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ZZáákladnkladníí úúdaje o daje o úúzemzemíí MASMAS

�� ÚÚzemzemíí MAS NMAS Níízký Jesnzký Jesníík je k je 
sousouččááststíí MoravskoslezskMoravskoslezskéého ho 
kraje a Olomouckkraje a Olomouckéého kraje, na ho kraje, na 
rozloze 286,33 km2  rozloze 286,33 km2  žžije ije 
11.228 obyvatel. Hustota tedy 11.228 obyvatel. Hustota tedy 
ččininíí 39,21 ob./km2., co39,21 ob./km2., cožž je je 
výraznvýrazněě pod prpod průůmměěrem rem ČČeskeskéé
republiky. republiky. 
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V roce 2008 V roce 2008 ččlensklenskáá zzáákladna kladna 
dosdosááhla celkový pohla celkový poččet 34. et 34. 

�� SloSložženeníí ččlensklenskéé zzáákladny v kladny v 
roce 2008 je nroce 2008 je náásledujsledujííccíí: : 
14 obc14 obcíí, , 
16 podnikatelských subjekt16 podnikatelských subjektůů
4 nest4 nestáátntníí neziskovneziskovéé
organizace.organizace.

�� MMěěsto Moravský Berounsto Moravský Beroun
�� MMěěsto Hornsto Horníí BeneBeneššovov
�� Obec DvorceObec Dvorce
�� Obec NorberObec Norberččanyany
�� Obec Leskovec nad Obec Leskovec nad 

MoravicMoravicíí
�� Obec BObec Bííllččiceice
�� Obec RoudnoObec Roudno
�� Obec KObec Křřiiššťťanoviceanovice
�� Obec RazovObec Razováá
�� Obec ValObec Valššovov
�� Obec Moravskoslezský Obec Moravskoslezský 

KoKoččovov
�� Obec SvobodnObec Svobodnéé HeHeřřmanicemanice
�� Obec StarObec Staréé HeHeřřmmíínovynovy
�� Obec MezinaObec Mezina



�� RozlehlRozlehláá nnááhornhorníí ploploššina a zina a zččáásti i masiv Nsti i masiv Níízkzkéého ho 
JesenJesenííku, je vku, je v zzáápadnpadníí ččáásti pokryt pomsti pokryt poměěrnrněě
souvislým lesnsouvislým lesníím porostem. m porostem. 

�� Ve stVe střředu a ve východnedu a ve východníí ččáásti jsou velksti jsou velkéé lláány ny 
ornornéé ppůůdy, kterdy, kteréé jsou dnes vyujsou dnes využžíívváány pouze ny pouze 
extenzivnextenzivněě. . 

�� VV tomto tomto úúzemzemíí jsou pouze velmi maljsou pouze velmi maléé obce, obce, 
polopoložženenéé relativnrelativněě ve velkých vzdve velkých vzdáálenostech od lenostech od 
sebe. sebe. 

�� Na zNa záápadpaděě navazuje oblast pnavazuje oblast půůsobensobeníí MAS NMAS Níízký zký 
JesenJeseníík na podhorskou oblast Hrubk na podhorskou oblast Hrubéého Jesenho Jesenííku, ku, 
na severu je souna severu je souččááststíí úúzemzemíí MAS NMAS Níízký Jesenzký Jeseníík k 
ppřřehrada Slezskehrada Slezskáá Harta. Na severu sousedHarta. Na severu sousedíí
ss katastrem mkatastrem měěsta Bruntsta Bruntáál l 





Velikým problVelikým probléémem je: mem je: 

�� nníízkzkáá vzdvzděělanostlanostíí úúroveroveňň,,
�� zdeformovaný trh przdeformovaný trh prááce a vysokce a vysokáá nezamnezaměěstnanost stnanost 
vv úúzemzemíí, p, přředevedevšíším pak dlouhodobm pak dlouhodobáá, , 

�� nevyunevyužžíívváánníí řřady prostor a pozemkady prostor a pozemkůů kk podnikatelským podnikatelským 
a jiným a jiným úúččelelůům,m,

�� nedostatek financnedostatek financíí na opravu vyuna opravu využžíívaných nemovitostvaných nemovitostíí

Jako Jako výraznvýrazněě silnsilnáá ttéématamata a tedy i pa tedy i přřííleležžitosti itosti 
se jevse jevíí: : 

�� aktivity vaktivity v rráámci CR, pmci CR, přředevedevšíším pak nachm pak nacháázenzeníí nových nových 
momožžnostnostíí, specifik, l, specifik, láákadel, komplexnkadel, komplexníích a kvalitnch a kvalitníích ch 
sluslužžeb; eb; 

�� jedinejedineččnnáá ppřřííroda a krajina, roda a krajina, 
�� flexibilita lidflexibilita lidíí !?, !?, 

�� SlezskSlezskáá Harta sama o sobHarta sama o soběě..



