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DUBEN
Během měsíce dubna proběhla dvě
zasedání Výboru spolku MAS Moravská
cesta s cílem schválení doporučených
projektů k podpoře v rámci uzavřených
výzev OPZ a PRV. Dále se konal seminář
zaměřený na administraci projektů ve
fázi realizaci v rámci IROP. Proběhlo také
setkání MAS Olomouckého kraje a
zasedla
Certifikační
komise
HANÁ
regionální produkt. V závěru měsíce byla
uzavřena 2. výzva MAS Moravská cesta
IROP
(2017)
–
podpora
školství
v regionu.
VÝBOR SPOLKU NÁKLO (3. 4. 2017)
Dne 3. 4. 2017 se v zasedací místnosti
MAS Moravská cesta konalo zasedání
Výboru spolku. Členům Výboru spolku
byly představeny všechny projekty
přijaté v rámci uzavřených výzev OPZ
(Podpora prorodinných opatření, Podpora
zaměstnanosti, Podpora sociální služeb,
komunitních center a aktivit sociálního
začleňování) a současně představeny
výsledky věcného hodnocení jednotlivých
projektů.
Výsledkem
jednání
bylo
schválení
a
doporučení
všech
předložených projektů k podpoře.
DOTACE NEJEN PRO OBCE – IROP (5.
4. 2017)
Ve středu 5. 4. 2017 se uskutečnil na
krajském
úřadě
Olomouc
seminář
věnovaný Administrativě projektů ve fázi
realizace v rámci IROP. Zástupci CRR
podaly aktuální informace vztahující
s k žádosti o změnu a jejímu zadávání do
MS 2014+. Dále se část programu
věnovala zpracování žádosti o platbu a
opět postupu k zadání do MS 2014+.
Seminář byl ukončen problematikou
veřejných zakázek. V průběhu konání
semináře byly průběžně kladeny dotazy.

SETKÁNÍ MAS OLOMOUCKÉHO KRAJE
(6. 4. 2017)
Dne 6. 4. 2017 se uskutečnilo setkání
zástupců
MAS Olomouckého
kraje.
Předseda KS NS MAS Olomouckého kraje
pan
František
Winter
informoval
přítomné zástupce MAS o aktuálním dění
v oblasti schvalování SCLLD, přípravě
výzev, problémy se systémem MS 2014+
a portálem CSSF, informace z oblasti
projektu MAP vzdělávání. Na setkání byli
přizváni
zástupci
ITI
Olomoucké
aglomerace
a
představili
aktuálně
vyhlášené výzvy. Dále informovali o
procesu hodnocení přijatých projektů a
naznačili, jaké další vyhlášení výzev se
plánuje v následujícím období. Dalším
hostem byla vedoucí odboru sociálních
věcí
(oddělení
plánování
sociálních
služeb) Mgr. Valerie Navrátilová, která
přítomným přiblížila proces registrace
sociálních služeb a nabídla konzultace
pro MAS, které plánují vyhlášení výzvy
v rámci OPZ se zaměřením na podporu
sociálních služeb.
CERTIFIKAČNÍ KOMISE HANÁ
REGIONÁLNÍ PRODUKT ® (12. 4. 2017)
Ve středu 12. 4. 2017 se konala
certifikační komise HANÁ regionální
produkt®, aby rozhodla o udělení
certifikátu
z předložených
žádostí.
Certifikát získalo celkem 5 výrobců: Jana
Klobouková – Brodek u Prostějova –
Čokoládové pralinky, Chytré ovoce/ORIO
21 s.r.o. – Tovéř – Chytré ovoce, Zbyněk
Opatrný – Husí farma Tovačov – Husy,
Roman Činčara – Loštice – Tvarůžková
zmrzlina z Loštic, Petr Souček, Velká
Bystřice – Drásalovy hubance. Značkou
HANÁ regionální produkt® se nyní může
chlubit
celkem
77
výrobců
a
5
certifikovaných služeb.

podporu předložených projektů ve Fichi
1, Fichi 2 a Fichi 3.
UZVAŘENÍ 2. VÝZVY IROP (2017) –
PODPORA ŠKOLSTVÍ V REGIONU (28. 4.
2017)
V pátek 28. 4. 2017 byla uzavřena 2.
výzva IROP (2017) – Podpora školství
v regionu s celkovou alokací 15 000 000
Kč. Celkem bylo přijato 5 žádostí o
dotaci s celkovou požadovanou dotací
10 202 998,61
Kč.
Žádosti
budou
podrobeny kontrole formálních náležitostí
a přijatelnosti a následně ohodnoceny
hodnotící
komisí
v rámci
věcného
hodnocení. Vybrané projekty budou
předloženy na CRR k závěrečnému
ověření způsobilosti. Více informací
naleznete
na
tomto
odkazu:
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvyirop-2/

KVĚTEN
Během měsíce května proběhlo setkání
zástupců MAS Olomouckého kraje. Dále
se uskutečnil třetí ročník Garden Food
Festivalu Olomouc, kde se prezentovali i
držitelé regionálních značek. V závěru
měsíce byla uzavřena 1. Výzva MAS
Moravská cesta IROP (2017) – Zvýšení
bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba
cyklostezek.

