MAS Frýdlantsko, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
KDO JSME
MAS Frýdlantsko, z.s. (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení, od
1.1.2014 je zapsaným spolkem. Místní akční skupina – partnerství veřejného a
soukromého sektoru v oblasti Frýdlantska (Liberecký kraj) je otevřená pro obce a jejich
příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, malé a střední podnikatele,
soukromé zemědělce a aktivní občany Frýdlantska.

MASiF pracuje pro udržitelný rozvoj Frýdlantska
Všech 18 obcí mikroregionu souhlasilo s působením MAS na
svém území. Po přípravných programech LEADER ČR v letech
2005-6 byla Strategie programu Leader MASiF podpořena
z Programu rozvoje venkova a od května 2008 je realizace tohoto
rozvojového dokumentu na Frýdlantsku hlavním předmětem
činnosti. V roce 2014 proběhla poslední – 12. výzva dotačního
období 2007-2013. Rozvojovou strategii MASiF tak s přispěním
dotací ze IV. osy Programu rozvoje venkova naplnily projekty
podnikatelů a zemědělců, obcí a neziskových organizací. Vedle
toho se MASiF podílel na projektech spolupráce, je aktivním
členem Národní sítě místních akčních skupin a Celostátní sítě
rozvoje venkova. Předsedkyně MASiF zastupuje MAS
Libereckého kraje v Regionální a Národní stálé konferenci
(koordinační síť pro období 2014-2020).
V roce 2014 se MASiF věnoval jak mapování potřeb Frýdlantska a
zpracování komunitně vedené strategie rozvoje pro období
2014-20, tak vlastnímu organizačnímu rozvoji.

IČ 26982773, DIČ CZ26982773 (neplátce DPH)
Kontakty: telefon: 724 034 314, 702 062 657, 482 321 077
e-mail: masif@seznam.cz, masif@masif.cz
Právní statut: zapsaný spolek podle zákona 89/2012 Sb., spis.značka L5252 (Spolkový rejstřík, Krajský soud v Liberci)
Statutární zástupce: Romana Zemanová (předsedkyně)
Kancelář: Jitka Doubnerová (manažer SPL/CLLD), Iva Andrová (projektový manažer), Jana Husáková (účetní, asistent)
Členská základna v roce 2014: seznam členů je zveřejněn na www.masif.cz (rubrika Dokumenty)
MASiF má k 31.12. 2014 celkem 37 členů, z toho
13 zástupců soukromého sektoru (35%), z toho 3 právnické a 7 fyzických osob podnikatelských
14 zástupců neziskového sektoru (38%), z toho 7 NNO a 7 individuálních členů
10 zástupců veřejného sektoru (28%), z toho 7 obcí a 3 příspěvkové organizace
V souladu s metodikou pro standardizaci MAS je členská základna členěna také podle zájmových skupin, k nimž se
členové hlásí v přihlášce. V žádné z celkem 8 zájmových skupin není více než 49% členů.
Složení statutárních orgánů: jmenný seznam je zveřejněn na www.masif.cz (rubrika Dokumenty)
Zastoupení jednotlivých sektorů: VS – veřejný sektor, SS – soukromý sektor, NS – neziskový sektor
Statutární orgán: rada - 7 členů (3 VS, 3 SS, 1 NS)
Kontrolní orgán: kontrolní výbor - 3 členové (1 VS, 1 SS, 1 NS)
Výběrová orgán pro programy typu Leader: výběrová komise - 7 členů (2 VS, 2 SS, 3 NS)
Členská základna i složení statutárních orgánů naplňují podmínky pro standardizaci MAS: žádný sektor ani zájmová
skupina nepřevyšuje 49% počtu členů.
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Sídlo MASiF/kancelář: Děkanská 74, Frýdlant
Pošta: P.O.Box 7. 464 01 Frýdlant
www.masif.cz

