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1 O MAS Lanškrounsko, z. s. 
 

1.1 Profil MAS Lanškrounsko 

 

1.1.1 Základní informace a cíle 

 

 Název: Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. 
 Právní subjektivita: zapsaný spolek 

 Adresa: J. M. Marků 12, Lanškroun, 563 01 

 Kontaktní údaje: předsedkyně Lenka Kněžourová 

  tel.: 732 670 484, email: info@maslanskrounsko.cz 

  ID datové schránky: 4st4ajp 

 Webové stránky: http://www.maslanskrounsko.cz 

 

 

Místní akční skupina Lanškrounsko (dále jen „MAS Lanškrounsko“) je spolkem fyzických 
a právnických osob na území regionu Lanškrounsko, jejichž společným zájmem je zejména: 

 

a) zajištění trvale udržitelného života regionu MAS Lanškrounsko, 

b) zajištění naplňování principu partnerství, které spočívá v mezisektorové spolupráci mezi 

veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími 
subjekty a občany, a které je založené na principech metody LEADER, 

c) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního 
prostředí a kulturního dědictví regionu MAS Lanškrounsko, 

d) zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS 

Lanškrounsko. 
 

Vznik MAS Lanškrounsko inicioval svazek obcí Lanškrounsko v roce 2012. MAS 

Lanškrounsko byla založena jako občanské sdružení a od 1. 1. 2014 se stala zapsaným spolkem. 
Je otevřeným subjektem pro všechny, kteří mají zájem se jakoukoliv formou podílet na rozvoji 
území Lanškrounska, a to jak na přípravě strategických dokumentů, tak  
na naplňování cílů strategie finanční podporou projektů veřejných, neziskových  
i podnikatelských subjektů. 

 

 

https://maslanskrounsko.cz/
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1.1.2 Územní působnost MAS 

V územní působnosti MAS Lanškrounsko je 15 obcí, tedy většina obcí regionu 
Lanškrounsko, s celkovým počtem obyvatel 18 366 obyvatel (k 1. 1. 2019). Mapa obcí  
v územní působnosti a přehledová mapa okolních MAS je uvedena dále.  

Celková rozloha území je 186,66 km2. Hustota zalidnění je 98 obyv./km2,  

pro porovnání hustota zalidnění Pardubického kraje je 114 obyv./km2. 

 

 
Obec 

Počet  Rozloha 
Obec 

Počet  Rozloha 
 

obyvatel 
 

[ha] obyvatel 
 

[ha]      

         

 Albrechtice 470 1006,6 Ostrov 684 1848,7 

 Anenská Studánka 175 790,6 Rudoltice 1915 1592,7 

 Cotkytle 396 1864,1 Sázava 563 567,6 

 Damníkov 698 1271,9 Strážná 109 1062,6 

 Krasíkov 312 509,5 Tatenice 875 2682,3 

 Lanškroun 9991 2065,4 Trpík 84 359,3 

 Lubník 354 508,9 Žichlínek 1005 1076,3 

 Luková 735 1459,2 MAS Lanškrounsko 18366  18665,7 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný sektor

Neziskový 
sektor

Soukromý 
sektor

MAS 
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1.1.3 Současní členové MAS 

K 31. 12. 2019 má MAS Lanškrounsko 32 členů. Z toho je 15 neziskových subjektů,  
11 ze soukromého sektoru a 6 subjektů z veřejné sféry. Tabulka se členy a graf zastoupení 
k 31. 12. 2019 jsou uvedeny dále. 

 

 

 

 Název subjektu 

Sektor neziskový 

1 Cyklotrénink-František Trkal o.s. 
2 Český kynologický svaz – Základní kynologická organizace Luková 

3 Jezdecká společnost Sára Luková-Lanškroun 

4 Rodinné centrum Dětský svět 

5 RODO – Rodiče pro Dobrák, z. s. 

6 Sbor dobrovolných hasičů Lubník 

7 Sbor dobrovolných hasičů Luková 

8 Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice 

9 Sbor dobrovolných hasičů Tatenice 

10 Sbor dobrovolných hasičů Žichlínek 

11 Sportovní jezdecký klub při SZeŠ v Lanškrouně 

12 TJ Lanškroun, z. s. 
13 TJ Sokol Lubník 

14 TJ Sokol Rudoltice 

15 Western Sports Association, z. s. 

 

 

46,8

34,4

18,8

Struktura členů MAS Lanškrounsko, z. s. k 31. 12. 2019 podle 

rozdělení do sektorů (v %)

Neziskový sektor Soukromý sektor Veřejný sektor

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
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Sektor veřejný 

16 Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun 

17 DSO Lanškrounsko 

18 Město Lanškroun 

19 Obec Ostrov 

20 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

21 Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí 

Sektor soukromý 

22 Agrochem a.s. Lanškroun 

23 Brýdl, s.r.o. 
24 Jatka Lanškroun s.r.o. 
25 Farma Kněžour 

26 KOVO Koudelka s.r.o. 

27 Mgr. Miloš Krejčí 
28 Robert Purkert 

29 Sklenářství Šulák s.r.o. 
30 Ing. Věra Smejkalová 

31 Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. 
32 Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 

