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Český systém kvality služeb

BAREVNÉ PROVEDENÍ LOGA

Logo

Logo ČSKS je ve své základní podobě tvořeno dvěma barvami: modrou 
a červenou. Použití těchto barev je závazné.

Specifikace jednotlivých barev dle standardů Pantone, CMYK a RGB

Pantone Reflex Blue • CMYK 100/80/0/0 • RGB 0/0/153

Pantone 1797 C • CMYK 15/100/100/0 • RGB 204/7/30
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Výroční zpráva je vydána za období leden-prosinec 2015. Pro nové programovací období EU budou výroční zprávy 
zpracovávány od 1. 1. 2015 pravidelně vždy za kalendářní rok dle platných pravidel standardizace MAS. 
MAS Železnohorský region má v současné době za sebou 10 let činnosti.

Charakter regionu
Krajina přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených 
lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO 
Železné hory a Národního geoparku Železné hory vyhlášeného v r. 2012, krajina nabízí širokou škálu přírodních krás. Na 
území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada. 

TOP 10 regionu
1. Národní geopark Železné hory   6. NR Lichnice – Kaňkovy hory
2. Keltský archeopark    7. Přehradní nádrž Seč
3. Berlova vápenka v Závratci   8. Zámecký areál v Cholticích
4. Židovská synagoga v Heřmanově Městci  9. Nejstarší centrum turistické a rodinné rekreace Autokempink Konopáč
5. Rozhledny Barborka a Boika   10. Hipoturistické centrum Ranč LL Kovářov    

Administrativní centrála - kancelář MAS Železnohorský region se nachází v multifunkčním objektu v Heřmanově Městci. 
Mezi její standardní služby patří:
•	 informace	a	konzultace	pro	žadatele	a	realizátory	v rámci	realizace	SCLLD
•	 zajišťování	celkové	administrace	SCLLD
•	 garance	aktivit	dle	standardizace	MAS
•	 koordinace	a	zpracování	rozvojových	strategií
•	 komunikace	se	subjekty	a	partnery	v	regionu
•	 správa	a	tvorba	databází	informací	o	činnosti	v	regionu	
•	 koordinace	aktivit	v	regionu
•	 pořádání	vzdělávacích	akcí	a	seminářů	pro	členy	i	veřejnost
•	 koordinace	regionálního	značení	ŽELEZNÉ	HORY	regionální	produkt
•	 služby	místního	destinačního	managementu	CR	-	zajišťování	a	koordinace	marketingu,	propagace	a	aktivit	regionu	
 v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky, obyvatele, zájmové subjekty, školy a podnikatele
•	 zajišťování	kontaktů	s	partnerskými	MAS	a	dalšími	subjekty	v rámci	realizace	jednotlivých	aktivit

Veškeré aktivity zveřejňovány dle pravidel standardizace MAS na www.zeleznohorsky-region.cz. Centrální web je efektiv-
ně systémově propojen s weby členských svazků obcí.

Kancelář MAS je přístupna členům i široké veřejnosti v úřední dny od pondělí do středy.  Ostatní dny jsou určeny pro čin-
nost a práci týmu MAS po regionu.

Jednání probíhají osobně na základě předem sjednaného termínu s konkrétním pracovníkem kanceláře či představitelem 
MAS nebo kdykoli dle potřeby elektronicky a telefonicky.
 
MAS Železnohorský region (dále jen MAS ŽR) rozvíjí svoji činnost a stále se vyvíjí. Jedná se o seskupení spolupracu-
jících subjektů z oblastí veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací dle mnoha zájmových skupin, kteří 
na bázi všeobecné výhodnosti vzájemně spolupracují v oblasti rozvoje venkova metodou LEADER.

Členové MAS ŽR si stanovili a dlouhodobě prohlubují všeobecné priority rozvojových oblastí regionu, viz. Stano-
vy. Dané priority se průběžně vyvíjí dle hospodářských či ekonomických vlivů či rozvoje určité oblasti:
•	 zlepšení	kvality	života	ve	venkovských	oblastech,
•	 péče	o	přirozený	ráz	venkova	a	venkovského	osídlení,
•	 posílení	místního	ekonomického	prostředí	a	zhodnocení	místní	produkce,
•	 zachování	a	obnova	kulturního	dědictví,
•	 zlepšení	kvality	oblasti	cestovního	ruchu,
•	 zajištění	kvality	a	forem	vzdělávání,
•	 zprostředkování	a	zajištění	aktivit	ve	výše	
 uvedených oblastech
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Valná hromada MAS ŽR, Zámek Choltice 11. 3. 2015
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2015
Přesný název MAS MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
Právní forma zapsaný spolek dle zákona č. 83/1990 Sb.
IČO 270 09 076
Sídlo MAS Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Předseda  Josef Blažek, tel.: 606627506, jos.blazek@email.cz 
Místopředseda František Bárta, tel.: 602225749, zelhora@seznam.cz 
Manažer	pro	realizaci	SCLLD		 Martin	Písař,	tel.:	725156016,	mas@zeleznohorsky-region.cz	
Manažer projektů Jana Kuchyňková, tel: 720 953 766, kuchynkova@zeleznohorsky-region.cz
Externí	koordinátor	MAS	 Kateřina	Korejtková,	tel:	606 436	659
Externí	účetní	 Blanka	Čížková
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-4965380247/0100
Kontakt www.zeleznohorsky-region.cz   

Datum založení: 21. 6. 2005 
Právní subjektivita: (v prosinci 2014 započata transformace na zapsaný spolek)
 Stanovy platné k datu 10. 11. 2015
Členství: VEŘEJNÝ SEKTOR
 6 svazků obcí + 1 obec samostatně + 1 škola:  
 Podhůří Železných hor, Svazek obcí Za Letištěm, Heřmanoměstecko, 
 Mikroregion Železné hory, Centrum Železných hor, 
 Mikroregion Západně od Chrudimi, obec Licibořice
 Základní škola Seč

