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DUBEN 

Během měsíce dubna se uskutečnilo 

setkání Řídícího výboru navazujícího 

projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel 

II. Dále proběhlo věcné hodnocení 

v rámci 2. Výzvy PRV (zasedala Hodnotící 

a Výběrová komise a také Výbor spolku). 

V závěru měsíce proběhla certifikace 

regionálních produktů a služeb.  

SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP  II, 

NÁKLO (17. 4. 2018) 

Dne 17. 4. 2018 se konalo ustanovující 

setkání ŘV MAP vzdělávání II. Přítomným 

členům ŘV byly představeny výstupy 

projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel, 

dále byli informováni o dosavadní 

realizaci projektu MAP vzdělávání pro ORP 

Litovel II a dalších návazných krocích 

v tomto projektu. Dále bylo na programu 

schválení nového složení ŘV a byl volen 

předseda ŘV. V dalších bodech jednání 

byl schválen Statut a Jednací řád dle, 

kterého bude ŘV postupovat. Jednalo se 

o složení jednotlivých pracovních skupin. 

V závěru jednání se hlasovalo o schválení 

dokumentů – Organizační struktura MAP 

a Identifikace dotčené veřejnosti. V bodě 

Různé informoval přítomný zástupce ITI 

Olomoucké aglomerace o nynější situaci 

v oblasti výzev zaměřených na školství.  

 

 

 

HODNOTÍCÍ KOMISE V  2. VÝZVĚ PRV, 

NÁKLO (23. 4. 2018) 

V pondělí 23. 4. 2018 zasedala Hodnotící 

komise v 2. Výzvě PRV. Předsedkyně MAS 

Moravská cesta přivítala na jednání 

přítomné a upozornila je na možný střet 

zájmu. Následně proběhlo hodnocení 

předložených projektů dle předem 

stanovených kritérií. Více informací je 

zveřejněno: http://www.moravska-

cesta.cz/vyzvy-prv2/.  

VÝBĚROVÁ KOMISE V  2. VÝZVĚ PRV , 

NÁKLO (24. 4. 2018) 

V úterý 24. 4. 2018 se konalo jednání 

Výběrové komise v 2. výzvě PRV. 

Přítomným členům bylo představeno 

bodové hodnocení předložených projektů 

ze strany Hodnotící komise. Všechny 

projekty splnily minimální bodovou 

hranici a Výběrová komise doporučila 

Výboru spolku schválení předložených 

projektů. 

VÝBOR SPOLKU, NÁKLO (25. 4. 2018) 

Ve středu 25. 4. 2018 se konalo jednání 

Výboru spolku, na kterém byl představen 

seznam projektů dle počtu získaných 

bodů a doporučení ke schválení ze strany 

Výběrové komise. Výbor spolku schvaluje 

seznam předložených projektů. Více zde: 

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

prv2/ .     
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CERTIFIKACE VÝROBKŮ HANÁ 

REGIONÁLNÍ PRODUKT, PŘÍKAZY (24 . 4. 

2018) 

V úterý 24. 4. 2018 se 

konala v Příkazích 

certifikační komise „HANÁ 

regionální produkt®“. Na 

dubnovém jednání komise 

přidělila celkem 

5 certifikátů – Farma 

Pohořanská koza (Kozí 

sýry), Barkona Snails s.r.o. (Léčivé 

a jedlé houby – sadby / Houbové doplňky 

stravy s betaglukany), Šufánek s.r.o. 

(Dýňové semínko / Pesto z dýňových 

semínek s kešu ořechy), Jiří Hudeček 

(Med přímo od včelaře), Hanácká pálenice 

Těšetice s.r.o. (Bylinný likér Jakamarus). 

Značkou komise „HANÁ regionální 

produkt®“ se nyní chlubí 81 výrobců a 

5 certifikovaných služeb. 

 

 

 

 

KVĚTEN 

V měsíci květnu se konala již tradiční akce 

Garden Food Festival v Ostravě – Dolních 

Vítkovicích. Dále se uskutečnily setkání 

pracovních skupin v rámci projektu MAP 

vzdělávání pro ORP Litovel II a poslední 

květnový den došlo k uzavření 

1. vyhlášené výzvy v rámci OPŽP – 

Výsadby dřevin.      

GARDEN FOOD FESTIVAL, OSTRAVA (5. 

– 6. 5. 2018) 

Na počátku května se v Dolních 

Vítkovicích konal tradiční dvoudenní 

Garden Food Festival. Na festival zavítalo 

kolem 11 tisíc návštěvníků a ti mohli 

ochutnat menu z celkem 33 nejlepších 

restaurací z regionu. Součástí festivalu 

byla i regionální sekce, kde návštěvníci 

mohli ochutnat nebo zakoupit tradiční 

regionální výrobky. Celkem zde bylo 

zastoupeno 27 regionálních prodejců. 

Hlavní program se konal na pódiu 

a součástí byl i doprovodný program pro 

děti. 

 



 

 

 

 

 

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP II, 

NÁKLO (15. 5. 2018) 

V úterý 15. 5. 2018 se konala první 

jednání pracovních skupin v rámci nového 

projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel 

II. Celkem se v dopoledních 

a odpoledních blocích sešly 4 pracovní 

skupiny – PS pro financování, PS pro 

rovné příležitosti, PS pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka. V rámci 

každého jednání proběhlo vzájemné 

představení členů pracovní skupiny, dále 

byli členové pracovních skupiny 

seznámeni s výstupy projektu MAP 

vzdělávání pro ORP Litovel a zároveň byli 

informování o realizaci navazujícího 

projektu MAP pro vzdělávání ORP Litovel 

II a s jeho plánovanými aktivitami. 

