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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 2014-2023 rozděluje MAS dotační prostředky na rozvoj regionu ze čtyř 
operačních programů: Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, 
Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové finanční alokace, které jsou vyhrazeny na jednotlivé 
operační programy a projekty, které budou realizovány na území MAS.  
 

Tabulka – Rozdělení alokace IROP 

Název opatření Alokace (v Kč) Podíl 

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 8 419 663 31% 

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 12 725 450 47% 

A3 Rozvoj sociálního podnikání 0 0% 

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení 4 645 501 17% 

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 1 457 000 5% 

Celkem 27 247 614 100% 
 

Tabulka  – Rozdělení alokace OPZ 

Název opatření Alokace (v Kč) Podíl 

B1+2 Podpora zaměstnanosti a podnikání 2 465 955 15% 

B3 Prorodinná opatření 7 926 926 65% 

B4 Sociální podnikání 0 0% 

B5 Sociální služby a sociální začleňování  2 930 460 20% 

Celkem 13 323 341 100% 
 

Tabulka – Rozdělení alokace PRV 

Název opatření Alokace (v Kč) Podíl 

C1 Zemědělské investice 8 150 140 45% 

C2 Nezemědělská produkce 9 399 780 52% 

C3 Zemědělská produkce 572 230 3% 

Celkem 19.2.1  18 122 150 100% 

 
Tabulka  – Rozdělení alokace OPŽP 

Název opatření Alokace (v Kč) Podíl 

D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně 

realizace interakčních prvků 

5 950 000 60% 

D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 4 050 000 40% 

Celkem 10 000 000 100% 
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Celková výše finančních prostředků na území MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. tedy činí téměř 70 mil. Kč. 
Největší část finančních prostředků náleží do IROP. Menší část alokované částky náleží na projekty 
pro drobné podnikatele a podporu zaměstnanosti. Od roku 2019 je přes MAS implementován 
operační program Životní prostředí s celkovou alokací 10 mil. Kč. V roce 2020 jsme za výborné 
čerpání získali bonusovou dotaci z PRV ve výši 6 131 360,- Kč (viz žádost o změnu SCLLD č.9.) a 
mimořádnou dotaci z OPZ na prorodinná opatření ve výši 2 052 341,- Kč na podporu projektů ze 
zásobníku. 
 

V roce 2021 bylo stěžejní aktivitou vyhlašování výzev do jednotlivých opatření a také zpracování 

koncepční části strategie SCLLD na období 2021 až 2027 a příprava akčních plánů. MAS se i nadále 

věnuje také dalším aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 

 

 

2. Přehled činnosti MAS 
 

2.1 Realizace SCLLD „Společně v pohybu“, změny SCLLD v roce 2021, vyhlašování výzev 

Finanční stav alokace strategie v Kč 

 IROP PRV OPZ OPŽP 

Celková alokace 27 247 614 18 122 150 13 323 341 10 000 000 

Stav využitých 
dotací/využité alokace 
k 1. 1. 2021 

21 747 614   16 122 150 
13 323 341 

 
 

6 296 763,55 

Stav využitých 
dotací/využité alokace 
k 31. 12. 2021 

26 767 614   18 122 150 
13 323 341 

 
 

6 296 763,55 

Zbývající alokace 
k 31. 12. 2021 

0  0 0   0 

 
 

Změny SCLLD v roce 2021 
V roce 2021 byly podány 2 žádosti o změnu SCLLD a to: 

• Žádost o změnu č. 10 - změna programového rámce IROP (změna finančního plánu v souladu 
s absorpční kapacitou území MAS);  

• Žádost o změnu č. 11 - navýšení  rezervované alokace OPZ v souvislosti s podporou projektů ze 
zásobníku / podporou pokračujících dětských skupin (bonus z ŘO)  

 
 
 
Vyhlašování výzev 
V roce 2021 byly vyhlášeny 4 výzvy v rámci jednotlivých programů. Zároveň u nich proběhla veškerá 
administrace daných výzev (tj. včetně procesu hodnocení a výběrů podaných/zaregistrovaných 
projektů/žádostí o podporu), kdy součástí přehledu níže jsou podpořené projekty schválené radou 
spolku v rámci daných výzev MAS.  
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Program rozvoje venkova 

