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ŘÍJEN 

V říjnu proběhlo několik aktivit 

souvisejících s realizací projektu MAP pro 

ORP Litovel. Pro zástupce škol a 

pedagogy zapojené do MAP pro ORP 

Litovel připravilo olomoucké Sdružení D 

celodenní program věnující se ukázce 

možných technik a programů, které 

mohou pedagogové využít ve výuce. 

Dále se uskutečnilo setkání výchovných 

poradců a zástupců psychologicko – 

pedagogické poradny s cílem výměny 

zkušeností a aktuálních informací v této 

problematice.  

MAS Moravská cesta uspořádala pro 

příjemce v rámci OP Zaměstnanost 

seminář s cílem seznámit je 

s následujícími postupy v realizaci jejich 

projektů.  

SEMINÁŘ ŘO IROP KE SC 4.1 (11. 10. 

2017) 

Ve středu 11. 10. 2017 se v Praze konal 

seminář věnující se SC 4.1 - Posílení 

komunitně vedeného místního rozvoje za 

účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu. Obsahem semináře 

bylo seznámení s aktuálními informacemi 

v rámci vyhlášených výzev pro MAS. 

Jednalo se o Výzvu č. 68 – Vzdělávání a 

celoživotní učení, Výzvu č. 62 – Sociální 

infrastruktura, sociální bydlení apod. 

Dané výzvy byly představeny svými 

garanty. 

OCHUTNÁVKA SDRUŽENÍ D (13. 10. 

2017) 

Dne 13. 10. 2017 se v prostorách 

Dramacentra Sdružení D konala 

ochutnávka programů, které toto 

Sdružení D nabízí mateřským a 

základním školám z našeho regionu.  

Program byl rozdělen do několika bloků a 

přítomní pedagogové byli zcela zapojeni 

do ukázek daných programů a mohli si 

tak na vlastní kůži vyzkoušet, zda by 

daný program by do své školy či školky v 

budoucnu uvítali. 

 

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE  OP 

ZAMĚSTNANOST (16. 10. 2017) 

Žádosti přijaté v rámci vyhlášených 

výzev OP Zaměstnanost jsou již všechny 

ve stavu - Fyzická realizace projektu. 

Proto bylo nutné ze strany MAS 

Moravská cesta pro tyto příjemce 

uspořádat seminář, který je bude 

informovat o dalším postupu v realizaci 

projektů. Seminář obsahoval informace o 

zprávě o realizaci a žádosti o platbu, dále 

způsob naplňování indikátorů či 

informace o možných kontrolách 

projektu. 

 



 

 

SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ 

LITOVEL (18. 10. 2017) 

Dne 18. 10. 2017 se konala metodická 

schůzka výchovných poradců škol 

zapojených do projektu MAP pro ORP 

Litovel. Obsahem jednání bylo vzájemná 

diskuse a předání zkušeností v oblastech 

– první rok platnosti vyhlášky č. 

č.27/2016 o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, Zmapování možností 

škol v poskytování předmětu speciálně 

pedagogické péče a pedagogické 

intervence na jednotlivých školách, 

Vyhodnocování podpůrných opatření, 

Nákup pomůcek pro žáky, zápůjčky při 

přestupech žáků. Na jednání byli 

přítomni i zástupci Psychologicko – 

pedagogické poradny Olomouc, kteří 

předali informace k poskytování 

podpůrného opatření – konkrétně 

asistenta pedagoga. 

 

LISTOPAD 

Během měsíce listopadu se zástupci MAS 

Moravská cesta zúčastnili semináře, 

který se věnoval představení nové 

vyhlášené výzvy MAP II. Jako každý rok 

se v listopadu konala certifikace nových 

výrobků a služeb a také setkání držitelů 

značky HANÁ regionální produkt. 

V závěru měsíce MAS Moravská cesta ve 

spolupráci se ZŠ a MŠ Horka nad 

Moravou uspořádala exkurzi pro 

pedagogy ze škol zapojených v MAP pro 

ORP Litovel. Následně se konalo setkání 

Řídícího výboru MAP pro ORP Litovel.  

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  –  VÝZVA Č. 

02_17_047 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY 

ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ I I. (21. 11. 

2017) 

V úterý 21. 11. 2017 se v Praze konal 

seminář zaměřený na výklad a předání 

aktuálních informací k nově vyhlášené 

výzvě č. 02_17_047 – Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II. Cílem semináře 

bylo informovat potenciální žadatele a 

nositele projektu MAP II pro daná ORP 

jak správně podat žádost, jaké přílohy by 

měla obsahovat a jak by měla být 

nastavena. 

SETKÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCŮ, 

PŘÁTEL A PŘÍZNIVCŮ MAS MORAVSKÁ 

CESTA (23. 11. 2017) 

V ekologickém centru 

Sluňákov se dne 23. 11. 

2017 konala certifikace 

výrobků a služeb 

značkou HANÁ regionální 

produkt. Certifikační 

komise rozhodla, že 

certifikát HANÁ 

regionální produkt bude udělen 

produktům – Kukuřičné kuře z Hané 

(Zbyněk Opatrný – Rodinná farma 

Tovačov), Pečené čaje (HERBA LENA 

GROUP), Josefova biopovidla - Simi Fruit 

Garden s.r.o. (Josef Kropáč), Krajka a 

patchwork (Spolek ručních řemesel 

Mohelnice). Následovalo setkání držitelů 

značky HANÁ regionální produkt, které 

bylo doplněno rozhovory s danými 

výrobci nebo i jejich samotnou 

prezentací a ukázkou jejich produktů a 

výrobků s možností ochutnávky. 



