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1. Úvod 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

držíte v rukou výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2014, který byl v mnohém výjimečný. 

Byl to rok ještě plný iluzí a obav z budoucnosti, rok, v němž se mluvilo především o nutnosti připravit MAS co 
nejlépe na úkoly, které nás v novém programovém období čekají.  

Rozčarování z dotační politiky EU se dostavilo až počátkem roku 2015, kdy byly konečně známy podporované 
oblasti a záměry ze strany EU v novém programovém období, které v žádném případě nekorespondují 
s reálnými potřebami venkova. 

Dále to byl rok, kdy jsme museli organizační strukturu i základní dokumenty společnosti přizpůsobit 
podmínkám, které nám stanovila Standardizace MAS, abychom obdrželi Osvědčení o splnění standardů 
a mohli žádat o podporu implementace své Strategie.  

Již od roku 2013 jsme se snažili pečlivě připravit na budoucnost a chystali se na nové programové období.  
Výsledkem je Integrovaná strategie území (součástí SCLLD1), kterou spolu s námi pomáhaly vytvářet desítky 
lidí, kterým není osud našeho regionu lhostejný. Patří jim za to velké díky. Vždyť kvalitní Strategie je nezbytnou 
podmínkou úspěchu v soutěži o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova a dalších operačních 
programů v nadcházejícím období.  

Mezi největší pozitivní události loňského roku patří, že jsme rozdělili v rámci tréninkové výzvy téměř 
100.000,-  Kč na akce v regionu a začala realizace prvního projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku….“ 
s partnerskou MAS Rokytná, o.p.s. 

V minulém roce jsme se ocitli v „roce nula“ – jedno plánovací období skončilo, druhé sice už začalo, ale zatím 
nebylo jasné, jakým způsobem v něm budou místní akční skupiny financovány a kolik budou rozdělovat 
finančních prostředků.  

Přejme si proto, aby období spouštění operačních programů a nejistoty brzy skončilo, a abychom energii, 
kterou věnujeme obhájení vlastní existence a tvorbě Strategie, mohli vložit do skutečné práce pro rozvoj 

regionu MAS Zubří země, o.p.s. 

 

Jarmila Zemanová 
ředitelka společnosti 

  

                                                
1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
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1.1 Účel založení 

Obecně prospěšná společnost MAS Zubří země, vznikla za účelem navázání spolupráce veřejné správy, 
neziskového sektoru a podnikatelů na principu metody LEADER2, a dále kvůli společnému rozvoji území. 
 
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejích cílem je rozvoj území 
působnosti MAS Zubří země a to zejména: 

a) pomoc při analytické činnosti regionu, 

b) podpora vývoje regionálních projektů, 

c) podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných, 

d) podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání, 

e) organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů, 

f) propagace regionu MAS Zubří země, jeho kulturního a přírodního dědictví a turistického a 
podnikatelského potenciálu, 

g) podpora malého a středního podnikání regionu s cílem vytváření nových pracovních příležitostí 

h) spolupráce s nadacemi, občanskými sdruženími, podnikateli a jinými organizacemi za účelem 
podpory všestranného rozvoje regionu MAS Zubří země, 

i) spolupráce s národními či mezinárodními orgány, institucemi a spolky za účelem rozvoje 
regionu MAS Zubří země, 

j) podpora systematického rozvoje regionu - rozvoj infrastruktury, služeb, kultury, sportu a 
rozvoj kulturního a historického vědomí obyvatele regionu, 

k) podpora a koordinace projektů, které jsou v souladu s Integrovanou rozvojovou strategií a 
strategickým plánem LEADER 

l) činnost v rámci programů administrovaných Společností při naplňování strategie CLLD 2014-
2020. 

1.2 Popis společnosti 

Název společnosti: MAS Zubří země, o.p.s. 

Sídlo společnosti: Příční 405, 593 01 Bystřice n. P. 

IČ: 276 86 809 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 5. 4. 2006, která byla podepsána v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

Zakladateli společnosti jsou: 

a) Mikroregion Bystřicko, se sídlem Příční 405, Bystřice n. P., IČ: 70830355 

b) Město Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Příční 405, Bystřice n. P.,  IČ: 00294136 

Právní forma: obecně prospěšná společnost zřízená dle zákona č. 248/1995 Sb. 

