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1. Úvodní slovo
Ráda píši každoroční shrnutí o práci MAS Moravská cesta za rok 2018, neboť je vždy O ČEM
psát. A že nejde o plané řeči připomínající ono pověstné mlácení prázdné slámy, o tom se
můžete přesvědčit při čtení naší výroční zprávy. Vždy se s Vámi rádi potkáváme tváří v
tvář, jsme potěšeni Vaší návštěvou v kanceláři nebo na akcích, kterých pořádáme pro
veřejnost celou řadu.
Čím jsme se zabývali především?
Od konce roku 2016 nás zaměstnává především realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje, kterou znáte pod názvem Demê furt dopředô a necófnem. Jaká je
současná situace? Máme 42 schválených projektů v celkové výši 45 256 446 korun.
Podpora plyne z operačních programů Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální
operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.
Bližší informace naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
Vzdělávání v plné parádě
Realizace navazujícího projektu tzv. Místních akčních plánů vzdělávání II odstartovala
počátkem roku 2018. Pohybujeme se na území celé MAS a pomáháme školám ve
společných a sdílených aktivitách, jimiž jsou například exkurze, školení a další. Už nyní se
také těšíme na nové publikace prvouky pro děti a učebnici hanáčtiny, jež se začnou
připravovat hned Sdružením D „Příběhy pana Tydýta“. Pro připomenutí – jedná se o
interaktivní představení pro mateřské a základní školy. Hračka Tydýt pochází z dílny firmy
Noe s.r.o. z Lipníka nad Bečvou, která je držitelem certifikátu Haná regionální produkt.
Školy jsou naši významnou cílovou skupinou
Se školami pracujeme rádi a velmi intenzivně. Nad rámec výše zmíněných aktivit jim
pomáháme se zpracováním tzv. šablonových projektů. Školám, jež nás oslovily,
poskytujeme tento servis zcela zdarma.
Značka Haná je vidět
Regionální výrobci s certifikátem značky Haná regionální produkt rozhodně nemají nouzi o
prezentaci na akcích pro veřejnost. Pořádáme jich už zase víc než vloni. Jen Garden Food
Festival se letos uskutečnil postupně v Ostravě, Olomouci, ve Zlíně a nakonec i Rožnově
pod Radhoštěm. Jeho návštěvnost snad ovlivnilo jedině počasí, jak už to u venkovních akcí
bývá. S velkým úspěchem se setkal v dubnu Tvarůžkový festival v Olomouci, kde se
povedlo regionální značky úspěšně propagovat. Tradiční jsou už Farmářské trhy v Litovli,
povedená byla Podzimní slavnost na Fortu v Křelově s doprovodným programem v režii
Studia Bez Kliky či Adventní slavnost v Bílé Lhotě, která každým rokem završí naše
celoroční aktivity pro značku.
Roste i počet zájemců o značku. V současné době si logo zlatého klásku lepí na své
produkty 80 výrobců a pět certifikátů získaly na našem území služby. Nejnovější certifikát
obdržela „Kavárna na Kopečku“. Certifikační komise se letos sešla dvakrát. Velkou radost
nám dělá také živá spolupráce s IC Olomouc, která si pořídila vitrínu s regionálními
produkty. O vše se stará obchůdek „To pravé z Hané i odjinud“. Za zmínku stojí také
listopadové setkání certifikovaných producentů na zámku v Čechách pod Kosířem, kde se
rekapitulovalo, plánovalo, ale také ochutnávalo a příjemně povídalo. Těšit se můžete na
další vydání novin Doma na Hané.

Co plánujeme v příštím roce?
I v roce 2019 budeme ve střehu. Chystá se vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu
Životní prostředí, také výzva v rámci Programu rozvoje venkova a v průběhu roku 2019
výzva v rámci IROP na podporu sociálních služeb. Buďte ve střehu s námi a sledujte naše
webové stránky – www.moravska-cesta.cz. Pokračovat budeme i v další spolupráci se
školami.
Julie Zendulková,
předsedkyně Moravská cesta, z. s.

2. Charakteristika MAS
Obrázek 1 - MAS Moravská
cesta v rámci Olomouckého
kraje

MAS Moravská cesta je situována severozápadně od
Olomouce a tvoří přirozenou spojnici tří typů území –
nížinatá oblast Litovelské Pomoraví, kde se nachází
obce příměstského charakteru, dále na severozápad
leží město Litovel a okolní obce, které tvoří mikroregion
Litovelsko. Tyto obce jsou součástí národopisného
území Haná, které se rozprostírá v povodí řeky Moravy.
Jde o významnou zemědělskou oblast, jejíž část je
v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mluví
se zde typickým hanáckým nářečím. Třetí - západní
část území tvoří Bouzovská vrchovina. Díky této
rozmanitosti je území turisticky zajímavé. Nacházejí se
zde známé historické památky, především hrad Bouzov
a město Litovel (Hanácké Benátky), přírodní
zajímavosti – Mladečské a Javoříčské jeskyně,
arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale
také muzea, která připomínají život v tomto regionu
(Muzeum tradic a řemesel Bouzovska, Muzeum
Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácké
skanzen v Příkazích, První muzeum harmonik v Litovli).

