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ŘÍJEN 

Během měsíce října proběhlo několik 

seminářů, které se zaměřovaly na 

aktuální informace v oblasti IROP/PRV. 

Dále se konaly akce věnující se vyhlášení 

výzev hodnocení projektů v rámci OPZ. 

Důležitou akcí byla i pořádaná exkurze 

v rámci projektu MAP pro ředitele a 

učitele škol do Zlínského kraje.  

DNE 5. 10. SEMINÁŘ CRR K 46., 47. 

VÝZVĚ INFRASTRUKTURA  ZŠ   

Dne 5. 10. 2016 se konal v Olomouci 

seminář k vyhlášeným výzvám č. 46 a 

47 – Infrastruktura ZŠ. Byly představeny 

základní parametry výzvy – oprávnění 

žadatelé, struktura financování, 

podporované aktivity, nezpůsobilé 

výdaje, povinné přílohy, indikátory, 

udržitelnost, kritéria formálního a 

věcného hodnocení. Přítomní byli 

seznámeni se základními kritérii 

formálního a věcného hodnocení. Dále 

bylo prezentováno, jakým způsobem 

bude probíhat zadávání a kontrola 

veřejných zakázek. A v neposlední řadě 

byl představen návod na podání žádosti 

v MS2014+.   

DNE 6. A 7. 10. EXKURZE V RÁMCI 

PROJEKTU MAP ORP LITOVEL 

Ve dnech 6. a 7. 10 proběhla exkurze do 

Zlínského kraje pro zřizovatele a 

zástupce škol. První zastávkou byla 

návštěva ZŠ a MŠ Kašava. Celým 

areálem ZŠ nás provedl pan ředitel a 

jeho zástupce. Po celou dobu probíhala 

diskuse s panem ředitelem, zástupcem i 

žáky. Na závěr jsme byli pozváni na 

oběd do školní jídelny a poté proběhla 

ještě prohlídka obce, obecní knihovny a 

části naučné stezky. V odpoledních 

hodinách probíhal přesun na ubytování, 

kde byla připravena společná večeře a 

poté následovalo společné pracovní 

sezení, na kterém bylo provedeno 

zhodnocení prvního kurzu pro pedagogy 

v rámci projektu MAP – Příběhy pana 

Tydýta. Z jednání vzešlo několik návrhů 

na společné vzdělávání včetně návrhu 

lektorů. Dalším bodem jednání byla 

diskuse nad společným investičním 

projektem v území. Druhý den byla na 

programu návštěva malotřídní školy ZŠ 

Neubuz a proběhlo seznámení 

s komunitní školou Sova, která nabízí 

občanům širokou škálu aktivit. Poté nás 

paní starostka provedla obcí s ukázkou 

obecní knihovny a prostor, které žáci ze 

školy využívají. Po prohlídce následoval 

společný oběd a odjezd domů.  

 

 



 

 

DNE 10. 10. WORKSHOP IROP/PRV 

OLOMOUC 

V pondělí 10. října se v Olomouci v RCO 

a na Krajském úřadě Olomouckého kraje 

uskutečnil workshop s názvem 

„Nastavení Fichí a Opatření pro výzvy 

MASʺ. Workshop byl zaměřen na dotazy 

ohledně nastavení preferenčních kritérií, 

interních postupů a procesu hodnocení 

projektů. Dále bylo diskutováno 

zaměření projektových záměrů a 

možného termínu vyhlášení výzev ze 

strany MAS.  

DNE 13. 10. ŠKOLENÍ VÝZVY MAS A 

HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH 

PROJEKTŮ  

Dne 13. 10. se na České správě 

sociálního zabezpečení konalo školení 

zástupců MAS v aplikaci MS2014+, 

součástí programu bylo založení Výzvy 

MAS a hodnocení integrovaného projektu 

v modulu CSSF systému MS2014+. Na 

toto školení navazuje workshop 

k hodnocení projektů v rámci OPZ.   

DNE 31. 10. WORKSHOP HODNOCENÍ 

PROJEKTŮ MPSV  

Dne 31. 10. se v budově MPSV konal 

workshop zaměřený na hodnocení 

projektů (kontrola přijatelnosti a 

formálních náležitostí, věcné hodnocení). 

Hodnocení si účastníci vyzkoušeli na 

cvičném projektu za přítomnosti 

zástupců MPSV, kteří po celu dobu 

konání workshopu poskytovali pomoc, a 

zodpovídaly dotazy vztahující 

k hodnocení projektů.  

LISTOPAD 

Během měsíce listopadu byl pořádán pro 

MAS a další zainteresované subjekty 

seminář na téma Veřejných zakázek – 

nový zákon. Dále se konala další série 

setkání pracovních skupin v projektu 

MAP a současně bylo realizováno setkání 

zástupců škol projektu MAP ORP Litovel. 

