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Úvod 

 

Výroční zpráva se vztahuje k období leden 2019 – prosinec 2019. Jedná se o sedmý rok 

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

udržitelný rozvoj svého území. V roce 2017 byla místní akční skupině schválena Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a žádost o podporu projektu Zlepšení řídících 

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

MAS při samotné realizaci strategie po jejím schválení. V roce 2019 se tak pracovníci MAS 

mohli intenzivně věnovat realizaci dané strategie především prostřednictvím dotačních 

prostředků Evropské unie, ale také například Pardubického kraje. V roce 2019 rovněž 

pokračoval projekt zaměřený na spolupráci mezi několika českými a polskými subjekty 

věnující se mimo jiného popularizaci geologie a její využití v cestovním ruchu s názvem 

GECON – Geologická příhraniční kooperační síť. MAS Chrudimsko je jedním z partnerů 

projektu, na kterém finančně spolupracuje se svým členem a zřizovatelem Geoparku Železné 

hory Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o. I v roce 2019 získal spolek Chrudimsko-Hlinecko, 

jehož je MAS Chrudimsko předsedající organizací, dotaci na provoz a činnost oblastní 

organizace cestovního ruchu v rámci Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Dotace byla 

využita převážně na marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu, ale také například na 

vytvoření dokumentů a sběr dat nezbytných k udržení certifikátu od agentury CzechTourism. 

V roce 2019 obdrželo Chrudimsko-Hlinecko, z.s. certifikát o splnění všech požadavků 

k udělení kategorie Oblastní destinační management. Certifikace by měla být v dalších letech 

podmínkou pro získávání dotačních prostředků z rozpočtů Pardubického kraje a Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky.   
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1. Základní charakteristika MAS 

 

Základní údaje k 10. 3. 2020 

 

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 

Manažerka SCLLD: Michaela Lutrová, tel.: 605 970 057, michaela.lutrova@maschrudimsko.cz 

Administrativní pracovnice pro SCLLD: Jana Pavlišová, jana.pavlisova@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: 46 (z toho členské obce 13) 

Rozloha území: 113 km2 (2018, ČSÚ) 

Počet obyvatel: 32 249 (2018, ČSÚ) 

Hustota osídlení: 285 ob./km2 (2018, ČSÚ) 

Počet měst, městysů a obcí na území MAS: 15 

 

Územní vymezení MAS Chrudimsko 
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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. 2019 

 

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 Janovská) 

 

Výběrová komise (9 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) 

Péče o duševní zdraví, z.s. (zastupuje Věra Pinkasová) 

Šance pro Tebe, z.s. (zastupuje Lenka Rybová) 

 

Kontrolní výbor (3 členové) 

obec Svídnice (zastupuje Jana Novotná) 

VODÁCKÝ SPOLEK KAČEŘI (zastupuje Petr Zitko) 

EDDA, z.ú. (zastupuje Dita Fialová) 
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Valná hromada (46 členů) 

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

 

Kancelář MAS 

manažer MAS/odborný pracovník pro SCLLD – Tomáš Černý  

manažerka pro SCLLD – Michaela Lutrová 

administrativní pracovnice pro SCLLD – Jana Pavlišová 

 

Účetní 

Pavlína Dolanová (rovněž účetní pro SCLLD) 
 

1.4. Členové MAS Chrudimsko k 31. 12. 2019 

Veřejné instituce (veřejný sektor) - celkem 20 (v závorce zájmová skupina): město Slatiňany 

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

Bořice (veřejná správa), obec Čankovice (veřejná správa), obec Dvakačovice (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), Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

(sociální služby). 

Neziskové organizace (neziskový sektor) - celkem 19 (v závorce zájmová skupina): AK 

Slatiňany z.s. (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), SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů OREL (občanská vybavenost 

a bezpečnost), Šance pro Tebe, z.s. (sociální služby), VODÁCKÝ SPOLEK 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, z.s. (volný čas), Zelený dům Chrudim, z.s. (ochrana 

životního prostředí), Péče o duševní zdraví z.s. (sociální služby), FK Chrudim, z.s. (volný čas), 

Altus, z.s. (volný čas), Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola 

s.r.o. (vzdělávání) 

Ziskové organizace (soukromý sektor) – celkem 7 (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), 
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SPALTOLAND s.r.o. (volný čas), PhDr. Naděžda Jandová (Průmysl a obchod), Jan Prorok 

(Průmysl a obchod). 

