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Výroční zpráva je vydána za období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.
MAS Region Kunětické hory má v současné době za sebou jedenáct 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), 
Novohradka, Lodrantka, Ředický a Brodecký potok. 

Území MAS Regionu 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
IČ: 27009157
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: Luděk Šorm (ludek@sorm.cz, tel.: 602 413 134)
Manažer pro SCLLD: Ing. Kristýna Holečková (holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556)
Projektový manažer: Ing. Ivana Pazderková (pazderkova.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
 8   nestátní neziskové organizace 
 1   fyzické osoby

Rozloha: 179,2 km2

Počet obyvatel: 22 474 (k 1. 1. 2016)
Hustota osídlení: 125,4 ob./km2

Počet měst a obcí: 27
Institut partnera1: 2

1 Partnerství s MAS RKH k podpoře celkového rozvoje území, služeb a lokální ekonomiky.

Charakter regionu

Základní údaje 
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Základním posláním sdružení 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 sdružení je sdružování a spolupráce představitelů obcí, svazků obcí, orgánů územní samosprávy, zemědělců, pod-
nikatelů, škol, projekčních a odborných institucí, peněžních ústavů, spolků a dalších jednotlivých osob při prosazování spo-
lečných 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 kterého se bu-
deme 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

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

Pověřený člen představenstva
Kam na Pardubicku, s.r.o. –  zástupce Luděk Šorm

Představenstvo-programový výbor
Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec 
ZŠ a MŠ Rokytno – zástupce Josef Kubizňák
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Jan Zetek
APOLENKA – zástupce Jolana Štěpánková 
Kam na Pardubicku, s.r.o. – zástupce Luděk Šorm 

Výběrová komise
Obec Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Pavel Kohout – předseda výběrové komise (do 09/2016 Zdeněk Seidl)
OS Dříteč – zástupce Mgr. Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice – zástupce Kateřina Klímová

Kontrolní výbor
Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček
KONEP – zástupce Bc. Jana Machová
Diana Houdová (soukromý zemědělec) – zástupce Diana Houdová

Manažer pro SCLLD (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD)
Mgr. Jiří Kuban (do 31.8.2016)
Ing. Kristýna Holečková (od 1.9.2016)

Projektový manažer
Ing. Kristýna Holečková (do 31.8.2016)
Ing. Ivana Pazderková (od 1.10.2016)

Účetní
Drahomíra Holmanová

Počet pomocných administrativních a organizačních pracovníků na DPP: 7

Orgány sdružení 
k 31.12. 2016

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

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. 

• Kulturní centrum Pardubice, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko
Spolupráce na realizaci aktivity KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt.

•  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 v Čepí 
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardubickém kraji. Zaměření 
vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.

•  Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím Institutu rozvoje 
evropských regionů.

•  Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro MAS RKH. 

•  Institut rozvoje evropských regionů
Spolupráce na přípravě MAP ORP Pardubice.

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

•  Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.

Externí odborná 
spolupráce

Spolupracující 
subjekty MAS RKH
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(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

2009  aktualizace Strategického plánu LEADER

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

2012  realizace katalogu Programy 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

