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1 Úvod 
MAS Moravská brána, zapsaný spolek, je nezisková organizace sdružující podnikatelské subjekty, 

neziskové organizace, místní samosprávy, právnické a fyzické osoby v mikroregionech Lipensko, 

Záhoří-Helfštýn a Pobečví. Základním posláním sdružení je podporovat členy a ostatní organizace na 

území MAS Moravská brána, z.s., aby byl zajištěn trvalý rozvoj celého regionu. Hlavním nástrojem 

naplňování tohoto cíle je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD „Společně 

v pohybu“. 

Prostřednictvím SCLLD bude MAS v následujících letech rozdělovat dotační prostředky na rozvoj 
regionu ze tří operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Programu 
rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny finanční alokace, které jsou vyhrazeny na jednotlivé operační 
programy a projekty, které budou realizovány na území MAS. 

 
Tabulka – Rozdělení alokace IROP 

Název opatření Alokace Podíl 

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 8.742.000,- Kč 30% 

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 13.113.000,- Kč 45% 

A3 Rozvoj sociálního podnikání 1.457.000,- Kč 5% 

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení 4.370.000,- Kč 15% 

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 1.457.000,- Kč 5% 

Celkem 29.139.000,- Kč 100% 

 
Tabulka  – Rozdělení alokace OPZ 

Název opatření Alokace Podíl 

B1  Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 2.705.040,- Kč 24% 

B2 Podpora podnikání 0,- Kč (zásobník) 0% 

B3 Prorodinná opatření 2.254.200,- Kč 20% 

B4 Sociální podnikání 3.381.300,- Kč 30% 

B5 Sociální služby a sociální začleňování  2.930.460,- Kč 26% 

Celkem 8.670.000,- Kč 100% 

 
Tabulka – Rozdělení alokace PRV 

Název opatření Alokace Podíl 

C1 Zemědělské investice 5.150.133,- Kč 45% 

C2 Nezemědělská produkce 5.722.369,- Kč 50% 

C3 Zemědělská produkce 572.237,- Kč 5% 

Celkem 19.2.1 11.444.739,- Kč 100% 

C4 Spolupráce MAS 546.045,-Kč 100% 

Celkem 19.3.1 546.045,-Kč 100% 

 
Celková předpokládaná výše finančních prostředků na území MAS Moravská brána tedy činí téměř 50 
mil. Kč. Největší část finančních prostředků náleží do IROP. Menší část alokované částky náleží na 
projekty pro drobné podnikatele a podporu zaměstnanosti. 
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V současné době je stěžejní aktivitou dokončení schvalovacího procesu SCLLD a příprava na její 

realizaci. MAS se i nadále věnuje také dalším aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 

 

2 Přehled činnosti MAS 

 

2.1 Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společně v pohybu  

MAS Moravská brána dokončila zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 
2020 (Strategie CLLD) dne 14. ledna 2016, kdy byla strategie schválena valnou hromadou MAS. V 
rámci zpracovávání strategie se uskutečnilo mnoho veřejných projednání včetně konzultací v 
jednotlivých pracovních skupinách. MAS předložila finální verzi SCLLD prostřednictvím elektronického 
systému MS2014+ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 26. 2. 2016, čímž začal zdlouhavý proces 
hodnocení. 
V rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitosti byly MAS zaslány dne 10. května 2016 
připomínky, které byly zapracovány dne 17. 5. 2016. Odsouhlaseni připomínek ze strany MMR se 
uskutečnilo 10. června, kdy naše SCLLD postoupila do druhého kola procesu, tedy do kontroly 
věcného hodnoceni integrované strategie CLLD. V rámci této kontroly jsou hodnoceny jednotlivými 
ministerstvy části strategie (programové rámce IROP, OPZA, PRV). 
Jedná se o 3 operační programy: Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, 
a Operační program Zaměstnanost. Připomínky z tohoto věcného hodnoceni jsme obdrželi 16. srpna 
a opravy byly zadány do systému MS 2014+ dne 12. září 2016. 2. kolo věcného hodnocení bylo řídícím 
orgánem zasláno 16.12.2016 a z naší strany vypořádáno dne 11.1.2017. Vzhledem k dlouhým lhůtám 
na připomínkování ze strany řídících orgánů, se schválení SCLLD předpokládá v ideálním případě do 
konce března 2017. Vyhlášení prvních výzev bude tedy reálné nejdříve v květnu 2017. 
MAS zároveň zpracovala a předložila žádost dle specifického cíle č. 4.2. „Posílení kapacit komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšeni řídících a administrativních schopnosti MAS“. Jedná se 
o režijní náklady na činnost MAS. MAS předložila tuto žádost dne 14. září 2016. Žádost 4.2 byla 
zpracována na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Náklady v rámci SC 4.2 jsou hrazeny ve výši 95% 
uznatelných nákladů. Jedná se především o mzdy, vybavení a pronájem kanceláře, energie a 
propagaci MAS. V říjnu 2016 byla žádost o podporu (proplacení režií) schválena. 
 