 

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. 2019 žádnou zahraniční složku. 
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2. Činnost MAS v roce 2019 

2.1. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Jednou z nejvýznamnějších aktivit roku 2019 byla realizace 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.  

 

Celkem MAS již vyhlásila 24 výzev. V průběhu roku 2019 bylo vyhlášeno 8 výzev. Čtyři výzvy 

byly vyhlášeny v rámci Operačního programu zaměstnanost.  Tři výzev MAS vyhlásila v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu a jednu výzvu v rámci Programu rozvoje 

venkova, do které MAS zahrnula Fiche 1-7. Více o vyhlášených výzvách viz tabulky č. 1-3 

Přehled vyhlášených výzev MAS v roce 2019.   

 

Tabulka 1: Přehled vyhlášených výzev MAS v roce 2019 - Operační program zaměstnanost 

(OPZ) 

Název výzvy MAS 

Datum 

vyhlášení 

výzvy MAS 

Datum 

ukončení 

příjmu 

žádosti o 

podporu 

Finanční 

alokace výzvy 

MAS (CZV) 

MAS Chrudimsko: Podpora sociálního 

podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných 

skupin 

28. 8. 2019 

 

31. 10. 2019 3 068 895 
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Název výzvy MAS 

Datum 

vyhlášení 

výzvy MAS 

Datum 

ukončení 

příjmu 

žádosti o 

podporu 

Finanční 

alokace výzvy 

MAS (CZV) 

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti 

komunitních center I. 

28. 8. 2019 

 

30. 10. 2019 4 704 530 

 

MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření III. 

 

28. 2. 2019 18. 4. 2019 453 550 

 

MAS Chrudimsko: Sociální služby včetně 

prevence kriminality II. 

 

28. 2. 2019 17. 4. 2019 606 153 

 

 

Tabulka 2: Přehled vyhlášených výzev MAS v roce 2019 – Integrovaný regionální operační 

program (IROP) 

Název výzvy MAS 

Datum 

vyhlášení 

výzvy MAS 

Datum 

ukončení 

příjmu 

žádosti o 

podporu 

Finanční 

alokace výzvy 

MAS  

11. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj 

infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech 

věkových skupin 

03.11.2019 13.12.2019  2131513,56 

12. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora 

sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti 

znevýhodněných skupin (infrastruktura) 

02.11.2019 12.12.2019  531000 

13. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření 

zázemí pro poskytování služeb v území MAS 

(infrastruktura). 

01.11.2019 11.12.2019  1310777,28 
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Tabulka 3: Přehled vyhlášených výzev MAS v roce 2019 – Program rozvoje venkova (PRV) 

Název výzvy MAS Datum 

vyhlášení 

výzvy MAS 

Datum 

ukončení 

příjmu 

žádosti o 

podporu 

 Finanční 

alokace 

výzvy MAS  

Výzva č. 2 Programu rozvoje venkova 19.6.2019 22.7.2019  

 Fiche č. 1: Zlepšení podmínek pro vznik, 

provoz a činnost malých a středních 

podniků na území MAS 

x x 50 000 

 Fiche č. 2: Zlepšení podmínek pro 

činnost regionálních zemědělských podniků 
x x 900 590 

 Fiche č. 3: Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 
x x 600 000 

 Fiche č. 4: Rozvoj lesnické infrastruktury x x 1 550 000 

 Fiche č. 5: Rozvoj zemědělské 

infrastruktury 
x x 1 500 000 

 Fiche č. 6: Rozvoj nezemědělských 

činností místních podniků 
x x 2 960 990 

 Fiche č. 7: Rozvoj rekreačních funkcí lesů x x 50 000 

 

Do vyhlášených výzev MAS Chrudimsko, z.s.  se v roce 2019 celkem přihlásilo 14 

projektových žádostí. Úplný přehled přihlášených žádostí na MAS v roce 2019 je uveden 

v tab. č. 4. 

