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1. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORŇÁCKO A OSTROŽSKO,  Z.S. 

 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 14. 12. 2005 pod číslem jednacím VS/1-

1/62589/05-R na základě podání přípravného výboru MAS ze dne 16. 11. 2005. V roce 2015 bylo občanské 

sdružení transformováno na zapsaný spolek dle nového občanského zákoníku. 

 

Sídlo: Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, Zlínský kraj 

 

  

Provozovna: náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou (od 1. 5. 2017), Jihomoravský kraj 

 

IČ: 270 16 005 

Tel.: +420 518 323 765 

Mobil: +420 724 503 950, +420 725 762 720 

E-mail, web: mas@ostrozsko.cz, mas2@ostrozsko.cz, www.leader.ostrozsko.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Veselí nad Moravou č. ú. 35-4627250247/0100 

 

MAS je veřejně prospěšným a nepolitickým spolkem, který podporuje své členy a ostatní subjekty 

v regionu.  

Základním cílem MAS je rozvoj regionu a aktivace místních aktérů, zlepšování kvality života obyvatel, 

vzdělávání a podpora zaměstnanosti obyvatel, iniciace spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, 

posílení sociálního a ekonomického prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví s ohledem na 

inteligentní a udržitelný růst regionu. 

 

K dosažení základního cíle plní MAS v rámci hlavní činnosti zejména tyto úkoly: 

 

- tvorba a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), 

- tvorba a realizace dalších dílčích strategií a plánu rozvoje území MAS 

- tvorba a realizace dalších dílčích strategií a plánů rozvoje území MAS, 

- realizace podpůrných programů MAS nad rámec SCLLD, 

- koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území, 

- navazování kontaktů a spolupráce, výměna zkušeností, příkladů dobré praxe a realizace společných 

projektů s obdobnými českými i zahraničními organizacemi,  

- propagace území MAS a místních aktérů na něm působících, 

- tvorba metodických a informačních materiálů určených pro školní, mimoškolní a celoživotní 

vzdělávání, 

-  poskytování poradenství, 

- zajištění informovanosti obyvatel a návštěvníků území MAS, pravidelná komunikace s veřejnoprávními 

institucemi i širokou veřejností, 

- organizace odborných seminářů, konferencí, exkurzí, kulturních, vzdělávacích, osvětových a 

společenských akcí pro odbornou a širokou veřejnost,  

- vydávání publikací, tiskovin a multimédií, 

- organizace stáží a odborných praxí pro studenty, 

- tvorba odborných studií a analýz, 

- podpora výroby a odbytu regionálních produktů, 

- ochrana rázu a hodnoty krajiny, sídel a ochrana životního prostředí, 

- podpora multifunkčního zemědělství, 

- trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, 

- mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudružnosti. 

 

Vedle své hlavní činnosti vyvíjí MAS též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. 

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

 

Region MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů 

Hodonín a Uherské Hradiště. Jižní část regionu kopíruje státní hranici se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je 

také území Rakouska.  

mailto:mas@ostrozsko.cz
mailto:mas2@ostrozsko.cz
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MAS Horňácko a Ostrožsko sdružuje celkem 18 obcí.  6 obcí Zlínského kraje a 12 obcí Jihomoravského kraje. 

    

Do MAS spadá katastrální území těchto mikroregionů: 

 

Ostrožsko- Veselsko: Uherský Ostroh, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Ostrožská 

Lhota, Boršice u Blatnice, Blatnička, Veselí nad Moravou. 

Horňácko: Velká nad Veličkou, Lipov, Louka, Nová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Suchov, Kuželov, Malá 

Vrbka. 

Dolní Poolšaví: Město Kunovice. 

 

Rozloha regionu je 328,77 km
2
, hustota obyvatel 127,20 obyvatel/ km

2
 a počet obyvatel MAS  

41 821. Katastrální území MAS je znázorněno na mapě 1. 
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2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 

V roce 2017 členská základna MAS dosáhla celkového počtu 40 členů, nedošlo k žádným změnám v členské 

základně. 

