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Úvod 

 

Výroční zpráva se vztahuje k období leden 2017 – prosinec 2017. Jedná se o pátý rok 

působení MAS Chrudimsko, z.s. (dále jen MAS Chrudimsko) založené s cílem podporovat 

udržitelný rozvoj svého území. V první polovině roku se spolek zabýval především finálním 

dokončením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zapracování připomínek 

dotčených orgánů a následné schválení) a žádostí o podporu projektu Zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS Chrudimsko, který řeší mimo jiného provozní náklady MAS 

při samotné realizaci strategie po jejím schválení. Strategie i projekt byly schváleny.              

Ve druhé polovině roku tak mohla místní akční skupina začít s jejich realizací prostřednictvím 

dotačních prostředků Evropské unie, ale také například Pardubického kraje. MAS 

Chrudimsko dále pokračovala v realizaci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v ORP Chrudim jako spolupracující subjekt realizátora města Luže. Místní akční plán bylo 

nezbytné zpracovat, aby školy a případně další organizace zabývající se vzděláváním v ORP 

Chrudim mohly žádat o finance na projekty z evropských fondů. Plán byl dokončen a projekt 

ukončen v závěru roku. Další výzvou pro rok 2017 se stal rozvoj cestovního ruchu v Turistické 

oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Na začátku roku byla několika subjekty v území včetně MAS 

Chrudimsko, z. s. založena oblastní organizace cestovního ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s.  

Ve svém prvním roce působení získala dotaci z Pardubického kraje, kterou použila převážně 

na marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu.  
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1. Základní charakteristika MAS 

 

Základní údaje k 2. 3. 2018 

 

Přesný název: MAS Chrudimsko, z.s. 

Právní forma: zapsaný spolek  

Sídlo: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

IČO: 01268279 

Předseda: Šárka Trunečková (zastupující město Chrudim), tel.: 737 770 811, 

sarka.truneckova@maschrudimsko.cz 

Manažer: Tomáš Černý, tel.: 731 682 186, tomas.cerny@maschrudimsko.cz 

Projektová manažerka: Jana Košťálová, tel.: 607 610 185, jana.kostalova@maschrudimsko.cz 

Manažerka SCLLD: Renáta Havlová, tel.: 774 800 906, renata.havlova@maschrudimsko.cz 

Účetní: Pavlína Dolanová, tel.: 773 480 660, pavlina.dolanova@gmail.com   

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2400421153/2010 

 

Datum založení: 3. 12. 2012 

Počet členů: 47 (z toho členské obce 15) 

Rozloha území: 113 km2 (2016, ČSÚ) 

Počet obyvatel: 32 206 (2016, ČSÚ) 

Hustota osídlení: 285 ob./km2 (2016, ČSÚ) 

Počet měst a obcí na území MAS: 15 

 

Územní vymezení MAS Chrudimsko 

 
 

mailto:renata.havlova@maschrudimsko.cz
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1.2. Charakter území 

Geomorfologicky leží území MAS Chrudimsko ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté 

České tabule. Na jihu území se terén zvedá do nadmořské výšky kolem 400 m n. m., začínají 

zde Železné hory (mimo území MAS nejvyšší hora Vestec - 668 m n. m). Územím protéká 

řeka Chrudimka a její přítok Novohradka. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří 

území k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Sever území lze charakterizovat 

jako zemědělský, krajina je využívána převážně pro zemědělské účely. Naopak na jihu území 

je mnohem větší podíl lesů a krajina plní v mnohem větší míře rekreační funkci (např. 

Rekreační lesy Podhůra). Na jih území zasahuje CHKO Železné hory a Národní geopark 

Železné hory. V západní části území se nalézá město Chrudim (cca 23 000 obyv.) s městskou 

zástavbou a větší koncentrací průmyslových objektů.   