 PODNIKATELSKÝ SEKTOR 
 33  podnikatelských subjektů  

 NEZISKOVÝ SEKTOR
 28  neziskových organizací   

Členství dle zájmových skupin: 7 státní správa
 14 celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
 13 občanská vybavenost
 13 cestovní ruch
 12 zemědělství
 9 regionální výrobce
Partneři: 4
Dobrovolníci: 8

Rozloha:  486 km2 
Počet obyvatel: 45 155
Hustota osídlení:  93 ob./km2

Počet měst a obcí:  72 
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MAPY ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 
DLE AKTIVIT REGIONU

MAS ŽR x CHKO Železné hory x Národní geopark Železné hory – koordinace spolupráce se subjekty 
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ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 
– koordinace certifikace na území 2 MAS
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ORGÁNY:
Předseda
ČSCH ZO Svinčany           - Josef Blažek                          
Místopředseda
Společnost přátel Železných hor              - František Bárta             

Představenstvo pro období 2015 - 2017
ČSCH ZO Svinčany           - Josef Blažek                   
Společnost přátel Železných hor              - František Bárta             
Autokempinku Konopáč, s.r.o.                - Bohumil Starý                         
SDH	Heřmanův	Městec	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 - Václav	Dostál	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Nadace	Bílý	Jeřáb	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 - Eva	Joachimová	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Stanislav	Doležal    	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 - Stanislav	Doležal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Svazek	obcí	Podhůří	Železných	hor	            	 - Dušan	Doležal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Svazek obcí Heřmanoměstecko                      - Marie Stará                             
Jezdecký oddíl Kovářov                           - Vladimír Lašek                       
Ing.	Taťána	Holavová	 	 	 -	Taťána	Holavová
Základní škola Seč    - Milan Chalupník                      

Výběrová komise pro období 2015 - 2016
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo  - Josef Mrtka
TJ	Sokol	Ronov	n.	Doubravou		 	 -	Miroslav	Žítek	-	předseda
Svazek obcí Za Letištěm   - Josef Vodrážka
Charita Přelouč    - Zdenka Kumstýřová
Svazek obcí Železné hory   - Miroslav Bubeník

Kontrolní výbor pro období 2015 - 2017
Kostelecká	pohoda	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												 - Eva	Kaválková	 	 	 	 	  
Svazek obcí Západně od Chrudimi                 - Petra Stará - předsedkyně
ZOD	Stolany	 	 	 	 -	František	Mikan	 	 	 	 	 	 
 
Komise pro cestovní ruch pro období 2015 - 2017
zpracovává a koordinuje propagační materiály MAS, vytváří mediální obraz MAS. 
Komise byla zvolena z odborníků na cestovní ruch, propagaci a medializaci. 

MAS Železnohorský region, z.s.  - Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.  - Kateřina Korejtková
Autokempink Konopáč, s.r.o.   - Bohumil Starý
Společnost přátel Železných hor  - František Bárta
Kam na Pardubicku    - Luděk Šorm
Svazek obcí Heřmanoměstecko  - Marie Stará
Josef Raba    - Josef Raba
TIC Heřmanův Městec   - Jarmila Novotná
TIC Seč     - Jan Zikmunda
TIC Nasavrky    - Radka Závorková
TIC Třemošnice    - Pavla Alvarézová
TIC Přelouč    - Petr Reichman
Městys Choltice, Zámek Choltice  - Lukáš Rychtecký
Město Přelouč, Přeloučský rošt  - Martina Horáčková
Penzion  Ochoz    - Petr Koting
Komise pro CR není voleným orgánem, pouze odborným poradním týmem představenstva 
pro oblast cestovního ruchu.

PRACOVNÍCI:
Bc.	Martin	Písař	 	 	 	 -	manažer	pro	realizaci	SCLLD
Jana Kuchyňková    - manažer projektů
Blanka Čížková    - externí účetnictví

ORGÁNY A PRACOVNÍCI K 31. 12. 2015
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TÉMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY 
K 31. 12. 2015

 

1) Životní prostředí, příroda a krajina, enviromentální vzdělávání 

František Bárta - Společnost přátel Železných hor - předseda
Vladimír Lašek - Jezdecký oddíl Železné hory 
Hana Böhmová - Společnost přátel Železných hor 
Milan Morch - ČSOP Nasavrky 
Vlastimil Marek - Ventura-Venkov 

2) Udržitelný cestovní ruch a marketing 

Bohumil Starý - Autokempink Konopáč - předseda 
Lukáš Rychtecký - Zámek Choltice 
Ivana Matyková - Hrad Lichnice 
Pavla Alvarézová - TIC Třemošnice 
Radka Závorková - TIC Nasavrky 
Jan Zikmunda - TIC Seč 
Daniel	Reichman	-	TIC	Přelouč	

3) Zemědělství, venkov a místní produkce 

Josef Blažek - Český svaz chovatelů – základní organizace Svinčany - předseda
Stanislav	Doležal	-	SHR	
Marie Stará - Obec Klešice 
Václav	Dostál	-	SDH	Heřmanův	Městec	
Josef Raba - Zámecká restaurace Choltice 

4) Kultura, celoživotní vzdělávání 

Eva	Joachimová	-	Nadace	Bílý	Jeřáb	-	předsedkyně
Mgr. Milan Chalupník - Základní škola Seč 
Josef Lojda - SOUV Nasavrky 
Táňa Holavová - Centrum pro mne 
Eva	Mašínová	-	lektorka
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ČLENOVÉ K 31. 12. 2015

Členění odpovídá podmínkám standardizace MAS dle struktury sektorů i zájmových 
skupin.

