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LEDEN 

Během měsíce ledna proběhly semináře 

pro žadatele v rámci vyhlášených výzev 

v OPZ a PRV. Účastnili se i zástupci 

jednotlivých ŘO a žadatelé tak dostávali 

aktuální informace a jasné odpovědi na 

své dotazy. Proběhlo také setkání 

Řídícího výboru v rámci projektu MAP 

vzdělávání pro ORP Litovel. V závěru 

měsíce proběhlo setkání šesti MAS. 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  –  OPZ, NÁKLO 

(10.  1.  2017) 

Dne 10. 1. 2017 se v dopoledních 

hodinách uskutečnil seminář pro žadatele 

zaměřený na představení vyhlášených 

výzev v rámci v OP Zaměstnanost. 

Celkem byly vyhlášeny 3 výzvy 

zaměřené na podporu prorodinných 

opatření, podporu zaměstnanosti a 

podporu sociálních služeb, aktivit 

sociálního začleňování a komunitních 

center. Součástí semináře bylo i 

zodpovídání dotazů potenciálních 

žadatelů ze strany přítomných zástupců 

MPSV.  

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  –  PRV, NÁKLO 

(10.  1.  2017) 

Odpoledne dne 10. 1. 2017 byl pořádán 

seminář pro potenciální žadatele 

v Programu rozvoje venkova. Cílem 

semináře bylo představení vyhlášené 

výzvy v PRV, která je zaměřena na 

podporu celkem pěti aktivit: podpora 

investic do živočišné a rostlinné výroby, 

podpora zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů, podpora oživení 

řemesel, živností, malých a středních 

firem a služeb, podpora investic do 

lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, podpora ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin.  

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP, NÁ KLO (16.  1.  

2017) 

Na začátku roku 2017 se konal Řídící 

výbor projektu MAP pro ORP Litovel. 

Hlavním cílem jednání Řídícího výboru 

bylo schválení aktualizovaných priorit 

Strategického rámce MAP a schválení 

aktualizovaného Strategického rámce 

MAP – investičních priorit. Dále řídící 

výbor odsouhlasil období, pro které bude 

připravován Roční akční plán. A 

posledním bodem přítomní schválil i 

komunikační strategii projektu.  

 



 

 

SPOLUPRÁCE EMI 6 –  NÁKLO (17.  1.  

2017) 

Dne 17. 1. 2017 proběhlo setkání šesti 

MAS. Na programu byla diskuse 

Interních postupů v IROP, kdy případné 

dotazy byly zodpovězeny ze strany 

přítomných zástupců CRR. Dále byla 

projednávána kritéria v rámc i 

připravovaných výzev ze strany MAS 

v IROP a současně byly diskutovány 

zkušenosti s přípravou výzev IROP ze 

strany MAS. Posledním bodem jednání 

bylo vzájemné předávání zkušeností 

v oblasti Animace škol v MAS.  

 

SEMINÁŘ OPZ, KÚ OLOMOUC (25.  1.  

2017) 

Dne 25. 1. 2017 se v Olomouci 

uskutečnil seminář věnující se OP 

Zaměstnanost – podpora Prorodinných 

opatření. Byly představeny jednotlivé 

podporované aktivity  a zodpovězeny 

konkrétní dotazy vztahující se 

k připravovaným projektům – 

způsobilost výdajů, klíčové aktivity apod.  

ÚNOR  

Během měsíce února proběhla Valná 

hromada Krajské sítě MAS ČR, kde 

probíhalo zhodnocení roku 2016 a volby 

do jednotlivých orgánů. Dále měly 

v tomto měsíci svoji uzávěrku výzvy 

vyhlášené v rámc i OPZ. V závěru měsíce 

se konal seminář zaměřený na aktivity 

OPŽP podporované přes MAS.  

VALNÁ HROMADA KS NS MAS ČR 

OLOMOUCKÉHO KRAJE,  PŘÍKAZY (8.  2.  

