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Výroční zpráva není úplná, nebotť v ní nejsou uvedeny všechny finanční ukazatele uvedené v účetní závěrce. 
Úplná výroční zpráva s účetní závěrkou bude umístěna ve sbírce listin ve veřejném rejstříku 

(spisová značka spolku: L 5732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové).
MAS Region Kunětické hory má v současné době za sebou třináct let činnosti.

MAS Region Kunětické hory (MAS RKH) se celá rozkládá na území okresu Pardubice v severozápadní části Pardubického 
kraje, v blízkosti města Pardubice, čímž je dán jednotný charakter území – převážně rovinatý terén s převažujícími zeměděl-
skými plochami, místy lesními plochami s přirozenou vegetací. Region leží z části v tzv. „Loučenské tabuli“ v úrodném Polabí. 
Výraznou dominantou regionu je Kunětická hora se stejnojmenným hradem. Vrchol této znělcové hory vystupuje 82 m nad 
okolní rovinatou krajinu a dále oblast charakterizují četné vodní toky: Loučná, Labe (severovýchodní hranice regionu), No-
vohradka, Lodrantka, Ředický a Brodecký potok. 

Území MAS Region Kunětické hory je tvořeno územím obce Opatovice nad Labem a sousedících mikroregionů: Svazkem 
obcí pod Kunětickou horou a Svazkem obcí Loučná, tedy celkem územím 27 obcí: Borek, Bukovina nad Labem, Časy, 
Čeperka, Dašice, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kostěnice, Kunětice, Lány u Dašic, Libišany, Moravany, Němčice, Opatovice 
nad Labem, Podůlšany, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová, Úhřetická 
Lhota, Újezd u Sezemic.  

Přesný název MAS: MAS Region Kunětické hory, z.s.
Právní forma: spolek
IČO: 27009157
Zapsaný: spisová značka L 5732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Webové stránky: www.masrkh.oblast.cz
Sídlo MAS a kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
Korespondenční adresa: Dříteč 116, 533 05  Dříteč
Předseda: Jozef Petrenec (starosta@dritec.cz, 606 660 233)
Pověřený člen představenstva: Jolana Štěpánková1

Manažer pro SCLLD: Ing. Kristýna Holečková (holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556)
Projektový manažer:  Ing. Ivana Řehořová (rehorova.masrkh@gmail.com, 777 693 680)
Účetní: Drahomíra Holmanová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1213382369/0800

Členství: 8   veřejný sektor (vč. 2 svazky, 1 obec) 
 14 podnikatelských subjektů
 10 státní neziskové organizace 
 1   fyzické osoby

Rozloha: 179,2 km2

Počet obyvatel: 23 030 (k 1. 1. 2018)
Hustota osídlení: 128,5 ob./km2

Počet měst a obcí: 27
Institut partnera2: 2

Základním posláním spolku je mimo jiné působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci LEADER/ko-
munitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) provádí metodické a konzultační činnosti dle platných podmínek.

Účelem spolku je sdružování a spolupráce představitelů obcí, svazků obcí, orgánů územní samosprávy, zemědělců, podni-
katelů, škol, projekčních a odborných institucí, peněžních ústavů, spolků a dalších jednotlivých osob při prosazování společ-
ných zájmů a pro ochranu společných práv zejména s cílem obnovy a rozvoje venkova.

Členové MAS RKH si stanovili priority rozvojových oblastí regionu:
• zlepšení kvality života ve venkovských oblastech,
• péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení,
• posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,
• péče a ochrana krajiny a životního prostředí,
• zachování a obnova kulturního dědictví,
• zlepšení kvality v oblasti cestovního ruchu,
• zlepšení kvality v oblasti vzdělávání,
• zprostředkování a zajištění aktivit ve výše uvedených oblastech.

Vize MAS RKH:
Region Kunětické hory je příjemným místem pro klidný život i pro návštěvu na pomezí 
přírody, v dosahu velkých měst a s dostatečným potenciálem pro hospodářský růst při 
zachování přírodních a kulturních hodnot. Je to místo, kde chceme být doma a do kte-
rého se budeme rádi vracet, a také místo, kam se budou rádi vracet jeho návštěvníci.