Státní správa 
1. Za Letištěm - Josef Vodrážka - veřejný sektor 
2.	Podhůří	Železných	hor	-	Dušan	Doležal	-	veřejný	sektor 
3. Heřmanoměstecko - Josef Kozel - veřejný sektor 
4. Mikroregion Železné hory - Marcel Lesák - veřejný sektor 
5. Centrum Železných hor - Radislav Kumpán - veřejný sektor 
6. Mikroregion Západně od Chrudimi - Petra Stará  - veřejný sektor
7. Obec Licibořice - Jiří Blažek - veřejný sektor 
 
Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity 
1. Základní škola Seč - Milan Chalupník - veřejný sektor 
2.	Nadace	Bílý	jeřáb	- Eva	Joachimová	-	NNO 
3 Klub ochránců SPR Habrov - Tibor Scwarz - NNO 
4.	Evr.	institut	rozvoje	regionů	- Iva	Svobodová	-	NNO 
5. Liga lesní moudrosti - kmen Trilobit - Jiří Zelenka - NNO 
6. SOU včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. - Josef Lojda - NNO 
7.	Dětský	lesní	klub	Za	Bukem.	- Eva	Kubelková	-	NNO 
8. Junák - svaz skautů a skautek ČR - Libor Kovačka - NNO 
9.	Tělovýchovná	jednota	Sokol	Ronov	n.	D.	- Miroslav	Žítek	-	NNO 
10. Hana Kabelková - Hana Kabelková – soukromý sektor 
11.	Yachtclub	Pardubice 	- Jiří	Lejhanec	–	soukromý	sektor 
12.	Centrum	pro	mě	- Taťána	Holavová	–	soukromý	sektor 
13. Východočeský klub Pardubice - Milan Havlík - NNO
14.	Spolek	Deštník	-	Lenka	Brožková	-	NNO 
 
Občanská vybavenost 
1.	SDH	okrsek	Ronov	n/D	- Josef	Labuť	-	NNO 
2. Mažoretková a twirlingová skupina Rondo - Kratochvílová Marie - NNO 
3. Český zahr. svaz, zákl.org. - Josef Chvojka - NNO 
4.	SDH	okrsek	H.	Městec	-	Václav	Dostál	-	NNO 
5.	Kostelecká	pohoda	- Kaválková	Eva	-	NNO 
6. Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany - Josef Blažek - NNO 
7. Společnost přátel Železných hor - František Bárta, - NNO 
8. Český svaz včelařů, o.s. základní organizace - Lubomír Kořínek - NNO 
9. Charita Přelouč - Zdenka Kumštýřová - NNO 
10. Náboženská obec CČSH v Heřmanově Městci - Alena Tučková – NNO
11. Volná formace, z.s. – Jiří Beran - NNO
12. Římskokatolická farnost Přelouč – Lubomír Pilka - NNO
13. Římskokatolická farnost Heřmanův Městec – Josef Smola - NNO
14.	Zelený	Dům	Chrudim,	z.s.	–	Silvie	Vacková	-	NNO

Cestovní ruch 
1. Boii – Lukáš Blažek - NNO 
2. Jezdecký oddíl Žel. hory - Vladimír Lašek - NNO 
3. Pardubický spolek historie Železniční dopravy - Oldřich Čížek - NNO 
4. Autokemping Konopáč - Bohumil Starý – soukromý sektor 
5. Marková Anna  - Marková Anna – soukromý sektor 
6. Trios, s.r.o. - Milan Tomášek – soukromý sektor 
7. Kam na Pardubicku, s.r.o. - Luděk Šorm – soukromý sektor 
8. Penzion Motýlí louka - Pavla Michková – soukromý sektor 
9. SRC Lihovar, s.r.o. - Vladimíra Čajčíková – soukromý sektor 
10. Hotel Kraskov, s.r.o. - Ivan Hašek – soukromý sektor 
11. Vodax, s.r.o. -  Petr Koting – soukromý sektor 
12. Iveta Fořtová - Penzion U Čtyřlístku - Iveta Fořtová – soukromý sektor 
13. Josef Raba  - Josef Raba – soukromý sektor 
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Zemědělství 
1. Ing. Arnošt Pleskot -  Arnošt Pleskot – soukromý sektor 
2. Jiří Koutský - Jiří Koutský – soukromý sektor 
3. Zemědělská, a.s. -  Josef Mrtka – soukromý sektor 
4.	Stanislav	Doležal	- Stanislav	Doležal	–	soukromý	sektor 
5. ČaS Pardubice, s.r.o. - Václav Černý – soukromý sektor 
6. Josef Hudec - Josef Hudec – soukromý sektor 
7. Jan Vašíček - Jan Vašíček – soukromý sektor 
8. První zemědělská, a.s. Tuněchody -  Monika Kalouskova – soukromý sektor 
9.	ZOD	Družstvo	Stolany	- 	František	Mikan	–	soukromý	sektor 
10. Kamil Holub - Kamil Holub – soukromý sektor 
11. Martin Huňáček - Martin Huňáček – soukromý sektor 
12.	Družstvo	Agrikola	Bylany -			Jaromil	Mádlo	–	soukromý	sektor 
 
Regionální výrobce 
1. Ventura venkov,s.r.o. - Vlastimil Marek – soukromý sektor 
2. Sluneční dvůr, s.r.o.  -  Naďa Jandová – soukromý sektor 
3.	AGROMETALL,	s.r.o.	- Dana	Bohuňková	–	soukromý	sektor 
4. Šaravec a Ruč, s.r.o. - Martin Ruč– soukromý sektor 
5. Třemošnické těstoviny - Olga Vojáčková – soukromý sektor 
6. Florasis, spol. s r.o. – Bohumila Joštová – soukromý sektor 
7.	Ekopanely	CZ	s.r.o.	- 	Jan	Bareš	–	soukromý	sektor 
8. Jaroslav Kutílek - Jaroslav Kutílek – soukromý sektor
9. Michaela Naumecová - Michaela Naumecová – soukromý sektor

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.
Hospůdka v Litošicích
TJ Horní Bradlo
Hana Handlířová – prodejna Heřmánek

