Úvod
Na našem území MAS Horňácko a Ostrožsko najdete mnoho pokladů
– studánky, čiré potoky, lesnaté bělokarpatské stráně, nedotčené zákoutí lužní
krajiny, dýcháte čistý až omamný javořinský vzduch, který umocňuje drsnost
a průzračnost přírody. Je toho tolik, co můžete obdivovat. A proto je těžké
zvolit, z kterého konce začít…
Hlavním cílem snažení členů MAS je další zkvalitnění života svých obyvatel
a využívání potencionálu přírodních krás, které nabízí toto území.
Rok 2011 byl pokračováním v těchto snachách, což se můžete dočíst na
následujících stránkách. Děje se tak především naplňování SPL i projektů
spolupráce, které MAS na svém území realizuje.
Jednou z důležitých změn bylo rozšíření členské základny o neziskové
organizace a podnikatele. Nejenom tyto organizace a podnikatelé napomohou
vnést do MAS nové myšlenky a zkušenosti. Zachycení nových impulsů
a nápadů si také slibujeme od nově zřízených pracovních skupin, které jsou
zaměřeny na specifické oblasti - podpora dětí a mládeže, rozvoj cestovního
ruchu, podpora drobného podnikání a podpora kulturního dědictví.
Za naplňování společných cílů bych rád poděkoval všem členům valné
hromady, zaměstnancům a všem, kteří se svou prací a aktivitami do činnosti
MAS dobrovolně zapojili
Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda MAS Horňácko a Ostrožsko.
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Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, o. 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.
Sídlo: Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 270 16 005
Tel.: 572 503 961, 572 501 425,
Mobil: 724 503 950, 725 762 720
E-mail: http://www.leader.ostrozsko.cz
bankovní spojení: Komerční banka Veselí nad Moravou č. ú. 35-4627250247/0100
MAS Horňácko a Ostrožsko vznikla za účelem vytvoření společné strategie trvale udržitelného
rozvoje a její implementace za použití podpory všech možných prostředků kraje, státu, EU a jiných.
Činnost MAS vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
a Programu rozvoje venkova 2007–2013. Tyto dokumenty umožňují mimo podpory zemědělství a
kvality života na venkově také rozvoj partnerství Leader.
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.
MAS Horňácko a Ostrožsko sdružuje celkem 16 obcí. 5 obcí Zlínského kraje a 11 obcí
Jihomoravského kraje a pokrývá většinu území mikroregionu Ostrožsko (bez Veselí nad Moravou) a
mikroregionu Horňácko (bez obce Tasov) viz tabulka 1.
Do MAS spadá katastrální území těchto obcí a měst:
Ostrožsko: Uherský Ostroh, Hluk, Ostrožská Nová Ves, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Ostrožská
Lhota, Boršice u Blatnice, Blatnička.
Horňácko: Velká nad Veličkou, Lipov, Louka, Nová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Suchov, Kuželov,
Malá Vrbka.

Rozloha regionu je 264,79 km2, hustota obyvatel 100,49 obyvatel/ km2 a počet obyvatel v roce
založení MAS (2005) 26 610. Katastrální území MAS je znázorněno na mapě 1.
Počet obyvatel při aktualizaci SPL v červnu 2011 činil 25 943.
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JAKÝ BYL ROK 2011

1.

Členská základna

Začátkem roku 2011 MAS obnovila a rozšířila členskou základnu z 20 na 28 členů. Bylo
přijato 12 nových členů z řad neziskových organizací a podnikatelů. Veřejná správa je
zastoupena pouze 8 členy. Rozhodující převahu v nejvyšším orgánu MAS mají členové z řad
podnikatelů a neziskových organizací (71 %), veřejná správa je zastoupena v menší míře (29
%).
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A) Noví členové MAS Horňácko a Ostrožsko:
1. Matice svatoantonínská, o. s., Marie Špirudová, statutární zástupce
2. Český svaz včelařů, základní organizace O. N. Ves, František Nešpor, pověřený
zástupce
3. Centrum otevřená škola, příspěvková organizace, Eva Zajícová, statutární zástupce
4. Sportovně střelecký klub Uherský Ostroh, Miroslav Malůš, statutární zástupce
5. Haštera, o. s., Ivan Klauda, pověřený zástupce
6. Sport Hluk, příspěvková organizace, Karel Bojko, ředitel
7. Mužský pěvecký sbor, o. s., Boršičané, Vít Hrabal, jednatel
8. Koštýř, o. s., Ing. Libor Zlomek, statutární zástupce
9. Český svaz včelařů, o. o., základní organizace Uherský Ostroh, Mgr. Vlastimil Vaněk,
pověřený zástupce
10. Tiling c. z., Lenka Buráňová, jednatelka společnosti
11. Fotbalový klub, O. N. Ves, Antonín Kalný, pověřený zástupce
12. Radek Komárek – hostinská činnost, Radek Komárek, statutární zástupce
Složení členské základny bylo v roce 2011 následující: 8 obcí, 8 podnikatelských subjektů a
12 nestátních neziskových organizací.

2.

