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I. Identifikační údaje, členstvo a orgány MAS
Přesný název MAS

MAS Strážnicko, z.s.

Právní forma
IČ
Sídlo MAS
kancelář MAS

spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 11443
27016595
nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
nám. Svobody 501, 696 62 Strážnice

Územní působnost v katastrech obcí Strážnicka: Sudoměřice, Petrov, Radějov, Strážnice, Tvarožná Lhota,
Kněždub, Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky, Žeraviny, Vnorovy.
Členové orgánů MAS k 31. 12. 2015:
Předseda:
Ing. Petr Hanák – Obec Hroznová Lhota
Místopředsedkyně:
Mgr. Renata Smutná – Město Strážnice
Rada spolku - programový výbor:
 Ing. Petr Hanák – Obec Hroznová Lhota,
 Mgr. Renata Smutná - Město Strážnice,
 Libor Grabec – Obec Kněždub,
 Eva Mlýnková – Obec Petrov,
 Ing. Petr Klásek – Vinařství Klásek Petrov,
 Rostislav Svoboda, zemědělský podnikatel
Petrov,
 David Kubica, podnikatel Kozojídky,
 Ing. Vítězslav Hořák – projekce Strážnice,
 Pavel Lessl – ČZS Strážnice,
 Marek Buček – Dolinečka Sudoměřice.
Kontrolní a monitorovací výbor:
 Stanislav Tomšej – Obec Sudoměřice,
 Miroslav Svoboda, zemědělský podnikatel Petrov,
 PhDr. Martin Šimša, PhD. - Mužský sbor Tvarožná Lhota
Výběrová komise:
 Mikroregion Strážnicko - Ing. Ladislav Krůtil,
 Obec Tasov - František Kraus,
 TJ Sokol Kněždub - Ing. Jan Petrucha,
 Ing. Jiří Uřičář – zemědělský podnikatel Tvarožná Lhota,
 Miroslav Zubalík – podnikatel Strážnice.
Pracovní skupiny – garanti:
 pro podnikatele - Ing. Vítězslav Hořák
 pro obce – jednatel DSO
 pro NO a spolky – Pavel Lessl
 pro reg. výrobce Slow food – Mgr. Jan Jaroš
Kancelář spolku: Mgr. Vít Hrdoušek – tajemník, manažer MAS
Generální shromáždění – celkem 32 členů, z toho zastupuje zájmové skupiny 15 členů soukromý, 5 členů
neziskový a 12 členů veřejný sektor.