 

2.2 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  

− pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, 

− facilitace přípravy integrovaných projektů škol (společné projekty více škol, soulad 
neinvestičních aktivit s investičními, realizace navazujících projektů)  

− koordinace výměny zkušeností a prohlubování spolupráce škol 

• školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ  

− organizace vzdělávání v oblasti projektového řízení 

• konzultační činnost při realizaci projektu  

− např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých 
problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd. 
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• metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu 

− zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů  

− metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti 
projektu  

• metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě 
závěrečné zprávy o realizaci projektu 

− pomoc s přípravou pro kontroly, metodická pomoc pro archivaci dokumentace 
projektu, pomoc s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování 

V roce 2016 byla animace škol naplno zahájena v červnu 2016. S nabídkou pomoci byly osloveny 

všechny školy. Pro ředitele škol byl v červnu zrealizován seminář na tzv. projekty zjednodušeného 

vykazování – šablony. První průběžná výzva je od června 2016 do května 2017. Školy dostaly veškeré 

relevantní informace i elektronicky. Od června 2016 do prosince pak probíhaly individuální 

konzultace pro výběr šablon a přípravu žádosti. Ve spolupráci s MAS byly podány zatím 2 projekty, 

z toho jeden již byl i schválen. Dvě školy řeší tuto oblast dodavatelsky prostřednictvím dotačních 

firem. Další žádosti budou podány v průběhu ledna/února 2017. Manažer MAS se v rámci animace 

zúčastnil dvou seminářů v březnu (úvod do šablon a animace) a prosinci (realizace projektů v rámci 

zjednodušeného vykazování). Činnost je hrazena z režijních nákladů CLLD. 

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

výzev IROP, příp. do národních výzev. 

 

2.3 Česko – polská spolupráce  

V rámci česko-polské spolupráce nebyly v roce 2016 realizovány žádné projekty. Kancelář MAS 

zprostředkovávala kontakt mezi potenciálními českými a polskými partnery, kteří měli zájem o 

přípravu vlastních partnerských projektů. 

 

 

2.4 Projekty MAS 

V roce 2016 se MAS mimo dokončení strategie SCLLD věnovala i dalším vlastním projektům. 

 
2.4.1 Setkávání na platformě EMI 6  

Jedná se o neoficiální pokračování projektu EMI 6, který byl dokončen v červnu 2015 Výstupem 

projektu bylo zpracování společné metodiky pro monitoring a evaluaci SCLLD. Momentálně je účelem 

projektu vyměňování zkušeností a know-how v oblasti přípravy výzev v SCLLD. 

Spolupracující subjekty MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s., MAS Moravská cesta, z.s., MAS 
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., MAS Regionu Poodří, z.s., Střední Haná, 
o.p.s. 

 
 
 
 
 
 



5 

 

2.4.2 Projekt BEC, MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo 

Na jaře roku 2016 byla zahájena intenzivní spolupráce a vyjednávání s Centrem pro komunitní práci 

Severní Morava na přípravách účasti MAS Moravská brána v projektu BEC2, který je financovaný 

z Operačního programu zaměstnanost, inovační prioritní osy 3. Oficiálně došlo k zapojení MAS 

moravská brána jako partnera s finančním příspěvkem do projektu BEC2 od září 2016. OD tohoto 

data probíhají oficiální a formálně podložená setkávání organizačního týmu a harmonogramem 

přesně daný postup práce na přípravách projektu. V posledním čtvrtletí roku 2016 šlo především o 

vytipování zakládajících členů družstva, vyjednávání podmínek členství, konzultace a úpravy stanov, 

zajištění publicity projektu. V roce 2017 bude následovat realizační fáze projektu sestávající ze 

založení družstva, výběru vhodných zájemců, jejich školení, výběr, následně podpora vhodných 

podnikatelských záměrů a metodické vedení účastníků projektu.  