 

Více informací ke členům na webu MAS - https://maslanskrounsko.cz/mas/clenove-mas/ 
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1.2 Orgány MAS Lanškrounsko a jejich činnost 

V souladu s platnými stanovami má MAS Lanškrounsko k 31. 12. 2019 tuto organizační 
strukturu: 

 

Nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Lanškrounsko je Valná hromada, která je tvořena 
všemi členy – partnery MAS Lanškrounsko. Valná hromada MAS Lanškrounsko,  
z. s. se v roce 2019 sešla na svém jednání celkem třikrát – v lednu, červnu a v listopadu. 

 

 

https://maslanskrounsko.cz/
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Rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny Lanškrounsko je Rada MAS Lanškrounsko, která 
se v roce 2019 sešla pětkrát. 

 

K 31. 12. 2019 má Rada MAS Lanškrounsko toto složení: 
 

Lenka Kněžourová – předsedkyně MAS Lanškrounsko (Farma Kněžour) 
MVDr. Josef Vinduška – místopředseda MAS Lanškrounsko (ZOD Žichlínek) 

Ing. Kristýna Indrová – členka Rady MAS (DSO Lanškrounsko) 
Ing. Darie Kotyzová – členka Rady MAS (Jezdecká společnost Sára Luková-Lanškroun) 
Jan Koudelka – člen Rady MAS (Kovo Koudelka s. r. o.) 

 

 

Výběrovým orgánem, jehož náplní je výběr projektů k finanční podpoře k plnění záměrů a cílů 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, je Výběrová komise MAS Lanškrounsko. 

  

K 31. 12. 2019 má Výběrová komise 5 členů: 
 

Ilona Trkalová – předsedkyně Výběrové komise 

Mgr. Monika Dušková 

Ing. Věra Smejkalová 

Mgr. Martina Teichmannová 

Michaela Urbanová, DiS. 
 

 

Kontrolním orgánem MAS Lanškrounsko je Kontrolní komise, která k 31. 12. 2019 pracuje  

ve složení: 
 

Ladislav Pospíšil, SDH Žichlínek 

Marta Schipplová, Obec Ostrov 

Eva Felcmanová, SZeŠ Lanškroun 

 

 

1.3 Členství MAS Lanškrounsko v dalších organizacích 

V roce 2019 byla Místní akční skupina Lanškrounsko členem Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR, Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje a Platformy 

nestátních neziskových organizací ČR.  
 

https://maslanskrounsko.cz/
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1.4 Propagace MAS Lanškrounsko 

Místní akční skupina Lanškrounsko se v roce 2019 propagovala následujícím způsobem: 

- webové stránky www.maslanskrounsko.cz 

- facebookové stránky MAS a MAP II, 

- webové stránky obcí, 
- Městské noviny a webové stránky města Lanškrouna, 

- prezentace výzev MAS pro rok 2019 na Setkání starostů DSO Lanškrounsko, 

- pravidelná informační setkávání se zástupci města Lanškroun, 

- účast na tiskové konferenci města Lanškroun, 

- pravidelná osobní komunikace se zástupci obcí a dalších organizací. 
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2 Hlavní činnost MAS Lanškrounsko 

2.1 Schválení SCLLD pro období 2014-2020 

Dne 23. 3. 2017 bylo Řídicími orgány oznámeno splnění podmínek věcného hodnocení, 
čímž byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 

Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. Schválení Strategice CLLD nastalo po ročním 
hodnocení a nutných úpravách na základě požadavků jednotlivých operačních programů (OP) 
a jejich Řídicích orgánů. 

MAS Lanškrounsko, z.s. na základě této schválené SCLLD vypisuje výzvy  
ve 3 operačních programech (OP) – Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální 
operační program (IROP) a Operační program Zaměstnanost (OPZ).  

V květnu 2019 došlo ke změnám ve Strategii v oblasti Implementační části a Akčního 
plánu IROP, v říjnu došlo ke změně v oblasti Akčního plánu OPZ.   

Na webových stránkách www.maslanskrounsko.cz je uveden základní přehled informací 
pro jednotlivé operační programy - obecná a specifická pravidla, interní postupy, hodnocení, 
výčet oprávněných žadatelů a aktivit výzev, avíza a kritéria výzev, kritéria  
pro Formální náležitosti a přijatelnost, kritéria pro Věcné hodnocení). Stejně tak jsou  
na webových stránkách zveřejněné aktuálně vyhlášené výzvy. 

