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1. Základní údaje sdružení
Název:
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
Sídlo:
742 54 Bartošovice čp.1 – zámek
IČ:
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: 312 km2
Počet obyvatel: 34 597
Hustota obyvatelstva: 111 obyvatel/km2
Počet obcí: 22
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2. Členové sdružení
Místní akční skupina sdružuje celkem 22 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, šest 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
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

Manažer

Kancelář MAS

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 22 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

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 2011
Programový výbor
22. 3. 2011 – zpráva o hospodaření sdružení za rok 2010, výroční zpráva za rok 2010
25. 5. 2010 – seznámení s výsledky Aktualizace SPL za rok 2010, seznámení s přijatými
projekty do 5. výzvy, volba hodnotitelů 5. výzvy ze členů výběrové komise, projednání
činnosti PV a VK v rámci 5. Výzvy
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8. 6. 2011 – seznámení s výsledky bodování projektů od výběrové komise, Potvrzení
rozdělení alokace mezi fiche, Výběr projektů dle doporučení výběrové komise, Schválení
zprávy pro valnou hromadu
4. 8. 2011 – zpráva o činnosti MAS Regionu Poodří, Agrokomplex Nitra, Země živitelka,
zpráva o činnosti NS MAS ČR, rozšíření působnosti území MAS RP
6. 10. 2011 – zpráva o činnosti MAS Regionu Poodří, realizace projektů Spolupráce, rozšíření
působnosti území MAS Regionu Poodří, aktualizace SPL – „Poodří plné příležitostí“,
návštěva MAS o.z. Podpoľanie ve dnech 19. – 21. 10. 2011
20. 12. 2011 – činnost MAS Regionu Poodří v roce 2011, hodnocení MAS ČR v roce
2010/2011, přijetí nových členů – „Přidružené členství“, realizace SPL – 6. výzva, návrh
rozpočtu na rok 2012
Výběrová komise
31. 5. 2011 – pravidla pro hodnocení a výběr projektů v MAS, výklad preferenčních kritérií
MAS Regionu Poodří,o.s., způsoby hodnocení a bodování modelového projektu - praktické
cvičení, přenos zkušeností s výběrem projektů
7. 6. 2011 – 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
29. 3. 2011 – zpráva o činnosti sdružení v roce 2010, Zpráva o hospodaření sdružení za rok
2010, Výroční zpráva MAS Regionu Poodří, o.s. za rok 2010, Realizace SPL – „Poodří plné
příležitostí“ v roce 2011
8. 6. 2011 – seznámení s výsledky bodování projektů od výběrové komise, seznámení
s rozdělením alokace pro projekty od programového výboru, schválení výběru projektů
20. 12. 2011 – činnost MAS Regionu Poodří v roce 2011, hodnocení MAS ČR v roce
2010/2011, přijetí nových členů – „Přidružené členství“, realizace SPL – 6. výzva, návrh
rozpočtu na rok 2012, projekt mezinárodní Spolupráce „Regionální značení místních výrobků
a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“

3. Pracovní skupiny
Pracovní skupiny byly vytvořeny na valné hromadě dne 8. června 2011.
3.1. Pracovní skupina „Ženy“
Jednání pracovní skupiny:
22. 6. 2011 – Skotnice
5. 10. 2011 – Skotnice
14. 12. 2011 – Skotnice
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3.2. Pracovní skupina „Mládež“
Jednání pracovní skupiny:
20. 9. 2011 – Kunín
3.3. Pracovní skupina „Zemědělci“
Jednání pracovní skupiny:
25. 10. 2011 – Kateřinice