Koordinaci projektu zaštiťuje Ing. Petra Kamelandrová.  

Zdroj OPZ - prioritní osa 3, výzva č. 24 

Název projektu BEC2  

Spolupracující subjekty CpKP Severní Morava (nositel projektu) + partneři v území 4 krajů:  
- MAS Moravská brána, z.s. (Olomoucký kraj) 
- Klastr sociálních podniků a inovací SINEC (Severní Morava) 
- RDA – Regional Development Agency (Královehradecký a 

Pardubický kraj) 

Celkové náklady 8.599.990,- Kč/všechna území dohromady 

Období realizace 2016-2018 (24 měsíců) 

Cíl projektu 1) Zavedení modelu BEC = Podnikatelsko - zaměstnaneckých 
družstev pro nezaměstnané jako nástroje APZ (ve spolupráci s 
krajskými a kontaktními pobočkami  ÚP) s potenciálem 
systémové změny na zvýšení její efektivity a jako nástroje 
lokálního rozvoje (ve spolupráci s MAS a regionálními 
klíčovými stakeholdery).   

2) Vytvoření předpokladů pro udržitelnost modelu a jeho 
upscaling díky zapojení do lokálních rozvojových strategií a 
systémovému využití nástrojů APZ. 

 

2.4.3 NATO 

 Na jaře 2016 byl dokončen projekt NATO, který MAS realizovala pro potřeby obcí v oblasti 

odpadového hospodářství. Výstupem projektu byla dodávka kontejnerů a sběrných nádob pro 12 

obcí a dále techniky (štěpkovač a nosič kontejnerů). 

Zdroj OPŽP 

Název projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána 

Celkové náklady 1,8 mil Kč 

Období realizace 2015 

Cíl projektu Cílem záměru je snížení objemu směsného komunálního odpadu (SKO), 
omezení skládkování a to zavedením společného systému sběru a svozu 
jednotlivých tříděných složek komunálního odpadu. 

 
Popis zkušeností: 

→ společná  realizace projektu MAS za spolupráce 12 obcí, prohloubení partnerství obcí v MAS 

→          návrh společného systému nakládání s odpady a společného výběrového řízení 

→          administrace, monitoring, propagace a koordinace aktivit projektu 

→ obohacení CLLD o meziobecní spolupráci 

→          pozitivní zkušenost jako argument vzniku nového DSO pro řešení odpadů 
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2.4.4 Místní akční plán vzdělávání (MAP) 

Místní akční plánování vzdělávání probíhá ve všech regionech po celé České republice. Iniciativu nese 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a financuje ji prostřednictvím Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na našem území byl projekt zahájen v červenci 2016 a bude ukončen 

v prosinci 2017. Cílem projektu je vytvořit na základě dohody vzdělávacích zařízení, zřizovatelů a 

dalších dotčených aktérů z území plán rozvoje předškolního a základního vzdělávání vč. vzdělávání 

mimoškolního pro území MAS Moravská brána. Do zpracování MAP zapojujeme širokou veřejnost. 

Spolupracujme především se zřizovateli škol, zástupci vedení škol, kvalitními a zkušenými pedagogy, 

zástupci rodičů, organizátory a vedoucími kroužků neformálního a zájmového vzdělávání nebo 

místními knihovnami. Rádi bychom více zapojili rodičovská sdružení při školách a samotné žáky. 

