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Region HANÁ v roce 2016 fungoval na území 48 obcí.
Region HANÁ v současnosti zahrnuje území o ploše 426,23 km2 v rovinaté oblasti Hané západně
od města Olomouce a v navazující kopcovité krajině východního cípu Zábřežské vrchoviny Zahrnuje
celé území Mikroregionu KOSÍŘSKO (obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Slatinky, Těšetice, Hněvotín
Luběnice, Ústín a Olšany u Prostějova), část území Mikroregionu Litovelsko (obce Náměšť na Hané,
Senice na Hané, Loučka, Loučany, Bílsko, Senička a Olbramice), území Mikroregionu Kostelecko
(obce Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov,
Lešany, Pěnčín, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín), a od roku 2009 i Mikroregion Konicko
(Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Kladky,
Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol,
Jesenec).
Významnými vrchy v regionu jsou Velký Kosíř s 442 metry nad mořem, významná hanácká hora, a dále
vrchy Rampach, Stráň a vrch Na Skalách (564 m.n.m.). Regionem protékají potoky Blata, Slatinka,
Zlatá Stružka, Šumice, Deštná, Pilavka a Špraněk.
Region HANÁ tvoří 48 obcí a žije zde 40 212 obyvatel (stav k 1. 1. 2016). Největšími obcemi podle
počtu obyvatel jsou Lutín, Kostelec na Hané, Konice, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Hněvotín a
Olšany u Prostějova. V osmi obcích žije méně než 250 obyvatel, ve dvaceti dvou obcích žije méně
než 500 obyvatel.
V čele spolku stojí předseda a dva místopředsedové. Základními orgány spolku jsou: valná hromada,
rada spolku, revizní výbor a výběrová komise.

I. Základní informace o RH
Region HANÁ byl registrován jako občanské sdružení pod č.j.:VS/1-1/567469/04-R u Ministerstva vnitra
ČR. Na Valné hromadě 2/2013 v Čelechovicích na Hané v prosinci byla schválena změna stanov ve
smyslu přejmenování dle nového občanského zákoníku – na zapsaný spolek, tedy Region HANÁ, z.s.
V roce 2014 byla podána registrace na Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc, kde jsme byli
zaregistrováni jako zapsaný spolek pod spisovou značnou L6271.

Kontakty:
IČ: 26656426
Jméno: Region HANÁ, z.s.
Adresa: Náměstí T.G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané
Právní forma: zapsaný spolek
Datum vzniku: r. 2004
Telefon: +420 585 754 622
e-mail: region.hana@seznam.cz
internetové stránky: www.regionhana.cz

II. Území Regionu HANÁ
Území Regionu HANÁ se rozkládá na katastrálním území 48 členských obcí. Toto území bylo tvořeno
postupně, základem byly obce z Mikroregionu Kosířsko a část obcí z Mikroregionu Litovelska, postupně
se připojily obce z území mikroregionů Kostelecko a Konicko.
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Přehled obcí a jejich zástupců Regionu HANÁ:

Obec
Bílovice - Lutotín
Bílsko
Bohuslavice
Brodek u Konice
Březsko
Budětsko
Čechy pod Kosířem
Čelechovice na Hané
Drahanovice
Dzbel
Hačky
Hluchov
Hněvotín
Horní Štěpánov
Hvozd
Jesenec
Kladky
Konice
Kostelec na Hané
Laškov
Lešany
Lipová
Loučany
Loučka
Luběnice
Ludmírov
Lutín
Náměšť na Hané
Ochoz
Olbramice
Olšany u Prostějova
Pěnčín
Polomí
Ptení
Raková u Konice
Rakůvka
Senice na Hané
Senička
Skřípov
Slatinice
Slatinky
Smržice
Stařechovice

Obyvatel

Starosta obce, zástupce v RH

523
226
446
840
213
431
1057
1312
1688
252
101
353
1778
936
617
297
353
2773
2879
572
381
716
644
208
448
568
3206
2020
192
221
1728
760
152
1083
203
97
1808
346
342
1553
587
1664
538