2017) 

Dne 8. 2. 2017 se konala Valná hromada 

krajského sdružení NS MAS 

Olomouckého kraje. Na programu 

jednání bylo představení Zprávy o stavu 

členské základny a činnosti organizace 

za rok 2016, Zprávy o hospodaření za 

rok 2016, Zprávy kontrolní komise za 

rok 2016. Dále probíhala volba Výboru 

Krajského sdružení NS MAS ČR 

Olomouckého kraje, volba a nominace 

zástupců do KS MAS OK do orgánů NS 

MAS ČR a volba členů Kontrolní komise 

KS MAS OK. Byl zvolen i nový předseda  

KS NS MAS pan František Winter – MAS 

Horní Pomoraví. V závěru jednání byly 

diskutovány návrhy náplně činnosti KS 

MAS OK a NS MAS ČR v roce 2017 a 

promítnut rozpočet NS MAS ČR na rok 

2017.  

ŠKOLENÍ PRO PRÁCI V  SYSTÉMU CSSF 

14+ (8.  2.  2017) 

Ve středu 8. 2. 2017 se v prostorách 

restaurace Záložna v obci Příkazy, 

konalo školení pracovníků MAS pro práci 

v portálu CSSF 14 +, který je určen pro 

zadávání a vyhlašování výzev a také pro 

následné hodnocení přijatých 

projektových žádostí.  

UZAVŘENÍ VÝZVY OPZ –  PODPORA SC 

A KC (15.  2.  2017)  

Dne 15. 2. 2017 v 12:00 hodin byla 

uzavřena I. výzva OP Zaměstnanost 

(2016) – podpora sociálních služeb, 

aktivit sociálního začleňování a 

komunitních center – MAS Moravská 

cesta. Celkem byly přijaty 3 žádosti o 



 

 

dotaci. Nyní bude probíhat kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti a 

úspěšné projekty budou dále předloženy 

hodnotící komisi k věcnému hodnocení. 

Alokace I. výzvy OP Zaměstnanost 

(2016) - podpora sociálních služeb, 

aktivit sociálního začleňování a 

komunitních center - MAS Moravská 

cesta činí 4 123 880 Kč. Součet 

požadované dotace přijatých projektů je 

4 013 435 Kč. 

UZAVŘENÍ VÝZVY OPZ –  PODPORA 

PRORODINNÝCH OPATŘEN Í (20.  2.  

2017) 

Dne 20. 2. 2017 v 12:00 hodin byla 

uzavřena I. výzva OP Zaměstnanost 

(2016) – podpora prorodinných opatření 

– MAS Moravská cesta. Celkem byly 

přijaty 3 žádosti o dotaci. Nyní bude 

probíhat kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti a úspěšné projekty budou 

dále předloženy hodnotící komisi k 

věcnému hodnocení. Alokace I. výzvy OP 

Zaměstnanost (2016) - podpora 

prorodinných opatření - MAS Moravská 

cesta činí 4 124 120 Kč. Součet 

požadované dotace přijatých projektů je 

3 068 985 Kč. 

SEMINÁŘ OPŽP - PRAHA (28.  2.  2017) 

Poslední únorový den se uskutečnil na 

Ministerstvu Životního prostředí seminář 

zaměřený na vyhlášené výzvy č. 87 a 

88, které jsou určeny pro MAS. Zástupci 

ŘO představili dané výzvy a současně 

byla možnost klást dotazy. MAS 

Moravská cesta nyní bude připravovat 

podklady pro vyhlášení výzvy zaměřené 

na Výsadby dřevin na nelesní půdě. 

Předpokládá se, že bude pro jednotlivé 

MAS rozšířena oblast aktivit, které budou 

moci na svých územích realizovat.  

BŘEZEN 

V měsíci březnu byla uzavřena poslední 

vyhlášená výzva v rámci OPZ a také 1. 

výzva v rámci PRV. Byly vyhlášeny dvě 

výzvy v rámci IROP. Dále se konalo 

setkání zástupců škol v rámc i projektu 

MAP vzdělávání pro ORP Litovel. 