Strategické cíle MAS RKH:
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a služby pro obyvatele
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Strategický cíl 3: Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu

1 Do 5. 2. 2018 byl pověřeným členem představenstva Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.).
2 Partnerství s MAS RKH k podpoře celkového rozvoje území, služeb a lokální ekonomiky.

Charakter regionu

Základní údaje 

Hlavní činnost spolku
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Předseda
Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrenec  

Pověřený člen představenstva
APOLENKA z.s. – zástupce Jolana Štěpánková (od 5. 2. 2018)

Představenstvo-programový výbor 
Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec 
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice – zástupce Josef Kubizňák
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Jan Zetek
APOLENKA z.s. – zástupce Jolana Štěpánková 
GREENGOLF Pardubice a.s. – zástupce Ing. Michal Voigts (od 25. 1. 2018)  

Výběrová komise
Obec Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Pavel Kohout – předseda výběrové komise 
Občanské sdružení Dříteč, z.s. – zástupce Mgr. Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice – zástupce Ing. Josef Štěpanovský 
Jana Kolrusová (podnikatelka) – zástupce Jana Kolrusová (od 4. 12. 2018)3
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytno – zástupce Petra Vrbatová

Kontrolní výbor
AGROSPOL HOSTOVICE a.s. – zástupce Ing. Josef Mlateček
Koalice nevládek Pardubicka, z.s. – zástupce Bc. Jana Machová
Diana Houdová (soukromý zemědělec) – zástupce Diana Houdová

Manažer pro SCLLD (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD)
Ing. Kristýna Holečková

Projektový manažer
Ing. Ivana Řehořová

Dle potřeb organizace mohou být drobné práce 
vykonávány na DPP a DPČ.

Externí odborný poradce: Kateřina Korejtková – VN Konzult, s.r.o.

Účetní: Drahomíra Holmanová

Informační a propagační nástroje 2016-2023 (projekt „Zlepšování řídících a administrativních schopností MAS 
Region Kunětické hory“): Pavel Vítek

Provoz webových stránek: INFOSYSTEM s.r.o.

Provoz běžného účtu a provozního úvěru: Česká spořitelna a.s.

•  Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum regionálního rozvoje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
Spolupráce na přípravě a realizaci SCLLD a projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické 
hory“ včetně finanční podpory.

•  Krajský úřad Pardubického kraje
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo realizaci CLLD, které jsou však její 
přirozenou nedílnou a komplexní součástí. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS. 
V letech 2017-2018 spolupráce na projektu „Obnova sportovištť v Regionu Kunětické hory“ a v letech 2018-2019 spolu-
práce na projektu „Obnova sportovištť v MAS Region Kunětické hory II.“. 

• Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. (turistická oblast), MAS Bohdanečsko, z.s., Místní akční sku-
pina Holicko o.p.s., obec Veliny
Spolupráce na realizaci Kraje Pernštejnů a rozvoji turistiky v regionu. MAS RKH je hlavním koordinátorem Kraje Pernštejnů 
regionální produkt a zakládajícím členem spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

•  Celostátní sítť pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení MAS RKH do propagace 
MAS Pardubického kraje.  

•  Regionální škola obnovy venkova 
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 Institutu rozvoje 
evropských regionů.

•  Institut rozvoje evropských regionů, Magistrát města Pardubic
Spolupráce na přípravě a realizaci MAP ORP Pardubice. 

•  Hradecko-pardubická aglomerace
Spolupráce na bázi vyjednávání při tvorbě ITI, výměna výstupů a investičních záměrů, účast v horizontální skupině.

•  Asociace regionálních značek (ARZ)
Celorepublikový koordinátor značení - spolupráce na realizaci Kraje Pernštejnů.

•  Národní sít Místních akčních skupin České republiky, z.s., 
Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje
Spolupráce na bázi sdílení informací, konzultací a dalších aktivit. MAS RKH je členem.