MAS Moravská cesta má ve svém správním území 22 obcí. Členská základna je
zastoupena 59 členy, z nichž 25 členů zastupuje veřejný sektor, 12 podnikatelský
sektor, 22 neziskový sektor. Všechny tyto sektory vzájemně spolupracují, ať už při
přípravě a realizací venkovských projektů nebo při kulturních, společenských a
vzdělávacích aktivitách.
Obrázek 2 - Území MAS Moravská cesta

(Zdroj: vlastní zpracování)

3. Základní informace
MAS Moravská cesta, z. s. je subjektem, který vznikl v roce 2005 jako místní partnerství
podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se občanské sdružení ustavilo
v červnu roku 2006.
Tabulka 1 - Základní identifikační údaje žadatele

Identifikace žadatele
Právní forma
IČO
Adresa sídla
Internetové stránky
NUTS II.
NUTS III.
ORP

MAS Moravská cesta, z. s.
Zapsaný spolek
270 37 932
Náklo 12, 783 32 Náklo
www.moravska-cesta.cz
Střední Morava
Olomoucký kraj
Litovel, Olomouc, Šternberk

Předseda MAS

Julie Zendulková, Přátelé sobáčovského rybníka,
Tel.: 724 111 510, julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

Místopředsedové MAS

Manažer MAS

Marek Ošťádal, starosta obce Náklo
Tel.: 603 777 284, starosta@naklo.cz
Alena Sedlářová, starostka obce Bílá Lhota
Tel. 724 184 368; obec@bilalhota.cz
Julie Zendulková
Tel. 724 111 510, julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

Asistent MAS

Ing. Miloslava Hrušková
Tel. 777 562 205, miloslava.hruskova@moravskacesta.cz
Ing. Aneta Műllerová

Projektový manažer
MAP

Mgr. Barbora Koutná
Tel. 775 696 501, barbora.koutna@moravska-cesta.cz

Manažer MAS

Tel. 608 082 619, aneta.mullerova@moravska-cesta.cz

4. Přehled obcí MAS Moravská cesta
Území působnosti místní akční skupiny pokrývá 22 obcí náležících k ORP Litovel, Olomouc
a Šternberk v západní části Olomouckého kraje. Celková rozloha území je 28 296 ha. Na
území žije 31 874 obyvatel (stav – ČSÚ, 30. 6. 2018). Na základě analýzy vývoje počtu
obyvatel byla vypočtena také hustota zalidnění v jednotlivých obcích a následně celková
průměrná hustota zalidnění na celém území MAS, která v roce 2017 dosahuje hodnoty
112,61 obyvatel/km2. Přehled obcí včetně počtu obyvatel a rozlohy uvádí tabulka 2.
Podle počtu obyvatel lze obce na území MAS Moravská cesta rozdělit do několika skupin:
A) Město Litovel
B) Velké obce – nad 1000 obyvatel (9)
Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Náklo, Příkazy,
Skrbeň, Štěpánov
C) Středně velké obce 1000 – 500 obyvatel (6)
Cholina, Liboš, Luká, Mladeč, Pňovice, Střeň
D) Malé obce – do 500 obyvatel (6)
Dubčany, Haňovice, Měrotín, Slavětín, Strukov, Vilémov

Tabulka 2 – Přehled obcí MAS Moravská cesta

Obec
Bílá Lhota
Bouzov
Červenka
Dubčany
Haňovice
Horka nad Moravou
Cholina
Křelov - Břuchotín
Liboš
Litovel
Luká
Měrotín
Mladeč
Náklo
Pňovice
Příkazy
Skrbeň
Slavětín
Strukov
Střeň
Štěpánov
Vilémov
Celkem

Přehled obcí MAS Moravská cesta
Počet
Hustota
Rozloha (ha)
obyvatel
(obyv./km2)
1126
1 822
61,80
1525
4 231
36,04
1447
1 130
128,05
243
344
70,64
456
280
162,86
2472
1 194
207,04
741
899
82,42
1711
791
216,31
635
430
147,67
9866
4 640
212,63
845
1 484
56,94
262
214
122,43
743
1 207
61,56
1511
1 146
131,85
963
1 636
58,86
1297
1 397
92,84
1160
788
147,21
209
490
42,56
142
53
267,92
598
581
102,93
3495
2 684
130,22
427
855
49,94
31 874
28296
112,64

ORP
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Olomouc
Litovel
Olomouc
Olomouc
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Olomouc
Olomouc
Litovel
Šternberk
Litovel
Olomouc
Litovel

(Zdroj: ČSÚ, data k 30. 6. 2018)

5. Seznam členů MAS Moravská cesta
Tabulka 3 - Seznam členů MAS Moravská cesta (31. 12. 2018)

SEZNAM ČLENŮ - MORAVSKÁ CESTA, z. s. / ZÁJMOVÉ SKUPINY
Název subjektu/jméno

Zástupce

ICO

Místo působnosti

Obec
1.

Město Litovel

Viktor Kohout

00299138

Litovel

2.

Obec Bílá Lhota

Alena Sedlářová

00298662

Bílá Lhota

3.

Obec Bouzov

Ing. Zdeněk Foltýn

00298719

Bouzov

4.

Obec Červenka

Ing. Vladimír Navrátil

00635740

Červenka

5.

Obec Dubčany

Karel Stejskal

00576221

Dubčany

6.

Obec Haňovice

Arnošt Vogel

00635723

Haňovice

7.

Obec Horka nad Moravou

Mgr. Luděk Tichý

00298948

Horka nad Moravou

8.

Obec Cholina

Kamila Navrátilová

00299006

Cholina

9.

Obec Křelov - Břuchotín

Marie Škavronková

63028255

Křelov

10. Obec Liboš

Jan David

00635758

Liboš

11. Obec Luká

František Lakomý

00299171

Luká

12. Obec Měrotín

David Kočí

00635341

Měrotín

13. Obec Mladeč

Jiří Pekař

00292219

Mladeč

14. Obec Náklo

Marek Ošťádal

00299251

Náklo

15. Obec Pňovice

Radovan Štábl

00635731

Pňovice

16. Obec Příkazy

Ing. Jaroslav Sívek

00228711

Příkazy

17. Obec Skrbeň

Tomáš Spurný

00635693

Skrbeň

18. Obec Slavětín

Ing. Petr Žerníček

00635332

Slavětín

19. Obec Strukov

Jiří Hubáček

00635634

Strukov

20. Obec Střeň

Mgr. Jiří Nevima, PhD.