 

Tabulka č. 1.: Seznam členů valné hromady 

 

 Jméno žadatele Sektor Obec Počet 

zástupců 

1 Alena Cíchová podnikatelský Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

1 

2 Alena Vyskočilová podnikatelský Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

1 

3 Český svaz včelařů o. s., Základní 

organizace Ostrožská Nová Ves 

 

neziskový 

Ostrožská Nová Ves  

1 

4 Český svaz včelařů, o. s., Základní 

organizace Uherský Ostroh 

 

neziskový 

 

Uherský Ostroh 

 

1 

5 Dům dětí a mládeže Hluk neziskový Hluk 1 

6 UNIS JAKOS, s.r.o.  podnikatelský Uherský Ostroh 1 

7 Hana Habartová podnikatelský Veselí nad Moravou 1 

8 Hana Minaříková podnikatelský Blatnička 1 

9 Ing. Jiří Prášek podnikatelský Kuželov 1 

10 Jan Čerešňák podnikatelský Lipov  1 

11 Lenka Buráňová podnikatelský Uherský Ostroh 1 

12 Matice Svatoantonínská o. s.  neziskový Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

 

1 

13 Město Hluk veřejný Hluk 1 

14 Město Kunovice veřejný  Kunovice 1 

15 Město Uherský Ostroh  veřejný Uherský Ostroh 1 

16 Město Veselí nad Moravou  veřejný Veselí nad Moravou 1 

17 Mužský pěvecký sbor, o. s., Boršičané  neziskový Boršice u Blatnice 1 

18 Občanské sdružení Koštýř o. s. neziskový Hluk 1 

19 Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem veřejný Blatnice pod Svatým 

Antonínkem 

1 

20 Obec Blatnička veřejný Blatnička 1 

21 Obec Boršice u Blatnice veřejný Boršice u Blatnice 1 

22 Obec Hrubá Vrbka veřejný Hrubá Vrbka 1 

23 Obec Javorník veřejný Javorník 1 

24 Obec Kuželov veřejný Kuželov 1 
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25 Obec Lipov veřejný Lipov 1 

26 Obec Louka veřejný Louka 1 

27 Obec Malá Vrbka veřejný Malá Vrbka 1 

28 Obec Nová Lhota veřejný Nová Lhota 1 

29 Obec Ostrožská Lhota veřejný Ostrožská Lhota 1 

30 Obec Ostrožská Nová Ves veřejný Ostrožská Nová Ves 1 

31 Obec Suchov veřejný Suchov 1 

32 Obec Velká nad Veličkou    

veřejný 

 

Velká nad Veličkou 

 

1 

33 Ostrožsko a.s. podnikatelský  1 

34 Radek Komárek podnikatelský Ostrožská Nová Ves 1 

35 Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.  

podnikatelský 

 

Ostrožská Nová Ves 

 

1 

36 Slovácký Aeroklub Kunovice neziskový Kunovice 1 

37 Snails Kunovice neziskový Kunovice 1 

38 Sportovně střelecký klub Uherský 

Ostroh 

neziskový Uherský Ostroh 1 

39 Vzdělávací a informační středisko Bílé 

Karpaty, o.p.s. 

 

neziskový 

 

Veselí nad Moravou 

 

1 

40 ZD Veselan podnikatelský Veselí nad Moravou 1 

 

Složení členské základny bylo v roce 2017 následující: 18 obcí, 14 právnických osob a   

8 fyzických podnikajících osob.

3. ORGÁNY MAS A ZAMĚSTNANCI MAS 

 

Předseda MAS - statutární orgán - Mgr. Vlastimil Vaněk  

Předseda MAS je individuální statutární orgán MAS, který řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními 

Valné hromady. V případě nepřítomnosti předsedy MAS jej zastupuje místopředseda MAS nebo předsedou 

pověřená osoba na základě písemné plné moci. 

 

Místopředseda MAS – Ing. Jiří Prášek 

 

 

a) Valná hromada členů občanského sdružení 

 

je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové MAS. 

 

Do kompetence Valné hromady patří zejména:  

a) Schvalování stanov MAS, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů včetně jejich doplňků a změn,  

b) Volba a odvolávání členů orgánů MAS, včetně volby předsedy MAS stanovení počtu členů, jejich 

působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání z funkce, způsob jednání a dobu mandátu. 
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c) Distribuce veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení 

SCLLD, schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro 

výběr projektů, 

d) Projednání a schválení výsledku hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti MAS, 

schvalování rozpočtu MAS a jeho změn a plánu činnosti na další období, 

e) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci 

SCLLD, 

f) Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena - partnera MAS, 

g) Rozhodnutí o zrušení MAS s likvidací nebo o přeměně MAS, 

h) Další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy,  

i) Rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin. 