Orgány MAS a zaměstnanci MAS

a) Valná hromada členů občanského sdružení
Je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové MAS. Složení v roce 2011:
Předseda MAS - Mgr. Vlastimil Vaněk
Místopředseda MAS – Ing. Jiří Prášek
Ostatní členové MAS - Stanislav Tureček, Mgr. Antonín Okénka, Alena Vyskočilová, Anna
Vašicová, Antonín Jelének, Karel Bojko, Ing. Libor Zlomek, Vladimír Švihel, Milan Švrček, František
Křivák, Ing. Jiří Pšurný, Jarmila Hrušková, Ladislav Franta, Ing. Antonín Kolůch, Marie Petrů Dis.,
Radek Komárek, Marie Cíchová, Bohuslav Vávra, Eva Zajícová, František Nešpor, Ivan Klauda, Vít
Hrabal, Lenka Buráňová, Miroslav Malůš, Antonín Kalný, Marie Špirudová
Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně manažer, a to písemnými pozvánkami. VH má
ve své kompetenci:
 přípravu záměrů a strategií,
 schvaluje výběr projektů žadatelů včetně rozsahu jejich financování státní dotací,
předložených valné hromadě Programovým výborem,
 schvalování stanov MAS, jejích doplňků a změn,
 volí orgány sdružení,
 jmenuje manažera a účetní,
 projednává zprávy o hospodaření a činnosti MAS za uplynulý rok, schvaluje rozpočet a plán
činnosti na další období,
 rozhoduje o vyloučení člena z MAS,
 rozhoduje o zrušení MAS a způsobu likvidace jejího majetku,
 další rozhodnutí, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo která se zásadním způsobem
týkají činnosti MAS.
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b) Programový výbor MAS
Výkonný orgán sdružení je 6členný. Složení v roce 2011: Alena Vyskočilová, Anna Vašicová,
Antonín Jelének, Karel Bojko, Ing. Libor Zlomek, Ing. Jiří Prášek.
Podílí se na přípravě SPL. Mezi další činnosti patří:
 hodnocení kritérií přijatelnosti,
 schvalování výběru projektů provedených výběrovou komisí a schválený výběr předává ke
schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět výběrové komisi se svými
připomínkami k doplnění,
 provádí další související činnosti.
c) Výběrová komise MAS
Je orgánem MAS, který tvoří 6 členů MAS. Složení v roce 2011: Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří
Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Jarmila Hrušková, Vladimír Švihel.
Do působnosti výběrové komise patří zejména:
 hodnocení a výběr projektů předložených žadateli,
 předkládání vybraných projektů ke schválení programovému výboru,
 provádí další související činnosti.
Členové výběrové komise jsou voleni na jednání valné hromady a jejich jmenování musí být
odhlasováno nadpoloviční většinou.
d) Monitorovací výbor
Je odborným orgánem společnosti a je složen ze tří členů.
Složení v roce 2011: Stanislav Tureček, Mgr. Antonín Okénka, Ing. Barbora Galliová
Mezi činnosti vykonávané monitorovacím výborem patří:
 dozor nad realizací SPL,
 kontrola dodržování pravidel pro administrativní proces s důrazem na hodnocení a výběr
projektů,
 pomoc s přípravou žádostí žadatelům,
 kontrola plnění podmínek prováděných projektů,
 provádění kontrol realizace projektů,
 zpracovává podklady pro jednání monitorovacího výboru.
e) Pracovní skupiny
MAS má vytvořeny 4 pracovní skupiny na monitorování jednotlivých oblastí regionu. Pracovní
skupina je složena z jednoho členu MAS (popřípadě významné neziskové organizace v regionu) a
dvou dobrovolníků:
 Pracovní skupina pro podporu dětí a mládeže – vedoucí skupiny Karel Bojko
 Pracovní skupina pro rozvoj cestovního ruchu – vedoucí skupiny Vladimír Švihel
 Pracovní skupina pro podporu drobného podnikání – vedoucí skupiny Vladimír Hanák
(Cech blatnických vinařů)
 Pracovní skupina pro podporu kulturního dědictví – Marie Špirudová (Matice
svatoantonínská)
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f) Hlavní manažer MAS: Jana Bujáková
Je oprávněný jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární
zástupci MAS, a to zejména jednat v administrativních záležitostech sdružení. Do jeho náplně práce
spadají tyto činnosti:
 jedná za sdružení s partnery sdružení,
 koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu,
 koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu,
 zajišťuje poradenství pro partnery sdružení,
 zajišťuje vzdělávání pro partnery sdružení,
 zastává funkci tiskového mluvčího sdružení,
 zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
 zajišťuje lobbing ve prospěch sdružení a regionu Horňácko a Ostrožsko,
 koordinuje činnost monitorovacího výboru,
 připravuje návrh rozpočtu sdružení,
 navrhuje personálním složení sdružení,
 přijímá žádosti a provádí administrativní kontrolu těchto žádostí.
Je jmenován valnou hromadou.
g) Projektový manažer MAS: Ing. Barbora Galliová
Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS. Poskytuje poradenství potencionálním
žadatelům, spolupracuje na dalším rozvoji a propagaci organizace.
Projektový manažer je podřízen hlavnímu manažerovi MAS.
h) Účetní MAS: Iva Čechová
Mezi priority organizace patří i profesionální a bezchybné vedení účetnictví. Chod organizace je z
90 % dotován z programu Leader. Organizace je povinna podle jednotlivých etap předkládat ke
kontrole veškeré účetní doklady na RO SZIF. Paní Iva Čechová je zaměstnána na 0,5 úvazek
z programu Leader a na 0,3 úvazku z projektu spolupráce Školy pro venkov.
i) Regionální manažer týmu pro projekt spolupráce Školy pro venkov: Mgr. Vlastimil Vaněk
Od listopadu 2010 je zaměstnán Mgr. Vlastimil Vaněk na poloviční úvazek, hrazený z projektu Školy
pro venkov. Náplní je koordinace, předávání informací, zkušeností, sběr podkladů a kontrola
naplňování aktivit projektu Školy pro venkov.

Jednání pracovních skupin, Ostrožská Nová Ves
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3.

Strategický plán Leader v roce 2011

 Dne 20. 5. 2008 byla MAS Horňácko a Ostrožsko vybrána Ministerstvem zemědělství ČR
v prvním kole mezi 48 MAS z celé ČR, které uspěly se svojí žádostí o realizaci tzv. strategického
plánu Leader. To znamená, že MAS získala až do roku 2013 finanční prostředky, kterými bude
naplňovat svůj strategický plán.
Principy, které jsou pro filozofii LEADERu charakteristické a které představují
kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na
plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních
mikroregionech, konkrétními lidmi.
Cílem programu Leader MAS Horňácko a Ostrožsko je propojení obnovy rozvoje vesnic
s podporou cestovního ruchu, podporou místních produktů a lidových tradic. Celý grantový
program je posílen horizontálním inovačním přístupem, který bude mít za cíl zachránit lidové
tradice, např. slovácký tanec verbuňk.
Vize MAS Horňácko a Ostrožsko je řešena prostřednictvím 7 dotačních opatření:
FICHE 1 – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU – UBYTOVÁNÍ A SPORT je v souladu
s OSOU III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV
ČR 2007-2013
FICHE 2 – ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VZHLEDU
OBCÍ je v souladu s OSOU III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova PRV ČR 2007-2013
FICHE 3 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ je v souladu s OSOU III. – Kvalita
života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV 2007-2013
FICHE 4 – OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA je v souladu
s OSOU III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV
ČR 2007-2013
FICHE 5 – PODPORA DROBNÝCH VÝROBCŮ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ je v souladu
s OSOU I. – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV ČR 2007-2013
FICHE 6 – PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ je v souladu s OSOU I. – Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV ČR 2007 -2013
FICHE 7 – PODPORA DROBNÝCH PODNIKATELŮ je v souladu s OSOU III. – Kvalita života
ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV ČR 2007 -2013

3.1.