V posledním bodu daných jednání byli 

přítomní seznámení s činností pracovních 

skupin a zároveň proběhla volba 

vedoucího pracovní skupiny. V každé 

skupině proběhlo také dotazníkové 

šetření.  

 

UZAVŘENÍ 1. VÝZVY – OPŽP – VÝSADBY 

DŘEVIN (31. 5. 2018)  

Ve čtvrtek ve 12:00 hodin byl ukončen 

příjem žádostí v 1. Výzvě MAS Moravská 

cesta – OPŽP – výsadby dřevin. Celkem 

byl přijat jeden projekt a nyní probíhá 

jeho hodnocení. 

ČERVEN 

Úvod měsíce červen patřil Garden Food 

Festivalu v Olomouci, na kterém se 

prezentovali držitelé značky HANÁ 

regionální produkt a JESENÍKY originální 

produkt. Před začátkem letních prázdnin 

se uskutečnilo setkání zástupců školských 

zařízení v rámci MAP II a návazné další 

kolo všech čtyř pracovních skupin 

projektu MAP II. Také proběhla tradiční 

akce Hanácké Benátky ve městě Litovel, 

jejíž součástí byl i Farmářský trh 

regionálních produktů před Muzeem.  

GARDEN FOOD FESTIVAL, OLOMOUC 

(2. - 3. 6. 2018) 

V olomoucký Smetanových sadech se 

konal již čtvrtý ročník festivalu Garden 

Food Festival. Na festival zavítalo více než 

10 tisíc návštěvníků a byli pro ně 

připraveny dvě novinky. Nyní mohli 

návštěvníci poprvé platit elektronicky 

prostřednictvím obdržených čipů 



 

 

a druhou novinkou byla mobilní 

restaurace WHEELS šéfa Zdeňka 

Pohlreicha – návštěvníci si mohli předem 

zarezervovat tříchodové degustační 

menu. Své menu nabízelo několik desítek 

restaurací z regionu. Návštěvníci mohli 

ochutnat tradiční menu nebo i exotické 

chody. Součásti festivalu byla i regionální 

sekce, ve které se prezentovali regionální 

producenti z Hané, Jeseníků.   

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  V MAP II (4. 6. 2018) A 

NÁVAZNÉ DALŠÍ KOLO VŠECH 

PRACOVNÍCH SKUPIN PROJEKTU 

(6.6.2018) 

V pondělí 4. 6. 2018 se uskutečnilo 

setkání zástupců školských zařízení v MAP 

II. Na programu jednání bylo seznámení 

přítomných s aktuálními informacemi 

o navazujícím projektu MAP vzdělávání 

v ORP Litovel II a také o připravované 

aktualizaci projektových záměrů ve 

Strategickém rámci MAP. Proběhlo 

seznámení s implementačními aktivitami 

projektu, které jsou naplánovány od září 

2018, a také s výstupy pracovních skupin. 

Přítomní byli informování o připravované 

exkurzy pro zástupce školských zařízení, 

která se uskuteční 13. - 14. 9. 2018 

v regionu MAS Šumperský venkov. 

Ve středu 6.6.2018 se uskutečnilo další 

návazné kolo pracovních skupin projektu, 

a to opět v dopoledních a odpoledních 

blocích. Sešly se celkem 4 pracovní 

skupiny – PS pro financování, PS 

pro rovné příležitosti, PS pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a k rozvoji 



 

 

potenciálu každého žáka. Na programu 

jednání bylo ve všech pracovních 

skupinách vyhodnocení dotazníkového 

šetření, které proběhlo při jejich prvním 

setkání. V každé pracovní skupině se pak 

probírala aktualizace analytické 

a strategické části dokumentu Místní 

akční plán a další realizace projektových 

aktivit.   

HANÁCKÉ BENÁTKY, LITOVEL (9. 6. 

2018) 

V sobotu 9. 6. 2018 se ve Městě Litovel 

konala tradiční akce Hanácké Benátky 

s Farmářským trhem regionálních 

výrobků v parku před Muzeem. Pro 

návštěvníky byl připraven hlavní program 

na náměstí Přemysla Otakara II., kde 

proběhly koncerty a vystoupení dětí z 

DDM Litovel, dále byla možnost návštěvy 

radnice, projížďky pod radnicí na lodi 

nebo návštěva muzea. 

A NA ČEM PRACUJEME…  

Nyní MAS Moravská cesta připravuje 

3. výzvu v rámci IROP v oblasti sociálních 

služeb a probíhá s tím související 

aktualizace Interních postupů pro IROP. 

Dále se budou připravovat další výzvy 

v rámci OPŽP obsahující nová opatření – 

Realizace ÚSES a Realizace sídelní zeleně. 

Probíhá příprava každoroční Podzimní 

slavnosti konané na Fortu v Křelově 

a také se připravuje exkurze pro zástupce 

škol zapojených do MAP II, která se bude 

konat v měsíci září. V rámci projektu MAP 

II jsou pak také plánovány další aktivity 

a připravuje se aktualizace Strategického 

rámce MAP, včetně investičních priorit. 

MAS Moravská cesta bude připravovat 

Žádost o dotaci v rámci IROP 4.2.  

 

 

 

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/administrátorka 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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