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LEDEN 

Během měsíce ledna proběhl ze strany 

MAS Moravská cesta seminář pro 

potenciální žadatele ve 2. výzvě PRV, 

která byla vyhlášena na konci roku 2017. 

Dále se uskutečnil za pomoci MAS 

seminář pod záštitou SMS ČR, který byl 

zaměřen na problematiku GDPR a 

v rámci něj byla nabídnuta obcím pomoc.  

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  –  2. VÝZVA 

PRV, NÁKLO (9. 1. 2018) 

Dne 9. 1. 2018 se uskutečnil seminář pro 

žadatele zaměřený na představení 2. 

Výzvy PRV. Výzva byla vyhlášena dne 

13. 12. 2017 a žadatelé mohli své 

projektové žádosti předkládat v rámci 

Fiche 1, 2, 3, 4, 5, a 6. Celková výše 

dotace pro 2. Výzvu PRV byla stanovena 

na 10 529 000 Kč a příjem žádostí na 

MAS Moravská cesta byl možný 

v termínu od 15. 2. 2018 do 2. 3. 2018 

do 12:00 hod.  

 

SEMINÁŘ SMS ČR –  POMÁHÁME 

OBCÍM S GDPR, PŘÍKAZY (29. 1. 2018) 

V pondělí 29. 1. 2017 se konal seminář 

ze strany SMS ČR Olomouckého kraje, 

který byl zaměřený na problematiku 

GDPR pro zástupce obcí a škol. 

Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů, vstoupí v platnost od 25. května 

2018, a bude se týkat všech firem, 

institucí i jednotlivců, kteří zpracovávají 

osobní údaje. Proto se konal tento 

seminář, na kterém vystoupil pan Ing. 

Oldřich Kužílek, který představil 

problematiku GDPR.    

ÚNOR 

Během měsíce února se uskutečnilo 

jednání zástupců Olomouckých MAS za 

účelem výměny zkušeností a stanovení 

termínu jednání a akcí v roce 2018. MAS 

Moravská cesta odeslala aktualizované 

Interní postupy pro IROP ke kontrole na 

ŘO.  

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ MAS  

OLOMUCKÉHO KRAJE, OLOMOUC (2. 

2. 2018) 

V pátek 2. 2. 2018 se konalo jednání 

zástupců MAS Olomouckého kraje. Na 

programu jednání byla výměna 

zkušeností mezi MAS v oblastech práce s 

MS2014+, vyhlašování výzev, 

aktualizace interních postupů, hodnocení 

přijatých projektů. Dále byla 

projednávána příprava VH KS MAS 

Olomouckého kraje a také příprava 

společného jednání MAS Olomouckého a 

Pardubického kraje, které se bude konat 

1. -2. 3. 2018 na Hotelu Bouzov. 

AKTUALIZACE INTERNÍCH POSTUPŮ 

MAS MORAVSKÁ CESTA PRO IROP (15. 

2. 2018) 

Na konce roku 2017 byly vydány nové 

požadavky na znění Interních postupů 

daných MAS pro IROP. Pro MAS 

Moravská cesta to znamená aktualizaci 

nynějších Interních postupů pro IROP dle 

nového znění. Proto byly vypracovány a 

zaslány tento aktualizovaný dokument 

opět na ŘO IROP k posouzení. Bez jeho 

schválení a nového znění by nemohla 

MAS vyhlašovat další výzvy v rámci 

IROP. Nyní se dokument nachází 

v hodnotícím procesu na ŘO IROP.  



 

 

BŘEZEN 

V měsíci březnu proběhlo první setkání 

zástupců MAS Olomouckého a 

Pardubického kraje na Hotelu Bouzov. 

Dále byl ukončen příjem žádostí v rámci 

2. Výzvy PRV, která byla vyhlášena na 

konci roku 2017. ŘO OPŽP připravil pro 

MAS semináře věnující se novým 

opatřením, které si mohou MAS zařadit 

do svých SCLLD. Zástupci MAS Moravská 

cesta se také zúčastnily semináře PRV, 

který informoval o 6. kole příjmu žádostí 

v PRV a LEADER. V březnu proběhlo i 

několik akcí s tématem MAP. MAS 

Moravská cesta zorganizovala Metodické 

setkání k tématu inkluzivního vzdělávání 

na ZŠ. Pro zástupce škol z území MAS 

Moravská cesta bylo připraveno setkání 

s tématem MAP vzdělávání II, dále 

Šablony II a servis MAS. Pro realizátory 

MAP II vzdělávání byl připraven seminář 

s cílem přiblížení a vysvětlení Šablon II.  