47997265

Střeň

21. Obec Štěpánov

Mgr. Jiří Šindler, CFCI

00299511

Štěpánov

22. Obec Vilémov

Radmila Matoušková

00635316

Vilémov

Školy a školská zařízení
1.

Základní škola a Mateřská škola
Horka nad Moravou,
příspěvková
organizace

Mgr. Kateřina Glosová

70981493

Horka nad Moravou

2.

Základní škola a Mateřská škola
Náklo, okres Olomouc,
příspěvková organizace

Mgr. Jiří Peřina

75029952

Náklo

3.

Základní škola a mateřská škola
Skrbeň, příspěvková organizace

Mgr. Jarmila Kulatá

70986215

Skrbeň

1.

Muzejní společnost Litovelska,
z.s.

Mgr. Zdenka Frištenská

26657716

Litovel

2.

Český svaz chovatelů Základní
organizace Štěpánov

Ing. Petr David

68347294

Štěpánov

3.

Haňovští (spolek pro
zachování kulturních a
společenských tradic)

Martina Koudelná

27049400

Haňovice

4.

Historický spolek Kirri

David Křížan

22664289

Pňovice

5.

Modrá Velryba
Národopisný soubor Cholinka,
z.s.

Jiřina Dostálová

26624087

Bílá Lhota

Hana Blažková

26987767

Cholina

7.

Národopisný soubor Pantla, z.s.

Mgr. Petr Ošťádal

64630901

Náklo

8.

Přátelé Sobáčovského rybníka
Sluňákov - centrum
ekologických
aktivit města Olomouce, o.p.s.

Julie Zendulková

22874194

Mladeč - Sobáčov

Mgr. Michal Bartoš

27784525

Horka nad Moravou

10. Speranza 2005 z.s.

Josef Osmančík,
Věra Furišová

26644941

Luká

11. Zlatohlávek, o.s.

Ivo Jeniš,
Ing. Zdeněk Beil

27054217

Mladeč

SAGITARIA - Sdružení
12. pro ochranu přírody střední
Moravy

Mgr. Michal Krátký

41031547

Křelov

SH ČMS - Sbor dobrovolných
13. hasičů v Července

Jiří Ženožička

66181232

Červenka

Neziskový sektor

6.

9.

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Cholina

Zdeněk Valouch

64991369

Cholina

15. Tělocvična Jednota SOKOL
Řimice

Pavel Sedlář

60803088

Bílá Lhota - Řimice

16. Tělocvičná jednota Sokol Náklo

Milan Labonek

61989576

Náklo

Radek Šperlich

45237590

Haňovice

Michal Frantík

26573679

Střeň

Jana Koželská

48282502

Luká

17.

Tělovýchovná jednota Doubrava
Haňovice, z.s.

18. Cyklistika Střeň
19. ARCUS – onko centrum, z.s.

Církevní organizace
Bouzov, Bílá Lhota,
Cholina,
Chudobín, Luká,
Měrotín, Vilémov

1.

Ing. Oldřich Palička

Ing. Oldřich Palička

2.

Římskokatolická farnost Litovel

Miroslav Bambuch,
PhDr. Hana Likešová

48770841

Litovel

3.

Charita Šternberk

Ing. Ludmila Zavadilová

45238642

Litovel

1.

EDUKOL vzdělávací a
poradenské
sdružení s.r.o.

Mgr. Martin Štainer,
Ph.D.

26840570

Křelov

2.

Hana Kuželová

Hana Kuželová

63317699

Křelov

3.
4.

Ing. Libor Tandler

Ing. Libor Tandler

73161918

Příkazy

Ing. Petr Čamek

Ing. Petr Čamek

68916639

Litovel

5.

Ing. Petr Hajduček

Ing. Petr Hajduček

42065739

Skrbeň

6.
7.

Jan Vlk

Jan Vlk

11191210

Příkazy

MORAVIA-BAGR s.r.o.

Josef Bábek

65140753

Litovel

8.

Radek Kubíček

Radek Kubíček

42008441

Příkazy

9.

STALAGMIT, a.s.

Zdeněk Olbert

27377342

Mladeč

10. Zemědělské družstvo Haňovice

Ing. Marie Slánská

00147346

Haňovice

11. Zemědělské družstvo Unčovice

Ing. Milada Měsícová,
Marie Kejvalová

00147630

Unčovice

Monika Blažková

01483692

Červenka, Litovel

Podnikatelé

12.

Regiokavárna a Potraviny
Ječmínek s.r.o.