 

 

  

  

  

  

  

EXKURZE DO ZŠ A MŠ HORKA NAD 

MORAVOU (30. 11. 2017)  

Ve čtvrtek dne 30. 11. 2017 připravila 

MAS Moravská cesta ve spolupráci se ZŠ 

a MŠ Horka nad Moravou exkurzi pro 

pedagogy z jiných základních škol 

zapojených v rámci projektu MAP ORP 

Litovel. Paní ředitelka Mgr. Kateřina 

Glosová představila ZŠ a MŠ Horku nad 

Moravou a dále proběhla návštěva 

otevřených hodin na čtenářskou a 

matematickou gramotnost a také ukázka 

montessori. V závěru exkurze proběhl 

rozbor náslechů, pedagogové si následně 

vyměňovali zkušenosti a probíhala 

vzájemná diskuse. 

 

 

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP PRO 

ORP LITOVEL (30. 11. 2017) 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se v 

salonku Hostince Chomout konalo 

jednání Řídícího výboru MAP pro ORP 

Litovel. Na programu jednání bylo 

schválení dílčích výstupů a 

aktualizovaných částí projektu MAP ORP 

Litovel. Dále byl schválen finální 

dokument MAP pro ORP Litovel i s jeho 

doloženými přílohami. V závěru jednání 

projektová manažerka Mgr. Barbora 

Koutná předala aktuální informace k 

vyhlášené výzvě na MAP II. 



 

 

 

PROSINEC 

Prosinec přinesl jako každý rok Adventní 

slavnost v Bílé Lhotě spojenou 

s vánočním jarmarkem. Dále zasedl 

Výbor spolku, který se věnoval plnění 

SCLLD a zhodnocení celého roku 2017. A 

v neposlední řadě členové Výboru spolku 

schválil vyhlášení 1. výzvy v rámci OPŽP  

a schválili vyhlášení 2. Výzvy v PRV MAS 

Moravská cesta.  

ADVENTNÍ SLAVNOST V  BÍLÉ LHOTĚ (4. 

12. 2017) 

První adventní 

neděli se konal 

již 8. ročník 

Adventní 

slavnosti v Bílé 

Lhotě, která je 

pořádána obcí 

Bílá Lhota ve 

spolupráci s 

MAS Moravská 

cesta. Během 

slavnosti 

vystoupily děti z MŠ a ZŠ Bílá Lhota, 

dále se mohli návštěvníci projít 

rozsvíceným arboretem, kde mohli 

potkat Mikuláše s čertem a také byl 

připraven každoroční jarmark 

regionálních produktů s vánoční 

tematikou. 

JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU (5. 12. 

2017) 

V úterý 5. 12. 2017 se konal Výbor 

spolku. Na svém jednání schválil 

harmonogram výzev IROP pro 2018, 

schválil 1. výzvu OPŽP – Výsadba dřevin 

na nelesní půdě, schválil 2. Výzvu MAS 

Moravská cesta – PRV a Interní postupy. 

Dále se zabýval schválením změn, které 

je nutné provést v SCLLD. Výboru spolku 

bylo představeno vyhodnocení 

naplňování indikátorů a finančního plánu 

v rámci SCLLD, které vytvořila Kontrolní 

komise. Posledním bodem jednání bylo 

seznámení Výboru spolku s finálním 

dokumentem MAP pro ORP Litovel a s 

novou výzvou MAP II.   

 

VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY MAS MORAVSKÁ 

CESTA –  PROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA  (13. 12. 2017) 

Ve středu 13. 12. 2016 byla vyhlášena 2. 

Výzva MAS Moravská cesta – PRV. 

Alokace výzvy je stanovena na 10 529 

000 Kč a žadatelé mohou své projektové 

žádosti předkládat v rámci vyhlášených 

šesti Fichí (Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6). Příjem 

žádostí na MAS bude probíhat od 15. 2. 

2018 do 2. 3. 2018 do 12:00 hodin. 

Všechny aktuální dokumenty k výzvě 

jsou zveřejněny na webových stránkách 

MAS - http://www.moravska-

cesta.cz/vyzvy-prv2/. MAS Moravská 

cesta také uspořádá dne 9. 1. 2018 



 

 

seminář k přípravě projektů pro 

veřejnost a žadatele.   

A NA ČEM PRACUJEME…  

V pátek dne 5. 1. 2018 bude vyhlášena 

1. Výzva MAS Moravská cesta – OPŽP – 

Výsadba dřevin na nelesní půdě. Alokace 

výzvy je stanovena na 4 206 00 Kč a 

žadatelé mohou své projektové žádosti 

předkládat přes systém MS2014+ až do 

31. 5. 2018. Nyní MAS Moravská cesta 

bude provádět především konzultace 

k připravovaným projektům do výzev 

OPŽP a PRV. Dále bude připravovat 

žádost do výzvy na MAP II. 

 

PF 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                          MAS Moravská cesta 

                          HANÁ regionální produkt  
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