II. MAS Strážnicko, její poslání a aktivity
MAS Strážnicko, z.s. (s
spolek ve sm yslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 an., název změněn na základě
rozhodnutí GS MAS ze dne 4.8.2014) je nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 a sdružuje obce,
spolky a aktivní podnikatele. S rozvojovými projekty máme na území Strážnicka zkušenosti z aktivit
dobrovolného spolku obcí „Mikroregion Strážnicko“, kdy jsme v letech 2003 a 2005 získali pro obnovu venkova
21 mil. Kč na 25 různých projektů (např. hroznolhotské trhy a kuchyňské prostory na Lidovém domě, obnova
rodného domu bratří Úprků v Kněždubě, Oskorušobraní na Salaši Travičná ve Tvarožné Lhotě, otevření vích
a vinných sklepů v Petrově, v Kozojídkách, cykloakce a cyklostezky na Žerotín a do Tvarožné Lhoty, turistické
informační centrum ve Strážnici, informační centra v 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 pro období 2007 – 2013 s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“. Cílem tohoto plánu je
realizovat v území aktivity typu Leader, tj. 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 zároveň 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. Realizace projektů v rámci toho plánu byla ukončena v roce
2015 a projekty jsou sledovány v jejich 5leté udržitelnosti.
Finanční prostředky MAS získávala v roce 2015 především na tvorbu nové strategie z Operačního programu
technická pomoc (OPTP) v gesci MMR z projektu Spolupráce v gesci Ministerstva Zemědělství v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV). Z PRV jsme čerpali finanční prostředky v letech 2008-2014. MAS přijala
123 návrhů od podnikatelů, občanských spolků a obcí, z nichž bylo v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)
realizováno 82 projektů v celkové výši přes 53 mil. Kč. Na tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace
převyšující částku 32 mil. Kč. Úspěšně byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské
přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, např. síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí
„4cykloregio“, „Venkovské tradice v krajině“ anebo „Kopaničarska ovocno-destilátová stezka“.
Od roku 2014 naše organizace připravuje následný strategický dokument, a to Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) s názvem „Strážnicko – je i Váš kraj!“, kterou bude realizovat na
základě zveřejňovaných Výzev v letech 2016 – 2023. V tomto období bude MAS opět koordinovat další
projekty rozvoje Strážnicka metodou LEADER, a to ve více operačních programech (OP) EU – IROP, PRV,
OPŽP, OPVVV s celkovou alokací dotací okolo 45 mil. Kč.
Cílem MAS Strážnicko je v období 2016 – 2023 podpořit stávající projekty rozvoje v jejich činnosti a dále
rozvinout maximum schopných inovativních projektů pro obnovu a rozvoj venkova na Strážnicku.
V rámci projektů podporujeme obce, podnikatele, občanské spolky i aktivní jednotlivce z obcí Strážnicka, kteří
mohou realizovat své projekty pro rozvoj území Strážnicka s dotací do 50 % nákladů (investice podnikatelů)
až 90 % nákladů (projekty nezakládající veřejnou podporu spolků a obcí). Každý podaný projekt bude
hodnocen a bodován Výběrovou komisí MAS podle předem schválených hodnotících a bodovacích
kritérií. Ve výsledném pořadí jsou projekty navrženy ke schválení Radou MAS a schváleny k realizaci fondy
příslušných ministerstev.
Vybraní žadatelé po schválení podepisují Dohodu s fondy ministerstev (SZIF, CRR, AOPK o dotaci na
projekt (50-90%), kterou však získají do cca 12 týdnů po vlastním profinancovaní celé akce (tj. 100%
nákladů projektu). Proto je také důležité zajistit schopnost vlastního předfinancování každého projektu
(úspory, půjčka, úvěr…) a zajistit proplacení realizace řádně vybrané dodavatelské firmě přes vlastní účet.

Obr.1: Projednávání akčního plánu Strategické
části SCLLD se zástupci obcí, podnikateli a spolky
ve Tvarožné Lhotě, 23.11.2015.

III. Struktura MAS Strážnicko
Členem našeho spolku 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 pro
jednotlivce, 7 Kč /obyv./rok pro obce, maximální výše je neomezená.
Členové spolku mají právo:
 účastnit se aktivit spolku,
 účastnit se jednání orgánů spolku a vyjadřovat se k otázkám činnosti s právem hlasu rozhodujícího,
 volit členy orgánů spolku a být do nich volen.
Členové spolku mají povinnost:
 řídit se stanovami spolku a dodržovat je,
 při vstupu určit jakou zájmovou skupinu reprezentují,
 v případě zvolení plnit úkoly dané funkce,
 platit stanovené členské příspěvky.
Orgány spolku jsou:
 generální shromáždění - je vrcholným orgánem MAS,
 rada spolku – je výkonným orgánem spolku,
 předseda - je statutárním orgánem MAS,
 kontrolní výbor.

Pro účely Operačních programů EU, nebo dalších
dotačních titulů EU, ČR, JMK aj:
 programový výbor,
 monitorovací výbor,
 výběrová komise
 pracovní skupiny
Funkce programového výboru vykonává rada, funkce
monitorovacího výboru kontrolní výbor.