Realizované aktivity většího 
rozsahu – historie MAS
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•  Průběžná činnost orgánů, zaměstnanců a subjektů zapojených v realizaci jednotlivých aktivit pro-
    jektů, průběžná konzultační činnost.
•  Kalendář akcí 2016 - 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 2016.
•  Distribuce informačních materiálů v regionu.
•  Zdrojová databáze – souhrn praktických údajů z území a o organizaci MAS.
•  Koordinace strategií a studií pro územní celky a jejich zpracovatelů – ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
    Místní akční plán ORP Pardubice.
•  5. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 8.3.2016.
•  KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt – setkání regionálních výrobců 25.1.2016, tvorba a distribuce 
    materiálů.
•  Účast na valné hromadě NS MAS ČR 17.3.2016.
•  Sousedské slavnosti 8.5.2016 – prezentace aktivit členských subjektů, prezentace MAS a SCLLD.
•  Má vlast, cestami proměn 21.5.2016 - prezentace ve spolupráci s Pardubickým krajem.
•  Seminář pro žadatele PRV 24.5.2016 a Seminář pro žadatele IROP + animace škol 31.5.2016.
•  Studentská stáž v MAS – studentka z Univerzity Palackého v Olomouci.
•  Příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro pro-
    gramové období 2014-2020 (viz Realizace SCLLD).
•  Příprava a realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“ 
    (viz Realizace SCLLD).
•  Obnovení certifikátu Český systém kvality služeb.
•   Festival chutí, vůní a řemesel (v rámci Olympijského parku v Pardubicích) 12.-14.8.2016 – prezentace MAS 
    a KRAJE PERNŠTEJNŮ.
•  Hravé odpoledne na farmě 14.9.2016 - prezentace MAS a SCLLD, soutěž pro děti.
•  Spolupráce s RŠOV Čepí – výjezdní seminář MAS Pošumaví 7.-.9.9.2016, semináře k veřejným zakázkám, 
    účetnictví a k operačním programům EU 2014-2020.
•  Konference VENKOV 20.-21.10.2016 – seminář.
•  6. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 7.11.2016.
•  Účast na valné hromadě NS MAS ČR 23.11.2016.
•  Spolupráce s KS MAS Pardubického kraje, 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.

Přehled hlavních 
aktivit v roce 2016
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 22. 3. 2016 Jednání Představenstva
 22. 3. 2016 Jednání Valné hromady
 9. 6. 2016 Jednání Představenstva
 15. 9. 2016 Jednání Představenstva
 15. 9. 2016 Jednání Valné hromady
 29. 11. 2016 Jednání Představenstva

Pro rok 2016 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek:
Mikroregion min. 5.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané min. 200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty min. 2.000,00 Kč/subjekt
Registrovaní dobrovolníci, nečlenové (bez možnosti hlasování) 0,00 Kč 
Pro rok 2016 byl stanoven valnou hromadou partnerský příspěvek 
v rámci Institutu partnera: 2 000,00 Kč/subjekt    
   

Příjmy celkem:   1.036.393,88 Kč
Výdaje celkem:  931.381,51 Kč
Výsledek hospodaření: 104.970,45 Kč 
Stav k 31.12.2016 na b.ú.: 111.541,74 Kč
Stav pokladny: 3.892,00 Kč

000001  diaprojektor ACER XD1270D 23.500,00
000002  proj. stativ. plátno Combflex 4.465,00
000003  notebook ASUS F5R-AP040A 22.580,00
000005  tiskárna Konica Minolta 10.300,00
000007  repro KPR - 210A 5.120,00 
000008  mikrofon MBD 810 ručka 5.710,00
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
  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
  187.405,58 Kč

Jednání orgánů

Hospodaření r. 2016

Inventarizace majetku 
k 31.12.2016



MAS Region Kunětické hory - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 9

„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 v únoru 2016 
došlo k ukončení 1. kola hodnocení strategie bez připomínek. V červnu 2016 byly vypořádány připomínky z 2. kolo hodno-
cení a k 21.7.2016 bylo hodnocení strategie úspěšně ukončeno. V srpnu byly ke strategii řídícími orgány vydány akceptační 
dopisy ke všem programovým rámcům strategie, proto mohla započít realizace SCLLD.
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 v roce 2016 bylo ukončeno čerpání 
dotace v rámci 1. etapy projektu a započalo čerpání v rámci 2. etapy projektu. 

Programový rámec Operační program Zaměstnanost – byly připraveny a odsouhlaseny dokumenty nutné k vy-
hlašování výzev, 19.12.2016 došlo k vyhlášení výzvy 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření - I) a výzvy 
023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I).

