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Za Strážnicko MAS, Ing. Petr Hanák , předseda sdružení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

I.

Identifikační údaje, členstvo a orgány MAS

Přesný název MAS

•

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina

Právní forma

•

občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

IČO

•

27016595

Sídlo MAS

•

MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice

kancelář MAS

•

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

Poštovní adresa

•

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

Územní působnost: katastry obcí Strážnicka (Sudoměřice, Petrov, Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota,
Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy)
Členové orgánů MAS k 31.12.2010:
Předseda:
Místopředsedkyně:

Ing. Petr Hanák – Obec Hroznová Lhota
Mgr. Renata Smutná – Obec Strážnice

Rada sdružení - programový výbor:
· Ing. Petr Hanák – obec Hroznová Lhota,
· Mgr. Renata Smutná - obec Strážnice,
· Libor Grabec – obec Kněždub,
· Eva Mlýnková – obec Petrov,
. Mgr. Martin Hájek – obec Radějov,
· Pavel Lessl – ČZS Strážnice,
· Antonín Kubica – Grafika Kubica,
· Ing. Petr Klásek – Vinařství Klásek,
· Josef Buček – Truhlářství Sudoměřice,
· Ing. Vítězslav Hořák – projekce, hlukové izolace
. Miroslav Svoboda – Vinařství Svoboda.

Kontrolní a monitorovací výbor:
· Stanislav Tomšej – obec Sudoměřice,
· Martina Bílová – obec Tvarožná Lhota,
· Mgr. Petr Antoš – Vodní doprava Strážnice.
Výběrová komise:
· Roman Schäck – Uzenářství Shäck Sudoměřice,
· Miroslav Zubalík – ATC Strážnice,
. Mgr.Jan Jaroš – Medovina, mošty Tasov,
· František Kraus – obec Tasov,
· Ing. Ladislav Krůtil – Mikroregion Strážnicko.
·
Pracovní skupiny – garanti
· Ing. Vítězslav Hořák – OSVč
· Mgr. Renata Smutná - obec Strážnice,
· Marie Chalupová – administrátorka MAS
Tajemník sdružení : Mgr. Vít Hrdoušek - manažer MAS
Generální shromáždění - celkem 31 členů z toho 19 zastupuje soukromý a občanský sektor a 12 obce
a jejich sdružení.

II. MAS Strážnicko, její poslání a cíle
Místní akční skupina Strážnicko je občanské sdružení (o.s.), které vzniklo v roce 2005 a sdružuje
obce, spolky a aktivní podnikatele. S rozvojovými projekty má zkušenost z aktivit dobrovolného
sdružení obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy v letech 2003 a 2005 jsme získali pro obnovu venkova 21
mil. Kč na 25 různých projektů (např. hroznolhotské trhy a kuchyň na Lidovém domě, obnova rodného
domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní na Salaši Travičná, otevření vích a vinné sklepy
v Petrově a Kozojídkách, cykloakce a cyklostezky na Žerotín a do Tv. Lhoty, informační centrum ve
Strážnici, Radějově a Tvarožné Lhotě, opravy a provoz ubytovacích a stravovacích zařízení v Tasově a
Radějově).
V roce 2006 byl MAS vypracován na základě integrované strategie důležitý rozvojový dokument
Strážnicka – Strategický plán LEADER (SPL) pro období 2007 – 2013 s názvem „Strážnicko – je i
Váš kraj!“. Cílem aktivit typu Leader, které tvoří základ projektů naší MAS, je komunitní metodou a
tvorbou inovací zvýšit zaměstnanost, zlepšit služby a společenský život v našem krásném kraji.
Podporovat užitečné a dlouhodobě udržitelné projekty v blízkém vztahu s přírodou a krajinou. A být
v rozhodování objektivní a transparentní! Tato metoda je uplatňována od 1990 v řadě zemí EU a přinesla
na venkov řadu nových pracovních příležitostí i rozvinula společenský život v udržované krajině.
Prostředky získáváme z Fondů EU především OP Zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova
založený na metodě Leader vedeného Ministerstvem zemědělství ČR, z nějž budeme čerpat finanční
prostředky v letech 2008-2013 s odhadovanou částkou investic cca 5-10 mil. Kč ročně.
Cílem MAS je podpořit a rozvinout maximum schopných projektů pro obnovu a rozvoj venkova na
Strážnicku. V rámci projektů podporujeme obce, podnikatele, občanská sdružení i aktivní jednotlivce z
obcí Strážnicka, kteří mohou realizovat své projekty pro rozvoj území Strážnicka s dotací do 60 %
nákladů (investice podnikatelů) až 90 % nákladů (projekty nezakládající veřejnou podporu sdružení,
spolků a obcí). Každý podaný projekt je bodován Výběrovou komisí MAS podle schválených
bodovacích kritérií; podle výsledného pořadí jsou projekty navrhnuty na podporu Radou MAS a
schváleny k realizaci Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) Ministerstva zemědělství ČR.
Vybraní žadatelé po schválení podepíšou Dohodu se SZIF o dotaci na projekt (50-90%), kterou však
získají do 4 měsíců po vlastním profinancovaní celé akce (tj. 100% nákladů projektu). Proto je také
důležité zajistit schopnost vlastního předfinancování projektu (úspory, půjčka, úvěr…) a proplacení
realizace řádně vybrané dodavatelské firmě přes vlastní účet.