 

Konečný přehled opatření a fichí podle schválené Strategie CLLD na období 2014−2020: 

IROP Alokace v tis. Kč (CZV1) 

Zvýšení bezpečnosti dopravy 6450,0 

Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof 1290,3 

Komunitní centra 2580,0 

Rozvoj předškolního vzdělávání 3870,0 

Investice v oblasti základního a středního vzdělávání 6450,0 

Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání 5160,0 

PRV Alokace v tis. Kč (CZV) 
Investice do zemědělských podniků 5368,0 

Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh 3068,0 

Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu 10742,0 

Podpora neproduktivních funkcí lesů 1611,3 

Investice do lesního hospodářství a zpracování dřeva 3222,6 

Projekty spolupráce 640,0 

OPZ Alokace v tis. Kč (CZV) 
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 3050,0 

Sociální podnikání 1050,0 

Prorodinná opatření 6300,0 

Komunitní sociální práce a komunitní centra 1200,0 

 
1  CZV = Celkové způsobilé výdaje. 

https://maslanskrounsko.cz/
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2.2 Realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS“ 

Popis projektu: 

 Předmětem projektu je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) pro území Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. pro programové období 
2014–2020.  

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny 
Lanškrounsko, z. s. (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000590) je realizován a financován 
z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2 – Posílení kapacit 

komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS, v rámci výzvy č. 6 Přípravné a provozní činnosti, provozní a animační činnosti 
MAS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Hlavní cíl projektu: 

Cílem projektu je umožnit přípravu a realizaci Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. pro programové období 2014−2020. Cílem 
této strategie je trvale udržitelný rozvoj regionu Lanškrounsko pomocí metody LEADER, 

aktivizace místního potenciálu a rozvoje spolupráce v území.  
Předmětem projektu je zajištění administrativního chodu kanceláře MAS a animace 

v území vedoucí k realizaci projektových záměrů, které jsou v souladu s programovými rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a 
Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) uvedenými v SCLLD. V rámci realizace projektu 
dochází také k propagaci činnosti a území MAS, realizovaných projektů a samotné SCLLD tak, 

aby byly naplněny monitorovací indikátory. MAS nadále vyvíjí aktivity vedoucí k rozvoji 

spolupráce aktérů v území. 
 

Výsledky projektu: 
Na základě zlepšení a podpory v oblasti administračních a animačních procesů Místní 

akční skupiny Lanškrounsko budou realizovány: 
1) Podpůrné a provozní činnosti v rámci administrace výzev na podporu projektů z území 

MAS ve třech operačních programech (OPZ, IROP a PRV). 

2) Animační činnost škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon z OP VVV. 

3) Animační činnosti v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
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2.3 Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
pro ORP Lanškroun II“ 

Popis projektu: 

Projekt navazuje na problémy identifikované v MAP I a cíle dosažené v předchozím 
projektu, především navázaná partnerství, která je třeba prohloubit a rozšířit tak, aby  
v území fungoval udržitelný systém i po ukončení projektu. V předchozím projektu se mnohé 
aktivity, sdílené v území, ukázaly jako velmi prospěšné a nynější projekt si klade za cíl tyto 
aktivity nejen udržet, ale také rozvíjet ve prospěch všech aktérů. 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II (reg. číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009149) je realizován a financován EU prostřednictvím MŠMT 
jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt navazuje 

na předcházející MAP, který realizovalo město Lanškroun. 
 

Hlavní cíl projektu:  

Cílem projektu je zajistit udržitelné spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávací 
politice na území ORP Lanškroun, zajistit rovný přístup ke vzdělávání a podpořit zvýšení 
informovanosti rodičů a veřejnosti o místní politice vzdělávání. Projekt navazuje na dosažené 
cíle MAP I. Na základě navázaných partnerství projekt přispěje ke zkvalitnění vzdělávání 
zejména v mateřských a základních školách i v organizacích neformálního vzdělávání a  

k rozvoji vnitřního potenciálu škol. 
 

Základní informace k projektu: 

 Žádost o podporu byla podána 15. 5. 2018, realizace projektu byla zahájena 1. 8. 2018. 

Celková doba realizace projektu je 36 měsíců, tj. do 31. 7. 2021. Do projektu se zapojilo 100 % 
škol z území ORP Lanškroun. Projekt je tvořen čtyřmi klíčovými aktivitami – Řízení projektu, 
Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring a Implementace. 

 Nejvyšším orgánem je Řídící výbor. V rámci projektu fungují pracovní skupiny – čtyři 
povinné (PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rovné 
příležitosti) a tři nepovinné (PS Sdružení rodičů, PS Malotřídní školy a PS Volný čas, zájmové a 
neformální vzdělávání).  
 

Realizované aktivity: 
 V průběhu roku 2019 proběhla čtyři jednání Řídícího výboru a jedno společné,  
na kterém se sešli členové Řídícího výboru a pracovních skupin. Povinné pracovní skupiny se 
sešly čtyřikrát, resp. pětkrát, nepovinné pracovní skupiny se v roce 2019 sešly jednou, 

s výjimkou pracovní skupiny Malotřídní školy, která se sešla dvakrát. 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
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 V lednu proběhl seminář Čtenářem odmalička – rozvoj čtenářství v předškolním věku. 