 

 

Složení členů VH MAS v roce 2017 – Ing, Vlastimil Petřík, Antonín Jelének, Bohuslav Vávra, JUDr. PhDr. Petr 

Kolář Ph.D., Jarmila Hrušková, Anna Vašicová, MUDr. Jarmila Štefánková, Mgr. Antonín Okénka, Miloslav 

Jagoš, Jiří Hrbáč, JUDr. Stanislav Prášek, Mgr. Ivana Majíčková. Ing. Martin Křižan, Ing. Pavel Botek, Milan 

Kostelanský, Petr Horňák, Lenka Fojtíková, Josef Kadlčík, Alena Cíchová, Alena Vyskočilová, Ing. Miloš 

Valenta, Mgr. Vlastimil Vaněk, Josef Vaškových, František Křivák, Hana Habartová, Hana Minaříková, Ing. Jiří 

Prášek, Marie Špirudová, Vít Hrabal, Tomáš Vávra, Ing. Antonín Kolůch, Radek Komárek, Stanislav Tureček, 

Miroslav Minařík, Mirek Malůš, Marie Petrů Dis., Karel Janík, Jan Čerešňák, Lenka Buráňová. 

 

b) Programový výbor MAS  
 

Programový výbor je povinným orgánem MAS plnícím rozhodovací funkci.  

 

Programový výbor tvoří předseda MAS a 6 členů: 

Alena Vyskočilová, Anna Vašicová, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Alena Cíchová, Bohuslav Vávra, Ing. Jiří 

Prášek, Mgr. Vlastimil Vaněk. 

 

Programový výbor plní zejména tyto kompetence: 

a) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s dalšími pracovníky MAS, 

b) Schvaluje výzvy k podávání projektů, 

c) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrové komise, 

d) Svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, 

e) Provádí další související činnosti na rozhodovací úrovni, které nespadají do kompetence jiných orgánů 

MAS. 

 

c) Výběrová komise MAS  
 

Výběrová komise je povinným orgánem MAS plnícím výběrovou funkci. 

 

Výběrovou komisi tvoří 9 členů: Marie Petrů DiS., František Křivák, Jarmila Hrušková, Vít Hrabal, Mgr. 

Antonín Okénka, Antonín Jelének, Lenka Buráňová, Miroslav Kuřimský, Ing. Martin Křižan. 

 

Doba mandátu členů výběrové komise je max. jeden rok, opakované zvolení je možné. 

 

Do kompetence Výběrové komise patří: 

a) Předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, stanovení jejich pořadí podle přínosu k plnění 

záměrů a cílů SCLLD. 

 

 

d) Kontrolní a revizní komise 

 

Kontrolní a revizní komise je povinný kontrolní orgán MAS.  

Kontrolní komise má 3 členy: Mgr. Ivana Majíčková, Ing. Miloš Valenta, Ing. Antonín Kolůch. 
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Do kompetencí kontrolní a revizní komise patří zejména: 

 

a) Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 

b) Dohled nad činností MAS a jejím souladem se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, 

c) Nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených 

údajů, 

d) Svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy 

MAS, 

e) Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS, 

f) Monitoring a hodnocení SCLLD (dozor nad realizací SCLLD a naplňování cílů stanovených v SCLLD, 

zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD a jeho předložení Programovému výboru ke 

schválení).  

 

 

e) Vedoucí zaměstnanec – manažer pro realizaci SCLLD – Jana Bujáková 

 

Je osoba na manažerské pozici s pravomocemi a odpovědnostmi za realizaci SCLLD. Uzavření a ukončení 

pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD schvaluje Valná hromada. Vedoucí 

zaměstnanec je oprávněný jednat za MAS v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví předseda MAS, 

a to zejména jednat v řídících a administrativních záležitostech MAS dle rozhodnutí orgánů MAS.  

