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V červenci proběhla kontrola projektů,
které byly vráceny k doplnění po prvním
kole hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti v rámci 1. Výzvy IROP
(2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy,
oprava a výstavba cyklostezek. Dále bylo
ukončeno hodnocení projektů (2. Výzva
(IROP) 2017 – Podpora školství v
regionu) ze strany MAS Moravská cesta a
projekty,
které
splnily
podmínky
hodnocení, byly předány k Závěrečnému
ověření způsobilosti na Centrum pro
regionální rozvoj České republiky.

Během měsíce srpna se konala jednání
Hodnotící komise, Výběrové komise a
Výbor spolku vztahující se k hodnocení
přijatých projektů v rámci 1. Výzvy IROP
(2017) – zvýšení bezpečnosti dopravy,
oprava a výstavba cyklostezek. Veškeré
dokumenty jsou zveřejněny na této
adrese:
http://www.moravskacesta.cz/vyzvy-irop-1/

Detailní
informace
o
vyhlášených/ukončených výzvách nebo
průběhu hodnocení projektů naleznete
na
adrese:
http://www.moravskacesta.cz/vyzvy/

JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KO MISE (14. 8.
2017)

PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH PROJEKTŮ
V RÁMCI 2. VÝZVY IROP (2017) –
PODPORA ŠKOLSTVÍ V REGIONU K ZOZ
NA CRR ČR (11. 7. 2017)
V úterý 11. 7. 2017 bylo ze strany MAS
Moravská cesta dokončeno hodnocení
projektů, přijatých v rámci 2. Výzvy
(IROP) 2017 – Podpora školství v
regionu. Následně byly všechny projekty,
které
splnily
podmínky
formálních
náležitostí a přijatelnosti i podmínky
věcného
hodnocení
předány
na
Závěrečné ověření způsobilosti, které
bude prováděno ze strany Centra pro
regionální rozvoj České republiky.
MS 2014+. Dále se část programu
věnovala zpracování žádosti o platbu a
opět postupu k zadání do MS 2014+.
Seminář byl ukončen problematikou
veřejných zakázek. V průběhu konání
semináře byly průběžně kladeny dotazy.

Dále se zástupci MAS Moravská cesta
zúčastnili seminářů konaných ze strany
ŘO IROP a OPZ.

V pondělí 14. srpna 2017 proběhlo v
zasedací místnosti MAS Moravská cesta,
jednání
Hodnotící
komise.
Hlavním
bodem tohoto zasedaní bylo hodnocení
předložených
projektů
dle
předem
stanovených kritérií v rámci 1. Výzvy
IROP (2017) – zvýšení bezpečnosti
dopravy, oprava a výstavba cyklostezek.
Projekty se týkaly zvýšení bezpečnosti
dopravy, oprav a výstavby cyklostezek.
Celkem se do výzvy přihlásilo 7 žadatelů.
Na základě hlasování komise schválila a
doporučila všechny předložené projekty
k podpoře. Více informací naleznete na
tomto odkazu: http://www.moravskacesta.cz/vyzvy-irop-1/

JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE (15. 8.
2017)

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE K VÝZVÁM OP
ZAMĚSTNANOST (17. 8. 2017)

Dne 15. srpna 2017 se uskutečnilo
jednání Výběrové komise v 1. Výzvě
IROP (2017) - Zvýšení bezpečnosti
dopravy, oprava a výstavba cyklostezek.
Členové Výběrové komise řešili otázku
doporučení či nedoporučení předložených
projektů k financování v rámci SCLLD na
základě bodového hodnocení projektů a
v závislosti na finanční alokaci pro danou
výzvu. Výsledkem jednání bylo schválení
a
doporučení
všech
předložených
projektů k financování.

Ve čtvrtek 17. 8. 2017 se konal v budově
Olomouckého kraje seminář pro příjemce
k výzvám vyhlášeným v rámci OP
Zaměstnanost.
Zástupci
MPSV
informovali především o nejčastějších
chybách při vyplňování Žádosti o platbu
a Zprávy o realizaci. Dále se věnovali
tématu veřejné podpory a změny v
projektech.

JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU (16. 8.
2017)
Ve středu dne 16. srpna 2017 zasedal
Výbor spolku MAS Moravská cesta. Na
programu schůze byl výběr projektů k
podpoře spadající do 1. Výzvy IROP
(2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy,
oprava a výstavba cyklostezek. Výbor
spolku na základě doporučení Výběrové
komise a v souladu s Interními postupy
MAS,
rozhodl
o
podpoření
všech
přijatých projektů s tím, že bude využita
celá alokace stanovená pro Opatření 1 –
Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a
výstavba cyklostezek. Dle přidělených
bodů v rámci věcného hodnocení a v
závislosti na datu předložení projekty v
systému MS 2014+ je na posledním
místě projekt s názvem Bouzov –
Kovářov, stavební úpravy chodníků.
Tomuto
projektu
bude
nabídnuta
poměrná část dotace v závislosti na výše
alokace celého Opatření 1. Výbor spolku
také projednal plnění indikátorů v rámci
SCLLD a také schválil doplnění Zprávy o
plnění
integrované
strategie.
V
posledním bodě jednání Výbor spolku
rozhodl, že v roce 2018 nebude
vyhlášena žádná výzva v rámci OP
Zaměstnanost.