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně 
do oddílu O, vložky č. 297, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 10.5. 2006 č.j. F 15685/2006. 

Doba trvání: společnost je založena na dobu neurčitou. 

Datová schránka: bvmtizv 

Webová stránka: www.zubrizeme.cz, www.znamstudanku.cz 

                                                
2 Filosofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé stránky daného regionu a je 
schopno samo dobře řešit své problémy. 

http://www.zubrizeme.cz/
http://www.znamstudanku.cz/
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1.3 Základní prvky místní akční skupiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.4 Území působnosti 

 Obce mikroregionu Bystřicko - 37 obcí (Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, 

Býšovec3, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, 

Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, 

Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, 

Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice). 

 Obce mikroregionu Novoměstsko - 28 obcí (Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Daňkovice, 

Dlouhé, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Kuklík, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města 

na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, 

Radňovice, Řečice, Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří) 

 Obce mikroregionu Pernštejn - 3 obce (Černvír, Nedvědice, Skorotice) 

 Samostatná obec - 1 obec (Radkov) 

V roce 2014 se území působnosti nezměnilo. 

 

K 31. 12. 2014 patří do území působnosti společnosti 69 obcí: 

 Počet obyvatel území:  39 953 

 Rozloha území:    609 km2 

 Hustota obyvatel:    65,6 obyvatel/km2 

 

 

 

 

 

                                                
3 Modře - obec je členem Mikroregionu Bystřicko i Pernštejn. 

ROZVOJ VENKOVA 
s ohledem na prostředí a potřeby 
místních obyvatel 

MÍSTNÍ 
AKČNÍ 

SKUPINA

veřejný 
sektor

neziskový 
sektor

podnikatelský 
sektor

SPOLUPRÁCE 
podnikatelského, veřejného a 
neziskového sektoru odspodu 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
získávání a rozdělování finančních 
prostředků přímo v regionu 
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Obrázek 1: Území MAS Zubří země k 31. 12. 2014 (rozdělení dle mikroregionů) 
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2. Organizační struktura společnosti 

2.1 Přehled orgánů obecně prospěšné společnosti 

1. Zakladatelé 

2. Správní rada 

3. Ředitel 

4. Dozorčí rada 

2.1.1 Zakladatelé 

Zakladatelé společnosti jsou subjekty, které založili MAS Zubří země o.p.s. Tento akt učinili Zakladatelskou 
smlouvou, kterou zakladatelé schválili a podepsali dne 5.4.2006. 

2.1.2 Správní rada 

Správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti 
a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. 

2.1.3 Ředitel 

Statutárním orgánem Společnosti je ředitel, který řídí běžnou činnost společnosti a jedná jménem Společnosti 
v souladu se smlouvou, se stanovami a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. 

2.1.4 Dozorčí rada 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat správní radu na porušování 
zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy nebo Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné 
postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech 
dozví. 
 

2.2 Přehled orgánů místního partnerství (organizační složka) 

1. Valná hromada 

2. Programový výbor  

3. Výběrová komise  

4. Kontrolní výbor 

2.2.1 Valná hromada 

Valnou hromadu je tvořena všemi partnery. Je nejvyšším orgánem místního partnerství (MP). Valná hromada 
má za úkol schvalovat vnitřní dokumenty MP, strategické a programové dokumenty MP, výroční zprávu 
o činnosti a hospodaření MP. Pro účely MP zřizuje VH programový výbor jako rozhodovací orgán MP, 
kontrolní výbor MP jako kontrolní orgán místního partnerství a výběrovou komisi. 

2.2.2 Programový výbor 

Programový výbor schvaluje rozpočet MP, výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje 
konečnou výši alokace na základě rozhodnutí výběrové komise a způsob hodnocení a výběru projektů 
a výběrová kritéria pro výběr projektů. 