 

f) Asistentka: Bc. Olga Slivková 

 Spolupodílí se na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

        2014 -2020 

 Zpracovává administrativní činnosti: 

 Poštovní agenda 

 Komunikace s partnery v území MAS Horňácko a Ostrožsko 

 Aktualizace webových stránek www.leader.ostrozsko.cz 

 Rozvoz časopisu Krajem svatého Antonínka 

 E-mailová komunikace 

 Účast na akcích pořádaných MAS, vzdělávacích seminářích, pracovních jednáních a schůzkách 

 Prezentace organizace MAS Horňácko a Ostrožsko 

 

g) Manažer SCLLD – Mgr. Petra Šilcová 

 

 Realizace komunitně vedeného místního rozvoje vymezeného regionu 

 Zvyšování způsobilosti místních aktérů v provádění projektů 

 Příprava a zveřejňování výzev k podávání žádostí 

 Hodnocení a výběr projektů k podpoře 

 Kontrola a pomoc při realizaci jednotlivých projektů žadatelů 

 Administrace SCCLD dle pravidel OP IRP, PRV, OP Z, OP ŽP 

 Komunikace s Řídícím orgánem IROP 

 Součinnost s ŘO nebo CRR při kontrole projektů na místě v průběhu realizace projektu 

 Účast a zápisy z jednání orgánů MAS HaO 

 Animace CLLD 

 Animace školských zařízení 

 

 

 

h) Účetní MAS: Bc. Michaela Molková 

 

Mezi priority organizace patří i profesionální a bezchybné vedení účetnictví. Chod organizace je z  95 % dotován 

z programu IROP. Organizace je povinna podle jednotlivých etap předkládat ke kontrole veškeré účetní doklady 

na CRR ČR. 

 

 

http://www.leader.ostrozsko.cz/
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Organizační struktura MAS: 

 

 

 
 

Pracovní skupiny SCLLD – vedením PS je pověřen vedoucí manažer SCLLD.  Hlavní náplní činnosti PS je 

spolupráce při tvorbě SCLLD, při monitoringu a připomínkování a navrhování změn. 

Tematické pracovní skupiny: 

1. Nezisková a sociální oblast 2. Podnikání 3. Cestovní ruch 4. Životní prostředí 5. Vzdělávání a 

zaměstnanost 6. Rozvoj obcí 7. Kulturní dědictví  

 

4.  SCLDD 2014 - 2020      

 

Dne 8. 6. 2017 došlo ke schválení strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko na období  

2014 – 2020. Prostřednictvím SCLLD bude MAS v následujících letech rozdělovat dotační prostředky na rozvoj 

regionu ze čtyř operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje 

venkova a Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu životního prostředí. 

 

Akční plán obsahuje programové rámce, které lze podpořit z operačních programu PRV, OPZ, IROP a OP ŽP. 

Současně obsahuje opatření, které bude MAS a aktéři v území realizovat z vlastních nebo jiných finančních 

zdrojů.                                   

 

Strategickým cílem MAS je zlepšit kvalitu života na venkově a dosáhnout udržitelného rozvoje regionu. 

 

Zejména: 

- stabilizovat počet a strukturu obyvatel, 

- zvýšit vzdělanost obyvatel a jejich uplatnitelnost na trhu práce, 

- uchovat kulturní dědictví, 

- posílit lokální ekonomiku a přínosy cestovního ruchu, 

- zkvalitnit veřejné služby a veřejnou infrastrukturu, 

- chránit životní prostředí a účelně využívat zdroje území. 

 

Valná hromada  

Předseda 

Kancelář MAS 
 Účetní 

 Asistentka 

 Manažer 

SCLLD 

Programový 

výbor 
Výběrová komise Kontrolní a revizní 

komise 

Pracovní skupiny 

SCLLD 

Vedoucí pracovník 

SCLLD 

volba 

jmenován

í   

Odborní garanti 
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Míra dosahování strategického cíle je pravidelně sledována pomocí indikátorů strategického cíle. Jde o 

indikátory dopadů, které reflektují nejen činnosti MAS a subjektů v rámci CLLD, ale i další rozvojové aktivity 

směřující ke zlepšení situace v území. 

 

PRV: 

4.1.1.1 Zlepšení technologické vybavenosti podniků 

4.1.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

4.1.1.3 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky místních trhů 

4.1.2.1 Investice do zemědělských podniků 

5.1.1.1 Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky 

6.1.1.1: Lesní cesty 

6.1.1.2: Zvyšování společenského využití lesa 

6.1.1.3: Předávání znalostí a informační akce 

8.2.1: Spolupráce s ostatními MAS 

 

IROP: 

1.1.3.1 Rozvoj infrastruktury pro sociální podnikání 

1.3.1: Vybudování zázemí pro vzdělávací aktivity obyvatel 

2.1.1.1: Zázemí pro sociální služby 

2.2.1.1: Rozvoj škol a školských zařízení 

7.1.3.1: Podpora bezpečnosti dopravy 

7.2.1.1: Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel 

 

OP Z: 

1.1.1.1 Poradenství a vzdělávací aktivity 

1.1.3.2 Rozvoj sociálního podnikání 

1.2.1.1: Spolupráce škol a podnikatelů 

2.1.1.2: Programy pro sociální služby 

2.2.2.1: Prorodinné aktivity 

4.2.1.1 Podpora zahájení podnikání 

 

OP ŽP: 

6.1.3.1 Výsadba dřevin 

 

 

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V RÁMCI REALIZACE SCLLD 

 

 

PRV – 1. výzva 

Příjem žádostí: od 28. 7. 2017 do 11. 8. 2017. 