Miroslav Hochvald
Jaroslav Žák
Roman Jedlička
Radomír Novák
Jiří Zajíček
Jiří Sedláček
Milan Kiebel
Jarmila Stawaritschová
Ivo Richter
Jana Konečná
Josef Vychodil
Vladimír Dvorský
Jaroslav Dvořák
Vladimír Svoboda
Josef Šmíd
Jan Kvapil
Josef Hofman
František Novák, Jaroslav Procházka
František Horák
Ladislav Jedlička
Stanislav Faltýnek
František Šustr
Josef Kurfürst, Petr Kohoutek
Leo Kordas
Jan Blaho
Jana Grézlová
Antonín Bábek
Marta Husičková
Martin Bílý
Vítězslav Bednář
Milan Elfmark
Ladislav Popelář
Stanislav Pišťák
Jiří Porteš
Petr Hajkr
Josef Mikulka
Michal Tichý
Jiří Matoušek, Veronika Doleželová
Miroslav Kadlec
Ondřej Mikmek
Jaromír Crha
Hana Lebedová
Pavlína Menšíková
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Stražisko
Suchdol
Těšetice
Ústín
Zdětín
Region HANÁ

437
621
1275
430
337
40 212

Jaroslav Kröner
Jitka Zahálková
Hana Rozsypalová, Alena Mašláňová
Jana Chalupová
Robert Kříž

Stav k 1. 1. 2016

III. Valná hromada Regionu HANÁ
V roce 2016 se uskutečnilo jedno zasedání valné hromady.
1) VH 1/2016 proběhla v Náměšti na Hané 7. 3. 2016. Na valné hromadě byla schválena:
- výroční zpráva Regionu HANÁ za rok 2016 včetně účetní závěrky a převodu výsledku
hospodaření za rok 2016
- plán činnosti na rok 2016
- rozpočet na rok 2016
- strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na roky 2014 – 2020.

IV. Rada Regionu HANÁ
Rada v roce 2016 pracovala ve složení, které vycházelo z voleb na valné hromadě 24. 6. 2015:
Městys Náměšť na Hané, zastoupený Mgr. Martou Husičkovou, fyzická osoba Ing. Miroslav Mačák,
obec Čelechovice na Hané, zastoupená Jarmilou Stawaritschovou, město Konice, zastoupené Bc.
Jaroslavem Procházkou, obec Slatinky, zastoupená Jaromírem Crhou, fyzická osoba Ing. Pavel
Solovský, fyzická osoba Ing. Jan Tichý, fyzická osoba Zdenka Žáková, fyzická osoba Ing. Milan
Kubíček.
V čele rady stojí předsedkyně Mgr. Marta Husičková (městys Náměšť na Hané) a dva
místopředsedové Ing. Miroslav Mačák (FO), Jarmila Stawaritschová (obec Čelechovice na Hané).
Členy rady nadále zůstávají: Bc. Jaroslav Procházka (město Konice), Jaromír Crha (obec Slatinky), Ing.
Pavel Solovský (FO), Ing. Jan Tichý (FO), Zdenka Žáková (FO), Ing. Milan Kubíček (FO).
V roce 2016 proběhlo sedm zasedání Rady Regionu HANÁ. Usnesení z Rady jsou vyvěšovány na
stránkách www.regionhana.cz, v sekci dokumenty.

V. Revizní výbor Regionu HANÁ
Revizní výbor v roce 2016 pracoval ve složení:
Zdena Koppová (FO), Josef Žák (FO), Ing. Michal Tichý (obec Senice na Hané), Ing. Miroslav Hochvald
(obec Bílovice – Lutotín), SPES Slatinice, o.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem.
Předsedkyně:
Zdena Koppová (FO)
Členové RV ostatní: Josef Žák (FO), Ing. Michal Tichý (obec Senice na Hané), Ing. Miroslav
Hochvald (obec Bílovice – Lutotín), SPES Slatinice, o.s., zastoupený Mgr. Milošem Kurucem.
V roce 2016 se výbor sešel dvakrát. Provedl inventarizaci majetku MAS a zkontroloval plnění usnesení
z valné hromady ze 7. 3. 2016.

