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TISKOVÁ ZPRÁVA – 25. 3. 2020
Kvůli koronaviru posunula MAS o měsíc termíny k předkládání výzev do PRV a IROP
O celý měsíc posunula MAS Moravská cesta termíny k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Moravská cesta.
Kancelář změnu u ministerstev vyjednala kvůli epidemii koronaviru, která zvláště závažně postihla
oblast Litovelska. Žádosti tak nebude přijímat do 31. března, jak původně avizovala, ale do 30. dubna.
Mimořádná situace si vyžádala také uzavření kanceláře MAS. Všechny její pracovnice jsou ale k dispozici
a zájemci je mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonu.
„Posunutí termínu se nám podařilo vyjednat jak u Ministerstva pro místní rozvoj, které má na starosti
program IROP, tak u Ministerstva zemědělství, jež má v gesci PRV,“ uvedla předsedkyně MAS Moravská
cesta Julie Zendulková. Ta také připomněla, že výzva o dotace v programu IROP je zaměřena na podporu
školství v regionu. Konkrétně mohou zájemci žádat na infrastrukturu v předškolních, školních i zájmových
institucích. K rozdělení je 9 595 741 korun a dotace může pokrýt 95 procent způsobilých výdajů. Výzva o
dotace v programu PRV je určena na podporu oživení řemesel, živností, malých a středních firem a
služeb a na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. MAS rozdělí celkem 6 466 164
korun.
„Projekty je i vzhledem k aktuální situaci stále možné s námi konzultovat. Jsme zvyklé pracovat
v podmínkách tzv. home office, takže v tomto ohledu se nic nemění a vše běží, jak má,“ uzavřela
předsedkyně.
Marie Šuláková
PR manažerka
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MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo
zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní části Olomouckého kraje. Ve
spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové formy
zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

