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LEDEN
Během měsíce ledna byla podána na ŘO
Zpráva o plnění ISg, které vyhodnocuje
realizaci SCLLD v období 1. 7. – 31. 12.
2018. dále proběhl seminář pro žadatele
v rámci 3. výzvy PRV. V závěru měsíce
se uskutečnilo jednání Výboru spolku
MAS Moravská cesta.
ZPRÁVA O PLNĚNÍ ISG (18. 1. 2019)
Dne 18. 1. 2019 byla podání Zpráva o
plnění ISg za období 1. 7. – 31. 12.
2018. MAS Moravská cesta v tomto
monitorovaném
období
nevyhlásila
žádnou výzvu, ale probíhala příprava
výzev, které budou vyhlášeny v roce
2019. Dne 7. 1. 2019 bude vyhlášena 3.
Výzva PRV a uskutečněn seminář pro
žadatele. Od 9. 3. - 8. 4. 2019 bude
probíhat příjem projektů a následně
jejich hodnocení. Dále se připravuje
výzva v rámci IROP - Podpora sociálních
služeb, která by měla být vyhlášena v
červnu roku 2019. Dále se konzultovaly
a připravovaly dvě výzvy v rámci OPŽP
zaměřené na nově podporované aktivity
- Podpora ÚSES a Realizace sídelní
zeleně. Jejich vyhlášení proběhne v
únoru roku 2019. Veškeré informace
budou dostupné na webových stránkách
MAS Moravská cesta.
Nyní probíhá plná realizace projektů
vybraných a podpořených v rámci
vyhlášených výzev OP Zaměstnanost,
IROP a 2. Výzvy PRV.
Veškeré informace vztahující se k
činnosti MAS Moravská cesta jsou
zveřejňovány na těchto stránkách:
http://www.moravska-cesta.cz/ a na
facebookovém
profilu
https://www.facebook.com/MASMoravsk%C3%A1-cesta1504571329819547/?fref=ts. Informace
o postupu realizace integrované strategie

jsou
také
poskytovány
v
rámci
Zpravodaje
Moravskou
cestou
a
čtvrtletního Newsletteru MAS Moravská
cesta.
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE – 3. VÝZVA
PRV, NÁKLO (22. 1. 2019)
V úterý 22. 1. 2019 proběhl od 13:00
hodin,
v zasedací
místnosti
MAS
Moravská cesta v Nákle, seminář pro
žadatele v rámci 3. výzvy PRV. Na
začátku jednání proběhla prezence
účastníků a přivítání přítomných ze
strany
předsedkyně
MAS
Julie
Zendulkové. Dále bylo na programu
představení 3. výzvy PRV – základní
informace k vyhlášeným Fichím 1, 2 a 3.
Následně
se
účastníci
seznámili
s Portálem farmáře, přes který lze žádost
o dotaci
podat. V závěru jednání
probíhala diskuse a byly zodpovídány
otázky potenciálních žadatelů.
VÝBOR SPOLKU, NÁKLO (28. 1. 2019)
V pondělí 28. 1. 2019 zasedal v sídle
MAS Moravská cesta Výbor spolku.
Manažerka SCLLD Miloslava Hrušková
informovala přítomné o změně finanční
alokace v rámci IROP z důvodu vývoje
kurzu CZK/EUR a k tomuto byl zaslán ze
strany ŘO IROP nový přepočet celkové
částky v IROP, která odpovídá částce
EUR v Akceptačním dopise, přepočítané
podle
kurzu
stanoveného
Řídicím
orgánem IROP k 31. 10. 2018 dle
Evropské centrální banky.
Členové Výboru byli seznámeni se
snížením alokace po přepočtu kurzu v
IROP a v této návaznosti navrhuje
Manažerka SCLLD vyhlášení 1. výzvy na
Podporu sociálních služeb na jaře roku
2019 a následně vyhlášení 2. výzvy na
Podporu školství v regionu na podzim
roku 2019 a navýšení rozpočtu této
výzvy o nevyčerpané prostředky z výzvy

na sociální služby. Dále na jednání byl
schválen aktualizovaný harmonogram
výzev na rok 2019 pro IROP a OP
Zaměstnanost s ohledem na časovou
náročnost při schvalování výzev ze stran
ŘO.