Střednědobé hodnocení – červen 2011

Sebehodnocení činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko:
Hodnocení bylo prováděno na základě dotazníkového šetření mezi členy MAS k datu 16.6.2011.
Byly hodnoceny tyto oblasti:
A)
Kvalita členské základny MAS (hodnoceno na procenta)
Výsledek: Nejvíce odpovídali členové MAS 40 %, vlastní aktivita členů vyhodnocena na 40 %,
vyrovnané zastoupení členů podle sektorů v MAS 93 %, členové žadateli dotace 33 %, členové
příjemci dotace 60 %, Změna členů v rozhodujících orgánech – Ne 100 %, práce členů MAS
dobrovolně – Ano 86 %.
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B) Způsob a kvalita práce místní akční skupiny (známkování od 1-5)
Výsledek: Má jasně definované poslání 2, Naplňuje cílevědomě své poslání 1, Porovnává se s dalšími
MAS 1, Spolupracuje na projektech 1, obohacuje sortiment služeb 3, má potřebné materiální vybavení
1, pracovníky 1, odborníky 1, prezentuje se na veřejnosti 1, publikuje výroční zprávy 1, má zajištěno
financování aktivit více zdroji 2, realizuje projekty mimo PRV 2, má porozumění ze strany
samosprávy, krajů 2.
A) Srovnání fungování MAS v roce 2008 proti 2011 (známkování 1-5)
B) Výsledek: Méně zkušeností než dnes 3, méně otevření než dnes 1, méně majetku 1, menší
podíl na rozhodování 1, méně volných fin. prostředků 3.
C) Co by MAS potřebovala pro plnění stanovených cílů? (známkování potřebnosti 1-5)
C) Výsledek: Další konkrétní výsledky 2, dosahovat dlouhodobé cíle 2, více materiálních,
personálních, finančních zdrojů 2-3, větší počet aktivitních členů 3, příspěvky na svou činnost
mimo PRV 3, rozšiřování činností a kvality 3, atmosféru úspěšnosti 2, větší uznání od veřejné
správy 3, pozitivní vnímání od podnikatelů, neziskovek a veřejné správy 3.
D) Jak kvalitně zvládá MAS realizaci a administraci projektů? (známkování od 1-5)
D) Výsledek: Má MAS jasná pravidla 1, propaguje své území 1, poskytuje poradenství 1,
přistupuje k žadatelům rovnocenně 1, transparentně vybírá projekty 1, má ošetřen střet zájmů
o hodnotitelů 1, informuje dostatečně MAS neúspěšné žadatele 1, je schopna pomáhat
příjemcům s realizací projektů 1, je MAS schopna účinně kontrolovat realizaci projektů 1.
E) Plnění základní funkce MAS (známkování od 1-5)
E) Výsledek: MAS působí ve funkci nadace 1, Mas působí ve funkci rozvojové agentury 2, je
motorem pozitivních změn v regionu 2.
F) Které oblasti by měla MAS v budoucnu nejvíce podporovat?
Výsledek: Opravy a budování pro volnočasové aktivity, podnikání drobných podnikatelů, kulturní
dědictví venkova, zpracování místních zemědělských produktů, opravy komunikací, cestovní ruch,
zemědělství, ochrana přírody.
G) Které MAS jsou v okolí nejrozvinutější, nejaktivnější, s výbornými výsledky?
Výsledek: 14 x MAS Horňácko a Ostrožsko, 2 x MAS Strážnicko, 2x MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu, 1x MAS Hornolidečsko, 1 x MAS Východní Slovácko, 1 x MAS Bojkovsko, 1 x MAS
Buchlov.
Závěr střednědobého hodnocení MAS Horňácko a Ostrožsko:
Pokračovat v realizaci SPL a plánovaných aktivitách
1. Realizaci SPL „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“ 2011-2013.
2. Rozdělování podpory v rámci Folklorního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko. Aktivita je
realizována v souvislosti s naplňováním inovace SPL napříč všemi dotačními opatřeními
propojením spolupráce obyvatel regionu Horňácka a Ostrožska se zaměřením na oblast folklorních
a kulturních aktivit, především na záchranu lidového tance verbuňk.
3. Realizaci vzdělávacího projektu „ Školy pro venkov II.“
4. Realizaci projektu mezinárodní spolupráce Na co chodit pěšky, když mohou být běžky.
5. Realizaci projektu mezinárodní spolupráce „ Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě“.
6. Realizaci projektu národní spolupráce „ Moravské a slezské ovocné stezky“ ve spolupráci dalších
6 regionů MAS.
7. Aktivitní propagace činnosti MAS a podpořených projektů.
8. Aktivní spolupráce s regiony MAS Zlínského kraje, společné prosazování zájmů na národní
úrovni pomocí organizace Národní sítě MAS ČR.
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3.2.

Aktualizace SPL – červen 2011

Na základě prováděného monitoringu, dotazníkového šetření v rámci střednědobé evaluace SPL MAS
Horňácko a Ostrožsko schválené na VH MAS dne 16. 6. 2011 byla provedena aktualizace SPL
„Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel 2007 - 2013.“
Významné změny v SPL:
1) Zvedení nového strategického cíle a priority
Strategický cíl 4 - Zlepšit kvalitu života obyvatel
Priorita 4: Podpora stávajících a nových podnikatelských aktivit v regionu
Strategický cíl: Zlepšit kvalitu života obyvatel
Zvýšení diverzifikace (rozvoje nových podnikatelských aktivit) a udržitelnosti
zemědělského hospodářství na venkově
Specifické cíle: Zvýšit konkurenceschopnost drobného podnikání na venkově
Zvýšit produkci místních produktů
Rozšířit spektrum služeb pro místní obyvatele
Posílit stabilitu podniků
Posílit udržitelnost zemědělského hospodářství v oblastech LFA a u podniků
s ekologickou formou hospodaření
Rozvinutí služeb pro podporu drobného podnikání vytváří možnost na
vznik nových pracovních míst  snížení nezaměstnanosti v regionu.
Fiche 6 : Podpora zemědělských podnikatelů
Fiche 7 : Podpora drobných podnikatelů
2)

