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ŘÍJEN
V měsíci
říjnu
probíhala
kontrola
Formálních náležitostí a přijatelnosti u
projektů
přijatých
v rámci
těchto
vyhlášených výzev: 3. Výzva IROP (2019)
– Podpora sociálních služeb, 2. výzva
OPŽP – Realizace ÚSES, 3. Výzva OPŽP –
Realizace sídelní zeleně.
KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
A PŘIJATELNOSTI – OPŽP
Místní akční skupina MAS Moravská cesta
vyhlásila dne 14. 2. 2019 dvě výzvy
v rámci OPŽP (Realizace ÚSES a Realizace
sídelní zeleně). 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 byly přijaty 2
žádosti o dotaci v každé výzvě - Založení
lokálního biocentra LBC 2 (LC 17) na
pozemku p. č. 325/27 v k. ú. Skrbeň
a Vegetační úpravy ulice Nádražní,
Tyršova, Wolkerova a plochy na ul.
Komenského v Července. U těchto
žádostí proběhla v měsíci říjnu kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti. Oba
žadatelé byli jednou vyzváni na doplnění
a po provedené opravě žádosti splnily FN
a P a postoupily do další fáze hodnocení –
Věcné hodnocení.
KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
A PŘIJATELNOSTI – IROP
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. U žádostí
proběhla kontrola formálních náležitostí a
přijatelnosti, žadatelé byli jednou vyzváni
na opravu svých žádostí, a po opětovné
kontrole již projekty uspěly a postoupily
do fáze Věcného hodnocení.

LISTOPAD
Během
měsíce
listopadu
proběhla
certifikace
výrobků
značkou
HANÁ
regionální produkt. Dále se jsem se
zúčastnili Místní konference projektu SRP
a probíhalo věcné hodnocení projektů
přijatých ve výzvě IROP a výzvách OPŽP.
CERTIFIKACE VÝROBKŮ HANÁ
REGIONÁLNÍ PRODUKT (4. 11. 2019)
V pondělí 4. 11. proběhla v Penzionu
Sobáčov certifikace výrobků značkou
HANÁ regionální produkt. Značka Haná
regionální produkt v současné době
pokrývá území
333 obcí, čítá 83
certifikovaných výrobků a celkem osm
služeb. Nově certifikát obdržely tyto
výrobky: Uzeniny od Zajíčků (masné
výrobky), Králičí farma z Výšovic (králičí
výrobky), Green Tree Food (čokoládové
pralinky), Květiny Bouzov. Certifikát
získala i jedna služba a to Wellness
penzion U Grygarů.

zúčastnit
dvou
témat
–
strategického plánu a Evaluace.

Tvorba

VĚCNÉ HODNOCENÍ – ZASEDÁNÍ
HODNOTÍCÍ KOMISE - IROP, OPŽP (21.
11. 2019)

MÍSTNÍ KONFERENCE PROJEKTU SRP
(12. 11. 2019)
V úterý 12. 11. se v Ostravě pořádala
v pořadí již čtvrtá Konference projektu
Strategické řízení a plánování ve školách
a v územích. Na programu jednání byla
přednáška na téma Strategické řízení a
plánování ve školách a v územích
doplněná o praktické zkušenosti, se
kterými se setkávali konzultanti a
koordinátoři přímo ve školách. Program
byl doplněn Workshopy, pod vedením
zkušených lektorů a bylo možno se

Ve čtvrtek 21. 11. zasedala Hodnotící
komise v rámci fáze Věcného hodnocení,
které bylo prováděno u 3. Výzvy IROP
(2019) – podpora sociálních služeb a také
u 2. a 3. Výzvy OPŽP – Realizace ÚSES a
Realizace sídelní zeleně. Všechny projekty
přijaté v těchto výzvách splnili věcné
hodnocení a byly předány k hodnocení ze
strany Výběrové komise. Zápis a seznam
hodnocených projektů je dostupné na
webu MAS: www.moravska-cesta.cz.

VĚCNÉ HODNOCENÍ – ZASEDÁNÍ
VÝBĚROVÉ KOMISE - IROP, OPŽP (22.
11. 2019)
V pátek 22. 11. zasedala Výběrová
komise MAS Moravská cesta. Komisi byly
předány hodnocené projekty ze strany
Hodnotící komise. Výběrová komise byla
seznámena s projektovými žádostmi,
které
splnily
podmínky
věcného
hodnocení dle počtu přidělených bodů byla
promítnuta
tabulka
seznamu
ohodnocených projektů v pořadí dle počtu
přidělených bodů. Členové Výběrové
komise
hlasovali
o
doporučení
předložených
projektů
k
podpoře.
Všechny projekty v rámci 3. Výzvy IROP
a 2. a 3. výzvy OPŽP byly doporučeny
k podpoře.