Obr.2: Seminář o strategii MAS v Purkyňově gymnáziu ve
Strážnici, 10.2.2015

Usnesení z jednání GENERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ MAS Strážnicko
Výpis z usnesení ze dne 11.8. 2015 v Hroznové Lhotě
Usnesení č. 4:
GS MAS schvaluje Výroční zprávu MAS Strážnicko, z.s. za rok 2014 (17/0/0)
Usnesení č. 5:
GS MAS schvaluje hospodaření MAS Strážnicko, z.s. za rok 2014 (17/0/0)
Usnesení č. 6:
GS MAS schvaluje návrh změn Stanov MAS dle připomínek SZIFu v rámci standardizace MAS, které byly
předloženy radou MAS, s tím, že zastupování členských právnických osob v orgánech MAS bude jejich
pověřeným zástupcem, zapsaným se spolkovém rejstříku(17/0/0)
Usnesení č. 7:
GS MAS schvaluje nové znění Stanov MAS Strážnicko z.s..(17/0/0)
Usnesení č. 8:
GS MAS schvaluje předsedu spolku Ing. Petra Hanáka za obec Hroznová Lhota, předsedu Kontrolního výboru
Stanislava Tomšeje za obec Sudoměřice a členy kontrolního výboru Mgr. Martina Šimšu za Mužský sbor
Tvarožná Lhota za spolky a Miroslava Svobodu za zemědělce. (17/0/0)
Usnesení č. 9:
GS MAS schvaluje členy Výběrové komise Mikroregion Strážnicko, zastoupený Ing. Ladislavem Krútilem a
obec Tasov zastoupenou Františkem Krausem za skupinu obce, dále Ing. Jiřího Uřičáře za skupinu
zemědělce, Miroslava Zubalíka za skupinu podnikatele a TJ Sokol Kněždub zastoupený Ing. Janem
Petruchou za skupinu spolky.(17/0/0)
Usnesení č. 10:
GS MAS pověřuje předsedu podáním nového návrhu změn Stanov MAS na spolkový rejstřík u KS Brno.
(17/0/0)
Usnesení č. 11:
GS MAS bere na vědomí opravy dokumentů ke Standardizaci MAS Strážnicko na SZIF(17/0/0)
Usnesení č. 12:
GS MAS schvaluje analytickou a strategickou část Strategie CLLD.(17/0/0)
Usnesení č. 13:
GS MAS bere na vědomí zprávu o stavu implementační části SCLLD MAS Strážnicko (17/0/0)
Usnesení č. 14:
GS MAS schvaluje souhlas s realizací tvorby MAP pro školství na území ORP Veselí nad Moravou místní
akční skupinou. (17/0/0)
Usnesení č. 15:
GS MAS bere na vědomí další projekty připravované a realizované na území MAS Strážnicko. (17/0/0)
Usnesení č. 16:
GS MAS schvaluje záměr požádat o poskytnutí půjčky od členských obcí na další období. (17/0/0)

Obr.3: Setkání členů MAS na GS MAS
Strážnicko z.s. v Hroznové Lhotě,
11.8.2015.

Usnesení z mimořádného Generálního shromáždění MAS Strážnicko z.s.
Výpis z usnesení ze dne 27.11.2015 ve Strážnici
Usnesení č. 3:
GS MAS schvaluje doplnění změn do Stanov MAS dle připomínek SZIFu, které byly předloženy Radou MAS.
(17/0/0)

IV. Přehled činnosti MAS v roce 2015
V roce 2015 bylo podle pravidla n+2 (realizace je možná ještě 2 roky po ukončení období příjmu žádostí)
realizováno několik projektů 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 připravovány a realizovány projekty ve spolupráci s KS NS MAS JMK,
Mikroregionem Strážnicko a obcemi MAS v rámci dotací JMK. Koncem roku 2015 získala MAS Strážnicko
Osvědčení o splnění standardů MAS nezbytné pro podání Žádosti o realizaci Strategie CLLD.
V roce 2015 pracovala kancelář MAS ve složení 2 pracovníků: Mgr. Vít Hrdoušek – tajemník a manažer
projektů a Bc. Marie Chalupová – administrátor projektů a účetní.



Realizace opatření IV. 1. 1 – Místní akční skupina

V průběhu roku 2015 byly dokončovány projekty realizace našeho Strategického plánu na roky 2007-2013 a
pokračovala aktivní příprava na tvorbu strategie a akčních plánů na roky 2016 – 2023 podle pravidla n+3
(realizace je možná ještě 3 roky po ukončení období příjmu žádostí v roce 2020). V rámci opatření IV.1.1.
pokračovaly aktivity na koordinaci pracovního týmu a orgánů MAS na další období. Proběhly semináře a
setkání se spolky, podnikateli a veřejností k tvorbě strategie komunitě vedeného místního rozvoje
(SCLLD) na realizační období 2016 – 2023 ve Strážnici, Tvarožné Lhotě, Sudoměřicích, Kozojídkách,
Hroznové Lhotě a Vnorovech.
Dále byly zajištěny prostředky na propagaci MAS Strážnicko :
 10 000 ks informačního letáku s mapou „Průvodce Strážnicka“;
 www.straznicko-mas.cz – průběžná informovanost o
aktivitách MAS především o tvorbě SCLLD;
 www.straznicko.cz – propagace návštěvnických míst
realizovaných v rámci dotačních titulů MAS.
V kanceláři MAS bylo také možno zapůjčit zdarma obcemi a
spolky Strážnicka různá zařízení ve vlastnictví MAS na
propagaci aktivit v MAS Strážnicko: chladící a ohřívací boxy,
montovací zařízení s vozíkem, prodejní stánky, stany, promítací
zařízení…čehož spolky a obce hojně využívaly. V roce 2015 již
ovšem nebyly prostředky na vytvoření „Zpravodaje Strážnicko“
v redakci MAS Strážnicko
Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Bc. Marie Chalupová