Zavedení dvou nových Fichí:

FICHE 6 – PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ je v souladu s OSOU I. – Zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRV 2007-2013
Fiche je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělských podniků, zachování zaměstnanosti
v zemědělství na venkově. V regionu MAS se nachází zemědělci, kteří mají nedostatečné podmínky
k podnikání, mají omezené příležitosti v čerpání dotací a minimální možnosti odbytu a distribuce
vlastních produktů prvovýroby.
FICHE 7 – PODPORA DROBNÝCH PODNIKATELŮ je v souladu s OSOU III. – OSOU III. –
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRV 2007-2013
Fiche je zaměřena na podporu drobných podnikatelů (spadajících do tzv. mikropodniku) v oblasti
nezemědělských aktivit. Cílem je - vytvoření příznivých podmínek pro podnikání, zvýšení
zaměstnanosti, minimalizování nejčastějších překážek v podnikání a podpora začínajícím
podnikatelům.
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3.3.

Strategický plán Leader – podpořené projekty

Na realizaci strategického plánu Leader s názvem „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a
řemesel“ nám byla Ministerstvem zemědělství ČR pro rok 2011 přidělena alokace ve výši
6 105 574 Kč. Z této částky byly určeny finanční prostředky ve výši 1 221 114 Kč na režijní
výdaje MAS, opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina a na podporu projektů ve výši 5 594 679
Kč, opatření IV. 1. 2. realizace místní rozvojové strategie.
Organizační složky Místní akční skupiny v určeném intervalu, podle smluvních pravidel a podmínek
platných pro MAS, vyhlásily v roce 2011 dvě výzvy na projektové žádosti, které MAS Horňácko a
Ostrožsko hodnotila a doporučovala ke schválení. Při výběru a hodnocení projektů byly dodrženy
administrativní postupy stanovené ve Strategickém plánu Leader. Bylo taktéž prováděno místní šetření
projektů před jejich realizací a při každé výzvě byla zorganizována veřejná obhajoba projektů.
V roce 2011 byla vyhlášena 6. výzva, s registrací projektů na RO SZIF v červnu 2011 a 7. výzva,
s registrací projektů na RO SZIF v říjnu 2011. Pozdější vyhlášení 6. výzvy bylo z důvodu aktualizace
Pravidel a Fichí.
V 6. výzvě byly vyhlášeny 4 Fiche. Do výzvy se přihlásilo 18 žadatelů. Podpořeno k financování
bylo 13 projektů.





Fiche 1 Ubytování a sport ……………………. přidělena dotace ve výši 444 023 Kč
Fiche 3 Občanské vybavení a služby……….. přidělena dotace ve výši 1 810 795 Kč
Fiche 4 Ochrana kulturního dědictví ……….. přidělena dotace ve výši 2 171 006 Kč
Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produkt… …dotace ve výši 266 800 Kč

6. výzva MAS Horňácko a Ostrožsko – červen 2011
Název (jméno) žadatele

Název projektu

Fiche 1
Mikroregion Ostrožsko, svazek obcí pro celkový
rozvoj zájmové oblasti
František Černobýl

Půjčovna lodiček Přízámčí Uh. Ostroh
Malokapacitní ubytovací zařízení

Výše
dotace (Kč)
160 934,283 089,444 023,-

Fiche 3
Obec Malá Vrbka

Hospodářská budova pro sportovní areál

332 253,-

Český svaz včelařů Základní organizace
Uherský Ostroh
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace
Ostrožská Nová Ves
Suchovjan, o. s.

Materiální dovybavení ostrožských včelařů

206 640,-

Materiální dovybavení novoveských včelařů

337 328,-

Krojové vybavení folklorního souboru Suchovjan

468 000,-

Slovácký krúžek Háječek, Ostrožská Lhota

Rekonstrukce Lidového domku Háječek čp. 143

206 908,-

Město Uherský Ostroh

Dětské hřiště pro MŠ Sídliště

259 666,1 810 795,-

Fiche 4
Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice
Obec Ostrožská Nová Ves

Rekonstrukce kulturní památky kostela Svaté Kateřiny v
Boršicích u Blatnice - 1. etapa
Rekonstrukce památkového domku č. p. 377
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Obec Louka
Římskokatolická farnost Nová Lhota

REVITALIZACE KAMENNÉHO KŘÍŽE S KORPEM
KRISTA V LOUCE
Sanace vlhkosti kostela sv. Matouše v Nové Lhotě

154 170,528 501,2 171 006,-

Fiche 5
Zlomek&Vávra

Modernizace provozovny na výrobu vína - vinařství
Zlomek&Vávra

Celkem rozděleno

266 800,266 800,4 692 624,-

V 7. výzvě byly vyhlášeny 4 dotační opatření. Jelikož byla 7. výzva po aktualizaci SPL,
byly poprvé vyhlášeny i 2 nové Fiche 6 a 7. Do výzvy se přihlásilo 7 žadatelů. Podpořeno
k financování bylo všech 7 projektů.





Fiche 1 Ubytování a sport ………………………………….
Fiche 5 Podpora drobných výrobců místních produktů…...
Fiche 6 Podpora zemědělských podnikatelů ………………
Fiche 7 Podpora drobných podnikatelů…………………….

žádný žadatel
dotace ve výši 381 955 Kč
dotace ve výši 510 100 Kč
žádný žadatel

7. výzva MAS Horňácko a Ostrožsko – říjen 2011
Název (jméno) žadatele

Název projektu

Výše dotace
(Kč)

Ing. Luděk Křápek

Modernizace vinařství - Ing. Luděk Křápek

132 500,-

Jaroslava Staňková

Pořízení mlýnkoodstopokovače a technologie řízeného
kvašení

249 455,-

Fiche 5

381 955,-

Fiche 6
Ing. Václav Cícha

Rosič do vinice

85 000,-

Michal Janás

Pořízení nového traktoru

120 000,-

Ing. Luděk Křápek

Modernizace vinohradnictví - Ing.Luděk Křápek

76 000,-

Mgr. Pavla Kopečná Hrušková

Stroje nám pomáhají v práci

59 100,-

Ing. Lukáš Prášek

Doplnění příslušenství traktoru

180 000,510 100,-

Celkem

902 055,‐
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3. 4.