III. Struktura MAS a soupis pracovníků v MAS Strážnicko
Členem našeho občanského sdružení se může stát občan ČR starší 18 let nebo fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na Strážnicku. Výše členských příspěvků je stanovena
minimálně 1000 Kč/rok, maximální výše je neomezená.
Členové sdružení mají právo:
účastnit se aktivit sdružení
účastnit se jednání orgánů sdružení a vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení s právem hlasu
rozhodujícího,
volit členy orgánů sdružení a být do nich volen.
Členové sdružení mají povinnost:
řídit se stanovami sdružení a dodržovat je,
v případě zvolení plnit úkoly dané funkce
platit stanovené členské příspěvky.
Orgány sdružení jsou:
generální shromáždění - je vrcholným orgánem MAS
rada sdružení – je výkonným orgánem sdružení
předseda - je statutárním orgánem MAS
kontrolní výbor
Pro účely Operačního programu Ministerstva zemědělství typu LEADER, nebo dalších OP ČR:
programový výbor
monitorovací výbor
výběrová komise
Funkce programového výboru vykonává rada, funkce monitorovacího výboru kontrolní výbor

Obr. Jednání pracovní skupiny pro administrativu v kanceláři MAS ve Strážnici

USNESENÍ GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ „STRÁŽNICKO“ MAS o.s.
Ze dne 14.12.2010 ve Tvarožné Lhotě
Usnesení č. 1: GS MAS schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Hanáka, Antonína Kubicu (21/0/0)
Usnesení č. 2: GS MAS schvaluje zapisovatele Mgr.Víta Hrdouška (21/0/0)
Usnesení č. 3: GS MAS schvaluje zhodnocení průběhu roku 2010 a souhlasí s Výroční zprávou za rok
2009 včetně finanční uzávěrky (21/0/0)
Usnesení č. 4: GS MAS pověřuje manažera vypracováním zprávy o plnění opatření 4.1.2 za roky 20072010 dle indikátorů a zveřejněním po kontrole na www-stránkách a ve Zpravodaji (21/0/0)
Usnesení č. 5: GS MAS souhlasí rozsahem činností a s rozpočtem na rok 2011 (21/0/0),
Usnesení č. 6: GS MAS schvaluje volbu nové Rady MAS (18/3/0)
Usnesení č. 7: GS MAS schvaluje volbu nové Kontrolní komise (19/2/0)
Usnesení č. 8: GS MAS schvaluje volbu nové Výběrové komise (18/3/0)
Usnesení č. 9: GS MAS pověřuje vedením sdružení Ing. Petra Hanáka do dalšího řádného setkání
Usnesení č. 10 GS MAS bere na vědomí realizaci projektů Spolupráce MAS a změny v Pravidlech
(21/0/0)

IV. Přehled činnosti MAS v roce 2010
V roce 2010 byla, jako v předchozím roce, většina projektů realizována v rámci Operačního
programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova
s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj !“, ve všech vypsaných opatřeních IV.1.1., IV.1. 2 a
IV.2.1. Dále byly zajišťovány projekty ve spolupráci s DSO Strážnicko a obcemi v rámci
dotací JMK a OP Slovensko-Česko.

Realizace opatření IV.1.1. – Místní akční skupina
V průběhu roku 2010 pokračovala realizace našeho Strategického plánu na roky 2007-2013. V rámci
opatření IV.I.1. pokračovaly aktivity na koordinaci a proškolení pracovního týmu a orgánů MAS. Proběhly
semináře a setkání s veřejností v Petrově, Hroznové Lhotě, Kněždubě, Tasově, Tvarožné Lhotě,
Strážnici, Sudoměřicích aj. Dále byly zajištěny prostředky na propagaci MAS Strážnicko :
7 000 ks informačního letáku s mapou „ Průvodce Strážnicka“,
5 000 ks „Zpravodaje Strážnicko“ zajištěné DSO Strážnicko.
Také byl dokoupen nábytek a ostatní kancelářské zařízení do nové kanceláře MAS ve Strážnici, kde
začala fungovat kancelář MAS od konce roku 2009.