Celkový počet členů k 31. 12. 2018 dosahuje hodnoty 59.
Název zájmové skupiny

Počet členů

V%

Obec

22

37,29 %

Školy a školská zařízení

3

5,08 %

Neziskový sektor

19

32,21 %

Církevní organizace

3

5,08 %

Podnikatelé

12

20,34 %

CELKEM

59

100 %

6. Cíle MAS Moravská cesta a její orgány
Společným cílem sdružení je podpora trvale udržitelného rozvoje území zaměřeného
především na nové formy zlepšování kvality života v regionu, posílení ekonomického
prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Účelem spolku je rozvoj regionu Moravská cesta, naplňováním společných zájmů členů
spolku, koordinací spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou
LEADER realizace rozvojové strategie regionu prostřednictvím následujících činností:
a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
c) všestranný rozvoj regionu (včetně obnovy a zhodnocení kulturního a přírodního
dědictví regionu),
d) propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
e) podpora a vytváření nových forem ekonomického a turistického využití krajiny se
zřetelem na uchování a zlepšování jejich hodnot,
f) ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro
spokojený a zdravý život obyvatel regionu a rozvoj odvětví podnikání, zejména
turistického ruchu a zemědělství,
g) podpora cyklistické dopravy v regionu,
h) podpora ochrany sídel před povodněmi obnovou vodního režimu v krajině a šetrným
hospodařením,
i) obnova a údržba kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků
v krajině,
j) podpora multifunkčního zemědělství,
k) podpora zlepšování a ochrany stavu životního prostředí v regionu,
l) služby při financování projektů k rozvoji regionu,
m) vytváření a provoz informačního systému za účelem shromáždění informací
prospěšných k rozvoji regionu,
n) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,
p) výchova, vzdělávání a osvěta dětí a mládeže,
q) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
r) zvyšování potenciálu obyvatel regionu zajištěním možnosti vzdělávání a soustavné
osvěty,
s) provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
t) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy na rozvojových aktivitách,
u) partnerství se subjekty, které významně ovlivňují a podílí se na rozvoji regionu,
v) poradenská činnost,
w) spolupráce – společné projekty spolku v rámci státu, EU a dalších zemí,
x) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
y) vydávání tiskovin a publikací,
z) koordinace značky Haná regionální produkt®.
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada - je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku,
b) výbor spolku - je výkonným orgánem spolku a rozhodovacím orgánem, který je
za své činnosti odpovědný valné hromadě a naplňuje její rozhodnutí,
c) předseda a místopředseda - předseda spolku je statutárním orgánem spolku,
naplňuje rozhodnutí výboru spolku a zastupuje sdružení navenek. Místopředseda
zastupuje předsedu jako zmocněný zástupce v době jeho nepřítomnosti v plném
rozsahu,
d) kontrolní komise - je kontrolním a revizním orgánem spolku,
e) výběrová komise - realizuje výběrové řízení projektů na základě objektivních
kritérií, stanovuje jejich pořadí.

MAS Moravská cesta zvolila dle stanov zapsaného spolku zastoupení v orgánech – výbor
spolku, výběrová komise a kontrolní komise.
Tabulka 4 - Výbor spolku

Předseda výboru
Místopředsedové
výboru

Julie Zendulková
Marek Ošťádal
Alena Sedlářová
Tomáš Spurný
David Kočí
Ing. Marie Slánská
Libor Tandler
Mgr. Zdenka Frištenská

Členové

Mgr. Michal Krátký
Zdeněk Olbert
Martina Koudelná

Přátelé Sobáčovského rybníka
Obec Náklo
Obec Bílá Lhota
Obec Skrbeň
Obec Měrotín
Zemědělské družstvo Haňovice
Libor Tandler
Muzejní společnost Litovelska,
občanské sdružení
Sagittaria - sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy
Stalagmit, a.s.
Haňovští (spolek pro zachování
kulturních a společenských tradic)

Tabulka 5 - Monitorovací výbor/Revizní (kontrolní) komise

Osoba
Jana Koželská
Marie Škavronková
Pavel Sedlář

Instituce
ARCUS – onko centrum, z.s.
Obec Křelov - Břuchotín
Tělocvičná Jednota Sokol Řimice

Sféra
NO
VS
NO

Tabulka 6 - Výběrová komise

Zástupce
Mgr. Jiří Šindler CFCI
Arnošt Vogel
Viktor Kohout
Ing. Vladimír Navrátil
Ing. Jaroslav Sívek
Mgr. Luděk Tichý

Mgr. Jiří Peřina
Mgr. Eva Hrachovcová
Jiřina Dostálová
Věra Furišová
Mgr. Michal Bartoš
Ing. Ludmila Zavadilová
Hana Blažková
David Křížan
Hana Kuželová
Ing. Petr Čamek
Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
Ing. Milada Měsícová
Monika Blažková

Název subjektu
Obec Štěpánov
Obec Haňovice
Město Litovel
Obec Červenka
Obec Příkazy
Obec Horka nad Moravou
ZŠ a MŠ Náklo
ZŠ Litovel, Jungmannova
Modrá Velryba
Speranza 2005 z.s.
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s.
Charita Šternberk
Národopisný soubor Cholinka, z.s.
Historický spolek Kirri
Hana Kuželová
Ing. Petr Čamek
EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Sféra
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
NO
NO
NO

Zemědělské družstvo Unčovice
Regiokavárna a Potraviny Ječmínek s.r.o.