Naplňování finančního plánu SPL 2007-2011:

MAS Horňácko a Ostrožsko podpořila od roku 2008 celkem 50 projektů, které získaly
dotaci ve výši 25 684 889 Kč. Průměrná výše získané dotace na jeden projekt činí 513 698 Kč.
Ke konci roku 2011 bylo úspěšně zrealizováno a proplaceno 30 projektů.
Finanční a procentuální naplňování dotačních opatření v období 2008–2013, po
aktualizaci SPL a evaluaci:
Fiche






1 – Podpora cestovního ruchu -Ubytování a sport
5 projektů
2 957 660 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………. 11,5 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………….6,58 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 …………………………. 20 %

Fiche






2 – Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
15 projektů, Fiche naplněna v roce 2010
9 478 897 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...21 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2010 …………………………..21 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 …………………………..21 %

Fiche






3 - Občanské vybavení pro děti a mládež
15 projektů, Fiche naplněna rokem 2011, nebude dále vyhlašována
8 190 234 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...31,8 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………… 18,2 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 …………………………..18 %

Fiche






4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
7 projektů
3 889 243 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...15,1 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………..…8,65 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 ………………………….13 %

Fiche






5 – Podpora drobných výrobců místních produktů
3 projekty
648 755 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...2,23 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………..…1,44 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 ………………………….3 %

Fiche






6 – Podpora zemědělských podnikatelů
5 projektů
520 100 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...2,02 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………..…1,16 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 ………………………….3 %
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Fiche






7 – Podpora drobných podnikatelů
0 projektů
0 Kč
Procentuální podíl z doposud rozdělované finanční alokace………………...0 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2011 ………………………..…0 %
Procentuální podíl plánovaný do konce roku 2013 …………………………. 4 %

Finanční plnění SPL:
Plánovaná hodnota 81 %. Skutečná hodnota 57 %. Zbývající plnění 24 %.
Finanční plnění je naplňováno v souladu s postupnou realizací SPL 2008-2013. Zbývajících 24 % by
mělo být naplněno jen na základě splnění předběžného plánu alokace, která by měla být přidělena na
základě výpočtu základu, bonusu a hodnocení na MAS do konce roku 2013.

3. 5. Plnění monitorovacích indikátorů stanovených v
Ostrožsko, rekapitulace 1.–7. výzva

SPL MAS Horňácko a

Na základě monitoringu a provedeného střednědobého hodnocení SPL byly upraveny
monitorovací indikátory na období 2008-2013
Fiche 1 – Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport - byla vyhlášena ve čtyřech výzvách.
Podle finančního plánu SPL bude Fiche vyhlašována do konce roku 2013.
Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota
2.–7. výzva

% dosažení cílové
hodnoty

4

0

0

3

1

33,3

Počet
podnikatelských
subjektů
zapojených do kulturních aktivit

8

3

37,5

Počet vytvořených pracovních míst

3

0

0

Počet upravených povrchů
objekty = výsadba zeleně

8

2

25

Ukazatele MAS Fiche 1
Počet nově vytvořených ubytovacích
zařízení
Počet nově vytvořených půjčoven
sportovních potřeb

před

Půjčovna lodiček, Mikroregion Ostrožsko
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Fiche 2 – Zlepšení technické a dopravní infrastruktury a vzhledu obcí - byla vyhlášena ve dvou
výzvách. Kritéria jsou naplněna. Podle finančního plánu SPL není od roku 2009 již vyhlašována.
Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota
1.–2. výzva

% dosažení cílové
hodnoty

6

6

100

9

9

100

317

317

100

Počet hodin dobrovolné práce

0

0

100

Počet zakoupené techniky pro údržbu
v souvislosti s projektem

19

19

100

Ukazatele MAS Fiche 2
Počet podpořených projektů na
rekonstrukci komunikací
Počet projektů na úpravu veřejných
prostranství
Počet lidí z řad veřejnosti, kteří se
zapojili do přípravy a realizace
projektů

Komunikace a parkoviště, Velká nad Veličkou

Revitalizace zeleně v ulici Lhotská a park
Hrdinů, Ostrožská Nová Ves
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Fiche 3 – Občanské vybavení pro děti a mládež - byla vyhlášena ve třech výzvách. Kritéria jsou
naplněna. Podle plánu SPL nebude Fiche 3 již vyhlašena.
Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota
2.–6. výzva

% dosažení cílové
hodnoty

Počet zrekonstruovaných budov

6

6

100

Počet kulturních, společenských a
sportovních programů/akcí za rok

60

63

105

Počet vybudovaných či obnovených
ploch pro děti

4

6

150

Počet nově vytvořených pracovních
míst

0

0

0

Ukazatele MAS Fiche 3

Vybavení ostrožských včelařů, Uherský Ostroh, Vybavení novoveských včelařů, Ostrožská Nová Ves
(foto při kontrole SZIF)
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Víceúčelový dům, Ostrožská Lhota
Fiche 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - byla vyhlášena ve dvou výzvách.
Podle finančního plánu SPL bude Fiche vyhlašována do konce roku 2013.
Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota
2.–6. výzva

% dosažení cílové
hodnoty

Počet studií a koncepcí

3

1

33,3

Počet zrekonstruovaných objektů
kulturního dědictví venkova

8

2

25

Počet zrekonstruovaných
v havarijním stavu

8

2

25

10000

6010

60,1

Ukazatele MAS Fiche 4

Počet návštěvníků za rok

objektů

Obnova fasády kostela, Hrubá Vrbka
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Fiche 5 – Podpora drobných výrobců místních produktů – v roce 2011 vyhlášena 2x.
Doposud nebyla podána v tomto dotačním opatřením žádost o platbu.
Podle finančního plánu SPL bude Fiche vyhlašována do konce roku 2013.
Ukazatele MAS Fiche 5
Počet vytvořených nových
pracovních míst
Počet inovativních technologií
Zvýšení příjmů příjemce

Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota

% dosažení cílové
hodnoty

2

0

0

2

0

0

10

0

0

Fiche 6 – Podpora zemědělských podnikatelů – v roce 2011 vyhlášena 1x. Prozatím nebyla
podána v tomto dotačním opatřením žádost o platbu.
Podle finančního plánu SPL bude Fiche vyhlašována do konce roku 2013.
Ukazatele MAS Fiche 6
Počet pořízených strojů, vybavení a
nových technologií
Počet zakoupené mobilní zemědělské
techniky

Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota

% dosažení cílové
hodnoty

2

0

0

2

0

0

Fiche 7 – Podpora drobných podnikatelů – V roce 2011 vyhlášena 1x. Doposud nebyla
podána v tomto dotačním opatřením žádost o platbu.
Podle finančního plánu SPL bude Fiche vyhlašována do konce roku 2013.
Ukazatele MAS Fiche 5
Počet vytvořených pracovních míst

Plánovaná hodnota
dle platného SPL
(30. 6. 2011)

Dosažená hodnota

% dosažení cílové
hodnoty

1

0

0

Počet nově vzniklých živností,
řemesel a služeb

1

0

0

Počet nových výrobních zařízení,
technologií a vybavení

2

0

0

Počet nově zrekonstruovaných nebo
postavených podnikatelských prostor

1

0

0

* Zdrojem dat jsou průběžné monitorovací zprávy předkládané příjemci dotace 1x za 4 měsíce po dobu realizace
projektu. Při podání žádosti o platbu příjemce dotace předkládá poslední průběžnou monitorovací zprávu, která
je vyhodnocena do výše uvedených tabulek.
- k 31. 12. 2011 bylo doloženo 34 ukončených projektů poslední průběžnou monitorovací zprávu.

Plnění monitorovacích indikátorů v SPL:
Plánovaná hodnota 100 %. Skutečná hodnota 41,5 %. Zbývající plnění 58,5 %.
Na základě prováděného monitoringu Průběžnými monitorovacími zprávami je k 31. 12. 2011
naplněno 41,5 % indikátorů a odpovídá naplňování v souladu s postupnou realizací SPL 2008-2013.
Zbývajících 58,5 % bude postupně naplněno do konce roku 2013. Hodnota vychází pouze
z ukončených projektů. Kdyby byla z projektů, které jsou zaregistrované a realizují se, hodnota je
daleko vyšší.
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4.
4. 1.

Projekty spolupráce
ŠKOLY PRO VENKOV

Vzdělávací projekt na národní úrovni zaměřen na počáteční vzdělávání.
Projekt je zaměřen na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný
rozvoj s důrazem na enviromentální oblast včetně realizace praktických enviroprogramů.
Do projektu jsou zapojeny tři regiony ČR prostřednictvím 8 základních škol z Ostrožska a Horňácka, 5
základních škol z Nových hradů, 5 základních škol z Orlicka.
Operační program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu jsou 18 491 737 Kč.
Dotace je požadována ve výši 100 % (85 % EU + 25 % SR).
Uznatelné náklady pro MAS Horňácko a Ostrožsko 6 856 200 Kč

Zahájení 9/2010, ukončení 7/2013

Průběh realizace projektu v roce 2011:
1/2011 - Podání 1. monitorovací zprávy
2/2011 - První oficiální setkání projektových týmů základních škol
2/2011 - Uzavření 36 DPP a 6 DPČ s pedagogy, zahájení práce školních projektových týmů na
jednotlivých školách
5/2011 - Seminář pro pedagogy na tvorbu regionálních pracovních sešitů
6/2011 - Zahajovací konference projektu
7/2011 - Podání 2. monitorovací zprávy
9 - 12/2011 - vytvoření originálních webových stránek pro projekt
www.skolyprovenkov.ostrozsko.cz
11/2011 - seminář pro administraci web. stránek
9 - 12/2011 - průběžná spolupráce na metodách zpracovávání témat školních projektů
1 - 12/2011 - Pracovní setkávání a jednání koordinátorů projektu
2 - 12/2011 - Školy pracují na sběru informací pro regionální učebnici, pracovní sešit a pracovní listy,
vydávají vlastní časopisy
Seminář pro pedagogy na tvorbu regionálních
pracovních sešitů, květen 2011, Uherský
Ostroh
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OŽIVUJEME VENKOVSKÁ STAVENÍ NA MORAVĚ A MYJAVĚ

Mezinárodní projekt, koordinační MAS - MAS Horňácko a Ostrožsko, partneři - MAS Strážnicko

a Kopaničiarský region MAS. Dotační program PRV 2007–2013, osa IV.2.1. Realizace
projektů Spolupráce.
Hlavním cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS. Jedná se o postupné a vzájemné
propojování vybraných aktivit a činností v území působnosti partnerských MAS. Předkládaný
projekt spolupráce je zaměřen na podporu a oživení aktivit místních spolků, spojených s tradicemi
regionů a vzájemnou spolupráci členů MAS, spolupráci obcí se spolky, zaměřuje se na aktivity
v území využívající místního bohatství pro zlepšení identity regionů a oživení občanských aktivit.

Celkové výdaje projektu 5 607 905 Kč.
Výdaje MAS Horňácko a Ostrožsko ve výši 4 887 905 Kč.
Dotace za část projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 3 679 999 Kč.
Vlastní zdroje části projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 1 207 906 Kč.
Zahájení 6/2010, ukončení 11/2012
Průběh realizace projektu v roce 2011:

- 1 – 12/2011 setkávání koordinátorů projektu, sběr dat pro publikaci
- 4 – 10/2011 Realizace měkkých akcí – venkovské tržnice 3x, moštování 1x
- 5/2011 Podání projektu spolupráce slovenského partnera na Slovensku
- 8/2011 Podpis dohody o dotaci
- 11/2011 Setkání všech 3 MAS za účelem výměny zkušeností v Ostrožské Nové Vsi
- 11/2011 Zadávací řízení na investiční výdaje památkového domečku v Ostrožské Nové Vsi.
Uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem na obnovu památkového domečku, zahájení
stavebních prací.
Setkání všech 3 MAS za účelem výměny
zkušeností
v Ostrožské
Nové
Vsi,
3. listopadu 2011
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4. 3.

