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1. Základní údaje sdružení
Název:
Sídlo:
IČ:

MAS Regionu Poodří, z.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 a změna právní formy
Místní akční skupina Regionu Poodří, jako občanské sdružení, vznikla 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.
V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 byla právní
forma sdružení nahrazena zapsaným spolkem. MAS regionu Poodří předložila žádost
o změnu právní formy a k datu 29.7.2014 se stala zapsaným spolkem s názvem MAS Regionu
Poodří, z.s.

1.2 Vymezení území
1.2.1 MAS Regionu Poodří v rámci SPL v roce 2014
Také ještě v roce 2014 působila MAS Regionu Poodří na území 23 obcí v rámci Strategického
plánu Leader „Poodří plné příležitostí“. Tuto činnost MAS vykonávala na katastrálním území
členských obcí Regionu Poodří, města Studénky a obce Libhoště. 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. Obec Libhošť přistoupila
do sdružení po projednání
výboru ze dne 4. srpna 2011.
Dvanáct
členských
obcí
Regionu
Poodří,
město
Studénka a obec Libhošť 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.
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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
1.2.2 MAS Regionu Poodří v období 2014 - 2020
S přípravou na nové plánovací období 2014–2020 byla územní působnost MAS Regionu
Poodří rozšířena na území 39 obcí s 68 669 obyvateli a s rozlohou 626 km2. Celé území MAS
spadá do bývalého okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, v rámci NUTS II
Moravskoslezsko. Území MAS Regionu Poodří je tvořeno územím Mikroregionu Odersko,
Sdružením obcí Bílovecka, Regionem Poodří, městy Fulnek a Studénka a obcemi Libhošť
a Vrchy. Obce Bravantice a Jistebník nejsou členy žádného dobrovolného svazku obcí, nejsou
členy MAS Regionu Poodří, ale obě obce přistoupily svým katastrálním územím do území
MAS.
V současnosti působí MAS Regionu Poodří na katastrálním území 36 obcí okresu Nový Jičín
a 3 obcí okresu Ostrava (Klimkovice, Zbyslavice, Olbramice), celkem na území 39 obcí:
Albrechtičky,
Bartošovice,
Bernartice nad Odrou, Bílov,
Bílovec, Bítov, Bravantice,
Fulnek, Heřmanice u Oder,
Heřmánky, Hladké Životice,
Jakubčovice nad Odrou,
Jeseník nad Odrou, Jistebník,
Kateřinice,
Klimkovice,
Kujavy, Kunín, Libhošť,
Luboměř,
Mankovice,
Mošnov, Odry, Olbramice,
Petřvald, Pustějov, Sedlnice,
Skotnice, Slatina, Spálov,
Studénka,
Suchdol
nad
Odrou, Šenov u Nového
Jičína, Tísek, Trnávka, Velké Albrechtice, Vražné, Vrchy, Zbyslavice.
Místní akční skupina Regionu Poodří má ke konci roku 2014 celkem 35 členů, z toho 13
zástupců veřejné sféry, 12 zástupců neziskového sektoru a 10 zástupců podnikatelské sféry.
Rozloha: 626 km2
Počet obyvatel: 68 669
Počet obcí: 39

2 Partneři spolku
2.1 Partneři spolku pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
v programovém období 2014 – 2020
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K 31.12.2014 má MAS Regionu Poodří celkem 35 spolupracujících subjektů: Mikroregion
Odersko, Sdružení obcí Bílovecka, Region Poodří , dále pak 10 zástupců podnikatelských
subjektů, 12 nestátních neziskových organizací, 8 zástupců obcí a 2 zástupce města.

Veřejný sektor

Neziskové organizace

Podnikatelské subjekty

Obec Kateřinice
Obec Sedlnice
Obec Albrechtičky
Obec Skotnice
Městys Suchdol n/O
Obec Kunín
Město Studénka
Obec Libhošť
DSO Region Poodří
Mikroregion Odersko
Sdružení obcí
Bílovecka
Město Fulnek

Bayerův odkaz, o.s.
NF RD J. G. Mendela
ČSOP Bartošovice
ČSOP Studénka
TJ Slavoj Jeseník n/O, o.s.
Československý zálesák
ZO ČSOP Jeseník n/O
SDH Vrchy
COMENIUS Fulnek, o.s.
ŠSK Bílovec o.s.
Domov Kateřinice o.p.s.
Charita Odry

Agrosumak, a.s., Suchdol n/O
Ing. Jaroslav Kubálek, Kunín
Jaroslav Lys, Kateřinice
Radek Matěj, Kateřinice
Ing. Oldřich Usvald, Pustějov
Zemspol Studénka a.s., Pustějov
LOCAL TV PLUS, s.r.o., Klimkovice
Ing. Eva Janošová, Odry
Jiří Ševčík, Fulnek – Jerlechovice
Lenka Dostálová, Petřvald

Obec Vrchy

2.2 Zájmové skupiny MAS Regionu Poodří, z.s.
V souvislosti s působením MAS v novém programovém období 2014 – 2020 musely místní
akční skupiny v rámci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020 změnit nejen Stanovy, ale také své orgány a další s tím související.
Takovou změnou bylo vytvoření zájmových skupin. Partneři MAS tvoří zájmové skupiny,
které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své
převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
O vytvoření zájmových skupin rozhoduje valná hromada.
Veřejná správa

