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ČERVENEC 

V červenci se udál seminář pro 

potenciální žadatele v rámci 3. vyhlášené 

výzvy IROP zaměřené na Podporu 

sociálních služeb.  

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE  V RÁMCI 3. 

VÝZVY IROP –  PODPORA SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB (9. 7. 2019)  

V úterý dne 9. 7. 2019 se v zasedací 

místnosti MAS Moravská cesta konal 

seminář pro žadatele v rámci 3. Výzvy 

IROP (2019) – Podpora sociálních služeb. 

Přítomní byli seznámeni s důležitými 

informacemi – termín uzavření výzvy, 

podporované aktivity výzvy, min. a max. 

způsobilé výdaje projektu, oprávnění 

žadatelé, území realizace projektu, 

založení žádosti v MS2014+, seznam 

povinných příloh žádosti. Dále byla 

prezentace věnována procesu hodnocení 

projektů. Potenciální žadatelé byli 

odkázáni i na webové stránky MAS 

Moravská cesta, kde jsou k dispozici 

veškeré podklady pro přípravu žádosti o 

dotaci. Dále byli upozorněni na možnost 

konzultace svých projektových záměrů 

v kanceláři MAS Moravská cesta.  

SRPEN 

Během měsíce srpna zasedala Hodnotící 

a Výběrová komise v rámci hodnocení 

projektů v 2. výzvách OP Zaměstnanost. 

Konalo se i jednání Výboru spolku a 

v závěru měsíce proběhla akce pro celou 

rodinu s názvem KONINY.  

ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ A  VÝBĚROVÉ 

KOMISE (20. 8. 2019) 

V úterý 20. 8. 2019 zasedala v 

dopoledních hodinách Hodnotící komise v 

rámci věcného hodnocení přijatých 

projektů ve výzvách – 2. 

Výzva – Podpora prorodinných opatření, 

2. Výzva – Podpora zaměstnanosti, 2. 

Výzva – Podpora sociálních služeb, 

komunitních center a aktivit sociálního 

začleňování. 

VÝBOR SPOLKU (28. 8 . 2019)  

Výbor spolku projednával dva důležité 

body – Článek 20 (podpora z PRV) a 

přesun finančních prostředků v rámci 

IROP. Členové Výboru spolku byli 

seznámeni s výsledky dotazníkového 

šetření k Článku 20, které proběhlo mezi 

členskými obcemi. Z vyhodnocení 

vyplynulo, že obce mají zájem o tyto 

oblasti: Veřejná prostranství v obcích, 

Mateřské a základní školy, Hasičská 

zbrojnice, Obchody pro obce, Kulturní a 

spolková zařízení včetně knihoven, 

Muzea a expozice pro obce. Výboru 

spolku schvaluje změnu strategie 

programového rámce PRV a navrhuje 

vyhlásit v příštím roce Fichi č. 3 - 

Podpora oživení řemesel, živností, 

malých a středních firem a služeb a 

novou Fichi č. 8 - Článek 20. Dále Výbor 

spolku schválil přesun nevyčerpaných 

finančních prostředků z opatření Podpora 

sociálních služeb do opatření Podpora 

školství v regionu. Vzhledem k tomu, že 

plánovaná výzva na podporu školství v 

regionu by měla být vyhlášena na celou 

zbývající alokaci, je nutné převést do 

této výzvy i nedočerpané finanční 

prostředky z opatření Zvýšení 

bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba 

cyklostezek. V tomto opatření byly téměř 

všechny projekty proplaceny a došlo zde 

k úspoře finančních prostředků. 

 DEN MAS – KONINY VE SKANZENU 

V PŘÍKAZÍCH (25 . 8. 2019)  

V neděli 25. 8. 2019 se v Hanáckém 

skanzenu v Příkazích ve spolupráci s 
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konaly tzv. KONINY. Pro 

všechny věkové 

kategorie zde byl 

připraven celodenní 

program. Návštěvníci se 

tak mohli těšit na 

řemeslný jarmark a 

regionální speciality, jízdu na koni, 

lukostřelbu, malování na obličej, 

výtvarnou dílnu, ukázky canisterapie. O 

kulturní program se postaralo divadlo 

Studio bez kliky a také šermířský spolek 

Non Sancti. Odpoledne vystoupila i 

hudební skupina Isbina. 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 

V září probíhalo ukončení vyhlášených 

výzev v rámci programu Životní 

prostředí a Integrovaného operačního 

programu.  

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ VE 

VÝZVÁCH OPŽP (30. 9. 2019) 

Místní akční skupina MAS Moravská cesta 

vyhlásila dne 14. 2. 2019 druhou výzvu 

v rámci OPŽP – Realizace ÚSES. 