MORAVSKÉ A SLEZSKÉ OVOCNÉ STEZKY

Národní projekt, do kterého je zapojeno 7 MAS. Koordinační MAS - MAS Nízký Jeseník, partneři
– MAS Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Bojkovska, MAS Horňácko a Ostrožsko,
MAS Rýmařovsko, MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko. Dotační program PRV
2007–2013, osa IV.2.1. Realizace projektů Spolupráce.
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.
Projekt je zaměřen na následující činnosti:
Zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků, v nichž
jsou přítomny ovocné stromy, za účelem záchrany tradičních krajinných prvků se zastoupením
ovocných stromů a zvýšení povědomí o starých a krajových odrůd.
 Propagace ovocnářství jako součást místního kulturního a přírodního dědictví.
 Zmapování stávající infrastruktury - moštárny, palírny, podniky zabývající se zpracováním
ovoce atd., jejich propagace formou příručky pro spotřebitele, společné propagace na akcích
v rámci projektu.
 Vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce - ovocnářský kurz, exkurze do starých sadů,
za zpracovateli ovoce.
 Nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů spojených s ovocnými stromy, alejemi,
sady atd.
Předpokládaný rozpočet projektu celkem 4 326 570 Kč.
Celkové výdaje části projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 602 053 Kč.
Dotace za část projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 535 997 Kč.
Vlastní zdroje spolufinancování části projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 66 056 Kč.
Předpokládané datum zahájení projektu: 06/2010 - 05/2012


Průběh realizace projektu v roce 2011:
 Propagační publikace 2/2011 - 4/2012
Společná publikace pro všechny MAS sloužící k představení ovocnářství v území MAS. Text
zaměřený na problematiku společně pro všechna území a širokou škálu témat vztahujících se k ovoci
(cca 20 stran) a představení jednotlivých MAS/regionů, jejich specifika (cca 15 stran na každou
MAS), prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, starých a
krajových odrůd ovoce na sledovaném území, netradičních druhů, místních tradic, pěstování a
zpracování ovoce.
 Propagační panely, letáky a plakáty 2/2011 - 4/2012
Skládačky, plakáty a panely využitelné při propagaci. Všechny materiály jsou v celobarevné kvalitě.


Webová stránka 2/ 2011 – 4/2012 - Napojení a rozšíření stávající webové stránky
www.ovocne-stezky.cz. zaměření na tematické okruhy.



Turistický informační systém - Informační systém turistických atraktivit přístupný
prostřednictvím mobilních telefonů využívajících GPS, a webového mapového portálu:
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NA CO CHODIT PĚŠKY, KDYŽ MOHOU BÝT BĚŽKY

Projekt příhraniční spolupráce.
MAS Kopaničiarsky región – žadatel a hlavní realizátor projektu.
MAS Horňácko a Ostrožsko – příhraniční partner bez finančního příspěvku.
Dotační program: Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007–2013, fond
mikroprojektů.
Celkové náklady projektu: 22 092,50 EUR.
Dotace za část projektu MAS Horňácko a Ostrožsko 2 830,00 EUR.
Vlastní podíl spolufinancování MAS Horňácko a Ostrožsko není, jelikož výdaje hradí
Kopaničiarský region – MAS.
Datum zahájení projektu a ukončení projektu: 1. 2. 2011 - 31. 1. 2012
Cílem projektu je vytvoření podmínek na zvýšení konkurenceschopnosti pohraničních regionů
(Kopaničiarsky región - Horňácko a Ostrožsko) prostřednictvím posílení a zatraktivnění
sportovně–rekreačního potenciálu pohraniční oblasti.
Vytrasováním a vyznačením běžkařských dojde k rozšíření produktů v zimním období, a tím zvýšení
prezentace daného území a jeho návštěvnosti.
Průběh realizace projektu v roce 2011:
- 3/2011 Jednodenní informační setkání - Pro zainteresované partnery, značkaře, obce a města, přes
jejichž katastry povedou trasy, pro aktivní běžkaře i širokou veřejnost.
- 3 – 12/2011 Propagace a koordinace výstupů projektu
- 5 – 11/2011Vytipování vhodných běžkařských tras a jejich značení v terénu
- 6 – 11/2011 Zpracování a tisk propagačních materiálů
- 9/2011 Posun termínu ukončení projektu na 31. 1. 2012
- 12/2011 Distribuce map

Náhled na mapu běžkařských tras
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5.

Folklorní fond MAS 2011:

V roce 2008 MAS založila Folklorní fond MAS. Cílem Folklorního fondu MAS je pomáhat všem
organizacím, spolkům i jedincům, kteří mají omezené finanční možnosti realizovat akce přispívající
k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mládeže se zaměřením na oblast folklorních a
kulturních aktivit, především na záchranu lidového tance verbuňk.
Dne 1. 4. 2011 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek na oblast
folklorních a kulturních aktivit, především „na záchranu lidového tance verbuňk“. Celkem se
přihlásilo 16 projektů. 10. 5. 2011 Výběrová komise MAS rozdělila částku ve výši 130 000 Kč a
podpořila 16 kulturních akcí na Horňácku a Ostrožsku. Podpora kulturních akcí byla přijata
neziskovými organizacemi a nadšenými organizátory velmi kladně. Opět se obnovily zaniklé i tradiční
akce a vznikají nové akce, které propojily oba regiony Horňácka a Ostrožska.
Rekapitulace 1. – 4. výzva … podpořeno 52 kulturních akcí, mezi které se rozdělila částka

370 000 Kč.

Verbířská soutěž, Lipov

Putování pohádkou, Ostrožská Lhota

Výstava Horňácké múzy, Velká

Horňácko, poznej folklor sousedního Před tú svatú goralenkú…Boršice
Ostrožska, Lipov

Výuka verbuňku, Blatnická studánečka Cestami suchovských republikánů
Ostrožska

Adventní koncert, Louka

Koncert na Blatnické hoře

Cifrování, FS Háječek

Do tajů verbuňku, Slovácké variace Antonínkové sečení, Ostr. Lhota
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6.

Školení pořádané kanceláří MAS

Manažeři MAS průběžně proškolují členy výběrové komise v souvislosti s hodnocením projektových
žádostí. Průběžně jsou školeni také žadatelé a úspěšní příjemci dotace.
Exkurze z MAS Vršatec, 25.– 26. ledna 2011
- v rámci ukázky úspěšných projektů k nám
v roce 2011 zavítali na dvoudenní inspiraci
kolegové ze slovenské MAS Vršatec

Školení o úspěšných projektech pro
slovenské partnery, 30. května 2011
Košariská
- inspirace a předání zkušeností v oblasti
projektů
spolupráce
zaměřených
na
vzdělávání, tradiční ovoce, rozvoj cestovních
ruchu…

Seminář pro podnikatele, 23. listopadu
2011, Velká nad Veličkou
- ve spolupráci s Obchodní hospodářskou
komorou Hodonín jsme udělali společné
školení pro podnikatele na možnost dotací
v roce 2012.