 

Tabulka 4 Přehled všech přijatých žádostí na MAS v roce 2019 

  Název projektu  Žadatel Operační 

program 

Název výzvy MAS 

1 Futsalový příměstský 

tábor 

FK Chrudim, z.s. OPZ MAS Chrudimsko: Prorodinná 

opatření III. 
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  Název projektu  Žadatel Operační 

program 

Název výzvy MAS 

2 Podpora komunity rodičů 

předškolních dětí 

Amalthea z.s. OPZ MAS Chrudimsko: Podpora 

vzniku a činnosti komunitních 

center II. 

3 Komunitní centrum V 

Rajské zahradě 

Mama klub 

Chrudim z.s. 

OPZ MAS Chrudimsko: Podpora 

vzniku a činnosti komunitních 

center II. 

4 Přístavba venkovní 

učebny v areálu 

společnosti Vodní zdroje 

Chrudim 

Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s 

r.o. 

IROP 11. výzva MAS Chrudimsko-

IROP- Rozvoj infrastruktury 

pro kvalitní vzdělávání všech 

věkových skupin 

5 Odborná učebna pro 

přírodní vědy 

Základní škola 

Slatiňany, okres 

Chrudim 

IROP 11. výzva MAS Chrudimsko-

IROP- Rozvoj infrastruktury 

pro kvalitní vzdělávání všech 

věkových skupin 

6 Autem do terénu - 

Chrudimsko 

Amalthea z.s. IROP 13. výzva MAS Chrudimsko-

IROP- Vytvoření zázemí pro 

poskytování služeb v území 

MAS (infrastruktura) 

7 Přístavba skladové haly 

Tuněchody  

Jan Prorok PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

8 Pořízení pluhu a 

mulčovače 

První zemědělská 

a. s. Tuněchody.  

PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

9 Rekonstrukce polní cesty 

v k. ú. Orel 

Obec Orel PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

10 Pořízení digestoře a 

chladící techniky na 

uskladnění mléka 

První zemědělská 

a. s. Tuněchody. 

PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

11 Pořízení nových 

truhlářských strojů 

Truhlářství 

SPALTO s.r.o. 

PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

12 Investice do vybavení 

podnikové prodejny 

ROVEX ENGENEE- 

RING s.r.o. 

PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 
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  Název projektu  Žadatel Operační 

program 

Název výzvy MAS 

13 Modernizace pracovních 

postupů cestou pořízení 

pracovního stroje - 

nakladače 

Preveto s.r.o. PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

14 Pořízení vybavení do 

provozovny 

MASO – Francouz 

s.r.o. 

PRV Výzva č. 2 Programu rozvoje 

venkova 

Celkem již 20 žádostí o podporu na MAS získalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (právní akt). 

Přehled projektů, které mají právní akt, je uveden v tabulce č. 5, viz níže.  

 

Tabulka 5: Žádosti o dotaci s právní aktem  

Název projektu Získání právního 

aktu 

Operační 

program 

Vědecké příměstské tábory 2018 OPZ 

Program prevence hospitalizace 2018 OPZ 

Dejme šanci pracovat 2018 OPZ 

Celoroční péče o děti v Chrudimi 2018 OPZ 

Futsalový příměstský tábor 2019 OPZ 

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve 

Slatiňanech 

2018 IROP 

Zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro 

závažně duševně nemocné na území MAS 

Chrudimsko 

2018 IROP 

Moderní jazyková laboratoř na GJR 2018 IROP 

Posílení IZS ve Slatiňaněch 2018 IROP 

Občerstvení SPALTO 2018 IROP 

Rekonstrukce a vybavení jazykových učeben pro 

zkvalitnění výuky cizích jazyků 

2018 IROP 
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Název projektu Získání právního 

aktu 

Operační 

program 

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v 

ulici Václavská, Chrudim 

2018 IROP 

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim 2018 IROP 

Digitalizujeme 2019 IROP 

Modernizace vybavení Farní charity Chrudim 2019 IROP 

Chodník podél komunikace II/355, Dvakačovice 2019 IROP 

Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd 2019 IROP 

Vybavení JSDH Chrudim technikou pro zmírnění 

dopadů živelných pohrom 

2019 IROP 

Pořízení obraceče a shrnovače píce 2018 PRV 

Pořízení vysokozdvižného vozíku  2018 PRV 

 