 

1.3 Orgány a pracovníci k 31. 12. 2017 

 

Předseda 

Město Chrudim (zastupuje Šárka Trunečková) 

  

Představenstvo – programový výbor (5 členů) 

Město Chrudim (zastupuje Šárka Trunečková)  

Město Slatiňany (zastupuje Josef Prokš) 

Krajská hospodářská komora (zastupuje Lenka Rybyšarová) 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (zastupuje Jan Doucek) 

Mama klub Chrudim, z.s. (zastupuje Soňa Tomková) 

 

Výběrová komise (7 členů) 

Dana Šťastná (podnikatelka) 

Městské lesy Chrudim, s.r.o. (zastupuje Ondřej Švadlenka) 

Kroužky ČR východ, o.p.s. (zastupuje Květa Štěrbová) 

obec Orel (zastupuje Vladimír Příhoda) 

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (zastupuje Jan Florian) 

Zelený dům Chrudim, z.s. (zastupuje Silvie Vacková) 

Technické služby Chrudim, s.r.o. (zastupuje Tomáš Vápeník) 

 

Kontrolní výbor (3 členové) 

obec Svídnice (zastupuje Jana Novotná) 

Vodácké sdružení Kačeři (zastupuje Petr Zitko) 

EDDA, z.ú. (zastupuje Dita Fialová) 

  

Valná hromada (47 členů) 

- zástupci všech členů (viz kap. 1.4. Členové MAS) 
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Kancelář MAS 

manažer MAS/odborný pracovník pro SCLLD – Tomáš Černý  

projektová manažerka/odborná pracovnice pro SCLLD – Jana Košťálová  

manažerka pro SCLLD/ administrátorka Malý LEADER – Renáta Havlová 

administrativní pracovnice pro SCLLD – Iva Roušarová  

 

Účetní 

Pavlína Dolanová (rovněž účetní pro SCLLD) 
 

1.4. Členové MAS Chrudimsko k 31. 12. 2017 

Veřejné instituce (veřejný sektor) - celkem 21 (v závorce zájmová skupina): město Slatiňany 

(veřejná správa), město Chrudim (veřejná správa), městys Žumberk (veřejná správa), obec 

Bítovany (veřejná správa), obec Bořice (veřejná správa), obec Čankovice (veřejná správa), 

obec Dvakačovice (veřejná správa), obec Honbice (veřejná správa), obec Kočí (veřejná 

správa), obec Orel (veřejná správa), obec Smrček (veřejná správa), obec Svídnice (veřejná 

správa), obec Tuněchody (veřejná správa), obec Úhřetice (veřejná správa), obec Vejvanovice 

(veřejná správa), Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. (občanská vybavenost a 

bezpečnost), Městské lesy Chrudim, s.r.o. (cestovní ruch), Sportovní areály města Chrudim 

(občanská vybavenost a bezpečnost), s r.o., Střední průmyslová škola Chrudim (vzdělávání), 

Regionální muzeum v Chrudimi (vzdělávání). Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim 

(vzdělávání). 

Neziskové organizace (neziskový sektor) - celkem 17 (v závorce zájmová skupina): Atletický 

klub Spartak Slatiňany (volný čas), Ekocentrum PALETA (ochrana životního prostředí), Krajská 

hospodářská komora Pardubického kraje (průmysl a obchod), KROUŽKY ČR VÝCHOD o.p.s. 

(volný čas), Mama klub Chrudim, z.s. (volný čas), Oblastní spolek ČČK Chrudim (občanská 

vybavenost a bezpečnost), Sbor dobrovolných hasičů OREL (občanská vybavenost a 

bezpečnost), Šance pro Tebe, z.s. (sociální služby), Vodácké sdružení Kačeři (volný čas), ZO 

ČSOP Klub ochránců SPR Habrov (ochrana životního prostředí), MŠ a ZŠ Na rovině Chrudim 

(vzdělávání), Romodrom o.p.s. – Vězeňský program Pardubice (sociální služby), EDDA, z.ú. 

(vzdělávání), Sportovní unie Chrudimska (volný čas), Zelený dům Chrudim, z.s. (ochrana 

životního prostředí), Institut aplikované ekologie, z.s. (ochrana životního prostředí). Péče o 

duševní zdraví z.s. (sociální služby).   