Sociální oblast a školství

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

Domov Kateřinice o.p.s.
Charita Odry

Spolkové, společenské a kulturní
aktivity
Bayerův odkaz, o.s.
NF RD J. G. Mendela
TJ Slavoj Jeseník n/O, o.s.
Československý zálesák
SDH Vrchy
COMENIUS Fulnek, o.s.
ŠSK Bílovec o.s.
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Sdružení obcí
Bílovecka
Město
Fulnek
Obec Vrchy

Zemědělství, lesnictví,
potravinářství, rybářství
Agrosumak, a.s., Suchdol n/O
Ing. Jaroslav Kubálek, Kunín
Jaroslav Lys, Kateřinice
Radek Matěj, Kateřinice
Zemspol Studénka a.s., Pustějov
Jiří Ševčík, Fulnek – Jerlechovice

Nezemědělská činnost nebo
podnikání
Ing. Oldřich Usvald, Pustějov
LOCAL TV PLUS, s.r.o., Klimkovice
Ing. Eva Janošová, Odry
Lenka Dostálová, Petřvald

Životní prostředí
ČSOP Bartošovice
ČSOP Studénka
ZO ČSOP Jeseník n/O

2.3 Organizační struktura MAS Regionu Poodří 2014 – 2020

Valná hromada

Kontrolní
komise

Výbor spolku

Výběrová
komise

Pracovní
skupiny

Předseda

Místopředseda

Kancelář MAS

Manažer MAS

Administrativní
pracovník

Administrátor
SCLLD

Administrátor
SCLLD

Projektový
pracovník
MAS
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2.4 Orgány spolku
Valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem, tvoří ji k datu 31.12.2014 35 partnerů
MAS. Každý partner valné hromady má jeden rozhodující hlas. Partner může být zastoupen
jiným partnerem na jednání v rámci dané zájmové skupiny na základě plné moci. Valná
hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina partnerů spolku, přičemž
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro přijetí rozhodnutí hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů.
Výbor spolku
Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem podle Standardů MAS,
který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí. Výbor spolku
volí a odvolává z řad členů výboru předsedu a místopředsedu spolku.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku, zodpovídá se valné hromadě,
které jednou ročně podává zprávu o své činnosti.
Programový výbor
Obec Kunín
Dagmar Novosadová
Region Poodří, DSO
MVDr. Kateřina Křenková
Obec Kateřinice
Radek Novák
Sdružení obcí Bílovecka
Mgr. Pavel Mrva
NF RD J. G. Mendela
Ing. Vladimír Nippert
Bayerův odkaz, o.s.
Ing. Karel Glogar
Radek Matěj
OSVČ – SHR – Kateřinice
Ing. Eva Janošová
OSVČ - Odry
Lenka Dostálová
OSVČ - Petřvald

Výběrová komise
Obec Libhošť
Ing. Helena Šimíčková
Obec Sedlnice
František Jordánek
Městys Suchdol nad Odrou
Ing. Richard Ehler
Město Studénka
Luboš Šobich
Domov Kateřinice o.p.s.
Václav Podstavek
TJ Slavoj Jeseník n/O, o.s.
Libor Macháč
Československý zálesák
Ing. Radim Silber
Agrosumak, a.s.
Ing. Václav Majkus
ZO ČSOP Jeseník n/O
Ing. Jana Kelarová

Kontrolní komise
Zemspol, a.s. Studénka
Ing. Jaroslav Smolen
Obec Skotnice
Bc. Anna Mužná
ČSOP Bartošovice
Ing. Vladimír Petřvalský
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2.5 Jednání orgánů spolku v roce 2014
2.5.1 Valná hromada
17. 2. 2014 – komunitně vedený místní rozvoj, strategie komunitně vedeného místního
rozvoje – SCLLD, informace k Metodice pro standardizaci MAS 2014 – 2020, úprava stanov
MAS RP dle „NOZ“
20. 3. 2014 – zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013, výroční zpráva MAS Regionu
Poodří, o.s. za rok 2013, seznámení se zprávou kontrolní komise, realizace SPL – „Poodří
plné příležitosti“ v roce 2014, stanovy, standardy, SCLLD MAS RP 2014+, orgány spolku,
organizační schéma, volba 2014
23. 9. 2014 – informace o přípravě ISÚ MAS RP na léta 2014 – 2020, informace ke
standardizaci MAS ČR, harmonogram aktivit 2014 - 2015
18. 12. 2014 – činnost MAS RP v roce 2014, SPL – opatření IV.1.2. a IV.1.2., standardizace
MAS ČR pro období 2014 – 2020, zájmové skupiny, implementační část SCLLD MAS RP na
léta 2014 -2020, seznámení se zprávou kontrolní komise, rozpočet MAS RP 2015, aktualizace
Stanov MAS RP, volba orgánů spolku
2.5.2 Programový výbor, výbor spolku
24. 1. 2014 – seznámení s úpravou stanov MAS RP dle „NOZ“, seznámení s organizační
strukturou MAS RP 2014+, informace o statutech a jednacích řádech orgánu MAS RP 2014+,
ISÚ MAS RP 2014+
14. 3. 2014 – zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013, výroční zpráva MAS Regionu
Poodří, o.s. za rok 2013, realizace SPL – „Poodří plné příležitosti“ v roce 2014, orgány
spolku, organizační schéma, volba 2014, seznámení s přípravou SCLLD MAS RP na léta
2014 - 2020
31. 7. 2013 – realizace ISÚ MAS RP 2014 – 2020, informace o standardizaci MAS
v programovém období 2014 – 2020, ekonomika a financování MAS RP 2014 – 2020, Země
živitelka 2014
25. 11. 2014 – informace o standardizaci MAS v programovém období 2014 – 2020,
ekonomika a financování MAS RP v roce 2015, návrh rozpočtu na rok 2015
16. 12. 2014 – informace o standardizaci MAS, zájmové skupiny, aktualizace stanov MAS
RP, volba orgánů spolku
18. 12. 2014 – volba předsedy a místopředsedy spolku