Registrace na SZIF: 29. 9. 2017. 

Územní vymezení: území celé MAS 

Celková výše alokace 12 350 000,- Kč 

F1 - Zlepšení technologické vybavenosti podniků / 2 100 000,- Kč 

F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů / 1 600 000,- Kč 

F3 - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky místních trhů/ 700 000,- Kč 

F4 - Investice do zemědělských podniků/ 1 400 000,- Kč 

F5 - Zvýšení kvality ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení venkovské turistiky  

3 500 000,- Kč 

F6 - Lesní cesty / 2 400 000,- Kč 

F7 - Zvyšování společenského využití lesa / 300 000,- Kč 

F8 - Předávání znalostí a informační akce/ 350 000,- K 

 

Dne 11.8. 2017 bylo zaregistrováno 40 projektů na MAS. Dne 29. 9. 2017 bylo zaregistrováno 39 projektů 

na RO SZIF. 

 

 

OPZ - 1. Výzva _ ZAMĚSTNANOST 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 2. 2018, 12:00 hod. 

Alokace: 4 440 790,-Kč 
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Místo realizace: území MAS Horňácko a Ostrožsko 

Maximální délka projektu: 36 měsíců 

Časová způsobilost realizace projektu: 31. 12. 2021 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400.000,-Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4 440 790,-Kč 

Míra spolufinancování: dle typu příjemce až 15% 

Způsob financování: ex ante 

 

OPZ _ 1. Výzva _ PRORODINNÁ OPATŘENÍ 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2018, 12:00 hod. 

Alokace: 2.600.000,-Kč 

Místo realizace: území MAS Horňácko a Ostrožsko 

Maximální délka projektu: 36 měsíců 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2021 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400.000,-Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2.600.000,-Kč 

Míra spolufinancování: dle typu příjemce až 15% 

Způsob financování: ex ante 

 

IROP_ 1. VÝZVA _ DOPRAVA 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 12. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2018, 12:00 hod. 

Alokace: 13.157.500,-Kč 

Místo realizace: území MAS Horňácko a Ostrožsko 

Časová způsobilost realizace projektu:1. 1. 2014 - 31. 1. 2020 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500.000,-Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5.000.000,-Kč 

Míra spolufinancování: 5% 

Způsob financování: ex post 

 

 

IROP _ 2. VÝZVA_ROZVOJ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 12. 2017 

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2018, 12.00 hod. 

Alokace: 18.192.500,-Kč 

Místo realizace: území MAS Horňácko a Ostrožsko 

Časová způsobilost realizace projektu: 1. 1. 2014 - 31. 1. 2020 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400.000,-Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 4.000.000,-Kč 

Míra spolufinancování: 5% 

Způsob financování: ex post 

 

 

5. PROJEKTY MAS 

5.1. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou  

 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000327 

 

Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z. s. 

 

MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a 

zájmového a neformálního vzdělávání. 

 

Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, Prioritní osa PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Časové nastavení výzvy pro podání žádosti o dotaci: 1. 2. 2016 – 31. 1. 2018 

 

Výše podpory: 2 772 291,20 Kč. 

Výše podpory:  MAS – dotace 100%, spolufinancování 0% 

 

Území působnosti: 21 obcí ORP Veselí nad Moravou vyjma obce Moravský Písek. 

 

Partneři projektu:  

 MAS Strážnicko, z .s. – partner s finančním příspěvkem 

 

Hlavní cíle projektu: 

 

Místní akční plán vzdělávání je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi 

specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Termín KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol – Kultura 

učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. 

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

 

V rámci MAP je zachycena situace 24 zařízení předškolního a základního vzdělávání (7 samostatných 

mateřských škol, 8 zařízení se základní a mateřskou školou, 9 samostatných základních škol), 1 základní 

umělecká škola a 2 domy dětí a mládeže. Dále se v území nachází 4 střední školy (3 ve Strážnici, 1 ve Veselí nad 

Moravou). 