Programový rámec Integrovaný regionální operační program – byly připraveny 1. verze dokumentů nutných 
pro vyhlašování výzev PR IROP (Interní postupy, hodnotící kritéria). Kvůli vývoji požadavků na Interní postupy a výzvy probíhá 
aktualizace dokumentů; žádná výzva nebyla vyhlášena kvůli posunu vyhlašování výzev IROP pro MAS a nutnosti aktualizace 
zmiňovaných dokumentů.

Programový rámec Program rozvoje venkova – přes Portál farmáře byly zaslány v první vlně fiche 1, 5, 6, 8 do 
konce sledovaného období nebyly fiche schváleny, ve druhé vlně byly poslány ke schválení fiche 2, 3, 4, 9, do konce sledo-
vaného období nebyla ukončena jejich kontrola, fiche 7 nebyla poslána ke schválení kvůli revizi pravidel ze strany řídícího 
orgánu, žádná výzva nebyla vyhlášena kvůli avízu změn pravidel ze strany řídícího orgánu a protože do konce sledovaného 
období nebyly schváleny fiche.

Animace škol v rámci OPVVV – školy byly informovány o metodické pomoci nabízené MAS, ve sledovaném období 
začaly konzultace k přípravě žádostí k šablonám.

Společné – zaměstnanci MAS se účastnili školení, konzultovali výzvy/fiche/interní postupy, byli proškoleni v systému 
MS2014+, aby mohli vyhlašovat výzvy, ve sledovaném období probíhala aktivizace území (konzultace, zveřejňování infor-
mací na webových stránkách, animace SCLLD).

Počet schválených projektů v rámci SCLLD
V roce 2016 nebyly schváleny žádné projekty, protože vyhlášené výzvy byly uzavřeny až v roce 2017.

Finanční plán SCLLD
Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky na podporu SCLLD.

Indikátory SCLLD
Ve sledovaném období nedošlo k plnění indikátorů.

Problémy či rizika realizace SCLLD
• Ve sledovaném období nedošlo k plnění finančního plánu a indikátorů SCLLD. 
Důvod: Zpoždění procesu hodnocení SCLLD ze strany řídícího orgánu. Zpoždění ve vyhlašování výzev ze strany řídícího 
orgánu (IROP). Aktualizace pravidel ze strany řídícího orgánu pro vyhlašování výzev, které prodlužují proces přípravy výzev 
a dokumentů k vyhlašování výzev potřebných.
• Nelze hlásit změny v SCLLD přes MS2014+.
Důvod: Systém MS2014+ zatím hlášení změn nepodporuje.

Realizace SCLLD
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(pro realizační období 2017)

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 žada-
tele a příjemce, animace škol a další související činnosti. 

Festival chutí, vůní a řemesel – 2. ročník, k podpoře regionálních producentů.

Aktivity na šíření informovanosti o činnosti MAS a jeho členů v území i v sousedních regionech - propojení 
aktivit subjektů v území, zachování hlavní informační akce Sousedské slavnosti 8.5. a Hravé odpoledne na farmě, zkvalitnění 
PR komunikace s médii, rozšíření aktivit s partnery (CSpV, ARZ, KÚ PK, TO Pardubicko, DSVČ …).

Destinační management pro cestovní ruch v turistické oblasti Pardubicko - prohlubování spolupráce mezi 
MAS a TIC Pardubice v oblasti, realizace společných projektů a akcí, projekt pro podporu NNO.

Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání: přednášky, setkání, výstavy, workshopy (vlastní činnost či přímá podpora 
členů MAS).

Spolupráce se sousedními MAS v Královéhradeckém i Pardubickém kraji – rozvoj jednodenních volnočaso-
vých aktivit. 

Podpora přípravy a realizace akcí, které jsou realizovány prostřednictvím členských subjektů na území samostatně. Výsledky 
akcí jsou začleňovány do celkových aktivit MAS. Všechny aktivity slouží přímo či nepřímo k naplnění strategických cílů stano-
vených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory v programovém období 2014 -2020.