Exkurze z MAS Kopaničiarský region,
3. listopadu 2011
- opět exkurze po úspěšných projektech na
našem území
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7.

Partnerství

MAS má uzavřeno 6 partnerství:
 Hyjé Koně Zlínského kraje, o. p. s.
 MAS mikroregionu Teplička (Slovenská republika)
 MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
 Kopaničiarský región – MAS (Slovenská republika)
 MAS Strážnicko
 MAS Nízký Jeseník

8.

Národní síť rozvoje venkova ČR

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 členem od
21. 8. 2006, kdy zároveň výbor jmenoval dva zástupce, kteří budou MAS v této síti zastupovat –
Mgr. Vlastimil Vaněk (předseda MAS) a Jana Bujáková (manažerka MAS).
V roce 2011 proběhly volby do krajského sdružení MAS Zlínského kraje. Manažerka MAS – Jana
Bujáková byla zvolena do Pracovní skupiny medializace a propagace a aktivně se účastní jednání této
skupiny na celorepublikové úrovni.
Pro Pracovní skupinu propagace a medializace pro MASky Zlínského kraje byla zvolena Ing. Barbora
Galliová a kolegyně z MAS Valašsko Horní Vsacko. Společně se podílely na vypracování banneru
MAS Zlínského kraje a společné brožury o MAS Zlínského kraje.
V roce 2011 proběhly 3 pracovní porady MAS Zlínského kraje a dva semináře na téma Evaluace.

Pracovní porada MAS ZK, únor 2011, Blatnice

Pracovní porada MAS ZK, září 2011, Vysoké Pole
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9.

Propagace MAS

Od počátku roku jsou pravidelně aktualizovány webové stránky MAS Horňácko a Ostrožsko
www.leader.ostrozsko.cz.
MAS Horňácko a Ostrožsko se začala od srpna 2008 spolupodílet na vydávání společného
regionálního časopisu Ostrožska a Horňácka s názvem Krajem svatého Antonínka.
Tento časopis považujeme za ojedinělý, protože kromě propojování aktivit lidí dvou regionů
velmi srozumitelným způsobem informuje občany ve všech obcích o projektech
financovaných z fondů Evropské unie. V časopise se snažíme, abychom podporovali dobré
sousedské vztahy v rámci dvou regionů a napomáhali lidem najít cestu ke společné
spolupráci. Rovněž jsou zde vždy zveřejňovány jednotlivé výzvy v rámci realizace našeho
grantového programu či výzvy z jiných dotačních titulů.
V roce 2011 byl časopis Krajem svatého Antonínka vydán šestkrát ve dvouměsičním intervalu
v celkovém počtu 15 000 kusů výtisků.
V rámci zabezpečení trvalé publicity naplňování Strategického plánu Leader byl vyroben propagační
banner MAS Horňácko a Ostrožsko, banner na propagaci Folklorního fondu MAS, kalendáře,
propagační brožura a plakáty s ukázkami úspěšných projektů. Všemi materiály se prezentujeme na
akcích:
Leden 2011
RegionTour, Brno
Únor 2011
Miniveletrh cestovního ruchu, Uherské Hradiště
Červenec 2011 Dolňácké slavnosti, Hluk
Srpen 2011
Země živitelka, České Budějovice
Září 2011
Slavnosti vína, Uherské Hradiště
Listopad 2011 Konference VENKOV po roce 2013, Prčice, Sedlčany
Prosinec 2011 Mezinárodní konference Národní sítě rozvoje venkova SR, Senec
+ venkovské tržnice a košty v rámci projektů spolupráce

Země živitelka 2011, České Budějovice
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Konference venkov 2011 - exkurze

10.

Změny stanov

Na základě usnesení Valné hromady MAS Horňácko a Ostrožsko ze dne 28. 1. 2011 byly
změněny stanovy organizace.
Jedná se úpravy, které napomohou ke sjednocení stanov s Pravidly PRV ČR 2007-2013. Zásadní
změnou je změna kompetence manažera a předsedy MAS, obecnější forma jmenování čtyř zástupců
z Mikroregionu Ostrožsko a z DSO Horňácko, změna počtu osob v Programovém výboru z 5 na 6
osob a to z důvodu dodržení principu tripartity (podnikatel, nezisková organizace, starosta), změna
období ustavování orgánů sdružení na období 3leté (původně 4leté). Usnesení VH bude přijato,
jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina všech hlasů členů MAS. Všichni členové MAS budou
mít povinnost účastnit se jednání valné hromady. Statutární zástupci jsou zároveň členy programového
výboru nebo výběrové komise.

Jednání Valné hromady MAS
Horňácko a Ostrožsko ze dne 28. 1. 2011
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11.

Účetní uzávěrka za rok 2011
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12.

Plány do roku 2012

V roce 2012 chceme pokračovat v komunikaci a spolupráci mezi partnery v regionu. Chceme nadále
prohlubovat a navazovat spolupráci v rámci národních i mezinárodních projektů. Budeme iniciovat a
realizovat projekty, o které je v regionu zájem.
Konkrétní témata stanovená pro r. 2012:
1.

Realizace Strategického plánu LEADER z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.1.
„ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“.
2. Rozdělování podpory v rámci Folklorního fondu MAS Horňácko a Ostrožsko.
3. Registrace Žádostí do osy IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.
4. Navázání dalších partnerství se zahraničními MAS.
5. Realizace vzdělávacího projektu „ Školy pro venkov II.“
6. Realizace projektu mezinárodní spolupráce Na co chodit pěšky, když mohou být běžky.
7. Realizace projektu mezinárodní spolupráce „ Oživujeme venkovská stavení na Moravě a
Myjavě“.
8. Realizace projektu národní spolupráce „ Moravské a slezské ovocné stezky“ ve spolupráci
dalších 6 regionů MAS.
9. Aktivitní propagace činnosti MAS a podpořených projektů.
10. Aktivní spolupráce s regiony MAS Zlínského kraje, společné prosazování zájmů na národní
úrovni pomocí organizace Národní sítě MAS ČR.
11. Rozšiřování území MAS – pokrytí „bílých míst“ ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

13.

Plán činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2012

viz tabulka na poslední straně, zevnitř.
Výroční zprávu zpracovala: Ing. Barbora Galliová, Jana Bujáková
V Uherském Ostrohu dne: 31. 1. 2012
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