VI. Výběrová komise Regionu HANÁ
Vzhledem k ukončení programu Leader a proto, že nové plánovací období se zatím nerozjelo, výběrová
komise neměla v roce 2016 žádné jednání.
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Zvolená komise byla připravena pracovat ve složení:
Michal Sirotek, Lubomír Novák, obec Dzbel zastoupena Janou Konečnou, Český svaz chovatelů
zastoupený Františkem Vychodilem, Okresní hospodářská komora zastoupena Helenou Chalánkovou,
LPM Obaly Pavel Mikulka, Marie Müllerová, Trilobit, o. p. s. zastoupený Marcelou Halovou, Jaroslav
Bokůvka, Alena Mašláňová, SDH Brodek u Konice zastoupený Josefem Havelkou.

VII. Sekretariát RH
V roce 2016 pracoval sekretariát Regionu HANÁ v následujícím složení:
Hlavní manažer MAS:
Manažer pro realizaci CLLD:
Animátor škol a školských zařízení:
Účetní:

Ing. Jaroslav Brzák
Ing. Nela Kalábová
Bc. Petr Husička
Ing. Iveta Botková

Pracovníci kanceláře MAS zapojení do projektů MAP (místní akční plán vzdělávání ORP Konice,
Prostějov, Olomouc):
Mgr. Marta Husičková
Ing. Jaroslav Brzák
Mgr. Pavla Valentová
Ing. Ludmila Solovská
Bc. Petr Husička
Ing. Kateřina Vičarová
V průběhu roku jsme umožnili stáže studentům z vysokých škol, především z Univerzity Palackého
v Olomouci.