Externí odborná 
spolupráce

Orgány sdružení 
k 31.12. 2018

Spolupracující 
subjekty MAS RKH

Zaměstnanci

3 Do 4.12. 2018 byl členem výběrové komise Ladislav Soukal 
  (soukromý zemědělec) - zástupce Ing. Ladislava Hovorková.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 - MAS Region Kunětické hory MAS Region Kunětické hory - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 76

(v závorce uveden poskytovatel případné dotace)

• 2005 založení MAS Region Kunětické hory

• 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 zpracování podrobného zásobníku projektů 

• 2008 zpracování Strategického plánu LEADER (Pardubický kraj)

• 2008 Nebojte se e-learningu (OP RLZ)

• 2008 prezentační materiál Region Kunětické hory (Pardubický kraj)

• 2009 1. ročník spolupořádání Sousedských slavností (Pardubický kraj) – následně každoroční aktivita až do roku 2017

• 2009 aktualizace Strategického plánu LEADER

• 2009 člen Celostátní sítě pro venkov, spolupráce při zajištění propagace MAS PK 2010, 2011

• 2012 realizace katalogu Programů pro školy s MAS Železnohorský region v rámci projektu Spolupráce 

          (PRV 2007-2013, osa IV. LEADER)

• 2012 aktualizace a tvorba nových informačních materiálů o aktivitách

• 2013 člen Asociace regionálních značek ČR

• 2013 realizace systému certifikace místní produkce (Pardubický kraj)

• 2013 realizace Zkvalitnění stávajícího systému činnosti MAS Region Kunětické hory (PRV 2007-2013, osa III)

• 2014 příprava SCLLD (OP TP 2007-2013, Pardubický kraj)

• 2014 1. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ – následně 2x ročně

• 2014 projekt ve spolupráci se SMS „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (OP LZZ)

• 2014 projekt spolupráce „Realizace projektů spolupráce“ (PRV 2007-2013, osa IV. LEADER)

• 2014 vydání 1. čísla elektronického měsíčníku Kunětickohorský MASkáč – následně vydání každý měsíc

• 2014 transformace MAS na spolek a standardizace MAS

• 2015 získání certifikátu Český systém kvality služeb

• 2015 obdržení Osvědčení o standardizaci

• 2015 schválení SCLLD valnou hromadou

• 2016 schválena SCLLD řídícími orgány a počátek její realizace

• 2016 příprava a realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“ 

          (IROP, SC 4.2, výzva 6)

• 2016 vyhlášení prvních dvou výzev v rámci programového rámce OPZ

• 2017 vyhlášení první výzvy v rámci programového rámce PRV a prvních pěti výzev v rámci programového rámce IROP

• 2017 založení Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

• 2017 realizace projektu „Informační systém zdrojů jako podpora udržitelného rozvoje regionu“ (MMR)

• 2018 realizace projektu „Obnova sportovištť v Regionu Kunětické hory“ (POV DT7, Pardubický kraj)

• 2018 příprava a realizace projektu „Venkov 21. století“ ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví, z.s. 

          a MAS Železnohorský region, z.s. (PRV 2014-2020, 19.3.1)

• 2018 příprava projektu „Obnova sportovištť v MAS Region Kunětické hory II.“ (POV DT7, Pardubický kraj)

