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1. ÚVOD  

          Termíny, jako jsou regionální rozvoj, strukturální fondy EU, společná zemědělská 

politika či rozvoj venkova, jsou v dnešní době častým tématem. Evropská Unie a její kohezní 

politika, ruku v ruce se společnou zemědělskou politikou, usilují o konkurenceschopnost a 

rozvoj venkovských oblastí. V ČR má venkov velmi bohaté zastoupení. Venkovské oblasti 

zde můžeme nalézt téměř po celém území. V rámci českého Programu rozvoje venkova byl 

venkovský prostor stanoven podle kritérií OECD a Eurostatu na úrovni jednotek NUTS III 

(kraje) tak, že za významně nebo převážně venkovské území bylo označeno celé území České 

republiky s výjimkou hlavního města Prahy. I proto, v rámci Programu rozvoje venkova, si 

EU klade za cíl zamezení vysídlování venkovských oblastí, boj proti chudobě, podpora 

zaměstnanosti a rovných příležitostí, zlepšení životních nebo pracovních podmínek 

venkovské populace.  Právě kvůli stávajícím problémům a lepšímu plnění cílů, vznikla 

metoda LEADER, jejíž hlavním cílem je pomoci představitelům venkovských oblastí, aby se 

zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění 

integrovaných a originálních strategií pro trvalý rozvoj. Metoda LEADER je dále rozvíjena 

prostřednictvím tzv. místních akčních skupin (MAS), což jsou uskupení aktérů z ekonomické, 

veřejné i neziskové sféry. A právě hospodaření MAS, místních akčních skupin, bude 

předmětem této bakalářské práce.  

          Cílem této práce je pomocí analýzy zhodnotit hospodaření MAS a popsat jaký vliv má 

vybraná MAS na rozvoj mikroregionu, ve kterém působí.  

          Součástí této práce je teoretická část, která se zaměří na charakteristiku rozvoje 

venkova v podmínkách EU a měla by čtenáře blíže seznámit s problematikou a dále praktická 

část, věnovaná právě analýze hospodaření vybraných místních akčních skupin. Hospodaření 

bude poté shrnuto a zhodnoceno. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci byly kromě 

doporučené literatury, i brožury vydané Ministerstvem zemědělství ČR, dále brožury a 

tiskopisy, vydané vybranými MAS či online zdroje, především webové stránky MAS, 

sdružení MAS, LEADER či další odkazy, které se zabývají problematikou rozvoje venkova. 

Zdrojem některých informací byly konzultace s úředníky z MAS, která je pro tuto práci 

vybrána.
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2. ROZVOJ VENKOVA V PODMÍNKÁCH EU  

Regionální politika EU, Evropa regionů 

          Když v 50. letech 20. Století začala hlubší ekonomická integrace Evropy, evropský 

venkov byl velmi chudý. Telefon, či elektřina nebyly standardním vybavením vesnických 

domácností a mnoho z nich nebylo napojeno ani na rozvod plynu, vody či kanalizace. Z růstu, 

který Evropa zažívala, profitovala především města a několik průmyslových regionů. Proto 

zakladatelé EU učinili rozvoj venkovských zaostalých regionů jedním z hlavních cílů 

evropské integrace.(Baldwin Wyplosz, 2008)  

          Starost o méně rozvinuté regiony byla vždy hlavním cílem EU. Ze začátku byla pomoc 

znevýhodněným regionům ponechána v rukou národních vlád. Všechny národy utratili velké 

částky za vybudování infrastruktury venkova.
1
  

Kohezní politika EU 

          Kohezní (společná) politika je nástrojem Evropské komise pro politiku vyrovnávání 

disproporcí mezi jednotlivými evropskými regiony. Jinak jsou totiž oblasti Londýna, jinak 

bohatá je vesnice v Bulharsku nebo západním Rumunsku. K posilování slabších slouží 

evropský dotační systém, kde zájmem EK je posílit roli regionálních i lokálních autorit a 

maximálně zohlednit zájmy regionů. Princip partnerství obsažený v kohezní politice hovoří a 

o maximální míře zapojení regionálních autorit do procesu přípravy i implementace efektivní 

regionální politiky. Politika koheze je příležitostí pro obecní a regionální politiky, protože EK 

totiž nevyjednává jen s národními reprezentacemi, které tím logicky přichází i o část svého 

vlivu a moci.
2
 

2.1 Vymezení regionu 

          Pojem region se stal od 80. a 90. let 20. stol., jedním z nejvíce užívaných termínů 

vůbec. Nalézt jednotné vymezení a všeobecně přijímanou teorii je však prakticky nemožné. 

Na region lze nahlížet z pohledu teorie regionalismu, ekonomického, demografického či 

geopolitického pojetí nebo, a to nejčastěji pokud hovoříme o regionech v kontextu politiky 

soudržnosti, z pohledu geografického, který lze označit za převažující přístup k chápání 

                                                      
1
  BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ, Ekonomie evropské integrace, 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2008. ISBN 978-80-2471807-1. 
2
 HODAČ, J., L. LACINA a P. STREJČEK, Evropské křižovatky. Brno: Barrister and Principal, ISBN 978-

07485-018-9 
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regionů v podmínkách EU. Z geografického hlediska bývá region vymezen jako část území 

charakterizována souborem přírodních a socioekonomických prvků a vazeb, jejichž 

specifickým charakterem, lokalizací, uspořádáním a rozsahem integrace se utváří prostorová 

struktura s vnitřními vazbami, jimiž se toto území odlišuje od okolních prostorových 

jednotek. 

          Regiony jsou v evropském kontextu stále více vnímány jako realizační akční rovina 

regionální politiky, kdy regiony mohou daleko lépe a jednodušeji integrovat různé řídící 

mechanismy a tím vytvářet synergické efekty.
3
 

2.2 Evropa regionů aneb jednota v rozmanitosti 

          Současné globalizační procesy vytvářejí velké tlaky na prohlubování integrace. EU si 

tohle moc dobře uvědomuje a obrací pozornost k menším územním jednotkám, jako jsou 

regiony, města či obce a pojmy regionalismus a regionalizace dostávají nový význam.  

          Regionalismus lze chápat jako přístup k regionálnímu rozvoji, pro který je 

charakteristická decentralizace a důraz na endogenní faktory rozvoje. Je definován jako pocit 

charakteristické zvláštnosti, skupinového vědomí nebo regionální identifikace a loajality, 

sdílený s lidmi, kteří žijí v určitém regionu.
4
 

          Přesnější charakteristika regionální integrace byla vymezena B. Balassym, který tvrdí, 

že je to „pojmenování pro procesy počínající politickým a ekonomickým sbližováním zemí 

přes spolupráci a solidaritu, až ke spojování, slučování a sjednocování dříve samostatných 

ekonomik.“ 

          Regionalizace je pojímána jako systém kvalitativních i kvantitativních metod, 

používaných pro identifikaci a klasifikaci regionů. Jedná se o činnost, která směřuje 

k vymezení regionů. Jejím základem je zpracování informací o daném území, které slouží pro 

poznání charakteristik území a navržení rozvojových opatření, aktivit a koncepcí. Proces 

regionalizace (členění území na regiony) vždy souvisí s určitou škálou kritérií, která musí být 

stanovena.
 5

 

                                                      
3
 FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. (2014) Postavení Evropské Unie v podmínkách globalizované ekonomiky. Ostrava: 

VŠB- TU, Ostrava. 1. Vydání 2014, 390 stran. ISBN 978-80-248-3333-0. 
4
 WOKOUN, R., MATES a P., KADEŘÁBKOVÁ, J. (2011). Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: 

Aleš Čeněk. ISBN: 978-80-7380-304-9 
5
 CIHELKOVÁ, Eva a kol. (2007). Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropské unie). 1. Vydání. 

Praha: C. H. Beck. ISBN: 8071798088 
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2.3 Klasifikace územních statistických jednotek NUTS v EU 

          NUTS- La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, česky- nomenklatura 

územních statistických jednotek, byla zavedena Komisí ES již v 70. letech 20. stol. Jako 

jednotný systém členění území EU. Klasifikace se objevuje od r. 1988, ale teprve v r. 2003 

vstupuje v platnost nařízení EP a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. Května 2003 o vytvoření 

společné klasifikace územních statistických jednotek. Je určena především pro statistické 

účely, dále pro potřeby analytické a pro potřeby poskytování údajů ve vztahu k EU, zejména 

úkoly spojené s čerpáním prostředků z fondů EU. Jsou hierarchicky uspořádány od třech 

základních úrovní- NUTS 0 až NUTS 3. Pod úrovní NUTS 3 jsou v členských státech 

definovány zpravidla další dvě menší úrovně LAU  (Local Administrative Units).  

Tabulka 2.3-1: Rozdělení obyvatel do NUTS 

Úroveň statistické jednotky Minimum obyvatel Maximum obyvatel 

NUTS 1 3 milióny 7 miliónů 

NUTS 2 800 000 3 milióny 

NUTS 3 150 000 800 000 

 

2.4 Regionální disparity 

          Disparita znamená rozdílnost, resp. nerovnost znaků, kde jejich identifikace má 

racionální smysl (psychologický, poznávací, ekonomický, politický). Regionální disparita 

potom označuje rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících jednoznačné 

územní umístění (lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytujících se alespoň ve 

dvou entitách této území struktury. Regionální disparity dále identifikují rozdíly v 

ekonomické, sociální, environmentální a jiné oblasti života společnosti v konkrétním 

území…(regionu), mohou být zkoumány v různých prostorových úrovních (ohraničeních 

regionu) a dají se vyjádřit různými ukazateli, jako jsou např. ukazatele ekonomického vývoje, 

ukazatele trhu práce, demografie či ukazatelé životního prostředí.
6
 

Klasifikace regionálních disparit  

          Z věcného hlediska lze rozlišovat tři základní typy regionálních disparit: ekonomické, 

sociální a územní. 

                                                      
6
 KUTSCHERAUER, A. a kol. (2010). Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, 

identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-2354-6. 
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- Ekonomické disparity představují rozdíly v ekonomickém vývoji mezi jednotlivými 

regiony. Jsou v evropském přístupu odrazem míry ekonomické soudržnosti, která 

může být dosažena tehdy, pokud jsou všechny hospodářské segmenty začleněny do 

hospodářství takovým způsobem, že jsou schopné čelit mezinárodní konkurenci. 

Úroveň soudržnosti se tedy zvyšuje, pokud klesají rozdíly mezi složkami 

konkurenceschopnosti, tzn., že nejméně rozvinuté regiony jsou schopné dohánět ty 

vyspělejší. 

- Sociální disparity jsou vztaženy k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně 

diferencovanou kvalitu života, životní úroveň, sociální nerovnosti atd. Sociální 

disparity jsou nejčastěji měřeny ukazateli trhu práce, vzdělání chudoby, např. míra 

nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti, populace s terciárním vzděláním, populace 

trpící vážnou hmotnou deprivací atd. 

- Územní disparity jsou odrazem silných nerovností ve vybavenosti faktory 

konkurenceschopnosti. Územní nerovnováha je vyjádřena značnými rozdíly 

v hospodářské výkonnosti, fyzicko-geografickém potenciálu, dopravní a technické 

infrastruktuře, kvalitě životního prostředí mezi jednotlivými státy a regiony. Nejčastěji 

se územní disparity měří pomocí ukazatelů hustota dálniční sítě a železniční sítě, míra 

dětské úmrtnosti, počet nemocničních lůžek, domácností s širokopásmovým 

připojením, dostupnost a využití služeb elektronické správy atd. 
7
 

2.5 Rozvoj venkova v podmínkách EU 

2.5.1 Charakteristika a vymezení venkova 

          Zmíní-li někdo slovo venkov, většina z nás si jistě dovede představit, co má autor na 

mysli. Většina lidí si pod pojmem venkov představí jako oblast, kterou z velké části tvoří lesy 

a zemědělské usedlosti a má nižší hustotu zalidnění. Pojem často užíván v dichotomii
8
 město 

vs. venkov. Tyto dva prostory se liší nejen charakterem osídlení a architekturou, ale i 

převládajícím způsobem obživy, stylem života, kulturou atd. Přesto, budeme-li podrobněji 

studovat vymezení venkova, je pravděpodobné, že zjistíme, že ne všechny venkovské oblasti 

jsou stejné. Označení a charakter venkova, bude jiný například na Hané nebo na jižní Moravě, 

než venkov v oblasti bývalých Sudet.  