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Marie Chalupová a externí poradci

Obr. Informační leták průvodce Strážnicka – informace o výstupech aktivit Leader, zdarma do každé
obce MAS Strážnicko

Realizace opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie
V průběhu roku probíhala realizace projektů z I. – IV. výzvy (viz. VZ 2008, 2009). V dubnu 2010 byla
vyhlášena V. Výzva na podávání projektů pro realizaci strategického plánu „Strážnicko – je i Váš kraj“.
Ještě v září byla vypsána VI. Výzva k předkládání projektů. Výzvy obsahovaly 8 fichí (typů projektů)
z 10 možných v rámci SPL.
Do V. Výzvy v 10. kole příjmu žádostí na SZIF vyhlášené 19.4.2010 bylo alokována částka 3,8 mil. Kč
finančních prostředků dotace. Bylo přijato a hodnoceno 10 projektů v dobré kvalitě zpracování záměru a
povinných příloh. Většina projektů splnila kriteria přijatelnosti pro danou fiche a měla dostatečné přílohy doklady pro příjem žádostí (stavební povolení aj.). Pouze jeden projekt nesplňoval podmínky či
požadavky pro přijatelnost. Po několika měsících administrativních kontrol bylo k realizaci schváleno 9
projektů vybraných v MAS Strážnicko v rozsahu dotace 3,4 mil. Kč.
Více viz následující tabulka:
Č.
fiche
2
2
3
5
5
6
8
8

žadatel
Mgr. Jan Jaroš – zemědělská
výroba, Tasov č.p.46, 696 63
Hroznová Lhota
Ing. Petr Klásek, Petrov 73, 696
65 Petrov
Město Strážnice, nám. Svobody
503, 696 62 Strážnice
František Kraus, Tasov 155, 696
63
Petr Smutný, Vinohradní 516,
696 61 Vnorovy
Hroznolhotské kulturní sdružení,
696 63 Hroznová Lhota 169
DOLINEČKA, 696 66
Sudoměřice 170
Rodinné centrum Strážnice o.s.,
Polní 1707, 696 62 Strážnice

název projektů

Dotace v Kč

Zpracování ovoce na mošty

59 200

Modernizace technologického
vybavení Vinařství Klásek

85 500

Oprava lesní cesty v lese Mandát
Obnova dílny a nákup zařízení pro
elektrovýrobu a opravu
Obnova dílny a nákup zařízení pro
autoservis

1 420 000
105 000
90 000

Uprkova stezka v Hroznové Lhotě

436 500

HUDEBNÍ STEZKA DOLINEČKA

534 600

Zahrada u sv.Martina – rozvoj aktivit
pro mladé rodiny s dětmi .

445 500

8

Hroznolhotské kulturní sdružení,
696 63 Hroznová Lhota 169

Rozvoj kulturních aktivit v Hroznové
Lhotě

182 700

VI. výzva v 11. kole příjmu žádostí na SZIF byla vyhlášena 23.8.2010 v rozsahu dotace 0,67 mil Kč
s realizací v roce 2010 a dále. Do výzvy byly MAS Strážnicko přijaty 3 projekty, ale administrativní
kontrolou prošly 2 projekty, které byly schváleny i SZIF. Více viz následující tabulka:
Č.
fiche

vybraný žadatel/projekt

Název projektu

8

Radějov, kulturně společenské
sdružení obce, Radějov č.p.
130, 69667 Radějov

Kroje pro Radějov

10

Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696
61 Vnorovy

Stavební úpravy RD Marie
Kudeříkové – muzejní expozice, 2.
etapa

Dotace (Kč)

47 175

627 723

Do VII. Výzvy ve 12. kole příjmu žádostí na SZIF vyhlášené 17.12.2010 byla alokována finanční
částka 3,75 mil. Kč dotace. Bylo přijato a hodnoceno 12 projektů v různé kvalitě zpracování záměru a
povinných příloh. Většina projektů splnila kriteria přijatelnosti pro danou fiche a měla dostatečné doklady
pro příjem žádostí (stavební povolení aj.). Tři projekty nakonec nesplnily administrativní podmínky pro
přijatelnost. Dva projekty s nejnižším bodovým hodnocením z 9 hodnocených projektů nebyly vybrány
Výběrovou komisí MAS Strážnicko. K dnešnímu datu (25.5.2010) zatím 7 následujících projektů nebylo
definitivně schváleno, probíhá kontrola bodování na CP SZIF.
Více o vybraných projektech viz následující tabulka:
Č.
fiche
2
2
4
8