• Průběžná činnost orgánů, zaměstnanců a subjektů zapojených v realizaci jednotlivých aktivit, 
 projektů, průběžná konzultační činnost.
• Kalendář akcí 2018 - sběr dat, zveřejnění na webu MAS RKH, průběžná aktualizace.
• Kunětickohorský MASkáč – elektronický měsíčník rozesílán e-mailem a zveřejněn na webu MAS RKH, 
 tištěný Zpravodaj Kunětickohorský MASkáč 2018.
• Distribuce informačních materiálů v regionu.
• Zdrojová databáze – souhrn praktických údajů z území a o organizaci MAS.
• Pravidelná účast na jednáních a další spolupráce s Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. 
• Vyhlášení výzvy č. 2 PRV, vyhlášení výzev č. 6-10 IROP, vyhlášení výzev č. 6-7 OPZ.
• 9. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 5. 3. 2018.
• KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt – setkání regionálních výrobců 21.2.2018, tvorba a distribuce 
 materiálů, účast na valných hromadách ARZ.
• Seminář pro žadatele PRV 3. 4. 2018 a 30. 5. 2018, Seminář pro žadatele OPZ 10. 10. 2018, 
 Seminář pro příjemce PRV 9. 4. 2018, Seminář pro příjemce OPZ 17. 4. 2018 a 27. 6. 2018, 
 Seminář pro příjemce IROP 21.8.2018.
• Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro 
 programové období 2014-2020 (viz Realizace SCLLD).
• Realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“  
 (viz Realizace SCLLD).
• Realizace projektu spolupráce „Venkov 21. století“. 

• Realizace projektu „Obnova sportovištť v Regionu Kunětické hory“ - podpora obecních sportovištť 
 a zázemí v rámci dotace POV Pardubického kraje.

• Obnovení certifikátu Český systém kvality služeb.
• Festival chutí, vůní a řemesel 3 - 18.8.2018 – prezentace MAS a KRAJE PERNŠTEJNŮ.
• Hravé odpoledne na farmě 11.9.2018 - prezentace MAS a SCLLD, soutěž pro děti.
• Spolupráce s RŠOV – výjezdní seminář do MAS Moravská cesta – příklady dobré praxe pro nové období 
 2014-2023 (12.9.-14.9.2018).
• Konference VENKOV 19.-21.9.2018 – prezentace MAS, účast na workshopech.
• Venkov 21. století – workshop v Klatovech 1.11.2018 – prezentace.
• 10. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt (per rollam 23.10.-1.11.2018)
• Spolupráce se školami na území MAS RKH – metodická pomoc v rámci animací škol, organizace 
 exkurze pro školy po producentech KRAJE PERNŠTEJNŮ, které proběhly 2. a 3. 10.2018.
• Spolupráce s KS MAS Pardubického kraje – zajištění výměny informací, účast na pracovních jednáních 
 a valných hromadách.
• Spolupráce s NS MAS ČR – účast na valných hromadách.
• Spolupráce s CSpV – zajištění výměny informací.
• Účast na seminářích a konzultacích pořádaných MPSV, SZIF, MZe, MMR aj.

Všechny aktivity slouží přímo či nepřímo k naplnění strategických cílů stanovených ve Strategii komunitně vede-
ného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory v programovém období 2014 -2020.

Realizované aktivity většího 
rozsahu – historie MAS

Přehled hlavních 
aktivit v roce 2018

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

15 MANUÁL  JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 
PARDUBICKÉHO KRAJE

Logo Pk – logotyp a jeho primární provedení 
Primární podoba užívání logotypu Pardubického kraje je logo a za ním na jednom řádku připojený název Pardubický kraj. Proporce písma a jeho 
vzdálenost se odvozuje od průměru loga v procentech. 

A

C

B

Logo Pk – logotyp typografie

Pro název Pardubický kraj je použit font Helvetica Regular.

Font	logotypu	–	Helvetica	Regular:	
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 16. 1. 2018 Jednání mimořádné Valné hromady
 5. 2. 2018 Jednání Představenstva
 26. 2. 2018 Jednání Výběrové komise
 19. 3.-20. 3. 2018 Jednání Kontrolního výboru per rollam
 22. 3. 2018 Jednání Valné hromady
 9. 4. 2018 Jednání Představenstva
 16. 7. 2018 Jednání Představenstva
 6. 8. 2018 Jednání Výběrové komise
 27. 8. 2018 Jednání Představenstva
 18. 9.-21. 9. 2018 Jednání Představenstva per rollam
 10. 10. 2018 Jednání Představenstva
 29. 10.-30. 10. 2018 Jednání Představenstva per rollam
 29. 11. 2018 Jednání Kontrolního výboru
 4. 12. 2018 Jednání Představenstva
 4. 12. 2018 Jednání Valné hromady
 13. 12. 2018 Jednání Výběrové komise
 13. 12. 2018 Jednání Představenstva