                                                      
7
 MOLLE, W. (2007). European Cohesion Policy: Regions and Cities. London: Routledge. ISBN -415-43811-X. 

8
 Dichotomie (z řeckého dicha = na dvakrát a tome = řez) je obecně jakékoli rozdělení celku do dvou vzájemně 

se nepřekrývajících částí. Jiná definice: rozlišení dvou kvalitativně odlišných stavů jevu nebo vlastnosti. Zdroj: 

wikipedia.cz 
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2.5.2 Vymezení venkova 

          Co se týče definice venkova z obecného hlediska lze venkov definovat jako prostor, 

který zahrnuje jak krajinu, tak i venkovská sídla. Venkov tedy integruje jak nezastavěná 

území, tak i zastavěné území malých sídel. Liší se také převládající charakter sociálních sítí a 

organizace společenství. Venkov bývá považován za prostředí méně anonymní, s vyšší 

sociální kontrolou, ale také s vyšší sociální soudržností a sociální oporou. Sociologové 

upozorňují např. i na rozdílné vnímání času na venkově a ve městě.
9
 

         V české odborné literatuře jsou obvykle za venkovské obce pokládány ty, které mají 

méně než 2000 obyvatel, s odkazem na § 3 zákona o obcích je však stále častěji užívána 

hranice 3000 obyvatel (podmínka pro jmenování obce městem). Kritérium vymezení 

venkovských obcí podle jejich správního statutu je považováno za zcela nevhodné a 

nevyužitelné, podobně jako kategorizace úřadů státní správy.
10

 

2.5.3 Charakteristika venkova 

          Venkovské oblasti můžeme charakterizovat jedinečnými kulturními, hospodářskými a 

sociálními vazbami, zvláštními řemeslnými aktivitami, krajinnou rozmanitostí, to vše určuje 

kapacitu pro další rozvoj. Velká část venkovských oblastí je pokryta zemědělskou půdou a 

lesy, které významně ovlivňují charakter krajiny v EU. I když je zemědělství v některých 

venkovských oblastech zatím hospodářskou činností, společně s lesnictvím jeho váha 

postupně klesá a politika venkovského rozvoje musí obsahovat veškeré socio-ekonomické 

oblasti venkovského prostoru. Je potřeba docílit toho, aby se sami občané zajímali o kvalitu 

svého života, o hodnotu životního prostředí, zdraví, osobní rozvoj či volný čas. Venkovský 

prostor nabízí spoustu příležitostí, jak daného potenciálu využít. 

          Venkovské oblasti nejen v EU můžeme charakterizovat jako oblasti zaostávající za 

městskými z hlediska příjmů a zaměstnanosti. Venkovské oblasti jsou často charakterizovány 

jako oblasti s nízkou hustotou obyvatel, s migračním deficitem mladých a odborně 

kvalifikovaných lidí. Častý důvod zaostávání je i nízký aglomerační potenciál, nedostatek 

lidského kapitálu a nízká vybavenost infrastrukturou.
11

 

                                                      
9
 PERLÍN, R. Venkov, typologie venkovského prostoru [online].c1998, s. 18 [cit. 2008-05-02 ]. Dostupné z 

WWW: <http://www.mvcr.cz/odbor/reforma/perlin.pdf> 
10

 Radim Perlín: Vymezení venkovských obcí v Česku [online]. Obec a finance, 2/2009, v Deníku veřejné správy 

publikováno 14. 7. 2009 
11

  PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. 

Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3 
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2.3.3 Definice venkovských oblastí EU   

          Potřeba vymezení venkova (venkovských obcí, venkovského prostoru) vyvstala v 

České republice zejména v souvislosti s dotačními programy na podporu venkova a snahou 

etablovat venkov jako samostatný resort. Vymezení venkova není kodifikováno a neexistuje 

ani obecně vnímaná hranice mezi venkovem a městem. 

          Definování venkovských oblastí můžeme uchopit z pohledu sociálně- prostorové či 

sociálně- kulturní terminologie. Ani EU nemá jednotnou definici venkovských oblastí. Každá 

členská země používá svou vlastní definici, které jsou si však více či méně podobné (jsou 

založeny např. na zemědělské struktuře, hustotě obyvatel či vývoji, resp. Snižování populace). 

          V rámci českého Programu rozvoje venkova byl venkovský prostor stanoven podle 

kritérií OECD a Eurostatu. Kde definice OECD je založena na kritériu hustotě osídlení. Na 

místní úrovni NUTS 5, jsou obce považovány za venkovské, pokud je hustota jejich osídlení 

nižší než 150 obyv./km². Na úrovni NUTS 3 se jedná převážně o venkovské oblasti, kde přes 

50% populace žije ve venkovských obcích (významně venkovské oblasti), kde 15-50% 

obyvatel žije ve venkovských obcích a převážně městské oblasti, kde žije méně než 15% 

obyvatelstva ve venkovských obcích. 

          Podle Eurostatu jsou regiony tzv. vymezeny podle stupně urbanizace, do tří kategorií. 

Hustě zalidněné oblasti jsou charakteristické soudícími obcemi, kde hustota obyvatel 

přesahuje 500 obyv./ km² a celková populace oblasti dosahuje nejméně 50 000 obyv. Duhou 

skupinou jsou oblasti s hustotou větší než 100 obyv./ km² a nepatří k hustě zalidněným 

oblastem. Její celková populace musí být nejméně 50 000 obyv. nebo musí sousedit s hustě 

zalidněnou oblastí. Posledním typem jsou řídce osídlené oblasti, s obcemi, které nejsou 

zahrnuty v klasifikaci hustě zalidněných nebo prostředních oblastí.  

          Překážkou v přesné identifikaci venkovských oblastí v nových členských zemích 

střední a východní Evropy je nedostatek desagregovaných dat a příliš obecná definice je 

nedostačují pro cílená opatření venkovské politiky.  

          Na závěr nutno podotknout, že ČR má ve srovnání s EU15 a zeměmi střední a východní 

Evropy výrazně vyšší procento populace žijící ve venkovských oblastech i procento celkové 

plochy. 12 

                                                      
12

 Celá subkapitola je zpracována dle PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-

2013 v kontextu reforem SZP EU. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-

42-3 
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2.4 Rozvoj venkova v rámci společné zemědělské politiky EU 

Protože rokem 2013 skončilo programové 2007-2013 a v roce 2014, začalo nové programové 

období 2014-2020. Pro dobré porozumění dané tématice budou v této práci popsány 

programovací období obě, jak Program rozvoje venkova na období 2007-2013 tak i Program 

rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci Evropa 2020. 

2.4.1 Společná zemědělská politika EU 

          Společná zemědělská politika (SZP; anglicky: Common Agricultural Policy - CAP; 

francouzsky: Politique agricole commune - PAC) v rámci Evropské unie je zaměřena na  

zajištění produkce potravin, jejich export, rozvoj zemědělství a venkova a zabezpečení životní 

úrovně zemědělců. Obecně je definována v článcích 38-44 Smlouvy o fungování Evropské 

unie a posléze v příslušných aktech sekundárního unijního práva a dalších pramenech. 

          Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň nejkontroverznějších politik EU. Společná 

zemědělská politika představuje významnou finanční zátěž a bývá jí rovněž vytýkána podpora 

nemoderních postupů, vynucování vysokých standardů a produkce potravin s vysokými 

náklady, což vede k nutnosti dotací. Rovněž představuje ohnisko mezinárodních sporů, kde 

naráží na problém deformování světového trhu. 

          Společná zemědělská politika úzce souvisí se společnou rybolovnou politikou.
 13

 

2.4.2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD- European 

Agrucultural Fund for Rural Development) 

          „EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi 

strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nýbrž 

spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V 

ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož 

řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.“
14

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova v kontextu ostatních evropských fondů 

          Téměř 90% celkové plochy zemí tvořících EU je tvořeno venkovskými oblastmi, které 

mají pro budoucnost celé Evropy mimořádný význam. Oblasti jsou tvořeny kulturní krajinou 

                                                      
13

 Celá subkapitola je zpracována dle FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. 

vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 9788073251802. 
14

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, MZ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova [online]. 

Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/E/Evropsky-

zemedelsky-fond-pro-rozvoj-venkova-%28EAFRD 
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a venkovskými sídly a zemědělci, obce a lidé sídlící v těchto oblastech by se měli starat, aby 

krajina zůstala stále kulturní. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který musí venkov řešit, je 

vytváření optimálního sociálního a ekonomického prostředí pro jeho obyvatele. To je 

důvodem, proč EU věnuje oblasti zemědělství a rozvoje venkova mimořádnou pozornost a 

vynakládá na ni nemalé finanční prostředky. 

          V programovacím období let 2007-2013  působily v oblasti zemědělství a venkova dva 

fondy EU:  

- Evropský zemědělský garanční fond (EAGF
15

) a 

- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ( EAFRD
16

). 

          Na pomezí venkova a zemědělství nadále působili nástroje politiky hospodářské a 

sociální soudružnosti EU, kterými byli Evropský fond pro regionální rozvoj- ERDF 

(průřezově bylo financování v gesci různých ministerstev), Evropský sociální fond-ESF 

(MPSV), a Fond soudržnosti. 

2.4.3 Program rozvoje venkova v ČR 2007-2013  

          Program rozvoje venkova, který zajišťovalo působení Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 

strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova 

do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. 

          Hlavními zdroji programu rozvoje venkova jsou dva klíčové programové dokumenty:  

1. Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013, 

Ministerstvo zemědělství ČR, verze duben 2006 

2. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013, Ministerstvo 

zemědělství ČR, verze červen 2006 

          Jak již bylo řečeno, problematika rozvoje venkova na období 2007-2013 byla součástí 

Společné zemědělské politiky a financována prostřednictvím samostatného finančního 

nástroje, kterým byl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). 

         K základním principům, ze kterých vychází realizace jednotlivých politik EU, je 

„princip koncentrace“ a „princip programování“. Jejich podstatou je důsledné využívání 

fondů pouze k realizaci přesně stanovených cílů stanovených na základě pečlivé analýzy 

                                                      
15

 Angl. Zkratka- European Agricultural Guarantee Fund 
16

 Angl. Zkratka- European Agricultural Fund for Rural Development 



15 

 

potřeb EU, jednotlivých zemí a regionů ve stanovených oblastech a následně komplexní 

přístup k řešení vytipovaných problémů na základě víceletých a víceoborových programů 

předkládaných EK vládami členských zemí.
17

 

          Sjednocení podpory rozvoje venkova a zemědělství do jednoho dokumentu umožní 

koncentraci finančních prostředků vyčleněných pro tuto oblast, na společně dohodnuté 

priority EU ve třech tematických směrech této politiky. 

          Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) byl v období 2007-2013 

nejdůležitějším finančním nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova pro všechny 

členské země EU.  

2.4.4 Povinné priority pro členské státy 

          Společenství pro rozvoj venkova stanovil minimální povinné priority pro členské státy, 

které si nad rámec povinných mohli ještě zvolit priority další, ovšem takové, které byly 

v souladu s cíli EAFRD podle nařízení Rady 1698/2005. 

          Priority jsou součástí čtyř tematických os: 

 Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  

 Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny 

 Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

 Osa IV: LEADER 

          Národní strategický plán ČR na období 2007-2013 vymezoval strategické priority pro 

jednotlivé osy, jež tvoří první část NSP. Jsou to:  

 Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

          Minimální povinné priority EU: přenos znalostí, modernizace, inovace a kvalita 

v celém potravinovém řetězci a v prioritních sektorech pro investice fyzického a lidského 

kapitálu 

          Priority NSP a PRV ČR jsou modernizace, inovace a kvalita a druhý bod je přenos 

znalostí. 

 Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny 

                                                      
17

 Celá subkapitola je zpracována dle  PĚLUCHA, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 

2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2006. 162 s. ISBN 80-

86684-42-3 
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          Minimální povinné priority EU: Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj 

zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských 

krajin. Dále Voda a klimatické změny. 

          Priority NSP a PRV ČR byli biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských 

a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin, ochrana 

vody a zmírňování klimatických změn  

 Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

          Minimální povinné priority EU: zastřešující priorita tvorba pracovních příležitostí a 

podmínky růstu 

          Priority NSP a PRV ČR zahrnovaly tvorbu pracovních příležitostí, podmínky růstu a 

kvalita života na venkově a vzdělávání a místní partnerství. 