Proběhla Valná hromada MAS Moravská 

cesta, členové byli informováni o 

pokroku realizace SCLLD a byl 

zhodnocen rok 2016. Konal se i Výbor 

spolku, na kterém byli vybráni 

hodnotitelé v rámci PRV a OPZ. MAS 

Moravská cesta pořádala seminář pro 

žadatele v rámci IROP. Důležité bylo i 

konání Valné hromady NS MAS, na které 

byl zvolen nový předseda NS MAS – Ing. 

Jiří Krist (MAS Opavsko) 

VYHLÁŠENÍ VÝZEV IROP  (1.  3.  A 8.  3.  

2017) 

Dne 1. 3. 2017 by la vyhlášena 2. Výzva 

IROP (2017) – Podpora školství 

v regionu. Žadatelé mohou své žádosti 

předkládat do 28. 4. 2017. Následně dne 

8. 3. 2017 byla vyhlášena 1. Výzva IROP 

(2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, 

oprava a výstavba cyklostezek. Lhůta 

pro předkládání žádostí je v rámci této 

výzvy stanovena až do 26. 5. 2017. 

Veškeré informace k výzvám jsou 

zveřejněny na webových stránkách MAS 

Moravská cesta.  

UZAVŘENÍ VÝZVY OPZ –  

ZAMĚSTNANOST (3.  3.  2017) 

Dne 3. 3. 2017 v 12:00 hodin byla 

uzavřena I. výzvě OP Zaměstnanost 

(2016) - podpora zaměstnanosti - MAS 

Moravská cesta. Celkem byly přijaty 2 

žádosti o dotaci. Nyní bude probíhat 

kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti a úspěšné projekty budou 



 

 

dále předloženy hodnotící komisi k 

věcnému hodnocení. Alokace I. výzvy OP 

Zaměstnanost (2016) - podpora 

zaměstnanosti - MAS Moravská cesta činí 

2 061 000 Kč. Součet požadované dotace  

přijatých projektů je 1 977 134,93 Kč. 

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL V RÁMCI 

PROJEKTU MAP VZDĚLÁVÁNÍ ORP 

LITOVEL (6.  3.  2017) 

V pondělí dne 6. 3. 2017 se uskutečnilo 

Setkání zástupců škol v rámc i projektu 

MAP ORP Litovel. Setkání se konalo od 

13:00 hodin na ZŠ Vítězná, Litovel. 

Jednání začalo představením aktuálních 

informací o realizaci projektu MAP pro 

ORP Litovel. Dále byla přítomným 

představena další aktivita projektu MAP 

a to Akční plánování, jejímž výstupem 

bude roční akční plán. Byla vedena 

diskuse nad uskutečněním neformálního 

setkání výchovných poradců 

s pracovníkem OSPODu v Litovli. 

Zástupci škol byli seznámeni 

s připravovanými projekty NIDV, ASSZ, 

NÚV a ČSI. V závěru jednání byla 

přítomným představena aktuální 

vyhlášená výzvy MAS Moravská cesta 

v rámci IROP a v bodě různé se 

představila nezisková organizace 

PagoPago. 

 

WORKSHOP A ŠKOLENÍ SYSTÉMU CSSF 

14+ (6.  3.  2017) 

V pondělí 6. 3. 2017 proběhl v Bea 

centru workshop zaměřený na 

poskytování aktuálních informací a 

doporučení strany zástupců RO SZIF a 

CRR. Poté probíhalo školení zaměřené na 

vyhlášení výzev v rámci portálu CSSF 

14+.  

VALNÁ HROMADA NS MAS  ČR - 

HRANICE (16.  3.  2017) 

Dne 16. 3. 2017 se v Hranicích na 

Moravě konala Valná hromada Národní 

sítě místních akčních skupin. Na  

programu jednání bylo zhodnocení roku 

2016 – Výroční zpráva za rok 2016, 

Zpráva o hospodaření za rok 2016, 

Zpráva kontrolní komise za rok 2016 

atd. Hlavním bodem programu byla 

především volba do orgánů organizace a 

volba předsedy a místo předsedy NS 

MAS. Novým předsedou NS MAS se na 

období 2017 – 2019 se stal Ing. Jiří Krist 

(MAS Opavsko).  