ROK 2014 V ČINNOSTI MASIF
REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO
V roce 2014 byla vyhlášena poslední výzva, v níž se rozdělovaly zbývající prostředky ze IV. osy Programu rozvoje venkova.
Alokovaná částka 2,135 mil. Kč, navýšená o část prostředků z opatření IV.1.1 (provoz MAS), byla rozdělena mezi 8 z 9
předložených žádostí. Žádost předložená a schválená ve Fichi 4 (jediná předložená žádost za celé období 2007-13) byla vyřazena
SZIF pro nezpůsobilost žadatele. Přestože MASiF tuto skutečnost rozporoval (státní podnik Lesy ČR je způsobilým žadatelem
v Ose II a v opatření, z nějž Fiche čerpá, částka dotace byla malá a význam pro plnění cílů SPL značný), nebyla žádost podpořena.
Přehledy předložených a schválených žádostí jsou publikovány elektronicky na www.masif.cz v rubrice Leader u jednotlivých
výzev a v rubrice O nás/Zprávy o činnosti. Na konci roku 2014 MASiF publikoval tištěný přehled všech podpořených projektů.
Přehled schválených žádostí ve 12. výzvě (20. kolo PRV):
Fiche
Charakteristika
1 – Místní
produkce
4 – Lesy
5 – Pěkná obec
8 – Místní dědictví
9 – Cesty krajinou

Zlepšení zastaralé infrastruktury zemědělské
výroby na Frýdlantsku
Využití potenciálu lesních oblastí v produktivních i
neproduktivních aktivitách
Zlepšení kvality infrastruktury v obcích, podpora
obnovy místního kult. a hist. dědictví
Péče o kulturní a historické dědictví
Budování pěších, jezdeckých nebo temat. stezek
Celkem

Opatření
PRV
I.1.1.1
II.2.4.2
I.1.2.3
III.2.1.2
III.2.2
III.2.2
III.1.3.

Předloženo
žádostí
1

Podpořeno
žádostí
1

Schválená
dotace (Kč)
1.000.000

1

1

127.300

3

2

473.484

3
1
9

3
1
8

310.715
265.500
2.176.999

Během roku 2014 bylo dokončeno 16 projektů z předchozích výzev. Pracovníci kanceláře konzultovali změny v projektech a
potvrzovali hlášení změn, kontrolovali žádosti o proplacení výdajů dokončených projektů a podíleli se na kontrolách na místě,
vykonávaných pracovníky Regionálního odboru SZIF (13 kontrol k žádosti o platbu, 1 v období udržitelnosti).
Sledování realizovaných a ukončených projektů je součástí monitoringu a evaluace SPL a zároveň prostředkem získání informací
pro analýzu k rozvojové strategii na další programovací období. Prezentace výsledků realizace SPL byla předmětem konference,
pořádané v prosinci ve Frýdlantě. Monitoring a evaluace celé rozvojové strategie budou dále probíhat i v první polovině roku
2015 a jejich výsledky budou zveřejněny na www.masif.cz.

Součástí realizace SPL je i zapojení do programování na místní i regionální úrovni a vzdělávání zaměstnanců a členů. Pracovníci
MASiF se vzdělávali v oblasti plánování rozvoje obce i dílčích oblastí (sociální podnikání, sociální začleňování, klimatická změna a
resilience apod.). Aktuální informace získali i díky účasti na konferenci Venkov 2015 (listopad, Konstantinovy Lázně).
Realizace SPL je financována z Programu rozvoje venkova, předfinancována z půjčky Libereckého kraje a vlastních zdrojů MASiF.
V kanceláři MASiF zajišťoval v roce 2014 realizaci SPL jeden zaměstnanec v rozsahu 0,5 pracovního úvazku. Náklady na realizaci
SPL byly v roce 2014 celkem 586 tis. Kč. Žádosti o platbu se předkládají po 4 měsících zpětně, takže během roku 2014 byla
proplacena 3. etapa roku 2013 (406 tis. Kč) a první dvě etapy roku 2014. Žádost o platbu za 3. etapu 2014 byla předložena
ROSZIF v Hradci Králové dne 29.1.2015.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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V rámci realizace Strategického plánu Leader se MASiF účastní společných akcí Národní sítě MAS ČR a podílí se na práci jejích
orgánů. Romana Zemanová pracovala jako člen výboru za Liberecký kraj a zastupuje MAS Libereckého kraje také v Národní a
Regionální stálé konferenci, Jitka Doubnerová je členkou pracovní skupiny Leader. V červnu a říjnu MASiF pro NS MAS ČR
uspořádal dvě školení k přípravám na programovací období 2014-2020.
MASiF je aktivním členem Celostátní sítě pro venkov a podílí se na aktivitách regionální sítě Libereckého kraje. Užití metody
Leader a územní dimenzi nových programů prezentovali zástupci MASiF například při setkání s generálními řediteli Rady pro
fondy EU (Liberecký kraj, leden), členům Rady Libereckého kraje (listopad) a diskutovali na jednáních MAS z Libereckého kraje.