Obr.4: Aktualizovaný dotisk Průvodce Strážnicka zajišťující propagaci
návštěvnických míst realizovaných v rámci dotačních titulů MAS

Realizace opatření IV.1. 2 – Realizace místní rozvojové strategie



V průběhu roku 2015 končila realizace projektů z PRV v XII. výzvě. V dubnu roku 2013 byla vyhlášena
poslední XII. Výzva na podávání žádostí pro realizaci projektů v rámci strategického plánu „Strážnicko – je i
Váš kraj“. Projekty přijaté ve výzvě měly dobu realizace do června 2015, kdy došlo k úplnému ukončení
realizace období 2007 – 2013. Celkové čerpání dotací ukazuje následující tabulka.

Tab.1: Nárokované dotace na projekty realizace 2008 – 2014 v členských obcích MAS
obec

počet
projektů

nárokovaná dotace
na realizaci projektů

Dotace v
%

dotace z proj.
Spolupráce IV.2.1
na obce

ostatní
čerpání
dotací v proj.
spolupráce

Hroznová Lhota

8

3 821 162

11,5

Kněždub

4

1 460 319

4,5

Kozojídky

6

1 689 330

5,2

Petrov

7

3 046 303

9,3

Radějov

3

1 25 199

3,9

Sudoměřice

8

3 418 252

10,3

930 387

17

8 339 207

27,8

1 157 587

752 568

5

1 601 748

4,9

Tvarožná Lhota

10

2 918 164

9,5

81 826

332 500

Vnorovy

12

3 457 831

10,8

Žeraviny

2

732 908

2,3

82

31 258 933

100%

Strážnice
Tasov

Celkem MAS

729 638

45 000

93 600

105 797

2 944 438

1 306 282

Realizace opatření IV. 2. 1. – Projekty spolupráce MAS



V letech 2007 – 2015 Místní akční skupina Strážnicko realizovala komunitně vytvořený Strategický plán
„STRÁŽNICKO - je i Váš kraj“, pro jeho naplnění bylo potřebné realizovat projekty národní i přeshraniční
spolupráce. V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) byly realizovány tyto projekty spolupráce ve finančním
objemu přesahujícím 6 200 000 Kč:








PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV

2009-2011
2011-2012
2012-2013
2010-2013
2012-2014
2013-2014
2014-2015

Venkovské tradice v krajině
Společné putování za dědictvím regionů
Společně oživujeme historii venkova
Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě
Venkovské tradice v krajině II
Za tradicí moravského venkova
Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Obr. 5: Exkurse starostů MAS na skládce Strážnice v rámci přípravy sociálních projektů IROP, 30.6.2015

Projekt „Za tradicí moravského venkova“
MAS Strážnicko v roce 2014 dokončila projekt spolupráce 3 MAS: MAS Strážnicko, MAS Vyškovsko
(pův. MAS Společná Cesta) a MAS Slavkovské bojiště (pův. Za humnama) s názvem „Za tradicí
moravského venkova“. Projekt má za cíl dále prohloubit kulturně historické znalosti a spolupráci především
škol, řemeslníků a spolků na venkově. Rozsah realizace na území MAS Strážnicko byl ve výši 0,96 mil.Kč
s dotací cca 0,85 mil.Kč.
Projekt volně navazoval na úspěšně realizované projekty spolupráce z roku 2011-2013 s názvem „Společné
putování za dědictvím regionů“ a „Společně oživujeme historii venkova“.
V rámci udržitelnosti tohoto projektu vznikly a veřejnosti jsou přístupné tyto výstupy:
 Vybudovaná expozice řemesel a tradičních výrob v rekonstruované moštárně Domu zahrádkářů
Strážnice a v Domě chovatelů Hroznová Lhota s výstavními vitrínami a informačními panely.