VIII. Činnost RH v roce 2016
V roce 2015 byl dokončován projekt spolupráce pod názvem „Dobrovolní hasiči – historie a
budoucnost“. MAS zažádala o proplacení tohoto projektu a zaslala závěrečnou zprávu na SZIF.
Tradičně se organizovaly aktivity, které jsou popsány v další části výroční zprávy.
Celý rok 2015 byl ve znamení přípravy nové strategie MAS. Scházel se programovací výbor a pracovní
skupiny k jednotlivým tématům, které bude obsahovat strategie. Jednou z podmínek schválení strategie
byla i žádost o standardizaci MAS. Tato žádost byla podána na konci roku 2015.
V průběhu roku probíhaly projekty Svazu měst a obcí ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností" a projekt Svazu místních
samospráv „MAS jako nástroj obcí pro efektivní chod úřadů“.
Součástí přípravy na nové plánovací období bylo i podání žádosti na projekt Místní akční plán
vzdělávání v ORP Konice. MAS Region HANÁ je součástí i dalších projektů na toto téma, protože leží
na území ORP Prostějov a Olomouc.
Z dalších aktivit Regionu HANÁ v roce 2016:
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Podpora MAS z Olomouckého kraje
Z důvodů neustálého prodlužování procesu schvalování strategie CLLD se MAS z území olomouckého
kraje domluvily, že požádají Olomoucký kraj o pomoc při financování chodu MAS. Výsledkem byla
půjčka ve výši 400 000,- Kč, která měla být nejdříve vrácena na konci listopadu 2016, posléze tato
podmínka byla zmírněna a půjčka má být vrácena v červnu 2017. Vedení KS MAS jednalo s
náměstkem hejtmana a jeho prostřednictvím požádalo o případné prominutí této půjčky.
Starostenské sezení
V roce 2016 proběhla dvě setkání starostů Regionu HANÁ pod názvem „Starostenské sezení“.
Starostové vždy byli informováni o nejdůležitějších aktivitách MAS pro nejbližší období. Starostové byli
informováni o průběhu schvalování strategie CLLD, o budoucích výzvách MAS a jejich zaměření.
První setkání se uskutečnilo 21. 6. 2016 ve Slatinkách. Na setkání se řešila strategie CLLD, příprava
investičních záměrů a komunitní centra. Dále se starostům jako zástupcům zřizovatele představila
možnost čerpání finančních prostředků pro školy prostřednictvím šablon.
Druhé setkání se uskutečnilo 8. 12. 2016 opět ve Slatinkách, kde se řešila problematika oblasti investic
do bezpečnosti v obci - chodníků, investice do škol a neformálního vzdělávání, komunitních center,
zájem o realizaci příměstských táborů či dalších prorodinných opatření, Podány byly aktuální informace
z Programu rozvoje venkova v rámci MAS.
Programy rozvoje obcí (PRO) a Strategie mikroregionu Kostelecko
Každá obec by měla mít zpracován svůj vlastní PRO, pro potřeby národních dotačních programů i pro
potřebu řízení rozvoje obce. U většiny členských obcí starší strategické dokumenty již často pozbyly
platnost, a MMR připravilo novou metodiku pro PRO. O pomoc při zpracování PRO požádalo 36 obcí.
Programy byly zpracovány kanceláří bezplatně.
PRO se skládá z těchto částí:
- analytická část: detailní charakteristika obce (z hlediska demografie, školství, hospodářství, cestovního
ruchu, infrastruktury …), SWOT analýza (stanovení silných a slabých stránek obce, příležitostí a
hrozeb), problémová analýza (stanovení největších problémů v obci a stanovení priorit problémů) a
dotazníkové šetření (oslovení občanů obce a vyhodnocení dotazníkového šetření).
- návrhová část: stanovení vize obce, stanovení opatření a priorit (projektových záměrů do roku 2020
včetně nákladů, uvedení zodpovědnosti a termínu realizace záměru.)
- podpora realizace (způsob zajištění řízení organizace k naplňování PRO).
- přílohy: digitalizovaný stav místních komunikací a chodníků.
Sekretariát MAS děkuje všem zastupitelům obcí a členům programovacích týmů, kteří se spolupodíleli
na tvorbě PRO.
Vytvořené PRO mají napomoci obcím ukázat cestu, jak dál směřovat vývoj obce v dalších letech a jsou
v mnohých případech podmínkou pro čerpání dotací.
Nezbytným dokumentem pro dobrovolné svazky obcí je strategie území mikroregionu. Představitelé
mikroregionu Kostelecko se obrátili na kancelář o pomoc s přípravou této strategie, která byla v roce
2016 zpracovávána a měla by být schválena valnou hromadou mikroregionu v roce 2017. Součástí
prací na strategii bylo i vytvoření webových stránek mikroregionu.
MAS pomáhá školám a školským zařízením
V rámci projektu zjednodušeného vykazování, pod názvem „šablony“ pomáhá kancelář MAS
metodickou pomocí s výběrem vhodných šablon, a vyplňování žádostí a šablon v systému MS2014+, a
provádí školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ. V případě mateřských škol jsou šablony umožněny
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poprvé. Z celého území se o pomoc při řešení šablon přihlásilo 25 škol z celkových 36 škol v regionu
(MŠ a ZŠ).
Ačkoli pomoc ze strany MAS je zdarma, nevyužily tuto možnost některé školy (cca 5 škol), a šablony
řeší prostřednictvím komerčních poradenských subjektů. Lze konstatovat, že některé základní školy
možnost šablon dříve nevyužívaly a nyní se do této aktivity zapojily, právě díky pomoci MAS.
Šablony MŠ: nejčastěji používanými šablonami jsou – šablony chůva a vzdělávání pedagogů.
Šablony ZŠ: nejčastěji používanými šablonami jsou – doučování, vzdělávání pedagogů, klub zábavné
logiky a čtenářský klub.
Pomoc MAS školám zahrnuje metodickou pomoc při výběru vhodné šablony, školení pro žadatele,
konzultační činnost při realizaci, metodickou pomoc při kontrole na místě, metodickou pomoc při
zpracování zpráv, podpora při realizaci atd.
Podpora pro jednu školu se pohybuje v rozmezí cca 230 000 Kč až po 1 413 000 Kč. V rámci šablon
podaných v roce 2016 bude pro školy v regionu získáno cca 8 429 467,- Kč.
MAS pomáhá spolkům
Vzhledem ke změně Občanského zákoníku musela být občanská sdružení změněna na novou právní
formu organizace. Protože součástí členské základny jsou i neziskové organizace, pomáhala kancelář
MAS některým neziskovým organizacím v regionu s překlopením občanského sdružení např. na spolek,
s úpravou stanov a s registrací stanov u rejstříkového soudu.
MAS pomáhá zemědělcům
V rámci členské základny byla vytvořena pracovní skupina Zemědělci, která se scházela zejména
v první části roku k připomínkování a k tvorbě strategie. Z pracovní skupiny vzešla řada požadavků na
realizaci individuálních projektů zemědělců. MAS Region HANÁ s přípravou a podáním projektů
některým zemědělským subjektům pomáhala.
V rámci Programu rozvoje venkova 3. kola kancelář MAS podala ve spolupráci se žadateli žádost o
dotaci na pořízení zemědělské techniky v rámci rostlinné výroby a pořízení diskové žací lišty pro
zajištění krmiva v základní živočišné výrobě.
Kancelář MAS zpracovala individuální projekty pro zemědělské podnikatele za cca 1,5 mil Kč.
MAS pomáhá svým členským obcím s drobnými dotacemi
MAS pomáhala obcím s dotacemi v rámci dotačního titulu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova. O
tuto pomoc požádali obce Rakůvka, Těšetice, Bílsko, Březsko. Dotace se týkaly např. obnovy
kamenného kříže, stavební úpravy místních komunikací, úprava schodiště před kaplí ve Vojnicích či
oprava kaple
Dále MAS zpracovala žádost o dotaci do POV Olomouckého kraje obcím Hačky, Stařechovice, Bílovice
– Lutotín, Laškov, Budětsko.
V rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství kancelář pomohla podat žádosti obcím Bílovice –
Lutotín, Bílsko, Smržice a Kostelec na Hané.
MAS zpracovávala žádosti i pro sbory dobrovolných hasičů na svém území a to SDH Bílovice – Lutotín,
SDH Laškov, SDH Stařechovice a SDH Drahanovice.
Všechny žádosti zpracovávala kancelář MAS pro členské obce bezplatně.
Hanácký cestovatel
Hanácký cestovatel v roce 2016 neproběhl, z důvodu vytížení kanceláře MAS a
z důvodu hledání nových atraktivnějších způsobů realizace Hanáckého cestovatele. Pro