PO
PO

NO
NO
NO
PO
PO
PO

7. Přehled činností MAS v roce 2018
7.1 Spolupráce s MAS
Do května roku 2015 byl realizován projekt spolupráce EMI 6. Do tohoto projektu se
zapojilo šest partnerských MAS, konkrétně se jednalo o MAS Moravská brána, MAS
Moravská cesta, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Střední Haná a
MAS Vizovicko a Slušovicko. Cílem projektu bylo vytvoření Metodiky monitoringu a
evaluace MAS, na základě které bude docházet k vyhodnocování strategií komunitně
vedeného místního rozvoje území a vzájemnému srovnání realizace Strategických plánů
Leader MAS. Velmi silnou stránkou projektu bylo společné sledování vybraných indikátorů
za tři pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a environmentální. Z hlediska
finančního byl vytvořen tzv. Index finančního přínosu MAS pro rozvoj regionu.
I když byl projekt EMI 6 ukončen, bylo udrženo partnerství těchto šesti MAS i do budoucna.
A během roku 2017 probíhalo další setkávání. Cílem společných jednání bylo především
vzájemné předávání zkušeností v oblasti realizace SCLLD a projektu MAP vzdělávání.
V rámci realizace SCLLD bylo předmětem jednání a diskuse vyhlašování výzev v OP
Zaměstnanost, IROP, PRV a OPŽP, dále zkušenosti s hodnocením přijatých projektů.
Diskuse nad těmito tématy byla vedena v rovině metodické, ale i z hlediska práce
v systému MS2014+ a především na portálu CSSF.
MAS Moravská cesta, jako realizátor projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP
Litovel II, uskutečnila ve spolupráci s MAS Šumperský venkov dvoudenní výjezdní exkurzi
pro ředitele škol, jejich pedagogické pracovníky, zřizovatele či jejich zástupce. Cílem
exkurze bylo sdílení zkušeností a ukázky dobré praxe se školami v jiném regionu. Exkurze
se celkem účastnilo 22 osob. Navštívili jsme postupně několik zajímavých a různorodých
škol – ZŠ a MŠ Dolní Studénky (malotřídní vesnickou školu), ZŠ a MŠ Hrabišín (úplnou
venkovskou školu) a ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 (úplnou městskou školu s rozšířenou
výukou informatiky).

Budova ZŠ Dolní Studénky

Návštěva MŠ Dolní Studénky

Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Dolní Studénky

Budova ZŠ Hrabišín

Ukázka rozšířené výuky
výpočetní techniky na ZŠ
Šumperk, Vrchlického 22

Návštěva ZŠ Hrabišín

Spolupráce s MAS z Pardubického kraje
Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 navštívili zástupci škol a starostové obcí z Pardubického kraje
region MAS Moravská cesta. První den je čekala návštěva obce Bouzov a zde prohlídka
Muzea tradic a řemesel a v rámci večerního programu prohlídka hradu Bouzov. Druhý den
začínal prohlídkou Doubravského dvora, následoval oběd v certifikovaném Hostinci
Chomout, který byl spojen i s exkurzí pivovaru. Odpolední program zahrnoval návštěvu
obce Náklo a představení realizovaných projektů. Večer byl připraven program na Fortu v
Křelově. Poslední den patřil obcím Skrbeň a Příkazy, kde starostové těchto obcí provedli
návštěvu po obci s ukázkou realizovaných projektů a zajímavostí.

7.2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo strategii MAS Moravská cesta dne 1. 11. 2016. MAS
se zařadila na jedenácté místo podpořených v rámci celé republiky. V novém
programovacím období rozdělí takřka 75 milionů korun.
MAS Moravská cesta vyhlásila, pro místní žadatele, první výzvy v rámci OP Zaměstnanost,
které jsou zaměřené na oblasti podpory: Prorodinná opatření, Zaměstnanost a Sociální
služby a komunitní centra s celkovou alokací 10 309 000 Kč. Ve stejný den 19. 12. 2016
byla vyhlášena i první výzva v rámci Programu rozvoje venkova zaměřená na následující
oblasti: Investice do rostlinné a živočišné výroby, Podpora zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem
a služeb, Podpora investic do lesnických technologií a Ochrana melioračních a
zpevňujících dřevin.
V měsíci březnu roku 2017 MAS Moravská cesta vyhlašuje další dvě výzvy tentokrát
v rámci Integrovaného operačního programu. Dne 1. 3. 2017 byla vyhlášena výzva na
Podporu školství v regionu s celkovou dotací z EFRR v částce 14 250 000 Kč. Dne 8. 3.
2017 byla vyhlášena výzva v rámci IROP zaměřená na Zvýšení bezpečnosti dopravy,
oprava a výstavba cyklostezek s celkovou částka dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj 14 250 000 Kč.
V prosinci roku 2017 byla vyhlášena 2. výzva PRV, jejíž znění a veškeré dokumenty jsou
uveřejněny zde: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv2/.
Konec roku 2016 a začátek roku 2017 patřil vyhlašování výzev ze strany MAS Moravská
cesta. Veškeré vyhlášené výzvy jsou zveřejněny na této adrese: http://www.moravskacesta.cz/vyzvy/. Zbytek roku byl věnován konzultacím a hodnocením přijatých žádostí o
dotaci v daných operačních programech.
Na konci roku 2017 byla vyhlášena 2. výzva PRV a příjem projektů probíhal během února
2018. Dále byla v lednu 2018 vyhlášena 1. výzva OPŽP – Výsadba dřevin na nelesní půdě,
následně probíhala konzultace projektových žádostí a hodnocení přijatých projektů.
V rámci OPŽP se připravovaly i další dvě výzvy na nově přidaná opatření v rámci SCLLD a
to Realizace sídelní zeleně a Realizace ÚSES (vyhlášeny budou v únoru 2019). V rámci
IROP probíhala příprava 3. výzvy zaměřené na Podporu sociálních služeb – její vyhlášení
se plánuje na podzim roku 2019.

7.2.1 Naplňování strategie komunitně vedeného rozvoje místního
rozvoje 2017 – 2020 Demê furt dopředô a necófnem …
V období 2016 – 2018 vyhlásila MAS Moravská cesta celkem 8 výzev v rámci 4 operačních
programů a vybrala 44 projektů k realizaci (následně 2 žadatelé od realizace projektu
odstoupili). Následující mapa ukazuje rozložení projektů v území MAS a lze říci, že téměř
v každé obci byl podpořen alespoň jeden projekt.