Ziskové organizace (soukromý sektor) – celkem 9 (v závorce zájmová skupina): Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s r.o. (cestovní ruch), První zemědělská a.s. Tuněchody (zemědělství a 

lesnictví), Ing. Dana Šťastná (stravování), KOV Projekt s r.o. (průmysl a obchod), Renata 

Kašparová (Fitkoloběh, volný čas), SPALTOLAND s.r.o. (volný čas), Zdravíčko Chrudim s.r.o. 

(stravování), PhDr. Naděžda Jandová (Průmysl a obchod), Jan Prorok (Průmysl a obchod). 

 



6 
 

1.5. Hlavní cíle spolku 

Základním posláním spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční 

skupiny. Spolek působí jako místní iniciační řídící a kontrolní orgán, který v rámci programů 

realizovaných metodou LEADER provádí metodické a konzultační činnosti dle podmínek 

uvedených programů v platném znění. Obecným předmětem činnosti je sdružování a 

spolupráce představitelů obcí, orgánů územní samosprávy, zemědělců, podnikatelů, škol, 

projekčních a odborných institucí, peněžních ústavů, spolků, sdružení a dalších subjektů při 

prosazování společných zájmů a pro ochranu společných práv. Účel spolku je realizován 

prostřednictvím: 

 zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 

 péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení, 

 posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, 

 péče a ochrany krajiny a životního prostředí, 

 zachování a obnovy kulturního dědictví, 

 rozvoje v oblasti cestovního ruchu. 

 

 

1.6. Informace o existenci organizační složky v zahraničí 

Spolek neměl k 31. 12. 2017 žádnou zahraniční složku. 
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2. Činnost MAS v roce 2017 

2.1. Příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Jednou z nejvýznamnějších aktivit roku 2017 bylo finální dokončení Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD), dříve Integrované strategie území (ISÚ), na jejímž 

základě mohou subjekty z území MAS čerpat finanční prostředky nejen z fondů EU. Na 

začátku roku 2017 probíhala kontrola a připomínkování dotčenými orgány v rámci 

formálního a věcného hodnocení Strategie. V průběhu června byly vypořádány poslední 

připomínky a strategie finálně schválena.  

 

 

V následujících měsících roku 2017 byly připravovány potřebné dokumenty k vyhlašování 

výzev a do konce roku 2017 MAS vyhlásila celkem osm výzev. Dvě výzvy v rámci Operačního 

programu zaměstnanost Prorodinná opatření I. a Sociální služby včetně prevence kriminality 

I. byly vyhlášeny v říjnu 2017, do konce listopadu probíhal příjem žádostí a v prosinci 

formální hodnocení přijatých projektů. Třetí výzva v rámci OPZ s názvem Prorodinná opatření 

II. byla vyhlášena v prosinci a příjem žádostí bude uzavřen v lednu 2018. 

Pět výzev v rámci Integrovaného operačního programu bylo vyhlášeno v prosinci 2017 a 

příjem žádostí bude ukončen v průběhu března 2018. Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech 

opatření IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobility, Zmírnění dopadů živelných pohrom, 

Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura), Podpora sociálního 

podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura), Rozvoj 

infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin. 
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2.2 Spolupráce v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko   

Založení oblastní organizace cestovního ruchu 

MAS Chrudimsko společně s dalšími subjekty působícími v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

na území turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko založila na začátku roku 2017 organizaci 

Chrudimsko-Hlinecko z.s. Spoluzakladatelemi jsou MAS Železnohorský region, z.s., MAS 

Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s r.o. jako zřizovatel Geoparku Železné hory. Na ustanovující valné hromadě 

byla MAS Chrudimsko zvolena předsednickou organizací. Následně podala úspěšnou žádost 

o podporu na Pardubický kraj (projekt Provoz a činnost oblastní organizace cestovního 

ruchu). Projekt navazoval na předchozí pro rok 2016 realizovaný přímo MAS Chrudimsko. 

