NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

DUBEN – ČERVEN 2016

DUBEN
Během měsíce dubna proběhlo několik
setkání
s tématikou
projektu
MAP
vzdělávání, které se nyní na území MAS
Moravská
cesta
realizuje. Proběhlo
setkání zástupců řídícího výboru i setkání
jednotlivých ředitelů škol.

realizaci
projektu
MAP
a
byla
představena hlavní úloha Řídícího výboru
v procesu akčního plánování ve školství v
rámci MAP. Cílem jednání bylo schválení
jednacího řádu a statutu a jmenování
pracovních skupin.

EMI 6 (8. 4. 2016)
Dále
pokračuje
realizace
projektu
spolupráce EMI 6, kde se zástupci 6-ti
MAS věnují problematice dalších projektů
spolupráce apod.
Důležitou akcí byla certifikace výrobků a
služeb, která proběhla v obci Příkazy.

V pátek 8. 4. 2016 se v Komunitní škole
ve Veselíčku konalo další setkání šesti
MAS v rámci projektu EMI 6. Program
jednání zahrnoval především společné
plánování v rámci budoucího projektu
spolupráce v PRV, dále diskuse v oblasti
MAP a Animace škol a také aktuální
informace o budoucím zapojení MAS do
připravovaného projektu ze strany SMS
ČR.
CERTIFIKACE VÝROBKŮ A SLUŽEB (20.
4. 2016)
Dne 20. 4. 2016 se konalo
jednání certifikační komice
regionálního značení „HANÁ
regionální produkt ®” v restauraci
Záložna, Příkazy.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP ORP LITOVEL (6. 4.
2016)
Počátkem dubna se konalo první
ustanovující jednání Řídícího výboru MAP
ORP Litovel. Přítomní členové byli
seznámeni s aktuálními informacemi o

Certifikační komise rozhodla o přidělení
certifikátů
dalším
výrobkům – Mgr.
Jarmila Bednářová,
Laškov (Produkty z
česneku),
Ing.
Zlata Mádrová –
Zlatá farma, Kralice na Hané (Mléčné
výrobky ze Zlaté farmy), Levandulový
statek
–
Lukáš
Drlík,
Bezděkov
(Bezděkovská
levandule),
Lenka
Zlámalová – Herba Lena s.r.o., Prostějov
(Sirupy),
Gren
Tree
Food
s.r.o.,
Prostějov
(Cibulády).
Proběhla
i
certifikace nové služby
– Monika
Dolečková
–
Restaurace
Záložna,
Příkazy. Komise rozhodla i obnovení 9-ti
certifikátů.

Štainera, Ph.D. (zástupce Edukol s.r.o.).
Zástupci škol byli dále informování o
dotačních možnostech a příležitostech a
nakonec byl představen návrh a téma
exkurze pro školy a jejich zřizovatele,
která se uskuteční v termínu 6. – 7. října
2016 ve Zlínském kraji.

KVĚTEN
Během
měsíce
května
probíhalo
setkávání 4 pracovních skupin v rámci
projektu
MAP
vzdělávání
s cílem
definovat SWOT analýzu, problémové
oblasti
a
priority
v jednotlivých
oblastech.

Název pracovní skupiny

1.
jednání
/účast

2.
jednání
/účast

PS 1: Předškolní vzdělávání a péče: 9.5.2016/ 16.5.2016/
dostupnost – inkluze – kvalita
7
7
PS 2: Č tenářská a matematická
21.4.2016/ 17.5.2016/
gramotnost v základním vzdělávání
8
7
PS 3: Inkluzivní vzdělávání a
4.5.2016/ 18.5.2016/
podpora dětí a žáků ohrožených
8
10
školním neúspěchem
PS 4: Rozvoj kompetencí dětí a
žáků ve školských a mimoškolských 25.5.2016/
--9
zařízeních

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKO L (18. 4. 2016)
V polovině dubna proběhlo setkání
ředitelů jednotlivých škol. Program
jednání byl zaměřen poskytnutí informací
týkajících se postupů realizace projektu
MAP. Dalším bodem bylo představení
Nabídky společného vzdělávání ze strany
pan Ing. Pavla Němečka (zástupce
Sdružení D) a pana Mgr. Martina

Dále se uskutečnila Valná hromada a
Výbor spolku MAS, kde se projednávaly
aktuální informace o MAS Moravská
cesta. A dalším velkým jednáním bylo
setkání ředitelů a zřizovatelů škol
v rámci MAP vzdělávání.

Držitelé značky HANÁ regionální produkt
se účastnili festivalu dobrého jídla a pití
Garden Food Festival v Olomouci.