Celkem již devět projektů z IROP je proplaceno nebo mají podanou žádost o platbu. Dva 

projekty PRV byly již proplaceny. Šest projektů z OPZ je ve fyzické realizaci.  

V souvislosti s hodnocením podaných žádostí o podporu projektů proběhlo v roce 2019 pět 

jednání Výběrové komise MAS Chrudimsko, z.s. 

Přehled čerpání v jednotlivých operačních programech k 31.12.2019 

 Alokace (Kč) Vyčerpáno/ 

zazávazkováno (Kč) 

Zbývá vyčerpat 

(Kč) 

IROP 40 024 368,9 34 142 144,08 5 882 224,82 

PRV 9 136 700 6 979 498 2 557 202 

OPZ 18 473 030 16 255 252 2 217 778 

 

Členové MAS Chrudimsko měli možnost v rámci Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje žádat o menší finanční prostředky (do 200 000 Kč) prostřednictvím 70% dotace 

z Pardubického kraje na akci Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2019. Celkem pro rok 

2019 získala MAS 375 302 Kč. Na základě výběru projektů představenstvem MAS 
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prostřednictvím schválených výběrových kritérií byly podpořeny tyto projekty (realizace do 

listopadu 2019): Úprava prostor bývalého OU na klubovnu (II. část), Dvakačovice (příspěvek 

127 897 Kč); Obnova dopravního hřiště v Chrudimi (Chrudim, příspěvek 70 183 Kč); Nákup 

vybavení rehabilitační linky (FK Chrudim, z.s., 89 680 Kč); Vybavení keramické dílny, pořízení 

nové keramické pece s příslušenstvím pro keramické kroužky (KROUŽKY ČR VÝCHOD, o.p.s., 

příspěvek 87 542 Kč). 

 

2.2 Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s.  

V rámci tohoto projektu probíhá financování provozu kanceláře SCLLD MAS Chrudimsko, z.s. 

(95% dotace) a jedná se tak o důležitý projekt i v rámci realizace samotné SCLLD. Součástí 

projektu jsou především mzdy a cestovné pracovníků v rámci SCLLD, ale také technické 

vybavení kanceláře (tiskárna, PC) nebo kancelářské potřeby a spotřební materiál nezbytný 

k činnosti kanceláře. 

Plnění indikátorů projektu 

Indikátor Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

(2021) 

Přírůstková 

hodnota za rok 

2019  

Celková hodnota 

k 31. 12. 2019 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů a konferencí 

0 55 20 39 

Počet úspěšně 

zrealizovaných výzev 

místní akční skupinou 

0 14 7 18 

 

 

2.3. Projekt GECON – Geologická příhraniční kooperační síť 

Od března 2018 realizuje MAS Chrudimsko jako partner část projektu GECON – Geologická 

příhraniční kooperační síť (85 % dotace Interreg, 5 % dotace ze státního rozpočtu, 10 % 

Vodní zdroje Chrudim). Projekt má za cíl mimo jiného popularizaci geologie a její využití 

v cestovním ruchu. MAS Chrudimsko je jedním z partnerů projektu, na kterém finančně 

spolupracuje se svým členem a zřizovatelem Geoparku Železné hory Vodními zdroji Chrudim, 

spol. s r.o. dále s vedoucím partnerem projektu Geoparkem Ralsko, o.p.s., Českou 

geologickou službou, Technickou univerzitou v Liberci a třemi polskými subjekty (Muzeum 

Regionalne w Lubaniu, Panstwowy Instytut Geologicny, Geopark Przedgórze Sudeckie). 
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Hlavním příspěvkem MAS Chrudimsko v roce 2019 byla realizace studijní cesty (10. - 12. 6. 