Ve spolupráci učitelů, žáků, etnografů a výrobců z regionů MAS bylo pořízeno 10 výukových videí
tradičních řemesel jako doplňková učební pomůcka pro školy v našich regionech i návštěvníky
expozic řemesel v projektu.



Proběhla 3 setkání škol, kdy se aktivní žáci seznámili v rámci výkladu místních dětí s expozicemi
v partnerských MAS. Byla vytvořena putovní expozice zajímavých předmětů z řemesel našich předků,
která putuje po školách a muzejních regionů. Na sběru podkladů se podílely v rámci soutěží a
školních projektů také děti škol Strážnicka, které také představily „svá“ řemesla a památky dětem
partnerských regionů.



V rámci projektu byly realizovány 4 propagační banery pro expozice i další propagaci tradičních
řemesel a projektů MAS.



Vznikl malý průvodce „Řemeslné a gastronomické tradice na Strážnicku“, který vám představí
projekt a řemeslné i gastronomické výrobce Strážnicka. Leták je využíván k výuce v našich školách.

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, členové MAS a externí poradci

Obr.6: Nová expozice ve zpřístupněném Domě zahrádkářů ve Strážnici.

Projekt „TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY
LEADER“
Ve druhé polovině roku 2014 proběhla přípravná jednání k projektu spolupráce 10 místních akčních skupin z
JMK s názvem „Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER“, který byl podpořen z 22. kola
PRV ČR. Do projektu se MAS Strážnicko aktivně zapojilo od ledna 2015 s finanční alokací ve výši 0,5 mil. Kč.
Výstupem se stal souborný metodický materiál s názvem „TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA
PRINCIPU METODY LEADER“ popisující příklady dobré praxe v administrativě i realizaci projektů v MAS
v JMK.
Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, Eva Tihelková a externí poradci

Obr.7: Pracovní jednání z projektu spolupráce 10 MAS JMK ve Strážnici.

Projekt „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje

prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“
V roce 2015 připravila naše MAS ve spolupráci s dalšími MAS v rámci Krajské sítě NS MAS projekt
Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období
2014-2020. Hlavním cílem projektu je zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou
změnu – vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS JMK, bude naplňován 2 aktivitami:
připravit semináře pro MAS k připravovaným dotačním titulům EU pro MAS, a také připravit vhodné
projekty pro aktivizaci místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na
jižní Moravě. Do projektu se nakonec zapojilo všech 18 místních akčních skupin se sídlem
v Jihomoravském kraji.
MAS tímto projektem podporují snahu Celostátní sítě pro venkov i vedení Jihomoravského kraje věnovat
pozornost nejvýznamnějším klimatickým důsledkům v Jmk – sucha, povodně, eroze půdy. Jedním z řešení je
ozelenění krajiny realizací projektu s názvem: „Milion ovocných stromů pro Jihomoravský kraj“, tedy
výsadbou stromů vhodných odrůd v krajině. Tento projekt, kterému bude rozumět i široká veřejnost, by mohl
mít i širší dopad na veřejnost také v rámci krátkých spotřebitelských řetězců. MAS by chtěly v tomto
dlouhodobém společensky i ekologicky prospěšném programu hrát svou přirozenou roli.
Společnými výstupy projektu budou:
 Příručka pro výsadby ovocných dřevin pro obce, NNO a podnikatele v území MAS – 60 stran, 50
foto - PDF, 500 ks tisk A5
 Web – sdílený web banner (+ FB profil), „Milion ovocných stromů“ vč. počítadlo výsadeb –
s redakčním systémem (pro vkládání foto + popiska z akce výsadby)
Každá zapojená MAS v roce 2016 zrealizuje:
 Jednání MAS, kde se představí projekt s metodikou,
 1 cílený seminář – osloví se lidé, kteří chtějí něco realizovat
 1 výsadbová akce – MAS vysadí min. 10 - 50 ovocných stromů,
 každá MAS udělá tematický zásobník projektů výsadeb a zpracování ovoce (více viz.projekt)
 MAS umožní propagační kampaň projektu a webu (odkaz na svých stránkách)
 MAS se zúčastní na 6 seminářích k OP pořádaných krajskou sítí NS MAS
 MAS vypracuje krátkou souhrnnou zpráva z výše uvedeného s fotodokumentací

Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, členové KS MAS a externí poradci

Obr.8: Výrobky z ovoce členů pracovní skupiny Slow food MAS
Strážnicko, 9.2015

Další aktivity pro rozvoj Strážnicka
MAS Strážnicko zajišťuje manažerskou činnost pro Mikroregion Strážnicko, DSO. V rámci této aktivity
vydává propagační materiály a pomáhá obcím s realizací jejich projektů. V roce 2015 koordinovala MAS
přípravy na projektech rozvoje cyklotras v rámci přeshraničního cykloprojektu Modrá stezka (z Trenčína do
Hodonína) a Cykloresort Strážnicko – oprava cyklostezek v obcích MAS a Cykloresort Strážnicko –
terénní cyklistika – pro rozvoj terénní cyklistiky v území Bílých Karpat, jehož cílem je značení a vytvoření
terénních tras které navazují na dálkové cyklotrasy 46 a 47.
V roce 2015 pokračovala expertní spolupráce s mezinárodní nevládní organizací Machaon international.
Tato organizace zorganizovala vzdělávací exkursi ruských a ukrajinských zástupců obcí a neziskových
organizací u nás a také zajištění exkurse našich řemeslníků a folkloristů do ruských národních parků. Podílíme
se s nimi také na předávání evropských poznatků trvale udržitelného rozvoje venkova v rámci tříletého
projektu na rozvoj venkovských oblastí v Kazachstánu.
V rámci MAS dále pracuje otevřená skupina regionálních výrobců s mezinárodní certifikací Convivium Slow
food, která mj. spolupracuje s Mendlovou Universitou Brno (projekt Wild and traditional), slovenskou
Agronomickou universitou Nitra (projekt Oskeruše) a Universitou Gastronomických nauk v italském Bra na
školeních a exkursích. Naši členové se prezentovali nejen v regionu, ale i na slovenské Myjavě a v italském
Turíně. Výstupem spolupráce convivií Slow food bylo roce 2015 přijetí oskeruší do světové Archy chutí
a exkurse studentů z Bra u nás.
MAS Strážnicko pomáhá obcím svým zařízením i službami také organizovat různé tradici zakládající akce,
jako jsou folklorní akce jako trhy výrobců, strážnické kosení, krojové poutě, ovečky pro Bílé Karpaty či výstavy
v městském muzeu, dále tématické výstavy a expozice zahrádkářů a spolků v Kozojídkách, Strážnici,
Sudoměřicích, Hroznové Lhotě, Tvarožné Lhotě a jinde v regionu.

Obr.9: Setkání pracovní skupiny pro obce a přeshraniční spolupráci v cykloprojektu Modrá v MAS Strážnicko,
10.11.2015
MAS Strážnicko se snaží propagovat místní region a jeho projekty i v regionálním měřítku, např.
v propagačních materiálech CCR Jižní Morava, MZE, Regionu Slovácko, Regiontour Brno atp.
Zpracovatel: Mgr. Vít Hrdoušek, členové MAS a externí pracovníci

V. Přehled hospodaření – bilance hospodaření
NNO MAS Strážnicko měla k 31. 12. 2015 dva zaměstnance, během roku v období leden - červen měla
dalšího 1 zaměstnance na projekt spolupráce PRV.
Celkové výnosy ve výši 1 652 350,69 Kč:
- tržby za služby
458 784,69 Kč
- provozní příspěvky členské
146 784,00 Kč
- transfer Jmk na provoz
150 000,00 Kč
- transfer Jmk na projekt
80 000,00 Kč
- transfer SZIF na provoz
200 099,00 Kč
- transfer PRV na projekt spolupráce
465 186,00 Kč
- dlouhodobé zápůjčky
265 000,00 Kč
Celkové náklady ve výši 1 657 401,62 Kč:
- spotřeba materiálu
- celkem služby
- příspěvek, dar NS MAS
- ON vč. cestovních výdajů
- ostatní náklady projektů
- odpisy
HV za účetní období 2014 :

243 321,54 Kč
321 268,97 Kč
22 500,00 Kč
918 188,00 Kč
31 027,11 Kč
143 496,00 Kč
-5 050,93 Kč

MAS realizuje své aktivity a projekty ve své hlavní činnosti na základě schválených stanov.
Náklady jsou vynaložené na dosažení, zajištění a udržení neziskové činnosti.