Celková výše dotace z Pardubického kraje pro rok 2017 činila 400 000 Kč. Realizace probíhala 

v úzké spolupráci s pracovníky turistických informačních center oblasti. V rámci projektu 

proběhla v roce 2017 kampaň na sociálních sítích – správa a komunikace profilů Chrudimska-

Hlinecka na facebooku a instagramu, mediální kampaň – PR kampaň (zveřejnění článků 

k oblasti v tištěných a internetových médiích), pořízení fotografií a videopozvánek 

k prezentaci na sociálních sítích, výroba propagačního kvízového sešitu pro děti včetně 

propagačních samolepek, tisk informačního materiálu o Národním geoparku Železné hory. 
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2.3 Certifikace a propagace regionálních produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální 

produkt 

MAS Chrudimsko přijala již na konci roku 2013 na svém území regionální značení „ŽELEZNÉ 

HORY regionální produkt“ realizované partnerskou MAS Železnohorský region. V roce 2017 

pokračovala v jednání s potenciálními zájemci o certifikaci výrobců. Značení má za cíl zvýšit 

prestiž a odbyt regionálních výrobků. Základním předpokladem úspěšné certifikace je určitá 

jedinečnost spojená s regionem (tradice, použití místních surovin, ruční nebo duševní práce, 

motiv z regionu apod.).  

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 proběhly dvě vlny certifikace a recertifikace regionálních produktů.  Během nich 

byly certifikovány dva produkty z území MAS Chrudimsko. V současné době je z území MAS 

Chrudimsko certifikováno celkem 8 produktů.  

MAS Chrudimsko se v roce 2017 zapojila také do propagace regionální značky 

prostřednictvím spolupráce (včetně finanční účasti) s MAS Železnohorský region na vydání 

propagačních materiálů, např. novin Doma v Železných horách. 

 

2.4. Spolupráce s městem Luže na Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání v ORP 

Chrudim 

V roce 2017 probíhala spolupráce MAS Chrudimsko s městem Luže, MAS Železnohorský 

region, městem Chrudim a MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko na projektu, jehož 

cílem byl rozvoj vzdělávání v území ORP Chrudim, a který bylo nezbytné realizovat 

v souvislosti s možností podávat žádosti o podporu projektů škol a dalších subjektů v ORP 

Chrudim do fondů EU. V průběhu roku 2017 probíhaly práce na stanovení konkrétních 

opatření a aktivit akčního plánu, dvakrát se sešel Řídící výbor MAP, který v září finálně 

schválil Strategický rámec MAP v ORP Chrudim do roku 2023. Součástí Strategického rámce 

je roční akční plán na rok 2018 a investiční záměry škol a dalších subjektů. Následně byl 
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projekt ukončen a započaly práce na přípravě projektové žádosti navazujícího projektu 

MAP II v ORP Chrudim, v rámci kterého již budou přímo realizovány implementační aktivity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Činnost Představenstva – programového výboru a Kontrolního výboru MAS 

Chrudimsko 

Jednání Představenstva-programového výboru proběhlo v roce 2017 9x (z toho 3x per 

rollam). Navýšení oproti minulému roku si vyžádali především povinnosti v rámci zahájení 

realizace SCLLD (schválení interních postupů, znění výzev apod.), dále byly řešeny změny 

v členství, placení členských příspěvků, a účast na projektech a aktivitách (např. připojení se 

k žádosti o dotaci na projekt GECON v rámci česko-polské spolupráce). 

V roce 2017 proběhlo také jedno jednání Kontrolního výboru (per rollam schválení výroční 

zprávy).  