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MAS  

OLOMOUCKÉHO A PARDUBICKÉHO 

KRAJE, BOUZOV (1. 3. A 2. 3. 2018) 

Na začátku měsíce března se konalo 

historicky první setkání zástupců MAS z 

Olomouckého a Pardubického kraje. Akce 

byla organizována za pomoci MAS 

Moravská cesta a odehrávala se v obci 

Bouzov. Na programu jednání bylo 

především představení Implementace 

SCLLD na území Olomouckého a 

Pardubického kraje a vzájemná výměna 

zkušeností s realizací SCLLD. Dále zde 

byl přítomen zástupce KÚOK, který 

informoval o podpoře venkova ze strany 

OK. Druhý den byl věnován především 

tématu PRV/SZIF, kdy jeho zástupci 

informovali o 6. kole PRV a jeho 

možnostech a dále také o projektech 

spolupráce nebo o připravovaném článku 

20.  

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V  2. 

VÝZVĚ PRV (2. 3. 2018) 

Dne 13. 12. 2017 byla vyhlášena 2. 

výzva PRV. Žadatelé mohli své žádosti o 

dotaci předkládat ve dnech od 15. února 

do 2. března 2018 do 12:00 hod. Celkem 

bylo přijato 15 žádostí o dotaci. Jeden 

žadatel ukončil administraci na vlastní 

žádost. Do Fiche 2, 4, 5 a 6 nebyla 

předložena žádná žádost. Seznam 

přijatých projektů je zveřejněn na 

webových stránkách MAS Moravská 

cesta, zde budou také uveřejněny 

informace k následnému hodnocení 

těchto žádostí - http://www.moravska-

cesta.cz/vyzvy-prv2/. 

SEMINÁŘ OPŽP - NOVÁ OPATŘENÍ PRO 

SCLLD, PRAHA (6. 3. 2018) 

V úterý 6. 3. 2018 se konal seminář pro 

zástupce MAS, kteří by chtěli své 

programové rámce v rámci SCLLD 

rozšířit o další podporovaná opatření v 

rámci OPŽP. Doposud mohly vyhlásit 

výzvy v rámci OPŽP pouze ty MAS, které 

mají na svém území CHKO. V rámci 

podporovaných aktivit byla pouze 

Výsadba dřevin na nelesní půdě a 

Likvidace invazních druhů rostlin. Nyní 

ŘO OPŽP nabízí pro všechny MAS 

možnost přidání nového programového 

rámce v rámci OPŽP a možnost přidání 

těchto podporovaných aktivit – Realizace 

ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace 

funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

Pro každou MAS je vyčleněna alokace 10 

mil. Kč.    

METODICKÉ SETKÁNÍ SE  ZAMĚŘENÍM 

NA VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ  V TÉMATU 

ROZVOJE KVALITNÍHO INKLUZIVNÍHO 

NA ZŠ (13. 3.  2018) 

Setkání bylo organizačně vedeno ze 

strany MAS Moravská cesta v rámci 

http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv2/
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv2/


 

 

projektu MAP pro ORP Litovel II a podnět 

pro uspořádání tohoto setkání vznikl na 

schůzce výchovných poradců, která se 

konala dne 18. 10. 2017. Metodicky bylo 

setkání vedeno ze strany pracovnice PPP 

Olomouc paní Mgr. Věry Janyškové. 

Cílem akce byla výměna zkušeností 

pedagogických pracovníků základních 

škol v území projektu v práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami v 

kolektivu běžné základní školy se 

zaměřením na speciálně pedagogickou 

péči, pedagogické intervence a 

reedukace. Součástí setkání byla také 

praktická ukázka práce se speciálně – 

pedagogickými pomůckami při výuce. 

 

 

 

SEMINÁŘ PRV, PŘEROV  (13. 3. 2018) 

V úterý 13. 3. 2018 uspořádalo MZe ve 

spolupráci se SZIF seminář na téma 6. 

kolo příjmu žádostí v PRV a LEADER. Na 

programu semináře bylo představení 

obecných podmínek a způsob 

administrace, dále příklady dobré a 

špatné praxe Výběrových/zadávacích 

řízení. Zástupci SZIF v rámci 1. bloku 

prezentovali jednotlivé operace v 6. kole 

a 2. blok semináře se věnoval oblasti 

LEADERu – způsob administrace 

projektů, lhůty, příklady dobré a špatné 

praxe, operace 19.2.1 Podpora 

provádění operací v rámci SCLLD, 

příklady dobré a špatné praxe – 

Výběrová/zadávací řízení. 