2.2.3 Výběrová komise 

Výběrová komise provádí předvýběr projektů podle výběrových kritérií a pravidel hodnocení, stanovených 
PV, a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. Pořadí projektů navrhuje podle přínosu 
k naplnění záměrů a cílů CLLD. 
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2.2.4 Kontrolní výbor 

Kontrolní výbor kontroluje metodiku výběru projektů a je odvolacím orgánem v případě odvolání žadatelů. 
Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, předkládá programovému výboru indikátorový a evaluační plán 
SCLLD. Pro účely monitoringu projektů v souladu s plánem monitoringu může kontrolní výbor jmenovat 
pracovní skupinu 

2.3 Partneři a zájmové skupiny 

K 31. 12. 2014 měla MAS Zubří země o.p.s. 39 partnerů: 

 z toho 32 organizací a jednotlivců zastupující soukromý sektor: 

o Obchodní společnosti (Lesní společenství obcí s.r.o., Uhlíř a Faulhammer spol. s r.o., Interski CZ s.r.o., 
Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou, Eden Centre s.r.o.) 

o Neziskové organizace (SPES – Nadační fond na podporu kulturního dědictví a poznání, Zámecký 
statek o.s., SK Pernštejn Nedvědice, Portimo, o.p.s., OPS Prosetín, o.p.s., TJ Rozsochy, SDH Meziboří, 

ZO ČSV, o.s. Jimramov) 

o Soukromí podnikatelé (Stanislav Svoboda, Ing. Ladislav Rak, Stanislav Marek) 

o Jednotlivci (Ing. Jarmila Zemanová, Miroslav Prudký, Ing. Pavel Kadlec, Mgr. Ladislav Stalmach, Jan 
Kunc, Václav Pohanka, Jaroslava Straková, Blanka Slaná, Ing. Hynek Jurman, Ing. Andrea Kramárová, 
Ing. Paula Lopaurová, Jiří Havlíček, Mgr. Martin Svoboda, Mgr. Olga Mišagová, Ing. Ondřej Svoboda, 
Vladimír Dobiáš) 

 z toho 7 organizací zastupující veřejný sektor: 

o Obce a jejich svazky (Město Bystřice n. P., Mikroregion Bystřicko, Mikroregion Novoměstsko, Městys 
Nedvědice, Obec Věžná, Mikroregion Pernštejn) 

o Školy (VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.) 

Na jednání Valné hromady dne 10. 12. 2014 byly schváleno 8 zájmových skupiny. Každý partner si vybral 
vhodnou zájmovou skupinu, jejichž zájmy bude na jednáních zastupovat. 

Zájmové skupiny:  

 RP – rozvoj podnikatelů,  

 ZP – zemědělci a potravináři,  

 EŽP – ekologie a životní prostředí,  

 RV – rozvoj venkova,  

 KR – komunitní rozvoj,  

 V – vzdělávání,  

 ZKČ – zájmová a kulturní činnost,  

 CRKD – cestovní ruch a kulturní dědictví 
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Dozorčí rada

Ing. Ladislav 
Rak

Pavel 
Vejrosta

Petr Juračka

2.4 Organizační struktura 
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Monitorovací 
výbor

Ing. Ladislav 
Rak

Blanka Slaná
Ing. Paula 
Lopaurová

Petra 
Zbořilová

Mgr. Miroslav 
Novák

Programový
výbor

PhDr. Petr 
Čermák

Mgr. Josef 
Vojta

Vlastimil 
Tvarůžek

Břetislav 
Sucharda

Miloš 
Brabec

Stanislav 
Marek

Jiří Havlíček

Výběrová 
komise

Libor 
Pokorný

Ing. Ivo 
Doležal

Mgr. Ladislav 
Stalmach

Ing. Pavel 
Vejrosta

Vladimír 
Dobiáš

Zdeněk 
Vraspír

Ing. Andrea 
Kramárová

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgány společnosti byly přizpůsobeny Standardizaci MAS a byly kompletně převoleny 10. 12. 2014. 
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2.5 Organizační schéma společnosti 

 
 

 

Kancelář 

společnosti 
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3. Přehled činnosti MAS za rok 2014 

3.1 Přehled činnosti 

7.1.2014 – Bystřice nad Pernštejnem - schůze výběrové komise a programového výboru MAS - v rámci 
tréninkové výzvy s názvem „Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země“ rozhodl programový výbor, na 
základě doporučení výběrové komise, o schválení příspěvku pro 10 akcí v regionu viz kap. 3.2. 