• 6. výzva PRV - MAS Moravská brána 

Fiche 1: Zemědělské investice 

Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (v Kč) 

Rostislav Zajíc Pořízení pluhu pro hlubokou orbu Radslavice 120 140,- Kč 

Tomáš Stoklásek Nákup přepravníku zvířat Pavlovice u Přerova 100 430,- Kč 

 

Fiche 2: Nezemědělská produkce 

Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (v Kč) 

S – Gunshot, s.r.o. Pořízení CNC stroje k obrábění Jezernice 247 500,- Kč 

Simona Rýparová Pořízení mobilního drtiče Lipník n.B. 870 750,- Kč 

Jan Konvičný Pořízení nakladače Dolní Újezd 450 000,- Kč 

TAXLES s.r.o. Pořízení navijáku na krajinářské úpravy Lipník n. B. 76 050,- Kč 

LIPAS s.r.o. Pořízení technologie do pivovaru Osek n.B. 54 000,- Kč 

 
Fiche 3: Zemědělská produkce 
Nebyl podán žádný projekt. 

 
 
Integrovaný regionální operační program 

• 9. výzva MAS Moravská brána-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Název žadatele IČ Název projektu Dotace (v Kč) 

Obec 
Soběchleby 

00301965 Výstavba chodníku Soběchleby - směr Simře 1 237 787,30 

Obec Prosenice 00301809 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Prosenice - II. 
etapa 

2 508 622,95  

 

• 10. výzva MAS Moravská brána-IROP-Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 

Název žadatele IČ Název projektu Dotace (v Kč) 

Obec Jezernice 70040915 Cyklostezka Jezernice - Slavíč, II. etapa 1 499 154,51  

 

• 11. výzva MAS Moravská brána-IROP-Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení 

Název žadatele IČ Název projektu Dotace (v Kč) 

Osečánek, z.s. 04806352 Vybudování zázemí pro zájmové aktivity a 
celoživotní vzdělávání OSEČÁNEK 

1 900 000,-  

 

 
 

2.2 Standardizace MAS a příprava SCLLD 2021-2027 

V polovině roku 2020 jsme zahájili proces nové standardizace, jejíž součástí je potvrzení území 

působnosti MAS Moravská brána pro programovací období 2021-2027. Standardy MAS představují 

soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných 

Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020 a přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS 

splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie CLLD (dále též "SCLLD") a podporu 

administrativních kapacit MAS z evropských fondů.  
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Splnění standardů MAS je podmínkou pro všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém 

období 2021–2027 realizovat SCLLD s podporou evropských fondů. Tedy rozdělovat finanční 

prostředky pro koncové žadatele z území MAS (obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty). 

Dokončení procesu standardizace se uskutečnilo 11.3.2021, kdy bylo Ministerstvem pro místní rozvoj 

České republiky vydáno Osvědčení o standardizaci MAS 2021-2027. 

 
Příprava SCLLD 2021-2027 
V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednala, že MAS budou rozdělovat finanční 
prostředky z těchto dotačních programů:  
• Integrovaný regionální operační program – IROP, 
• Program rozvoje venkova - PRV, 
• Operační program Zaměstnanost – OP Z +  
Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP 
TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP). 

 
Přípravu SCLLD jsme zahájili zpracováním analytických dat a dále mapováním potřeb a potenciálu 
celého území. V současné době zjišťujeme dotazníkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich 
příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny 
k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit 
z dotačních programů EU v novém programovém období, a jsou podkladem pro tvorbu zásobníku 
projektů pro nové programové období. 
Veřejné projednání koncepční části strategie MAS Moravská brána na období 2021 – 2027 (SCLLD) se 

uskutečnilo v úterý 11. 5. 2021 v 15:00 hod. prostřednictvím online platformy ZOOM. Vedoucí SCLLD 

Marek Zábranský přítomné seznámil s dosavadní přípravou SCLLD na období 2021-2027. Dále 

představil návrh koncepční části, skládající se ze socioekonomické analýzy území, SWOT analýzy a 

analýzy rozvojových potřeb = Popis rozvojových potřeb území MAS (Pracovní verze).                                                                 

Cílem jednání bylo získat připomínky a podněty k dopracování analýzy rozvojových potřeb. Pracovní 

verze byla vytvořena na základě znalosti území, aktuální socioekonomické situace v území, osobních 

jednání s partnery MAS a provedeného dotazníkového šetření. 