Rozpracované 
a připravované aktivity



MAS Region Kunětické hory - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 11

Po několika letech příprav se MAS RKH podařilo obhájit svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programo-
vé období 2014-2020, a to mezi prvními strategiemi napříč celou ČR. V souvislosti s tím mohla MAS RKH vyhlásit již v roce 
2016 první výzvy.

Vizí strategie je: „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 mís-
to, kde chceme být doma a do kterého se budeme rádi vracet, a také místo, kam se budou rádi vracet jeho návštěvníci.“ 
a vyhlašování výzev v rámci programových rámců Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Inte-
grovaného regionálního operačního programu patří k významným krokům, které slouží k naplnění této vize. 

Nesmíme však zapomínat, že pouze čerpáním finančních prostředků z Evropské unie vize nelze dosáhnout. K tomu je za-
potřebí spolupráce a vzájemná podpora co největšího počtu subjektů v našem regionu z řad veřejné sféry, neziskové sféry 
i soukromé sféry. Věřím, že se MAS RKH v minulých letech podařilo této spolupráci dát stabilní základy a že v tomto trendu 
se budou odehrávat i další roky.

Děkuji všem zainteresovaným složkám a členským subjektům za spolupráci.

Jozef Petrenec, předseda

ZÁVĚR



      Oblast  2015   2016    2017-2018

 Aktivita Výstup Splněno Aktivita Výstup Splněno Aktivita Výstup Splněno
   ano/ne   ano/ne     ano/ne

Vytvoření 
databáze 

zemědělců 
a místních 
subjektů 

zabývajícími 
se OH

Odpady – 
SC 1

Doprava – 
SC 2

Doprava – 
SC 2

Školství – 
SC 3

Školství – 
SC 3

Administra-
tiva – SC 4

Administra-
tiva – SC 4

Podpora 
cyklo-

dopravy – 
vyjednávání 

s Hradubickou 
aglomerací

Koordinace 
společných 

aktivit

Vzdělávání 
a osvěta 
obyvatel 
v oblasti 

správného 
třídění

Podpora 
cyklo-

dopravy 
– dle výzev

Optimali-
zovat 

možnosti 
regionální 
dopravní 

sítě

Síťování 
a spolu-

práce 
škol

Vyhledávání 
dotačních 

možností dle 
požadavků 

území

Zajištění 
výměny 

zkušeností – 
společné 

akce

Nákup 
společného 
dopravního 
prostředku

Zajištění 
financování 
mimoškol-

ních aktivit – 
podpora 

NNO

Využití 
škol jako 

komunitních 
center

Databáze

Počet 
předlo-
žených 

projektů 
(3)

Databáze 
(1)

Počet akcí

Počet 
předložených 

výzev

Počet 
navržených 
optimalizací

Databáze 
obsahující 

seznam 
škol a jejich 

aktivit (1)

Počet 
předložených 

výzev (2)

Počet 
uskutečně-

ných 
akcí (1)

Počet 
prostředků

Počet 
předložených 

výzev (1)

Počet 
komunitních 

center

ne – 
přesunuje se 

na rok 
2017-2018, 
v přípravě

ano – 
činnost 

stále 
probíhá 

dle potřeby

ano – 
databáze se 
doplňuje a 
aktualizuje 
dle vývoje

ne – 
přesunuje 

se na období 
2017-2018

ne – 
výzva se 

připravuje

ne – 
přesunuje se 
na období 
2017-2018

ano – 
databáze 

se doplňuje 
dle vývoje

ano – 
průběžné 

vyhlašování 
výzev

ano – 
plánují 
se další 

akce

ne

ano – 
průběžné 
vyhlašování 

výzev

ne

Příloha
Vyhodnocení plnění ukazatelů v rámci Strategie spolupráce obcí MAS RKH, tj. „SCLLD - Specifický cíl 1.3: 

Zdokonalovat služby místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci v regionu i mimo něj“ za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016 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 2016 vydal v roce 2017 © 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