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  PROJEKTU MAP PRO ORP 

LITOVEL II (15. 3. 2018) 

Setkání zástupců školských zařízení na 

území MAS Moravská cesta v rámci 

projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel 

II se konalo ve čtvrtek dne 15. 3. 2018. 

Přítomní byli seznámeni s výstupy z 

předchozího realizovaného projektu MAP 

vzdělávání pro ORP Litovel na nějž 

navazuje projekt MAP vzdělávání pro 

ORP Litovel II. Dalším bodem jednání 

bylo představení a předání informací o 

projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel 

II – dosavadní realizace projektu, 

termíny nejbližších setkání, facebooková 

a webová stránka projektu.   

 

SEMINÁŘ ŠABLONY II V  RÁMCI OP 

VVV, OLOMOUC (20. 3. 2018) 

V úterý dne 20. 3. 2018 se konal 

seminář pro MAS zaměřený na 

představení výzvy č. 02_17_047 – Místní 



 

 

akční plány rozvoje vzdělávání II a dále 

také informování o nových indikátorech a 

jiných odlišnostech oproti výzvě č. 

02_16_022. Dále byla na programu 

prezentace nových šablon a proces 

hodnocení podaných žádostí o podporu. 

V závěru semináře mohli přítomní využít 

možnosti individuální konzultace.   

JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE MAS 

MORAVSKÁ CESTA, PŘÍKAZY (26. 3. 

2018) 

Od 11:00 h. dne 26. 3. 2018 zasedala 

Kontrolní komise MAS Moravská cesta 

s cílem projednání účetní závěrky a 

výroční zprávy. Dále byl zkontrolován 

stav pokladny a zůstatky na účtech. 

Manažerka MAS informovala přítomné 

členy o proběhlém auditu a předložila 

Zprávu auditora. Výsledkem jednání 

bylo, že kontrolní komise neshledala 

žádné nedostatky a zpráva z tohoto 

jednání může být předložena členům 

Valné hromady. 

VALNÁ HROMADA MAS MORAVSKÁ 

CESTA, PŘÍKAZY  (26. 3. 2018) 

V pondělí 26. 3. 2018 se v salonku 

restaurace Záložna v Příkazech konala 

Valná hromada MAS Moravská cesta. 

Předsedkyně MAS Julie Zendulková, 

přednesla Zprávu o činnosti MAS za rok 

2017. Dále byli členové Valné hromady 

seznámeni se Zprávou z Kontrolní 

komise, kterou přednesla 

místopředsedkyně MAS Moravská cesta 

Alena Sedlářová. Následovalo schválení 

Výroční zprávy spolu s účetní závěrkou 

MAS Moravská cesta. V dalších bodech 

Valná hromada schválila rozpočet MAS 

na rok 2018, příspěvky obcí na rok 2018 

a Plán práce v roce 2018. Dále bylo 

odsouhlaseno nové složení Výběrové 

komise. Členové byli informováni o 

naplňování SCLLD – Demê furt dopředô 

a necófnem…v jednotlivých operačních 

programech (IROP, PRV, OPŽP, OP Z). 

Následovalo projednání k možnosti 

rozšíření podporovaných aktivit pro CLLD 

v OPŽP – přítomným byl rozdán 

dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit k 

jednotlivým opatřením, případně i doplnit 

projektový záměr. Dotazníky budou 

sloužit jako podklad pro sestavení 

nového programového rámce OPŽP v 

rámci SCLLD. Na závěr jednání byla 

připravena prezentace o novém projektu 

MAP II a základní informace ke GDPR.  

 

A NA ČEM PRACUJEME…  

MAS Moravská cesta nyní připravuje 

změnu SCLLD – rozšíření programového 

rámce OPŽP  o nové aktivity. Postupně 

začíná realizace MAP vzdělávání II pro 

ORP Litovel – plánované setkání Řídícího 

výboru, jednání pracovních skupin, 

Setkání zástupců škol. Dále se MAS 

Moravská cesta věnuje propagaci držitelů 

značky HANÁ regionální produkt, a proto 

se můžete zúčastnit připravovaných akcí, 

na kterých se budou výrobci prezentovat 

– Tvarůžkový festival Olomouc, Garden 

Food Festival (Olomouc, Zlín, Ostrava, 

Rožnov pod Radhoštěm), Hanácké 

Benátky Litovel.     

 

 

 



 

 

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  
Projektová manažerka MAP  
Tel.: 775 696 501 
Email: koutna.mas@gmail.com 
 
Ing. Aneta Müllerová  
Manažerka programového rámce IROP 
Tel.: 608 082 619 
Email: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz 
 

Webové stránky: 

www.moravska-cesta.cz 

www.regionalni-znacky.cz 
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