VÝBOR SPOLKU NÁKLO (24. 4. 2017)

SETKÁNÍ MAS OLOMOUCKÉHO KRAJE
(4. 5. 2017)

V pondělí dne 24. 4. 2017 zasedal Výbor
spolku
MAS
Moravská
cesta.
Na
programu jednání bylo schválení přesunu
finančních prostředků do Fiche 2, aby
mohly být podpořeny všechny přijaté
projekty v plné výši. Následně byl
Výboru
spolku
představen
seznam
projektů vybraných k podpoře ze strany
hodnotící a výběrové komise a na
základě hlasování Výbor spolku schválil

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 proběhlo setkání
MAS Olomouckého kraje. Jednání vedl
předseda KS NS MAS Olomouckého kraje
pan František Winter. V úvodu byly
prezentovány aktuální informace týkající
se realizace SCLLD a MAP. Na jednání byl
přizván pan Hrdlička (koncepční garant
pro oblast regionálního školství OP VVV,
MŠMT), který informoval o dalším
postupu v projektu MAP vzdělávání a o

jeho navazující části s názvem MAP 2 a
Implementace MAP.
GARDEN FOOD FESTIVAL OLOMOUC
(13. – 14. 5. 2017)
V květnovém víkendu 13. – 14. 5. 2017
se konal třetí ročník festivalu dobrého
jídla a pití Garden Food Festival
v Olomouci. Na festivalu se prezentovalo
více jak 60 restaurací a necelé čtyři
desítky regionálních firem. Návštěvníci
mohli ochutnat tradiční pokrmy i
gurmánské speciality. Festivalové menu
se skládalo ze specialit v podobě
hamburgerů, steaků, mořských ryb atd.
Součástí festivalu byla i prezentace
regionálních produktů, které získaly
značku
HANÁ
regionální
produkt,
Jeseníky originální produkt a Beskydy
originální produkt.
UZAVŘENÍ 1. VÝZVY IR OP (2017) –
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY,
OPRAVA A VÝSTAVBA CY KLOSTEZEK
V pátek dne 26. 5. 2017 byla uzavřena
1. Výzva IROP (2017) – Zvýšení
bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba
cyklostezek
s celkovou
alokací
15 000 000 Kč. Celkem bylo přijato 7
žádostí
o
dotaci.
Žádosti
budou
podrobeny kontrole formálních náležitostí
a přijatelnosti a následně ohodnoceny
hodnotící
komisí
v rámci
věcného
hodnocení. Vybrané projekty budou
předloženy na CRR k závěrečnému
ověření způsobilosti. Více informací
naleznete
na
tomto
odkazu:
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvyirop-1/.

ČERVEN
V měsíci červnu se konala tradiční akce
Hanácké Benátky, ve městě Litovel, jejíž
součástí
jsou
i
Farmářské
trhy
regionálních produktů. V rámci projektu

MAP vzdělávání pro ORP Litovel se
uskutečnila již druhá exkurze pro
zástupce škol, tentokrát do oblasti
Moravského krasu. Na konci měsíce byl
uspořádán seminář pro příjemce v rámci
OPZ zaměřený prezentaci pravidel a
podmínek, které musí být dodržovány
v rámci realizace projektů.
HANÁCKÉ BENÁTKY, LITOVEL (10. 6.
2017)
V sobotu 10. 6. 2017 se ve městě Litovel
konaly tradiční Hanácké Benátky, jejichž
součástí byl i Farmářský trh regionálních
produktů.
EXKURZE PRO ZÁSTUPCE ŠKOL (15. –
16. 6. 2017)
MAS Moravská cesta, z.s. od února 2016
realizuje projekt Místní akční plán (MAP)
v území obvodu s rozšířenou působností
(ORP) Litovel. V rámci tohoto projektu
byla, mimo jiné aktivity, uspořádána již
druhá exkurze za vzděláváním. Ředitelé,
pedagogové škol a
zástupci jejich
zřizovatelů navštívili region Moravského
krasu a to v termínu 15. a 16. 6. 2017.
Na programu byla návštěva ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy, lesní mateřské školy
Šemíček a dětské jezdecké školy
Říčmanice, středisko ekologické výchovy
Kaprálův mlýn, ZŠ Sloup.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE OPZ (28. 6.
2017)
V závěru měsíce června byl uspořádán ze
strany MPSV – odbor realizace programů
ESF seminář pro příjemce, jehož cílem
bylo
seznámit
příjemce
dotace
s podmínkami
a
pravidly
OPZ
stanovenými pro realizaci projektů.

A NA ČEM PRACUJEME…
Nyní MAS Moravská cesta připravuje
výzvy
do
OPŽP.
MAS
pokračuje
v realizaci projektu MAP vzdělávání. Nyní
probíhá kontrola formálních náležitostí a
přijatelnosti v rámci 1. Výzvy IROP
(2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy,
oprava a výstavba cyklostezek a bude
probíhat příprava na věcné hodnocení
těchto projektů. Připravuje se i tradiční
akce MAS – Podzimní slavnost.

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
Mgr. Barbora Koutná – projektový manažer
MAP
Tel.: 775 696 501
Email: barbora.koutna@moravska-cesta.cz
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
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HANÁ regionální produkt