16.1.2014  – Brno – prezentování MAS Zubří země na veletrhu Regiontour 2014 

29.1.2014 – Brno (SZIF) – podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na projekt „Znám křišťálovou studánku….“  

Únor – březen 2014 – realizace 10 propagačních akcí podpořených v rámci tréninkové výzvy MAS Zubří země 
o.p.s. s názvem „Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země“. 

13.2.2014 – Domanín (Borovinka) – 6. Pracovní a společenské setkání podnikatelů v cestovním ruchu – 
prezentace projektu „Znám křišťálovou studánku….“ 

20.2.2014 – Ledeč n. S. - Setkání Místních akčních skupin a mikroregionů v Kraji Vysočina 

Od 1.3.2014 – začátek realizace projektu „Znám křišťálovou studánku….“ 

12-13.3.2014 – Týnec n. Vltavou - Valná hromada NS MAS ČR a školení na SCLLD 

27.3.2014 – Praha – Konference pro podporu regionálního rozvoje 

10.4.2014 –  Luka n. Jihlavou - schůze MAS kraje Vysočina, o.p.s. 

15.4.2014 – Slaný – jednání CRRV, o.s. 

3.-4.6.2014 – Hlinsko – seminář k SCLLD 

25.6.2014 – Praha (MPO ČR) – demonstrace za zachování podpory malého podnikání 

24.7.2014 – Praha (MZe ČR) – seminář ke standardizaci 

31.7.2014 – Kletečná - schůze MAS kraje Vysočina, o.p.s. 

28.-29.8.2014 – České Budějovice – prezentace na veletrhu Země živitelka 

4.9.2014 – Jihlava – školení ke změnám základním dokumentům MAS z pohledu standardizace 

25.9.2014 – Bystřice nad Pernštejnem – veřejné projednání cílů a připomínek Integrované strategie území 
2014 – 2020 

26.9.2014 -  Praha – seminář Sociální začleňování 

6.10.2014 – Radostín n. Oslavou - schůze MAS kraje Vysočina, o.p.s. a pracovní porada k projektům 
spolupráce 

15.-17.10.2014 – Konstantinovy Lázně - Národní konference Venkov 2014 

4.11.2014 – Praha (MZe ČR) – seminář k projektům spolupráce 22. kola PRV ČR 

12.11.2014 – Třešť – seminář „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“  

1.-3.12.2014 – získávání zkušeností v MAS Hradecký venkov a MAS Vyhlídky 

10.12.2014 – Bystřice nad Pernštejnem – jednání orgánů společnosti 

19.12.2014 – poslána žádost o zapsání změny v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Brně 

 

  

http://www.zubrizeme.cz/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020/
http://www.zubrizeme.cz/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020/
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3.2 Seznam podpořených akcí v regionu 
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3.3 Publicita a propagace 

 Činnosti společnosti je prezentována na webových stránkách MAS: www.zubrizeme.cz a 
v novinách Bystřicko.  

 Česká televize natočila reportáž o projektu „Znám křišťálovou studánku…“, která byla 

k vidění 28. 3. 2014 v pořadu Události v regionech (Brno) 
 Projekt spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“ byl prezentován 

v brožuře Leader v Kraji Vysočina 

 

 

 

 

 V roce 2014 byly vytvořeny propagační materiály (kalendáříky na rok 2015, cukrovinky, igelitové 
tašky). 

 

 
 
 

  

http://www.zubrizeme.cz/
http://www.bystricenp.cz/noviny-bystricko/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990328-udalosti-v-regionech/video/316998
http://www.zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/brozura-ns-rozsireni-srpen2014-4zm.pdf
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3.4 Fotodokumentace 

3.4.1 Aktivity MAS Zubří země 

Obrázek 1: Schůze výběrové komise – 7.1.2014 Obrázek 2: Prezentování na veletrhu Regiontour 2014 –     
16.1.2014 

 

 

Obrázek 3: 6. Pracovní a společenské setkání podnikatelů        Obrázek 4: Valná hromada NS MAS ČR – 13.3.2014
v cestovním ruchu – 13.2.2014 

                    
 
Obrázek 5: Seminář k SCLLD – 3.6.2014                                        Obrázek 6: Demonstrace za zachování podpory malého               

podnikání – 25.6.2014 
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Obrázek 7-8: Prezentace MAS Zubří země na výstavě Země živitelka 2014 – 28. 8.2014 

 
 

 
Obrázek 9-10: Veřejné projednání cílů a připomínek Integrované strategie území 2014 – 2020 – 25.9.2014 

 

 

 
Obrázek 11-12: Národní konference Venkov 2014 – 15.10.2014 
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3.4.2 Podpořené akce v rámci tréninkové výzvy 

Seznam vybraných/nevybraných žádostí - v rámci výzvy "Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s." 