8

8
8

žadatel
Radek Hanák, Tvarožná Lhota
47, 696 62 Strážnice
Miroslav Svoboda, 696 65
Petrov 411
František Pavlica, 696 63
Hroznová Lhota 281
Obec Tvarožná Lhota 190, 696
62
INEX - Sdružení dobrovolných
aktivit, Regionální pobočka Bílé
Karpaty, Tvarožná Lhota 148,
696 62
Tělovýchovná jednota Sokol
Kněždub, 69664 Kněždub
OBEC TASOV, Tasov 89, 696
63

název projektů

Dotace v Kč

Kozí sýry z naší farmy v pohodě i na
Váš stůl

270.000

Vinný sklep vinařství Svoboda

818.072

Prodejna řemeslných výrobků
s expozicí a ubytováním
Změna dispozice pro víceúčelovou
počítačovou místnost v ZŠ Tvarožná
Lhota

729.609
301.500

Dřevařská expozice a stezka

423.300

Úprava podkrovních prostor budovy

423.830

Kulturní dům v obci Tasov

800.000

Projekty nevybrané náhradníci
8

Obec Petrov, 696 65 Petrov 113

Procházka Petrovem - aneb od vody
k vínu

298.499

8

FČELIČKY, Kovářská 1521, 696
62 Strážnice

Fčeličky Strážnicku

288.000

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Marie Chalupová

Obr. Kulturní akce na Strážnicku nejsou myslitelné bez krásných krojů.

Realizace opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce
MAS
Projekt „Venkovské tradice v krajině“
Naše MAS po přípravných jednáních o spolupráci s MAS Podchlumí, MAS
Nad Orlicí z Východních Čech a MAS České Středohoří ze Západních Čech
začala v roce 2009 realizovat projekt „Venkovské tradice v krajině“ v rozsahu 1,5 mil Kč v rámci
Projektů Spolupráce. Součástí podaného projektu jsou Vzdělávání aktérů pohostinnosti - stravovatelů a
ubytovatelů, pořadatelů akcí a expozic s využití informačních technologií a komunitních technik.
Semináře a vzdělávání o tradičních produktech a plodinách včetně výměny receptů a kulinářské tradice,
záznamy a mapování starých odrůd ovoce, slovesného i hmotného dědictví v kulinářství, místních
venkovských zvyklostí, jejichž výstupem vzniklo:
Vydání propagačních materiálů, rozvoj informačních www stránek a vytvoření společné
Kuchařky z venkova Čech a Moravy s recepty ale i popisem typických surovin (ovoce,
zelenina, …) místní produkce.
Vytvoření návštěvnických expozic (souboru panelů, vitrín,polic a propagačních materiálů)
místních plodin a kulinárních tradic v blízkosti cyklostezek Strážnicka v Sudoměřicích ve
vinařském areálu Starý potok, Strážnici pěstitelské pálenici, Tvarožné Lhotě na farmě Dúbravka
a salaši Travičná, v Bajarově sadu Hroznové Lhotě a ve vinařském areálu a na obecním domě v
Kozojídkách.
Úpravy prostranství v obcích i v krajině - terénní úpravy a výsadba tradičních odrůd ovoce
s infopanely v Sudoměřicích ve vinařském areálu Starý potok, Tvarožné Lhotě na návsi a na
salaši Travičná, v Bajarově sadu Hroznové Lhotě.
Vybavení pro jarmarky a kulturní aktivity oživující řemesla a tradiční produkty našich regionů
– chladící a ohřívací boxy, vyplachovačky sklenic, mobilní moštárny aj.
Obnova budov a zařízení pro zpracování ovoce za účelem předvádění a neziskovému využití
v rámci aktivit místních spolků v Sudoměřicích ve vinařském areálu Starý potok, Strážnici
pěstitelské pálenici, Tvarožné Lhotě na farmě Dúbravka a na obecním domě v Kozojídkách.
Naše MAS v roce 2010 zajišťovala realizaci výše uvedených aktivit vztahujících se k území naší MAS
Strážnicko a organizovala propagaci celého projektu a přenos zkušeností mezi členy MAS.
Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek a externí poradci

Obr. Prezentace výstupu projektu Obnova Bajarova sadu v Hroznové Lhotě partnerům z MAS Zlínského
kraje.