V území MAS Moravská brána na tomto projektu pracujeme již od konce roku 2015. Na počátku 

projektu, ještě před jeho samotnou realizací, probíhalo složité období vyjednávání o nositelství 

projektu MAP a územním rozsahu jednotlivých MAPů na Přerovsku. Po vzájemné shodě škol a 

zřizovatelů bylo území našeho MAPu rozšířeno z ORP Lipník nad Bečvou (14 obcí) na celé území MAP 

(32 obcí) a zpracovatelem MAPu se stala MAS Moravská brána,z.s.. Díky našim zkušenostem byla 

projektová žádost jako jedna z mála schválena řídícím orgánem bez připomínek a jakéhokoli krácení 

finančních prostředků na realizaci. Od července započala samotná realizace projektu MAP v našem 

území. Úvodním úkolem bylo vytvoření Řídícího výboru MAPu a jeho první setkání. V průběhu léta 

bylo zapotřebí porozhlédnout se po vhodných příkladech dobré praxe, dohodnout se na postupu a 

harmonogramu prací a zahájili jsme práce na analýze školství v území. V srpnu jsme společně navrhli 

základní body a rozplánovali realizaci kulatých stolů pro diskusi k jednotlivým tématům. V průběhu 

září a října všechny tyto naplánované kulaté stoly proběhly. Následně byl vytvořen Strategický rámec 

MAP – vize do roku 2023, priority a strategické cíle. Současně byly sesbírány dohody škol a jejich 

zřizovatelů nad potřebným investicemi – příloha MAP č. 1 (k žádostem o dotaci z IROP se dokládá 

soulad s MAP, tedy zařazení záměru do této přílohy).   

Velmi pozitivním prvkem projektu MAP v našem území je zorganizování první vlny školení pro 

pedagogické pracovníky místních škol z prostředků MAP, tedy pro školy zdarma. Všechny nabídnuté 

kurzy byly po počátečních organizačních bolestech zcela naplněny a účastníci byli s jejich obsahem 

velmi spokojeni. Školení budou zcela jistě pokračovat i v dalším roce, navíc bude pravděpodobně 

nabídka školení rozšířena také o vícedenní nebo víkendové kurzy, o čemž se právě jedná.  

 Zdroj OP VVV 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou 

Celkové náklady 2.989.602,- Kč 

Období realizace 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017 

Cíl projektu 1. Vytvořit v území MAS podmínky pro zkvalitnění předškolního a 
základního vzdělávání  
2. Odůvodnit investice do škol a dalších vzdělávacích institucí  
3. Podpořit spolupráci mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.  

 

2.5 Propagace SPL, SCLLD a MAS a vzdělávací aktivity 

Vzhledem k problematickému financování chodu MAS z důvodu prodloužení přípravy na čerpání 

z ESIF, byla propagační činnost v roce 2016 omezena pouze na průběžnou aktualizaci webových 

stránek. 
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V roce 2016 jsme pokračovali v účasti na vzdělávacích seminářích – příprava a implementace SCLLD, 

prezentace o možnostech v dalším plánovacím období 2014-2020, předpokládané směry vývoje, 

proběhla diskuse a předávaly se zkušenosti s realizací budoucích programových rámců (IROP, PRV, 

OPZ).  

MAS aktivně rozvíjela spolupráci v rámci kraje i celé ČR. V červnu se MAS zúčastnila např. Valné 

hromady v Havlíčkově Brodě a Dvoře Králové, setkání venkova v Hrubé vodě a řady dalších akcí 

organizovaných KS nebo NS MAS. Manažeři jsou stálými členy pracovních skupin v rámci 

Olomouckého kraje v oblasti zaměstnanosti (PS RSK Zaměstnanost, PS ÚP okresu Přerov). 

 

3 Složení orgánů MAS Moravská brána, z.s. 

3.1 Valná hromada 

K 1. 1. 2016 měla MAS 80 členů. K 31. 12. 2016 měla 81 členů. Přijat 1 člen.  

V roce 2016 se Valná hromada MAS sešla celkem 2 krát. Na zasedání 14. 01. 2016 v Oseku nad 

Bečvou proběhla volba nových orgánů, projednala zprávu o hospodaření za rok 2016, výroční zprávu 

za rok 2016, plán činnosti na rok 2017 a rozpočet na rok 2017, pokračování práce na SCLLD na období 

2014-2020, žádost o dotaci ze SZIF – projekt EMI 6 a žádost na KÚOK. Dále proběhlo seznámení s 

projekty PMOS, SMS, HUFIM. Na druhém zasedání 14. 06. 2016 ve Veselíčku - Tupci  projednala 

zprávu o činnosti a hospodaření za období 1-5/2016 a výhled na období  

6-12/2016, schválila úvěr na provoz MAS do výše 1 000 000,- Kč, pokračování práce na projektech, 

přijetí 1 člena, seznámení se spoluprací s Úřadem práce Přerov. 