2019) a workshopu (13. - 15. 11. 2020) pro uvedené partnery.  

Plnění indikátorů projektu 

Indikátor Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

(2021) 

Hodnota k 31. 12. 2019  

Počet partnerů zapojených 

do společných aktivit 

0 7 7 

 

2.4. Spolupráce v rámci TO Chrudimsko-Hlinecko   

MAS Chrudimsko působí s dalšími členy organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s. jako oblastní 

organizace v turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Rok 2019 byl třetím rokem působení 

této organizace. MAS Chrudimsko, jako předsednický subjekt, podala úspěšnou žádost 

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

ruchu). Projekt navazoval na předchozí pro rok 2018. Celková výše dotace z Pardubického 

kraje pro rok 2019 činila 400 000 Kč. Realizace probíhala v úzké spolupráci s pracovníky 

turistických informačních center oblasti. V rámci projektu bylo realizováno v roce 2019: 

propagace turistických možností v oblasti na sociálních sítích (správa sociálních sítí, placená 

propagace), pořízení fotografií (následně využívaných na sociálních sítích), realizace PR 

kampaně v médiích a realizace tištěných propagačních materiálů (včetně mapy atraktivit 

turistické oblasti, turistického průvodce s questy a turistických novin oblasti). Jako součást 

projektu dále spolek ve spolupráci s partnery organizoval setkávání TIC a partnerů turistické 

oblasti a inzeroval v časopise Turista a nakoupil propagační batohy s potiskem jako ceny 

v rámci Soutěživého průvodce. Chrudimsko-Hlinecko, z.s. také získalo certifikaci 

CzechTourismem na základě žádosti podané v roce 2018.  
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2.5. 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 2019 

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 2019 proběhla jedna vlna certifikace (včetně recertifikace) regionálních produktů. 

Z území MAS Chrudimsko byl certifikát prodloužen mydlárně Š.Iva ze Slatiňan (přírodní 

rostlinná mýdla) a Olze Pospíšilové z Chrudimi (Kuplevandule). Čtyřem držitelům 

železnohorské regionální značky z území MAS Chrudimsko naopak nebyl certifikát na vlastní 

žádost prodloužen. K 31. 12. 2019 bylo na území MAS Chrudimsko evidováno celkem pět 

certifikovaných produktů.  

 

2.6. Činnost Představenstva – programového výboru a Kontrolního výboru MAS 

Chrudimsko 

Jednání Představenstva-programového výboru proběhlo v roce 2019 11x (z toho 5x per 

rollam). Hlavní náplň obstaraly povinnosti v rámci realizace SCLLD (schválení znění výzev, 

výběru projektů k realizaci apod.), dále byly řešeny aktivity v rámci projektu GECON, výzva a 

výběr projektů v rámci akce Malý LEADER MAS Chrudimsko, změny v členství, placení 

členských příspěvků nebo personální záležitosti v rámci kanceláře SCLLD.  

Členové kontrolního výboru jednali v roce 2019 2x (z toho 1x per rollam). Na programech 

jednání bylo schválení výroční zprávy za rok 2018, projednání evaluační zprávy k realizaci 

SCLLD a kontrola etických kodexů v rámci SCLLD.  
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2.7. 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 2019 provozovány 

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

maschrudimsko, dále se MAS Chrudimsko zúčastnila únorové akce Desatero problémů 

Chrudimi a dubnového Dne Země na Resselově náměstí v Chrudimi s cílem představit činnost 

MAS Chrudimsko a regionální produkty pod značkou „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

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

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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 2019  

3.1. Hospodaření MAS v roce 2019 – stav k 31. 12. 2019  

Účet 
Vlastní zdroje 

 Pardubický 
kraj MALÝ 

LEADER 
IROP 

GECON 

CELKEM GECON (85%) MMR (5%) 
Vlastní zdroje 

(10%) 

stř. 4 stř. 7 stř. 5 stř. 6 stř. 6, čin. 21 stř. 6, čin. 22 

 
 