PROJEKTY SPOLUPRÁCE (podpořené z opatření IV.2 Programu rozvoje venkova)
Podejme si ruce s kulturním dědictvím venkova
Projekt byl ukončen v roce 2010 a proplacen v roce 2011, MASiF dále spolupracuje s místními partnery. V roce 2014 šlo
především o propagační podporu v programu spolku Frýdlantsko, věnovaném připomenutí Franze, hraběte Clam-Gallase,
posledního vlastníka a příkladného správce Frýdlantského panství.
Rozvoj péče o drobné památky nebyl v roce 2014 financován z žádného příspěvku, náklady nebyly samostatně evidovány.

Vyrobeno na venkově
Projekt byl ukončen a proplacen v roce 2011. Ve spolupráci s místními partnery – Libereckým krajem a
Turistickým regionem Jizerské hory proběhla v roce 2014 už pátá certifikace. Nositelem značky, která
vznikla díky podpoře z PRV, je téměř stovka řemeslných a potravinářských produktů z oblasti Jizerských
hor. Základním propagačním nástrojem značky je www.jizerske-vyrobky.cz. Díky spolupráci s Turistickým
regionem Jizerské hory jsou nositelé značky propagování na portálu Libereckého kraje a v dvakrát ročně vydávaných sezónních
Turistických novinách. Nabídka místních potravin obohatila už tradičně akci Férová snídaně ve vašem městě, s níž se MASiF
v květnu připojil k mezinárodní kampani na propagaci spravedlivého trhu. Místní produkty jsou trvalou součástí prezentace
MASiF na výstavě Země živitelka (srpen, České Budějovice).
Rozvoj značení nebyl v roce 2014 financován ze žádného příspěvku, náklady nebyly samostatně evidovány.

Podejme si ruce s historií tří regionů
Projekt byl ukončen a proplacen v roce 2014, vydané informační materiály byly distribuovány muzeím,
školám a informačním centrům na Frýdlantsku. Muzea zapojená do sítě jsou označena tabulemi, jejichž
formát je shodný pro všechny tři partnerské MAS. Projekt byl veřejnosti prezentován při Dni otevřených
podstávkových domů v Raspenavě (6.7.,ve spolupráci s muzeem Kolovrat). Mapový výstup databáze
muzeí na Frýdlantsku je zveřejněn na http://goo.gl/maps.FkQM, zpracované studie jsou ke stažení na
www.masif.cz. K projektu vznikla samostatná internetová stránka www.muzea-frydlantsko.cz, na níž jsou
zveřejňovány aktuality týkající se sítě muzeí na Frýdlantsku.
Po ukončení projektu pokračovaly aktivity sítě muzeí, např. prezentací projektu v soutěži Gloria
Musaealis a distribucí publikovaných materiálů.
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova a předfinancován z úvěru České spořitelny. Náklady MASiF činily 866.553 Kč,
proplacená dotace 779.897 Kč. Vlastní podíl (10%) byl částečně kryt neplacenou dobrovolnickou prací, částečně z příspěvků
účastníků exkurzí a příspěvků muzeí na propagační materiály. Další podpora spolupráce muzeí není financována ze žádného
příspěvku, náklady nejsou samostatně evidovány.

Monitoring a evaluace – příklady dobré praxe z Libereckého kraje
Projekt spolupráce zahájilo 7 MAS z Libereckého kraje v září 2014. Jeho cílem je zpracovat metodiku pro monitoring a evaluaci
SPL na základě sdílených příkladů a zkušeností jednotlivých MAS. V rámci projektu se konalo několik pracovních jednání a
vzdělávací kurz, který vedla ing. Lenka Mrázová z poradenské firmy L-Mentio. Žádost o dotaci je podle pravidel pro 22. kolo PRV
předložena v lednu 2015, projekt bude ukončen do 30.6.2015. Náklady za rok 2014 ve výši 37 tis. Kč byly předfinancovány
z vlastních zdrojů MASiF.