VÝBOR SPOLKU MAS (4. 5. 2016)

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH S KUPIN (9. 5. –
25. 5. 2016)
Během měsíce května probíhalo jednání
stanovených čtyř pracovních skupin (viz
harmonogram).

Začátkem května se konal Výbor spolku
MAS v zasedací místnosti obecního úřadu
Náklo.
Program
jednání
zahrnoval
představení průběžných informací o
průběhu
administrativní
kontroly
a
přípravy na realizaci SCLLD a také o
realizace projektu MAP vzdělávání. Dále
byly projednávány personální záležitosti
a důležitým bodem bylo seznámení členů
výboru s novými kancelářskými prostory
MAS (nájemní smlouva, financování
akce, plán investic). V posledním bodu
jednání byli přijati dva noví členové MAS
– Arcus onko, z.s. a REGIO kavárna a
potraviny Ječmínek s.r.o
SETKÁNÍ ZŘIZOVATELŮ A ŘEDITELŮ
ŠKOL (30. 5. 2016)

Úkolem jednotlivých pracovních skupin
bylo ve svých řešených oblastech
definovat klíčové okruhy a problémy,
následně stanovit návrh prioritních
oblastí a v neposlední řadě vytvořit
SWOT analýzu obsahující slabé a silné
stránky, příležitosti a hrozby. Zástupce
každé skupiny pak přednesl závěry
vyplývající z těchto jednání. Tyto závěry
byly následně představeny i na setkání
ředitelů a zřizovatelů škol dne 30. 5.
2016.

Dne 30. 5. 2016 se konalo setkání
ředitelů a zřizovatelů škol v obci Příkazy.
Přítomní byli seznámeni se základními
informacemi o postupu realizace MAP
vzdělávání na území ORP Litovel. Dalším
bodem bylo představení závěrů z
konaných jednání pracovních skupin –
gestoři přednesly problémové okruhy,
swot analýzu či priority v jednotlivých
sledovaných oblastech (celkem 4). V
závěru jednání byl představen návrh
Dohody o investicích, který je závazný
pro čerpání dotací z IROP. Dále probíhala
diskuse nad Avízem šablon, která
obsahuje
prozatím
nejaktuálnější
informace o plánované výzvě.

VÝBOR MAS MORAVSKÁ CESTA (30. 5.
2016)

VALNÁ HROMADA MAS MORAVSKÁ
CESTA (30. 5. 2016)
V pondělí 30. 5. 2016 se konala Valná
hromada MAS Moravská cesta. V úvodu
jednání byli členové seznámeni s
informacemi
o
postupu
realizace
projektu MAP vzdělávání ORP Litovel.
Dále bylo schváleno ukončení členství
pana Stanislava Žbánka z důvodu
ukončení podnikatelské činnosti. Valná
hromada také projednala a schválila
nové složení orgánů MAS Moravská cesta
–
výbor
spolku,
monitorovací
výbor/revizní
(kontrolní)
komise,
výběrová komise. Další bod jednání se
věnoval schválení změny sídla MAS
Moravská cesta, kdy od 1. ledna 2017
budou připraveny prostory v Nákle č. p.
12 a s tím související změna stanov a
změna v rozpočtu MAS na rok 2016. V
závěru byly členové informování o
postupu realizace SCLLD a o aktuálních
informacích
v
daných
operačních
programech. Poté probíhala diskuse o
nynějších problémech obcí – audity z FÚ,
zdražení pitné vody (novela o vodách).

Hlavním programem jednání bylo zvolení
předsedy MAS Moravská cesta. Zde byla
opětovně zvolena Julie Zendulková a na
pozici
místopředsedů
byly
také
jednohlasně zvoleni - Marek Ošťádal a
Alena Sedlářová. Dále výbor odsouhlasil
návrh nájemní smlouvy mezi MAS
Moravská cesta, z. s. a obcí Náklo.
GARDEN FOOD FESTIVAL OLOMOUC
(14. 5. – 15. 5. 2016)
V půli měsíce května se uskutečnil pro
milovníky dobrého jídla a pití druhý
ročník
Garden
Food
Festivalu
v
Olomouci. Ve Smetanových sadech se
představilo více než sedm desítek
restaurací
a
prodejců
delikates,
regionálních specialit a nápojů. Své
místo na festivalu měly i držitelé
regionální
značky
HANÁ
regionální
produkt a Jeseníky originální produkt,
kteří tvořili samostatnou regionální sekci.

ČERVEN
V měsíci červen se konalo dalších setkání
MAS v rámci EMI 6 a také setkání všech
MAS Olomouckého kraje.
Dále
proběhl
seminář
k operačním
programům IROP a PRV, kde byly
prezentovány aktuální informace.