Pro rok 2018 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek:
• Mikroregion min. 70.000,00 Kč/subjekt
• Veřejné a neziskové subjekty, občané min. 200,00 Kč/subjekt
• Podnikatelské subjekty, obec min. 2.000,00 Kč/subjekt
Pro rok 2018 byl stanoven valnou hromadou partnerský příspěvek 
v rámci institutu partnera: min. 2 000,00 Kč/subjekt
      
Výnosy celkem: 2.515.992,28 Kč
Náklady celkem: 2.372.122,01 Kč (+ daň 118,62 Kč)
Výsledek hospodaření po zdanění: 143.751,65 Kč 
Stav k 31.12.2018 na b.ú.: 362.523,51 Kč
Stav pokladny: 4.285,00 Kč

Výroční zpráva není úplná, nebotť v ní nejsou uvedeny všechny finanční ukazatele uvedené v účetní závěrce. 
Úplná výroční zpráva s účetní závěrkou bude umístěna ve sbírce listin ve veřejném rejstříku (spisová značka spolku: 
L 5732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové).

Účet 022:  61.375,00 Kč
000001  diaprojektor ACER XD1270D 23.500,00
000002  proj. stativ. plátno Combflex 4.465,00
000003  notebook ASUS F5R-AP040A 22.580,00
000007  repro KPR - 210A 5.120,00 
000008  mikrofon MBD 810 ručka 5.710,00
Podrozvahová evidence: 188.328,58 Kč
000009  brašna k notebooku 1.465,00
000010  Kensington prezentér 1.890,00
000014 prodejní stánky 48.960,00
000015 tašky na stánek 4.235,00
000016 tiskárna Canon Pixma MG 5650   2.190,00
000017 brašna k notebooku 1.099,00
000018 tiskárna Canon Pixma MX725 2.781,79
000019 4 ks konferenční židle 3.310,60
000020 stolní lampy   1.691,40
  80001 reklamní panely  19.871,00 
    1501 Ntb Acer Aspire E15 16.389,00
    1601 GSM Lenovo Vibe 4.499,00
    1602 GSM Lenovo Vibe 4.499,00
    1603 skartovačka PCC350C 3.023,79
    1604 archivační skříň 4.828,00
      171 kancel. židle   3.497,00
      172 archivační skříň 5.070,00
      173 pracovní stůl 3.255,00
      174 skříň dvoudvéřová 3.121,80
      175  skříň dvoudvéřová 3.884,20
      176 psací stůl   4.719,00
    1801 fotbalové branky 44.049,00  3

       249.703,58 Kč

Jednání orgánů

Hospodaření r. 2018

Inventarizace majetku 
k 31.12. 2018

          (pro realizační období 2019)

• Realizace SCLLD a projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“ 
 – vyhlašování a administrace výzev MAS, konzultační činnost s potenciálními žadateli, příprava a konání seminářů pro 
 žadatele a příjemce, animace škol a další související činnosti. 
• Festival chutí, vůní a řemesel – 4. ročník, k podpoře regionálních producentů.
• Venkov 21. století – projekt spolupráce z operace PRV 19.3.1. Na projektu spolupracují MAS RKH, 
 MAS Železnohorský region, MAS Pošumaví. Účelem projektu je zvyšování kvality udržitelného cestovního ruchu, 
 jako rozvojového potenciálu pro ekonomický růst venkova 21. století. V r. 2019 proběhne ukončení realizace projektu.
• Obnova sportovištť v MAS Region Kunětické hory II. – podpora obecních sportovištť a zázemí v rámci dotace 
 Pardubického kraje.
• Aktivity na šíření informovanosti o činnosti MAS a jejích členů v území i v sousedních regionech - propojení 
 aktivit subjektů v území, zachování hlavní informační akce Hravé odpoledne na farmě, zkvalitnění PR komunikace 
 s médii, rozšíření aktivit s partnery (CSpV, ARZ, KÚ PK, TO Pardubicko …).
• Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – prohlubování spolupráce mezi MAS a spolkem Pardubicko – Perníkové 
 srdce Čech v oblasti realizace společných projektů a akcí. 
• Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání: přednášky, setkání, výstavy, workshopy (vlastní činnost či přímá 
 podpora členů MAS).
• Spolupráce se sousedními MAS v Královehradeckém i Pardubickém kraji – rozvoj jednodenních 
 volnočasových aktivit. 