Tab.2: Bilance hospodaření MAS STRÁŽNICKO za rok 2015 v tis. Kč
AKTIVA

Běžné účetní období 2015

AKTIVA CELKEM

Minulé účetní období 2014

923,9

2 230,1

Dlouhodobý majetek celkem

259

401

Dlouhodobý hmotný majetek

2 251,3

1 904,4

664,9

1 829

19

1 753,2

645,9

74,4

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky
Oběžná aktiva
PASIVA

Běžné účetní období 2015

Minulé účetní období 2014

PASIVA CELKEM

923,9

2 230,1

Vlastní jmění

586,5

557,8

-5

-70,9

342,4

1 743

Dlouhodobé závazky celkem

265

675

Krátkodobé závazky celkem

77,4

1 067

Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem

Zpracovala: Bc. Marie Chalupová, účetní a administrátor projektů

VI. Bilancování výsledků a pohled do budoucna
V roce 2015 byla v MAS Strážnicko dokončena realizace Strategického plánu v rámci programu Rozvoje
venkova a získala podporu pro 82 projektů Realizace SPL a 31 aktivit v rámci 6 projektů Spolupráce. Úspěšně
tak naplnila svůj Strategický plán Leader pro roky 2007 – 2013 realizací aktivit MAS i monitoringem projektů.
V hodnocení 130 MAS, dělených do 4 kategorií, jsme byli zařazeni do nejlepší kategorie „Příkladně fungující
MAS“. V roce 2015 MAS získala Standardizaci MAS a připravila k podání strategický dokument CLLD pro
období 2014-2020. V roce 2016 bude důležité udržet aktivit MAS především ve spolupráci se členy MAS, JMK
a ministerstvy. S ministerstvy, především v rámci tzv. „stálé konference“, kde MAS Strážnicko je 2. zástupcem
za JMK, vyjednat přijatelné podmínky čerpání dotací v dalším období. Hlavním cílem je podat Žádost SCLLD
ke schválení a administraci projektů v MAS Strážnicko na období 2016 – 2023.

Obr. 10: Obec Kozojídky za podpory MAS Strážnicko získala celostátní titul v Soutěži vesnice roku za
příkladnou spolupráci obce a zemědělských subjektů, tzv. Oranžovou stuhu.

MAS Strážnicko jako člen sítě
V roce 2015 se naše MAS, jako člen Národní sítě MAS, aktivně účastnila setkání tohoto spolku na celostátní
konferenci Venkov. MAS Strážnicko pomohlo s organizací a úspěšně reprezentovalo na národní konferenci
Venkov v listopadu 2015 v Modré. MAS Strážnicko jako člen NS MAS ČR a KS NS MAS JMK je 2. zástupcem
v regionální i celostátní stálé konferenci pro OP EU.
Naše MAS iniciovala, spolu s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Moravský Kras a MAS Dolní Morava,
projekt „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin
v období 2014-2020“, který byl v roce 2016 v plné výši 1,6 mil Kč podpořen. Spolupracuje 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, CSV, MZE, MŽP apod.
MAS Strážnicko také připravila řadu exkursí a návštěv po realizovaných projektech dobré praxe pro další
MAS z ČR a ze zahraničí.

Obr. 11: MAS Strážnicko pomohlo s organizací a úspěšně reprezentovalo na národní konferenci Venkov v
listopadu 2015

VII. Kontaktní údaje
Přesný název MAS



MAS Strážnicko, z.s.

Právní forma



spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou
L 11443

IČ



27016595

Sídlo MAS



nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice

kancelář MAS



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

Administrátor, účetní



Bc. Marie Chalupová, chalupova.m@straznicko.cz

Telefon



manažer 724 162 265

Schváleno Radou MAS Strážnicko dne

Přílohy:
Rozvaha 2015
Výkaz zisku a ztrát 2015
Příloha k účetní závěrce 2015

a GS MAS Strážnicko na jednání dne

PŘÍLOHY