2.5.3 Kontrolní komise
18. 3. 2014 – rozbory hospodaření MAS RP za rok 2013, inventarizace majetku a závazků ke
dni 31.12.2014, audit účetní uzávěrky a audit dotací za rok 2014, kontrola pokladního limitu
pokladny, kontrola valutové pokladny
9. 12. 2014 – kontrola plnění usnesení valné hromady
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3. Pracovní skupiny
Pracovní skupiny „Ženy“ a „Zemědělci“, které se v minulosti aktivně podílely na realizaci
SPL a přípravě ISÚ 2014 – 2020 v roce 2014 nevyvíjely činnost. Členové se samostatně
zapojovali do činnosti MAS Regionu Poodří, někteří jsou partnery MAS Regionu Poodří.

3.1 Pracovní skupina „MP4“ – „MP6“
MAS Regionu Poodří také v roce 2014 se aktivně podílela na spolupráci v rámci „MP4“, tj.
spolupráci 4 MAS: MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Podhostýnsko
a MAS Regionu Poodří. Tato spolupráce byla v souvislosti s přípravou na nové programové
období 2014 – 2020 a především realizaci projektu dle opatření IV.2.1 Realizace projektů
spolupráce PRV ČR na období 2007 – 2013 poupravena na „MP6“ a MAS: MAS –
Partnerství Moštěnka, o.p.s., MAS Moravská cesta, z.s., MAS Moravská brána, z.s., MAS
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., Střední Haná, o.p.s. a MAS Regionu Poodří, z.s.
Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné
praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu společně
zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení
a doporučení, včetně případových studií) týkající se jednoho z následujících témat:
- přidaná hodnota projektů spolupráce
- evaluace a monitoring strategie MAS
- uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS
a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití
MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.
Spolupracující MAS „MP6“ si vybraly k řešení téma Evaluace a monitoring strategie MAS
pod názvem projektu „EMI6“.
Jednání v rámci spolupracujících MAS
6. 2. 2014 – Veselíčko
26. 9. 2014 – Veselíčko
6. 11. 2014 – Kostelec u Holešova
12. 12. 2014 – Lipník nad Bečvou

4 Spolupráce
4.1 Národní síť MAS ČR, o.s.
MAS Regionu Poodří je členem Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky. 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. V roce 2014 NS MAS ČR upravila právní
subjektivitu: Národní síť MAS České republiky, z.s.
Valná hromada Národní sítě MAS ČR se v roce 2014 uskutečnila v Týnci nad Sázavou,
Středočeský kraj, a to 13. 3. 2014.
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4.2 Krajské sdružení NS MAS v Moravskoslezském kraji
V roce 2008 se realizovala neformální spolupráce existujících
místních akčních skupin v Moravskoslezském kraji. V kraji
v té době působilo celkem 8 místních akčních skupin, které
byly podpořeny v rámci SPL 2007 – 2014. Ke konci roku
2014 došlo ke sloučení MAS Nízký Jeseník a MAS Hrubý Jeseník a vznikl jeden subjekt –
MAS Hrubý Jeseník.
V současné době má krajské sdružení celkem 12 členů: MAS Pobeskydí, MAS Regionu
Poodří, MAS Opavsko, MAS Hlučínsko, Rýmařovsko o.p.s., MAS Hrubý Jeseník, MAS
Krnovsko, MAS Slezská brána, MAS Bohumínsko, MAS Frýdlansko – Beskydy, MAS
Jablunkovsko a MAS Lašsko.
Jednání KS NS MAS v MSK:
- 22. 1. 2014 – KÚ MSK, Ostrava
- 26. 2. 2014 – KÚ MSK, Ostrava
- 27. 3. 2014 – MAS Pobeskydí, Třanovice
- 22. 4. 2014 - KÚ MSK, Ostrava
- 28. 5. 2014 - KÚ MSK, Ostrava
- 26. 6. 2014 - KÚ MSK, Ostrava
- 21. 8. 2014 - KÚ MSK, Ostrava
- 9. 12. 2014 – Ostrava – seminář „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“

4.3 Mezinárodní spolupráce
4.3.1 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.
V roce 2014 byl s MAS Podpolanie realizován projekt mezinárodní spolupráce „Chuť
a vůně regionálních jídel v Poodří a Podpolaní“, v rámci kterého byla uskutečněno několik
setkání zástupců na společných akcí.
4.3.2 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.
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5. Propagace v roce 2014
5.1 Propagační a prezentační materiály
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Kromě uveřejněných propagačních a prezentačních materiálů,
jako je Zpravodaj MAS Regionu Poodří č. 12/léto a č. 13/zima,
jsme vydali stolní týdenní kalendář 2015, malé kapesní
kalendaříky 2015, propagační materiály jako tužky, hrníčky,
deštník a další. V neposlední řadě je nutno uvést vydání
publikace, která mapuje realizaci SPL „Poodří plné příležitostí“
v období 2007 – 2013, přehled všech realizovaných projektů,
jejich stručná charakteristika a fotodokumentace.