NÁKLADY 

       
Spotřeba materiálu 47,00 Kč   34 887,00 Kč       34 934,00 Kč 

Cestovné     16 674,00 Kč 8 904,60 Kč 523,80 Kč 1 047,60 Kč 27 150,00 Kč 

Náklady na 
reprezentaci       31 167,80 Kč 1 833,40 Kč 3 666,80 Kč 36 668,00 Kč 

Ostatní služby 4 104,00 Kč   79 386,95 Kč 89 874,75 Kč 5 286,75 Kč 10 573,50 Kč 189 225,95 Kč 

Jiné ostatní služby 
(zák. poj.)             0,00 Kč 

Odpis pohledávky             0,00 Kč 

Mzdové nákady vč. 
SP, ZP 5 550,00 Kč   1 291 811,00 Kč 105 697,50 Kč 6 217,50 Kč 12 435,00 Kč 1 421 711,00 Kč 

Ostatní sociální 
pojištění     3 610,00 Kč       3 610,00 Kč 

Daň z úroků             0,00 Kč 

Poskytnuté členské 
příspěvky 16 000,00 Kč           16 000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 
(zaokr.) 0,96 Kč 375 302,00 Kč         375 302,96 Kč 

CELKEM 25 701,96 Kč 375 302,00 Kč 1 426 368,95 Kč 235 644,65 Kč 13 861,45 Kč 27 722,90 Kč 2 104 601,91 Kč 

  

 VÝNOSY 

Tržby z prodeje 
služeb             0,00 Kč 

Úroky 726,36 Kč           726,36 Kč 

Jiné ostatní výnosy           33 083,62 Kč 33 083,62 Kč 

Přijaté členské 
příspěvky 29 881,55 Kč   71 318,45 Kč       101 200,00 Kč 

Dotace   375 302,00 Kč 1 355 050,50 Kč 281 210,81 Kč 16 541,81 Kč   2 028 105,12 Kč 

CELKEM 30 607,91 Kč 375 302,00 Kč 1 426 368,95 Kč 281 210,81 Kč 16 541,81 Kč 33 083,62 Kč 2 163 115,10 Kč 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK- zisk 4 905,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45 566,16 Kč 2 680,36 Kč 5 360,72 Kč 58 513,19 Kč 

 

Pozn: čin. 21 - dofinancování dotace GECON z MMR, čin. 22 - dofinancování dotace GECON z vlastních 

zdrojů 
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PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 01.01.2019 31.12.2019 

Pokladna 959,00 Kč 1 155,00 Kč 

Běžný účet  7 753,12 Kč 874,44 Kč 

Běžný účet příjmový 188 118,26 Kč 764 221,41 Kč 

CELKEM 196 830,38 Kč 766 250,85 Kč 

 

DAŇOVÁ POVINNOST  0,00 Kč 

 

 

4. Připravované aktivity na rok 2020 

 pokračování v realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), 

 Operační program Zaměstnanost -  vyhlášení výzev na zbývající alokaci v tomto 

operačním programu, 

 vyhlášení čtvrté výzvy v rámci Programu rozvoje venkova (pravděpodobně ve Fichi 

č. 2 - Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků a Fiche 

č. 6 - Rozvoj nezemědělských činností místních podniků, celková alokace výzvy se 

předpokládá ve výši 2,5 mil. Kč, 

 vyhlášení výzev v Integrovaném regionálním operačním programu (v létě roku 

2020) na opatření Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových 

skupin – výše alokace 2,8 mil. Kč a opatření Rozvoj a podpora udržitelné mobility 

– výše alokace 3,3 mil Kč, 

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

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

 realizace informačních kampaní o výzvách, seminářů pro žadatele, a i pro příjemce, 

 pokračovat v propagaci regionálních produktů pod značkou Železné hory, regionální 

produkt, 

 pokračovat v realizaci projektu GECON v rámci 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 projektů a dotací v rámci akce ,,Malý LEADER“, 
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 účast na společných aktivitách Krajské sítě MAS Pardubického kraje, 

 aktualizace mapové aplikace s projekty zrealizované přes MAS,  

 příprava na nové programové období 2021-2027 dle pokynů jednotlivých Řídících 

orgánů.  