 OSA IV: LEADER 

          Minimální povinné priority EU: příspěvek k prioritám os 1 a 2 a zvláště osy 3 a 

horizontální priorita zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového 

potenciálu venkovských oblastí.  

          Priority NSP a PRV ČR bylo zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního 

rozvojového potenciálu venkovských oblastí. 

2.4.5 Osa IV LEADER 

Venkovské oblasti v členských zemích EU jsou vystavovány celé řadě problémů, které 

mohou významně ovlivnit jejich životaschopnost. Ty problémy jsou například stárnutí 

populace venkova, odliv obyvatelstva, nedostatek pracovních příležitostí. Významná forma 

pro podporu rozvoje těchto oblastí je právě metoda LEADER (propojování akcí 

hospodářského rozvoje venkova). 

LEADER, historie, účel a cíl 

Osa IV LEADER navazuje na iniciativu LEADER+ z období 2000-2006 a navazuje na 

programy LEADER I (1991-1994) a LEADER II (1994-1999). Daná metoda se po třech 

programových obdobích stala natolik propracovaná, že je ji možno použít u hlavních 

programů rozvoje venkova v rozsáhlejším měřítku. Významné jsou také mnohaleté zkušenosti 
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obcí, svazků obcí a místních akčních skupin s programováním rozvoje a s přípravou a 

realizací projektů zejména v rámci Programu obnovy venkova a programu LEADER ČR.  

Hlavním cílem metody LEADER je pomoci představitelům venkovských oblastí, aby 

se zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí a současně podporovat zavádění 

integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj, zkoušení 

nových způsobů podpory přírodního a kulturního dědictví, tvorbu pracovních míst či zlepšení 

organizačních schopností komunit.  

2.4.6 Místní akční skupiny 

Metoda LEADER je rozvíjena prostřednictvím tzv. místních akčních skupin (MAS), 

což jsou uskupení aktérů z ekonomické, veřejné i neziskové sféry. MAS rozvíjí své aktivity 

ve venkovském prostoru, který je vymezen geografickými, ekonomickými a kulturními 

charakteristikami, umožňujících realizovat společnou rozvojovou strategii. (Pělucha, 2006).  

Strategie Místních akčních skupin 

Strategie MAS je základním dokumentem, který zakotvuje všechny zvláštnosti území, 

na kterém příslušná MAS působí, také stanovuje cesty, jak těchto zvláštností dostáhnout a 

využít je pro rozvoj oblasti. Důležitým rysem je, že integruje činnosti různých venkovských 

aktérů na principu partnerství a vzájemné spolupráce.  

Cílem podpory v rámci LEADER je vytvořit podmínky pro rozvoj partnerských 

vztahů mezi různými skupinami venkovských aktérů, a to právě na základě dobře připravené 

strategie. Pro zdůraznění důležitosti podpory hospodářského rozvoje dotčeného území je 

podmínkou, aby více než 50% členů MAS představovali partneři ze soukromé sféry.  

Organizace Místních akčních skupin 

Každá MAS má svého manažera a ustavené orgány, což jsou výběrová komise, 

programový výbor či valná hromada, v nichž je zastoupena soukromá sféra nejméně z 50%. 

Členové MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo či provozovnu, nebo 

být pro toto území místně příslušní.  

MAS zajišťuje činnosti jako přípravu a realizaci strategie LEADER, informační a 

osvětovou činnost pro žadatele o podporu a veřejnost, vyhlašování výzev k podávání žádostí, 

jejich příjem, administraci, hodnocení, výběr projektů a jejich monitoring a kontrolu 

v průběhu realizace, ale také vzdělávání zaměstnanců MAS a budování vlastních schopností.  
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Zdroje místních akčních skupin pochází zejména z příspěvků členů a sponzorských 

darů, grantů a dotací, půjček a z vlastní vedlejší hospodářské činnosti. Pojmem koncepce 

podle LEADER se rozumí především programy, které se vztahují k určitému území 

koncipované pro dobře vymezené venkovské oblasti na subregionální úrovni, přístup zdola 

ponechávající při zpracování a realizaci místních rozvojových strategií prostor pro 

rozhodování místním akčním skupinám, partnerství veřejného a soukromého sektoru na 

místní úrovni,  

Celkový víceoborový přístup k řešení založený na součinnosti zúčastněných subjektů a 

projektů z různých oblastí místní ekonomiky, realizace novátorských koncepcí či realizace 

projektů ve spolupráci. 

2.5 Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 

2.5.1 Základní informace 

V programovém období 2014 – 2020 bude Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova, ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova, součástí návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

Politika rozvoje venkova by měla přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, 

měla by přispívat k udržitelnému řízení přírodních zdrojů, měla by přijímat opatření v oblasti 

klimatu a samozřejmě k vyváženému rozvoji venkovských oblastí. 

Dané obecné cíle podpory rozvoje venkova na období 2014-2020 jsou v souladu se 

strategií Evropa 2020 a podrobněji jsou vyjádřeny prostřednictvím šesti priorit. Jde o tyto 

priority: 

Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech. 

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a 

udržitelného obhospodařování lesů. 

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství. 

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. 



19 

 

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v 

odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu. 

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech.
 
 

2.5.2 Společný strategický rámec 

Členské státy a Evropská komise uzavřely Dohodu o partnerství, která definuje hlavní 

oblasti podpory a priority členských států skrz všechny dotčené fondy. Hlavní smysl této 

Dohody o partnerství je především zajištění komplementarity a synergií mezi nástroji 

jednotlivých fondů. 

Koordinátorem přípravy Dohody o partnerství je v ČR ustanoveno Ministerstvo pro 

místní rozvoj dne 28. 11. 2012 Usnesením vlády ČR č. 867. 

Evropskými strukturálními a investičními fondy jsou EFRR- Evropský fond pro 

regionální rozvoj,  ESF- Evropský sociální fond, KF- Fond soudržnosti, EZFRV- Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova a ENRF- Evropský námořní a rybářský fond. 

2.5.3 Komunitně vedený místní rozvoj  

V programovém období 2014-2020 je opět stěžejní iniciativou propojující aktivity a 

rozvíjející venkovskou ekonomiku metoda LEADER. Jejím Hlavním cílem je intenzivní 

podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER 

opět probíhá prostřednictvím místních akčních skupin.  

Tak jako v programovém období 2007-2013 bude i nadále pokračovat podpora metody 

LEADER. Podpora MAS je však rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a 

investičních fondů, přes které je možno využít metodu LEADER jako komunitně vedený 

místní rozvoj. Implementace komunitně vedeného místního rozvoje je dále zapojen také 

Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Operační program pro zaměstnanost, spravován Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

Operační program Životní prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí. 

Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

jsou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního programu z EF pro regionální 

rozvoj. Dále je také důležité uvést, že za koordinaci podpory komunitně vedeného místního 

rozvoje v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů je zodpovědné Ministerstvo 

pro místní rozvoj. 
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2.5.4 Povinné standardy Místních akčních skupin 

V programovém období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení povinných standardů pro 

fungování MAS, což znamená, že MAS díky těmto nastaveným standardům prokazují, zda 

jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z Evropských 

strukturálních a investičních fondů.  

Zodpovědnost za nastavení těch standardů má v ČR dle Dohody o partnerství 

Ministerstvo zemědělství. 

Splnění standardů je posuzováno dle Metodiky pro standardizaci MAS v 

programovém období 2014-2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje 

postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při dané 

standardizaci. 

Ty místní akční skupiny, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou 

předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro 

místní rozvoj. Pokud se takhle stane, předložená strategie je hodnocena ve třech fázích. 

Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dalším 

krokem je předání dotčeným řídícím orgánům, kdy je posouzen soulad strategie s cíli a 

podmínkami konkrétního programu. S těmi MAS, jejichž strategie vyhovuje požadavkům 

hodnotícího procesu a které jsou akceptovány všemi dotčenými orgány, je podepsáno 

Memorandum o realizaci integrované strategie.
 18

 

 

 

 

 

  

                                                      
18

 Celá kapitola zpracována dle MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, MZ: program rozvoje venkova 2014-

2020 [online]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 

Obsahem této kapitoly je stručná charakteristika vybrané MAS. Dále analýza a 

zhodnocení hospodaření MAS v období 2009-2014. V neposlední řadě zde budou popsány 

cíle, které si tato MAS klade pro další programovací období 2014-2020. Vzhledem k rozsahu 

dané problematiky, byla pro analýzu hospodaření vybrána pouze jedna MAS.  

3.1 Charakteristika místní akční skupiny 

Místní akční skupina Šumperský venkov je zapsaný spolek, který si dává za cíl spojovat: 

- lidi,  

- obce, 

- firmy, 

- a neziskové organizace, 

obcí šumperského venkova, a spolu s nimi toto území rozvíjet. MAS Šumperský venkov byla 

založena v roce 2006. K dnešnímu dni ji tvoří celkem 16 obcí, s více než 26 tisíci obyvatel. 

Občané z těchto obcí mohou prostřednictvím místní akční skupiny žádat o finanční 

prostředky na své projekty. Jejich projekty by přitom měly být v souladu se strategií regionu. 

Hlavní výhodou MAS je to, že strategické dokumenty netvoří ministři od svého stolu 

na ministerstvu, ale sami lidé, kteří v obcích žijí. To, jakým směrem se bude region ubírat, a 

na co přidělené peníze půjdou, tak mohou ovlivňovat přímo místní občané – na základě potřeb 

a priorit svého regionu. 

 Hlavní úkoly MAS: 

- zveřejňovat výzvy pro žadatele o dotace, 

- konzultovat projekty s žadateli, 

- pomáhat žadatelům s administrativními záležitostmi dotací, 

- hodnotit a vybírat projekty, které budou financovány, 

- kromě toho MAS pořádá a spolupracuje i na dalších informačních, vzdělávacích, 

poradenských činnostech a akcích. 

Kulturní památky, turistické zajímavosti  

Abychom si uvědomili, jaké priority MAS má, čemu by se v podpoře projektů měla 

věnovat, kde jsou její silné a slabé stránky, je jistě nutné si charakterizovat region v oblasti 

kulturních památek či turistických zajímavostí, které dělají daný region tím, čím je. 
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Území působnosti MAS má rozhodně co nabídnout, a to nejen díky jedinečným 

pamětihodnostem a přírodním skvostům, ale i pestrému společenskému dění a poměrně 

rozsáhlé nabídce možností trávení volného času.  

Region má bohatou historii. S územím jsou úzce spjaty panovnické rody Žerotínů, 

Tunklů a Kleinů. Tyto rody zde měly svá panství a přispěly k rozvoji území. Jedinečnost 

území dokladuje jeho spojitost s nechvalně známými čarodějnickými procesy v 16. století. 

V českých zemích docházelo k čarodějnickým procesům pouze lokálně a Jesenicko, 

respektive zejména losinské panství, bylo jednou z takových lokalit. Zámek ve Velkých 

Losinách sloužil jako inkviziční tribunál. Byl sem pozván Jindřich Boblig ze Šumperku, jenž 

započal tzv. „hon na čarodějnice.“ O čarodějnických procesech byla napsána kniha a natočen 

film s názvem Kladivo na čarodějnice.  

Mezi nejvyhledávanější místa patří vedle renesančního zámku ve Velkých Losinách 

zařadit také Ruční papírnu Velké Losiny. Ta se, jak již napovídá sám název, zabývá 

ojedinělou výrobou tradičního ručního papíru. Dle dostupných informací se jedná o poslední 

papírnu tohoto druhu v Evropě. Dále mezi turisticky nejatraktivnější pamětihodnosti regionu 

patří zámek Bludov s muzeem slavného českého malíře Adolfa Kašpara, Zemědělský skanzen 

a Veterán muzeum v Rapotíně, lázně Bludov a lázně Velké Losiny. Další raritou je 

přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně.  

Co se týče kulturního dění, účastníci regionu mají možnost shlédnout akce 

nadregionálního, resp. mezinárodního významu, mezi které patří mezinárodní hudební festival 

Hudba bez hranic, pořádaná přímo MAS Šumperský venkov ve spolupráci s obcí Dolní 

Studénky, či divadelní přehlídka Losinské kulturní léto, konající se v areálu Zámku Velké 

Losiny. Mezi další významné kulturní akce můžeme zařadit čarodějnickou Noc na Rabštejně 

připadající na 30.4. Vánoce v ruční papírně, oblastní kolo Trampské porty v obci Bludov či 

festival mažoretek v Libině. 