Oblasti strategických prioritOblasti strategických priorit

�� Tvorba pracovnTvorba pracovníích pch přřííleležžitostitostíí a a 
rozvoj podnikrozvoj podnikáánníí ss ddůůrazem na razem na 
rozvoj CR  rozvoj CR  

�� Obnova vybavenObnova vybaveníí a rozvoj a rozvoj 
sluslužžeb na venkoveb na venkověě

�� VzdVzděělláávváánníí, informace, soci, informace, sociáálnlníí
sluslužžby a zby a zíískskáávváánníí dovednostdovednostíí



FicheFiche a finana finanččnníí plpláánn

�� FicheFiche 1 1 osa Iosa I
Modernizace zemModernizace zeměědděělských podniklských podnikůů; ; 
PPřřididáávváánníí hodnoty zemhodnoty zeměědděělským a lským a 
potravinpotravináářřským produktským produktůůmm 20 %20 %

�� FicheFiche 22 osa IIIosa III
Podpora cestovnPodpora cestovníího ruchuho ruchu 25 %25 %

�� FicheFiche 3 3 osa IIIosa III
Obnova a rozvoj vesnic; Obnova a rozvoj vesnic; 
ObObččanskanskéé vybavenvybaveníí a slua služžbyby 50 %50 %

�� FicheFiche 44 osa IIIosa III
VzdVzděělláávváánníí a informacea informace 5 %5 %



Alokace pro r.2009Alokace pro r.2009

�� 6 817 tis. K6 817 tis. Kčč

Z toho 5 453 urZ toho 5 453 urččeno na projektyeno na projekty

UskuteUskuteččnněěny 2 výzvy ny 2 výzvy 
pro bpro břřeznoveznovéé

a pro a pro ččervnovervnovéé kolokolo



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

!! ÚÚzemzemíí z minulosti bez servisnz minulosti bez servisníího, poradenskho, poradenskéého a ho a 
organizaorganizaččnníího zho záázemzemíí pro administraci a tvorbu projektpro administraci a tvorbu projektůů

a)a) budovbudováánníí ddůůvvěěry v MAS zvyry v MAS zvyššovováánníím organizam organizaččnníí a                  a                  
odbornodbornéé kapacity kapacity 

b)b) sblisbližžovováánníí s s úúřřednednííky na RO SZIF ky na RO SZIF –– partnerstvpartnerstvíí, , 
nikoli vztah podnikoli vztah podřříízenosti a nadzenosti a nadřříízenostizenosti

c)c) nejednotný, nejasný, byrokratický výklad Pravidelnejednotný, nejasný, byrokratický výklad Pravidel

-- v rovinv roviněě vvěěcncněě projektovprojektovéé

-- v rovinv roviněě finanfinanččnníí



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

a)a) V kancelV kanceláářři MAS nutný projektový manai MAS nutný projektový manažžerer

-- nejen nejen šškolitel a poradce pro kolitel a poradce pro žžadatele, ale i adatele, ale i 
tvtvůůrce projektových rce projektových žžáádostdostíí; ; 
iniciace a motivace k podiniciace a motivace k podáávváánníí žžáádostdostíí

Bez nBez něěj by nebylo moj by nebylo možžnnéé realizovat SPL realizovat SPL 

→→ nebyly by projekty !!!nebyly by projekty !!!



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

b)b) Mysleli jsme si, Mysleli jsme si, žže logika, rozum a dobre logika, rozum a dobréé
úúmysly budou stamysly budou staččit na it na „„ukecukecáánníí
úúřřednednííkkůů““..