V únoru byla šesti pedagogům z území zprostředkována účast na Festivalu vzdělávání 
„Nakopněte svoji školu“ v Litomyšli. V březnu proběhl na přání mateřských škol seminář 
Matematika Hejného v prostředí MŠ. V dubnu proběhl seminář Jak založit školní čtenářský 

klub.  

Květen byl ve znamení seminářů ke školské legislativě (Aktuální právní úprava činností 
MŠ včetně aplikace GDPR, Aktuální právní úprava činností ZŠ a ZUŠ včetně aplikace GDPR a 
Aktuální právní úprava činností školní družiny včetně aplikace GDPR; všechny semináře 
lektorovala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, PhD.) a seminářů pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol, které byly zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti v konkrétních oblastech. V červnu 
proběhla schůzka s rodilým mluvčím a schůzka s místními lídry.   

Po prázdninách proběhly dva semináře k implementaci GDPR a souvisejících právních 
předpisů v praxi MŠ, ZŠ a ZUŠ, které lektorovala Mgr. Lenka Bártlová. V říjnu se v tatenické 
školní jídelně sešli provozní zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci, proběhl seminář Inspirativní 
vaření (školní jídelna zdravě a chutně). V listopadu proběhlo diskuzní setkání ředitelů 
lanškrounských škol. 
 Kromě těchto aktivit probíhaly v průběhu roku aktivity jednotlivých škol (Komunikace 
jako nástroj dobrých vztahů; Nenásilná komunikace; Školní zralost; Jak si splním to, co chci; 
Zahradní slavnosti; Týmová dílna; Věda u školy).  
 V únoru se poprvé sešli vychovatelé a vychovatelky z celého území ORP Lanškroun  
na Neformálním setkání vychovatelů z území. V květnu byla dvěma pedagogům 
zprostředkována účast na Celostátním semináři vychovatelek a vychovatelů školních družin a 
školních klubů, kteří na dalším neformálním setkání v červnu sdíleli své zkušenosti a poznatky. 
V září proběhl vzdělávací workshop zaměřený na práci s dítětem s ADHD v prostředí školní 
družiny a v prosinci proběhl prakticky zaměřený seminář na téma Prevence syndromu 
vyhoření. 
 Veškeré informace k projektu MAP II jsou uvedeny na webových stránkách Místní akční 
skupiny Lanškrounsko (https://maslanskrounsko.cz/map-ii/informace-o-projektu-map-ii/, 

https://maslanskrounsko.cz/map-ii/dokumenty/) a na facebookových stránkách projektu 
(MAP II ORP Lanškroun). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
https://maslanskrounsko.cz/map-ii/informace-o-projektu-map-ii/
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2.4 Personální kapacita kanceláře MAS 

Z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníka pro IROP měla ke konci roku 2019 

kancelář MAS pět zaměstnanců: 

 

Lenka Kněžourová – pracovník pro realizaci strategie CLLD – PRV, předsedkyně MAS             
Bc. Radka Šťovíčková – vedoucí pracovník pro realizaci strategie CLLD – OPZ, IROP,  

                                                 hlavní manažer projektu MAP II 
Mgr. Michaela Čadová – pracovník pro realizaci strategie CLLD – Animace škol, koordinátor  
                                             projektu MAP II 

Mgr. Natálie Bártlová – manažer projektu MAP II 

Bc. Eliška Čapková – finanční manažer 

 

 

2.5 Konzultační činnost pro potenciální žadatele dotací 
V průběhu celého roku Kancelář MAS Lanškrounsko poskytovala konzultační činnost  

potenciálním žadatelům v rámci výzev na území MAS ke třem relevantním operačním 
programům (OPZ, IROP, PRV). 

 

 

2.6 Příprava dokumentů k vypsání výzev MAS 

Kancelář MAS připravuje dokumenty pro schvalovací proces vypisování výzev. Jedná se 
především o 

• Interní postupy MAS, 

• Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, 
• Kritéria pro věcné hodnocení žádostí. 

Tyto dokumenty jsou součástí výzev MAS. Zveřejněny budou po jejich schválení jak  
ze strany ŘO, tak se strany orgánů MAS (platí i pro roky následující). 

 

 

2.7 Operační program PRV v roce 2019 

V průběhu roku 2018 byla v rámci operačního programu PRV vyhlášena 4. výzva PRV  
pro Fiche 2, 3 a 4.  

Celková výše dotace pro tuto výzvu činí 3.300.000,- (Fiche 2 – 600.000,- CZV2, Fiche 3 – 

1.500.000,- CZV, Fiche 4 – 1.200.000,- CZV). Dotace je poskytnuta ve výši 50 % způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 
2 CZV = Celkové způsobilé výdaje 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
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Fiche 2 – Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh – podporuje uvádění 
lokálních zemědělských produktů na trh, zvyšování kvality a podporu marketingu těchto 
produktů. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Příjemcem dotace je zemědělský podnikatel, 
výrobce potravin a výrobce krmiv. 