UZAVŘENÍ 1.  VÝZVY PR V (17.  3.  2017) 

Ve dnech od 2. 3. 2017 do 17. 3. 2017 

MAS Moravská cesta přijala celkem 9 

žádostí o dotaci. Přehled přijatých 

projektů je uveden na webových 

stránkách www.moravska-cesta.cz.  

VALNÁ HROMADA MAS MORAVSKÁ 

CESTA - NÁKLO (21.  3.  2017) 

V úterý 21. 3. 2017 se konala 

v restauraci Záložna Příkazy Valná 

hromada MAS Moravská cesta. Na 

programu jednání bylo přítomné 

seznámit se Zprávou o činnosti MAS za 

rok 2016, dále následovalo schválení 

Výroční zprávy 2016. Členka kontrolního 

orgánu paní Koželská přednesla Zprávu 

kontrolní komise za rok 2016 a 

http://www.moravska-cesta.cz/


 

 

manažerka MAS Moravská cesta Ing. 

Miloslava Hrušková podávala informace 

týkající se Zprávy o hospodaření MAS za 

rok 2016. Členové VH MAS následně 

schválili účetní závěrku za rok 2016 a 

také rozpočet na rok 2017. Byly 

schváleny příspěvky obcí a také plán 

práce na rok 2017. důležitým bodem 

byla volba orgánu MAS – výběrová 

komise. V závěru zazněly informace o 

postupe realizace SCLLD a proběhla 

diskuse nad možným zlepšením 

organizace při půjčování zázemí MAS 

Moravská cesta.  

VÝBOR SPOLKU MAS MOR AVSKÁ 

CESTA (21.  3.  2017) 

Dne 21. 3. 2017 se konal Výbor spolku 

MAS Moravská cesta. Na programu 

jednání bylo zvolení hodnotící komise 

OPZ a PRV.  

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  IROP –  

PŘÍKAZY (21.  3.  2017) 

V odpoledních hodinách se v salonku 

restaurace Záložna, Příkazy konal 

seminář věnovaný aktuálním vyhlášeným 

výzvám v rámci IROP. Byla představena 

výzva s názvem Bezpečnost dopravy a 

cyklodopravy a výzva Podpora školství 

v regionu. Přítomní byli také zástupci 

CRR pro Olomoucký kraj, kteří odpovídali 

na dotazy případných žadatelů.  

SEMINÁŘ PRO MAS K  PRV - PŘEROV 

(29.  3.  2017) 

Dne 29. 3. se v Přerově konal seminář ze 

strany CP SZIF a RO SZIF Olomouc. Na 

počátku semináře zazněly informace 

vztahující se k administraci a schvalování 

Fichí a Výzev. Dále byly prezentovány 

podmínky zadávacích a výběrových 

řízení a s tím související příklady dobré a 

špatné praxe. Poté byly rozebírány 

podporované operace 19.2.1 a 19.3.1. 

A NA ČEM PRACUJEME…  

Nyní MAS Moravská cesta připravuje 

výzvy do OPŽP a také výzvu do IROP. 

MAS pokračuje v realizaci projektu MAP 

vzdělávání. Dokonce března byla  

otevřená 16. výzva k předkládání žádostí 

o udělení značky „HANÁ regionální 

produkt®ʺ. Certifikace produktů bude 

probíhat 12. 4. 2017 v salonku 

restaurace Záložna v Příkazech.  

 

KANCELÁŘ MAS  

Julie Zendulková - předsedkyně MAS                  
Tel.: 724 111 510   
Email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz 
 
Ing. Miloslava Hrušková - manažerka MAS  
Tel.: 775 696 501 
Email: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz 
 
Bc. Barbora Koutná  
Tel.: 775 696 501 
Email: koutna.mas@gmail.com 
 
Ing. Aneta Müllerová - asistentka MAS  
Tel.: 608 082 619 
Email: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 
 

Webové stránky: 

www.moravska-cesta.cz 

www.regionalni-znacky.cz 

  MAS Moravská cesta 

  HANÁ regionální produkt  
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