 

3.2 Rada spolku  

Ing. Otakar Dokoupil, CSc., p. Vlastimil Bia, Bc. Tomáš Šulák, Ing. Pavlína Holešínská, Ing. Pavla 

Jochcová, Ing. Jiří Urban, Ludmila Kužílková, p. Petr Padalík, Ing. Jana Skopalová, Ing. Pavla Šaňková, 

Bc. Petr Školoud, Petr Mahr. V roce 2016 se rada MAS sešla 5 krát. 

 

3.3 Kontrolní komise 

Ing. Miloslav Jančík 

Ing. Dana Giblová 

Ing. Ladislav Ptáček 

Ing. Andrea Lollková 

V roce 2016 se Kontrolní komise sešla 1 krát. 

 

3.4 Výběrová komise 

p. Stanislava Čočková, p. Martin Engl, p. Václav Jemelík, p. Martin Ház, Ing. Petr Mrázek,  

p. Regina Bednářová, p. Josef Sehnal, p. Alena Stískalová, p. Mgr. Jaromír Školoudík PhD., Ing. 

Markéta Trnčáková, p. David Štěpánek, p. Aleš Vančura 

V roce 2016 se Výběrová komise nesešla.  
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3.5 Kancelář MAS 

Kancelář sídlí v prostorech zámku v Lipníku nad Bečvou (MÚ Lipník nad Bečvou). 

Pracovníci kanceláře: 

- Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD 

- Ing. Martina Zdráhalová, vedoucí MAP 

- Bc. Vendula Hluzinová, manažer OPZ a MAP 

- Mgr. Radka Šuláková, manažer MAP (od 01. 07. 2016) 

- Bc. Jana Gazdíková, manažer pro BEC družstvo (od 19.09.2016 do 19.11.2016) 

- Mgr. Petra Kamelandrová – manažer pro BEC družstvo (od 21.11.2016) 

- Ing. Michaela Syptáková – manažer (od 01.01.2017 – zástup za MD) 

- Hana Nehybová, administrativní pracovník 
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4 Hospodaření 
Hospodaření MAS Moravská brána k 31. 12. 2016 

Příjmy  

Členské příspěvky 224 620,- Kč 

služby 72 000,- Kč 

mikroregiony 91 455,- Kč 

MŽP – projekt NATO 1 377 000,- Kč 

Administrace projektu NATO 70 259,- Kč 

Místní akční plán vzdělávání (MAP) 498 267,- Kč 

KÚOK - půjčka 400 000,- Kč 

Projekt BEC družstvo 30 150,- Kč 

Úrok 192,50 Kč 

Úvěr 955 297,- Kč 

Celkem 3 719 240,50 Kč 

 

Výdaje  

Mzdy 1 991 324,- Kč 

Služby 26 765,- Kč 

Telefon 10 623,93 Kč 

Nájem 83 209,- Kč 

Cestovné + ubytování 15 358,- Kč 

Poštovné 889,- Kč 

Semináře 71 174,- Kč 

Občerstvení 13 390,- Kč 

Pojištění 10 018,- Kč 

Doména + www stránky 6 171,- Kč 

Drobné předměty  23 144,- Kč 

Poplatky banka 8 321,48 Kč 

Účetnictví 42 472,- Kč 

Vratka obcím – projekt NATO 1 435 169,- Kč 

DSO MB 13 065,- Kč 

NS MAS 10 000,- Kč 

Úklid 8 881,40 Kč 

Celkem 3 769 974,81 Kč 

 

Finanční prostředky 

Stav k 1. 1. 2016 

BÚ 130 179,38 Kč 

Pokladna 10 370,- Kč 

Stav k 31. 12. 2016 

BÚ 80 011,07 Kč 

Pokladna 9 804,- Kč 

 

Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílo firma Daně-mzdy  Přerov s.r.o. z Přerova.  
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5 Plán aktivit v roce 2017 
5.1 SCLLD 

