. 2013

Ing. Oldřich Usvald
předseda MAS Regionu Poodří, o.s.
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