str. 7

REGION HANÁ, z.s.
Výroční zpráva 2016

rok 2017 se předpokládá inovace soutěže pro zapojení mladé generace - navázání spolupráce
s organizací, která se zabývá geocachingem.
Česko – polská spolupráce
Vedení MAS rozhodlo o přípravě projektů v rámci programu Česko – polské spolupráce. Jednalo se o
projekty s městem Szczytná: Kostely se otevírají turistům a Tradiční řemesla stále živá. Tyto projekty
prošly úvodním hodnocením a byly kanceláří zpracovány do finální podoby. Bohužel však polská strana
nedodala potřebné přílohy a proto oba naše projekty byly vyřazeny z hodnocení.

Exkurze Slovinsko 2016
Členové a starostové MAS Region HANÁ se v říjnu 2016
zúčastnili Exkurze do Slovinska a Rakouska. Cílem
poznávací cesty bylo seznámení se s rozvojem obcí, jejich
architektonickým řešením, a s projekty realizovanými
v obcích s podporou EU. Navštívili jsme slovinské město
Slovinske Konjice, město Podčetrtek, hlavní město
Ljubljana, přímořské městečko Piran, lázeňské město Bled,
areál zimních sportů Planica, a na závěr jsme navštívili
intuitivní muzeum zvuku v Gmündu. Součástí exkurze bylo
získávání zkušeností ve Slovinsku, návštěva jednotlivých
obcí, projektů financovaných z EU.
Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice
MAS Region HANÁ je nositelem projektu s názvem Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice. Projekt
je realizován v období od roku 2016 do roku 2018.
Hlavním cílem projektu je do roku 2017 vybudovat funkční partnerství mezi aktéry školství v území ORP
Konice. Současně je cílem vytvořit strategický dokument - stanovit priority v oblasti vzdělávání s
následnou realizací projektu. Investiční priority stanovíme prostřednictvím nástrojů akčního plánování.
Jedním z výstupů projektu je dohoda o spolupráci v území na aktivitách místního akčního plánování
vzdělávání. Cíle ve strategii musí být dostatečně specifické, měřitelné, jsou projednávány v území, jsou
odsouhlaseny a odráží skutečné potřeby, mají jasně stanovený termín dosažení.
Komplexně je cílem projektu zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území
ORP Konice.
Dílčím cílem projektu je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15
let. MAP rozvoje vzdělávání obsahuje tři povinná opatření:

1.

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita

2.

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

V rámci projektu byl vytvořen řídící a realizační tým a pracovní skupiny, které realizují tento projekt.
Pracovní skupiny jsou rozděleny dle povinných témat vzdělávání na:
-

Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání
Mateřské školy
Polytechnické vzdělávání a matematická gramotnost
Přírodní vědy, environmentální výchova

Součástí projektu jsou vzdělávací akce pro jednotlivé cílové skupiny:
- Pedagogové, žáci, zástupci neziskových organizací, zástupci zřizovatelů, rodiče.
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Jedná se například o tyto vzdělávací akce: Příroda je pestrý dům ve Sluňákově, workshop
pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy mateřských škol - předávání praxe učitelům od
PPP, inkluze v MŠ, Workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy základních škol předávání odbornosti ze strany pedagogicko-psychologických poraden pro základní školy.
Více na webových stránkách MAS Region HANÁ, odkaz: https://www.regionhana.cz/cs/map-orp-konice/
Místní akční plán vzdělávání v ORP Prostějov
MAS Region HANÁ zastupuje v MAP ORP Prostějov v řídícím týmu Mgr. Marta Husičková a Ing.
Jaroslav Brzák. Bc. Petr Husička je součástí realizačního týmu. MAP v ORP Prostějov je rozdělen mezi
MAS na jejímž území se školy a školská zařízení nacházejí. V našem případě se jedná 11 škol
(Bílovice – Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Kostelec na Hané, Laškov, Olšany u
Prostějova, Pěnčín, Ptení, Slatinky, Smržice, Stařechovice). V rámci projektu jsou pořádány školení,
např. na téma inkluze, zápis do prvních tříd, čtenářská gramotnost a další.
Na území MAS Region HANÁ dále proběhl sběr projektových záměrů v oblasti školství.
Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc
Území MAS, které leží v ORP Olomouc je rovněž zapojeno v projektu MAP Olomouc. MAS Region
HANÁ zastupuje v MAP ORP Olomouc v řídícím týmu Mgr. Marta Husičková a Ing. Jaroslav Brzák. Na
území MAS Region HANÁ dále proběhl sběr projektových záměrů v oblasti školství. V rámci projektu
jsou pořádány školení, např. na téma inkluze, čtenářská gramotnost a další.
Zástupci ze škol a spolků tvoří v MAP ORP Olomouc pracovní skupiny k jednotlivým tématům, např.
pracovní skupina mateřské školy, inkluze, matematická a čtenářská gramotnost.

Příprava Integrované strategie území Regionu HANÁ
Jedním z hlavních úkolů roku 2016 bylo podání strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD
Community Led Local Developement) pro období 2014 – 2020. Strategie byla podána v březnu 2016 a
v průběhu roku procházela průběžným hodnocením a požadavkům na doplnění ze stran ministerstev
(MMR. MZe, MPSV). K datu konání valné hromady však ještě strategie nebyla schválena, proběhlo 2.
kolo formálního a věcného hodnocení. Schválení strategie se očekává na počátku května.
Strategie bude realizována především pomocí 3 „Programových rámců“, ve kterých má naše území do
roku 2020 rezervováno celkem cca 85 mil. Kč. Strategie je široká, pro všechny oblasti
socioekonomického rozvoje regionu. Programové rámce pomohou naplnit pouze část cílů. V ostatních
oblastech bude MAS jednak sama připravovat a realizovat projekty, a jednak především pomáhat
subjektům z území a členům MAS s iniciací, přípravou a realizací individuálních projektů.
Strategie má navrženo 5 rozvojových oblastí:


I. PODPORA ZLEPŠENÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY REGIONU



II. ROZVOJ OBCÍ



III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ



IV. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE



V. VZDĚLÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Tyto oblasti jsou dále členěny na priority a opatření.
3 hlavní programové rámce s hlavním zacílením podpory jsou následující:
- Programový rámec IROP:

- MMR / CRR
- oblast podpory školství
- sociální oblast vč. komunitních center
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- bezpečnost, chodníky, nemotorová doprava
- Programový rámec PRV

- MZE
- oblast podpory zemědělského sektoru, zemědělství a zpracování
- podpora drobných podnikatelů (i nezemědělských) - nejrůznější oblasti
- technika pro lesnictví

- Programový rámec OPZ

- MPSV
- oblast sociální, sociální služby
- sociální práce nad rámec zákona o soc. službách
- komunitní centra
- prorodinná opatření (dětské skupiny, družiny, příměstské tábory,
rodinná centra apod.)

Výstupy, včetně strategie, jsou dostupné na stránkách Regionu HANÁ www.regionhana.cz. Dle výše
uvedených informací a postupů schvalování předpokládáme vyhlašování prvních výzev v červnu 2017.
Propagační materiály
Mezi tradiční propagační materiály patří stolní kalendář MAS Region HANÁ, který se setkává s velkým
ohlasem díky informacím o akcích v jednotlivých obcích a zajímavostech z těchto obcí. Kalendář na rok
2017 byl na téma Známé neznámé z Regionu HANÁ. Předpokládáme, že podklady sloužící ke vzniku
tohoto kalendáře využijeme pro tvorbu nových propagačních materiálů pro MAS. Vydání těchto
propagačních materiálů závisí od finančních prostředků, které budou uvolněny po schválení režijních
nákladů MAS v roce 2017.
Drobné propagační materiály pro prezentaci MAS budou rovněž řešeny dle výše schválených režijních
nákladů v roce 2017.
Část propagačních materiálů bude v rámci projektu MAP pořízena až v roce 2017.
Účast na konferencích, prezentace MAS
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších
významných akcích, seminářích a konferencích. Řadu takových propagačních akcí MAS přímo
pořádala nebo spolupořádala. Šlo například o:

Únor
Duben
Květen

Červen

Červenec
Srpen

Seminář Administrace výzev v rámci CLLD, Praha
Úvodní workshop KAP Olomouc
Školení NIDV Brno
Společné vzdělávání a OP VVV – seminář k šablonám, Olomouc
Školení tvorba šablon OP VVV, Praha
Návštěva delegace
Semináře pro MAS k výzvě č. 03_16_047 - Výzva pro MAS na podporu
strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Olomouc
Školení Místní akční plán vzdělávání, Praha
Školení tvorba šablon OP VVV, Praha
Seminář pro příjemce Výzva č. 02_15_005 MAP rozvoje vzdělávání, Místo
konání: Harfa Office Park, Praha
Workshop Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS
Seminář Komunitní centra, Olomouc

str. 10

REGION HANÁ, z.s.
Výroční zpráva 2016

Září

Říjen

Listopad

Prosince

Slavnostní předání ocenění Vesnice roku Olomouckého kraje pro obec
Hněvotín
3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, Olomouc
Setkání příjemců Ipo MAP na Infopanel v Centru podpory, NIDV, krajské
pracoviště Olomouc, Wellnerova 25
„Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS“, Olomouc
Exkurze Slovinsko 2016 se členy MAS Region HANÁ
Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě "Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání" IROP
Národní konferenci VENKOV 2016, Litoměřice
Školení manažerů MAS k užívání CSSF, Olomouc
Školení CSSF, druhá vlna, Olomouc
Webinář 1 - Vytváření organizačních struktur
Webinář 2 - Analytická část MAP
Školení tvorba šablon, Praha
Webinář 3 - Návrhová část MAP
Webinář 4 - Monitoring a evaluace
Webinář 5 - Akční plán

Další aktivity MAS Region HANÁ:
- účast na aktivitách systému regionálního značení HANÁ regionální produkt, certifikace regionálních
producentů. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Místopředseda Ing. Miroslav Mačák pracoval jako
předseda certifikační komise.
- účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
- nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Bystřička, MAS Hanácký venkov, Slovensko: Požitavie –
Širočina), proběhlo několik setkání.