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 ve Křtinách – 16. - 17. 3. 2011
Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o. s. se letos uskutečnila 17. března
v obci Křtiny. Za naši místní akční skupinu se zúčastnil ing. Oldřich Usvald, předseda
sdružení a Pavla Brugerová, administrativní pracovník. Národní síť MAS delegovala na valné
hromadě 17. března nový třináctičlenný výbor ze zástupců krajů a kromě předsedy zvolila
i čtyři místopředsedy, kteří budou „velet“ jednotlivým pracovním skupinám. Primárním
úkolem pro rok 2011 je profesionalizace sítě a propagace metody LEADER pro širokou
veřejnost i zástupce na rozhodovacích pozicích ve veřejné správě.
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.
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
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Pobeskydí, MAS Regionu Poodří, MAS Opavsko, MAS Hlučínsko, Rýmařovsko o.p.s., MAS
Nízký Jeseník, MAS Hrubý Jeseník a MAS Krnovsko.
- 1. 2. 2011 – jednání v Hradci nad Moravicí, volba orgánů KS MAS MSK
- 23 .2. 2011 – jednání ve Štramberku, organizace LeaderFestu
- 15. 3. 2011 – jednání v Hradci nad Moravicí, hodnocení MAS ČR 2011, organizace
LeaderFestu
- 21. 9. 2011 – jednání v Dolní Moravici, pokrytí „Bílých míst“, integrované projekty na léta
2014 - 2020
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.
Zástupci MAS Podpoľanie navštívili se zúčastnili workshopu v MAS Regionu Poodří, o.s.
Ve dnech 19. – 21. října 2011 se v Poodří uskutečnil workshop se zaměřením na prezentaci
aktivit a činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří a to především na prezentaci
realizovaných projektů v rámci metody Leader, projektů Spolupráce a regionální značky.
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. Vsoučasnosti 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.
Zástupci MAS „36 Jó Palóc“ navštívili naši MAS
Ve dnech 28. června – 1. července 2011 navštívili naši místní akční skupinu naši partneři ze
slovenské MAS o.z. Podpoľanie z Detvy a zástupci maďarské MAS „36 Jó Palóc“ z Kazáru.
Cílem byla výměna zkušeností, prezentace a návštěva zajímavých projektů realizovaných
Programem rozvoje venkova a iniciativy Leader.
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5. Propagace v roce 2011
5.1. Propagační materiály
Kalendářík 2012

5.2. Propagační akce
„Poodří plné příležitostí“ aneb Velikonoční výstava
Místní akční skupina Regionu Poodří uspořádala ve
spolupráci s občanským sdružením Bayerův odkaz
Velikonoční výstavu, která se konala v Komunitním
centru Klášter v Blahutovicích ve dnech od 9. – 17.
dubna 2011. Akce pod názvem „Poodří plné
příležitostí“ aneb Velikonoční výstava byla zaměřena na
tradice a zvyky v období Velikonoc. Prezentována byla
zejména historie a současnost velikonočních svátků.
V rámci uspořádané akce v areálu Komunitního centra Klášter, probíhala ukázka tradičních
zvyků a to zdobení perníčků, zdobení vajec a pletení pomlázek. Současně byla v bývalé kapli
ke shlédnutí také řada velikonočních ozdob - velikonoční vajíčka a další ručně vyrobené
výrobky. V doprovodném programu bylo možno shlédnout prezentaci z činnosti MAS
Regionu Poodří. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění. Podával se zejména domácí
borůvkový koláč, jablkový a makový závin.