Projekt Společné putování za dědictvím regionů
Na předešlý projekt navazuje projekt spolupráce 3 MAS : MAS Strážnicko, MAS Dolní Morava a a MAS
Společná Cesta s názvem: Společná cesta za dědictvím regionů, ve výši 1,23 mil.Kč na území MAS
Strážnicko. Součástí tohoto projektu jsou opravy muzejních expozic a pořízení vybavení na Baťově
kanálu v Sudoměřicích na Výklopníku, Strážnici na Průžkově mlýně a nákup lodí ve Vnorovech a také
pořádání společných akcí pro místní výrobce a vzdělávací akce na území naší MAS.
V rámci projektu budou také vydány 4 drobné publikace:
• Krajová kuchařka regionů Moravy bude fotografická publikace s recepty tradičních jídel, kde
se uvede u každého receptu i jeho dobové souvislosti.
• Pověsti z regionů Moravy bude černobílá publikace nejzajímavějších pohádek a pověstí
doplněná perokresbami
• Lidové tradice a zvyklosti regionů Moravy bude obsahovat popis liturgického roku a
vysvětlení zvyků a odlišností v dotčených oblastech. A v 2. části samostatně každá MAS podá
popis součástí lidového oděvu a kroje s barevnými fotografiemi.
• Lidová architektura
regionů Moravy bude malý atlas lidové architektury – posbírané
zajímavé architektonické památky a stavby a jejich popis samostatně za každé území.
K výše uvedeným tématům vzniknou také www stránky, kde každá MAS bude mít samostatný přístup a
možnost doplňovat data do databází. Databáze bude obsahovat i téma „Lidová řemesla“ regionů
Moravy. Databáze bude veřejně nepřístupná. Kromě databáze vznikne ještě veřejně přístupná www
stránka. V databázi bude možné jednotlivé položky podle potřeby zobrazit na veřejně přístupných
stránkách.
Předpokládané ukončení projektu, do něhož je organizačně na Strážnicku zapojeno více jak 8 subjektů
je 30.6.2011.

Realizace projektu OP Slovensko Česko – Projekt „4cykloregio“
MAS Strážnicko zajišťuje od poloviny roku 2008 manažerskou
činnost pro DSO Mikroregion Strážnicko. V rámci této aktivity
připravila a koordinuje pro DSO i nový přeshraniční projekt
„4cykloregio“. Tento přeshraniční projekt byl podán MAS Strážnicko a
DSO Strážnicko v létě 2008 v rámci OP Česko – Slovensko. Na projektu
dále spolupracují MAS Partnerství pro Záhorie, Subregión Podbranč, města Hodonín, Skalica a Holíč.
Projekt řeší vybudování a značení jednotné sítě cyklotras na území Strážnicka, a to ve vedení
dálkových cyklotras č. 47 Moravská stezka vedoucí kolem Baťova kanálu, č. 46 Beskydsko-Karpatská
magistrála vycházející od Sudoměřic a vedoucí v ose pohoří Bílých Karpat a také místní zokruhované
trasy „Via Exploratorum“ v rámci pěti naučných cyklotras s přímými napojeními na slovenskou stranu.
V projektu bylo vybudováno na pozemcích ve vlastnictví dotčených obcí zařízení turistické
infrastruktury: značky trasy, dřevěné sedačky, opěrky na kola a cedule s mapou. Vlastní umístění je
projektováno tak aby bylo sdruženo se stávajícím systémem vinařských a naučných stezek. Na
frekventovaných místech u nádrže Mlýnky, mezi obcí Tvarožná Lhota a Radějov a mezi obcemi
Hroznová Lhota a Tasov také opravy povrchů cyklotras. Náklady projektu přesáhly částku 3,6 mil
Kč. Projektem vznikla jednotná síť cyklotras v našem příhraničí včetně podrobné velkoformátové mapy.
Vyúčtování bylo podáno v květnu avýstupy byly předány veřejnosti před letní sezónou 2010.V květnu
2011 je zčásti proplacen.
Kancelář MAS Strážnicko také přípravila pro DSO zpravodaj, který se tiskl v režii DSO a od roku 2011
bude tisknut přímo MAS s příspěvky od obcí mikroregionu. MAS Strážnicko spolupracovala na dotaci
pro DSO Strážnicko v rámci Programu rozvoje venkova JMK na rok 2010 na opravu drobných
sakrálních staveb.

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek a externí pracovníci

Obr. Realizací projektu 4cykloregio a obnovou drobných památek v krajině byla obnovena nádherná
zákoutí.

V. Přehled hospodaření – bilance hospodaření

Bilance hospodaření občanského sdružení „STRÁŽNICKO“ MAS za rok 2010 v Kč

Označení AKTIVA
AKTIVA CELKEM

Běžné účetní období
2010

Minulé účetní období
2009

1 602 685

2 396 047

A.

Dlouhodobý majetek

607256

383 617

A.II

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

952.944

443.617

B.

Krátkodobý majetek celkem

995 429

2 012 429

B.II

Pohledávky

840 677

B.III

Oběžná aktiva

137 497

PASIVA
PASIVA CELKEM

826 547
1 178 470

Běžné účetní období Minulé účetní období
2010
2009
1 602 685

2 396 047

579 039

478 099

-143 095

-139 470

1 023 646

1 917 948

A.