 

 

5.2. Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003128  

Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD na území MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. 

Realizace od 1 .7. 2015 - 31.12. 2018 

 

Tohoto cíle MAS hodlá dosáhnout prostřednictvím několika dílčích cílů:  

1. úspěšná a bezchybná administrace PRV (osa LEADER)  

2. úspěšná a bezchybná administrace OP IROP a (IV.2)  

3. úspěšná a bezchybná administrace OPZ  

4. úspěšná a bezchybná administrace OP ŽP 

 

5. zvýšení absorpční kapacity území prostřednictvím animace území  

6. zvýšení absorpční kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství 

7. úspěšná a bezchybná realizace a administrace projektů spolupráce v maximálním rozsahu (do vyčerpání 

možné alokace) 

 

Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 8 akcí (seminářů, workshopů, 

aj.) přibližující probíhající činnosti MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V 

období realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 6. výzev. 

 

 

5.3. Animace škol 

 

V rámci realizace SCLLD je kanceláří MAS prováděna i tzv. animace škol. Odpovědný manažer 

bezplatně pomáhá školám v orientaci v oblasti dotací, s přípravou žádostí do OP VVV a následnou 

administrací v průběhu realizace projektů škol. Animace spočívá v: 

 

 metodická pomoc ZŠ a MŠ 

 školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ 
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 konzultační činnost při realizaci projektu 

 metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu 

 metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě 

závěrečné zprávy o realizaci projektu 

 

MAS v rámci animace SCLLD ve školách konzultuje i investiční projekty a možnost jejich podání do 

výzev IROP, příp. do národních výzev. 

 

6. POŘÁDANÉ EXKURZE A SEMINÁŘE NA ÚZEMÍ MAS 

 

6.1. Příklady dobré praxe metody Leader aneb za poznáním kraje vína, krojů, lázní a 

vodní turistiky 

 

Ve dnech 2. 6. –  3. 6. 2017 na naše území zavítali kolegové z MAS Sdružení Splav, z.s. Hlavním cílem pobytu 

byly příklady dobré praxe metody LEADER. Exkurze se účastnili zaměstnanci a členové MAS Sdružení 

Splav, z.s. 

 

Jako první kolegové navštívili Vinařství Ing. Václava Cíchy v Blatnici pod Sv. Antonínkem, kde byly 

představeny projekty jako Technologie pro výrobu vína. Samozřejmostí byla degustace a ochutnávka 

tradičních produktů. Noc strávili v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi, kde byl k vidění další 

z našich projektů a to Výstavba umýváren a wellness klubu u Novoveských jezer. 

 

 

 

     

 

 

          

 

6.2. Příklady dobré praxe v rámci studijní cesty z regionu Hranice 

 

V rozmezí 16. 6. - 17. 6. 2017 se uskutečnila studijní cesta v rámci projektu MAP HRANICE DO 

UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A OKOLÍ. Studijní cesty se účastnili pedagogové z území MAS Hranicko. V 

průběhu akce učitelé navštívili přístaviště Baťova kanálu ve Vnorovech, kde byla představena prohlídka 

pohádkové stezky, zúčastnili se projížďky na lodi, která byla spojena s nabídkou výletů pro děti na kánoích a po 

meandrech řeky Moravy. Součástí akce byl také workshop na téma ,,Společné aktivity škol v rámci projektů 

MAP II. a Implementace MAP“.  
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6.3. Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České  

a Slovenské republice 

  
Ve dnech 2. 10. 2017 – 3. 10. 2017 se konalo Diskusní fórum zaměřené na proklety spolupráce mezi MAS 

v České a Slovenské republice. Fórum se uskutečnilo pod záštitou Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci 

s partnery Sítě regionu Střední Morava. Počet účastníků se vyšplhal na 68 osob a konala se v prostorech 

Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. Akce byla zahájena v 15:00 a ukončena v 13:00 

následující den.  

 

 

Hlavním účelem fóra byla práce týmu PS mezinárodní spolupráce (sběr projektových záměrů). Účastníci 

představili své potřeby a nápady, následně byly rozdělení do pracovních skupin a ve svých pracovních skupinách 

pracovali na zvoleném tématu.  Spolupráce probíhala formou kulatých stolů k projektovým záměrům. Závěrem 

konference proběhla prezentace výstupů konference (projektové záměry). Celkem vznikly 4 pracovní skupiny 

PS mezinárodní spolupráce a z těchto skupin vznikly 4 projektové záměry. 