Obrázek 13: Bystřický talent 2014 – 14.2.2014              Obrázek 14: Nedvědice dětem – Celé Česko čte dětem 

Obrázek 15: Zubří karneval v Rozsochách  - 1.3.2014                  Obrázek 16: Dětský karneval Daňkovice – 22.2.2014 

Obrázek 17: Dětský karneval v Prosetíně – 23.2.2014                 Obrázek 18: Masopustní radovánky v Novém Městě n. M. 

 
 
 
 
 

http://www.zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/seznam-vybranych-nevybranych-zadosti-zverejneni-na-web.pdf
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Obrázek 19: Turnaj v badmintonu ve Věžné – 22.2.2014             Obrázek 20: Parawestern – den s koňmi – 29.3.2014 

  

 

Obrázek 21: Dětský karneval ve Víru – 1.3.2014                             Obrázek 22: Dětský karneval ve Strážku – 1.3.2014 
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4. Projekty a aktivity 

4.1 Projekt  „Zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2014“ 

 Žádost podána: 2/2014  

 Dotace: spolufinancování provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2014.  

 Poskytovatel: Kraj Vysočina 

 Doba realizace: 1/2014 – 12/2014 

 Finanční prostředky použity na: členský příspěvek NS MAS, cestovné, vzdělávání, nákup 
kancelářských potřeb, nákup služeb účetních, nákup notebooku Asus. 

 Náklady: 143.676,10,- Kč, dotace ve výši 80%.  

 Projekt byl podpořen, úspěšně vyúčtován v 1/2015 (vráceno 35.059,- Kč ze zálohové dotace 
150.000,- Kč). 

  

4.2 Projekt  „Osvojování schopností MAS Zubří země o.p.s.“ 

 Žádost podána: 2/2013 

 Koučující MAS: MAS Rokytná, o.p.s. 

 Registrační číslo: 13/018/34100/563/000004 

 Dotace: Program rozvoje venkova ČR – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 

 Výstupy: podklady pro ISRÚ, propagační akce tréninkové výzvy "Živý venkov ve spolupráci s 
MAS Zubří země, o.p.s.", vzdělávání, aktualizace webu www.zubrizeme.cz, propagační materiály 

 Náklady: 493.476,- Kč, dotace 100%. 

 Doba realizace: 2/2013 – 5/2014 

 Projekt byl podpořen, úspěšně vyúčtován v 6/2014 

 

4.3 Projekt „Znám křišťálovou studánku....“ 

 Žádost podána: 7/2013 

 Partnerská MAS: MAS Rokytná, o.p.s. 

 Partneři projektu:  

o ZŠ, obce z KMAS : Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínka, Rozsochy, Unčín, Věcov, Nové 
Město na Moravě, Jimramov, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, Nedvědice, Vír, Strážek, 
Rožná, Bobrová 

o ZŠ, obce z PMAS: Domamil, Myslibořice, Lesonice, Lukov, Hrotovice 

o Vodárenská akciová společnost, a.s. (zdarma rozbory vody opravených studánek v databázi),  

o Lesy ČR, s. p. (spolupráce při výběru a obnově studánek),  

http://www.iecc.cz/
http://www.zubrizeme.cz/soubory/dokumenty/seznam-vybranych-nevybranych-zadosti-zverejneni-na-web.pdf
http://www.iecc.cz/
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o Správa CHKO Žďárské vrchy (spolupráce při výběru a obnově                                                     
studánek),  

o Město Bystřice nad Pernštejnem – TIC Bystřice n. P. (poskytnutí ochranné známky Vodomila 
a spolupráce při realizaci geocachingové hry) 

 Registrační číslo: 13/019/4210a/563/000054  

 

 
 

 

 Dotace: Program rozvoje venkova ČR – opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

 Výstupy:  

o Obnova min. 45 studánek na území MAS Zubří země a Rokytná 

o Webová studie: pasportizace studánek, společná webová stránka s databází studánek – 
www.znamstudanku.cz 

o Čištění a měření studánek 

o Sborník studánek 

o Otvírání studánek: exkurze v partnerské MAS 

o Workshop k propagaci výstupů a geocachingové 

o Geocachingová hra „Hledej Vodomila“ 

 Náklady: 2.736.799,- Kč (náklady MAS ZZ – 1.682.156,- Kč), dotace 90 %. 