„Poodří plné příležitostí“ aneb pálení čarodějnic
Akci pod názvem „Poodří plné příležitostí“ aneb pálení čarodějnic moderovalo občanské
sdružení KELTIK, které si připravilo mnoho her a soutěží, do kterých se zapojily nejen děti.
Konala se 29. dubna 2011 u kulturního informačního centra
Sněženka, protože počasí nedovolilo akci uspořádat
v místním parku. Přílet čarodějnic zpustil před začátkem
déšť. Celé odpoledne bylo věnováno historii o pálení
čarodějnic. Záměrem bylo přiblížit tuto tradici i těm
nejmenším. Akce se kromě občanů a zájemců zúčastnili
i starostové a zástupci sedmi obcí. Každá obec si s sebou
přivezla skupinu dětí ze základní školy. Program byl zahájen tanečním vystoupením dětí
sedlnické mateřské a základní školy a svým čarodějnickým tancem se zapojily i místní ženy
z klubu seniorů.
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Zapojení MAS Regionu Poodří, o.s. do „Otevírání Poodří“
Jubilejní ročník “Otevírání Poodří a pooderského
koštování“ se v letošním roce uskutečnil v sobotu
14. května 2011 na zámku v Bartošovicích a v prostorách
zámeckého parku. Organizaci zabezpečovala Místní akční
skupina Regionu Poodří,o.s., obec Bartošovice
a Region Poodří. V letošním roce se této tradiční akce
zúčastnila partnerská MAS z Maďarska – „36 Jó Palóc“,
která má sídlo v obci Katár, dále pak partnerské o.z.
Podpolanie z Detvy a zástupci turistické oblasti z města Zabrze z Polska.
Agrokomplex 2011 v Nitře
Ve dnech 18. – 21. srpna 2011 se v Nitře uskutečnil 38. ročník mezinárodní zemědělské
a potravinářské výstavy Agrokomplex 2011. Naše místní akční skupina se výstavy zúčastnila
ve dnech 18. a 19. srpna a to na základě pozvání
partnerské MAS o.z. Podpoľanie. Naši MAS zastupovali
pracovníci sdružení a to manažer a administrativní
pracovnice. Prezentovali jsme se na výstavním stánku
společně s MAS Podpoľanie, tak jako naši kolegové
nebo partneři: MAS Partnerství Moštěnka společně
s MAS Malohont a MAS Moravská cesta s MAS Zlatá
cesta. Všechny tyto tři slovenské MAS působí
v Banskobystrickém kraji a spadají pod Venkovský parlament Banskobystrického kraje, který
se také prezentoval společně s námi.
Výstava Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích
Letošnímu 38. ročníku výstavy Země živitelka se uskutečnil ve dnech 25. – 30. srpna 2011
a vévodilo motto „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. Návštěvníci se
mohli seznámit s nejnovějšími trendy související s
životem
a
prací
na
venkově
a v jednotlivých regionech. V letošním roce se podařilo
ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin
ČR významně posunout úroveň prezentace českého
venkova a s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR
přiblížit návštěvníkovi prezentaci slovenského venkova.
V pavilonech R1, R3 a na okolních volných plochách s
označením „Pavilony venkova“ představily svou činnost a přínos k rozvoji života na
venkově Celostátní síť pro venkov, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Místní akční
skupiny ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a nově Asociace regionálních značek.
Novinkou letošního ročníku byla účast Národnej sieťe rozvoja vidieka SR a Místních akčních
skupin SR. Atmosféru v pavilonech R1, R3 a okolních volných plochách návštěvníkům
zpříjemnil během celé výstavy poutavý program v duchu lidových tradic.
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„Poodří plné příležitostí“ aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti
V sobotu 5. listopadu se na zámku a v zámeckém parku v Bartošovicích uskutečnily tradiční
„Podzimní pooderské rybářské slavnosti“, které jsou spojeny s ukončením sezóny v Poodří,
také lze tuto akci nazvat jako „Uzamčení Poodří“. Místní akční skupina Regionu Poodří ve
spolupráci s obcí Bartošovice a Regionem Poodří zabezpečuje pravidelně v zámeckých
prostorách program těchto podzimních slavností. Návštěvník v letošním roce mohl ochutnat
některou z rybích specialit, jako filátko ze sumce dušené s jemnou paprikovou omáčkou
obložené karlovarskými knedlíky, pečenou štiku na roštu s bylinkovým máslem, smažené
bramborové hranolky, tatarská omáčka a další speciality nejen z kapra. V hlavní nabídce
doprovodného programu byla prezentace projektu MAS Regionu Poodří a to „Moravské
a slezské ovocné stezky“. Tento projekt je realizován ve spolupráci dalších šesti MAS
Moravy. Prezentace projektu byla doplněna výstavou ovoce starých odrůd, především jablek a
hrušek. „Výstava starých a krajových odrůd Kravařska a Lašska“ byla organizována ve
spolupráci s o.s. Hájenka a ČSOP Studénka. Výstava byla doplněna o ochutnávku jablek
a „Moštíku“, tj. 100% šťávy z ovoce a zeleniny ve spojení jablko a mrkev, jablko a hruška.
„Poodří plné příležitostí“ aneb pooderský Vánoční jarmark
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
pooderský Vánoční jarmark, který se uskutečnil v sobotu 10. prosince 2011 na návsi v obci
Skotnice. Počasí akci přálo, byl slunný den, i když studený, ale docela příjemný na dobu
konání této akce. Tuto předvánoční akci tradičně organizuje obec Skotnice, v letošním roce
také za přispění Místní akční skupiny Regionu Poodří, která zabezpečila stánky a provedla
propagaci akce v denním tisku a na internetových stránkách.
Přítomné na akci přivítal anděl s čertíky, kteří drobotině nabídli cukrlátka a dospělým předali
přání: „Krásné vánoce přeje obec Skotnice a Místní akční skupina“.
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 2011“
Třídenní národní konference, která se konala ve dnech
14. – 16. listopadu 2011 dostala podtitul „Venkov
v Prčici“.
Konference se zúčastnilo 250 zástupců
samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních
subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na
venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách
podle předem daných témat a to „Rozvoj a ekonomika
venkova“, „Venkov, tradice, rodina“, „Zemědělství a
životní prostředí“ a „Veřejná osobní doprava na venkově“. Podněty, které z konference vzešly,
budou zaslány ministerstvu dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.
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Heslem workshopu „Zemědělství a životní prostředí“ se stalo „Zabojovat za Česko“ a to nejen
ve vztahu k Evropské unii, ale také k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost
domácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou strategii venkova, která bude současně
řešit všechny důležité oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.

6. IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie
6.1. Ukončení realizace projektů – Žádost o proplacení
V současné době jsou zrealizovány všechny projekty z první výzvy. Ze sedmi schválených
žádostí bylo podpořeno šest s dotací celkem ve výši 4.926.533,- Kč, jeden žadatel odstoupil
z realizace z důvodů povodní.
V rámci realizace 2. výzvy předložilo již devět úspěšných příjemců dotace, z celkem
11 schválených projektů Žádosti o proplacení. Z těchto předložených žádosti bylo proplaceno
9 projektů s dotací celkem ve výši 6.861.873,- Kč.
Název žadatele

Kontrola
RO SZIF
06.04.2011

Celkové výdaje

Obec Skotnice

Žádost o
proplacení
28.02.2011

2.543.379,-

1.798.534,-

Obec Bartošovice

13.01.2011

16.02.2011

702.125,-

526.593,-

Obec Mošnov

13.01.2011

16.02.2011

1.616.000,-

1.213.200,-

Pavel Holiš

25.03.2011

30.03.2011

777.683,-

372.600,-

Městys Suchdol n. O.

27.04.2011

11.05.2011

1.367.739,-

973.612,-

Obec Sedlnice

20.05.2011

20.06.2011

1.787.425,-

1.343.568,-

FK Pustějov

30.11.2011

1.988.654,-

1.786.857,-

Město Studénka

30.11.2011

2.223.049,-

1.488.259,-

Obec Kateřinice

31.08.2011

681.402,-

452.326,-

Obec Petřvald

15.11.2011

752.941,-

407.747,-

09.09.2011

Dotace

„Muzeum venkovského života a zemědělství v obci Skotnice“
Obec Skotnice
V rámci projektu došlo k zastřešení objektu
Obecního úřadu ve Skotnici a k využití půdního
prostoru ke zřízení muzea zemědělství
a venkova. Současně bylo vybudováno nové
přístupové schodiště a prosvětlen půdní prostor.
Muzeum bylo vybudováno netradiční formou,
nejedná se pouze o vystavení jednotlivých
exponátů, ale o otevřený prostor s jednotlivými
zákoutími k tématice venkovského života, např.:
polní práce, zahrada, dvůr, řemesla a domácí rukodělné činnosti, venkovské bydlení.
Expozice a interiér jsou venkovského charakteru kombinace - dřeva, cihel a omítky.
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„Skate park Mošnov“
Obec Mošnov

„Výstavba centra spolkového života v
Hukovicích“
Obec Bartošovice

Realizací projektu byl vybudován v obci
Mošnov
nový
skate
park.
Došlo
k vybudování nového sportovního zázemí v
obci, které je využíváno pro skateboarding,
in-line bruslení a cyklistiku. Výsledky
projektu jsou primárně zaměřeny na místní
děti a mládež, a ostatní obyvatele obce.
Vzhledem k tomu, že obcí vede cyklotrasa,
budou výsledky projektu využitelné i pro
ostatní návštěvníky obce, což povede
k podpoře rozvoje cestovního ruchu v obci.

Záměrem obce bylo vybudování centra
spolkového
života
v Hukovicích
ve
stávajícím kulturně sportovním areálu.
Prvním krokem bylo vybudování otevřeného
přístřešku, který je předmětem požadované
dotace. Zahájením úpravy areálu došlo
k vytvoření podmínek pro pořádání akcí
místními spolky, místa pro setkávání občanů
všech
věkových
kategorií,
doplnění
scházející občanské vybavenosti a zlepšení
vzhledu stávajícího zázemí.