Vlastní zdroje celkem

A. II.

Výsledek hospodaření minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

975 000

925 000

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

117 763

1 055 483

B. IV.

Jiná pasiva celkem

-69 117

-62 535

Závěrečný účet zpracovala Marie Chalupová, účetní a administrátor MAS Strážnicko

VI. Bilancování výsledků a pohled do budoucna
MAS Strážnicko bylo úspěšné v roce 2010 v plnění indikátorů dotace na realizaci Strategického plánu
v rámci programu rozvoje venkova mezi vybranými 48 MAS ze 160 v ČR (viz. následující tabulka). MAS
Strážnicko, ač s určitým časovým skluzem (4-6 měsíců) vzniklým několikastupňovým systémem kontroly
projektů získala podporu již pro 32 projektů a začala naplňovat svůj Strategický plán Leader pro roky
2007 – 2013 realizací aktivit MAS a realizací I. – VI. výzvy a vyhlášením VII. výzvy pro podání Projektů
realizace. V červenci při bleskové kontrole proběhlo hodnocení naší MAS komisí složenou ze zástupců
SZIF, NS MAS, Sítě pro venkov MZE. V hodnocení 120 MAS do 4 kategorii jsme byli zařazeni do druhé
nejlepší kategorie „Dobře fungující MAS“. Nedostatky byly shledány ve spolupráci s odbornými
institucemi a drobné administrativní nedostatky.

Tab: Přehled plnění všech monitorovacích indikátorů SPL MAS Strážnicko pro roky 2007-13
Parametr celkový
I. Uplatňování
všech inovačních
přístupů
• Realizace
inovativních
propojení
ekonomických
sektorů) tj. v
modelu (prvo výroba- službyvzdělání
vzniklých
víceodvětvovým
navrhování a
provádění
projektu
založené na
součinnosti
mezi subjekty
• Počet
inovativních
výrobků,
postupů,
služeb a ploch

Dílčí dle Fiche

Realizace do
31.12
2010

Realizátor

Realizace
do 31.12
2013

•
30
•
Realizován
multifunkční objekt - vznikne
víceúčelové zařízení pro
minimálně tři účely

8

•

•
Vytvořeno nové tzv.
návštěvnické místo (služba
slouží pro místní i návštěvníky)
apod.

•
Počet inovativních
výrobků a postupů (Inovace pro
předkladatele, pro dané odvětví
v České republice , jedná se o
vývoj zcela nového výrobku
(složení i obal) Jedná se o nový
technologický proces)
•
Realizace ploch se
zvýšenou ekolog. stabilitou
(Např. plocha s ekologickým
hospodařením, výsadby zeleně)

•
•

•
•
•
•
•
•

5

•
•
•
•
•

3

•
•
•

CZS Kozojídky - expozice, spolky, NM
OU Vnorovy – NM, spolky,
expozice,akce
INEX Tv.Lhota –
expozice,interakce,akce
TIC Strážnice – IC +PC+ reg. produkty
Penzion Amálka – n. místo, akce
Osma – Pc + loutková místnost
RC Strážnice – víceúčelový areál
Dolinečka – expo, n. místo, stezka
4+3 MAS

9

Uřičář Tv. Lhota – sklad prvovýroby
Šimáček – Prodej a výroba šustí
4 MAS projekt – postup propagace
kulinárních výrobků
Jaroš - mošty
Klásek - víno

8

OU Kozojídky – Kříb ozelenění u podia
OU Sudoměřice – St.Potok ozelenění
u budovy CZS
4 MAS – výsadby hr.Lhota, Sudky,
Tv.Llhota

4

•
Počet inovativních
služeb (Např. počet nových
tématických stezek - víno,
příroda, technika, hipo apod.)

• Počet síťových
projektů
(projektů
realizovaných
společně 3 a
více subjekty
s jedním cílem)

8

•
•
•
•
•
•
•
•

INEX Tv.L – expozice + 2 panely
CZS Kozojídky – expozice ve sklepě
Farnost Hr.L - 5 infopanelů
S usměvem – podium na vodě
Sakristie Tv. Lhota – volnoč aktivity
Kraus – hledačka vedení sítí
Dolinečka – expo, stezka
HKS – Uprkova stezka

6

4

•

CZS Kozojídky – sbor
Malina,CZS,obec
Salesiáni Hr. Lhota – Salesiani, INEX,
ZŠ
Muzeum Vnorovy – obec, škola, sbor
Spinek
Uprkova stezka Hr.Lhota – OU, fara,
sdružení, ZŠ

6

•
•
•

II. Počet nových a
obnovených budov,
zařízení a ploch

25
•
Počet nových budov a
zařízení ve všech sférách
hospodaření (prvo - výrobaslužby- vzdělání)