 Doba realizace: 3/2014 – 6/2015 

 Projekt byl podpořen, realizován od 3/2014. 

 

4.4 Projekt „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 
Zubří země“ 

 Žádost podána: 1/2014 

 Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.00194 

 Dotace: OP Technická pomoc, opatření 8.3.2a Podpora absorpční kapacity – výzva 2 

 Výstupy: Integrovaná strategie území – SCLLD MAS Zubří země, o.p.s. na období 2014 -2020 

 Náklady: 745.457,- Kč, dotace 100 %. 

 Doba realizace: 2/2014 – 8/2014 

 Projekt podpořen, úspěšně vyúčtován 9/2014. 

 

http://www.znamstudanku.cz/
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4.5 Projekt „MASky Spolu“ 

 Žádost podána: 1/2015 

 Partneři: MAS Rokytná, o.p.s., Královská stezka o.p.s, Oslavka o.p.s., Místní akční skupina Jemnicko 
o.p.s., Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko o.s., Místní akční skupina Třešťsko o.p.s., Místní 
akční skupina ŠIPKA 

 Registrační číslo: 15/022/4210a/563/000029 

 Dotace: Program rozvoje venkova ČR – opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 

 Výstupy: Metodika – Přidaná hodnota spolupráce 

 Náklady: 500.000,- Kč, dotace 100 %. 

 Doba realizace: 9/2014 – 6/2015 

 Projekt podpořen, realizován od 9/2014. 

 

5. Financování 

 Členské příspěvky nejsou vybírány. 

 Provozní výdaje jsou hrazeny z finančních darů Mikroregionu Bystřicko (50.000,- Kč) a z dotace Kraje 
Vysočina – 114.941,- Kč,  

 Na realizaci projektů získala MAS v roce 2014 zápůjčku od Mikroregionu Bystřicko ve výši 60.000,- 
Kč (vrácena v roce 2014) a úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 675.000,- Kč (splacen v roce 2014). 

 Dne 26.3.2014 byla pro zajištění předfinancování podepsána s městem Bystřice n. P. Smlouva o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu „Znám křišťálovou studánku....“ ve výši 
1.000.000,- Kč (splatnost do 31.12.2015) 

 Dne 26.5.2014 byla pro zajištění předfinancování podepsána s městysem Nedvědice Smlouva o 
financování projektu na realizaci projektu „Znám křišťálovou studánku....“ ve výši 293.276,- Kč 
(splatnost do 31.12.2015) 

 Pro zajištění vlastního podílu na realizaci projektu „Znám křišťálovou studánku….“ obdržela MAS 
Zubří země dary ve výši 99.200,- Kč od těchto obcí (Bobrová – 5 000 Kč, Bystřice n. P. – 15 000 Kč, 
Dolní Rožínka – 5 000 Kč, Jimramov – 5 000 Kč, Moravecké Pavlovice – 5 000 Kč, Nové Město n. M. 
– 19 200 Kč, Prosetín – 10 000 Kč, Rozsochy - 5 000 Kč, Rožná - 5 000 Kč, Strážek - 5 000 Kč, Štěpánov 
n. S. - 5 000 Kč, Ubušínek - 5 000 Kč, Unčín - 5 000 Kč, Vír - 5 000 Kč), které darovaly finanční 
prostředky na studánky, které se nachází na jejich katastrálním území. 

 Dne 11.12.2014 obdržela MAS dar ve výši 3.000,- Kč od J. Zemanové, dne 11.2.2014 byl poskytnut 
dar NS MAS ČR, z.s. ve výši 3.000,-Kč. 
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6. Účetní závěrka za rok 2014 

6.1 Rozvaha 
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6.2 Výkaz zisku a ztráty 

 
 

 
 

 