6.4. Setkání aktérů rozvoje venkova MAS Olomouckého a Zlínského kraje 

Dne 2. 10. 2017 proběhlo Setkání aktérů rozvoje venkova MAS Olomouckého a MAS Zlínského kraje na 

téma První zkušenosti s implementací PRV a příprava na projekty spolupráce. Setkání proběhlo za 

podpory Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupráci s Krajským 

sdružením MAS Zlínského kraje v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  Akce se konala v prostorech 

Kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi. 

 

6.5. Výjezdní zasedání ředitelů MAP Trutnovsko 

Dne 4. října 2017 se vydala skupina ředitelů MŠ a ZŠ a členů realizačního týmu MAP Trutnovsko z 

našeho regionu na cestu na jižní Moravu. Zde byli očekáváni Janou Bujákovou, manažerkou MAS Horňácko 

a Ostrožsko, která skupinu přivítala a pozvala na plavbu po Baťově kanále. Zázemím pro společné setkání a 

pracovně-přátelské jednání se tak stala loď Noe, na jejíž palubě byli přítomní „zaplaveni“ informacemi o historii 
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Baťova kanálu, jeho současné funkci a významu pro region. Hlavním tématem však byla výměna zkušeností 

členů týmů MAP a spolupráce Místních akčních skupin. 

 

7. NÁRODNÍ SÍŤ ROZVOJE VENKOVA ČR A KS MAS 

 

Národní síť rozvoje venkova ČR (www.nsmascr.cz) je sdružení subjektů, podílejících se na rozvoji venkova, 

zejména místních akčních skupin. MAS Horňácko a Ostrožsko je jejím aktivním členem od 21. 8. 2006.  

 

Vedoucí manažer SCLLD MAS, Jana Bujáková je v současné době zástupcem za MAS ZK v pracovní 

skupině mezinárodní spolupráce. 

 

7.1. Gruzie 

 

V létě 2015 byla ve třech gruzínských regionech Kazbegi, Lagodekhi a Borjomi zahájena v rámci 

programu ENPARD (Evropský program pro zemědělství a rozvoj venkova ve třetích zemích) realizace 

pilotního projektu zaměřeného na přenesení přístupu LEADER do gruzínského socio-ekonomického 

prostředí s cílem vyzkoušet novou formu udržitelného rozvoje venkovských regionů. LEADER. 
 

Sdílením zkušeností všech organizací aktivních v oblasti rozvoje venkova (NS MAS, PIN (Člověk v tísni), 

MERCY CORPS (NNO s celosvětovou působností), FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), 

ENPARD, UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů) aj.) se podařilo přispět ke zformování 

národních politik a Programu rozvoje venkova na období 2017-2020. 

 

Dne 17. 7. 2017 - 31. 7 . 2017 se manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko zúčastnila zahraniční cesty do 

MAS Kazbegi v Gruzii v obci Stepantsminda. Náplní návštěvy byl přenos příkladů dobré praxe, a to zejména 

zkušenosti s fungováním Folklórního fondu a zkušenosti týkající se spolupráce s drobnými podnikateli. 

 

Zástupci MAS Kazbegi nám představili projekty, které byly podpořeny v rámci strategie LEADER. 

V rámci území MAS bylo podpořeno celkem 63 projektů. 

 

 

 

7.2. Valná hromada NS MAS Valtice 

 

Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky se konala dne 15. 11. 2017 v prostorech 

státního zámku Valtice. Valná hromada byla usnášeníschopná a schválila Stanovy NS MAS a členské 

příspěvky NS MAS ve výši 15 000 Kč na rok. 

 

http://www.nsmascr.cz/
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7.3. LeaderFEST 2017  

 

Ve dnech 30. 5. 2017 – 1. 6. 2017 jsme se zúčastnili akce „LeaderFEST 2017 v Hlinsku“  v Pardubickém 

kraji. V těchto dnech probíhali setkání místních akčních skupin s ostatními aktéry venkova a širokou 

veřejností, workshopy, semináře, debaty a bohatý doprovodný program na témata budoucnost metody 

LEADER, MAS v PRV a v dalších operačních programech.  