3

•
•
•
•

V.Hořák – penzion
MěU Strážnice - podium
INEX – zařízení areálu interaktiv. Soch
Sklep Svoboda

6

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OU Vnorovy – muzeum
TJ Sokol Tv.L - kabiny
OU Tasov – broková střelnice
Vařechová Žer. – vila Alžběta
Far. Kň – Sakristie Tv. Lhota
Penzion u Maléřa – cyklopůjčovna
Farma Doubravka – sklad hroznů
Osma Str. – aula ZŠ pro veřejnost
Fara Sud – místnosti fary pro veřejnost
Dolinečka - expo

8

9

•
•
•
•
•
•
•

OU Kozojídky – Kříb zeleň
OU Tasov – VP střelnice
OU Sudoměřice – St.Potok
OU Petrov – VP Petrov
INEX – VP u interaktivních soch
Farnost Hr.L – okolí kostela
RC Strážnice – VP zahrada u
Sv.Martina
HKS Hr.L – VP na Upk stezce
Dolinečka – stezka s VP a 2 altány

11

•
Počet obnovených
budov a nových zařízení ve
všech sférách hospodaření (prvo
- výroba- služby- vzdělání)

•
Počet nově
upravených, obnovených a
nových veřejných prostranství
včetně výsadby případně
turistické infrastruktury
(Plocha min o 100m2 včetně
zeleně na min. 30%plochy)

•
•
III. Počet všech
pracovních míst

IV. Počet nových
aktivit, titulů,
přístupných IT a
návštěvníků

vytvořených, uchovaných v
důsledku realizace programu
•
Počet pracovních míst
na plný pracovní úvazek
vytvořených, uchovaných v
důsledku realizace programu
•
Počet pracovních míst
vytvořených zapojením ,
ohrožených skupin a ekonom
slabších vrstev při respektování
rovnosti příležitostí (ženy, soc.
slabší rodiny, absolventi, apod.)
•
Ostatní pracovní místa
s min 0,5 úvazkem

17
3

3

•
•
•
•
•
•
•
•

2
•
•
•

Vila Alžběta Vařechová – 1
Penzion Amálka - 1
Farma Důbravka - 1
Víno Svoboda, Hanák sýry
OU Tasov – broky 0,2 ženy
OU Sudoměřice - 0,2 ženy
Šimáček prodej – 0,2

5

•
Vila Alžběta Vařechová – 1 ŽL
Město Str – TIC( 0,5 abs) – 1 prac.
OU Tasov – 0,5 ženy

7

5

Počet všech
obnovených
tradičních či tradici
zakládající akcí (se
rozumí akce
pořádaná pravidelně
min. 1x za rok)

•
Počet nových a
obnovených aktivit a akcí
podporujících rozvoj cestovního
ruchu

•
Počet nových a
obnovených aktivit a akcí
podporujících rozvoj
společenského života v obci

7

•
•
•
•
•

19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Počet nových a
obnovených aktivit a akcí
podporujících rozvoj prvovýroby

V. Počet nových a
obnovených
lůžkových a
stravovacích
kapacit

VI. Společenský
význam projektu

4

•
Počet nových titulů
v rámci osvěty, propagace a
vzdělávání ve všech směrech
rozvoje ( pozn. plní MAS)

7

•
Počet nových veřejně
přístupných IT informačních
technologií (PC, tiskárny…)

4

•
Počet nových
návštěvníků dle sledovaných
návštěvnických míst a akcí (
pozn. plní MAS)

8000

•
Počet nových a
obnovených stravovacích
kapacit
•
Počet nových a
obnovených lůžkových kapacit

17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

•
•
•
•
•
•

OU Kozojídky – areál Kříb – hody,
čaroděj
INEX Tv. Lhota - Etnosalaš
M.sbor Tv.Lhota – jarmark na hody
S úsměvem - jarmark na fest na vodě
Penzion u maléřa – Na kole za
folklorem
Amálka – návštěvnické místo + cyklo
RC Strážnice – areál pro veřejnost
OU Tasov – střelby memoriál
OU Sudoměřice – Martinská husa
OU Petrov – Hledají se Vánoce
TJ Sokol Tv.L – hry s balonem
ŘKF Kněždub – PC kursy senioři
Salesiáni Hr.L – Čištění vody + cyklo
OU Sudoměřice - Les cesta – ekol.
vycházky
OU Tv - Les cesta – otevírání cyklo
Far. Hr.L – okolí kostela – pouť
Osma Str. – loutky akce + PC seminář
Fara Sud – bibl večery, Klubko pro děti
Spinek kroje – Sl na maltě, fašank
Danaj kroje – Kosení žerotín
Radějov RC kroje – vystoupení ml. CM
Sudoměřice RC – Pouť žerotín
OU Strážnice - cesta mandát – Výšlap
HKS Hr. lhota – Uprkova stezka – děti
ZŠ
HKS Hr.L –akce kroje – Ž Sbory,
Vánoce
RC Strážnice – Veselá neděle - s
dětmi
Uřičář - Vinobraní
4 MAS –Kozojídky výstava ovoce,
mošty, Osk
Jaroš – moštování na oskoruše
Klásek– chutnání mladých vín, cyklo
Skripta MAS
Banery MAS
4 MAS projekt
3 MAS projekt
2+1 MAS projekt
leták Průvodce po MAS
Zpravodaj 2x ročně, www
TIC Strážnice
Internet prodejna Šimáček
Sakristie Tv. Lhota – volnoč aktivity
Osma Str. –PC seminář
Na TIC, návštěvnických místech (PRV
závěry) za rok 2009 – 5500
návštěvníků
Za rok 2010 – 8000 návštěvníků
(2500tic)

