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ČERVENEC
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNE K
VĚCNÉHO HODNOCENÍ SCLLD
(18. 7. 2016)
Dne 18. 7. 2016 byly vypořádány
připomínky věcného hodnocení SCLLD
„Demê furt dopředô a necófnem …“ a
vloženy do systému MS2014+ ke
schválení ze strany ŘO.

SRPEN
SEMINÁŘ – KOMUNITNÍ CENTRA (11. 8.
2016)
Dne 11. 8. 2016 proběhl v Bea centru
v Olomouci
seminář
na
téma
–
Komunitní centra. Seminář byl pořádaný
Eurocentrem
a
Centrem
regionální
rozvoje a jeho cílem bylo přítomné
seznámit s výzvou Rozvoj infrastruktury
komunitních center. Program zahrnoval
představení dané výzvy - její změření,
dále se přednášející věnovali hodnocení
daných projektů (obecná a specifická
kritéria přijatelnosti, ex - ante analýza
rizik, způsobilost výdajů). Dále se část
programu zaměřila i na představení
základních funkcionalit systému MS
2014+.

ZÁŘÍ
Během měsíce září proběhlo několik
významných akcí. Garden Food Festival
Zlín, který se konal v zámeckém parku a
návštěvníci
mohli
ochutnat
menu
připravené
zlínskými
i
okolními
restauracemi nebo nakoupit tradiční
výrobky. U příležitosti Dnů evropského
dědictví byl pořádán farmářský trh
v Litovli. Dále se v polovině září konalo
setkání MAS Olomouckého kraje v Hrubé
Vodě u Olomouce. MAS Moravská cesta
pořádala již tradiční akci Podzimní

slavnost na Fortu XVII. v Křelově. Dále
proběhlo setkání šesti MAS v rámci
projektu spolupráce EMI 6 ve Veselíčku.
V závěru měsíce byl pořádán ze strany
MPSV
seminář
k podporovanému
opatření Zaměstnanost.
GARDEN FOOD FESTIVAL ZLÍN (3. – 4.
9. 2016)
První zářijový víkend se v zámeckém
parku ve Zlíně konal první ročník Garden
Food Festivalu. Pro návštěvníky uvařily
menu restaurace ze Zlína a okolí, které
představily jak tradiční, tak i zahraniční
speciality. Nedílnou součástí akce bylo
také představení regionálních producentů
pod záštitou značky: Haná regionální
produkt®, Jeseníky originální produkt®.
Sekci regionální produkce měla na
starosti MAS Moravská cesta. Lidé, kteří
na akci zavítali mohli ochutnat speciality
z indické
kuchyně,
ústřice,
hmyzí
speciality, různé varianty burgerů či
domácí šunku, klobásky, tvarůžkové
speciality. Na pódiu se během celého
konání
festivalu
vystřídalo
několik
známých
osobností
jako
Zdeněk
Pohlreich, Markéta Hrubešová nebo Jan
Punčochář.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ LITOVEL
(10. 9. 2016)
Dne 10. 9. 2016 se konaly Litovelské
slavnosti v rámci Dnů evropského
dědictví. Součástí tohoto programu byl i
farmářský trh regionálních produktů a
výrobků na náměstí Přemysla Otakara
v Litovli, který se konal od 13:00 hodin.

SETKÁNÍ MAS OLOMOUCKÉHO KRAJE
(15 – 16. 10. 2016)
Dvoudenní setkání MAS Olomouckého
kraje proběhlo v Hrubé Vodě. Čtvrteční
jednání bylo zaměřeno na poskytnutí
aktuálních informací z Výboru NS MAS,
RSK, školení CSSF, projekty OPTP
a aktuální informace z činnosti NS MAS.
Následně probíhala diskuse v tématech
nastavení
interních
postupů
a výběrových kritérií, informace z PRV,
OPZ
či
IROP.
V rámci
pátečního
dopoledne vystoupila Hana Slováková
z Centra
regionálního
rozvoje
a přednesla příklady dobré a špatné
praxe
v oblasti
interních
postupů
a výběrových kritérií IROP.
PODZIMNÍ SLAVNOST REGIONÁLNÍCH
PRODUKTŮ A UKÁZKY ŘEMESEL NA
FORTU XVII. KŘELOV (18. 9. 2016)
Dne 18. 9. 2016 proběhla na
Fortové
pevnosti
Křelov
tradiční Podzimní slavnost
regionálních
produktů
a

ukázek
řemesel.
Své
výrobky
prezentovali
držitelé
značky
HANÁ
regionální produkt a Jeseníky originální
produkt. Pro návštěvníky byl dále
připraven doprovodný program. Pro děti,
ale i dospělé zahrálo Studio bez Kliky
pohádkové divadlo, dále bylo možné
vyzkoušet
si
tisk
na
historickém
tiskařském lisu a shlédnout ukázky
pražení kávy. V odpoledních hodinách se
konaly dva koncerty, nejprve zahrál
Miniband ZUŠ Litovel a poté olomoucká
kapela TAK CO? Po celý den bylo
v restauraci Citadela připraveno menu
z regionálních receptur a návštěvníci
mohli využít komentované prohlídky
Fortu XVII. Křelov.

EMI 6 (19. 9. 2016)
V pondělí 19. 9. se konalo setkání šesti
MAS v rámci projektu EMI 6 v obci
Veselíčko (Komunitní škola). Jednání
bylo zaměřeno především na výměnu
aktuálních
informací
týkajících
se
strategie CLLD. Předmětem jednání bylo
zpracování Interní postupů pro jednotlivé
operační
programy,
dále
probíhala
diskuse nad nastavením hodnotících
kritérií,
které
jsou
konzultovány
s jednotlivými ŘO. MAS Moravská cesta
informovala
ostatní
přítomné
MAS
o přípravě výzvy v rámci OPZ, jelikož
nyní s ŘO konzultuje nastavení daných
výzev. V neposlední řadě byl promítnut
modul CSSF systému MS2014+, který je
určen pro vyhlašování výzev a hodnocení
přijatých projektových žádostí.
METODICKÝ DEN PRO MA S K TÉMATU
AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI
(20. 9. 2016)
Seminář probíhal na krajském úřadě
v Olomouci a jeho obsahem bylo
představení
aktivit
na
podporu
zaměstnanosti realizovatelných v rámci
Výzvy
pro
MAS.
Součástí
byla
i prezentace přístupů k přípravě projektů
na podporu zaměstnanosti a představení
konkrétních příkladů z praxe.

A NA ČEM PRACUJEME…
Nyní MAS Moravská cesta připravuje
výzvy
do
jednotlivých
operačních
programů a konzultuje hodnotící kritéria
s danými ŘO. MAS pokračuje v realizaci
projektu MAP vzdělávání. Postupně se
připravují nové kancelářské prostory
v Nákle 12. Nyní je otevřená 15. výzva
k předkládání žádostí o udělení značky
„HANÁ regionální produkt®ʺ a s tím
spojené recertifikace již stávajících
držitelů značky. Součástí bude i setkání

certifikovaných producentů dne 7. 11.
2016 v hotelu Bouzov.

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