Fiche 3 – Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu – fiche podporu investice 

drobných živnostníků, mikropodniků a malých podniků různého zaměření. Cílem fiche je zvýšit 
konkurenceschopnost a diverzifikovat drobné podnikání v regionu jako alternativu k působení 
velkých průmyslových podniků. Dalším cílem bude podpora projektů vedoucích k rozvoji 

turistického ruchu formou venkovské turistiky. Příjemcem dotace jsou podnikatelské subjekty 
(FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, a zemědělci. 

Fiche 4 – Podpora neproduktivních lesů – cílem je rozvoj neproduktivních funkcí lesa 
s cílem vhodnou formou zvýšit návštěvnost lesů a chráněných území a tím zlepšit povědomí  
o oblasti lesnictví a ochrany přírody. Podpora zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů. Příjemce dotace jsou soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

 

Do vyhlášené výzvy se přihlásilo 6 zájemců (do Fiche 2 celkem 2 žádosti, do Fiche 3 

celkem 2 žádosti, do Fiche 4 celkem 2 žádosti).   
Všechny žádosti prošly administrativní kontrolou, splnily formální náležitosti a 

přijatelnost. Věcné hodnocení projektů je v kompetenci Výběrové komise, která na svém 
jednání stanovila výsledné pořadí hodnocených projektů a rozhodla o jejich 

doporučení/nedoporučení k podpoře. Poté o výstupu jednání Výběrové komise jednala  
Rada MAS Lanškrounsko, která doporučila k financování všechny žádosti o podporu.  

Po jednání Rady byly podpořené žádosti předány na závěrečné ověření způsobilosti na ŘO PRV 

– Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 
Informace k vyhlášené výzvě jsou dostupné na webových stránkách 

https://maslanskrounsko.cz/dotace/prv/4-vyzva-prv-fiche-2-3-4/ . 

 

Číslo  
fiche Název Fiche 

Počet 
přijatých 
žádostí 

Počet žádostí 
doporučených 

k podpoře 

F2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh 2 2 

F3 Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu 2 2 

F4 Podpora neproduktivních lesů 2 2 

 

Změny v programovém rámci PRV: 
Na základě schválení možnosti zařazení nové Fiche prostřednictvím ŘO SZIF Valná 

hromada MAS projednala a schválila zařazení tzv. čl. 20 (19.2.1. – Občanská vybavenost) a 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
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vytvoření nové Fiche 7 v dokumentu SCLLD. Vytvoření této Fiche předcházelo šetření mezi 

starosty členských obcí, kteří si sami zvolili, o které aktivity z nové Fiche mají zájem. Tato Fiche 

7 nahradila Fichi 6, která vzhledem k podmínkám realizace nebyla dosud vyhlášena, a to 
včetně její alokace. Zařazení této Fiche vyplynulo také ze schválené Mid-term evaluace 

vypracované MAS Lanškounsko. Tato změna, včetně finančních přesunů a změn indikátorů 
byla zpracována pracovníkem pro OP PRV, konzultována s ŘO SZIF a zadána do systému 
ISKP14+. 

 

 

2.8 Operační program OPZ v roce 2019 

V roce 2018 byly v rámci operačního programu OPZ vyhlášeny tři výzvy: 

Prorodinná opatření III, Komunitní sociální práce a komunitní centra II a Komunitní sociální 
práce a komunitní centra III.  

Alokace pro tyto tři výzvy činí 6.004.180,- (Prorodinná opatření III – 2.554.180,- CZV, 

Komunitní práce a komunitní centra II – 1.200.000,- CZV a Komunitní práce a komunitní centra 
III – 2.250.000 CZV). Dotace je poskytnuta ve výši 85 % – 100 % způsobilých výdajů,  
ze kterých je stanovena dotace.  

Výzva Prorodinná opatření III zahrnuje opatření určená rodičům dětí a dalším pečujícím 
osobám; doplňuje další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a 
zaměstnanosti. Výzva podporuje příměstské tábory, dětské skupiny, společnou dopravu, 
doprovody na kroužky a zájmové aktivity, vzdělávání pečujících osob. 

 Do vyhlášené výzvy se přihlásili 2 žadatelé. Obě žádosti splnily formální náležitosti a 
přijatelnost, prošly věcným hodnocením Výběrové komise, byly podpořeny Radou MAS a 

doporučeny k financování. Poté byly žádosti předány na závěrečné ověření způsobilosti  
na ŘO OPZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Cílem výzev Komunitní sociální práce a komunitní centra II a Komunitní sociální práce 
a komunitní centra III je zajištění fungování komunitního centra nebo aktivit komunitní 
sociální práce a jejich návazných služeb, a to včetně preventivních opatření, podpora aktivit 

směřujících k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc 
komunitám, zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném 
prostředí. Do výzvy Komunitní práce a komunitní centra II nebyla podána žádná žádost,  

do výzvy Komunitní práce a komunitní centra III byla podána jedna žádost.  
 