Přítomní byly informováni o možnosti připomínkování navržených potřeb. Všechny připomínky a 
podněty byly zapracovány do analýzy rozvojových potřeb a dále do navazující strategické části SCLLD, 
viz zápis ze dne 11.5.2021. 

Projednání návrhu koncepční části strategie se uskutečnilo na radě MAS - 13. května 2021. 

Projednání a schválení strategie pak na VH MAS - 25. května 2021 

Vedoucí SCLLD informoval přítomné o přípravě strategie SCLLD 2021+, o proběhlém veřejném 

projednání a představil dokončenou koncepční část SCLLD - připravenou ke schválení. Po společné 

diskuzi v plénu byla koncepční část SCLLD schválena všemi přítomnými, tedy 48 hlasy.  

 
Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravská brána pro období 

2021-2027 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena dne 14.9.2021. Dalším krokem je 

příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Časově se bude odvíjet od definování 

podmínek pro tvorbu akčních plánů MAS, předpoklad je jaro 2022. 

Více informací k strategii SCLLD 2021-2027 naleznete na webu MAS. 

http://mas-moravskabrana.cz/sclld/strategie_2021_2027 
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2.3 Animace škol 

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

• 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 2021 probíhala animace škol naplno, celkem jsme řešili 12 projektů jednotlivých škol z regionu 

(ZŠ Hranická, ZŠ Osecká, ZŠ Soběchleby, ZŠ Osek n.B., ZŠ Dolní Újezd, ZŠ Pavlovice u Přerova, MŠ 

Veselíčko, MŠ Lipník n.B., MŠ Tučín, ZŠ Lipník speciální, ZŠ Loučka, MŠ Výkleky). Školám byla 

poskytnuta pomoc při podávání zpráv o realizaci a žádostí o platbu, byly vždy informovány o 

změnách, popř. upozorněni na novinky v rámci šablon. Školy byly kontaktovány osobně, telefonicky a 

dostávaly veškeré relevantní informace i elektronicky. 

Za rok 2021 se podalo 6 závěrečných zpráv k realizaci šablon, 9 průběžných zpráv o realizaci a 10 

žádostí o změnu především v souvislosti s pandemií koronaviru.  

Většina škol využívá pomoc MAS. 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. 

V průběhu roku 2021 byla pro MŠ a ZŠ vyhlášena kontinuální výzva na šablony III. Podali jsme 

dohromady 8 nových projektů (MŠ Výkleky, MŠ Tučín, MŠ Veselíčko, MŠ Lipník n.B., ZŠ a MŠ Loučka, 

ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, ZŠ a MŠ Osek n.B. ) v celkové výši 3 122 086,- Kč. 
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2.4 Projekty MAS 

V roce 2021 se MAS mimo realizace strategie SCLLD věnovala i dalším projektům a činnostem. 

 

2.4.1 Místní akční plán vzdělávání (MAP) 

Místní akční plánování vzdělávání probíhá ve většině regionů 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 MAP I zahájen v červenci 2016 a ukončen 
31. 12.2017. Od 1. 1. 2018 jsme navázali projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP 
Lipník nad Bečvou, který byl k 31.12.2021 ukončen.  Cílem projektu byla podpora společného 
plánování a sdílení aktivit v území ORP Lipník nad Bečvou a podpora intervence naplánované v MAP I, 
které měly vést ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt řešil 
spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního 
vzdělávání. 