Podpora přípravy a realizace akcí, které jsou realizovány prostřednictvím členských subjektů na území samostatně. Výsledky 
akcí jsou začleňovány do celkových aktivit MAS.

Rozpracované 
a připravované aktivity 

 3 Z projektu Obnova sportovištť v Regionu Kunětické hory. Bude převedeno z majetku v roce 2019.
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„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 
MAS Region Kunětické hory“, reg. číslo: CLLD_15_01_261

 „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“,
 reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0001284

První přípravy strategie začaly v roce 2013. V prosinci 2015 byla strategie podána do systému MS2014+ a k 21.7.2016 
bylo hodnocení strategie úspěšně ukončeno. V srpnu byly ke strategii řídícími orgány vydány akceptační dopisy ke všem pro-
gramovým rámcům strategie, proto mohla započít realizace SCLLD. V prosinci 2016 byly vyhlášeny první výzvy. V průběhu 
realizace dochází k pravidelným aktualizacím dokumentace nutné k vyhlašování výzev a hodnocení žádostí o podporu/dota-
ci, činnostem souvisejícím s vyhlašováním a hodnocením žádostí o podporu/dotaci vč. konzultační činnosti, pořádáním se-
minářů pro žadatele a příjemce a další animaci území, činnostem souvisejícím s realizací projektů vč. monitorovací činnosti.
V červnu 2016 byla podána žádost k projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, 
který slouží jako režijní podpora k realizaci SCLLD. Žádost byla v červenci schválena a započalo čerpání dotace. V roce 
2018 došlo k proplacení 4. a 5. etapy, k 31.12.2018 stále běží 6. etapa projektu. Plánované ukončení realizace projektu 
31.12.2023.  

Programový rámec Operační program Zaměstnanost – v rámci výzev vyhlášených v letech 2016 a 2017 jsou 
v realizaci 2 projekty zaměřené na Prorodinná opatření. 17.9.2018 byly vyhlášeny následující výzvy: 6. výzva MAS Region 
Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II (u obou výzev nebyl 
k 31.12.2018 ukončen příjem žádostí o podporu). Celková alokace (dotace + spolufinancování) v roce 2018 vyhlášených 
výzev: 4.460.000 Kč. Do 31.12.2018 schválilo představenstvo MAS projekty celkem ve výši 1.209.445 Kč*, z toho dotace 
1.171.848 Kč*, dosud proplacena dotace 152.500 Kč.

Programový rámec Integrovaný regionální operační program – v rámci výzev vyhlášených v letech 2017 jsou 
v realizaci 2 projekty zaměřené na Dopravu (aktivita Zvyšování bezpečnosti dopravy). 21.12.2018 byly vyhlášeny následující 
výzvy: 6. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II, 7. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II, 
8. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II, 9. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II, 10. vý-
zva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II (u všech pěti výzev nebyl k 31.12.2018 ukončen příjem žádostí 
o podporu). Celková alokace (dotace + spolufinancování) v roce 2018 vyhlášených výzev: 23.788.650 Kč. Do 31.12. 
2018 schválilo představenstvo MAS projekty celkem ve výši 8.108.410,80 Kč*, z toho dotace 2.998.200 Kč*.

