NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

LEDEN - BŘEZEN

LEDEN
Během měsíce ledna proběhlo několik
významných akcí a setkání. Velmi
důležitou
událostí
byla
realizace
veřejných projednání, kterých se celkem
zúčastnilo 144 subjektů z území MAS
Moravská
cesta.
Celkové
složení
účastníků dokládá graf níže.

Byly
tak
nastartovány
konzultace
a přípravy
podkladů
projektových
záměrů do připravované první výzvy
MAS v polovině roku 2016.

z oblasti cestovního ruchu či novinky
k novému programovacímu období.
REGION TOUR (14. – 17. 1. 2016)
I v letošním roce se konal jeden
z největších veletrhů ve střední Evropě
věnující se prezentaci cestovního ruchu
až do úrovně regionů. Některé MAS,
proto využily možnost se tohoto veletrhu
zúčastnit.

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI CRR A KUOK
OLOMOUC (28. 1. 2016)
Dne 28. 1. 2016 se uskutečnila
seznamovací schůzka jednotlivých MAS
z Olomouckého kraje se zástupci CRR ČR
a KS Olomouckého kraje. Cílem jednání
bylo
nejen
představení
agendy
a zástupců CRR ČR, ale také seznámení
se s obsahem SCLLD. Setkání bylo
ukončeno
diskusí
k obsahu
programových rámců.

Další významný posun byl zaznamenán
i v projektu
MAP
vzdělávání.
Kdy
začátkem roku 2016 se začal plně
realizovat a nyní průběžně probíhají
schůzky a jednání všech zapojených
subjektů.
Dále se během měsíce ledna událo
několik akcí, kterých se pracovníci MAS
účastnili a získali tak nové informace

VÝBOR SPOLKU MAS NÁKLO (29. 1.
2016)
Dne 29. 1. 2016 se konal Výbor spolku
MAS v zasedací místnosti obce Náklo.
Členové výboru spolku byli seznámeni
s probíhající administrativní kontrolou
a přípravou realizace SCLLD a MAP
vzdělávání. Projednávány byly také nové
kancelářské prostory MAS a personální
záležitosti.

ÚNOR
Měsíc únor byl ve znamení pokračujících
projektů, realizovaných v roce 2015.
Uskutečnilo se setkání v rámci projektu
spolupráce EMI 6 a uskutečnil se i Výbor
NS MAS. Dále se opět pracovalo na
SCLLD 2014 – 2020, jelikož bylo MAS ze
strany ŘO zasláno Hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti Žádosti od
podporu SCLLD.

přijímány v pracovní dny v termínu od 15. 2.
do 15. 4. 2016. Certifikace výrobků bude
probíhat 20. 4. 2016, od 10 hodin v salonku
restaurace Záložna v Příkazech.
EMI 6 (11. 2. 2016)
V únoru se poprvé v letošním roce
konalo pracovní jednání partnerství MAS
pro metodu LEADER, komunitně vedený
místní rozvoj a eurofondy 2014 – 2020.
Na jednání se probírala současná situace
s podáváním SCLLD, aktuality v oblasti
NS MAS a projektu MAP. Stěžejním
tématem byly i připravované projekty
spolupráce.

VÝBOR NS MAS (9. 2. 2016)
Dne 9. 2. 2016 se uskutečnilo v zasedací
místnosti RO SZIF jednání Výboru NS
MAS, na kterém se projednávaly
například členské příspěvky, návrh
rozpočtu na rok 2016, aktualizace stanov
a výroční zpráva za rok 2015.
14. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI
O UDĚLENÍ ZNAČKY „HANÁ
REGIONÁLNÍ PRODUKT ® “

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci
s MAS
Partnerství
Moštěnka, MAS Regionem
HANÁ, MAS Prostějov
venkov, MAS Uničovsko,
MAS Na cestě k prosperitě
a Asociací regionálních značek 14. výzvu
k předkládání žádostí o udělení značky
„HANÁ regionální produkt ®“. Žádosti budou

SETKÁNÍ S ŘEDITELI ŠKOL LITOVEL (11.
2. 2016)
V průběhu měsíce února se uskutečnilo
v zasedací místnosti Městského úřadu
Litovel setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území
MAS s cílem informování o stavu
projektu MAP a současných potřebách
pro
jeho
realizaci.
Toto
setkání
odstartovalo proces sběru námětů na
společné vzdělávání v rámci projektu,
dotazníkového šetření pro školy i jejich
zřizovatele v oblasti investičních priorit
a také sběr návrhů nominací na členy
Řídícího výboru MAP.