2.6. Další aktivity 

V rámci dalších aktivit spojených s prezentací záměrů a cílů MAS Chrudimsko a zapojení 

široké veřejnosti do plánování udržitelného rozvoje území byly i v roce 2017 provozovány 

webové stránky www.maschrudimsko.cz a facebookové stránky www.facebook.com/ 

maschrudimsko, dále se MAS Chrudimsko zúčastnila akce Desatero problémů Chrudimi a 

dubnového Dne Země na Resselově náměstí v Chrudimi s cílem představit činnost MAS 
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Chrudimsko a regionální produkty pod značkou „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt“. Dále 

probíhaly práce na projektu česko-polské spolupráce (program Interreg CZ-PL) s několika 

organizacemi zabývajícími se především problematikou geoparků. Projekt s názvem GECON 

je zaměřen převážně na výměnu zkušeností mezi subjekty. Původní plán podat žádost jen 

s jedním partnerem Geopark Przedgórze Sudeckie již v roce 2016 byl opuštěn a přepracován 

pod vedením Geoparku Ralsko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Spolek nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

2.8. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních 
vztazích 

Spolek dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci účetní 
jednotky se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání. 

2.9. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení  řídících orgánů 

Valná hromada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené a 
není důvod ji jakkoliv měnit. 

2.10. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu 
výroční zprávy. 
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3. Hospodaření MAS v roce 2017  

3.1. Hospodaření MAS v roce 2017 – stav k 31. 12. 2017  

Účet Vlastní zdroje 
Pardubický 

kraj 
IROP   

CELKEM 

 
stř. 4 stř. 0 stř. 5   

NÁKLADY 
     

Spotřeba materiálu 783,31 Kč 15 805,39 Kč 
116 084,30 

Kč   
132 673,00 

Kč 

Cestovné 0,00 Kč 358,10 Kč 6 803,90 Kč   7 162,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč   0,00 Kč 

Ostatní služby 1 376,00 Kč 9 187,71 Kč 28 950,57 Kč   39 514,28 Kč 

Jiné ostatní služby (zák. poj.) 444,20 Kč 0,00 Kč 1 751,80 Kč   2 196,00 Kč 

Odpis pohledávky 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč   300,00 Kč 

Mzdové nákady vč. SP, ZP 5 233,80 Kč 
109 648,80 

Kč 
578 238,40 

Kč   
693 121,00 

Kč 

Ostatní sociální pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč   0,00 Kč 

Daň z úroků 21,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč   21,44 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky 0,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč   15 000,00 Kč 

CELKEM 8 158,75 Kč 
150 000,00 

Kč 
731 828,97 

Kč 0,00 Kč 
889 987,72 

Kč 

 
          

VÝNOSY 
     Úroky 113,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 113,10 Kč 

Přijaté členské příspěvky 
104 600,00 

Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
104 600,00 

Kč 

Dotace 0,00 Kč 
150 000,00 

Kč 
731 828,97 

Kč   
881 828,97 

Kč 

CELKEM 
104 713,10 

Kč 
150 000,00 

Kč 
731 828,97 

Kč 0,00 Kč 
986 542,07 

Kč 

      HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK- zisk 96 554,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 554,35 Kč 

 

DAŇOVÁ POVINNOST:  0,00 Kč 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 1.1.2017 31.12.2017 

Pokladna 318,00 Kč 129,00 Kč 

Běžný účet  10 904,40 Kč 4 588,12 Kč 

Běžný účet příjmový 
210 533,96 

Kč 
208 800,44 

Kč 

CELKEM 
221 756,36 

Kč 
213 517,56 

Kč 
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4. Připravované aktivity na rok 2018 

 

 Pokračovat v realizaci SCLLD dle harmonogramu výzev  

 Plánované vyhlášení výzev v rámci OPZ: Podpora vzniku a činnosti komunitních 

center I. a Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin 

I. 

 Plánované vyhlášení výzvy v rámci PRV (všechny Fiche) 

 Případné vyhlášení výzev v rámci IROP – dle vyčerpání alokace v prvním kole výzev 

vyhlášených v r. 2017 

 Realizace informačních kampaní o výzvách, seminářů pro žadatele 

 Administrace projektu z výzvy 6 IROP (Zlepšení řídících a administrativních schopností 

MAS Chrudimsko, z.s.) – nezbytná provozní podpora realizace SCLLD   

 Spolupodílet se na realizaci MAP 2 v oblasti vzdělávání ve spolupráci s MAS 

Železnohorský region, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, městem Chrudim  