Ve městě Litovel a jeho místních částech byly realizovány projekty ze všech operačních
programů (PRV, OPZ, OPŽP, IROP). Žadatelé z obce Horka nad Moravou zasáhli do třech
operačních programů (PRV, IROP, OPZ). V dalších obcích žadatelé předložili své projekty
do dvou operačních programů nebo jednoho. Z celého území MAS Moravská cesta, které
je tvořeno 22 obcemi, jsou pouze 4 obce, v rámci kterých nebyl realizován žádný projekt.
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V rámci Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny celkem 2 výzvy v roce 2016 a 2017.
Žadatelé mohli své žádosti předkládat do Fiche 1- 6. V těchto výzvách bylo přijato celkem
23 žádostí o dotaci a všechny projekty byly ze strany MAS vybrány k podpoře, ale nakonec
jeden žadatel od realizace projektu odstoupil.

Celkem bylo realizováno 22 projektů PRV ve 12 obcích MAS Moravská cesta, což je více
než polovina území MAS. Nejvíce projektů v rámci PRV bylo realizováno ve městě Litovel
a jeho místních částech a dále také v obci Mladeč. Finanční alokace do území činí 9 585 378
Kč v období 2016 – 2018 (v rámci 2 vyhlášených výzev).
OPERAČNÍ
PROGRAM

ALOKACE

SCHVÁLENO V
ROCE 2017

SCHVÁLENO V
ROCE 2018

ČERPÁNO
V%

PRV
1. a 2. výzva

17 721 000

3 452 758

6 132 620

54%

Finanční alokace pro MAS Moravská cesta je v rámci PRV stanovena na 17 721 000 Kč a
nyní v roce 2018 je již 54 % vyčerpáno. Výbor spolku rozhodl vyhlásit ještě další výzvu ale
pouze v rámci Fiche 1,2 a 3.
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019
Výzva MAS č.

Stručný popis zaměření
výzvy

FICHE 1: Podpora investic
do živočišné a rostlinné
výroby
FICHE 2: Podpora
3. Výzva MAS
Moravská cesta zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
- PRV
FICHE 3: Podpora oživení
řemesel, živností, malých a
středních firem a služeb

Plánované
Finanční alokace
datum
plánované výzvy vyhlášení výzvy
celkem v CZK
MAS
588 414

1 015 041

2 443 143

01/2019

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly vyhlášeny v roce 2016 celkem 3 výzvy:
I. Výzva – podpora sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování a komunitních center,
I. Výzva – podpora prorodinných opatření, I. Výzva – podpora zaměstnanosti. V rámci
těchto výzev bylo přijato celkem 8 projektů, které byly vybrány k podpoře, ale nakonec
jeden žadatel z realizace projektu odstoupil.

V rámci OP Zaměstnanost bylo realizováno 7 projektů celkem ve 4 obcích. Ve městě Litovel
byl realizován příměstský tábor ze strany TJ Vodní sporty Litovel a dále byla podpořena
Charita Litovel, která poskytuje 2 nové sociální služby (Charitní poradna NEDLUŽÍM a Jiloro
Srdíčko sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). V obci Náklo se realizují také 2
projekty a to příměstský tábor, který pořádá RKC Housátko a dále obec Náklo, která
poskytla v rámci projektu dvěma uchazečům o zaměstnání možnost rekvalifikace a
následné zaměstnání na obci a získání praxe. V obci Horka nad Moravou byl také podpořen
příměstský tábor se zaměřením na házenou. Z obce Křelov – Břuchotín požádalo o dotaci
Sdružení EDUKOL, které v rámci projektu cílí na pomoc osobám, které mají zájem o
podnikání s osamostatněním se na trhu práce. Na celém území MAS Moravská cesta je
realizován projekt ze strany organizace Mobilní hospic – Nejste sami, který nyní poskytuje
služby v území MAS. V obci Luká nakonec projekt realizován nebyl, protože žadatel se
rozhodl odstoupit od realizace.
OPERAČNÍ
PROGRAM

ALOKACE

SCHVÁLENO V
ROCE 2017

SCHVÁLENO V
ROCE 2018

ČERPÁNO V %

OPZ

10 309 000

7 355 555

0

71%

Pro OP Zaměstnanost byla vyčleněna alokace 1 0309 000 Kč a vyčerpáno je prozatím 71
%. Jelikož MAS Moravská cesta vyhlašovala výzvy mezi prvními a daří se úspěšně
realizovat projekty v území, tak získala ze strany Řídícího orgánu OP Zaměstnanost další
finanční alokaci na nové výzvy. Další výzvy budou vyhlášeny v roce 2019 a níže je uveden
předběžný harmonogram.

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019
Výzva
MAS č.
3
4

5

Název a stručný popis
zaměření výzvy
PODPORA
PRORODINNÝCH
OPATŘENÍ
PODPORA
ZAMĚSTNANOSTI
PODPORA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB, AKTIVIT
SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ A
KOMUNITNÍCH CENTER

Finanční alokace
plánované výzvy celkem v CZK

Plánované
datum vyhlášení
výzvy MAS

3 953 445

24. 4. 2019

5 000 000

24. 4. 2019

4 000 000

24. 4. 2019

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny 2 výzvy: 1. Výzva IROP
(2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek – MAS Moravská
cesta a 2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství v regionu – MAS Moravská cesta. V těchto
výzvách bylo celkem přijato 12 žádostí o dotaci a všechny projekty byly vybrány k podpoře
ze strany MAS Moravská cesta.