„Nové stroje a zázemí pro rozvoj podnikání“
Pavel Holiš
Cílem tohoto projektu bylo pořízeno nové strojní
vybavení, které doplnilo stávající stroje, které jsou
nezbytné pro vykonávání živnosti. Pořízení
strojového vybavení se týká pořízení strojní
olepovačky na lepení hran. Dále se jedná o pořízení
ruční olepovačky, která je důležitá pro výrobu
atypických částí, kdy nelze použít strojní
olepovačka. Součástí pořízení strojního vybavení je
také pořízení kompresoru, který bude využit ve
spojení s olepovačkou, jež potřebuje pro svůj chod být tlačená vzduchem. Realizací projektu
byl vyřešen problém s posílením strojového vybavení dílny.
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„Přístavba depozitáře Muzea městyse Suchdolu nad Odrou“
Městys Suchdol nad Odrou
Realizací projektu vznikl v bezprostřední blízkosti muzea jednoduchý objekt se snadným
přístupem a s dostatečným prostorem pro záchranu a konzervaci nalezených historických
exponátů (dílna pro činnost Klubu přátel Suchdolu) a také depozitář pro hmotnější
a rozměrnější exponáty. Současně tyto exponáty je
možno v depozitáři prezentovat veřejnosti. Zároveň
u muzea přístavbou ke garážím vznikl ze tří stran
uzavřený dvůr s přímým výhledem od přístupové
komunikace využitelný k příležitostným výstavám
a doprovodným akcím Klubu přátel Suchdolu
i Klubu kultury městyse, a také ke kulturním akcím
(v prostoru např. pravidelně o pouti vystupuje živá
hudba). Opravou střechy a půdního prostoru nad
stávajícími garážemi vznikne depozitář pro drobnější exponáty.

„Sportovní areál Sedlnice“
Obec Sedlnice
Realizací projektu vznikl skatepark, dráha pro
tříkolky a moderní dětské hřiště, což společně se
stávajícím zázemím pro míčové hry bylo
vytvořeno komplexní víceúčelové sportovní
centrum vhodné pro širokou veřejnost. Areál byl
doplněn o nový mobiliář (lavičky, koše) a zeleň,
čímž vznikl ideální prostor k volnočasovým
a odpočinkovým aktivitám pro celou rodinu.
Jednotlivé dětské herní soustavy a prvky jsou
koncipovány takovým způsobem, aby na těchto místech našly vyžití pokud možno všechny
věkové skupiny dětí. Nový sportovní areál v Sedlnicích přispěje k zvýšení atraktivity obce
a pomůže z něj vytvořit oblíbené místo k volnočasovým aktivitám místních občanů
a k propagaci spolkového života v obci.
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„Vybudování sportovně-rekreačního areálu v lokalitě u zimního stadiónu ve Studénce“
Město Studénka
Realizací tohoto projektu došlo k vybudování
moderního areálu pro oblast sportu. Hlavním
předmětem
projektu
je
vybudování
minigolfového hřiště, brouzdaliště pro děti
a dětského koutku. Dále byl vybudován altán
s venkovním posezením. V rámci projektu byly
pořízeny venkovní herní prvky pro volnočasové
aktivity. Areál je k dispozici všem věkovým
skupinám. Vybudovaný areál se nachází vedle
zimního stadiónu, společně tvoří sportovní centrum.

„Dostavba víceúčelového objektu FK Pustějov“
Fotbalový klub Pustějov
Základním výstupem projektu je modernizovaný dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou,
což značně zkvalitní místní základní vybavení
s nabídkou zázemí pro sportovce. Realizací
projektu byly zbudovány nové šatny, sociální
zařízení, klubová místnost, sklad. Vznikl technický
prostor pro tréninkovou a sportovní činnost nejen
dětí a mládeže FK Pustějov. Realizace projektu
přispěla
k rozvoji
a propagaci
sportovněspolečenského života v obci a ke zvýšení
atraktivity fotbalu.