 

Místní akční skupiny z České republiky, Polska, Slovenska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se v diskuzích 

vrátily k podstatě metody LEADER. Setkání sloužilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů 

venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. 

 

7.4. Národní konference Venkov 2017 

 

Ve dnech 1. – 3. Listopadu 2017 jsme se zúčastnili 9. Národní konference VENKOV 2017, která se konala 

v obci Dříteč v Pardubickém kraji. Konference byla zaměřena na tato témata týkající se venkova: Agroturistika a 

podnikání na venkově, Sociální podnikání/zemědělství, Zemědělství, lesní hospodářství a krajina, Subsidiarita a 

víceúrovňová správa. V rámci exkurzí jsme získali praktické zkušenosti z realizovaných projektů a poznali 

specifika jiného venkovského regionu. 

 

   8. ANIMACE SCLLD  

 

Již několikátým rokem jsou pravidelně aktualizovány webové stránky MAS Horňácko a Ostrožsko 

www.leader.ostrozsko.cz.  

 

 
 

 

V rámci propagace MAS jsou využívány stránky Facebook, které jsou taktéž pravidelně aktualizovány 

(https://www.facebook.com/MASHornackoAOstrozsko/). 

 

8. 1. Gulášový festival 2018 a propagace činnosti MAS 

 

Dne 29. 4. 2017 se uskutečnil již tradiční Gulášový festival, jednalo se o třetí ročník. Akce se jako každoročně 

konala v prostorech Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi. Festival vznikl za spolupráce Slováckého 

dvora a Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. Soutěže o nejlepší guláš se účastnilo celkem devět 

soutěžních týmů. K poslechu hrála Horňácká CM a programem provázel herec Slováckého divadla 

z Uherského Hradiště, David Vaculík. 

 

 
 

http://www.leader.ostrozsko.cz/
https://www.facebook.com/MASHornackoAOstrozsko/


Výroční zpráva 2017 

 

Stránka 17 z 18 
 

9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017 

 

VÝNOSY 

Přijaté dotace SZIF, projekty spolupráce 2 588 693,59 Kč 

Členské příspěvky 242 855,00 Kč 

Jiné výnosy, příspěvky na projekty, stravenky, 

služby 
91 567,29 Kč 

Úroky 0,00 Kč 

VÝNOSY CELKEM 2 923 115,88 Kč 

  

NÁKLADY 

Spotřeba materiálu, PHM, kancelářské 

potřeby 
327 088,32 Kč 

Služby, nájemné, realizace projektů 

spolupráce, provoz MAS, 
441 801,60 Kč 

Mzdové náklady MAS, projekty spolupráce 2 043 023,00 Kč 

Daně a poplatky 5 150,00 Kč 

Úroky, bankovní poplatky, pojištění 159,00 Kč  

Dary  - Folklórní fond MAS, ostatní 0,00 Kč 

Jiné náklady, úroky z úvěru, pojištění vozu, 

bankovní poplatky 
55 794,60 Kč 

Odpisy  196 822,00 Kč 

NÁKLADY CELKEM 3 069 838,82 Kč 

   

Hospodářský výsledek - 146 722,94 Kč 

   

Finanční majetek  481 159,84 Kč 

    

AKTIVA 7 068 701, 46 Kč 

PASIVA 7 068 701, 46 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2017 

 

Stránka 18 z 18 
 

10. PLÁN DO ROKU  2018 

 

V roce 2018 je hlavní prioritou docílit splnění naplánovaných milníků v rámci realizace strategie MAS 

Horňácko a Ostrožsko na období 2014 – 2020. Profesně rozvíjet tým zaměstnanců MAS v rámci zajištění 

správné administrace 4 operačních programů a všech zaregistrovaných a podpořených projektů, provádění 

odborného dotačního poradenství pro žadatele a příjemce. Rozvíjet činnost organizace také směrem ke 

spolupráci v regionu realizací individuálních projektů MAS: 

 

 Projekt MAP II.  ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 

 Projekt spolupráce družin MAS Horňácko a Ostrožsko 

 Výsadba dřevin na území CHKO MAS Horňácko a Ostrožsko 

 Provozní a animační činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko 2019 -2022 

 Příprava projektů národní a mezinárodní spolupráce, případně dalších potřebných integrovaných 

projektů v území MAS. 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Jana Bujáková, Bc. Olga Slivková 

Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 7. 6. 2018 

Ve Veselí nad Moravou dne: 14. 5. 2018 