 
 
Činnost za rok 2021 
Od ledna do prosince roku 2021 probíhaly souběžně dva tzv. implementační projekty a to 
„Polytechnika pro MŠ a 1. stupeň ZŠ“ a „Polytechnika pro 2. stupeň ZŠ“. Pro děti a mladší žáky jsme 
společně s lektory připravili interaktivní programy na míru. Cílem aktivit bylo vzbudit zájem dětí o 
technické obory na základě přirozené hravosti a touhy dětí poznávat svět kolem sebe, podpořit rozvoj 
polytechnických dovedností, grafomotoriky, tvarové představivosti, kreativity, jazykových dovedností 
a kooperativní činnosti dětí. U starších žáků jsme se zaměřili na vzdělávací projekty, které umožňují 
popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a 
atraktivního prostředí. 
Mimo implementační projekty byly zrealizovány v rámci možností a situaci kolem COVID-19 
preventivní programy pro školky/školy, které připravilo olomoucké Sdružení D a i v tomto roce dále 
probíhaly workshopy finanční gramotnosti. 
Literárně-výtvarná soutěž třídních kolektivů „O nejlepší komiks aneb KOMIKSOMÁNIE 2021“, kterou 
jsme uspořádali po znovuotevření škol, vznikla jako reakce na dlouhou izolaci dětí v domácím 
prostředí po zrušení prezenční výuky na školách. Ta způsobila složitou situaci narušující klima třídních 
kolektivů (absence sociálních kontaktů, vztahů a vazeb, samota, dlouhodobé jednostranné trávení 
času, odmítání, strach o život svůj či život svého blízkého apod.). Cílem aktivity byla podpora 
znovunastavení pravidel soužití třídy, podpora vzájemných vztahů a zájmu jeden o druhého, podpora 
atmosféry vzájemného respektu v kolektivu, podpora schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuse, 
řešení problémů a hodnocení situace a v neposlední řadě společné zážitky. Všechny zúčastněné třídy 
získaly jako výhru školní výlet dle vlastního výběru, k tomu další společnou akci v podobě opékání 
špekáčků či jiných dobrot, a k tomu jsme děti a žáky obdarovali dárkovými předměty. 
Pro pedagogy i ředitele škol jsme v rámci MAP II uskutečnili celou řadu webinářů, online seminářů i 
interaktivních workshopů. Společně se zástupci obcí se vedení škol a spolupracující pedagogové 
s námi podívali do Areálu Dolních Vítkovic. Cílem této aktivity bylo prohloubit a rozšířit spolupráci 
škol se zřizovateli i ostatními obcemi v území, sdílení zkušeností, poskytnutí prostoru pro vzájemnou 
interakci účastníků na neformální půdě, podání námětů na spolupráci a v neposlední řadě seznámení 

Zdroj OP VVV 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Lipník nad Bečvou 

Celkové náklady 9 056 073,60 Kč 

Období realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 

Cíl projektu 1. Podpora pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků   
2. Společné plánování a sdílení aktivit v území  
3. Implementace projektů spolupráce škol naplánovaných v rámci projektu MAP I  
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účastníků s areálem Dolních Vítkovic nejen pro vlastní rozšíření obzorů, ale také jako možné místo 
pro exkurze dětí a žáků z našich škol. 
K 31.12.2021 projekt MAP II skončil. Během čtyř let jsme zorganizovali a zafinancovali celkem 271 
aktivit/akcí v mateřských a základních školách našeho regionu a nakoupili jsme pro školky a školy 
mnoho školních pomůcek (stavebnice, knihy, roboty atd.). 
Navazující projekt MAP III bude zahájen 1.1.2022 a bude realizován po dobu následujících 23 měsíců. 
Co však úplně potěšující není je fakt, že rozpočet oproti končícímu projektu je sotva třetinový. Cílem 
MAP III je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských 
a základních školách, spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na 
společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a 
potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce, dále je cílem plánování společných nebo sdílených 
aktivit v území, rozvoj a aktualizace MAP a evaluace procesu místního akčního plánování (MAP I a 
MAP II). Na financování aktivit pro děti a žáky tentokrát prostředky nebudou. Pro pedagogy, vedení 
škol a nepedagogické pracovníky chystáme několik vzdělávacích aktivit, které společně naplánujeme 
na setkání pracovních skupin. Během tohoto téměř dvouletého období bychom měli začít připravovat 
další projekt, tentokrát už s pořadovým číslem IV. 

 

2.4.2 Projekt BEC, MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo 

Informace o této organizaci je ve výroční zprávě MAS zapojena spíše okrajově. Organizace vznikla 

v průběhu projektu BEC2, na popud MAS MORAVSKÉ BRÁNY, která je zároveň jedním ze zakládajících 

členů družstva.   