V rámci Hanáckých Benátek konaných
v Litovli
proběhl
farmářský
trh
s regionálními produkty a výrobky. Další
zajímavou akcí v tomto měsíci byl
Leaderfest konaný v Karlově Studánce.
Proběhlo druhé setkání zástupů řídícího
výboru MAP a v závěru měsíce MAS
obdržela Věcné hodnocení ŘO žádosti o
podporu SCLLD.

proběhly dva tématické výlety – Výšlap
na Praděd a komentovaná prohlídka
Karlovy Studánky. Nejobsáhlejší byl
čtvrteční den, kdy probíhaly 4 workshopy
s tématy MAP, burza budoucí projektů
spolupráce,
zavádění
inovací
na
venkově,
Strategie
Česko
2030.
Účastníci mohli také navštívit Farmářské
trhy s regionálními výrobky.

EMI 6 (3. 6. 2016)
Počátkem června se konalo další setkání
6-ti spolupracujících MAS v Komunitní
škole Veselíčko. Program setkání byl
zaměřen na výměnu zkušeností a
poznatků jednotlivých MAS při přípravě
SCLLD v oblastech zpracovávání výzev v
IROP, PRV, OP Z a také informace o
předávání zkušeností při zpracování a
předkládání žádosti o podporu z IROP:
Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS.
SEMINÁŘ IROP/PRV OLOMOUC (8. 6.
2016)
Dne 8. 6. 2016 se konal ve spolupráci
MZe, MMR a NS MAS workshop s názvem
„Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy
MASʺ. Účastníci byli rozděleni na dva
kulaté stoly PRV/IROP, na kterých
probíhala
diskuse
v
oblastech
představení
konkrétních
podmínek,
nastavení opatření, způsobilost výdajů,
nastavení
preferenčních
kritérií,
způsobilost výdajů a administrativní
postupy MAS.
LEADERFEST 2016 (8. – 10. 6. 2016)
Ve dnech 8. – 10. 6. 2016 proběhl v
proslulých lázních Karlova Studánka
LeaderFEST
2016.
Jednalo
se
o
mezinárodní setkání zástupců místních
akčních skupin s širokou veřejností.
Program byl připravený od středy. Kdy

HANÁCKÉ BENTÁKY LITOVEL (11. 6.
2016)
V sobotu 11. 6. 2016 se ve městě Litovel
konala tradiční akce Hanácké Benátky.
MAS Moravská cesta doplnila program
této
akce
o
pořádání
tradičních
Farmářských trhů před Muzeem. Zde se
představili
držitelé
značky
HANÁ
regionální produkt a Jeseníky originální
produkt.

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝB ORU MAP (13.
6. 2016)
V úvodu byli členové řídícího výboru
seznámeni s postupem realizace projektu
MAP
vzdělávání.
Dále
gestoři
jednotlivých pracovních skupin přednesli
závěry z těchto jednání. Nejdůležitějším
bodem
bylo
schválení
Dohody
o
investicích MAP vzdělávání v ORP Litovel,
která je součástí tzv. Strategického
rámce MAP pro ORP Litovel. Dohoda byla
jednoznačně schválena. Závěrem jednání
byla probrána problematika Avíza šablon
a také problém s validací IČ v systému
MS2014+. Zástupci ITI a KAP přednesly
aktuální informace.

SETKÁNÍ MAS OLOMOUCKÉHO KRAJE
(28. 6. 2016)
Pro MAS Olomouckého kraje byly
pořádány workshopy s tématy – MAP a
animace
škol,
SCLLD.
Na
těchto
jednáních byly diskutovány aktuální
informace v těchto oblastech a vzájemné
sdílení zkušeností při zpracovávání a
realizaci.
VĚCNÉ HODNOCENÍ ŘO Ž ÁDOSTI O
PODPORU SCLLD MAS MORAVSKÁ
CESTA (20. 6. 2016)
V pondělí 20. 6. obdržela MAS Moravská
cesta depeši s informací o ukončení fáze

věcného hodnocení SCLLD. Na základě
rozhodnutí velké komise ŘO je celkový
výsledek hodnocení ŘO ”Ano s výhradou”
a nyní MAS v následujících 20 pracovních
dnech vypořádá doporučení a provedení
úprav SCLLD.

A NA ČEM PRACUJEME…
Nyní MAS Moravská cesta vypořádává
připomínky a doplnění SCLLD, které byly
doporučeny
ze
strany
jednotlivých
řídících orgánů v PRV, IROP, OP Z a OP
ŽP. Dále se věnuje projektu MAP
vzdělávání ORP Litovel. Bude probíhat
příprava na vyhlášení prvních výzev
v září 2016. A v neposlední řadě bude
probíhat příprava na akci realizovanou ze
strany MAS na Fortu v Křelově dne 18.
9. 2016.

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