IX. Technické vybavení Regionu HANÁ
Region HANÁ vlastní následující technické vybavení, které je k dispozici k zapůjčení členům a dalším
subjektům z území MAS:
Velkoprostorový stan 16x8m je čtyřmodulový. Tento stan je zapůjčován obcím a členům RH. Cena za
jeho zapůjčení je pro člena pouze za náklady 5 000 Kč. V ceně půjčovného je odborná obsluha stanu,
dovoz a odvoz na místo postavení. Důležité je asistence 4 osob ze strany objednavatele, které
pomohou s jeho stavbou. Podmínka dalších 4 osob pro stavbu, ale i demontáž je nezbytná, kvůli
rychlosti postavení tohoto stanu a v neposlední řadě kvůli bezpečnosti osob stavějících stan.
Důležité změny týkající se výpůjčky stanu pro rok 2017 jsou na webových stránkách Regionu HANÁ.
Historický stan (typ templ), který má velikost 11x5,7m. Stan je vyroben z plátna. Jedná se pouze o
jeden velký modul. Pro stavbu tohoto stanu je potřeba minimálně 4 osob. Stavba stanu a jeho
vyzvednutí je řešena vždy osobou, která si tento stan vypůjčuje. Cena pro zapůjčení je pro člena RH
stanovena na 500 Kč a pro ostatní je cena stanovena ve výši 1 000 Kč.
Doplňkové vybavení: dřevěné podium, které je ve velikosti historického stanu. Podium se skládá z
několika modulů, které do sebe vzájemně zapadají. Vypůjčení podia je zadarmo pro členy RH.
Vypůjčitel si však pro podium musí přijet do kanceláře MAS. Stavbu podia si zajišťuje každý vypůjčitel
samostatně, a to i jeho odvoz a dovoz zpět do skladu MAS.
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Hudební aparatura, kterou může obsluhovat jen odborně proškolená osoba. Cenou za vypůjčení
aparatury je zaplacení proškolené obsluhy plus cestovních nákladů. Hudební aparatura se skládá ze 4
reproduktorů, stageboxu, 4 bezdrátových mikrofonů, 4 náhlavních souprav a 6 drátových mikrofonů.
V případě zájmu je možné se po telefonické, či e-mailové komunikaci domluvit na výpůjčce daného
vybavení, výpůjčku schvaluje Rada MAS. Více informací vč. fotografií naleznete na stránkách
www.regionhana.cz – záložka naše aktivity – vybavení k zapůjčení.

XI. Zpráva Revizního výboru za rok 2016
Revizní výbor se sešel v roce 2016 dvakrát, v termínech 26. 2. 2016 a 25. 10. 2016.
Revizní výbor se v roce 2016 zabýval:
- inventarizací za rok 2015 - byl zjištěn účetní stav a ocenění majetku a závazků podle účetní
uzávěrky
- kontrolou nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku
- kontrolou výsledku auditu a ověření účetní závěrky za rok 2015
- kontrolou usnesení VH ze dne 7. 3. 2016 a plnění usnesení
Tato zpráva vychází ze zápisů jednání revizní komise.
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XII. Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Výsledovka 2016
Příloha k účetní závěrce 2016
Rozvaha 2016
Fotodokumentace
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Příloha č. 1 – Výsledovka 2016
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Příloha č. 2 – Příloha k účetní závěrce 2016
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Příloha č. 3 – Rozvaha 2016
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Příloha č. 4 - Fotodokumentace
Exkurze Slovinsko

Vzdělávací akce pro pedagogy v rámci MAP ORP Prostějov a MAP ORP Konice
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Zasedání Rady MAS

Dílčí seminář k výzvě IROP a CLLD

Zasedání ŘV MAP Konice

Seminář pro školy - MAP
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