Žadatelé mohli své žádosti předkládat 

přes systém MS 2014+ v době od 14. 2. 

2019, 9:00 hod. - 30. 9. 2019, 20:00 

hod. Celkem byla přijata 1 žádost o 

dotaci - Založení lokálního biocentra 

LBC 2 (LC 17) na pozemku p. č. 

325/27 v k. ú. Skrbeň. Nyní bude 

probíhat kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti a úspěšné projekty budou 

dále předloženy hodnotící komisi k 

věcnému hodnocení. Alokace 2. Výzvy  – 

Realizace ÚSES činí 5 000 000 Kč. 

Místní akční skupina MAS Moravská cesta 

vyhlásila dne 14. 2. 2019 třetí výzvu v 

rámci OPŽP. Žadatelé mohli své žádosti 

předkládat přes systém MS 2014+ v 

době od 14. 2. 2019, 9:00 hod. - 30. 9. 

2019, 20:00 hod. Celkem byla přijata 1 

žádost o dotaci - Vegetační úpravy 

ulice Nádražní, Tyršova, Wolkerova a 

plochy na ul. Komenského v 

Července. Nyní bude probíhat kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti a 

úspěšné projekty budou dále předloženy 

hodnotící komisi k věcnému hodnocení. 



 

 

Alokace 3. Výzvy  – Realizace sídelní 

zeleně činí 5 000 000 Kč. 

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ VE 3. 

VÝZVĚ IROP –  PODPORA SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  (30. 9. 2019) 

Místní akční skupina MAS Moravská cesta 

vyhlásila dne 3. 6. 2019 třetí výzvu v 

rámci IROP. Žadatelé mohli své žádosti 

předkládat přes systém MS 2014+ v 

době od 3. 6. 2019, 12:00 hod. – 30. 9. 

2019, 12:00 hod. Celkem byly přijaty 3 

žádosti o dotaci - Komunitní centrum 

Skrbeň, Nejste sami – komplexnost 

sociálních služeb pro neformální 

pečující, Rozšíření Charitní terénní 

práce pro zdravotně a sociálně 

znevýhodněné v regionu MAS 

Moravská cesta. Nyní bude probíhat 

kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti a úspěšné projekty budou 

dále předloženy hodnotící komisi k 

věcnému hodnocení. Alokace 3. Výzvy 

IROP (2019) – Podpora sociálních služeb 

činí 8 920 000 Kč. 

CO SE UDÁLO V  PROJEKTU MÍSTNÍ 

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP 

LITOVEL II  

Prázdninové měsíce byly v projektu 

věnovány zejména tvorbě a aktualizaci 

povinné dokumentace a výstupů MAP. 

Hojně také docházelo ke koordinaci 

implementačních aktivit pro další období. 

Veškeré kroky realizačního týmu 

projektu vycházely z červnových setkání 

pracovních skupin. Protože základním 

školám začaly v červenci prázdniny, 

programy SDRUŽENÍ D v rámci 

implementačních aktivit využívaly jen 

mateřské školy. Srpen se nesl ve 

znamení přípravy evaluace projektu. 

Proběhly také akce se zaměřením na 

rodiče a děti. V přípravném týdnu škol 

byl řešen sběr projektových záměrů do 

Strategického rámce 

MAP. V září proběhlo setkání škol, dále 

proběhla ochutnávka nových programů 

SDRUŽENÍ D na rok 2020 a začala se 

připravovat exkurze po školách v 

regionu, která proběhne v říjnu. Dále se 

připravuje setkání pracovních skupin 

projektu, Řídícího výboru projektu, které 

bude spojeno s evaluací a aktualizací 

povinné dokumentace MAP. Po novém 

roce se bude dokončovat práce na 

učebnici „zábavná prvouka z Moravské 

cesty“, která by měla vyjít v březnu 

2020. 

 

A NA ČEM PRACUJEME… 

MAS Moravská cesta se nyní věnuje 

hodnocení předložených projektů v rámci 

OPŽP a IROP a také připravuje změnu 

SCLLD v rámci IROP a PRV, aby mohly 

být v roce 2020 vyhlášeny nejspíše 

poslední výzvy v rámci progamového 

obodbí 2014 – 2020. V měsíci listopadu 

bude probíhat certifikace regionální 

produktů a služeb značkou HANÁ 

regionální produkt (veškeré infromace 

jsou dostupné na tomto odkazu: 

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

regionalni-produkt/) a bude se 

připravovat již tradiční Adventní slavnost 

v Bílé Lhotě.  
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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 
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