5.2. Propagace a účast na akcích
5.2.1 Účast na výstavách cestovního ruchu 2014
16. – 19. 1. 2014: GO a Regiontour 2014 v Brně
30. 1. – 2. 2. 2014: ITF Slovakiatour 2014 v Bratislavě
20. – 21. 2. 2014: Holiday World 2014 v Praze
7. – 9. 3. 2014: Dovolená a Region, Lázeňství 2014 v
Ostravě
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5.2.2 Zapojení MAS Regionu Poodří, o.s. do „Otevírání Poodří“
V letošním roce se uskutečnil v sobotu 17. května na zámku v Bartošovicích již třináctý
ročník akce „Otevírání Poodří a pooderského koštování“ a to u příležitosti Evropského dne
parků. Z programu byly vypuštěny, resp. přemístěny aktivity do objektu zámku, které byly
plánované uskutečnit v zámeckém parku. A to z důvodů nepříznivého počasí. Tato nepřízeň
ovlivnila návštěvnost celé akce, která neformálně zahajuje turistickou sezónu v Poodří.
Dopoledne se v Záchranné stanici v Bartošovicích uskutečnilo slavnostní otevření Domu
přírody Poodří za účasti Miroslava Nováka,
hejtmana Moravskoslezského kraje a RNDr.
Františka Pelce, ředitele AOPK ČR.
Skupince nadšenců a podporovatelů Poodří
nevadilo nepříznivé počasí a vydali se dle
programu
v 10:00
hodin
s průvodcem
a ornitologem na zkrácenou Zámeckou naučnou
stezku k naslouchání ptačímu zpěvu a jarní
přírodou Poodří.
Ve 13:00 hodin bylo zahájeno hodnocení
vítězných vzorků pálenek z obcí regionu v kategorii slivovice, hruškovice a jabkovice.
Na zámku bylo možné rovněž shlédnout prezentaci MAS Regionu Poodří, Regionu
Poodří, svazku obcí a expozici Moravského Kravařska. Regionální produkty se značkou
„Moravské Kravařsko regionální produkt®“ prezentovala paní Lenka Dostálová s výrobky
Patchwork, pan Gilar nabízel Gilarovic perníčky a Příborské šifle, Výrobna lahůdek Hladké
Životice koláčky, pecáky a další cukrárenské výrobky.
V dalším doprovodném programu měli možnost návštěvníci shlédnout vystoupení
pěveckého souboru Ondráš a country kapely Kondoři.
I přes opravdu nepříznivé počasí lze akci hodnotit kladně, dle podmínek, které nám
umožnily vnitřní prostory bartošovického zámku.
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5.2.3 Výstava Země živitelka 2014 v Českých Budějovicích
MAS Regionu Poodří se již tradičně zúčastnila výstavy Země živitelka, která se konala od
28. srpna do 2. září 2014 na výstavišti v Českých Budějovicích. V tomto roce se rovněž
společně prezentovala KS NS MAS Moravskoslezského kraje. Prezentace byla postavena na
prezentaci úspěšných projektů LEADER a propagaci zajímavostí území v rámci aktivit
cestovního ruchu. V neposlední řadě pak na regionálních produktech a regionální značce,
v případě MAS Regionu Poodří na „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. Za
MAS Regionu Poodří se výstavy zúčastnil Ing. Oldřich Usvald a Bc. Libuše Horváthová, a to
po celou dobu výstavy.

5.2.4 Národní konference „Venkov 2014“
Ve dnech 15. – 17. 10. 2014 se v Konstantinových Lázních v Plzeňském kraji konal 6. ročník
Národní konference „Venkov 2014“. Jako každý rok,
také v roce 2014 byla tato akce příležitostí pro
setkání, diskusi a výměnu zkušeností zástupců
z oblasti veřejné, neziskové i soukromé sféry.
Konference „Venkov 20104“ si kladla za úkol
implementovat kreativitu, inovaci, spolupráci
a rozvoj do čtyř stěžejních témat, a to: „KOSTEL“ –
„ŠKOLA“ – „STATEK“ – „HOSPODA“.
Za MAS Regionu Poodří se této konference
zúčastnil Ing. Oldřich Usvald, manažer spolku.
5.2.5 „Poodří plné příležitostí“ aneb Podzimní pooderské rybářské slavnosti