 Pokračovat v propagaci regionálních produktů pod značkou Železné hory, regionální 

produkt 

 Spolupracovat na projektu česko-polské spolupráce s partnery - Geopark Przedgórze 

Sudeckie (PL) Geopark Ralsko, Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci, 

Muzeum Regionalne w Lubaniu, Panstwowy Instytut Geologicny (začátek realizace v 

případě schválení projektu poskytovatelem dotace) 

  Spolupráce na propagaci turistické oblasti v rámci Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 Administrace v rámci akce ,,Malý LEADER“  

 Účast na společných aktivitách KS MAS PK 

 Příprava projektu spolupráce v rámci programového rámce PRV 
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5. Spolupracující subjekty 

Město Chrudim 

 vratná finanční výpomoc na předfinancování projektu MAS Chrudimsko – příležitost pro 

každého, odborná pomoc při založení MAS Chrudimsko a poskytnutí prostor pro činnost 

MAS Chrudimsko, spolupráce na projektu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Chrudim 

 

MAS Železnohorský region,z.s. 

 partnerská MAS v rámci projektu spolupráce, v rámci MAP rozvoje vzdělávání pro ORP 

Chrudim, spolupráce na certifikaci regionálních produktů na území MAS Chrudimsko, 

spolupráce v cestovním ruchu v rámci Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a následně v roce 2017 v rámci založené 

organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.  

 spolupráce v cestovním ruchu v rámci Deklarace o partnerství a spolupráci v rámci 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a následně v roce 2017 v rámci založené 

organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s., spolupráce na MAP rozvoje vzdělávání pro ORP 

Chrudim 

 

Krajská síť MAS Pardubického kraje 

 odborná poradenská pomoc, spolupráce na dosažení společných cílů 

 

Národní síť MAS České republiky 

 odborná poradenská pomoc, spolupráce na dosažení společných cílů 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 významná finanční podpora MAS a SCLLD prostřednictvím dotace na projekt Zlepšení 

řídících a administrativních činností MAS Chrudimsko (Integrovaný regionální operační 

program) 

 

Pardubický kraj 

 významná finanční podpora administrativní a poradenské činnosti MAS a aktivit MAS, 

dotace na provoz a činnost a provoz a činnost oblastní organizace cestovního ruchu 

Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 

Ministerstvo zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond) 

 Významně finančně podporuje administrativní činnost a aktivity MAS (dotace  na projekt 

spolupráce, spolupráce na programovém rámci SCLLD) 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Spolupráce na přípravě programového rámce SCLLD (Operační program zaměstnanost) 

 

Destinační společnost Východní Čechy 

 Spolupráce v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu na území MAS Chrudimsko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Závěr 

V průběhu pátého roku fungování MAS Chrudimsko byly úspěšně zapracovány připomínky 

dotčených orgánů a následně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

MAS vypsala v druhé polovině roku první výzvy pro podávání žádostí o podporu projektů 

subjektů v území. Vypsání výzev předcházelo nastavení výběrových kritérií a interních 

postupů pro výběr projektů. V roce 2017 byla také prohlubována spolupráce s partnerskými 

subjekty a probíhala spolupráce s několika partnerskými organizacemi na projektech jako je 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim nebo projekt česko-polské spolupráce 

zaměřený především na výměnu zkušeností mezi oblastmi s oficiálně vyhlášenými geoparky. 

Ve spolupráci s MAS Železnohorský region proběhly dvě vlny certifikace regionálních 

produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt. Aktuálně je certifikováno 8 

producentů z území MAS Chrudimsko. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci 

Deklarace o partnerství a spolupráci vyvrcholila vznikem nové organizace Chrudimsko-

Hlinecko, z.s. na začátku roku 2017 a následně úspěšným podáním žádosti o dotaci 

z Pardubického kraje na provoz a činnost organizace. Hlavní prioritou pro rok 2017 je 

naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím podpory 

projektů z území MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Tomáš Černý, Pavlína Dolanová, Renáta Havlová 