Programový rámec Program rozvoje venkova – v rámci výzev vyhlášených v letech 2017 jsou proplaceny  
2 projekty zaměřené na Investice do zemědělských podniků a 1 projekt zaměřený na Zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů. 28.5.2018 byla vyhlášena Výzva MAS č. 2 na fiche 1 - 8 (fiche 1 přijaty 3 žádosti, fiche 4 přijaty 2 žádosti, 
fiche 6 přijata 1 žádost). Celková alokace (dotace) v roce 2018 vyhlášených výzev: 7.316.000 Kč. Do 31.12.2018 schvá-
lilo představenstvo MAS projekty celkem ve výši 4.675.783 Kč*, z toho dotace 2.930.788 Kč*, dosud proplacena dotace 
984.236 Kč. V rámci fiche 9 je realizován projekt Venkov 21. století, schválená výše způsobilých výdajů 340.000 Kč, z toho 
dotace 306.000 Kč.

Animace škol v rámci OPVVV – probíhala metodická pomoc a konzultace v rámci přípravy žádostí k šablonám a jejich 
realizaci.

Čerpání finančního plánu SCLLD a plnění indikátorů
Ve sledovaném období došlo k průběžnému čerpání a plnění indikátorů u 1 projektu (OPZ) a k proplacení a plnění indikáto-
rů u 3 projektů (PRV). U dalších projektů došlo k závazkování. Čerpání finančního plánu i plnění indikátorů (mid-term) je ve 
zpoždění, z toho důvodu byla 30.1.2019 provedena změna finančního plánu IROP (narovnání čerpání v letech a vynucená 
změna alokace z důvodu změny kurzu CZK/EUR), finanční plán PRV a OPZ může být narovnán až po schválení povinné 
mid-term evaluace. Narovnání plnění indikátorů nebylo na doporučení ŘO/SZIF zatím provedeno.

Hlavní problémy či rizika realizace SCLLD
1) Ve sledovaném období došlo k zpoždění plnění finančního plánu a indikátorů SCLLD. 

 Přemýšlel jsem, jak nejlépe vystihnout uplynulý rok 2018 a nemůžu ho nazvat jinak než zběsilým. Během roku jsme vy-
hlašovali výzvy, konzultovali a vůbec se snažili žadatele ujistit, že ta tlustá pravidla psaná neznámým jazykem, kterými se mají 
řídit, nejsou zase tak hrozná. Hodnotili jsme projekty, pomáhali úspěšným žadatelům (tedy v naší terminologii příjemcům 
dotace) se zádrhely v realizaci projektů, protože život je zkrátka nevyzpytatelný. Do toho jsme realizovali vlastní projekty, atť 
už naši stálici Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory nebo nováčky - projekt Obnova 
sportovištť v Regionu Kunětické hory, který máme v plánu si pro velkou úspěšnost zopakovat i v roce 2019, a projekt Venkov 
21. století, který, jak věřím, v roce 2019 dovedeme do zdárného konce. 

 Zběsile jsme pracovali i na naplňování naší strategie mimo jiné i činnostmi v rámci značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionál-
ní produkt®, kde se nám ve spolupráci s turistickou oblastí Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. a MAS Železnohorský 
region, z.s. a za velkého přispění našich regionálních výrobců podařil uspořádat 3. ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel. 
S turistickou oblastí Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. jsme pak spolupořádali ještě  1. ročník exkurzí pro školy, kde se 
děti mohly podívat na výrobu zmrzliny, sýrů a perníku, mnohde přispět i pomocnou ručkou a hlavně to všechno ochutnat. 

 Abych to shrnul, určitě jsme se nenudili a něco mi říká, že se nebudeme nudit ani rok následující, proto bych chtěl tímto 
poděkovat všem, kdo s námi pracují a spolupracují, bez nich by to nešlo.