Již tradičně, při výlovu Dolního bartošovického rybníka, se konaly na zámku
v Bartošovicích „Podzimní pooderské
rybářské slavnosti“, v roce 2014 v sobotu
1. listopadu. Návštěvnicí měli možnost si
pochutnat na specialitách z kapra, sumce
a dalších sladkovodních ryb chovaných
v Poodří.
Na zámku a v zámeckém parku byl pro
návštěvníky
připraven
doprovodný
program. Nositele regionální značky
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
®
produkt “ se prezentovali v zámeckém parku. Také MAS Regionu Poodří a slovenský
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partner využili možnosti prezentace svých aktivit a zajímavostí z obou turistických
regionů, na území kterých působí. Slovenský
partner prezentoval region Podpoľanie, okolí
města Detvy.
Na stánku MAS Regionu Poodří měli
možnost návštěvníci ochutnat uzenářské
speciality z Gurmánu Sedlnice a chleba
z pekárny z Bartošovic. Na stánku o.z.
Podpoľanie pak ovčí sýr pana Zvary, štrúdl
z Pekárny u Boriakov a další regionální
speciality, které nesly regionální značku „Regionálny produkt PODPOĽANIE“.
5.2.6 Evropská cena obnovy venkova 2014 - Jeseník nad Odrou vzorně reprezentoval
Poodří
Udílení cen, které představuje vrchol několikadenního uspořádání zahrnující workshopy,
exkurze a výstavy je velkým evropským
svátkem. Letos se konalo od 11. do 13.
září 2014 ve vítězné obci předchozího
ročníku soutěže, a to ve Vals, kanton
Graubünden, Švýcarsko.
Jeseník nad Odrou byl vyznamenán
Evropskou cenou obnovy venkova za
vynikající ucelené rozvojové projekty.
Jeseníku se po katastrofě způsobené
povodní podařilo díky enormnímu
nasazení vytvořit místo, v němž stojí za
to žít a jež je vstřícné k dětem a rodinám a šetrné k životnímu prostředí, a zabránit tak
odchodu obyvatel.
Místní akční skupina Regionu Poodří děkuje vedení obce a také všem jejich občanům za
vzornou a příkladnou reprezentaci obce, ale také našeho spolku a Regionu Poodří.
5.2.7 10 let MAS Regionu Poodří
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se na zámku v Bartošovicích uskutečnilo setkání členů, zástupců
obcí, příznivců a podporovatelů MAS Regionu
Poodří a to u příležitosti 10. výročí založení Místní
akční skupiny Regionu Poodří: 2004 – 2014.
V programu 10 let MAS Regionu Poodří
vystoupila Ing. Zuzana Dvořáková, vedoucí
oddělení Celostátní sítě pro venkov MZe, dále pak
Ing. Kateřina Skálová, pracovnice MMR
a Mgr. Alena Šoborová, pracovnice CP SZIF
Praha, která nejen metodicky vede místní akční
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skupiny Moravskoslezského kraje. Jednání se také zúčastnil RNDr. Ivo Ryšlavý, vedoucí
oddělení: Odbor strategie a koordinace politik.
Vedení MAS Regionu Poodří poděkovalo všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti MAS
Regionu Poodří v létech 2004 – 2014 a pomáhali zabezpečit chod kanceláře a celého sdružení.
Vedení také věří v dobrou spolupráci i v létech
příštích, především pak v rámci programového
období 2014 – 2020.

6. Opatření IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie
6.1 Ukončení realizace projektů – Žádost o proplacení
V rámci 7. výzvy, která byla realizována v roce 2013, bylo předloženo v roce 2014
k proplácení 10 z 12 podpořených projektů. Z těchto žádostí bylo proplaceno všech 10
projektů s dotací v celkové výši 5.214.604,- Kč.
Název žadatele

Žádost o proplacení

Kontrola RO SZIF

Celkové výdaje

Obec Petřvald

31.01.2014

19.02.2014

366.862,-

272.872,-

Josef Zátopek

30.05.2014

23.06.2014

1 185.130,-

587.668,-

Obec Albrechtičky

14.7.2014

31.7.2014

626.732,-

465.365,-

Obec Hladké Životice

28.8.2014

23.9.2014

569.542,-

423.626,-

Město Studénka

29.10.2014

20.11.2014

561.912,-

436.931,-

Obec Bernartice n/O

28.8.2014

9.9.2014

798.570,-

562.291,-

Obec Jeseník n/O

30.10.2014

19.11.2014

525.295,-

390.715,-

ŘKF Jeseník n/O

29.10.2014

19.11.2014

499.014,-

415.982,-

ŘKF Jistebník

25.11.2014

11.12.2014

1.226.626,-

1.103.962,-

MORAVIAN H.V.S.

14.11.2014

11.12.2014

616.881,-

555.192,-

Dotace
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„Úprava hřbitova“
Obec Petřvald
Pozitivním přínosem projektu obce Petřvald byla estetizace hřbitova. Záměrem byla úprava
"hlavních komunikací" na hřbitově v obci
vytvořením zpevněných ploch z betonové zámkové
dlažby. Realizací projektu došlo k jednodušší
údržbě, kdy odpadlo časté sekání a vytrhávání trávy,
úklid hlíny a v neposlední řadě došlo k bezpečnému
pohybu po těchto zrekonstruovaných plochách.
Úprava chodníků je přínosem pro širokou veřejnost,
neboť hřbitov je jedním z nejnavštěvovanějších míst
v obci. Hřbitov je i místem setkávání, z toho důvodu
byly zbudovány tři lavičky. Volné plochy, které
nelze využít pro umístění hrobů, byly osazeny okrasnými stromy.