SEMINÁŘ PRAHA (24. 2. 2016) A
OLOMOUC (3. 3. 2016) KOMUNITNÍ
CENTRA
Na přelomu měsíců únor a březen
proběhl seminář věnující se tématu
Komunitních center
podporovaných z OP
Za
IROP.
Cílem
bylo
představení
samotného
komunitního centra
včetně aktivit, které
se k jeho fungování
vztahují a vysvětlení
podmínek,
které
budou muset být při
jeho realizaci splněny.
ODEVZDÁNÍ OPRAVENÉ SC LLD –
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNE K PŘI
KONTROLE FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
(29. 2. 2016)
Dne 17. 2. 2016 MAS obdržela
Hodnocení
formálních
náležitostí
a přijatelnosti podané žádosti o podporu
strategie komunitně vedeného místního
rozvoje. Žádost byla vrácena k doplnění
a opět podána do systému MS2014+.

která
je
dostupná
stránkách MAS.

na

webových

DNE 22. 3. 2016 SE KONAL SEMINÁŘ
K ANIMACI ŠKOL (OLO MOUC)
NS MAS a MŠMT pořádalo seminář
věnující se animaci škol 2016 (šablony),
na kterém byly představeny výzvy
a šablony a jaké náležitosti budou muset
být dodrženy při jejich realizaci. Další
část semináře byla věnována pravidlům
administrace a animace škol v rámci
IROP 4. 2.

BŘEZEN
VALNÁ HROMADA 17. 3. 2016
HAVLÍČKŮV BROD
Dne 17. 3. 2016 se v Havlíčkově Brodě
konala Valná hromada NS MAS, na které
byly diskutovány především záležitosti
týkající se hospodaření NS MAS v roce
2015. Dalším tématem jednání byla
prezentace
aktuálních
informací
týkajících se SCLLD (aktuálně podáno 80
strategií CLLD) a jednotlivých operačních
programů, kde došlo na začátku roku
k určitým změnám. Podrobné informace
jsou shrnuty v Tiskové zprávě NS MAS,

VALNÁ HROMADA KS NS MAS
OLOMOUCKÉHO KRAJE (2 3. 3. 2016)
Dne 23. 3. 2016 se v komunitní škole ve
Veselíčku konala Valná hromada KS NS
MAS
Olomouckého
kraje.
Program
jednání byl zaměřen na zhodnocení roku
2015 a plánování činnosti sdružení na
rok 2016. “ V neposlední řadě proběhla
diskuze
o
možnostech
prohloubení
spolupráce
s
Olomouckým
krajem
a shrnutí
aktuálního
stavu

předkládaných
MAS.

strategií

jednotlivých

k hodnocení. A proto se počátkem
měsíce ledna rozběhlo v území MAS
Moravská
cesta,
konání
veřejných
projednání
pro
širokou
veřejnost,
zástupce obcí či NNO a podnikatele.
Besedy
informovaly
o
možnostech
čerpání dotačních prostředků v obci
a celém regionu, součástí byla i diskuse
a
zodpovězení
případných
dotazů
a nejasností,
které
se
k uvedeným
tématům vztahovaly.

DNE 30. 3. 2016 VALNÁ HROMADA
V závěru měsíce března se konala v
salonku
restaurace
Záložna
v obci
Příkazy Valná hromada MAS. Předmětem
jednání
byla
prezentace
Zprávy
o činnosti MAS za rok 2015, Zpráva
kontrolní komise o MAS za rok 2015
a Zpráva o hospodaření MAS za rok
2015. Dále byla ke schválení předložena
účetní závěrka za rok 2015. V závěru
jednání
byli
přítomni
seznámeni
s postupem realizace SCLLD 2014 –
2020 a návrhem Plánu práce v roce
2016.

A NA ČEM PRACUJEME…
VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ ( LEDEN –
BŘEZEN)

Dne 14. 12. 2015 byla SCLLD jako první
v Olomouckém kraji předložena na
Ministerstvo
pro
místní
rozvoj

PROJEKT MAP (LEDEN – BŘEZEN)
MAS je realizátorem Místních akčních
plánů vzdělávaní (MAP) pro území ORP
Litovel. V únoru jsme obdrželi jak věcné
tak formální hodnocení žádosti o
podporu a nyní čekáme na konečné
rozhodnutí hodnotící komise. I přesto
projekt realizujeme již od začátku roku.
Dne 11. 2. 2016 se v Litovli na
Městském úřadě konalo setkání ředitelů
škol
v území,
kde
byli
přítomní
seznámeni se základními informacemi o
realizaci projektu. Dne 25. 2. 2016
proběhla
schůzka
realizátorů
se
„Sdružením D“, které vystavilo nabídku
společného vzdělávání pro náš projekt
přímo „na míru“. Dále jsme se také
rozhodli,
že
v rámci
projektu
uskutečníme společnou exkurzi pro
ředitele/učitele škol a jejich zřizovatele.
V současné době začínáme zpracovávat
analytickou část projektu a na měsíc

duben připravujeme ustanovující setkání
Řídícího výboru (6. 4. 2016) a další
setkání ředitelů škol v území (18. 4.
2016).
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