V rámci výzev IROP byly realizovány projekty celkem ve 12 obcích. Projekty na podporu
školství proběhly v 5 obcích (Bílá Lhota, Horka nad Moravou, Litovel, Štěpánov a Skrbeň)
a celková výše dotace v této oblasti do území MAS dosáhla 10 202 998,61 Kč. V rámci
podpory školství byly vybaveny a opraveny učebny v základních školách. Projekty na
zvýšení bezpečnosti, opravu a výstavbu cyklostezek byly situovány do 7 obcí (Bouzov,
Strukov, Červenka, Dubčany, Pňovice, Střeň a Příkazy) a celková výše dotace v tomto

opatření dosáhla 16 947 999, 97 Kč. Cílem realizací těchto projektů byla výstavba chodníků
a zastávek a také oprava cyklostezky.
OPERAČNÍ
PROGRAM

CELKEM

SCHVÁLENO V
ROCE 2017

SCHVÁLENO V
ROCE 2018

ČERPÁNO V %

IROP

42 370 000

27 150 999

0

64%

Pro IROP je vyčleněná alokace v celkové výši 42 370 000 Kč a v roce 2018 je vyčerpáno
64 %. Výbor spolku rozhodl, že na zbývající alokaci bude vyhlášena výzva zaměřená na
Podporu školství. V roce 2019 bude vyhlášena i výzva na Podporu sociálních služeb.
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019
Výzva MAS
č.

3

4

Název a stručný popis
zaměření výzvy
3. Výzva IROP (2019) Podpora sociálních služeb
- MAS Moravská cesta
4. Výzva IROP (2019) –
Podpora školství v regionu
– MAS Moravská cesta

Finanční alokace
plánované výzvy celkem v CZK

Plánované
datum
vyhlášení
výzvy MAS

8 474 000

2/2019

6 745 001

10/2019

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v roce 2018 vyhlášena 1. Výzva Výsadby dřevin na nelesní půdě - MAS Moravská cesta. Celkem byla přijata jedna žádost
o dotaci a tato byla také podpořena ze strany MAS.

V rámci první výzvy OPŽP – Výsadba dřevin na nelesní půdě byl přijat projekt města
Litovel, který je zaměřen na Revitalizaci historické aleje z Litovel na Nové Zámky (část 1 a

2 na k.ú. Litovel). Cílem projektu je navrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný
prvek v podobě aleje doprovázející komunikační spojnici mezi Litovlí a historickým areálem
zámku a hospodářského dvora na Nových Zámcích. Celková výše dotace činí 1 164 514
Kč.
VÝZVA
1. Výzva Výsadby
dřevin na
nelesní půdě MAS Moravská
cesta (2018)

OBEC

NÁZEV
PROJEKTU

Město
Litovel

Revitalizace
historické aleje z
Litovle na Nové
Zámky, část 1 a
2 na k.ú. Litovel

ŽADATEL SEKTOR

Město
Litovel

OBEC

CELKEM

CELKOVÁ
VÝŠE DOTACE

1 164 514,00

1 164 514,00

Celková alokace pro podporu tohoto opatření činí 4 206 000 Kč a nyní je vyčerpáno 28 %.
V následujícím roce proto bude vyhlášena další výzva na toto opatření.
OPERAČNÍ
PROGRAM
OP ŽP
Výsadby dřevin na
nelesní půdě

OP ŽP
Realizace ÚSES

OP ŽP
Realizace sídelní
zeleně

CELKEM

SCHVÁLENO V
ROCE 2017

SCHVÁLENO V
ROCE 2018

ČERPÁNO V
%

4 206 000

0

1 164 514

28%

5 000 000

0

0

0%

5 000 000

0

0

0%

Jak již bylo zmíněno, v roce 2019 bude vyhlášena výzva na Výsadby dřevin na nelesní
půdě, ale budou také vyhlášeny nové dvě výzvy, jelikož MAS získala finanční alokaci na
další dvě podporovaná opatření v rámci SCLLD – Realizace ÚSES a Revitalizace funkčních
ploch a prvků sídelní zeleně.
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019
Finanční
Plánované
Název a
alokace
Výzva
datum
Ukončení
stručný popis
plánované
MAS
Aktivity
vyhlášení
příjmu
zaměření
výzvy č.
výzvy
žádostí
výzvy
celkem v
MAS
CZK

2

Výzva MAS
Moravská cesta
– OPŽP –
Realizace ÚSES

Realizace ÚSES:
• založení biocenter a
biokoridorů ÚSES nebo jejich
částí
• zlepšení funkčního stavu
biocenter a biokoridorů
ÚSES, realizace interakčních
prvků podporujících ÚSES

5 000 000

2/2019

5/2019

3

Výzva MAS
Moravská cesta
– OPŽP –
Realizace sídelní
zeleně

Zakládání/obnova funkčně
propojených ploch a prvků
veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a
ploch)

5 000 000

2/2019

5/2019

4

Výzva MAS
Moravská cesta
– OPŽP výsadby dřevin
II.

Výsadby na nelesní půdě
zahrnující:
• založení biocenter a
biokoridorů ÚSES nebo jejich
částí,
• zlepšení funkčního stavu
biocenter a biokoridorů
ÚSES, realizace interakčních
prvků podporujících ÚSES,
• liniové a skupinové
výsadby dřevin (stromořadí,
remízy, založení nebo
obnova krajinného prvku),
výsadby posilující
ekologicko-stabilizační
funkce významných
krajinných prvků,