SEMINÁŘ ŘO IROP – SPECIFICKÝ CÍL
4.1 SCLLD (23. 8. 2017)
Ve středu 23. 8. 2017 uspořádal ŘO
IROP ve spolupráci s Centrem pro
regionální
rozvoj
České
republiky
seminář ke specifickému cíli 4.1.
Seminář byl zaměřen na výklad pravidel
k jednotlivým výzvám ŘO IROP pro
SCLLD. Dále zástupci ŘO informovali o
hodnocení v systému MS 2014+ a
poskytli
aktuální
informace
o
Závěrečném ověření způsobilosti, které
provádí CRR ČR, poté co MAS ukončení
své hodnocení přijatých projektů.

ZÁŘÍ
Během měsíce září se uskutečnili
každoročně
pořádané
akce
jako
Litovelské
slavnosti,
Garden
Food
Festival, Podzimní slavnost regionálních
produktů a řemesel. Dále proběhlo
setkání zástupců škol v rámci projektu
MAP pro ORP Litovel. A byl uspořádán
seminář ze strany zástupů MPSV v rámci
vyhlášených výzvy č. 047 v OP
Zaměstnanost.

GARDEN FOOD FESTIVAL ZLÍN (2. – 3.
9. 2017)
Ve dnech 2. - 3. 9.
2017 se ve Zlíně, v
areálu
zámeckého
parku, uskutečnil druhý
ročník Garden Food Festivalu. I přes
nepřízeň
počasí
byla
návštěvnost
úspěšná a návštěvníci mohli ochutnávat
připravené menu místních i vzdálených
restaurací, které nabízely jak české tak i
zahraniční speciality. Na festivalu měly
svou sekci i držitelé regionálních značek,
kteří prezentovali své výrobky a služby.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE K VÝZVĚ PRO
MAS Č. 047- OP ZAMĚSTNANOST (7.
9. 2017)
Ve čtvrtek dne 7. 9. 2017 se konal
seminář pro příjemce v rámci výzvy č.
047.
Zástupci
MPSV
přednesly
příjemcům, jakým způsobem postupovat
při podávání Žádostí o platbu a Zpráv o
realizaci v systému MS 2014+.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI – FARMÁŘSKÝ
TRH (9. 9. 2017)
V sobotu 9. 9. 2017 se konaly tradiční
Litovelské slavnosti na náměstí Přemysla
Otakara II. Na hlavní scéně vystoupila
například Heidi Janků, dále pak Karel
Kahovec a Viktor Sodoma nebo známý
zpěvák Milan Peroutka. Akci zakončil

Ivan Mládek a Banjo band. Kromě
hlavního programu měli návštěvníci
možnost navštívit například Muzeum
Litovel, radniční věž, Muzeum harmonik
atd. MAS Moravská cesta uspořádala
jako doprovodný program Farmářské
trhy, kde své produkty prezentovali
držitelé značky HANÁ regionální produkt
a Jeseníky originální produkt.
SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL MAP ORP
LITOVEL (14. 9. 2017)
Ve čtvrtek dne 14. 9. 2017 se
uskutečnilo setkání zástupců školských
zařízení projektu MAP pro ORP Litovel.
Zástupci
škol
byli
projektovou
manažerkou MAP Barborou Koutnou
informováni
o
chystané
aktualizaci
Strategického rámce MAP pro ORP
Litovel do roku 2023, včetně aktualizace
tabulky projektových záměrů. Dále byli
zástupci škol seznámeni s aktuální verzí
Akčního plánu pro školní rok 2017/2018
a
následně
vyzváni
k
doplnění
připomínek, než bude finální verze
předána ke schválení Řídícímu výboru
projektu. Přítomní obdrželi i aktuální
informace o připravované výzvě MAP II,
do které MAS bude podávat navazující
projekt a v této souvislosti by mělo dojít
i k rozšíření území MAP pro ORP Olomouc
a do projektu MAP II budou zahrnuty i
školy spadající do ORP Olomouc, ale
zároveň jsou součástí území MAS
Moravská cesta. Druhá část jednání byla
věnována moderované diskusi ze strany
motivujících ředitelů, diskutovalo se o –
jednodenní exkurzi po školách v regionu,
vzdělávacích aktivitách a společných
setkáváních. V závěru jednání byli
zástupci škol upozorněni na vyhlášenou
výzvu ze strany MŽP 16/2017 – přírodní
zahrady.

PODZIMNÍ SLAVNOST REGIONÁLNÍCH
PRODUKTŮ A UKÁZKY ŘEMESEL NA
FORTU XVII KŘELOV (16. 9. 2017)
V sobotu 16. 9. 2017 se konal třetí
ročník Podzimní slavnosti regionálních
produktů a ukázky řemesel pořádaný ze
strany MAS Moravská cesta ve spolupráci
s Fort Křelov. Akce probíhala od 11:00
hodin a návštěvníci mohli shlédnout
ukázky tradičních řemesel nebo zakoupit
regionální
produkty
od
našich
regionálních producentů. Byl připraven i
doprovodný program pro děti i dospělé.
O zábavu se postaral žonglér, divadlo
Studio bez kliky nebo vystoupení Klaun
Family. Děti mohli navštívit dílničky
připravené ze strany Rodinného centra
Křelovský
kaštánek
a
Komunitního
centra Housátko. V odpoledních hodinách
se odehrál koncert dětí ze ZŠ Náklo a
následně zahrála olomoucká kapela Tak
CO?

A NA ČEM PRACUJEME…
Nyní MAS Moravská cesta připravuje
výzvu do OPŽP a také výzvu v rámci
IROP – podpora sociálních služeb. MAS
pokračuje
v realizaci
projektu
MAP
vzdělávání.
Připravuje se certifikační komise HANÁ
regionální produkt, kde budou usilovat o
získání značky HANÁ regionální produkt
noví výrobci.

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 – projektový manažer
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

MAS Moravská cesta
HANÁ regionální produkt