„Sluníčková zahrada aneb Když mám chuť si hrát“
Obec Petřvald
Výsledkem projektu je rekonstrukce zahrady
mateřské školy v obci Petřvald. Zahrada byla
doplněna o nové moderní hrací a sportovní prvky
s motivy zvířat, které splňují všechna bezpečnostní
kritéria a nabídnout dětem radost ze hry a možnosti
sportovních aktivit v pěkném prostředí zahrady.
Děti si budou moci bezpečně hrát v areálu
revitalizované zahrady. Součástí projektu byla také
výsadba zeleně, vzrostlých stromů k vytvoření stínu po dobu slunečních dnů.
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„Rekonstrukce a ozvučení sálu kulturního domu v obci Kateřinice“
Obec Kateřinice
Výsledkem projektu je rekonstrukce sálu kulturního domu v obci
Kateřinice. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění osvětlení sálu
Obecního domu Kateřinice, který je hojně využíván obyvateli obce
ale také osobami, které v obci nežijí, a to k návštěvě pravidelných
kulturních a společenských akcí. Dalším výsledkem je zkvalitnění
akustiky sálu, díky rekonstrukci jeho zadní stěny. A v neposlední
řadě je důležitým výsledkem také modernizace stávajícího
technického vybavení sálu a celého obecního domu jako celku, a to
ve formě nově pořízeného a nainstalovaného technologického
zvukového zařízení, mezi které patří mixážní pult, mikrofony,
reproduktory a další vybavení.

7. Výzva v roce 2011
5. výzva 2011
Pátá výzva byla programových výborem sdružení vyhlášená dne 8. dubna 2011 s termínem
pro předkládání žádostí od 2. do 10. května 2011 do 16.00 hodin.
Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Regionu Poodří v opatření IV.1.2.
byla pro rok 2011 stanovena ve výši 8.244.695,- Kč.
V rámci 5. výzvy bylo přijato 9 projektů s celkovými náklady ve výši 10.083.097,- Kč
a požadavkem na dotaci ve výši 7.358.333,- Kč. Z předložených devíti žádostí byly čtyři
předloženy obcemi, jedna žádost občanským sdružením, jedna žádost římskokatolickou
farností a tři podnikatelskými subjekty. Jednotlivé projekty prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti na MAS. Na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
nebyla žádná žádost vyřazena. Přijato k hodnocení bylo 9 projektů s celkovými uznatelnými
náklady ve výši 10.083.097,- Kč a požadavkem na dotaci ve výši 7.358.333,- Kč.
Projekty vybrané k finanční podpoře:
Žadatel

Název Projektu

Celk. výdaje

Dotace

1.963.000,00

1.482.300,00

1.941.307,00

1.747.176,00

Fiche č. 2 – Oživení kulturních tradic Poodří
ŘKF Hladké Životice

„Rekonstrukce věže řk. Kostela sv. Mikuláše v Hladkých Životicích“

Fiche č. 4 – Venkov – místo kde to žije
ZKO Suchdol n/O

„Rekreační areál „SOKOLÁK““

Obec Albrechtičky

„Nová náves v Albrechtičkách“

935.299,00

704.594,00

Obec Hladké Životice

„Veřejné prostranství obce – místo pro setkávání občanů“
„Odstranění bezpečnostních rizik dopravní obslužnosti na ulici
Mírové“
„Úprava návsí v místní části Hynčice“

863.856,00

644.557,00

1.603.955,00

1.202.966,00

743.600,00

560.700,00

Město Studénka
Obec Vražné

Fiche č.6 – Podporujeme řemesla a živnosti
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Ing. Karel Černoch
Miroslav Ondračka DiS.
Pavel Holiš

„Pásová pila pro pořez kulatiny“
„Dovybavení stolářské dílny novou technologií a podpora propagace a
marketingu firmy“
„Nové stroje a zařízení pro rozvoj podnikání“

282.000,00

141.000,00

214.080,00

107.040,00

1.536.000,00

768.000,00

8. Projekt spolupráce
8.1. „Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických
památek na venkově“
Koordinační MAS:
Partneři:

MAS Regionu Poodří, o.s.
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
MAS Moravský kras, o.s.

Hlavním předmětem projektu spolupráce je zmapování všech zachovaných i zaniklých
technicko-historických památek na území všech tří místních akčních skupin, vypracování
studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návaznosti na oživení cestovního
ruchu a tím zajištěni vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. Součástí projektu
budou vzdělávací akce k podpoře využití památek v cestovním ruchu a stejně jako
v předchozím projektu dojde na meziregionální vzájemnou propagaci v partnerských
regionech.
Náklady projektu MAS Regionu Poodří, o.s.
Celkové náklady:

1 176 957,-

Celkové způsobilé výdaje:

1 176 957,-

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace:

1 176 957,-

Dotace:

1 095 267,-

Výstupy projektu

Seminář 11.4.2011, Bartošovice

Exkurze 11.4.2011, Bartošovický mlýn

8.2. „Moravské a slezské ovocné stezky“
Koordinační MAS:

MAS Nízký Jeseník, o.s.
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Partneři:

MAS Partnerství Moštěnka, o.s.
MAS Regionu Poodří, o.s.
MAS Bojkovska
MAS Horňácko a Ostrožsko
Rýmařovsko, o.p.s.
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Podstata projektu Spolupráce spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci
ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součásti mnoha tradic a významných krajinných
prvků.
Náklady projektu MAS Regionu Poodří, o.s.
Celkové náklady:

682 843,-

Celkové způsobilé výdaje:

682 843,-

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace:

676 843,-

Dotace:

609 158,-

27.9.2011,
Sedlnice
Ovocnářský
kurz
8.10.2011,
Jeseník n/O
8.3.Exkurze
„Regionální
značení
místních výrobků a služeb
– podpora
rozvoje
regionálního
trhu“
Koordinační MAS:
Partneři:

MAS Regionu Poodří, o.s.
MAS Podpolanie

Předmětem projektu je pilotní testování certifikace služeb regionální značky Moravské
Kravařsko na území MAS Regionu Poodří a zahájení certifikace výrobků i služeb na území
MAS Podpoľanie. Certifikace výrobků a služeb bude na území obou partnerů podpořena
propagačními aktivitami směrem k veřejnosti i potenciálním nově certifikovaným výrobcům a
poskytovatelům služeb.
Náklady projektu MAS Regionu Poodří, o.s.
Celkové náklady:
Celkové způsobilé výdaje:
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace:
Dotace:

620 000,615 000,615 000,553 500,-
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Společná jednání k projektu

Stanovení aktivit 5.2.2011, Detva

Smlouva o spolupráci 27.5.2011, Detva

9. Regionální výrobky
Certifikované výrobky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ :
Příborské šifle - Eva Gilarová
Zdobené medové perníčky - Eva Gilarová
Uzenářské výrobky - AGPK, a.s.
Bartošovický chleba - Jaroslava Kojetinská
Pravý včelí med - Miroslav Křenovský
Aranžmá ze suchých květin – Zdenka Pjatkanová
Včelí med - Karla Doleželová, Petřvald
Pekárenské výrobky z Hl. Životic – Jednota NJ
Dřevěné výrobky pro děti - GERLICH Odry s.r.o.
Dekorační předměty z vlny - Lumír Kuchařík
Bižuterie z minerálu a skla – Alena Jermářová
Ručně malované hedvábí a trička – Alena Jermářová
Oderský kapr - DENAS spol. s r. o.
Umělecké kovářství – Petr Zlámalík
Ručně malované sklo - Květoslava Bartošová
Drátkovaná siligranová bižutérie – Květoslava Bartošová

Košíkářské výrobky – Martina Hanáčková
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10. Roční účetní závěrka
9.1. Výkaz zisků a ztráty
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
Ostatní daně a poplatky
Úroky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

159 815,37
53 200,00
2 154,00
80 648,00
3 165,00
1 166 041,74
860 206,00
288 444,00
2 660,00
60,00
7 735,60
31,26
10 920,72
254 058,52
15 000,00
2 904 140,21

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

85 000,00
53 200,00
68,56
92 569,00
350 770,00
2 366 703,00
2 948 310,56
44 170,35
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9.2. Rozvaha (Bilance)

Aktiva

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

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

1 912 713,49
41 962,00
2 318 092,70
- 447 341,21

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

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

2 761 509,10
2 748 136,00
13 3737,10
0,00

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

4 674 222,59

3 905 356,50

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

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

2 471 207,59
1 787 795,00
683 412,59
2 203 015,00
2 203 015,00

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

PASIVA CELKEM

4 674 222,59

3 905 356,50

AKTIVA CELKEM

Pasiva

9.3. Dotace z programu Leader 2007 – 2013 – opatření IV.1.1. Místní akční skupina
Etapa
Alokace dle Dohody Žádost o proplacení Korekce
Platba na účet
I.
404 457,00
90,00
404 367,00
II.
1 526 632,00
580 900,00
10 758,00
570 142,00
III.
533 846,00
0,00
533 846,00
Celkem
1 526 632,00
1 519 203,00
10 848,00 1 508 355,00

Vypracovala:
Dne:

Pavla Brugerová
15. 3. 2012

Schváleno valnou hromadou dne 22. 3. 2012

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