V regionu jsou také vhodné podmínky pro pořádání významných sportovních akcí. 

Jsou zde pořádány akce jako např. Mistrovství ČR ve sjezdovém i klasickém lyžování, 

Mistrovství ČR v motokrosu (koná se v obci Rapotín), Mistrovství Evropy družstev horské 

služby a záchranářů v oblasti Červenohorského sedla, mezinárodní cyklistický Závod míru a 

další. 
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Sportovní vyžití 

Region nabízí smysluplné využití volného času a aktivního odpočinku jak v letním tak 

i v zimním období. Oblíbená jsou zejména lyžařská střediska, která se nachází v územní 

působnosti MAS (Skřítek, Červenohorské sedlo, Přemyslov), která dosahují 

celorepublikového až mezinárodního významu. Dalšími oblíbenými místy pro sportovní 

vyžití jsou například Lyžařské areály v Loučné nad Desnou, Běžecké a turistické trasy- 

Skřítek, Šerák, Rejchartice. Území MAS je protkáno sítí značených cyklotras pro silniční i 

horská kola. Skály v okolí zříceniny hradu Rabštejn patří mezi největší a nejznámější lezecké 

oblasti v Jeseníkách a na severní Moravě vůbec. Další oblíbenou destinací je státní přírodní 

rezervace a nejvyšší hora Úsovské vrchoviny s mohutnou soustavou skal a skalek Bradlo. 

Vodní nádrž Krásné, která je hojně využívána jako turistická a rekreační destinace, s možností 

koupání v přírodě, či Sportovní letiště u Šumperku, nacházející se v k.ú. Nový Malín, 

umožňující zájemcům pohled na region z ptačí perspektivy při vyhlídkovém letu či přímo 

skoku padákem a další. 

3.2 Analýza hospodaření Místní akční skupiny Šumperský venkov v období 

2009-2014 

V období mezi lety 2009-2013 MAS uspěla se svým Strategickým plánem LEADER  

„ Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ a získala pro toto období alokaci 20 milionů 

Kč. Proto se tato práce zabývá analýzou daného období i přesto, že programovací období EU 

bylo 2007-2013. Cílem je analyzovat a zhodnotit podpořené projekty MAS, zjistit jaké 

objemy dotací byly v jednotlivých letech zájemcům vyplaceny, či kolik projektů bylo ve své 

žádosti úspěšných 

3.2.1 Projekty MAS 

MAS Šumperský venkov v rámci svých aktivit pomáhá realizovat projekty trojího 

typu. Jsou to Projekty LEADER, Projekty spolupráce a Další projekty MAS. Finance přes 

dotační titul LEADER mohou získat podnikatelé (soukromý sektor), obce (veřejný sektor) a 

sektor neziskový. V rámci projektů LEADER byly vypsány výzvy č. 1,2,3,4,5 a 6.  

Projekty spolupráce jsou národní a mezinárodní projekty, na kterých MAS Šumperský 

venkov spolupracuje s jinými MAS. Realizované projekty spolupráce jsou projekty Život a 

historie vypálených obcí aneb „Znáte mě?“. Dále projekt Jeseníky- máme se čím pochlubit, 

projekt Regionální značení produktů, projekt Živý venkov, projekt Dejme prostor mladým, 
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projekt Národní pohádky a pověsti- poklady národní identity a tradic a projekt Jeseníky- od 

produktů k zážitkům.  

Do dalších realizovaných projektů MAS Šumperský venkov patří projekty realizované 

v rámci různých dotačních titulů mimo PRV, včetně projektů realizovaných s jinými subjekty. 

Mezi tyto projekty se řadí Místní partnerství zaměstnanosti, MAS jako nástroj spolupráce obcí 

pro efektivní chod úřadu. 

3.2.2 Programovací období let 2009- 2013  

MAS Šumperský venkov má 33 členů a zahrnuje území 15 obcí s celkem 26,5 tisíci 

obyvateli. V období mezi lety 2009-2013 MAS uspěla se svým Strategickým plánem 

LEADER  „ Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ a získala pro toto období alokaci 

20 milionů Kč. Výzvy pro potencionální žadatele byly vyhlašovány vždy 1x ročně a oblasti 

podpory, tzv. „Fiche“ byly následující: 

FICHE 1 - Vítá vás vstupní brána Jeseníků I  

Cílem je prezentace regionu jako vstupní brány Jeseníků, podpora rozvoje cestovního 

ruchu v území, propagace regionu jako ideálního místa pro aktivní dovolenou s pestrým 

sportovním, relaxačním, kulturním vyžitím, množstvím historických, kulturních a technických 

pamětihodností, velkou tradicí lázeňství a silnou kulturní identitou, zároveň také jako 

ideálního místa pro konání lyžařských výcviků, škol v přírodě, dětských táborů, a to i pro 

postižené děti (lázně, možnosti hippoterapie, rozvoj kreativity pomocí tradičních řemesel), 

podpora rozvoje lázeňství apod. Vedlejším cílem fiche je vylepšení podmínek pro sportovní 

a relaxační vyžití obyvatel blízkých měst (ambulantní lázeňská péče, plnohodnotné 

provozování letních a zimních sportů v blízkosti bydliště, podpora příměstského cestovního 

ruchu).  

Příjemci dotace jsou fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě a 

nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii 

podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci. 

  Typy aktivit: 

- výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení ubytovacích a stravovacích zařízení,  

- budování, obnova a vybavení dalších zařízení poskytující služby v cestovním ruchu 

(rekreační sportoviště, půjčovny, úschovny apod.), 

- zpracování projektové dokumentace a studií. 
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FICHE 2 - Vítá vás vstupní brána Jeseníků II 

Cílem je podpora rozvoje cestovního ruchu v území, budování regionu jako ideálního 

místa s pestrou rekreační infrastrukturou pro aktivní dovolenou se širokými možnostmi 

sportovního, relaxačního, kulturního vyžití, množstvím historických, kulturních a technických 

pamětihodností, velkou tradicí lázeňství a silnou kulturní identitou, zároveň také jako 

ideálního místa pro konání lyžařských výcviků, škol v přírodě, dětských táborů, a to i pro 

postižené děti (lázně, možnosti hippoterapie, rozvoj kreativity pomocí tradičních řemesel), 

podpora rozvoje lázeňství apod. Vedlejším cílem fiche je vylepšení podmínek pro sportovní 

a relaxační vyžití obyvatel blízkých měst (ambulantní lázeňská péče, plnohodnotné 

provozování letních a zimních sportů v blízkosti bydliště, podpora příměstského cestovního 

ruchu). 

Příjemci dotace jsou nestátní neziskové organizace a nezemědělské podnikatelské 

subjekty pouze pokud mají kratší, než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu 

ke dni podání Žádosti o dotaci, zájmová sdružení právnických osob či zemědělský podnikatel, 

tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě. 

Typy aktivit:  

- budování, obnova a rekonstrukce turistických stezek (pěší, cyklistické, 

hippoturistické) včetně odpočívadel a značení v terénu, 

- budování doprovodné infrastruktury (parkoviště, přístupové cesty atd.).  

FICHE 3 - Naše vesnice - příjemné místo k životu  

Cílem je na jedné straně učinit obce atraktivními z hlediska kvality bydlení a životního 

prostředí jako takového a přilákat mladé rodiny k životu na venkově v blízkosti regionálního 

centra, na druhé straně pak zabránit vzniku syndromu tzv. spících obcí a začlenit 

novousedlíky do společenského dění v obcích.  

Příjemci dotace jsou obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace a církve a jejich 

organizace. 

Typy aktivit: 

- zachování a obnova tradičního vzhledu obcí, 

- rekonstrukce, obnova a vytváření cenných prvků v intravilánu obcí, 

- zkrášlování veřejných prostranství • zapojení veřejnosti do plánování vzhledu 

veřejných prostranství, 
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- zpracování projektových a technických dokumentací, 

- rekonstrukce kulturních, společenských a sportovních zařízení, 

- posílení kulturního a společenského života, 

- rekonstrukce, budování a vybavení vzdělávacích a volnočasových zařízení. 

FICHE 4 - Lesů ráj  

Cílem je efektivní využívání potenciálu lesa coby obnovitelného zdroje přírodního 

bohatství. Cíl se vztahuje jednak na obnovu a výchovu lesních porostů, využití odpadu lesa 

na výrobu ekologické energie a zároveň na ohleduplné využití lesa pro radost a poučení jak 

návštěvníků z řad obyvatel regionů, tak turistů. 

Příjemce dotace je fyzická nebo právnická osoba hospodařící v  lesích, které jsou 

ve  vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou 

ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků, obec nebo svazek obcí hospodařící v lesích, které jsou 

ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou 

ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

Typy aktivit: 

- výstavba, modernizace, rekonstrukce a celková oprava lesních cest včetně 

souvisejících objektů a zařízení sloužících k lesnímu hospodářství, 

- pořízení strojů a  zařízení pro budování a  údržbu lesních cest, stezek, chodníků 

a  meliorací, hrazení bystřin, 

- pořizování strojů a zařízení pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní 

zpracování dříví ekologickými technologiemi. 

FICHE 5 - Doklady minulosti 

Cílem je hlavně využít potenciálu regionu pokud jde o množství a význam kulturních 

památek v něm se nacházejících. Bohužel ne všechny jsou ve stavu, v jakém by přilákaly 

návštěvníky, některé z nich jsou dokonce pro nevyhovující stav uzavřené a veřejnosti 

nepřístupné. Proto si tato fiche klade za cíl přispět k jejich obnově a tímto zatraktivnit region. 

Jde však o víc, prostřednictvím zamýšleného budování stálých výstavních expozic a muzeí 

chceme obyvatelům i návštěvníkům regionu nabídnout možnost poznání bohaté historie 

a kultury regionu, což značnou mírou přispěje k posílení pocitu regionální identity a hrdosti.  

Příjemci dotace jsou obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení 

právnických osob a církve a jejich organizace. 
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Typy aktivit: 

zpracování studií obnovy a  využití památek, programů regenerace památkově významných 

území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací  

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových 

budov a ploch,  

- revitalizace historických parků a alejí, 

- nákup budov, strojů a zařízení, vybavení,  

- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních 

a historických zajímavostí,  

- restaurátorské práce na věcech movitých i nemovitých. 

FICHE 6 - Podpora podnikání 

Má-li se život na venkově udržet a rozvíjet, je především nutné, v období prudkého 

poklesu objemu zemědělské výroby, vytvořit nové pracovní příležitosti a směřovat 

zemědělské podniky k nejrůznějším udržitelným činnostem. Nejvýznamnějšími cíli této fiche 

jsou tvorba nových pracovních příležitostí, zvýšení životní úrovně venkovského obyvatelstva, 

rozvíjení ekonomických aktivit na venkově s cílem dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti 

regionu, mj. prostřednictvím podnícení místních obyvatel (zejm. novousedlíků) v přesunu 

místa podnikání do místa bydliště.  

Příjemci dotace jsou fyzické i právnické osoby podnikatelé, které splňují podmínky 

pro zařazení do kategorie mikropodniků, kde žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dále 

fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě a skupina osob sdružená 

smlouvou o sdružení. 

Typy aktivit: 

- přednostně bude podporována drobná výroba a řemesla jako např. truhlářská výroba, 

tesařství, kovářství, zámečnictví, výroba keramiky, malířství, stavebnictví, instalace 

vody, topení, plynu, elektro, zahradnictví, čalounictví atd.,  

- podpora nejrůznějších služeb pro hospodářství (opravy strojů, zařízení), sociální 

služby (hlídání dětí, ošetřování) a další služby, o které je v regionu zájem,  

- kadeřnictví, kosmetika, masáže apod., 

- výstavba a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen na biomasu, popř. 

zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. 
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FICHE 7 – Živý venkov  

Cílem je na jedné straně učinit obce atraktivními z hlediska kvality bydlení a životního 

prostředí jako takového a přilákat mladé rodiny k životu na venkově v blízkosti regionálního 

centra, na druhé straně pak zabránit vzniku syndromu tzv. spících obcí a začlenit 

novousedlíky do společenského dění v obcích.  

Příjemci dotace jsou obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace a církve 

a jejich organizace. 