 

 

5. Spolupracující subjekty 

Město Chrudim 

 vratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Zlepšení řídících                                  

a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s., odborná pomoc při založení                   

a provozu MAS Chrudimsko a poskytnutí prostor pro činnost MAS Chrudimsko 

 

MAS Železnohorský region,z.s. 

 spolupráce na certifikaci regionálních produktů na území MAS Chrudimsko, spolupráce 

v cestovním ruchu v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko prostřednictvím 

společně založené organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s. a spolupráce na projektu 

spolupráce v rámci SCLLD s názvem Otevřená krajina 

 

Vodní zdroje Chrudim, z.s. 

 spolupráce v cestovním ruchu v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 

prostřednictvím organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s., spolupráce na projektu GECON 

v rámci česko-polské spolupráce 

 

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 

 spolupráce v cestovním ruchu v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 

prostřednictvím organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.  

 spolupráce v cestovním ruchu v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko 

prostřednictvím organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 

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 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 významná finanční podpora MAS a SCLLD prostřednictvím dotace na projekt Zlepšení 

řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko (Integrovaný regionální operační 

program), spolupráce na realizaci SCLLD (programový rámec IROP) 

 

Pardubický kraj 

 finanční podpora v rámci programu ,,Malý LEADER“ (dotační prostředky na projekty 

členů MAS Chrudimsko), dotace na provoz a činnost oblastní organizace cestovního 

ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. 

 

Ministerstvo zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond) 

 spolupráce na realizaci SCLLD (programový rámec PRV). 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Spolupráce na realizaci SCLLD (Operační program zaměstnanost) 

 

Destinační společnost Východní Čechy 

 Spolupráce v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu na území MAS Chrudimsko, 

turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko  

 

Partnerské subjekty v rámci projektu GECON 

 Geopark Przedgórze Sudeckie (PL), Geopark Ralsko, Česká geologická služba, Technická 

univerzita v Liberci, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Panstwowy Instytut Geologicny 
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Závěr 

Závěrem lze uvést, že MAS Chrudimsko splnilo plán činnosti stanovený na rok 2019 bez 

závažnějších změn a problémů. V průběhu sedmého roku fungování MAS Chrudimsko byla 

úspěšně vyhlášena řada výzev k podávání žádostí o podporu projektů subjektů v území 

v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, několik projektů bylo již fyzicky 

ukončeno. Místní akční skupině byl dotčenými orgány bez připomínek schválen povinný 

dokument ke střednědobému hodnocení realizace strategie (mid-term evaluace SCLLD). 

V roce 2019 byla rovněž prohlubována spolupráce s partnerskými subjekty a probíhala 

spolupráce s několika partnerskými organizacemi na projektech jako je GECON – Geologická 

příhraniční kooperační síť. Ve spolupráci s MAS Železnohorský region proběhla jedna vlna re-

certifikace regionálních produktů pod značkou ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt. Dva 

držitelé z území MAS Chrudimsko certifikát úspěšně obhájili. Rovněž pokračovala spolupráce 

v oblasti cestovního ruchu v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, založeném na začátku roku 

2017. I v roce 2019 byla úspěšně podána žádost o dotaci z Pardubického kraje na provoz 

a činnost této organizace. Hlavní prioritou pro nadcházející rok 2020 zůstává naplňování 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím podpory projektů z území 

MAS. 

 

Přílohy 

Celá výroční zpráva včetně všech náležitostí účetní závěrky (přílohy) je zveřejněna ve veřejném 

rejstříku na justice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sestavení: 31. 3. 2020  

Zpracoval: Tomáš Černý, Michaela Lutrová, Pavlína Dolanová 