V současné době je družstvo neaktivní a čeká se na vhodnou dotační příležitost. 

 

2.5 Propagace SCLLD, MAS a vzdělávací aktivity 

Hlavní propagací SCLLD bylo samotné vyhlašování výzev. Aktivně se tedy komunikovalo  

s potencionálními žadateli, proběhly semináře pro žadatele a příjemce, konzultovalo se s ŘO.  

Hlavním propagačním nástrojem MAS v roce 2021 jsou průběžně aktualizované webové stránky 

www.mas-moravskabrana.cz a profil na Facebooku, kde je zároveň naplňována povinná publicita 

SCLLD. 

V roce 2021 jsme pokračovali v účasti na vzdělávacích seminářích – realizace a implementace SCLLD, 

prezentace o možnostech v plánovacím období 2014–2020, předpokládané směry vývoje, proběhla 

diskuse a předávaly se zkušenosti s realizací programových rámců (IROP, PRV, OPZ a OPŽP) a 

především již probíhala příprava na další plánovací období 2021–2027.  

MAS aktivně rozvíjela spolupráci v rámci kraje i celé ČR. V roce 2021 se MAS zúčastnila mnoha akcí 

organizovaných KS nebo NS MAS. Vedoucí SCLLD je členem Výboru krajské sítě MAS Olomouckého 

kraje.  

 

Zdroj OP VVV 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Lipník nad Bečvou 

Celkové náklady 2 700 997 Kč 

Období realizace 1.1.2022 – 30.11.2023 

Cíl projektu 1.  Rozvoj a aktualizace MAP 
2.  Evaluace procesu místního akčního plánování 
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3. Složení orgánů MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 

3.1 Valná hromada 

K 1. 1. 2021 měla 83 členů a k 31.12.2021 již 70 členů. Novým členem se stal mobilní hospic Andělé 

Stromu života, p.s. Zánik členství v MAS u subjektů (Josef Vinkler, VIDA, Kulturní Morava, Regína 

Čuntová, Martina Žákovská, Dušan Pořízka, Josef Jemelka, Vítězslav Horák, Václav Caletka, Pavel 

Složil, Beruška racing team, SDH Tučín, Plši Soběchleby, SK Hradčany). 

V roce 2021 se Valná hromada (dále jen VH) MAS sešla celkem 1krát. Na zasedání 25.5.2021 v Lipníku 

nad Bečvou byla schválena koncepční část SCLLD 2021-2027, proběhla volba nových orgánů, 

projednal se a schválil plán činností na rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2021 a další běžné 

procedurální záležitosti. 

 

3.2 Rada spolku 

Členové zvoleni dne 25. 5. 2021 na zasedání VH MAS: 

Ing. Miloslav Jančík, CSc., Hedvika Dočkalová, DiS., Ing. Jiří Urban, Ing. Pavlína Holešínská, Ing. Pavla 

Jochcová, Ing. Jana Jurajdová, Petr Mahr, Petr Padalík, Ing. Jana Skopalová, Zdislav Ház, Hana 

Školoudová, Mgr. Ondřej Vlček. V roce 2021 se rada MAS uskutečnila 8-krát. 

 

3.3 Kontrolní komise 

Členové zvoleni dne 25. 5. 2021 na zasedání VH MAS: 

Ing. Antonín Ryšánek, Ing. Dana Giblová, Ing. Ladislav Ptáček, Ing. Andrea Lollková. 

V roce 2021 se Kontrolní komise uskutečnila jednou a to 20. 5. 2021. 

 

3.4 Výběrová komise 

Členové zvoleni dne 25. 5. 2021 na zasedání VH MAS: 

Ing. Regina Čuntová, Stanislava Čočková, Ing. Martin Engl, Martin Ház, Antonín Lukáš, Milan 

Pospíšilík, Pavel Schwan, Ing. Alena Stískalová, Mgr. Jaromír Školoudík PhD., Mgr. Jaromír Školoudík 

PhD., David Štěpánek, Ing. Markéta Jestřabová, Aleš Vančura.  

