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DOTAČNÍ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI NA ÚZEMÍ MAS
MORAVSKÁ CESTA
Nový rok přináší řadu nových informací z dění na území MAS Moravská cesta. Nejdříve je
nutné uvést, že koncem roku, přesněji dne 27. 11. 2015, MAS získala certifikát
o Standardizaci MAS, což byla zásadní podmínka pro podání žádosti o Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt dopředô a necófnem”. Finální strategie byla
představena Valné hromadě a následně schválena, takže poté již nic nebránilo tomu, aby
mohla být dne 14. 12. 2015, jako první v Olomouckém kraji, předložena na Ministerstvo pro
místní rozvoj k dalšímu hodnocení.
Rokem 2016 nám začíná nové programovací období 2016 – 2022, které přináší mnoho změn,
z nichž nejzásadnější pro MAS je možnost realizovat projekty i v jiných operačních
programech, než jen v Programu rozvoje venkova, jak tomu bylo doposud. Jednotlivým MAS
byla dána možnost rozdělovat finanční prostředky i v OP Životní prostředí, Integrovaném
regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost. Znamená to tedy tematické rozšíření
možných projektových záměrů a námětů, které mohou být na území MAS realizovány
s ohledem na jeho místní specifika. Celková výše finančních prostředků pro realizaci projektů
na území MAS Moravská cesta nyní dosahuje 74 607 000 Kč. Největší část finančních
prostředků náleží do IROP (42 370 000 Kč) a poté do PRV (17 721 00 Kč). Menší část
z celkové částky připadá na projekty vztahující se k problematice zaměstnanosti (10 310 000
Kč) a péči o životní prostředí (4 206 000 Kč).
V souvislosti s podanou žádostí o SCLLD koncem roku 2015, je předpokládán termín první
výzvy pro předkládání projektů v druhé polovině roku 2016. Z tohoto důvodu začala
počátkem ledna 2016 probíhat veřejná projednání v členských obcích MAS Moravská cesta.
Tyto besedy informují o možnostech čerpání dotačních prostředků v obci a celém regionu,
součástí je i diskuse a zodpovězení případných dotazů a nejasností, které se k uvedeným
tématům vztahují. Hlavním cílem není jen získat přehled o možných projektových záměrech
ze strany zástupů obcí, z řad podnikatelů či veřejnosti, ale i zvýšit povědomí o působnosti
MAS Moravská cesta na území 22 obcí a nastínit příležitosti, které tomuto regionu nabízí.
V současné chvíli proběhly již dvě besedy a to v obcích Luká a Haňovice.
Veřejné projednání v obci Luká 13. 1. 2016
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Pokud vás zajímají možnosti čerpání dotačních prostředků ve vaší obci a v regionu a máte
vlastní návrhy a projektové záměry, které byste chtěli realizovat, jste zváni na schůzky o
uvedených tématech se zástupci místní akční skupiny Moravská cesta, jejímž je vaše obec
členem.
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Pokud Vám nevyhovuje stanovený termín pro vaši obec, můžete se zúčastnit besedy
v jakékoli jiné okolní obci. Lze si vybrat z níže uvedených termínů1.
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Některé obce prozatím nemají stanovený termín, ale předpokládá se, že besedy zde budou konány během měsíce
února