Typy aktivit: 

- Podpora bude směrována na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné 

správy, školství, kultury, zdravotnictví a soc. služeb, činnosti spolků a církve, 

předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy 

a sportu, 

- vyvrácení rozšířeného dogmatu, že vesnice je méněcenným místem k bydlení než 

město, prezentace venkova jako ideálního a zdravého místa k bydlení, 

- probuzení kulturního života v malých obcích, 

- budování a posilování regionální identity a hrdosti, 

- zapojení dětí (dětský sněm MAS) a žen do plánů rozvoje venkova. 

3.2.3 Analýza hospodaření MAS za rok 2009 

Dne 19. 8. 2009 vyhlásila MAS Šumperský venkov 1. Výzvu příjmu žádosti o dotace. 

V roce 2009 MAS uspěla se svým Strategickým plánem LEADER „ Z lázní do lesů a hor, to 

je náš krásný region“ a získala pro toto období alokaci 20 milionů Kč. Poprvé tedy byla 

možnost čerpat dotace z jednotlivých Fiche.  
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Tab. č. 3.1 Seznam projektů podpořených v 1. výzvě 2009 

Seznam projektů podpořených v 1. výzvě 2009 

Fiche Název projektu Žadatel Celkové náklady Odsouhlasené dotace 

3 

Obnova vnitřního oplocení a údržba 

"kuchyňské zahrady" v zámeckém 

parku v Loučné nad Desnou 

Obec Loučná nad 

Desnou 

417 083 351 522 Kč 

3 
Revitalizace veřejného prostranství v 

Obci Dolní Studénky 

Obec Dolní 

Studénky 
700 296 418 798 Kč 

3 

Revitalizace veřejného prostranství a 

výstavba zeleně- park pro rodiče s 

dětmi 

Obec Nový Malín 715 540 Kč 416 815 

3 
Oprava místní komunikace v obci 

Dlouhomilov 
obec Dlouhomilov 403 956 Kč 302 967 

3 
Bezdrátový systém- rozvod místního 

rozhlasu v Bludově 
Obec Bludov 492 630 Kč 369 472 

3 
Stavební úpravy chodníku k nádraží ČD 

Libina 
Obec Libina 483 634 Kč 270 000 

Celkem     3 213 139 2 129 574 

Pramen: web MAS Šumperský venkov 

V roce 2009 byly podpořeny pouze žádosti v rámci Fiche 3- Naše vesnice- příjemné 

místo k životu. Celkem bylo podpořeno 6. žádostí z celkově podaných 8. Celkové dotace 

poskytnuté v roce 2009 byly 2 129 574 Kč a pokryli tak více než 50% celkových nákladů na 

projekty. 

3.2.4 Analýza hospodaření MAS za rok 2010 

MAS Šumperský venkov vyhlásila dnem 28.5.2010 2. Kolo příjmu žádostí pro čerpání 

prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER 2007-2013 programu 

rozvoje venkova. V tomto roce byly vyhlášeny Fiche1, Fiche 2, Fiche 4, Fiche 5 a Fiche 6. 

Dne 29. 9. 2010 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Novém Malíně 

hodnocení projektů podané ve 2. výzvě MAS Šumperský venkov. Projekty byly hodnoceny 

na základě veřejné obhajoby žadatelů. Každý projekt byl hodnocen 3 členy Výběrové komise. 

Ve druhé výzvě MAS Šumperský venkov přijala 14 projektů, z nichž většina byla podpořena.  
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Tab. č. 3.2 Seznam projektů podpořených ve 2. výzvě 2010 

Seznam projektů podpořených ve 2. výzvě 2010 

Souhrnný seznam podpořených projektů ve 2. výzvě 2010 

Fiche Název Fiche Finanční alokace 
Počet přijatých 

žádostí 

Počet podpořených 

žádostí 

1 Vítá vás vstupní brána Jeseníků I 758 139 Kč 3 2 

2 Vítá vás vstupní brána Jeseníků II 182 700 Kč 1 1 

4 Lesů ráj 239 941 Kč 2 2 

5 Doklady minulosti 1 086 636 Kč 4 4 

6 Podpora podnikání 758 138 Kč 4 3 

Celkem   3 025 554 Kč 14 12 

Seznam projektů podpořených ve 2 výzvě 2010 

Fiche Název projektu Žadatel Celkové náklady Odsouhlasené dotace 

1 ZTRACENKA- pořízení a usazení oken Stanislav Moťka  1 067 722 489 372 

1 
Vybudování centra služeb pro cyklisty v 

Loučné nad Desnou 
Jana Banyászová 911 631 268 767 

2 

PETROVSKÉ STUDÁNKY 

a.s. Obnova 

kulturního dědictví 

údolí Desné 

203 000 Kč 182 700 

4 

Pořízení lesnické techniky a turistického 

značení pro navigaci k pohádkovému lesu v 

Koutech nad Desnou 

Obec Loučná nad 

Desnou 
520 800 Kč 210 000 

4 
Pořízení lesnické techniky v obci 

Dlouhomilov 
Obec Dlouhomilov 71 860 Kč 29 941 

5 
Opravy dřevěného kostela sv. Michaela v 

Maršíkově 
Obec Velké Losiny 420 480 Kč 315 360 

5 
Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele- 

bezbariérové sociální zařízení 

Římskokatolická 

farnost Velké Losiny 
498 633 448 769 

5 
Molo u zámeckého rybníka v zámeckém 

parku v Loučné nad Desnou 

Obec Loučná nad 

Desnou 
187 618 140 713 

5 
Oprava střechy kostela sv Mikuláše v osadě 

Mladoňov, obec Nový Malín 

Římskokatolická 

farnost Libina 
596 527 181 794 

6 

Rozšíření služeb pěstitelské pálenice o 

nabídku sudových vín a jiných regionálně 

tradičních produktů 

Radek Stloukal 387 503 193 751 

6 
Rekonstrukce prostor kosmetiky a 

kadeřnictví 
Helena Veselá 594 946 297 472 

6 Vybavení studia Zeva Eva Zemková 492 000 266 915 

Celkem     5 952 720 3 025 554 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2010 
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Graf. č. 3.1 Podpořené projekty za rok 2010. 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě Tab. č. 3.2 

Z tabulky č. 3.2.4- 3 a z grafu č. 3.2.4- 1 Lze zjistit, že bylo podpořeno 12 projektů 

z celkových 14. Celková finanční podpora těchto projektů byl 3 025 554 Kč. Nejvyšší 

finanční alokaci získali projekty Fiche 5, 36% z celkových dotací, po 25% dostaly projekty 

v rámci Fiche 1 a Fiche 6. 8% získali projekty v rámci Fiche 4 a 6% projekty v rámci Fiche 2. 

Opět je nutno poznamenat, že dotace pokryly více než 50% celkových nákladů na projekty. 

Všechny vyhlášené oblasti podpory- Fiche, byly podpořeny. Oproti roku 2009, kdy byla 

finanční alokace 2 129 574 Kč vzrostly dotace na 3 025 554 Kč, což znamená nárůst cca o 

30%. Navíc jak bylo výše uvedeno, v r. 2009 byla podpořena pouze oblast Fiche 3, zatímco 

v roce 2010 již byla oblast podpory rozdělena mezi pět zmíněných Fiche. 

3.2.5 Analýza hospodaření MAS za rok 2011 

Dne 27. 7. 2011 MAS Šumperský venkov vyhlásila 3. výzvu pro 14. kolo PRV pro 

příjem žádostí. 

V rámci této výzvy byly vypsány Fiche 1, Fiche 3, Fiche 6 a Fiche 7. V rámci jedné 

Fiche směl žadatel podat pouze jednu žádost. Každý projekt realizovaný v rámci určité Fiche 

musí čerpat více než polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření dané Fiche.  

Dne 18. 10. 2011 se v zasedací místnosti v Novém Malíně uskutečnily veřejné 

obhajoby projektů. 
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Tab. Č. 3.3 Seznam projektů podpořených ve 3. výzvě 2011 

Seznam projektů podpořených ve 3. výzvě 2011 

Souhrnný seznam podpořených projektů ve 3. výzvě 2011 

Fiche Název Fiche Finanční alokace 
Počet přijatých 

žádostí 

Počet podpořených 

žádostí 

1 Vítá vás vstupní brána Jeseníků I 975 087 Kč 2 2 

3 Naše vesnice- příjemné místo k životu 958 473 Kč 5 3 

6 Podpora podnikání 1 148 267 Kč 8 4 

7 Živý venkov 1 651 498 Kč 13 5 

Celkem   4 733 325 Kč 28 14 

Seznam projektů podpořených ve 3. výzvě 2011 

Fiche Název projektu Žadatel Celkové náklady Odsouhlasené dotace 

1 Rekonstrukce penzionu Ztracenka Stanislav Moťka 1 021 837 493 887 

1 
Chata Jesenka- Vnitřní, sportovní, 

rehabilitační vybavení 
David Schreier 802 000 481 200 

3 
Autobusové zastávky a doprovodná 

infrastruktura v místní části Králec 

Obec Dolní 

Studénky 
851 616 Kč 440 001 

3 
Stavební úpravy chodníků k nádraží ČD 

Libina 
Obec Libina 523 512 Kč 370 821 

3 
Obnova 3 ks autobusových zastávek v obci 

Sobotín 
Obec Sobotín 201 343 Kč 147 651 

6 
Zvýšení výrobní kapacity rodinného 

pivovaru Bravůr 
František Halxa 377 048 Kč 201 990 

6 
Vybavení provozovny a pracovníků Topení 

Plyn Voda- servis s.r.o. 

Topení Plyn Voda- 

servis s.r.o. 
599 598 299 799 

6 Inovace části pekařství 
Pekařství Šimbera, 

s.r.o. 
486 636 237 209 

6 
Rozšíření činnosti půjčovny vybavení pro 

kulturní a společenské akce 
Milan Vobořil 815 539 409 269 

7 
Úprava stávajících ostatních ploch pro 

výuku jízdy na koních a hoterapii 

TJ- Sdružení 

chovatelů a přátel 

koní Sobotín, a.s. 

497 949 448 154 

7 Kulturní sál Dolní Studénky 
Společenský život 

ve Studénkách, a.s. 
514 557 463 101 

7 
KINO NA VSI- MOBILNÍ LETNÍ KINO 

PRO ŠUMPERSKÝ VENKOV 
Film for People 524 350 381 915 

7 
"Ať nám to lépe tancuje" - rekonstrukce 

podlahy v KD v Bludově 
Obec Bludov 433 098 324 823 

7 Rodinné centrum Vikýrek 
Přátelé KOPRETIN 

a.s. 
50 000 33 505 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2011 
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Graf č. 3.2 Podpořené projekty 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě tab. č. 3.3 

V roce 2011 před výběrovou komisi předstoupilo 28 žadatelů o dotaci. Z předložených 

28 žádostí bylo vybráno k podpoře 14 žádostí. Největší obnos dotací získali projekty v rámci 

Fiche 7- Živý venkov, dále 24% projekty Fiche 6- Podpora podnikání, Fiche 1- Vítá vás 

vstupní brána Jeseníků I a 20% Fiche 3- Naše vesnice- příjemné místo k životu. Nejvyšší 

dotaci získal žadatel Stanislav Moťka a projekt „Rekonstrukce penzionu Ztracenka.“ Celková 

dotace na tento projekt byla 493 887 Kč.  

Porovná-li se rok 2011 s rokem 2010, je zjištěno, že na dotacích bylo vyplaceno 

celkem 4 733 325 Kč oproti 3 025 554 Kč z r. 2010. 

3.2.6 Analýza hospodaření MAS za rok 2012 

Dne 27. 7. 2012 MAS Šumperský venkov vyhlásila 4. výzvu pro 17. kolo PRV pro 

příjem žádostí. Žádosti byly přijímány v kanceláři MAS od 12. do 14. září 2012 od 9 do 17 

hodin. V rámci této výzvy byly vypsány Fiche 1, Fiche 2, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6 a Fiche 7. 