„Vybavení stolařské dílny“
Josef Zátopek
Cílem projektu byl rozvoj podniku, který se zabývá stolařskou výrobou, zpracováním dřeva.
Záměrem bylo pořízení nových technologií, nákup
strojního zařízení. Jednalo se o formátovací pilu,
olepovací stroj a kolíkovačku. Stroje jsou umístěny
v místě sídla firmy, v dílně, která se nachází v obci
Sedlnice. Díky projektu došlo k urychlení výroby, ke
zlepšení kvality práce, k možnosti nabízet nové
výrobky, ke snížení nákladů vyloučením nepřesnosti
starých strojů a ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Pořízená nová strojní zařízení vedou ke zvýšení
hygieny práce a k dalšímu rozvoji firmy.

„Restaurování kamenných náhrobků šlechtického rodu hrabat Vetterů“
Obec Albrechtičky
Projekt byl zaměřený na restaurování celkem osmi náhrobků šlechtického rodu hrabat Vetterů
z Lilie, které se nachází při severní zdi kostela
sv. Mikuláše v obci Albrechtička. Tím došlo
k obnovení kulturní památky místního
významu. Součástí projektu byla úprava
zeleně, která vede k zlepšení estetického
vzhledu. Dále došlo k umístění informační
vzdělávací tabule o historii náhrobků, osazení
dvou laviček k odpočinku. Výsledkem projektu
bylo zvýšení povědomí místních obyvatel, a
také návštěvníků z okolních obcí či turistů,
právě o této místní památce a s ní spojenou historií.
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„Místo pro setkávání občanů za účelem zdravého životního stylu“
Obec Hladké Životice
Účelem projektu bylo zkvalitnění vzhledu obce
pomocí revitalizace nevyužité parcely ve vlastnictví
obce na odpočinkovou zónu se strečinkovo-herními
prvky. Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé obce
Hladké Životice. Jednotlivé prvky byly vybrány
s účelem rozšíření volnočasových aktivit mladých
lidí žijících v obci. Dílčí cílovou skupinou jsou
turisté. Na revitalizované ploše bylo umístěno 9 kusů
strečových prvků, lavičky k odpočinku. V rámci
projektu proběhla úprava okolní zeleně.

„Bezpečnostní a bezbariérová úprava přechodu u městského úřadu“
Město Studénka
Předmětem
tohoto
projektu
bylo
řešení
bezpečnostních a bezbariérových stavebních úprav
přechodu pro chodce na frekventovaném místě u
městského úřadu. Úpravami došlo k zlepšení dopravní
situace, k plynnějšímu a bezpečnějšímu provozu.
Zřízeny byly varovné pásy a signální pásy napojené
na vodicí linie, pro zvýraznění přechodu pro chodce
byla do vozovky instalována nerezová celokovová
obousměrná zemní LED návěstidla a samostatné
osvětlení přechodu. Cílem bylo zvýšit bezpečnost
chodců včetně osob s omezenou schopností pohybu.

„Úprava veřejného prostranství v centru obce“
Obec Bernartice nad Odrou
Cílem projektu bylo vytvoření nového atraktivního
veřejného prostranství v centru obce a využití dosud
nevyužité plochy prostranství. Plocha prostranství
byla výškově upravena, rozčleněna a byly zde
provedeny sadové úpravy s doplněním zeleně. Dále se
zrealizovalo doplnění zpevněných ploch a mobiliáře
včetně nové autobusové čekárny a nových venkovních
uzamykatelných vývěsních skříněk. V místech
nerovného nevyužívaného travnatého svahu došlo
k vybudování místa pro odpočinek s architektonickým okrasným dřevěným prvkem.
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„Obnova kaple v Hraběticích“
Obec Jeseník nad Odrou
Cílem projektu byla celková oprava kaple. Projekt
umožnil odvodnění základů, napojení na dešťovou
kanalizaci, opravu konstrukce střechy i krovu věže,
výměnu střešní krytiny včetně oplechování, sanaci
nosných stěn, celkovou obnovu fasády, výměnu
podlahy a vnitřních vlhkých omítek. Byly odstraněny
hlavní příčiny vlhnutí objektu a tím příčiny trvalého
poškozování tohoto objektu. Rekonstrukce obnovila
nevyhovující a zchátralé části stavby a napomohla
uchovat toto architektonické a kulturní dědictví pro příští generace.

„Revitalizace okolí kostela v Jeseníku nad Odrou“
ŘKF Jeseník nad Odrou
Účelem projektu bylo přispět ke zlepšení dopravní
a technické infrastruktury a vzhledu této části obce, a to
celkovou opravou chodníků a schodiště v okolí kostela,
obnovením klidové zóny, výsadbou zeleně. Podstatou
byla rekonstrukce venkovního schodiště, výměna
zábradlí venkovního schodiště, osazení zatravňovacích
dílců jako úprava zpevněné plochy, oprava a zhotovení
spojovacího chodníku, terénní a sadové úpravy, výměna
venkovního osvětlení vč. jeho přívodu. Jedná se
o celkovou estetizaci okolí kostela se zkvalitněním přístupu a bezpečnosti návštěvníků kostela.
Úpravou nedošlo k dispozičním změnám.