Dny Železnohorského regionu

Předávání certifikátů Železné hory, regionální produkt
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HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ZAPSANÉHO SPOLKU

l Hlavní činnost spočívá v obnovení pospolitosti ve venkovském prostoru a podpoře společných projektů 
 v oblasti rozvoje venkova
l V posledních letech se MAS ŽR profiluje v rozvoji a podpoře projektů mimo jiné i z oblasti cestovního 
 ruchu, vzhledem k širokému rozvojovému potenciálu území
l Další přímé zaměření se profiluje na tvorbu systému odbytu místní produkce v podobě jednak osvěty, 
 tak na druhé straně konkrétními aktivitami 
l V roce 2014 se MAS zapojila do projektu Český systém kvality služeb (ČSKS), jehož vlastníkem je 
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Po splnění všech požadavků získala organizace certifikát I. stupně 
 Českého systému kvality služeb. MAS ŽR je vůbec první organizací, která splnila požadavky ČSKS v České 
 republice a na tomto základě dále staví a rozvíjí svoji činnost. Ke konci roku MAS také splnila požadavky 
 II. stupně a nyní čeká na udělení certifikátu.

Leden	 Pokračování	prací	na	SCLLD	–	vše	v závislosti	na	pokynech	a	metodikách	MMR	a	Mze
 Jednání Komise cestovního ruchu
 Setkání podnikatelů a regionálních výrobců: Systém odbytu místní produkce
 Jednání Krajské sítě MAS
 Průběžně jednání s partnery MAS ŽR 
 (KÚPK, Univerzita Pardubice, turistické oblasti, Národní geopark Železné hory - NGŽH…)
 Termín pro zaslání přihlášek certifikace regionálních výrobků
 Programy pro školy  

Únor Zasedání představenstva 
 Pokračování komunikace se školami regionu
 Zasedání certifikační komise – regionální výrobky
 Spolupořádání akcí pro veřejnost v regionu 
 Propagace regionu - soutěže (propagační materiály, pohledy, mapy) – Startování malířské soutěže 
 Jednání certifikační komise – certifikace regionálních výrobků

Březen Jednání Valné hromady MAS ŽR
 Jednání Valné hromady NS MAS
 Propagace ŽR na veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králové
 Výměnná návštěva – v rámci partnerství – Slovensko
	 Účast	na	semináři	ke	tvorbě	SCLLD
 Každoroční aktualizace databáze a všech dat – noviny, katalogy, web – příprava, podklady

Duben	 Dny	Železnohorského	regionu	–	příprava,	program,	účast,	propagace,	realizace	
 Propagace regionální značky
 Setkání s médii, články – propagace regionu 
 Předání certifikátů regionálním výrobcům
 Finální verze aktualizovaných dat - databáze, noviny, katalogy, web – jejich prezentace
 Setkání se zástupci škol Heřmanův Městec
 Mezinárodní výjezdní seminář do MAS Pramene na Slovensku

Květen Jednání představenstva
 Formanská stezka - podklady, tvorba, realizace 
 Jednání s vedením škol ORP Přelouč – realizace, podklady, příprava 
	 Evaluace	Strategického	plánu	Leader	(SPL)	2007-2013	
 SPL - dokončení projektů žadatelů dle výzev SPL
 
Červen Jednání NS MAS
 ŽR -  propagace, akce pro veřejnost  - k 10. Výročí založení MAS ŽR
	 Podání	přihlášky	do	mezinárodní	soutěže	EDEN	–	téma:	
 lokální gastronomie – Gurmánská stezka, cíl: zvýšená prezentace regionu v rámci CzechTourism
 Prezentace regionální značky – regionální výrobci (Valy)
 Krok za krokem geoparkem (ŽOP)
 PRV – projekty spolupráce MAS (KMAS) – podána ŽOP

AKTIVITY 2015

M
A

S 
Že

le
zn

oh
or

sk
ý 

re
gi

on
, z

.s
.



- 12 -

Červenec Fotosoutěž
 Výtvarná soutěž
	 EDEN
 PRV- Proj.spolupráce MAS (KMAS)
 Místní akční plán OPVVV
 Proj.udržitelnost: Progr.pro školy, ABC, Krajina

Srpen Země živitelka-účast na akci + prezentace regionálních značek
 Příprava kalendáře 2016
 Fotosoutěž
 Výtvarná soutěž
	 EDEN	-	úspěch	v	soutěži	–	postup	mezi	finalisty
 Krok za krokem geoparkem - 3. etapa uzavřena
 PRV - Proj.spolupráce MAS (KMAS)
 Místní akční plány OPVVV
 Projekt udržitelnost: Progr.pro školy, ABC, Krajina
 Země živitelka - účast
 
Září	 Akce	pro	širokou	veřejnost	Železnohorský	region	žije	v rámci	komunitního	projednání	SCLLD,	
 - komunitní projednání strategie - příprava, prezentace regionu
 KS MAS - účast
	 EDEN	–	návštěva	v	regionu
 Výjezdní pracovní seminář na území MAS Český Sever
 Železnohorský region, žije v Atc. Konopáč - komunitní projednání strategie - příprava, prezentace regionu
 Choltické podzimní slavnosti na zámku - komunitní projednání strategie - příprava, prezentace regionu
 Vydání kalendáře 2016
 Fotosoutěž
 Výtvarná soutěž

Říjen Jednání představenstva MAS
 KS MAS – účast (Hlinsko)
 Průběžně jednání s partnery MAS ŽR (KÚPK, Univerzita Pardubice, turistické oblasti, NGŽH…)
	 Ukončování	činností	a	aktivit	na	tvorbě	SCLLD
 Certifikace regionálních výrobků – příprava, podklady
 jednání s ARZ a partnery (Broumovsko)
  Vyhodnocení projektu Krok za krokem geoparkem
 PRV – projekty spolupráce MAS (KMAS (schválení platby)
 Jednání s klíčovými aktéry rozvoje vzdělávání ORP Přelouč (MAP) – příprava, podklady, průběh