V rámci jedné Fiche smí žadatel podat pouze jednu žádost každý projekt realizovaný v rámci 

určité Fiche musí čerpat více než polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření dané 

Fiche. Dne 15. 10. 2012 se v zasedací místnosti v Novém Malíně uskutečnily veřejné 

obhajoby projektů. Před výběrovou komisi předstoupilo 28 žadatelů o dotaci. Z předložených 

28 žádostí bylo vybráno k podpoře 17 žádostí. 
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Tab. č. 3.4 Seznam projektů podpořených ve 4. výzvě 2012 

Seznam projektů podpořených ve 4. výzvě 2012 

Souhrnný seznam podpořených projektů ve 4. výzvě 2012 

Fiche Název Fiche Finanční alokace 
Počet přijatých 

žádostí 

Počet podpořených 

žádostí 

1 Vítá vás vstupní brána Jeseníků I 906 000 Kč 2 2 

5 Doklady minulosti 755 236 Kč 4 2 

6 Podpora podnikání 705 960 Kč 5 5 

7 Živý venkov 2 465 615 Kč 17 8 

Celkem   4 832 811 Kč 28 17 

Seznam projektů podpořených ve 4. výzvě 2012 

Fiche Název projektu Žadatel Celkové náklady Odsouhlasené dotace 

1 
Venkovní jízdárna pro jezdectví vč. 

hippoterapie s odstavnou plochou 
Hemopharm cs 924 000 462 000 

1 Penzion na Farmě Ing. Jan Jančík 888 000 444 000 

5 
Rekonstrukce fasády věže kostela 

Narození P. Marie v Novém Malíně 

Římskokatolická 

farnost Nový Malín 
586 506 527 855 

5 

Pasportizace památek-drobné sakrální 

památky jako součást našeho životního 

prostředí 

Komunitní centrum 

Perleťánek 
252 646 227 381 

6 

Ovocnářský ráj - prodejna potřeb 

a komunitní centrum pro menší pěstitele 

ovoce 

Mgr. Richard Jsa, 

Ph.D. 
225 600 112 800 

6 Pořízení nářadí a vybavení Martin Ficek 84 000 42 000 

6 
Inovace provozu autoservisu Kašpar 

Rapotín 
Jaromír Kašpar 548 400 274 200 

6 
Pořízení techniky pro zimní a letní služby 

v Loučné nad Desnou 
PAR-INVEST, v.o.s. 240 000 120 000 

6 

Obnova tradice výroby likéru a zavedení 

exkurzí s programem 

„Ovocnářství/zpracování ovoce“ 

Ing. Radek Stlouká 313 920 156 960 

7 

7 Oprava fasády kulturního domu 

v Rejcharticích u Šumperka, vybavení 

sálu a multifunkční klubovny 

Obec Rejchartice 334 847 188 907 

7 

Pořízení překážek pro požární sport 

a mobilního zázemí pro diváky, 

pořadatele a soutěžící 

SH ČMS Šumperk 252 747 227 472 

7 
Zdravé učení-výukový altán a cvičební 

pomůcky pro ZŠ Nový Malín 

ZŠ a MŠ Nový 

Malín 
484 756 412 042 

7 

Obnova fasády, zřízení archivu OÚ 

a zřízení zázemí SDH v budově 

Obecního úřadu Vernířovice 

Obec Vernířovice 253 567 151 859 

7 Nová společenská místnost v budově OÚ Obec Petrov nad 538 536 321 054 
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Petrov nad Desnou Desnou 

7 Vikýřovice- hřiště na ul. Okružní Obec Vikýřovice 607 070 384 477 

7 V údolí se nenudíme 
Spolek pro děti 

a mládež 
488 672 439 804 

7 
Zkvalitnění hasičského areálu, kulturního 

centra obce 

Sbor dobrovolných 

hasičů Hrabišín 
377 778 340 000 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov pro rok 2012 

Graf č. 3.3 Podpořené projekty 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě Tab. č. 3.4 

Jak můžeme vidět z grafu a z tabulky, nejvíce projektů bylo podpořeno v rámci Fiche 

7- Živý venkov, celkem 51% všech dotací bylo určeno právě pro Fiche 7. Podpořeno bylo 

celkem 8 projektů ze 17 celkových žádostí.  

Dalších 19% z dotací bylo určeno na Fiche 1- Vítá vás vstupní brána Jeseníků 1. 

Celkem byly podpořeny 2 z 2 žádostí. 

Třetí nejvyšší podporu získaly žádosti o dotaci Fiche 5- Doklady minulosti a to 16%. 

Podpořeny byly 2 ze 4 žádostí o dotaci.  

Pro Fiche 6- Podpora podnikání bylo určeno 14% získaných dotací, kde bylo 

podpořeno 5 ze 17 celkových žádostí. 

Fiche 2,3 a 4 zůstaly bez podpory.  

Celkem bylo v roce 2012 podpořeno 17 z 28 přijatých žádostí. Na tyto žádosti bylo 

celkem poskytnuto 4 832 811 Kč z dotačních peněz. Pokud se podíváme na tabulku celkových 

nákladů, zjistíme, že na každý projekt byla odsouhlasená dotace minimálně 50%.  
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Podpora venkova a Fiche 7 se tedy stalo hlavním příjemcem dotací a cíl, kterým je 

hlavně zatraktivněním venkovských a znevýhodněných oblastí byl naplněn. 

Tab. č. 3.5 Hospodaření MAS za r. 2012  

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2012 

  

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 193 440,55 Kč Účtová třída 6 – výnosy celkem: 

2 298 678 

Kč 

Stav pokladny k 31. 12. 2012 61 446 Kč Spotřeba materiálu 149 739 Kč 

Neuhrazené závazky k 31. 12. 2011 0 Kč Cestovné. 114 514 Kč 

    Nájem, služby 934 979 Kč 

  Poštovné 2 795 Kč 

V průběhu roku 2012 obdržela MAS Šumperský 

venkov tyto dotace: Mzdové náklady, odvody 938 735 Kč 

  Poplatky, bank. popl. 11 658 Kč 

SZIF – přiznal dotaci – na projekt s názvem 

„Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný 

region“ 1 096 022 Kč   

Dotace Olomoucký kraj – Šumperský 

venkov žije 300 000 Kč Účtová třída 5 – náklady celkem: 

2 152 420 

Kč 

Úvěr 300 000 Kč Zisk 146 258 Kč 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov pro r. 2012 

Dle tabulky č. 3.2.6- 6  konstatujeme, že MAS Šumperský venkov hospodařila v roce 

2012 se ziskem 146 258 Kč. Největší výnosy pramenily z dotace Státního zemědělského 

intervenčního fondu 1 096 022 Kč. Nejvyšší náklady pro rok 2012 byly mzdové náklady a 

také nájemné, služby. Daňové přiznání MAS Šumperský venkov z příjmů právnických osob 

bylo podáno na FÚ Šumperk včetně předepsaných příloh. 

3.2.7 Analýza hospodaření MAS za rok 2013 

Dne 27. 7. 2013 MAS Šumperský venkov vyhlásila 4. výzvu pro 17. kolo PRV pro 

příjem žádostí. 

Žádosti byly přijímány v kanceláři MAS od 12. do 14. září 2013 od 9 do 17 hodin. V 

rámci této výzvy byly vypsány Fiche 1, Fiche 2, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6 a Fiche 7. V rámci 

jedné Fiche směl žadatel podat pouze jednu žádost. Každý projekt realizovaný v rámci určité 

Fiche musí čerpat více než polovinu způsobilých výdajů z hlavního opatření dané Fiche.  
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Rok 2013 byl posledním rokem programovacího období let 2009-2013. Posledním 

rokem bylo čerpáno ze získané alokace 20 milionů Kč, které byly alokovány právě na výše 

zmíněné období.  

Výzvy byly vyhlašovány stále 1x ročně a oblasti podpory byly opět tzv. Fiche- 1, 2, 3, 

4, 5, 6 a 7.  

Tab. č. 3.6 Seznam projektů podpořených v 5. Výzvě 2013 

Seznam projektů podpořených v 5. výzvě 2013 

Souhrnný seznam podpořených projektů v 5. výzvě 2013 

Fiche Název Fiche Finanční alokace 
Počet přijatých 

žádostí 

Počet podpořených 

žádostí 

1 Vítá vás vstupní brána Jeseníků I 1 120 000 Kč 4 2 

2 Vítá vás vstupní brána Jeseníků II 299 700 Kč 1 1 

3 Naše vesnice- příjemné místo k životu 913 497 Kč 6 3 

5 Doklady minulosti 424 764 Kč 1 1 

6 Podpora podnikání 860 000 Kč 7 4 

7 Živý venkov 1 759 350 Kč 13 6 

Celkem   5 377 311 Kč 32 17 

Seznam projektů podpořených v 5. výzvě 2013 

Fiche Název projektu Žadatel 

Celkové 

náklady Odsouhlasené dotace 

1 

Vybudování zastřešené provozní 

jednotky, oprava stávajícího objektu 

Hotelu Pod Jedlovým vrchem Petr Benda 

1148781 569643 

1 
Oprava střechy střešní krytiny penzionu 

Na staré poště 

Michaela 

Halaxová 
1 109 888 550 357 

2 Naučná stezka-Učebna v lese 

Český svaz 

ochránců přírody 

Šumperk 

333 000 299 700 

3 
Autobusové zastávky- výměna 

poškozených 
Obec Oskava 289 350 215 219 

3 

Revitalizace centra obce- část: park kolem 

kostela Narození P. Marie v Novém 

Malíně 

Obec Nový Malín 602 642 448 246 

3 

Vybudování 2 buněk veřejných WC s 

přístřeškem v centru lázeňské obce Velké 

Losiny a u Areálu zdraví  

Obec Velké 

Losiny  
336 155 250 032 

5 
Systém audioprůvodců v Muzeu papíru 

Ruční papírny Velké Losiny 

Papírenská 

manufaktura 

Velké Losiny 

s.r.o. 

571 072 424 764 
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6 Rozkvetlá zahrada Jitka Horáčková 499 000 299 400 

6 Rozvoj služeb Mikuška Aleš Mikuška 567 611 281 460 

6 
Pořízení technologie na úklid komunikací 

a zařízení na drcení větví 
David Tempír 197 715 98 040 

6 Poskytování technických služeb Zdeněk Hubáček 365 219 181 100 

7 "Krásné hřiště, zdravá mládež!" 

Základní škola a 

Mateřská škola D. 

Studénky 

570 060 410 443 

7 Přístavba sociálního zařízení 

Sbor 

dobrovolných 

hasičů v Dolní 

Libině 

525 859 425 945 

7 Dětské hřiště "pojďme si hrát" 

Tělovýchovná 

jednota Sokol 

Nový Malín 

290300 235 143 

7 
"Pohádka o Šípkové Růžence" aneb 

rekonstrukce fary v Bludově 

Římskokatolická 

farnost Bludov 
394 494 319 540 

7 Dětské hřiště v Hraběšicích Obec Hraběšice 363 000 243 000 

7 

"tvořivou prací ke komunikaci a sblížení 

občanů všech věkových skupin" zařízení 

keramické dílny 

Ženy Sobotína, 

o.s. 
154 666 125 279 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2013 

Graf č. 3.4 Podpořené projekty za rok 2013 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě Tab. č. 3.6 

Z tabulky č. 3.2.6- 7 a z grafu č. 3.2.6- 7  jde vidět, že struktura složení podpořených 

projektů, jednotlivé „Fiche“ se v roce 2013 oproti r. 2012 změnila. Přibylo podpořených 
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projektů z více kategorií. Oproti r. 2012, kdy byly podpořeny projekty jen v rámci Fiche 

1,5,6,7. V roce 2013 již byly navíc podpořeny projekty z Fiche 1,2,3,5,6 a 7. Fiche 3 a Fiche 2 

nebyly v r. 2012 podpořeny, zatímco v r. 2013 ano. 

Fíche 7- Živý venkov- Na projekty v rámci tohoto Fiche, bylo uvolněno celkem 1759 

350 Kč, což je 33% ze všech dotací. Podpořeno bylo celkem 6 projektů z 13 žádostí. 

Fiche 1- Vítá vás vstupní brána Jeseníků I- Uvolněno 21% ze všech dotací. Celková 

suma podpory byla 1 120 000 Kč. Celkový počet podpořených žádostí v rámci tohoto Fiche 

byly 2 z celkem 4 přijatých žádostí. 

Fiche 3- Naše vesnice- V rámci tohoto Fiche bylo podpořeno 3 z celkových 6 žádostí 

o dotaci. Dotace, které byly uvolněny pro tyto 3 zmíněné projekty, dělala celkem 913 497 Kč. 

Celkově 17% z celkové sumy dotací.  

Fiche 6- Podpora podnikání- zde byly podpořeny celkem 4 projekty ze 7 žádostí 

v hodnotě celkem 860 000.  