Museli jsme couvnout a zaMuseli jsme couvnout a začčíít preciznt precizněě, , 
aažˇžˇ“š“švejkovskyvejkovsky““ respektovat jejich respektovat jejich 
popožžadavky, pravda, mnohdy zaadavky, pravda, mnohdy zaššifrovanifrovanéé
v Pravidlechv Pravidlech

Vcelku ale nelze si stVcelku ale nelze si stěžěžovat na jejich ovat na jejich 
osobnosobníí vstvstřříícnostcnost



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

c)c) 1. chyby v 1. chyby v žžáádostech: vdostech: váážžnnéé

-- na na ččestnestnéém prohlm prohlášášeneníí podepspodepsáána mna míísto           sto           
žžadatele zplnomocnadatele zplnomocněěnnáá osobaosoba
-- subjekt v CR psubjekt v CR přřerueruššil podnikil podnikáánníí a po a po 
obnovenobnoveníí mměěl historii kratl historii kratšíší nenežž 2 roky 2 roky ––
neovneověřěřili jsme si historii v rejstili jsme si historii v rejstřřííkuku
-- projekt projekt ččerpal pouze na demolierpal pouze na demoliččnníí prpráácece



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

2. chyby v 2. chyby v žžáádostech: opravitelndostech: opravitelnéé
�� nebyly po formnebyly po formáálnlníí strstráánce dle znce dle záávaznvaznéého ho 
vzoruvzoru

�� Nebyla pNebyla přřesnesněě a detailna detailněě popspopsáána cna cíílovlováá
skupinaskupina

�� ČČlenleněěnníí rozporozpoččtu v osnovtu v osnověě provprováádděět t 
ppřřesnesněě podle Pravidel podle Pravidel –– zzáávazný vzorvazný vzor

�� V rozpoV rozpoččtu odkaz na rozpotu odkaz na rozpoččet jako pet jako přříílohu lohu 
–– ppřříílohy lohy naskenovatnaskenovat a vypa vypáálit na CDlit na CD



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

�� VzdVzděělláávacvacíí projekt projekt –– muselo být uvedeno, muselo být uvedeno, 
žže bezproste bezprostřřednedněě nevytvnevytváářříí pracprac. m. míístasta

�� Nelze budovat kanalizaci k objektu Nelze budovat kanalizaci k objektu –– napnapřř. . 
ke ke šškole kole –– pokud na trase nejsou bytovpokud na trase nejsou bytovéé
jednotky (njednotky (náákladovkladováá efektivnost)efektivnost)

�� RozmRozměěry objektu musry objektu musíí být popsbýt popsáány v ny v 
osnovosnověě, nem, nemůžůže být odkaz na výkresy v e být odkaz na výkresy v 
PDPD

�� U rozpoU rozpoččtu uvtu uvéést jednotky st jednotky –– KKčč..



ZkuZkuššenosti a chybyenosti a chyby

3. chyby v 3. chyby v žžáádosti o platbu dosti o platbu 

�� neuznatelnneuznatelnéé výdajevýdaje
-- cesty a telefoncesty a telefonááty do    zahranity do    zahraniččíí

partnerským MASpartnerským MAS
-- šškolenkoleníí, konference a vzd, konference a vzděělláávváánníí

nesouvisejnesouvisejííccíí se SPLse SPL
-- pojipojiššttěěnníí odpovodpověědnosti z povoldnosti z povoláánníí

�� doklady ddoklady dáávvááme k odsouhlasenme k odsouhlaseníí na RO SZIF na RO SZIF 
jijižž za 3 mza 3 měěssííce a 4. mce a 4. měěssííc doklc doklááddááme me 
dodatedodateččnněě -- ččas na opravyas na opravy



Identifikace Identifikace žžadateleadatele MMíístnstníí
akakččnníí skupina Nskupina Níízký Jesenzký Jesenííkk

�� PrPráávnvníí forma: Obforma: Obččanskanskéé sdrusdružženeníí
�� SSíídlo: Kdlo: Křřiiššťťanovice 92, 793 68 anovice 92, 793 68 
�� InternetovInternetovéé strstráánky nky www.maswww.mas--njeseniknjesenik..eueu
�� PPřředseda výboru: MAS Jan Srnec edseda výboru: MAS Jan Srnec 
�� ManaManažžer: Ing. Pavel Koler: Ing. Pavel Koláářř
�� Telefon: 775Telefon: 775 295 599295 599

�� ElektronickElektronickáá adresa: adresa: masnjmasnj@email.@email.czcz