„Záchrana kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku“
ŘKF Jistebník
Cílem projektu bylo dokončení záchrany kostela sv. Petra a Pavla,
který se nachází na mírném návrší nad středem vesnice, kostel je
nejvýraznější dominantou obce. Díky projektu byla obnovena střešní
krytina hlavní lodě kostela. Tím došlo k odstranění všech poruchy,
které ohrožovaly fyzickou existenci kostela sv. Petra a Pavla, který je
kulturní památkou.
Záchrana kostela a jeho další zvelebování má příznivý vliv na rozvoj
aktivit kulturního i duchovního charakteru, jak pro místní občany, tak
pro turisty.
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„Pamětní zeď Moravských bratří“
MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost
Projekt řešil vybudování zdi v parku Moravských
bratří, na kterou se budou při příležitosti
mezinárodních konferencí zavěšovat pamětní desky
nejvýznamnějším z Moravských bratří. Park je určen
pro výsadbu stromů získaných z míst, kde Moravští
bratři působili. V současné době je zde 25 stromů ze
dvou kontinentů. Součástí projektu byla i dětská
prolézačka, lavičky, informační tabule, které
připomínají tyto slavné dějiny.
Vybudováním zdi s pamětními dekami je jedním z důležitých objektů, které budu připomínat život
a dílo nejvýznamnějších Moravských bratří. Úpravami v parku vznikl areál s příjemnou
odpočinkovou zónou, občanskou vybaveností a také jako cílená turistická zajímavost.

K 31.12.2014 v rámci opatření 4.1.2 schází ukončit proces administrace jednoho projektu,
u kterého byla předložena žádost o platbu, jeden projekt je ukončen, jen schází předložení
žádosti o platbu a jeden projekt bude ukončen v březnu 2015 nákupem strojního zařízení.
Opatření 4.2.1 Realizace projektů spolupráce schází dokončit jeden projekt mezinárodní
spolupráce a dva národní spolupráce, včetně předložení žádosti o platbu.

7 Projekty spolupráce
V roce 2014 se realizovaly 3 projekty spolupráce v rámci opatření 4.2.1 Realizace projektů
spolupráce, a to: „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“, „Zábavná
vlastivěda z našich vesnic“ a „Příběhy našich kronik“.

7.1 „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“
Předmětem projektu je zachování starých kuchařských receptů z území MAS Regionu Poodří
a MAS Podpoľanie. Další úsilím projektu je podpora regionálních značek "MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®" a "Regionálny produkt Podpoľanie".
Činnosti projektu byly v letošním roce zahájeny mapováním tradic na území MAS Regionu
Poodří. Během mapování oslovili autoři
studie starosty jednotlivých obcí spolku a na
jejich doporučení navštívili nejstarší
hospodyňky v obcích za účelem získání
informací o životě v době jejich dětství,
mládí s vývojem do současnosti. V rámci
projektu se uskutečnily dva kurzy: kurz
pečení tradičního pooderského pečiva
v Rodném domu Johanna Gregora Mendela
ve Vražném – Hynčicích a kurz vaření tradičního pooderského jídla v restauraci „U Žabáka“
ve Skotnici. Součástí projektu byla propagační akce na území MAS Regionu Poodří, kde
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proběhlo slavnostní otevřením expozice repliky historické kuchyně, a to v pátek 31. 10. 2014
na zámku v Bartošovicích. O den později se konala akce „Poodří plné příležitostí“ aneb
Podzimní pooderské rybářské slavnosti za účasti zástupců slovenského partnera. V rámci
projektu se ještě uskuteční konference u obou partnerů: v Detve dne 26. 2. 2015 a v Poodří
dne 15. 5. 2015. Poslední propagační akcí v rámci projektu bude „Otevírání Poodří
a pooderské koštování“, které se uskuteční v sobotu 16. května 2015 na zámku
v Bartošovicích.

7.2 „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“
Na projektu spolupracují MAS Regionu Poodří a MAS
Hanácké Království. Posláním tohoto projektu je rozšířit
regionální znalosti školáků, vyučujících ale i široké veřejnosti.
Cílem projektu bylo vydání dvou publikací: čítanky prvouky
a vlastivědy pro žáky základních škol, a to pro MAS Regionu
Poodří, a také pro MAS Hanácké Království. Publikace shrnují
základní údaje z historie až po současnost obce v působnosti
dané MAS.
Klíčovou součástí projektu byly interaktivní akce, které
probíhaly zábavnou formou prezentací, doplněnou dílnami
s knihtiskem, ražbou mincí a kulatým stolem. Žáci měli
možnost vidět a vyzkoušet si, jak funguje knihtisk. Náplní
interaktivních
akcí
byly
rovněž
nejrůznější zajímavosti z historie dané
obce a regionu přenesené do současnosti.
Celkem se uskutečnilo 5 interaktivních
akcí v Poodří, a to v Bartošovicích,
Kuníně, Libhošti, Suchdole nad Odrou a
ve Studénce. Celkem se těchto akcí
zúčastnilo 664 účastníků z řad školáků,
případně široké veřejnosti a zapojilo se
8 základních škol.
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V rámci projektu každá MAS pro děti připravila exkurzi do partnerského regionu. Studijní
cesty se v každém regiónu zúčastnilo celkem 45 dětí v doprovodu vyučujících. Exkurze byly
na téma poznání historie, památek a přírodních zajímavosti v oblasti Poodří a Hané.
Celý projekt bude ukončen společnou závěrečná konferencí, která se uskuteční dne 5. 3. 2015
na zámku v Bartošovicích, kde budou publikace slavnostně představeny veřejnosti.