Dále proběhla certifikace výrobků a 

služeb značkou HANÁ regionální produkt 

a setkání držitelů značky.   

SCHVÁLENÍ STRATEGIE CLLD NA 

OBDOBÍ 2014 – 2020 –  DEMÊ FURT 

DOPŘEDÔ A NECÓFNEM  

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 

strategii MAS Moravská cesta dne 1. 11. 

2016. MAS se zařadila na jedenácté 

místo podpořených v rámci celé České 

republiky.  

SETKÁNÍ ŠKOL 2. 11. 2016 NÁKLO  

Ve středu 2. 11. 2016 se na ZŠ a MŠ 

Náklo konalo setkání zástupců škol 

projektu MAP pro ORP Litovel. Na 

programu jednání bylo předání 

aktuálních informací týkajících se 

realizace projektu v území. Další bod se 

věnoval neformálním (vzdělávacím) 

aktivitám a společným projektům. A 

v neposlední řadě byli přítomní 

upozorněni na aktualizaci strategického 

rámce MAP pro ORP Litovel – zanesení 

projektového záměru je důležité 

z hlediska budoucí podpory z IROP. 

V závěru probíhala diskuse nad 

uskutečněnou exkurzí, programem - 

„Příběhy pana Tydýtaʺ, výzva IROP, 

výzva MAS. Na závěr byla připravena 

prohlídka ZŠ Náklo.  

 



 

 

 

SEMINÁŘ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 7. 11. 

2016, OLOMOUC 

Dne 7. 11. se konal seminář na téma 

Veřejné zakázky. 

Prezentován byl 

zákon v souvislosti 

s jeho aktualizací. 

Součástí semináře 

byla i možnost 

konzultace a 

zodpovězení dotazů.  

DNE 7. 11. 

CERTIFIKACE VÝROBCŮ ZNAČKOU 

HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT A 

SETKÁNÍ VÝROBCŮ, HOTEL BOUZOV  

V pondělí 7. 11. se v Hotelu Bouzov 

konala certifikace výrobců značkou HANÁ 

regionální produkt – značku získali 

celkem 4 výrobci (Barkona Snails s.r.o., 

Včelařství Czabe – Med, Háčkované 

výrobky, Šufánek – Oříšková másla). 

Následně se konalo setkání výrobců 

značky HANÁ regionální produkt.  

  

VÝBOR SPOLKU –  10. 11. NÁKLO  

Ve čtvrtek 10. 11. se konal Výbor spolku 

MAS Moravská cesta. V úvodním bodu 

programu byli 

přítomní 

informování o 

stavu 

realizace 

projektu MAP 

vzdělávání 

pro ORP 

Litovel a o stavu realizace SCLLD 2014 – 

2020. Dále byli členové výboru spolku 

seznámeni s pracovním návrhem 

harmonogramu výzev MAS Moravská 

cesta. Posledním bodem jednání bylo 

schválení Interní směrnice MAS 

Moravská cesta.  

PRACOVNÍ SKUPINA NEFORMÁLNÍ A 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ –  28. 11., DDM 

LITOVEL  

Na podzim se konalo další setkání členů 

pracovní skupiny 4 – Rozvoj kompetencí 

dětí a žáků ve školských a 

mimoškolských zařízeních. V úvodu 

přednesla Barbora Koutná základní 

informace o stavu realizace projektu MAP 

vzdělávání pro ORP Litovel. Dále byli 

přítomní seznámeni s možností čerpání 

finančních prostředků prostřednictvím 

IROP (konkrétně výzva č. 56 

s uzávěrkou příjmu žádostí do 14. 4. 

2017). Posledním a velmi důležitým 

bodem byla spolupráce institucí 

neformálního a zájmového vzdělávání se 

školami. Závěr jednání přineslo několik 

projektových námětů v oblasti 

spolupráce. 

PRACOVNÍ SKUPINA INKLUZE –  30. 11., 

ZŠ VÍTĚZNÁ  

Pracovní skupina 3 – Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků 



 

 

ohrožených školním neúspěchem byla 

tematicky zaměřena především na 

aktuální stav vývoje Inkluze 

v jednotlivých školských zařízeních. Úvod 

opět patřil seznámení se se stavem 

realizace MAP vzdělávání pro ORP 

Litovel. Dále byl přítomným představen 

program ”Příběhy pana Tydýtaʺ, který je 

zaměřen na Inkluzi a je poskytován ze 

strany olomouckého Sdružení D. Závěr 

jednání patřil přítomným, ke sdělení 

svých poznatků a zkušeností s vývojem 

situace na svých školách, především 

v souvislosti s novelou školského zákona. 