9

11

4

6

4

15 000

Vila Alžběta 11
Penzion Amálka 6

55

Vila Alžběta 11
Penzion Amálka 6

25

•
Počet projektů
s dopadem projektu na mladé lidi
do 30 let.

16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Počet projektů s
dopadem projektu na ženy.

6

•
Projekty se zkrácenou
dobou realizace tzn. méně než
12 měsíců (platí pro výzvy
v letech 2007, 2008, 2009).

7

OU Vnorovy Muzeum - Spinek
INEX Tv. Lhota – inter. sochy
OU Petrov – Hledají se Vánoce
TJ Sokol Tv.L – hry s balonem
Salesiáni Hr. Lhota –akce pro mládež
S Úsměvem – dílny pro děti
Osma – PC kurs a loutky
RC Strážnice – areál pro děti
Spinek kroje – pro děti, fašank
Danaj kroje – pro mládež
Radějov RC kroje – pro ml CM
Sudoměřice RC – kroje, Pouť žerotín
OU Strážnice - cesta mandát – Výšlap
Autoservis Smutný – podniká do 30 let
HKS Hr. lhota – Uprkova stezka – děti
ZŠ
RC Strážnice – matky s dětmi

•
•

Vila Alžběta - zaměstnankyně
Podium a TIC Strážnice zaměstnankyně
•
Střelnice Tasov – akce
•
SDH kozojídky – tým ženy
•
RC Strážnice – matky s dětmi
•
HKS Hr.L – ženy kroje + akce Sbory
žen
Většina uvedených do roku 2009

Podané projekty realizace, které nebyly v předešlých výzvách naplněny, byly dopracovány a podány
v dalších výzvách. MAS Strážnicko uspělo také v přípravě a realizaci Projektů spolupráce MAS a projekt
„Venkovské tradice v krajině“je úspěšný i v rámci předávání příkladů dobré praxe na různých
odborných seminářích a konferencích o venkovském prostoru. Na tento navazuje schválený a
realizovaný projekt připravované spolupráce 3 MAS Společná cesta za dědictvím regionů. Třetím
návazným projektem je schválená spolupráce naší MAS se sousední MAS Ostrožsko-Horňácko a se
slovenskou sousední MAS Myjava s názvem „ Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě“,
kde je cílem obnovit zařízení a využití spolkový domů vinařů, ovocnářů a včelařů a podpořit jejich aktivity.
V roce 2010 naše MAS, jako člen Národní sítě MAS, se účastnila setkání rady tohoto sdružení jako člen
kontrolní komise NS MAS ČR. Naše MAS rozvíjí spolupráci s řadou dalších subjektů a účastní se řady
setkání a akcí k rozvoji venkova ve spolupráci se Spolkem obnovy venkova, Jihomoravským krajem,
centrálou cestovního ruchu, MZE, MŽP apod. naše MAS také připravila řadu exkursí a návštěv po
realizovaných projektech pro další MAS z ČR a ze zahraničí.

Děkujeme Všem, kdo s námi v tomto roce spolupracovali a těšíme se na úspěšnou spolupráci
v roce 2011 !
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7

VII. Kontaktní údaje

Přesný název MAS

•

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina

Právní forma

•

občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

IČO

•

27016595

Sídlo MAS

•

MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice

kancelář MAS

•

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

Poštovní adresa

•

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

Předseda

•

Ing. Petr Hanák, hanak@hroznovalhota.cz

Místopředsedkyně

•

Mgr. Renata Smutná, starosta@straznice-mesto.cz

Manažer

•

Mgr. Vít Hrdoušek, hrdousek.v@straznicko.cz

Administrátorka

•

Marie Chalupová, chalupova.m@straznicko.cz

Telefon

•

kancelář 518 325 703;

•

manažer: 724162 265