Jozef Petrenec, předseda

Realizace SCLLD

ZÁVĚR

Důvod: Ke zpoždění dochází od počátku realizace SCLLD a ačkoliv se situace postupně zlepšuje (narůstá počet projektů), 
stále není vyváženo počáteční zpoždění. Situaci negativním způsobem už od začátku ovlivňují: časté aktualizace pravidel ze 
strany řídícího orgánu/SZIF pro vyhlašování výzev, které prodlužují proces přípravy výzev a dokumentů k vyhlašování výzev 
potřebných, náročná administrace, naplnění indikátorů a finančního plánu v rámci podpořených projektů dochází v lepším 
případě až v následujícím roce od jejich schválení MAS, což se odvíjí od náročnosti projektu (investice/neinvestice, stavební 
výdaje/nestavební výdaje, s výběrovým řízením/cenovým marketingem aj.) a délky jeho realizace (u OPZ může trvat až 3 
roky), vytíženosti ŘO/SZIF (délku procesu nelze přesně odhadnout). Tyto faktory nemá možnost MAS nijak výrazně ovlivnit.
2) Malý počet projektů.
Důvod: Nezkušenost území s výzvami přes MAS je na ústupu, ale žadatelé si zvykají na výzvy MAS velmi pomalu, stále velmi 
podceňují délku a náročnost přípravy projektů (nestíhají projekty podat, odráží se na kvalitě projektů). Změny podmínek do-
tace, které negativně ovlivnily absorpční kapacitu území (pro potenciální žadatele není nabídka podpořených aktivit a s nimi 
souvisejících podmínek tak výhodná, jako při vzniku programových rámců, z toho důvodu přestali mít žadatelé o některé 
nabízené aktivity zájem). 

Seznam schválených projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory, z.s v roce 2018

Registrační Název projektu Výzva MAS Opatření MAS                                                       Stav projektu ke
číslo projektu                                                                               dni uzávěrky

PROGAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
18/002/19210/453/023/003515	 Nákup	dvourotorového	shrnovače	píce	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků	 V	realizaci
18/002/19210/453/023/003514	 Foliovník	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků	 V	realizaci
18/002/19210/453/023/003512	 Investice	do	lesů	v	obci	Srch	 MAS	č.	2	 PRV/F6	Neproduktivní	investice	v	lesích	 Čeká	na	podpis		
	 	 	 	 Dohody
18/002/19210/453/023/003511	 Pořízení	zmrzlinového	stroje	 MAS	č.	2	 PRV/F4	Podpora	investic	na	založení		 Žadatel	odvolal
	 	 	 nebo	rozvoj	nezemědělských	činností	 žádost
18/002/19210/453/023/003513	 Zkvalitnění	ubytovacího	zařízení	 MAS	č.	2	 PRV/F4	-	Podpora	investic	na	založení	 Žadatel	odvolal
	 	 	 nebo	rozvoj	nezemědělských	činností	 žádost
18/002/19210/453/023/003516	 Pořízení	přepravního	vozu	na	balíky	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků	 V	realizaci

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009011	 Dětský	klub	při	ZŠ	Dříteč	 3.	výzva	MAS	 Region	Kunětické	hory-OPZ-Prorodinná	opatření-II	 V	realizaci	
	 	 	 OPZ/O4	Prorodinná	opatření

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007327	 Chodník	Veská	-	I.	část	 1.	výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava	 V	realizaci
	 	 Region	Kunětické	hory
	 	 -IROP-Doprava-I
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007326	 Chodník	Dražkov	-	I.	část	 1.	výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava	 Podána	Žádost		
	 	 Region	Kunětické	hory	 	 o	platbu
	 	 -IROP-Doprava-I

* Jedná se o částky, které představenstvo schválilo na základě předložených žádostí o podporu/dotaci, nejsou zde zahrnuty 
korekce ŘO/SZIF, změny v důsledku realizace projektu ani případné odstoupení žadatele od realizace projektu.



      Oblast  2015   2016    2017-2018
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Příloha
Vyhodnocení plnění ukazatelů v rámci Strategie spolupráce obcí MAS RKH, tj. „Specifický cíl 1.3: 

Zdokonalovat služby místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci v regionu i mimo něj“ za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017 byla podpořena z projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, 
r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284.

Výroční zprávu za rok 2018 vydal v roce 2019 © MAS Region Kunětické hory, z.s., Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
Foto a text: archiv MAS RKH, kancelář MAS RKH, Pavel Vítek. Grafické zpracování a tisk: Pavel Vítek, Josefa Ressla 2279, 530 02 Pardubice, počet: 100 ks