Informace k výzvě Prorodinná opatření II jsou dostupné na webových stránkách  
https://maslanskrounsko.cz/dotace/opz/ukoncene-vyzvy-opz/vyzva-opz-prorodinna-opatreni-iii/ . 

Informace k druhé výzvě Komunitní sociální práce a komunitní centra II jsou dostupné  
na stránkách https://maslanskrounsko.cz/dotace/opz/ukoncene-vyzvy-opz/vyzva-opz-komunitni-

socialni-prace-a-komunitni-centra-ii/ . 

https://maslanskrounsko.cz/
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Informace k druhé výzvě Komunitní sociální práce a komunitní centra III jsou dostupné  
na stránkách https://maslanskrounsko.cz/dotace/opz/komunitni-socialni-prace-a-komunitni-centra-

iii/ . 

 

Změny v programovém rámci OPZ: 
Na základě reflexe potřeb území a zpracované Evaluační zprávy pro realizaci SCLLD za 

roky 2017 a 2018 projednala Valná hromada na svém zasedání zrušení opatření 2 Sociální 
podnikání a přesun celkové alokace ve výši 1.050.000 Kč na opatření OPZ 4 Komunitní sociální 
práce a komunitní centra, kde byl identifikován potenciální žadatel. Tato změna byla 
pracovníky MAS zapracována do dokumentu SCLLD, administrována v systému ISKP14+, 
konzultována s pracovníky ŘO OPZ a dne 8. 10. 2019 byla ŘO schválena.  
 

 

2.9 Operační program IROP v roce 2019 

V roce 2019 bylo v rámci operačního programu IROP vyhlášeno pět výzev: 

11.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III. 
12.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II. 
13.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III. 

14.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III. 
15.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III. 
 

 11.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a 
katastrof III.  byla zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení 
vybavení stanice nákupem techniky pro integrovaný záchranný systém formou pořízení 
specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných 
sněhových srážek a masivních námraz; pro výkon činností spojených  
s extrémním suchem; pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. 
 Výše alokace byla 700.237,- CZV. Do vyhlášené výzvy byla podána jedna žádost  
o podporu, která splnila formální náležitosti a přijatelnost. Tato žádost prošla věcným 
hodnocením Výběrové komise, Rada MAS ji poté podpořila a doporučila k financování.  
Na začátku prosince byla žádost předána na závěrečné ověření způsobila na Centrum  
pro regionální rozvoj České republiky (CRR). 
 Bližší informace k této výzvě jsou na webových stránkách 
https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop-obecne/irop/irop-zvyseni-pripravenosti-hzs-k-reseni-a-

rizeni-rizik-a-katastrof-iii/ . 

 

 12. výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II.  byla zaměřena 
na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Projekt mohl být zaměřen  
na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury 
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včetně zabezpečení bezbariérovosti, na nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení 
vybavení budov a učeben nebo na pořízení kompenzačních pomůcek. 
 Výše alokace byla 2.195.221,320,- CZV. Do vyhlášené výzvy byla podána jedna žádost 
o podporu, která plnila formální náležitosti a přijatelnost. Tato žádost prošla na konci listopadu 

věcným hodnocením Výběrové komise. Další části hodnocení budou probíhat  
na začátku roku 2020. 

 Bližší informace k této výzvě jsou na webových stránkách 
https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop-obecne/irop/irop-rozvoj-predskolniho-vzdelavani-ii/ 

 

 13.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III byla zaměřena   
na rekonstrukce, modernizace a výstavbu chodníku podél silnic I., II. a III. třídy místních 
komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a 

místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 
včetně přechodu pro chodce a míst pro přecházení; rekonstrukce, modernizace a výstavbu 
bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; realizace prvků 
zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy; rekonstrukce, modernizace a 

výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace, 
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících  
na bezbariérové komunikace pro pěší. 

Výše alokace byla 3.790.169,080,- CZV. Do vyhlášené výzvy byla podána jedna žádost  

o podporu, která splnila formální náležitosti a přijatelnost. Poté prošla věcným hodnocením 
Výběrové komise MAS, Rada MAS ji podpořila a doporučila k financování. Poté byla tato žádost 
o podporu předána na závěrečné ověření způsobilosti na Centrum  
pro regionální rozvoj České republiky (CRR).  

Bližší informace k této výzvě jsou na webových stránkách 

https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop-obecne/ukoncene-vyzvy-irop/irop-zvyseni-bezpecnosti-

dopravy-iii/ . 

 

14.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního 
vzdělávání III. má za cíl podpořit infrastrukturu základních a středních škol. Zaměřuje se  
na stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, rekonstrukce a stavební úpravy 
včetně zabezpečení bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, 

nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben a pořízení 
kompenzačních pomůcek.  

Alokace pro tuto výzvu je 3.356.880,350,- CZV. Do vyhlášené výzvy byly podány tři 
žádosti o podporu, které splnily formální náležitosti a přijatelnost. Žádosti prošly Věcným 
hodnocením Výběrové komise MAS. Další fáze hodnocení proběhnou na začátku roku 2020.  