ADVENTNÍ SLAVNOST V BÍLÉ LHOTĚ
(1. 12. 2019)
V neděli 1. 12. se konala již tradiční
Adventní slavnost v Bílé Lhotě. V rámci
programu vystoupily děti z Mateřské a
Základní školy Bílá Lhota a po celou dobu
probíhal jarmark regionální produktů s
vánoční tematikou. Pro návštěvníky byl
připraven i venkovní program v podobě
Rozsvíceného arboreta a Mikulášské
nadílky pro děti v arboretu.

VĚCNÉ HODNOCENÍ – ZASEDÁNÍ
VÝBORU SPOLKU -IROP, OPŽP (25. 11.
2019)
V pondělí 25. 11. zasedal Výbor spolku.
Předseda Výběrové komise přednesl
zprávu z jednání Výběrové komise a
předložil seznam doporučených projektů
k financování v rámci SCLLD na základě
bodového hodnocení projektů a v
závislosti na finanční alokaci pro danou
výzvu. Výbor spolku prověřil formální
správnost hodnocení Výběrové komise a
dále
schválil
všechny
doporučené
projekty k podpoře ze strany Výběrové
komise.

PROSINEC
V prosinci se konala tradiční Adventní
slavnost v Bílé Lhotě i s mikulášskou
nadílkou. Dále zasedal Výbor spolku MAS
Moravská cesta.

ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOL KU (6. 12.
2019)
V pátek 6. 12. zasedal Výbor spolku MAS
Moravská cesta. Na programu jednání
bylo schválení 4. Výzvy Programu rozvoje
venkova, která bude vyhlášena na
počátku roku 2020 a žadatelé budou moci
předkládat své projekty v rámci Fiche 3:
Podpora oživení řemesel, živností, malých
a středních firem a služeb a Fiche 8:
Základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech s předpokládanou
alokací 6 466 204,- Kč. Dále byl Výbor
spolku seznámen s návrhem 4. Výzvy

IROP – Podpora školství v regionu II.
(včetně kritérií pro hodnocení), která by
měla být také vyhlášena na začátku roku
2020.
CO SE UDÁLO V PROJEKTU MÍSTNÍ
AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP
LITOVEL II
Poslední čtvrtletí v projektu Místní akční
plán vzdělávání (MAP) bylo pracovně
velmi náročné. Mimo pravidelní setkávání
pracovních skupin a zástupců škol a
školských zařízení, se také sešel Řídící
výbor projektu, který schvaloval povinné
výstupy
projektu.
Jedním
z
nejdůležitějších schválených dokumentů
by „Strategický rámec MAP vzdělávání do
roku 2023“, který obsahuje projektové
záměry škol a školských zařízení pro
výzvy v Programu rozvoje venkova –
článek 20 a Integrovaného regionálního
operačního
programu.
Pokud
není
projektový záměr zanesen v tomto
dokumentu, projekt nesplní kritéria
přijatelnosti při jeho hodnocení a bude
vyřazen. V posledním čtvrtletí roku se ale
také zrealizovalo několik aktivit pro
zapojené školy – konala se exkurze pro
pedagogy za vzděláváním v regionu,
probíhalo
putování
čtenářských
a
logických
krabic,
dále
probíhaly
preventivní programy Sdružení D přímo
na školách v území. V návaznosti na
doběh prvního kola programů Sdružení D
byla
uzavřena
se
školami
nová
objednávka programů na rok 2020, a to v
hodnotě 280 tis. Kč. A co nás čeká dál?
Připravujeme pro školy učebnici prvouky
z území MAS Moravská cesta, která by
měla být vydaná v březnu 2020. Dále
chystáme pro školy možnost využití
rodilého mluvčího do výuky a mnoho
dalšího.

A NA ČEM PRACUJEME…
MAS Moravská cesta se nyní věnuje
přípravě 4. Výzvy v rámci Programu
rozvoje venkova a také přípravě výzvy
v rámci IROP – Podpora školství v regionu
II. Obě výzvy by měly být vyhlášeny na
začátku nového roku 2020.

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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