ÚNOR
Během měsíce února proběhla Valná
hromada krajské sítě MAS Olomouckého
kraje. Dále byla schválena ze strany ŘO
MID – TERM evaluace SCLLD.
VALNÁ HROMADA KRAJSKÉ SÍTĚ MAS
OLOMOUCKÉHO KRAJE, MOHELNICE
(20. 2. 2019)
Ve
středu 20.
února
se konala
v Mohelnici
Valná
hromada
MAS
Olomouckého kraje. V úvodu jednání
zazněly aktuální informace k realizaci
SCLLD v rámci všech OP a k výzvě
Zvyšování
kvality
neformálního
vzdělávání. V dalších bodech jednání
byla představena Zpráva o stavu členské
základny a činnosti organizace za rok
2018, Zpráva o hospodaření za rok 2018
a Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
V rámci tohoto jednání probíhaly i volby
do orgánů KS MAS Olomouckého kraje –
Výbor, Kontrolní komise, Zástupci KS
MAS OK do orgánů NS MAS ČR. V závěru
jednání byly řešeny návrhy náplně
činnosti KS MAS Ok a NS MAS v roce
2019 a také členské příspěvky pro KS
MAS OK na nadcházející období.
SCHVÁLENÍ MID – TERM EVALUACE
SCLLD (27. 2. 2019)
MAS Moravská cesta jako realizátor
Strategie komunitně vedeného rozvoje
měla za povinnost vypracovat MID –
TERM evaluaci realizace SCLLD. Cílem
této evaluace bylo zhodnocení realizace
integrované strategie – zhodnocení

nastavení programových rámců SCLLD,
zhodnocení
činností
a
procesů
realizovaných
MAS
v souvislosti
s implementací
SCLLD,
zhodnocení
pokroku v plnění cílů Programových
rámců SCLLD. Evaluace již byla ze strany
ŘO schválena dne 27. 2. 2019 a
následně bude zveřejněna na webových
stránkách MAS Moravská cesta.

BŘEZEN
V měsíci březnu proběhlo setkání škol
z území MAS Moravská cesta a dále se
uskutečnilo jednání Valné hromady MAS.
SETKÁNÍ ŠKOL, NÁKLO (26. 3. 2019)
Dne 26. 3. 2019 se uskutečnilo setkání
zástupců školských zařízení na území
MAS Moravská cesta – ŠABLONY II –
Výhody šablon pro malotřídní školy.
Přítomným byla představena výzva č.
02_18_063 Šablony II a také servis MAS
–
animace
škol,
která
spočívá
v bezplatné
metodické
pomoci
a
konzultací v rámci této výzvy ze strany
MAS Moravská cesta. Na setkání
vystoupil pan Mgr. Jiří Pavlas, který se
věnoval výhodám i nevýhodám šablon
pro malotřídní školy a vycházel ze svých
zkušeností ředitele malotřídky.
VALNÁ HROMADA MAS, PŘÍKAZY (28.
3. 2019)
Dne 28. 3. 2019 se konala Valná
hromada MAS Moravská cesta. Na
programu jednání bylo schválení Výroční zprávy za rok 2018, Zprávy
Kontrolní komise MAS za rok 2018,
Zprávy o hospodaření MAS za rok 2018,
Schválení účetní závěrky za rok 2018,
Návrh a schválení rozpočtu MAS na rok
2019, Schválení příspěvků obcí na rok
2019, Návrh a schválení Plánu práce v
roce 2019. Dále probíhala volba orgánů
MAS – Výbor spolku, Výběrová komise,

Kontrolní komise. V závěru jednání
zazněly aktuální informace k postupu
realizace SCLLD a také k projektu Místní
akční plán vzdělávání II.

A NA ČEM PRACUJEME…
MAS Moravská cesta se nyní připravuje
na
uzavření
výzev
v rámci
OP
ZAMĚSTNANOST (dne 14. 6. 2019) a
následně
bude
probíhat
hodnocení
předložených projektů. Dále probíhá
příprava 3. výzvy v rámci IROP –
Podpora sociálních služeb, která bude
vyhlášena dne 3. 6. 2019. Na MAS
probíhají
konzultace
k vyhlášeným
výzvám v rámci OP Životní prostředí.
V rámci MAP vzdělávání II probíhají
konzultace a metodické vedení škol,
které mají
zájem čerpat
finanční
prostředky z Šablon II. V rámci PRV
probíhá příprava na hodnocení přijatých
projektů v rámci 3. výzvy.
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