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ
MASiF je partnerem projektu, v němž nositel, spolek Frýdlantsko, připravuje metodiku pro stavební řemesla, která se podílejí na
obnově tradičních objektů venkovské architektury spojující oblast severních Čech, Lužice a Slezska – podstávkových domů. Podíl
MASiF spočívá v redakční práci na přípravě a publikování metodiky, realizaci zajišťuje 1 pracovnice (dohoda o pracovní činnosti).
Projekt trvá od dubna 2013 do března 2015, průběžné výstupy jsou publikovány na www.podstavky.cz.
Projekt je financován z Globálního grantu Libereckého kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE – FRÝDLANTSKO
Zpracování integrované strategie rozvoje území, kterou se Frýdlantsko připravuje na aplikaci integrovaného nástroje Komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD) na období 2014 - 2020, byla v první polovině roku podpořena z Operačního programu Technická
pomoc. Přípravě strategie se věnovaly 2 pracovnice MASiF, návrh strategie je zveřejněn na nově zřízené internetové stránce
www.frydlantsko2020.wordpress.com k připomínkování. Dokončení strategie je spojeno se schvalováním operačních programů.
Náklady byly hrazeny z úvěru České spořitelny a vlastních zdrojů MASiF, dotace ve výši 750 tis. Kč byla proplacena v září 2014.

DALŠÍ ČINNOSTI
Propagace a prezentace Strategie programu Leader MASiF a Frýdlantska
Duben, prosinec

15.1.
4.3.
5.3.
10.5.
14.5.
17.5., 21.6.
6.7.
29.8. – 3.9.
22.10.
4.11.
12.12.

Frýdlant, Nové Město p.S., Lázně Libverda, Dětřichov, Heřmanice, Kunratice: prezentace SPL a SCLLD
na jednáních mikroregionu a zastupitelstev obcí
Liberec: prezentace Leader a SPL na setkání s generálními řediteli Rady pro fondy EU (Liberecký kraj)
Liberec: prezentace Frýdlantska a SPL na panelové diskusi deníku MF Dnes
Frýdlant: prezentace SPL a podpořených projektů na Snídani se zaměstnavateli (poř. Tima Liberec)
Frýdlant: Férová snídaně ve vašem městě - součást kampaně Fair Trade
Frýdlant: prezentace SPL a podpořených projektů pro LAG Kraśnik (Polsko)
Bedřichov, Hejnice: prezentace projektu spolupráce při akcích spolku Frýdlantsko – Franz Clam-Gallas: Pocta
šlechtici ducha a muži činu
Raspenava: Den otevřených podstávkových domů (ve spolupráci s o.s. Kolovrat)
České Budějovice: Země živitelka (součást prezentace MAS Libereckého kraje)
Liberec: předání značky Regionální produkt Jizerské hory novým nositelům
Liberec: Prezentace výsledků SPL a přípravy SCLLD pro Radu Libereckého kraje
Frýdlant:konference k výsledkům SPL a prezentace SCLLD

Vzdělávání

Organizační zajištění akcí na Frýdlantsku pro jiné subjekty
10.6.
30.10.

Školení ke standardizaci MAS a SCLLD, Kořenov - Jizerka (poř. Národní síť MAS České republiky)
Školení k územním nástrojům v OP – CLLD, Liberec (poř. Národní síť MAS České republiky)
listopad – prosinec Jednání Lokálního partnerství a pracovních skupin, Frýdlant (poř. Agentura pro sociální začleňování)

Publikační činnost
Frýdlantsko: Průvodce po projektech podpořených z programu LEADER 2007 – 2013 (mapa s přehledem projektů)
Fotografie projektů a termíny akcí na Frýdlantsku jsou součástí stolního kalendáře na rok 2015 (vyd. Liberecký kraj)

Zelená úsporám
Pohledávka za Národní sítí MAS ČR související s poradenským programem Zelená úsporám´z roku 2010 nebyla dosud uhrazena.

Jednání statutárních orgánů
29.3. a 26.6..
18.2. a 20.11.

valná hromada
rada

15.3. a 20.11.
18.2.

kontrolní výbor
výběrová komise
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Uspořádané vzdělávací akce:
3.12.
Evaluace a monitoring v MAS (pro MAS LK v rámci projektu spolupráce)
Účast na vzdělávacích akcích – zvyšování kvalifikace pracovníků MASiF
24.-25.2.
Manažer rozvoje venkova – dlouhodobý kurz, poř. Tima Liberec, Kostelecká Lhota (I.Andrová, J.Doubnerová)
12.3.
Sociální podnikání, poř. MPSV, Praha (I.Andrová)
12.3.
Seminář k SCLLD, poř. Národní síť MAS ČR, Týnec nad Sázavou (J.Doubnerová)
15.-16.3.
Nový občanský zákoník, poř. Spiralis, Praha (J.Doubnerová)
27.3.
Příprava samosprávy na dotační období 2014-20, poř.Villa Hrdlička, ČeskáLípa (I.Andrová, J.Doubnerová)
22.4.
Norské fondy – seminář k výzvě pro NNO, poř. Nadace Partnerství, Praha (J.Doubnerová)
30.7.
Školení ke standardizaci MAS, poř. MZe, Praha (J.Doubnerová, I.Andrová)
26.9.
Seminář k sociálnímu začleňování, poř. ASZ, Praha (J.Doubnerová)
15.-17.10.
vzdělávací akce v rámci konference Venkov 2014 (R.Zemanová, J.Doubnerová)
27.11.
Konference k výsledkům SPL, poř. MAS Podještědí, Vysoký (R.Zemanová, J.Doubnerová)
8.12.
Obce a regiony odolné proti změně klimatu, poř. EP Veronica Brno, Liberec (J.Doubnerová)
Březen, srpen
Školení k účetnictví NNO a k účetnickému programu Money (J.Součková, J.Husáková)