Více informací k dané výzvě na webových stránkách 
https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop-obecne/irop/irop-investice-v-oblasti-zakladniho-a-

stredniho-vzdelavani-iii/ 
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15.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního                                                                
vzdělávání III. se zaměřuje na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotního 
vzdělávání. Projekt může být zaměřen na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové 
infrastruktury, rekonstrukci včetně zabezpečení bezbariérovosti, a pořízení vybavení  
pro činnost organizací pro celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání.  

Výše alokace je 974.866,- CZV. Do vyhlášené výzvy byla podána jedna žádost  
o podporu, která splnila formální náležitosti a přijatelnost. Žádost prošla Věcným hodnocením 
Výběrové komise MAS, byla podpořena Radou MAS a doporučena k financování. Poté byla 
žádost předána na závěrečné ověření způsobilosti na Centrum  
pro regionální rozvoj České republiky (CRR). 

Více informací k dané výzvě na webových stránkách 
https://maslanskrounsko.cz/dotace/irop-obecne/irop/irop-rozvoj-neformalniho-zajmoveho-a-

celozivotniho-vzdelavani-iii/ 

 

Změny v operačním rámci IROP: 
Na základě reflexe z území, možností potenciálních žadatelů a dále zpracované Evaluační 
zpráva Mid-term evaluace byly v OP IROP zpracovány tyto změny:  

• V opatření IROP 1 Bezpečnost dopravy byla zrušena aktivita Cyklodoprava – jediný 
možný potenciální žadatel v území nemá dostatečnou kapacitu na realizaci projektu. 

Alokace z této aktivity (3.000.000 Kč) byla převedena do opatření IROP 5, kde byl 

identifikován převis žádostí.  
• Byla upravena celková alokace IROP na základě nového přepočtu euro – koruna, deficit 

byl pokryt z opatření IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání, kde MAS nepředpokládá 
převis žadatelů.  

• Dále byly upraveny hodnoty indikátorů na základě projektů v realizaci nebo již 
realizovaných.  

Veškeré změny byly projednány VH MAS, konzultovány s pracovníky ŘO IROP a 
administrovány v systému ISKP14+. Ke schválení těchto změn došlo prostřednictvím ŘO dne 
7. 5. 2019 a 12. 12. 2019. 

 

 

2.10  Animační činnost MAS pro MŠ a ZŠ v území MAS 

Kancelář MAS Lanškrounsko pomáhá mateřským a základním školám v případě jejich 
zájmu s projektem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  
pro MŠ a ZŠ I a Šablony II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Cílem obou projektů je podpořit mateřské a základní školy, a nově také školní družiny, 
střediska volného času a základní umělecké školy – osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
(další vzdělávání, vzájemné setkávání, sdílení zkušeností), personální posílení (školní asistent, 
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chůva,…), usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce s rodiči dětí a žáků, projektové dny 
nebo podpora ICT. 

Základním a mateřským školám byly od začátku roku 2017 nabízeny v rámci projektu 
Šablony pro MŠ a ZŠ bezplatné konzultace a veškerá potřebná technická a metodická pomoc 

v celém procesu přípravy, podání žádosti v systému IS KP14+ a následné realizaci těchto 
projektů.  

V této podpoře se pokračovalo v roce 2019. Počet školek a škol, se kterými Místní akční 
skupina Lanškrounsko v roce 2019 spolupracovala, se snížil na 9 z důvodu sloučení Základní 
školy speciální se Základní školou Lanškroun, nám. A. Jiráska 140. Konzultační, technická a 
metodická podpora je k dispozici i dalším subjektům (středisko volného času, základní 
umělecká škola) v souvislosti s projektem Šablony II.  

Se všemi zapojenými subjekty probíhaly v průběhu celého roku konzultace a podpora  

ve všech fázích realizace projektu (dotazy k jednotlivým šablonám, pomoc při podání Zpráv  
o realizaci, pomoc při podání Závěrečné zprávy o realizaci, pomoc při podání žádosti).  

Všechny zapojené školy ukončily realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ nejpozději k 31. 

8. 2019. Ke konci roku 2019 byly podány všechny Závěrečné zprávy o realizaci v projektu 

Šablony pro MŠ a ZŠ a také byly schváleny (bez ohledu na začátek realizace) všechny žádosti 
podané do navazujícího projektu Šablony II.  

Výše podpory v projektu Šablony pro MŠ a ZŠ pro zapojené školy činila 5.833.494,-, výše 
podpory v navazujícím projektu je 8.304.835,-. Nejčastějšími šablonami byly personální 
šablona Školní asistent, šablony v rámci Osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů 

v MŠ, ZŠ a ŠD (DVPP), aktivity rozvíjející ICT (využití ICT ve vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD), 
extrakurikulární a rozvojové aktivity (kluby pro žáky a účastníky, doučování, projektový den  
ve škole a projektový den mimo školu). 

