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DUBEN – ČERVEN 2019

DUBEN
Během
měsíce
dubna
proběhla
certifikace výrobků a služeb značkou
HANÁ regionální produkt, dále proběhla
regionální konference – setkání MAS
Olomouckého a Pardubického kraje.
Uskutečnila
se
již
tradiční
akce
Tvarůžkový festival v Olomouci a MAS
Moravská cesta vyhlásila 3 výzvy v rámci
OP Zaměstnanost.
Dále byl region informován o nových
možnostech pro neziskové organizace
pracující s dětmi a mládeží.
NOVÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÉ
ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S DĚTMI A
MLÁDEŽÍ
Zejména pro neziskové organizace
zaměřující se na práci s dětmi a mládeží
bude určen projekt, který v současné
době připravuje MAS Moravská cesta,
jako partner, ve spolupráci s dalšími MAS
v Olomouckém kraji. Aktivity projektu
budou spuštěny od ledna roku 2020. Na
území MAS Moravská cesta se jeho
aktivity na základě průzkumu v území
prioritně zaměří na rozvoj projektového
vzdělávání. Kontaktní osobou pro podání
více informací o projektu, jeho aktivitách
a podmínkách pro zapojení se je Mgr.
Barbora
Koutná
(barbora.koutna@moravska-cesta.cz).
CERTIFIKACE HANÁ REGIONÁLNÍ
PRODUKT, MLADEČ - SOBÁČOV (11. 4.
2019)
Dne 11. 4. 2019 proběhla certifikace
značkou
HANÁ
regionální
produkt.
Komise se sešla ve čtvrtek 11. dubna v
Sobáčově už podvacáté a u této
příležitosti si připomněla i 10 let výročí
od svého vzniku. Certifikát má v
současnosti už 81 výrobců a šest služeb.
Nově získal hned dva pro své skvělé

výrobky Masný krámek Otevřel z
Uničova. „Jeden pro Otevřelovu tlačenku,
druhý pro Otevřelovu vepřovou paštiku.
Rádi
jsme
udělili
značku
také
Hanáckému
pivovaru z Olomouce za
jejich výborné pivo, zemědělskému
družstvu Unčovice za tradiční škvarky a
sádlo a Šárce Lupečkové z Medlova
za dýmník,“ vyjmenovala koordinátorka
značky Julie Zendulková s vysvětlením,
že takový keramický či kovový dýmník
slouží k voňavému vykuřování domovů.
Přibyly také dvě nové služby. Značku
Haná si může na své propagační
materiály od nynějška přidat Litovelská
kavárna z Litovle a restaurace Penzion
Sobáčov. Komise rozhodovala rovněž o
obnovení
certifikátů výrobců,
jimž
platnost
značky vypršela. „O toto
obnovení jich požádalo 21 a všem jsme
rádi platnost prodloužili,“ řekla Julie
Zendulková.

obnovy vesnic ve venkovských oblastech
do SCLLD. V rámci programu vystoupili i
zástupci MMR/IROP, kteří se věnovali Předání zkušeností a doporučení postupů
v tématech evaluace a změn SCLLD,
Výměna aktuálních poznatků s realizací
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) z pohledu jeho
implementace prostřednictvím místních
akčních
skupin
(MAS).
V
závěru
konference byli účastníci pozváni na
Volitelné
exkurze
po
příkladech
inspirativních projektů PRV zaměřených
na
podporu
rozvoje
a
posilování
konkurenceschopnosti
venkovské
ekonomiky - Modernizace sklenářství,
Doplnění vybavení provozovny na opravu
elektrických
zařízení,
Vybavení
provozovny na opravu elektrických
zařízení.
VYHLÁŠENÍ II. VÝZEV V RÁMCI OP
ZAMĚSTNANOST (24. 4. 2019)

REGIONÁLNÍ KONFERENC E – SDÍLENÍ
ZKUŠENOSTÍ MAS PARDU BICKÉHO A
OLOMOUCKÉHO KRAJE S REALIZACÍ
SCLLD, JEVÍČKO (11. 4. 2019)
Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 se konala
konference pro sdílení zkušeností MASek
Olomouckého a Pardubického kraje.
Konference se zúčastnili i zástupci RO
SZIF Olomouc, aby přítomné zástupce
MAS informovali o aktuálním dění v
oblasti Výběrových řízení, čl. 20 PRV Implementace
základních
služeb
a

V rámci OP Zaměstnanost byly vyhlášeny
celkem 3 výzvy zaměřené na – Podporu
prorodinných
opatření,
Podporu
zaměstnanosti a Podporu sociálních
služeb, komunitních center a aktivit
sociálního začleňování. Žadatelé mohli
své žádosti předkládat přes systém MS
2014+ v době od 24. 4. 2019, 04:00
hod. - 14. 6. 2019, 12:00 hod. Celkem
bylo přijato 7 žádostí o dotaci (3 PRORO,
2 SC, 2 ZAM). Nyní bude probíhat
kontrola
formálních
náležitostí
a
přijatelnosti a úspěšné projekty budou
dále předloženy hodnotící komisi k
věcnému hodnocení. Přehled přijatých
projektů je zveřejněn na webových
stránkách MAS Moravská cesta http://www.moravska-cesta.cz/ii-vyzvyopz-1/.

TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL V OLOMOUCI
2019 (27. – 28. 4. 2019)
V posledním dunovém víkendu se konal
již
tradiční
Tvarůžkový
festival
v
Olomouci. Akce se odehrávala na Horním
i Dolním náměstí v Olomouci. Festivalu
jsme se zúčastnili také my MAS
Moravská cesta. Naším úkolem byla
organizace řemeslného jarmarku a
propagace výrobků pod značkou Haná
regionální produkt. Držitelé značky HANÁ
regionální produkt nejen, že nabízeli své
regionální výrobky, ale také připravili pro
návštěvníky netradiční nové výrobky s
použitím tvarůžků. Pro návštěvníky byl
připraven
dvoudenní
doprovodný
program ve formě koncertů a vaření na
pódiu.

zaměstnanosti,
Podpora
sociálních
služeb, komunitních center a aktivit
sociálního začleňování. V rámci semináře
byla promítnuta prezentace věnující se
jednotlivým výzvám a jejich zaměřením
s ohledem na podporované aktivity a
cílové skupiny. Prezentace ze semináře
je zveřejněna na webových stránkách
MAS Moravská cesta – záložka VÝZVY
SCLLD
(http://www.moravskacesta.cz/ii-vyzvy-opz-1/).
HODNOTÍCÍ KOMISE 3. VÝZVA PRV
(30. 5. 2019)
Ve čtvrtek dne 30. 5. 2019 zasedala
Hodnotící komise pro 3. Výzvu PRV. V
rámci svého jednání bodovala 15
předložených žádostí o dotaci. Přehled
bodovaných projektů je zveřejněn na
webových stránkách MAS Moravská
cesta
http://www.moravskacesta.cz/vyzvy-prv3/. Hodnotící komise
vytvořila
přehledovou
tabulku
s
přidělením bodů jednotlivým žádostem o
dotaci a tato bude sloužit jako podklad
pro hodnocení Výběrové komise MAS
Moravská cesta.
VÝBĚROVÁ KOMISE 3. V ÝZVA PRV (31.
5. 2019)

KVĚTEN
Během měsíce května proběhl seminář
pro žadatele ve výzvách vyhlášených
v rámci
OP
zaměstnanost.
V rámci
Programu rozvoje venkova (3. Výzvy
PRV) zasedala Hodnotící a Výběrová
komise.
SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI OP
ZAMĚSTNANOST (13. 5. 2019)
V pondělí dne 13. 5. 2019 se konal
seminář
pro
žadatele
v
rámci
vyhlášených výzev OP Zaměstnanost –
Podpora prorodinných opatření, Podpora

V pátek dne 31. 5. 2019 se konalo
zasedání
Výběrové
komise
MAS
Moravská cesta. Na programu jednání
bylo – Představení výsledků bodového
hodnocení projektů ze dne 30. 5. 2019 a
následné Stanovení pořadí projektů v
jednotlivých Fichích. Zápis z jednání
Výběrové
komise
naleznete
na:
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvyprv3/.

ČERVEN
V červnu se konalo zasedání Výboru
spolku MAS Moravská cesta. Došlo

k vyhlášení 3. Výzvy IROP – Podpora
sociálních služeb a byly uzavřeny 3
výzvy v rámci OP Zaměstnanost.
VÝBOR SPOLKU, NÁKLO (3. 6. 2019)
V pondělí 3. 6. 2019 zasedal Výbor
spolku. Na programu jednání bylo
schválení přijatých projektů ve Fichi
1,2,3. Dalším bodem jednání bylo
schválení Kontrolních listů (Formálních
náležitostí a přijatelnosti a Věcného
hodnocení) v rámci 3. Výzvy IROP
(2019) – Podpora sociálních služeb –
MAS Moravská cesta.
VYHLÁŠENÍ 3. VÝZVY I ROP (2019) –
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
NÁKLO (3. 6. 2019)
Dne 3. 6. 2019 byla ze strany MAS
Moravská cesta vyhlášena 3. Výzva IROP
(2019) – Podpora sociálních služeb –
MAS Moravská cesta a příjem žádostí
bude ukončen dne 30. 9. 2019. Veškeré
informace k výzvě jsou zveřejněny zde:
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvyirop-3/. Dne 9. 7. 2019 se bude konat
seminář
pro
žadatele
v
zasedací
místnosti MAS Moravská cesta v Nákle.
UZVAŘENÍ VÝZEV OP ZAMĚSTNANOST
(14. 6. 2019)
Dne 24. 4. 2019 byly vyhlášeny celkem
3
výzvy
–
Podpora
prorodinných
opatření,
Podpora
zaměstnanosti,
Podpora sociálních služeb, KC a aktivit
sociálního začleňování. Celkem bylo
přijato 7 žádostí o dotaci (3 PRORO, 2
ZAM, 2 SC a KC). Nyní probíhá
hodnocení předložených projektů –
Formální náležitosti a přijatelnost a
následně zasedne nejdříve Hodnotící
komise, poté Výběrová komise a
konečné rozhodnutí o podpoře přijatých

projektů bude mít Výbor spolku. Veškeré
informace budou zveřejňovány na webu
MAS
Moravská
cesta
http://www.moravska-cesta.cz/ii-vyzvyopz-1/.

A NA ČEM PRACUJEME…
MAS Moravská cesta se nyní věnuje
hodnocení předložených projektů v rámci
3 výzev OP Zaměstnanost. Dále probíhá
kozultace projektových záměrů v rámci
3. výzvy IROP – Podpora sociálních
služeb. Na MAS také probíhají konzultace
k vyhlášeným výzvám v rámci OP Životní
prostředí (Realizace ÚSES a Realizace
sídelní zeleně). V rámci MAP vzdělávání
II probíhají konzultace a metodické
vedení škol, které mají zájem čerpat
finanční prostředky z Šablon II. Dále
bude MAS připravovat semináře v rámci
IROP a OP Zaměstnanost. Zástupci MAS
také připravují Den MAS, který se
uskuteční
v neděli
25.
8.
2019
v Hanáckém skanzenu v Příkazích.

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: barbora.koutna@moravska-cesta.cz
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

MAS Moravská cesta
HANÁ regionální produkt
MAP vzdělávání pro ORP
Litovel II