V roce 2021 se Výběrová komise uskutečnila 3-krát (3. 6. 2021, 1. 7. 2021, 21. 12. 2021)  

 

 

3.5 Kancelář MAS 

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

Pracovníci kanceláře: 

Ing. Marek Zábranský, vedoucí SCLLD 

Mgr. Radka Šuláková, vedoucí MAP a animátor škol  

Mgr. Petra Kamelandrová, manažer MAP  

Bc. Lenka Zavadilová, manažer MAP 

Hana Nehybová, administrativní pracovník 
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4. Hospodaření 
Hospodaření MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. k 31. 12. 2021 
 

Příjmy 

Členské příspěvky 438 630,- 

SCLLD - režie 1 308 154,15 

Místní akční plán vzdělávání (MAP)II 603 738,24 

Místní akční plán vzdělávání (MAP)III 1 080 398,- 

Projekt Nezis. Org. 8 818,- 

Úrok 18,79 

Celkem 3 439 757,18 

 
Výdaje 

Mzdy 2 937 333,- 

Služby 661 433,38 

Telefon 13 779,60 

Nájem 78 534,05 

Cestovné + ubytování 3 430,- 

Poštovné 125,- 

Audit 29 040,- 

Občerstvení 33 595,02 

Pojištění 8 482,- 

Doména + www stránky 842,16 

Drobné předměty 225 860,68 

Poplatky banka 5 263,57 

Účetnictví 69 176,- 

NS MAS + KS NS MAS 15 000,- 

Úklid 42 000,- 

Celkem 4 123 894,59 

 
 
Finanční prostředky 

Stav k 1. 1. 2021 

BÚ  3 230 276,21Kč 

Pokladna 5 056,- Kč 

Stav k 31. 12. 2021 

BÚ 2 526 679,80 

Pokladna 24 515,- 
 

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 2022 
 

5.1 SCLLD 

- Pokračování v realizaci Strategie (SCLLD), tedy vyhlašování dalších výzev a administrace 

projektů, v PRV nová alokace pro přechodné období 3 153 800 Kč. 

- 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 šablon III v rámci OPVVV a administrací 

zahájených projektů 

- Příprava na další programovací období 2021-2027, zpracování a realizace programových 

rámců (IROP, OPZ, PRV) SCLLD, vyhlašování prvních výzev nejdříve na konci roku 2022. 

 
Výzvy MAS v roce 2022 (předpoklad) 

Název opatření (program) Předpokládané období vyhlášení Alokace 

C2 Nezemědělská produkce - PRV jaro 2022  1 577 000,- Kč 

C1 Zemědělské investice – PRV jaro 2022  1 577 000,- Kč 

 

 

5.2 MAP  vzdělávání 

- Realizace projektu Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Lipník nad Bečvou (leden  

2021 – prosinec 2023) 

 

5.3 Služby 

- Administrativa pro dobrovolné svazky obcí (leden – prosinec 2022) 

 

5.4 Propagace 

- web MAS, Facebook, zpravodaj, projekty žadatelů  

- Akce NSMAS a KSMAS 

 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 18.1.2022 

 

Výroční zprávu za rok 2021 zpracoval: Marek Zábranský 
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Kontakty 
 

Kancelář MAS:      předseda: 

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.                              Ing. Miloslav Jančík 

Bratrská 358/3, 751 31 Lipník nad Bečvou  tel: 737 447 668 

manazer@mas-moravskabrana.cz                                       predseda@mas-moravskabrana.cz 

www.mas-moravskabrana.cz 

 

 

Vedoucí SCLLD:                              Vedoucí MAP a animátor škol: 

Ing. Marek Zábranský                  Mgr. Radka Šuláková 

tel. 739 344 119                tel: 776 633 648 

manazer@mas-moravskabrana.cz                                    radka.sulakova@mas-moravskabrana.cz 

 

manažer MAP:                                                                      manažer MAP:  

Mgr. Petra Kamelandrová                                                   Bc. Lenka Zavadilová, DiS. 

tel: 774 187 994                                                                    tel: 724 758 132                                

petra.kamelandrova@mas-moravskabrana.cz                lenka.zavadilova@mas-moravskabrana.cz 

                                                                                                               

                                                                               

administrativní pracovník:  

Hana Nehybová  

tel: 732 699 320   

masmb@seznam.cz                                             

  

 

     