FINANČNÍ ZPRÁVA
Občanské sdružení MAS Mikroregionu Frýdlantsko účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetní agendu vedla v roce 2014
Jana Součková (DPP, 01-04/2014) a Jana Husáková (zaměstnanec, od 05/2014), externí poradenství poskytovala firma H-Účto,
s.r.o. (08-10/2014). Kontrolu provádí kontrolní výbor.
Projekt Realizace Strategie programu Leader za rok 2014 je ověřen auditem (ing. Jaromír Adamec) s výrokem „bez výhrad“.
Originály účetních dokladů, zápisy kontrolního výboru a zpráva auditora jsou k nahlédnutí v kanceláři MASiF.

ROZVAHA
Aktiva - na počátku a konci účetního období,
v tisících Kč
A. Dlouhodobý majetek
B. Krátkodobý majetek
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1. Odběratelé
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy
B.II.6 Pohledávky za zaměstnanci
B.II.9 Ostatní přímé daně
B.II.12 Nároky na dotace (státní rozpočet)
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1. Pokladna
B.III.3. Účty v bankách
B.III.8. Peníze na cestě
B IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1. Náklady příštích období
B.IV.2. Příjmy příštích období

1.1.

31.12.

Pasiva - na počátku a konci účetního
období, v tisících Kč

0
1430
1279
51
42
4
4
1178
148
2
146
0
3
3
0

0
1376
125
82
43
0
0
0
924
0
926
-2
327
44
283

A.

AKTIVA CELKEM

1430

1376

PASIVA CELKEM

Vlastní zdroje celkem

A.I. Jmění celkem
A.I.1. Vlastní jmění
A.I. 2. Fondy
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II. Účet výsledku hospodaření
B. Cizí zdroje celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1. Dodavatelé
B.III.7. Závazky k institucím SZ a ZP
B.III.9. Ostatní přímé daně
B.III.17. Jiné závazky
B.III.18 Krátkodobé bankovní úvěry

1.1.

31.12.

437
265
263
2
172
172
993
0
993
0
0
0
310
641

772
437
435
2
335
335
604
0
339
16
8
1
314
0

1430

1376

VÝSLEDOVKA
Název výsledovkového účtu
Spotřebované nákupy celkem
A.I.1 Spotřeba materiálu
A.I.2 Spotřeba energie
Služby celkem
A.II.5 Opravy a udržování
A.II.6 Cestovné
A.II.7 Náklady na reprezentaci
A.II.8 Ostatní služby
Osobní náklady celkem
A.III.9 Mzdové náklady
A.III.10 Zákonné soc. pojištění
A.III.12 Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
A.V.18 Ostatní pokuty a penále
A.V.20 Úroky
A.V.22 Dary
A.V.24 Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky celkem
A.VII. 31 Poskytnuté člen. přísp.
Náklady

(v tis. Kč)
Účet
Název výsledovkového účtu
380
B.IV.
Ostatní výnosy celkem
88
649
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy
49
B.VI.
Přijaté příspěvky celkem
446
684
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky
1
B.VII
Provozní dotace celkem
60
691
B.VI.29 Provozní dotace
24
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
361
D
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
1613
1214
394
5
3
3
29
11
8
5
5
10
10
2238
Výnosy
Hospodářský výsledek celkem: 335 tis. Kč
Výroční zprávu, účetní závěrku a hospodářský výsledek schválila valná hromada MASiF dne 19.2.2015.

(v tis. Kč)
1202
1202
62
62
1309
1309
335
335

2573

Výroční zpráva MAS Frýdlantsko, z.s. 2014

Účet
A.I
501
502
A.II
511
512
513
518
A.III
521
524
527
A.IV.
538
A.V
542
544
546
549
A.VII
581