Fiche 5- Doklady minulosti-  8% celkových dotací bylo uvolněno na žádost 

Papírenské manufaktury Velké Losiny s.r.o. pro projekt Systém Audioprůvodců v Muzeu 

papíru Ruční papírny Velké Losiny. Celková dotace pro tento projekt byla 424 764 Kč. 

Fiche 2- Vítá vás vstupní brána Jeseníků II- V rámci Fiche 2 byl podpořen 1 

projekt, v celkové hodnotě 299 700 Kč. Bylo to celkem 5% z uvolněných dotací. Podpořeným 

projektem byla Naučná stezka- Učebna v lese. Žadatelem byl Český svaz ochránců přírody 

Šumperk. 

3.2.8 Analýza hospodaření MAS za rok 2014 

Rok 2014 již nepatřil do programovacího období 2009-2013, ve kterém MAS 

Šumperský venkov mohl čerpat dotace z jednotlivých Fiche. Díky úsporám však MAS měli 

možnost vyhlásit dodatkovou výzvu, ve které mohli rozdělit finance ušetřené z již 

zrealizovaných projektů nebo případně nerealizovaných projektů, kde žadatelé odstoupili od 

realizace. Další prostředky MAS získala, jelikož od realizace projektu ustoupili dva žadatelé, 

jeden v rámci Fiche 1 a druhý v rámci Fiche 6. Právě z tohoto důvodu rozhodl Programový 

výbor, že všechny finanční prostředky budou alokovány v rámci dodatkové 6. Výzvy MAS na 

Fiche 1 a Fiche 6. 
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Tab. č. 3.7 Seznam projektů podpořených v 6. výzvě 2014 

Seznam projektů podpořených v 6. výzvě 2014 

Souhrnný seznam podpořených projektů ve 6. výzvě 2014 

Fiche Název Fiche Finanční alokace 
Počet podpořených 

žádostí 

1 Vítá vás vstupní brána Jeseníků I 754 349 Kč 1  

6 Podpora podnikání 638 430 Kč 6 

Celkem   1 392 779 Kč 3 

Seznam projektů podpořených v 6. výzvě 2014 

Fiche Název projektu Žadatel Odsouhlasené dotace 

1 
Oprava střechy a střešní krytiny penzionu Na staré poště 

Michaela 

Halaxová 
638430 

6 Vybavení veterinární ordinace/ošetřovny pro malá zvířata 
MVDr. Pavlína 

Vrzalová 
75 000 

6 Modernizace vybavení kadeřnictví Jana Řoutilová 60 000 

6 Pořízení nářadí a vybavení pro stolářskou dílnu Jan Klimeš 63 480 

6 Rozšíření služeb kosmetického salónu 
Vladimíra 

Ryšávková 
72 000 

6 
Vybavení výrobny ovocných a bylinných sirupů v prostorách 

moštárny v Maršíkově 
Věra Jašková 244 964 

6 Poskytování technických služeb Zdeněk Hubáček 238 905 

Celkem     1 392 779 Kč 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2014. 

Můžeme si všimnout, že oproti obdobím minulým byly odsouhlasené dotace 

1 392 779 Kč, což je méně než v obdobích předcházejících. Jak již bylo vysvětleno, je to 

způsobeno tím, že 6. výzva byla dodatková a že se zde rozdělovali ušetřené prostředky. 

V rámci Fiche 6- Podpora podnikání se šesti žadatelům podařilo získat dotace 638 430 Kč. 

V rámci Fiche I- Vítá vás vstupní brána Jeseníků se žadatelce Michaela Halaxová podařilo 

získat alokaci v hodnotě 754 349 Kč na projekt „Oprava střechy a střešní krytiny penzionu Na 

staré poště.“ 
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4. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN  

 V této kapitole se práce bude věnovat především celkovému zhodnocení hospodaření vybrané 

MAS. Původním záměrem bylo popsat hospodaření více MAS, ovšem vzhledem k rozsahu práce byla 

vybrána k analýze pouze MAS Šumperský venkov.  

 

4.1 Zhodnocení projektů pro rozvoj regionu Šumperský venkov 

V programovacím období mezi lety 2009-2014, kdy MAS uspěla se svým 

Strategickým plánem LEADER „ Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“. V roce 2009 

vyhlásila MAS první výzvu žádosti o dotace. 

V tomto období se jednou ročně podávali žádosti o dotace v rámci Fiche 1 - Fiche 7. 

4.1.1 Dotace za jednotlivé roky v období 2009-2014 

Celkem bylo v letech 2009-2014 podpořeno 73 projektů. Celkově bylo na dotacích 

vyplaceno 20 852 926 Kč, což je o 852 926 Kč oproti plánované finanční alokaci. 

Co se týče jednotlivých období, nejvíce, 25% z celkově vyplacené sumy 20 852 926 

Kč, bylo vyplaceno v roce 2013. Suma za rok 2013 činila 5 377 311 Kč. Dalších 23% 

z celkově vyplacených dotací bylo vyplaceno v roce 2012 a to 4 832 811 Kč. Pro rok 2011 

bylo určeno 4 733 325 Kč, tzn. 22% z celkové sumy. Poté se 14% celkově vyplacené sumy 

alokovalo v roce 2010, což bylo 3 025 554 Kč, 10% bylo vyplaceno v roce 2009, což činilo 

2 129 574 Kč a nejméně 6% ze všech alokovaných dotačních peněz bylo vyplaceno v roce 

2014, celkem 1 392 779 Kč. 

Graf č. 4.1- Dotace za jednotlivé roky v období 2009-2014  

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 
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4.1.2 Dotace vyplacené pro projekty v rámci jednotlivých Fiche, v období 2009-

2014 

V období 2009-2014, nejvíce dotačních peněz bylo v tomto období vyplaceno v rámci 

Fiche 7- Živý venkov. V rámci tohoto Fiche bylo vyplaceno celkem 5 876 463 Kč, což je 28% 

všech alokovaných financí. Zajímavostí je, že v rámci Fiche 7 však nebylo podpořeno nejvíce 

žádostí. Ovšem nejvíce žádostí celkově 24, bylo v rámci Fiche 7 zamítnuto.  

Graf č. 4.2 Finanční alokace v rámci jednotlivých Fiche 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 

Z celkových zdrojů v období 2009-2014 bylo alokováno 22% v rámci Fiche 1- Vítá vás 

vstupní brána Jeseníků I, kde bylo vyplaceno celkem 4 513 575 Kč. Podpořeno bylo celkem 9 

projektů z 12.  

V rámci Fiche 3- Naše vesnice- příjemné místo k životu bylo podpořeno 12 projektů 

z celkových 19 žádostí. Finanční alokace byla v programovacím období 4 001 544 Kč. 

Celkem 19% všech alokovaných zdrojů.  
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Graf č. 4.3 Finanční alokace v rámci jednotlivých Fiche 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 

Co se týče dalších projektů, v období mezi lety 2009-2011 bylo dále podpořeno 17% 

projektů v rámci Fiche 6- Podpora podnikání, celkově 3 472 365 Kč, 11% projektů v rámci 

Fiche 5- Doklady minulosti, celkem 2 266 636 Kč, 2% v rámci Fiche II- Vítá Vás vstupní 

brána Jeseníků II, celkem 482 402 Kč a pouhé 1% projektů v rámci 4- Lesů ráj, celkem 

239 941 Kč. Nutno podotknout, že v rámci Fiche 4 byla podána žádost pouze na dva projekty 

a oba byly podpořeny. 

Co se týká podaných žádostí, v daném období bylo podpořeno celkem 73 z 117 

celkově podaných žádostí. V rámci žádného Fiche nebyly žádosti podávány každý rok, avšak 

projekty v rámci Fiche I a Fiche VI, byly projekty podpořeny každý rok mimo rok 2009, kdy 

byly podpořeny projekty jen v rámci Fiche III. 
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Graf č. 4.4 Počet žádostí, přijaté vs. podpořené projekty 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 

Tab. č. 4.1 Celkový souhrn projektů, v rámci Fiche 1 – Fiche 7 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 
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4.1.3 Žadatelé dle typu subjektů  

Co se týče jednotlivých typů žadatelů, které bychom rozdělili dle subjektů, které 

dotaci získali, z grafu č. 4.1.2- 12 vidíme, že z celkově podpořených 73 projektů, byly 

nejčastěji podpořeny fyzické osoby, 27 krát, obce, 22 krát, dále občanská sdružení 8 krát. 

Obchodní společnosti byly celkem podpořeny 8 krát (4x a.s., 3x s.r.o. a 1x v.o.s.). Nejméně 

podpořené subjekty byly školy 2 krát a subjekty další taktéž 2 krát. Více detailů ohledně 

subjektů, které dotaci získaly, viz příloha č. 1. 

Graf č. 4.5 Žadatelé dle typu subjektů 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě podkladů z kapitoly 3. 

4.1.4 Projekty spolupráce a další projekty Místní akční skupiny Šumperský 

venkov 

Mimo projekty, které jsou realizované pomocí metody LEADER, MAS dále realizuje 

národní a mezinárodní projekty, na kterých MAS Šumperský venkov spolupracuje s jinými 

MAS. V této souvislosti je potřeba zmínit projekt Život a historie vypálených obcí aneb 

„Znáte mě?“. Smyslem projektu Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte mě?“ 

financovaného z Programu rozvoje venkova bylo spojit podobné osudy českých obyvatel 

v obcích, které byly za 2. světové války vypáleny a upozornit na tyto historické události 

očima současných dětí a studentů v regionech. Projekt společně připravily a realizovaly MAS 

Šumperský venkov, Mas Hornolidečska o.s., MAS Ploština a MAS Hlinecko o.s.  
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Dalším zajímavým projektem v rámci Projektů spolupráce je projekt Jedeme všichni- 

jízda na kole pro všechny generace. Šest místních akčních skupin usilují o propojení svých 

území společnou cyklotrasou vedoucí z Opavska až do Orlických hor. Aktivita podpoří rozvoj 

cykloturistiky formou podpory elektrokol a přivedou tak místním podnikatelům nové klienty.  

Dalšími projekty jsou „Další projekty spolupráce.“ Mezi tyto patří Jeseníky, máme se 

čím pochlubit, Regionální značení produktů, zajímavý projekt Dejme prostor mladým, 

Národní pohádky a pověsti a Jeseníky- od produktů k zážitkům.  

Do dalších realizovaných projektů MAS Šumperský venkov patří projekty realizované 

v rámci různých dotačních titulů mimo PRV, včetně projektů realizovaných s jinými subjekty.  

Těmito jsou Místní partnerství zaměstnanosti a MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů. 

4.1.5 Vlastní hospodaření místní akční skupiny Šumperský venkov 

Z příloh č. 1. a 2. – zprávy o hospodaření za roky 2011 a 2013 a z tab. č. 3.2.6- 6  můžeme 

vyhodnotit vlastní hospodaření MAS. Pokud bychom například srovnali náklady MAS za tato 

období a poskytnuté prostředky na projekty, vidíme, že v roce 2011 byly náklady 799 731 Kč. 

Celkové poskytnuté zdroje v r. 2011 byly  4 733 325 Kč. V roce 2012 byly celkové náklady 

2 298 678 Kč. Celkově poskytnuté zdroje za zmíněné období bylo 4 832 811 Kč. V roce 2011 

byly náklady 799 731 Kč. Celkové poskytnuté zdroje byly v r. 2011 4 733 325 Kč. V roce 

2013 byly celkové náklady 1 921 424 Kč. Poskytnuté finanční zdroje však 5 377 311 Kč.  

V každém z těchto sledovaných období poskytnuté dotace vysoce převýšily hodnotu 

celkových nákladů, což znamená, že hospodaření MAS a celková činnost MAS je pro region 

velmi efektivní. Co se týče dalších sledovaných období, pro tato nebyly poskytnuty zprávy o 

hospodaření. 

4.1.6 Pohled do budoucnosti 

Protože v roce 2013 skončilo programovací období 2007-2013, mají MAS za úkol 

vypracovat strategii na další programovací období 2014-2020. Integrovaná strategie MAS 

Šumperský venkov na toto období se skládá z několika částí: 

 Zemědělství a lesnictví, 

 Životní prostředí, 

 Věda, výzkum a vzdělání, 

 Doprava, 
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 Podnikání, 

 Cestovní ruch, 

 Zaměstnanost. 