Listopad Zasedání valné hromady
	 Schválení	SCLLD	(Valná	hromada)
 Propagace ŽR - Caravaning Brno
 Seminář – Programové rámce (účast)
 Seminář – Regionální škola obnovy venkova – příprava, podklady, koordinace (v Cholticích) 
	 Slavnostní	vyhlášení	soutěže	EDEN
 Certifikační komise – regionální výrobky
 Jednání MAP ORP Chrudim (účast)
 Zpracování žádosti – projektu + předložení projektu MAP ORP Přelouč na MŠMT

Prosinec KS MAS Chrudim (účast)
	 Celostátní	síť	pro	venkov	–	jednání	(Chrudim)
	 Dokončení	SCLLD	–	komplexní	předání	žádosti	SCLLD	na	MMR
 Seminář – Regionální škola obnovy venkova – příprava, podklady, koordinace (v Cholticích) 
 Předávání certifikátů regionálním výrobcům
 Proplacení projektu Krok za krokem geoparkem 
	 Podání	žádosti	o	schválení	SCLLD
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Průběžné a jiné dlouhodobé činnosti v r. 2015
l Vedení kanceláře MAS
l Dokumentace,	archivace,	inventarizace,	monitoring	a	evaluace
l Hospodaření, rozpočet
l Účetnictví, pokladna
l Komunikace s regionem, tvorba a propojení webových stránek 
l Tvorba a správa centrální databáze
l Příprava kalendáře na rok 2016 (08/2015 – 10/2015)
l Měsíční kalendář akcí + článek na měsíc – spolupráce a koordinace s infocentry
l Zpravodaj ŽR
l Fotodokumentace z akcí 
l Fotosoutěž pro veřejnost
l Výtvarná soutěž pro veřejnost a školy
l Programy pro školy
l Mezinárodní projekt - ABC pro regionální výrobce
l Národní projekt spolupráce MAS - Krajina je naším zrcadlem 
l Koordinace projektu Krok za krokem geoparkem

Komplexní	tvorba	SCLLD	–	komunitní	metodou

MAP – Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč

Podpora činnosti členských subjektů a regionálních výrobců
l Pokračování - Gurmánská stezka
l Zahájení - Formanská stezka (červen)
l Vzájemná výměna informací
l Spolupráce

Regionání výrobci, certifikované výrobky
l Systém odbytu místní produkce – počet certifikovaných výrobců 59, v roce 2015 proběhla certifikační 
komise dne 10. 11. 2015, stabilně se zvyšuje zapojování výrobců do aktivit regionu, Formanská stezka 
– nový produkt

Mezinárodní	soutěž	EDEN	
l Téma: lokální gastronomie – Gurmánská stezka, MAS ŽR finalista soutěže, 12. 11. 2015 vyhlášení vítěze, 
cíl: zvýšená prezentace regionu v rámci CzechTourism

V(t)IP karty – spolupráce na území TO Chrudimsko-Hlinecko 
l Aktuální možnost zapojení členských subjektů a regionálních výrobců, cíl: zvýšená prezentace lokálních 
služeb

Soutěže pro veřejnost s cílem propagace aktivit regionu
l Fotosoutěž „Co Vám vyrazilo dech?“
l Výtvarná soutěž - cílem akce: porovnání vzhledu krajiny a zachycení jejího postupného
vývoje	(vyhodnocení	výtvarné	soutěže	včetně	výstavy	obrázků	–	bude	na	akci	Dny	ŽR	v dubnu	2016)

Virtuální	univerzity	3.	věku	E-senior	
l Vzdělaná skupina obyvatel, která se může zapojit do realizace strategie
l Zkvalitnění systému vzdělávání na venkově
l Virtuální střediska Srnojedy, Lukavice, Třemošnice, Nasavrky, Čepí

Český systém kvality služeb
l MAS ŽR první certifikovaná organizace svého druhu
l Zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti CR
l Probíhá činnost na získání 2. stupně, výstup: metodické odborné vedení pro region v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu

Spolupráce s Univerzitou Pardubice 
l Soutěž o nejlepšího zpracovatele PRO - pro členské obce
l Zpracování analytických částí PRO - pro obce

Realizace projektů spolupráce, do 05/2015
l Metodika	uplatňování	principu	LEADER,	organizační	struktura	MAS	a	proces	výběru	projektů
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Krok za krokem geoparkem, do 08/2015
l Vytvoření udržitelné struktury místního turistického managementu
l Vytvoření systému komunikace na území TO CHrudimsko-Hlinecko
l Vydání propagačních materiálů – mapy, tématické tiskoviny
l Mediální kampaň
l Kampaň ve školách

V současné době má MAS ŽR navázány partnerské vztahy s MAS Region Kunětické hory, MAS Chrudimsko, MAS Po-
šumaví,	MAS	Český	les,	MAS	Strážnicko,	MAS	POHODA	venkova,	MAS	Sdružení	pro	rozvoj	Poličska,	MAS	Brána	do	
Českého ráje, s 5ti lotyšskými MAS a 2 litevskými MAS a s MAS Pramene ze Slovenska.

Průběžná činnost kanceláře MAS, manažera, představenstva a komise pro cestovní ruch v rámci běžné agendy ad-
ministrace	a	projektů	v rámci	SCLLD	a	aktivit	mimo	SCLLD.	V roce	2015	proběhla	evaluace	celého	období	realizace	
SPL 2007 – 2013.
Pravidelné ostatní měsíční aktivity: správa webu, měsíční kalendář akcí, tvorba a správa databází, komunikace 
s partnery, aj.