- Schválení Strategie (SCLLD) pro plánovací období 2014 – 2020 ze strany MMR 

- Animace území – aktivity vedoucí k propagaci MAS a SCLLD, podpora tvorby projektů 

naplňujících SCLLD (web, poradenství, konzultace pro OP a národní zdroje), semináře  

a konzultace pro žadatele ve výzvách MAS 

- Animace škol v území MAS – pomoc s žádostí do OP VVV a administrací zahájených projektů 

- Příprava a vyhlášení prvních výzev MAS v rámci IROP, PRV, OP Z (květen - prosinec 2017), 

administrace projektů z jednotlivých výzev  

První výzvy MAS (předpoklad květen 2017) 
IROP 

Opatření A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 8.742.000,- Kč 

Opatření A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 1.457.000,- Kč 

OP Z 

Opatření B3 Prorodinná opatření (V1) 1.320.000,- Kč 

Opatření B4 Sociální podnikání (V2 – jedna výzva celkem) 3.381.300,- Kč 

Opatření B5 Sociální služby (V3) 1.730.000,- Kč 

Opatření B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území 
(V4 – jedna výzva celkem) 

2.705.040,- Kč 

PRV 

Opatření C1 Zemědělské investice 3.090.000,- Kč 

Opatření C2 Nezemědělská produkce 3.432.000,- Kč 

 

 

Další výzvy MAS (předpoklad podzim 2017) 
IROP 

Opatření A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 7.000.000,- Kč 

OP Z 

Opatření B3 – Prorodinná opatření (příměstské tábory) (V5) 934.000,- Kč 

Opatření B5 – Sociální služby (V6) 1.500.000,- Kč 

PRV 

Opatření C3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 572.237,- Kč 
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5.2 MAP vzdělávání 

- 2. fáze: zpracování Akčního plánu MAP (leden – prosinec 2017) 

 

5.3 Česko – polská spolupráce 

- Uzavření dohody o spolupráci s LAG Borów Niemodlinskych  

- Animace území  - informace o podmínkách OP PS ČR – PL, pomoc s hledáním partnerů, 

příprava projektů  

- Příprava projektů MAS – LAG – vzdělávání, senioři  

 

5.4 BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo 

- Založení BEC družstva, 3 zakládající členové, základní kapitál 

- Nábor a výběr vhodných účastníků projektu (30) 

- Vzdělávání účastníků projektu 

- Podpora vybraných podnikatelských záměrů (10) – přesah do roku 2018 

- Metodická podpora účastníků 

 

 

5.5 Služby 

- Administrativa pro dobrovolné svazky obcí (leden – prosinec 2017) 

 

5.6 Propagace 

- Zpravodaj MAS (únor 2017, říjen 2017) 

- Akce NSMAS a KSMAS 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2016 zpracovali: Ing. Martina Zdráhalová, Ing. Marek Zábranský, Hana 

Nehybová. 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 12. 01. 2017 
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Kontakty 
Kancelář MAS:      předseda: 

MAS Moravská brána, z.s.                              Ing. Otakar Dokoupil CSc. 

Bratrská 358/3      tel: 581 226 037, 737 205 449 

751 31 Lipník nad Bečvou    e-mail: starosta@prosenice.cz 

Tel: 581 694 243, 732 699 320 

www.mas-moravskabrana.cz 

e-mail: info@mas-moravskabrana.cz 

 

 

 

Vedoucí SCLLD:                                Vedoucí MAP: 

Ing. Marek Zábranský                    Ing. Martina Zdráhalová 

tel. 739 344 119     tel: 602 734 201  

e-mail:  manazer@mas-moravskabrana.cz                         e-mail:  martina.zdráhalova@ mas-    

                                                                                                    moravskabrana.cz   

 

 

manažer OPZ a MAP :     manažer MAP: 

Bc. Vendula Hluzinová     Mgr. Radka Šuláková 

tel: 776 606 417     tel: 776 633 648 

e-mail: vendula.hluzinova@    e-mail: radka.sulakova@mas-      

mas- moravskabrana.cz                  moravskabrana.cz 

 

                                                                              

 

 

manažer BEC družstva:                                                         administrativní pracovník: 

Mgr. Petra Kamelandrová                                                     Hana Nehybová 

tel: 774 187 994                                                                      tel: 732 699 320 

e-mail: petra.kamelandrova@                                             e-mail: masmb@seznam.cz 

mas-moravskabrana.cz 

 

 

 

 

 

 