Jednání mělo i svého hosta – lokální 

síťařku Ing. Martinu Dostálovou, která 

představila projekt    „ Systémový rozvoj 

a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí”.  

 

PROSINEC 

DNE 4. 12. ADVENTNÍ SLAVNOST  

V neděli 4. 12. se 

odehrála každoroční 

Adventní slavnost v Bílé 

Lhotě. Jehož součástí je 

jarmark regionálních 

výrobců s vánoční 

tématikou a v rámci 

programu vystoupily i děti ze Základní 

školy. Od 16:00 hodin se konal koncert 

skupiny POHODÁŘI a PÍSKLATA 

Z LOŠTIC.  

 

 

DNE 16. 12. VÁNOČNÍ HODY LITOVEL  

Dne 16. 12. 2016 se na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli, konaly 

tradiční předvánoční farmářské trhy 

s možností nákupu specialit od místních 

farmářů. Během trhů zazněly i vánoční 

písně v podání Michala Zapletala a 

vystoupila i folklor – beatová kapela 

DOCUKU z Valašského Meziříčí. 

Návštěvníci měli možnost i navštívit 

vánoční prohlídku radniční věže.  

VÝBOR SPOLKU DNE 19.  12. NÁKLO  

Dne 19. 12. 2016 se konal Výbor spolku 

MAS Moravská cesta. Důležitými body 

programu bylo schválení Jednacího řádu 

MAS Moravská cesta a následně 

schválení textů a příloh výzev v rámci 

OPZ a schválení textu výzvy a 

příslušných příloh PRV. V závěru jednání 

byli přítomni členové výboru spolku 

seznámeni s pracovní verzí 

Strategického rámce MAP ORP Litovel.  

 

 



 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZEV V  RÁMCI OPZ  

Dne 19. 12. 2016 byly vyhlášeny 3 

výzvy v rámci OP Zaměstnanost – 

Prorodinná opatření, Zaměstnanost, 

Sociální služby a komunitní centra. Jejich 

aktuální znění a příslušné přílohy jsou 

vyvěšeny na webových stránkách:  

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

opz/ 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRV (19. 12. 2016) 

Dne 19. 12. 2016 byla vyhlášena výzva 

v rámci Programu rozvoje venkova. 

Žadatelé mohou předkládat své projekty 

v oblastech:  

Fiche 1 - Podpora investic do živočišné a 

rostlinné výroby 

Fiche 2 - Podpora zpracování a uvádění 

na trh zemědělských produktů 

Fiche 3 - Podpora oživení řemesel, 

živností, malých a středních firem a 

služeb 

Fiche 5 - Podpora investic do lesnických 

technologií a zpracování lesnických 

produktů 

Fiche 6 -Ochrana melioračních a 

zpevňujících dřevin 

Více na webových stránkách MAS 

Moravská cesta:  

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

prv/ 

NOVINA DOMA NA HANÉ  

Na konci roku 

2016 vyšly 

Noviny Doma Na 

HANÉ, které 

přináší rozhovor 

s koordinátorkou 

HANÁ regionální 

produkt – Julií 

Zendulkovou a 

koordinátorkou 

Asociace regionálních značek ČR – 

Kateřinou Čadilovou. Dále Vám noviny 

přináší rozhovory a příběhy regionálních 

výrobců např. Troubelické čokoládovny, 

Pivovaru Chomout či Vitráže. 

ZPRAVODAJ MORAVSKOU CESTOU - 

ZIMA 2016 

 Během měsíce 

prosince vyšel i 

Zpravodaj 

Moravskou cestou 

– Zima 2016, 

který přináší 

novinky v oblasti 

strategie MAS 

Moravská cesta a 

přípravy na 

vyhlášení výzev 

v IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Dále jsou zda 

aktuální informace v oblasti MAP 

vzdělávání ORP Litovel. A poslední část 

zpravodaje se věnuje značce HANÁ 

regionální produkt.  

A NA ČEM PRACUJEME…  

Nyní MAS Moravská cesta připravuje 

výzvy do operačního programu IROP a 

konzultuje hodnotící kritéria  Interní 

postupy s CRR. MAS pokračuje 

v realizaci projektu MAP vzdělávání – 

aktualizace strategického rámce MAP 

vzdělávání ORP Litovel. Probíhá 

stěhování do nových kancelářských 

prostor v Nákle 12, kde MAS bude sídlit 

od 1. 1. 2017.  
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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 
 
Bc. Barbora Koutná  
Tel.: 775 696 501 
Email: koutna.mas@gmail.com 
 
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  
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