Hospodaření r. 2015
- Veřejný subjekt - svazky obcí 5 000,- Kč
- Obec 1 000,- Kč
- Podnikatelský subjekt 1 500,- Kč
- Neziskový subjekt       200,- Kč

Zpracován účetní audit a audit ověření zdrojů financování se závěrem: bez výhrad.

2015 Výnosy
Poplatek za uživ. značky RZ 166868
Členské příspěvky 86100
Členské příspěvky (partnerství)  8200
Krok za krokem geoparkem I. 455000
Krok za krokem geoparkem II. 306955,5
Dotace	Pardubický	kraj	2014-2015	 100000
Dotace	Pardubický	kraj	2015-2016	 183803,45
Spoluúčast k dotaci Pardubický kraj  2015/2016 0
ABC (neuznáno) -180
Přij.úrok, ost.výnosy a nákl. 25,34
Projekt Spolupráce 473016
Použití fondu daňová úspora 26000
Přefakturace kalendáře 2016 62750
Hospodářský výsledek 1 868 538,29

2015  Náklady
Poplatek za uživ. značky RZ 68176
Členské příspěvky 17479,77
Členské příspěvky (partnerství)  0
Krok za krokem geoparkem I. 455000
Krok za krokem geoparkem II. 306955,5
Dotace	Pardubický	kraj	2014-2015	 100000
Dotace	Pardubický	kraj	2015-2016	 183803,45
Spoluúčast k dotaci Pardubický kraj  2015/2016 175950
ABC (neuznáno) 0
Přij.úrok, ost.výnosy a nákl. 0
Projekt Spolupráce 473016
Použití fondu daňová úspora 26000
Přefakturace kalendáře 2016 61950
Hospodářský výsledek 1 868 330,72

Rozdíl 207,57

M
A

S 
Že

le
zn

oh
or

sk
ý 

re
gi

on
, z

.s
.



- 15 -

Digitální	videokamera	Panasonic												NV-GS60EP-S	 1ks	 			9389,10
Digitální	fotoaparát	Panasonic																DMC-LZ7EG-K	 1ks	 			7079,30
Brašna k notebooku 1ks 1574,75
Dataprojektor	BenQ	DLP	MP721-2500	 1ks	 	29393,00
Plátno se stativem 152x152 1ks    4943,25
Multifunkční tiskárna HP Color Laserjet CM1015MFP 1ks  14356,15
Mobilní telefon Nokia clas.černý 1ks    1390,00
Počítač	HP	dc5850MT	Athlon	X2	V.Č.OEM	Office	Basic	 1ks	 	33306,91
Monitor ASUS VH226H BLACK22“ 1ks    6854,40
Tiskárna Canon PIXMA Ip2600 1ks    2275,28
Reproduktory Genius SW-V2.1 1ks    1166,20
UPS	EATON	PoverWare	3105	 1ks	 			2325,26
Skartovačka	REXEELL																																																																												 1ks													1919,00	
Laminovačka SMART                                                                              1ks             3066,00   
Notebook	ASUS	K50IE																																																																												 1ks											17078,00	
Výstavní banner 200x80cm                                                                      1ks      9000,00
Infostojan pro materiály MAS                                                                  1ks       10000,00
Skříň dvoudvéřová                                                                                    4ks     15216,00 
Police uzavřená                                                                                         4ks        4320,00
Box pojízdný dvoudvéřový,tužkovník                                                      1ks       7140,00
Pojízdný servírovací vozík                                                                        1ks       2796,00 
Výstavní banner s projekty a akcemi MAS                                               5ks       40000,00
Držák	tiskopisů			 3ks	 3060,00
Prodejní stánek 7ks    68544,00
Externí	disk	 2ks	 					6967,00
Rollap MAS 10ks 80000,00
CELKEM  383159,60  Kč

MAJETEK MAS ŽR K 31. 12. 2015 
DLE INVENTARIZACE

Od 1. 1. 2015 došlo k  přesídlení centrály kanceláře MAS ŽR do místnosti I. patra budovy multifunkčního 
centra města Heřmanův Městec. MAS ŽR tedy disponuje kanceláří v 1. patře, ve které využívá prostor také 
pro výstavu regionálních výrobků a zároveň jako jednací místnost. Prostory informačního centra v přízemí 
budovy již není MAS ŽR využíváno.

Oficiální úřední hodiny MAS ŽR jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 a úterý 8:00 – 16:00, v jiných termínech po 
domluvě.	Elektronická	a	telefonická	komunikace	je	vedena	dle	potřeby	subjektů	v území.	

Celkem 5 informačních center na území MAS ŽR slouží jako detašovaná pracoviště kanceláře MAS. Jedná se 
především o funkci distribuce a sběru informací.

CENTRÁLA - KANCELÁŘ MAS ŽR

M
A

S 
Že

le
zn

oh
or

sk
ý 

re
gi

on
, z

.s
.