  

 

2.11  „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko 

Projekt „Malý LEADER“ pro Lanškrounsko je projekt zaměřený na obnovu a údržbu 
občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb a 
podporu péče o krajinu. 

Projekt je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a spravuje ho 

MAS Lanškrounsko, z.s. Podporované oblasti jsou vybrány podle Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Lanškrounsko 2014 – 2020. Žadateli mohou být obce a 
nestátní neziskové organizace (NNO), které jsou členem MAS Lanškrounsko, z. s. Výše 
poskytnutého příspěvku MAS je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů, žadatel tedy 
musí dofinancovat 30 % nákladů na projekt z vlastních zdrojů. 

Podporovanými oblastmi jsou obnova a údržba občanské vybavenosti (tělovýchovná a 

sortovní zařízení, hřiště, kulturní zařízení, klubovny, hasičské zbrojnice, požární nádrže, 
hřbitovy, drobná architektura, zdravotnická zařízení); obnova a údržba venkovského prostoru; 

pořízení vybavení pro dlouhodobé využití. 
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V roce 2019 probíhala realizace čtyř projektů, které se přihlásily do výzvy „Malý LEADER“ 
pro Lanškrounsko pro rok 2019. Předpokládaná finanční alokace výzvy byla 220.000,-, výše 
prostředků závisela na finanční náročnosti každého projektu (očekávaná výše prostředků  
pro jeden projekt činila 40.000,-). 

 

Žadatel Název projektu 

Obec Lubník Oprava sociálního zařízení TJ Sokol Lubník 

Obec Lubník Oprava podlahy a schodiště hasičské zbrojnice 

Obec Cotkytle Oprava plotu u zahrady MŠ 

Rodinné centrum Dětský svět z.s. Rozvoj pohybových aktivit u dětí v Rodinném 

centru Dětský svět 

 

 Všechny čtyři projekty byly schváleny Radou MAS Lanškrounsko, Radou a 
Zastupitelstvem Pardubického kraje a v průběhu roku 2019 realizovány. Vyúčtování 
poskytnuté dotace bylo na MAS Lanškrounsko podáno do konce roku 2019. 
 Zároveň MAS Lanškrounsko, z.s. zveřejnila ke dni 27. 6. 2019 záměr realizace projektu 
„Malý LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2020. Předpokládaná finanční alokace výzvy je 
320.000,- a očekávaná výše prostředků pro jeden projekt je 55.000,-. Výše poskytnutého 

příspěvku MAS je stále maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů, žadatel musí 
dofinancovat 30 % nákladů na projekt z vlastních zdrojů. 

 Příjem žádostí probíhal od 1. 8. do 31. 10. 2019. Do vyhlášené výzvy se přihlásilo pět 
projektů. Všechny projekty byly schváleny Radou MAS Lanškrounsko, nyní se čeká na jejich 
schválení Radou a Zastupitelstvem Pardubického kraje. Více informací je uvedeno  
na webových stránkách https://maslanskrounsko.cz/dotace/maly-leader-pro-lanskrounsko/ . 
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3 Zpráva o hospodaření 
3.1 Hospodaření MAS 

Hospodaření MAS Lanškrounsko, z. s. v roce 2019 – viz Přílohy Výroční zprávy. 
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4 Poděkování 
Děkujeme Pardubickému kraji, DSO Lanškrounsko, DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, 
městu Lanškroun a všem obcím v území MAS Lanškrounsko za spolupráci v roce 2019.  
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5 Kontakty 
 

Předsedkyně MAS Lanškrounsko: 

Lenka Kněžourová 

Tel: 732 670 484 

E-mail: knezourova@ow.cz 

 

Místopředseda MAS Lanškrounsko: 

MVDr. Josef Vinduška 

E-mail: mvdrvinduska@email.cz 

 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Lanškrounsko: 

Bc. Radka Šťovíčková 

Tel: 732 359 358 

E-mail: info@maslanskrounsko.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maslanskrounsko.cz/
mailto:info@maslanskrounsko.cz
mailto:knezourova@ow.cz
mailto:mvdrvinduska@email.cz
mailto:info@maslanskrounsko.cz


    

25 
Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s. Web: https://maslanskrounsko.cz 

Sídlo, dodací adresa: Nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun Email: info@maslanskrounsko.cz  

Kancelář: Žichlínek 200, 563 01 Lanškroun IČ: 227 12 402 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha 

Příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 
CRR - Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

CZV – celkové způsobilé výdaje 

DSO – dobrovolný svazek obcí 
HZS – hasičský záchranný sbor 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

MAP – Místní akční plán 

MAP II – Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II 
MAS – Místní akční skupina 

MF – Ministerstvo financí 
NNO – nestátní neziskové organizace 

OP – operační program 

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
OPZ – Operační program Zaměstnanost 
ORP – Obec s rozšířenou působností 
PRV – Program rozvoje venkova 

ŘO – Řídicí orgán 

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SDH – Sdružení dobrovolných hasičů 

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 
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