7.3 „Příběhy našich kronik“
Tento projekt národní spolupráce je realizován ve spolupráci pěti MAS: MAS Moravská
cesta, MAS Hříběcí hory, MAS Hanácké Království, MAS regionu Poodří a MAS –
Partnerství Moštěnka, jako koordinační MAS.
Projekt se zabývá zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních kronik a vypracováním
publikace „Příběhy našich kronik“. Pro každou obec byl vybrán příběh, který se vztahuje
k určitému místu, které lze navštívit. Příběh obohatily profesionální fotografie oněch míst
a případně kresba. Během mapování byly osloveny obce MAS Regionu Poodří v územní
působnosti SPL na leta 2007 – 2013.
Aktivity projektu spolupráce byly v roce 2014 zahájeny interaktivními akcemi s dílnami pro
základní školy a širokou veřejnost. Akce se uskutečnily se zábavným podtextem, byly
doplněny dílnami s knihtiskem, vazbou
knih. Účastníci měli možnost vidět
a vyzkoušet si ražbu mincí a dozvědět se
zajímavosti o prvních kronikách,
o důvodech jejich vzniku a o psaní
inkoustem. Přednášky byly vždy
přizpůsobeny počtu a věků návštěvníků.
Na území MAS Regionu Poodří se
uskutečnilo 5 interaktivních akcí, a to:
v Albrechtičkách, Jeseníku nad Odrou,
Skotnici, Petřvaldě a ve Vražném.
Interaktivních akcí se zúčastnilo 381 návštěvníku a to především děti ze základních škol
a také široká veřejnost. Celkem se do těchto aktivit zapojilo 7 základních škol a 2 mateřské
školy.
Poslední aktivitou projektu bude závěrečná konference, která se uskuteční v Dřevohosticích
dne 31. března 2015.

8 Projekt Sdružení místních samospráv ČR
8.1 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, číslo
projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
V našem regionu MAS Regionu Poodří byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je
Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského
sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP
LZZ). Místní akční skupina (MAS) Regionu Poodří je partnerem. Sdružení místních
samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst
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v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná
o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení
místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí
svá práva i zájmy.
Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS
a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za
podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné
správy.
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem
MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Regionu
Poodří, byla vybrána 3 nejdůležitější.
Jde o:
1) Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
2) Odpadové hospodářství,
3) Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda).
Během projektu vznikne:
 Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.
 Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Regionu Poodří
 Dodatek Strategie MAS Regionu Poodří.
 Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Regionu Poodří.
 Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS.
Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České
republiky.
V Moravskoslezském kraji je projekt realizován v pěti MAS: MAS Hrubý Jeseník, MAS
Opavsko, MAS Rýmařovsko, MAS Slezská brána a MAS Regionu Poodří.

9 Regionální výrobky
MAS Regionu Poodří propagovala a prezentovala v roce 2015 regionální
značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ na
výstavách cestovního ruchu, pak také v rámci aktivit, své činností
a v neposlední řadě také na tradičních akcích v Poodří. Těchto akcí se účastnili také někteří
držitelé značky. Vedení spolku těmto za spolupráci děkuje.
V listopadu 2014 byla vyhlášena 6. výzva k předkládání žádostí o udělení značky pro
výrobky, zemědělské a přírodní produkty a 3. výzva k předkládání žádostí o udělení značky
pro stravovací a ubytovací služby s příjmem žádostí v termínu od 1. 12. 2014 do 12. 12. 2014.
Tyto výzvy byly ukončeny bez příjmu žádostí.
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10 Roční účetní závěrka
10.1 Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztráty je 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
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

134 335,00
22 720,00
3 300,00
67 708,00
13 564,80
983 770,76
1 037 285,00
268 727,00
3 362,00
2 724,87
98,00
44 787,01
201 439,25
21 000,00
2 804 821,69

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Jiné ostatní výnosy

22 889,00

Přijaté příspěvky (dary)

65 000,00

22 720,00
10 466,98

Přijaté členské příspěvky

695 400,00

Provozní dotace

2 235 583,00

Výnosy celkem

3 052 058,98

Hospodářský výsledek

247 237,29

10.2 Rozvaha (Bilance)

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

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

1 150 502,97
34 063,00
2 601 481,00
- 1 485 041,03

949 063,72
8 925,00
2 083 130,00
- 1 142 991,28
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B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

2 627 479,05
1 243 592,60
1 376 525,45
7 361,00

2 993 607,97
1 412 087,00
1 508 341,63
73 179,34

3 777 982,02

3 942 671,69

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

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

3 513 847,82
1 984 766,00
1 529 081,82
264 134,20
264 134,20

3 761 085,11
1 984 766,00
1 776 319,11
181 586,58
181 586,58

PASIVA CELKEM

3 777 982,02

3 942 671,69

AKTIVA CELKEM

Pasiva

10.3 Dotace z programu Leader 2007 – 2013 – opatření IV.1.1. Místní akční skupina, rok
2014:
Etapa
I.
II.
III.
Celkem

Alokace dle Dohody
938 235,00
938 235,00

Žádost o proplacení
433 333,00
341 946,00
575 331,00
1 350 610,00

Korekce
Platba na účet
0,00
433 333,00
0,00
341 946,00
0,00
575 331,00
1 350 610,00

Vypracoval:
Ing. Oldřich Usvald,
manažer MAS Regionu Poodří, z.s.
Dne: 16. 3. 2015
Schváleno valnou hromadou dne 24.3.2015

MVDr. Kateřina Křenková,
předsedkyně MAS Regionu Poodří, z.s.
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