- 16 -

- 2006 Zpracování Integrované strategie rozvoje regionu (Pardubický kraj)
- 2006 Certifikace spolupracovníků  regionu Profesionálové MAS (OP RLZ)
- 2007 Realizace projektu Vytvoření efektivních funkčních schopností (OP MZRV)
- 2007 Zprovoznění webového informačního systému 
- 2007 1.zpracování podrobného zásobníku projektů - následná každoroční aktualizace 
- 2007 Reprezentační publikace Železnohorský region (Pardubický kraj)
- 2008 Zpracování	Strategického	plánu	LEADER	(Pardubický	kraj)
- 2008 Nebojte se e-learningu (OP RLZ)
-	2009	 1.ročník	4-denních	Dnů	Železnohorského	regionu	–	propagační	kampaň	
 (Pardubický kraj, PRV 07-13) – následně každoroční aktivita
- 2009 Aktualizace	Strategického	plánu	LEADER	
- 2009 Začátek	realizace		Strategického	plánu	LEADER	(PRV	07-13),	vyhlášení	1.výzvy	pro	žadatele,			
 následně každoroční aktivita
-	2009	 1.	účast	v	mezinárodní	soutěži	EDEN	-	Europen	Destination	of	Excellence	(CzechTourism)	–		
 následně každoroční aktivita
- 2009 Člen Celostátní sítě pro venkov, zajištění propagace MAS PK 2010, 2011
- 2010 Virtuální univerzita 3.věku – založení 1. konzultačního střediska v Srnojedech
- 2010 1. vydání katalogu Programů pro školy (Pardubický kraj)
- 2011 Spolupráce v rámci vyhlášení Národního geoparku Železné hory
- 2011 Člen	Asociace	regionálního	značení,	koordinátor	značky	ŽELEZNÉ	HORY	–	regionální	produkt	
 (Pardubický kraj)
- 2012 Programy pro školy – projekt spolupráce a MAS Region Kunětické hory (PRV)
- 2012 Založení dvou dalších konzultačních středisek Virtuální univerzity 3.věku – Lukavice, Čepí
- 2013 Odborná podpora MAS Region Kunětické hory, Bohdanečsko a Chrudimsko v rámci přípravy  
	 na	období	EU	2014-2020
- 2013 Iniciace vytvoření systému spolupráce mezi MAS na území TO Chrudimsko-Hlinecko ohledně   
	 koordinace	místního	managementu	cestovního	ruchu	v oblasti,	vypracována	Deklarace	o		
 partnerství
- 2013  Založení dalšího konzultačního střediska Virtuální univerzity 3.věku - Nasavrky
- 2013  Rozšíření	koordinace	značení	ŽELEZNÉ	HORY	–	regionální	produkt	pro	výrobce	na	území	MAS	Chrudimsko
- 2013  Počátek realizace mezinárodního projektu ABC pro regionální výrobce (PRV)
- 2014  Realizace projektu Krajina je naše zrcadlo (PRV)
- 2014  Iniciace a vyhlášení studentské soutěže O nejlepšího zpracovatele Programů rozvoje obcí –
            spolupráce s Univerzitou Pardubice
- 2014  Vytvoření a aktivní prezentace incomingových programů na území ŽR v regionech Litvy a Lotyšska
- 2014  Počátek realizace projektu Krok za krokem geoparkem (ROP Severovýchod)
- 2014  Zpracování	SCLLD	(OPTP,	Pardubický	kraj)
- 2014  Konference 3 MAS ve spolupráci s Univerzitou Pardubice k tématu Komunitně vedený místní
            rozvoj a jeho příspěvek k rozvoji území
- 2014  Nové zásadní formy prezentace aktivit: snídaně s médii a videospoty volně ke stažení
- 2014  Uzavření funkčního partnerství se slovenskou MAS Prameně
-	2015	 -	Realizace	projektu	spolupráce	„Uplatňování	principu	LEADER,	organizační	struktura	MAS	
 a proces výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje“
-	2015	 -	Evaluace	SPL	2009	-	2013
- 2015  Pokračování a dokončení Krok za krokem geoparkem
- 2015  Předložena žádost na MŠMT na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Přelouč
-	2015		 Finální	předložení	SCLLD	na	MMR

SOUHRN DOSAVADNÍCH AKTIVIT 
VĚTŠÍHO ROZSAHU

(v závorce uveden případný poskytovatel dotace)
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Strategie komunitě vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Pro	následující	období	2016	–	2023	je	připravena	Strategie	komunitně	vedeného	místního	rozvoje	(SCLLD).	Celá	
tvorba	SCLLD	byla	zpracována	dle	komplexního	přístupu	a	používání	metod	pro	strategické	řízení	a	plánování	–	
vše v souladu s metodikami Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva zemědělství (MZe).
Na základě dlouhodobé a detailní komunikace v  území, aktivní činnosti tematických pracovních skupin a dle 
průběžně aktualizovaného zásobníku projektů byla stanovena struktura řešení jednotlivých prioritních oblastí od 
stanovení strategických cílů až do úrovně opatření a aktivit. V přehledu programových rámců a jejich opatření je 
zřetelně uvedena podpora MAS ŽR – konkrétní oblasti podpory a podporované aktivity. 

Plánované aktivity – shrnutí 
n Standardizace MAS ŽR – naplňování principů a podmínek standardizace, příprava na realizaci

n Příprava na realizaci MAS ŽR pro nové období EU 2014-2020 – finální schválení strategie území na základě 
detailně vedeného komunitního přístupu dle metodiky MMR

n Naplňování Strategie komunitě vedeného místního rozvoje MAS ŽR 2016 - 2023

n Místní akční plán (MAP) – rozvoje vzdělávání - oblast školství v ORP Přelouč

n Programy pro školy – každoroční aktualizace, prohlubování spolupráce se školami a subjekty v území v rámci 
zkvalitnění mimoškolní výchovy

n Spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP Chrudim a Pardubice

n Pokračující spolupráce s Univerzitou Pardubice	–	projekt	ERDI	Erasmus+		-	MAS	ŽR	–	partner	Univerzity	
v rámci mezinárodního projektu evropských univerzit na zapracování poznatků z praxe do výukových modelů 
(vzdělanostní aliance – partnerství Univerzit)

n Aktivity na šíření informovanosti o činnosti MAS ŽR a jeho členů v území i v sousedních regionech 

n Národní geopark Železné hory – rozvoj realizace aktivit ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim a SPŽH

n ŽELEZNÉ HORY – regionální produkt – koordinace systému, certifikace výrobců a producentů a jejich začle-
nění do celostátní propagace, vydání propagačních tiskovin, zajištění prodejních míst, zvýšení odbytu místní 
produkce, vzdělávání producentů, koordinace navazování spolupráce místních producentů a firem

n Destinační management pro cestovní ruch v turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko –  zkvalitnění spolu-
práce mezi MAS ŽR, Chrudimsko, Hlinecko a Skutečsko, realizace dalších společných projektů a akcí

n Spolupráce v rámci destinačního managementu Turistická oblast Pardubicko 

n Rozšíření sítě konzultačních středisek virtuální univerzity 3. věku E-senior

n Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání a pro veřejnost: přednášky, setkání, výstavy, workshopy, soutěže, 
aj. (vlastní činnost či přímá podpora členů MAS ŽR)
Příprava	a	realizace	nových	projektů	-	spolupráce	s MAS	ČR	a	EU	

n V rámci jednotného grafického stylu zkvalitňování celkové prezentace regionu a jednotlivých subjektů

n Podpora přípravy a realizace akcí uskutečňovaných prostřednictvím členských subjektů na území ŽR samo-
statně. Výsledky akcí jsou začleňovány do celkových aktivit ŽR.

ROZPRACOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY
PRO REALIZAČNÍ OBDOBÍ 2016 - 2023
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•  Krajský úřad Pardubického kraje
VÝZNAMNĚ FINANČNĚ PODPORUJE ADMINISTRATIVNÍ A PORADENSKOU ČINNOST A AKTIVITY MAS MIMO 
REALIZACI SPL, KTERÉ JSOU VŠAK JEJÍ PŘIROZENOU NEDÍLNOU A KOMPLEXNÍ SOUČÁSTÍ. 
Tím MAS v maximální míře prostředky strategického plánu směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realiza-
ce přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS. 
•  CHKO Železné hory a AOPK Pardubice
Spolupráce se členy na bázi výměny a poskytování aktuálních informací, podpora společných aktivit. 
•  Regionální škola obnovy venkova v Čepí 
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. 
Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.
•  Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Insti-
tutu rozvoje evropských regionů.
•  Česká zemědělská univerzita Praha 
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku
•  Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.
•  Celostátní síť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů.  
•  Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce	v  rámci	přípravy	a	 realizace	projektů	DSVČ	s potenciálním	využitím	výsledků	pro	ŽR.	Zveřejňování	
článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území ŽR.
•  Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území ŽR
•  Institut rozvoje evropských regionů
Spolupráce na přípravě a realizaci společných projektů v oblasti celoživotního vzdělávání. 

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY MAS ŽR
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MAS ŽR nadále pokračuje a rozvíjí své aktivity v širokém záběru svého působení. Vše doloženo aktuální činností – ak-
tivity na webových stránkách MAS ŽR, dále archiv na centrále MAS ŽR - doložení činností a aktivit a též doložení všemi 
aktéry utvářející toto široké místní partnerství.
MAS	ŽR	je	postavena	před	nové	úkoly	a	výzvy	vyplývající	z nového	programovacího	období	EU	2014	–	2020.	K zapo-
čatým a průběžně probíhajícím aktivitám a projektům se jedná o zesílení a přenos „těžiště“ úkolů včetně komplexní 
a	řádné	administrace	do více	oblastí	a	témat	(naplňování	SCLLD,	tvorba	MAP	a	další),	s tím	souvisí	uplatňování	a	do-
držování nových pravidel a režimu v souladu s řadou nových metodik a požadavků na MAS v novém programovacím 
období	EU	2014	-	2020.

V novém	programovacím	období	EU	2014	–	2020	je	hlavním	a	určujícím	faktorem	fungování	MAS	ŽR	naplňování	
Strategie	komunitně	vedeného	místního	rozvoje	(SCLLD)	MAS	ŽR	2016	–	2023,	což	s sebou	přináší	další	nové	poža-
davky,	povinnosti	a	výzvy	zároveň.	Po	schválení	a	následném	naplňování	SCLLD	je	MAS	ŽR	postavena	do	nové	role	
hlavního určujícího aktéra na „poli“ regionálního rozvoje v území.

Další	souběžně	probíhající	aktivity	a	projekty	budou	nadále	rozvíjeny.

Za jednu z hlavních podpůrných faktorů činnosti a komparace aktivit a čerpání zkušeností a inspirace je realizovaná 
spolupráce MAS z jiných regionů (viz výše uvedeno v textu Výroční zprávy) - řada společných realizovaných a připra-
vovaných akcí, především v oblasti výměny zkušeností, realizace zrcadlových projektů, ale i zcela nových projektů.

Iniciativu pro vznik dalších aktivit stále intenzivněji vytvářejí sami členové i noví potenciální členové, kteří se postup-
ně zapojují a předávají ŽR informace o šíři svých aktivit. V současné době se organizace MAS stává spíše již celkovým 
koordinátorem a poskytovatelem informací, které jsou vzájemně efektivně propojeny a slouží jako propagace a ke 
zkvalitnění vlastní konkurenceschopnosti daných subjektů. 

V  r. 2015 Železnohorský region nadále pokračoval ve vyvíjení aktivit odvíjejících se od koncepční a systematické 
činnosti v rámci podpory cestovního ruchu a spolupráci s místními výrobci. Za aktivity CR získal jako první subjekt 
své kategorie (MAS) v České republice certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb, jejímž garantem je Minis-
terstvo pro místní rozvoj. V současné době čeká MAS ŽR na obdržení certifikátu II. stupně. 

Na základě ověřených skutečností, dlouhodobých zkušeností a přirozeného vývoje území se jasně prokázal 
hlavní přínos funkčnosti organizace typu MAS – zajištění nezávislé platformy pro funkční mnohostrannou 
a multisektorovou výměnu informací a samozřejmě pro komplexní rozvoj a propagaci regionu.

 
Děkuji	všem	zainteresovaným	osobám	a	členským	subjektům	za	podporu	a	spolupráci.

Josef Blažek, předseda MAS ŽR

ZÁVĚR
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FOTODOKUMENTACE

Příloha č. 1

10. výročí MAS 13. červen 2015

Má Vlast Vyšehrad, květen 2015
Předávání cen - spolupráce 
s Univerzitou PCE, květen 2015

Inspekční cesta EDEN, září 2015 Předsednictvo, listopad 2015