V programovacím období 2014-2020 se MAS bude zabývat rozvojem především v těchto 

daných oblastech, v rámci rozvoje venkova velmi důležitých. 
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5. ZÁVĚR  

 Rozhodnutím České Republiky stát se členem EU otevřelo našemu státu nové 

možnosti. EU a její regionální politika umožnila ČR v předvstupním období realizovat mnoho 

projektů, které by se jinak asi nikdy neuskutečnily. Po vstupu do EU se otevřely další 

možnosti finanční pomoci pro ČR. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU disponuje 

několika finančními nástroji, které pomáhají regionům v jejich udržitelném rozvoji. Mezi ně 

patří i fond Rozvoje venkova. MAS se tedy staly velmi důležitými v rámci tohoto rozvoje. 

Tato práce měla za cíl pomocí analýzy zhodnotit hospodaření MAS a její vliv na 

rozvoj venkova na území MAS Šumperský venkov.  

V teoretické části byly postiženy termíny, jako jsou Evropská Unie, rozvoj venkova, 

společná zemědělská politika, LEADER a MAS. Tato část měla ukázat, z čeho MAS vznikají, 

kde mají svoje kořeny, jak fungují a jaký je jejich záměr.  

V analytické části bylo analyzováno několik let a uvedeny projekty, na kterých se 

MAS podílela. Všechny projekty, které se za pomoci MAS realizovaly, více či méně ovlivnily 

rozvoj regionu. Tyto projekty jistě také ovlivnili i místní trh práce. Mohli jsme si povšimnout, 

že MAS Šumperský venkov má správně nastavené priority, ví, jaké oblasti jsou pro daný 

region charakteristické a tyto se snaží podporovat.  

Tato bakalářská práce také ukazuje, že i drobný podnikatel, fyzická osoba, neziskové 

organizace či občanské sdružení, mají možnost využít finanční podporu z fondů EU.  

Přestože EU vyhrazuje ročně miliardové částky na dotace ČR, tyto nejsou dostatečně a 

plně využity. Problém vidím zejména v neinformovanosti veřejnosti. To samé platí, co se týče 

využívání prostředků MAS. Veškeré uvolněné zdroje sice byly využity, avšak nebyly 

podpořeny všechny projekty. Tyto nebyly podpořeny zejména z důvodu chybně podané 

žádosti nebo nevhodnosti projektu. Souvisí to se špatnou informovaností a zejména 

s neznalostí problematiky žádosti o dotaci. Důvodem je jistě i nedostatek prostředků k tomu, 

aby byly uspokojeny všechny subjekty. MAS by se tedy měla v dalším období snažit 

maximálně využít svůj potenciál a ještě zlepšit vztahy s veřejností a svoje tzv. „public 

relations“ 

První programovací období pro MAS skončilo, bylo zde podpořeno více než 70 

projektů, v hodnotě cca 20 milionů Kč. Prioritou MAS by se pro dané období mělo stát 

především dokončení strategie 2014-2020, která je nezbytná, aby byly uvolněny další finanční 

zdroje, které by nadále mohli být poskytovány potencionálním žadatelům.  
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Příloha č. 1: Seznam žadatelů v období 2009-2014 

Seznam žadatelů v období 2009-2014 

a.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné 182 700 Kč 

Aleš Mikuška 281 460 Kč 

Český svaz ochranců přírody Šumperk 299 700 Kč 

David Schreier 481 200 Kč 

David Tempír 98 040 Kč 

Eva Zemková 266 915 Kč 

Film for People 381 915 Kč 

František Halxa 201 990 Kč 

Helena Veselá 297 472 Kč 

Hemopharm cs 462 000 Kč 

Ing. Radek Stlouká 156 960 Kč 

Ing. Jan Jančík 444 000 Kč 

Jan Klimeš 63 480 Kč 

Jana Banyászová 268 767 Kč 

Jana Řoutilová 60 000 Kč 

Jaromír Kašpar 274 200 Kč 

Jitka Horáčková 299 400 Kč 

Komunitní centrum Perleťánek 227 381 Kč 

Martin Ficek 42 000 Kč 

Mgr. Richard Jsa, Ph.D. 112 800 Kč 

Michaela Halaxová 550 357 Kč 

Michaela Halaxová 638 430 Kč 

Milan Vobořil 409 269 Kč 

MVDr. Pavlína Vrzalová 75 000 Kč 

Obec Bludov 369 472 Kč 

Obec Bludov 324 823 Kč 

obec Dlouhomilov 302 967 Kč 

Obec Dlouhomilov 29 941 Kč 

Obec Dolní Studénky 418 798 Kč 

Obec Dolní Studénky 440 001 Kč 

Obec Hraběšice 243 000 Kč 

Obec Libina 270 000 Kč 

Obec Libina 370 821 Kč 

Obec Loučná nad Desnou 351 522 Kč 

Obec Loučná nad Desnou 210 000 Kč 

Obec Loučná nad Desnou 140 713 Kč 

Obec Nový Malín 416 815 Kč 

Obec Nový Malín 448 246 Kč 

Obec Oskava 215 219 Kč 

Obec Petrov nad Desnou 321 054 Kč 

Obec Rejchartice 188 907 Kč 

Obec Sobotín 147 651 Kč 
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Obec Velké Losiny 315 360 Kč 

Obec Velké Losiny  250 032 Kč 

Obec Vernířovice 151 859 Kč 

Obec Vikýřovice 384 477 Kč 

Papírenská manufaktura Velké Losiny s.r.o. 424 764 Kč 

PAR-INVEST, v.o.s. 120 000 Kč 

Pekařství Šimbera, s.r.o. 237 209 Kč 

Petr Benda 569 643 Kč 

Přátelé KOPRETIN a.s. 33 505 Kč 

Radek Stloukal 193 751 Kč 

Římskokatolická farnost Bludov 319 540 Kč 

Římskokatolická farnost Libina 181 794 Kč 

Římskokatolická farnost Nový Malín 527 855 Kč 

Římskokatolická farnost Velké Losiny 448 769 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín 340 000 Kč 

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Libině 425 945 Kč 

SH ČMS Šumperk 227 472 Kč 

Společenský život ve Studénkách, a.s. 463 101 Kč 

Spolek pro děti a mládež 439 804 Kč 

Stanislav Moťka 493 887 Kč 

Stanislav Moťka  489 372 Kč 

Tělovýchovná jednota Sokol Nový Malín 235 143 Kč 

TJ- Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, a.s. 448 154 Kč 

Topení Plyn Voda- servis s.r.o. 299 799 Kč 

Věra Jašková 244 964 Kč 

Vladimíra Ryšávková 72 000 Kč 

Základní škola a Mateřská škola D. Studénky 410 443 Kč 

Zdeněk Hubáček 181 100 Kč 

Zdeněk Hubáček 238 905 Kč 

ZŠ a MŠ Nový Malín 412 042 Kč 

Ženy Sobotína, o. s. 125 279 Kč 

Celkem 21 491 354 Kč 

Pramen: Vlastní zpracování na základě kapitol 3. a 4. 
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Příloha č. 2: Zpráva o hospodaření místní akční skupiny Šumperský venkov k 31. 12. 

2011 

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2011 

  

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2011 37 565,24 Kč Účtová třída 6 – výnosy celkem: 

1 212 631 
Kč 

Stav pokladny k 31. 12. 2011 1 586 Kč Spotřeba materiálu 67 872 Kč 

Neuhrazené závazky k 31. 12. 2011 0 Kč Cestovné. 54 465 Kč 

    Nájem, služby 86 139 Kč 

  Poštovné 2 836 Kč 

V průběhu roku 2012 obdržela MAS Šumperský 
venkov tyto dotace: Mzdové náklady, odvody 575 721 Kč 

  Poplatky, bank. popl. 12 698 Kč 

SZIF- dotace na projekt "Z lázní do lesů a 
hor, to je náš krásný region" 484 516 Kč   

Dotace Olomoucký kraj – Šumperský 
venkov žije 325 000 Kč Účtová třída 5 – náklady celkem: 799 731 Kč 

  Zisk 412 900 Kč 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2011 
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Příloha č. 3: Zpráva o hospodaření místní akční skupiny Šumperský venkov k 31. 12. 

2013  

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2013 

  

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 56 220,00 Kč Účtová třída 6 – výnosy celkem: 

1 867 560 
Kč 

Stav pokladny k 31. 12. 2013 0 Kč Spotřeba materiálu 189 599 Kč 

Neuhrazené závazky k 31. 12. 2013 16 568 Kč Cestovné. 328 472 Kč 

    Nájem, služby 240 241 Kč 

  Poštovné 3 309 Kč 

V průběhu roku 2012 obdržela MAS Šumperský 
venkov tyto dotace: Mzdové náklady, odvody 1 148 078 Kč 

  Poplatky, bank. popl. 11 725 Kč 

SZIF- dotace na projekt "Z lázní do lesů a 
hor, to je náš krásný region" 1 116 484 Kč   

Dotace Olomoucký kraj – Šumperský 
venkov žije 125 000 Kč Účtová třída 5 – náklady celkem: 

1 921 424 
Kč 

Ostatní příjmy 293 156 Kč Zisk -53 864 Kč 

 

Pramen: Výroční zpráva MAS Šumperský venkov za rok 2013 
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Příloha č. 4: Projekt jedeme všichni 

 

 

Místní akční skupina Opavsko společně s partnery - MAS Nízký Jeseník,  

MAS Rýmařovsko, MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Orlicko realizuje 

projekt spolupráce s názvem: „Jedeme všichni“. 

Předmětem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu 

cestovního ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin. 

Technicky projekt představuje soubor propagačních a informačně vzdělávacích aktivit, které 

mají pomoci etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její využití v území. 

Cílem projektu je zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, 

prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního vybavení 

k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi. 

Území všech šesti spolupracujících MAS je bohatě protkáno sítí cyklotras, které umožňují 

cyklistickou dopravu na velmi dobré úrovni. Jednotlivá území místních akčních skupin se tak 

snaží „držet krok“ se stávajícím trendem obliby cykloturistiky, jako aktivní formy trávení 

volného času. 

Díky své geografické poloze, pro kterou je typický kopcovitý (horský) terén, nejsou tato 

území pro potenciální návštěvníky tak vyhledávaná, jako území jiná – především z obav 

z nedostatečné fyzické kondice. 

Starší osoby, rodiny s dětmi i páry s nevyrovnanou fyzickou kondicí (případně vášní 

pro cyklistiku) tak pro trávení své cyklodovolené volí destinace s méně náročnými terény, což 

pro území jednotlivých MAS představuje značný handicap ve snaze přilákat co nejvíce 

návštěvníků. 
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Místní akční skupiny tak na základě jednání s destinačními společnostmi, poskytovateli 

služeb v cestovním ruchu i zkušenostmi svých členů a partnerů přicházejí s projektem využití 

elektrokola, jako sportovního vybavení, které pomůže překonat hranice vytyčené fyzickou 

kondicí a otevře Vám nové možnosti a zážitky. 

V rámci projektu je navržena jedna páteřní trasa přes území všech MAS z Opavska 

až do podhůří Orlických hor. Projekt je dále rozšířen o síť výletních okruhů v jednotlivých 

MAS v bezprostřední návaznosti na páteřní cyklotrasu. Součástí projektu je i nákup dvou 

propagačních elektrokol pro MAS Šumperský venkov. Propagace projektu je pojata uceleně 

a komplexně a zahrnuje jak výrobu propagačních materiálů, webovou prezentaci, získáním 

zpětné vazby od uživatelů, tak realizaci několika akcí k propagaci elektrických kol, které mají 

ukázat stejně jako celý projekt, že cestovat na kole na hory mohou všechny generace. 

Nedílnou součástí projektu je uspořádání seminářů pro poskytovatele služeb v cestovním 

ruchu v územích jednotlivých MAS, prezentace této nové služby, výměna zkušeností 

stávajících provozovatelů půjčoven elektrokol a dalších subjektů. 

Projekt chce ukázat a informovat o novém a šetrném produktu cestovního ruchu - 

cykloturistika s elektromotorem se může stát novým impulsem rozvoje turistiky i v oblastech 

dříve cyklistice nepřívětivých. Motivuje k aktivnímu životu všechny věkové generace 

a pomáhá k integraci fyzicky méně zdatných občanů k plnohodnotnému životu. 

Pramen: www.jedemevsichni.cz 

 

 

 