3 041 486

5/2019

10/2019

7.3 Místní akční plán pro ORP Litovel II
MAS Moravská cesta je od 1. 1. 2018 realizátorem projektu Místní akční plán (MAP)
vzdělávání pro ORP Litovel II. V letech 2016 a 2017 realizovala projekt MAP vzdělávání pro
ORP
Litovel
I.
Veškeré
informace
o
projektu
jsou
zveřejňovány
zde:
http://www.moravska-cesta.cz/mapII/. Výraznou změnou mezi projekty MAP I a MAP II je
zejména to, že v rámci MAP II máme oficiálně zapojeny školy v celém území MAS, nejen
v území ORP Litovel. Jedná se tedy o školy v obcích Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Cholina,
Haňovice, Litovel, Luká, Pňovice, Střeň, Náklo, Slavětín, Vilémov, které jsou v území ORP
Litovel a také o školy v obcích území ORP Olomouc – Příkazy, Horka nad Moravou, Křelov
- Břuchotín, Štěpánov, Liboš a Skrbeň.
V rámci roku 2018 proběhlo v projektu MAP vzdělávání pro ORP Litovel II několik aktivit:
Tab. Přehled důležitých momentů v rámci projektu MAP vzdělávání pro ORP
Litovel II
TERMÍN
13.3.2018
15.3.2018
26.3.2018
17.4.2018
25.4.2018
15.5.2018
15.5.2018
15.5.2018
15.5.2018
4.6.2018
6.6.2018
6.6.2018
6.6.2018
6.6.2018
18.7.2018
1.9.2018
13.9.2018
14.9.2018
23.9.2018
15.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
17.10.2018
17.10.2018

NÁZEV AKCE
Metodické setkání se zaměřením na výměnu zkušeností – inkluze
Setkání zástupců škol a školských zařízení projektu
Valná hromady – seznámení členů MAS s realizací projektu MAP
Setkání Řídícího výboru MAP
Výbor spolku – seznámení členů výboru spolku s realizací MAP
Jednání PS pro financování
Jednání PS pro rovné příležitosti
Jednání PS pro rozvoj ČG
Jednání PS pro rozvoj ČG
Setkání zástupců škol a školských zařízení projektu
Jednání PS pro financování
Jednání PS pro rovné příležitosti
Jednání PS pro rozvoj ČG
Jednání PS pro rozvoj ČG
Výbor spolku – seznámení členů výboru spolku s realizací MAP
Zahájení realizace programů SDRUZENÍ D na školách
Exkurze za vzděláváním
Exkurze za vzděláváním
Akce pro zástupce škol, rodiče a děti v rámci implementace – setkání s regionálními
producenty a firmami
Setkání Řídícího výboru MAP
Jednání PS pro financování
Jednání PS pro rovné příležitosti
Jednání PS pro rozvoj ČG
Jednání PS pro rozvoj ČG

24.10.2018 Výbor spolku – seznámení členů výboru spolku s realizací MAP
Akce pro rodiče v rámci implementace – spolupráce s regionálními producenty,
6.11.2018
firmami
7.11.2018 Rozšířené jednání PS pro rozvoj ČG
22.11.2018 Rozšířené jednání PS pro rozvoj MG
10.12.2018 Jednání PS pro rozvoj ČG
10.12.2018 Jednání PS pro rozvoj ČG
13.12.2018 Setkání zástupců škol a školských zařízení projektu
13.12.2018 Setkání zapojených subjektů k tvorbě publikací v rámci implementace
Vysvětlivky: PS = pracovní skupina, ČG = čtenářská gramotnost, MG = matematická gramotnost

Aktivity pořádané v rámci projektu:


Setkávání zástupců školských zařízení

Pravidelně v rámci projektu pořádáme společné setkávání zástupců školských zařízení
v našem území. Na těchto setkáváních jsou řešena aktuální témata v realizaci projektu.
Jsou zde také představovány další aktivity MAS. Společná setkávání jsou vedena formou
diskuze a předávání zkušeností z praxe.

15. 3. 2018 – Setkání zástupců
škol Náklo


13. 12. 2018 – Setkání
zástupců škol Sobáčov

Informování Výboru spolku MAS o projektu

Pravidelně informuje Výbor spolku MAS o aktivitách projektu, zrealizovaných a
připravovaných akcí a o administrativním postupu zpráv a realizaci a žádostí o průběžnou
platbu projektu.


Setkávání Řídícího výboru MAP

Řídící výbor projektu tvoří devatenáctičlenný tým, který je složen ze zástupců
nejdůležitějších aktérů ve vzdělávání v území. Řídící výbor je hlavním rozhodovacím
orgánem projektu a schvaluje veškeré jeho výstupy.

17. 4. 2018 – Setkání ŘV Náklo



Setkávání pracovních skupin

V rámci projektu se pravidelně pořádají jednání ustanovených pracovních skupin. Je
zřízena pracovní skupina pro financování, pracovní skupina pro rovné příležitosti, pracovní
skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a pracovní
skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.


Implementační aktivity

Vzdělávací a preventivní programy
V rámci implementačních aktivit realizujeme ve spolupráci se SDRUZENÍM D vzdělávací a
preventivní programy na školách zapojených do projektu. Jedná se o programy se
zaměřením na zvládání neúspěchu, na rozvoj potenciálu každého žáka a na programy se
zaměřením na čtenářskou gramotnost. V prvním kole přihlášek pro období školního roku
2018/2019 si školy vybraly programy v celkové výši 430 000,- Kč, které budou
zrealizovány a hrazeny právě z našeho projektu přímo na školách.

Realizace vzdělávacích a preventivních programů na školách
(Červenka, Horka nad Moravou)
Exkurze za vzděláváním
Jedná se o exkurze se zaměřením na sdílení zkušeností a ukázky dobré práce. V roce 2018
jsme uskutečnili výjezdní exkurzi za vzdělávání do regionu MAS Šumperského venkova, a
to v termínu 13 – 14. 9. 2018. Exkurze se celkem účastnilo 22 osob. Navštívili jsme
postupně několik zajímavých a různorodých škol – ZŠ a MŠ Dolní Studénky (malotřídní
vesnickou školu), ZŠ a MŠ Hrabišín (úplnou venkovskou školu) a ZŠ Šumperk, Vrchlického
22 (úplnou městskou školu s rozšířenou výukou informatiky).
Akce se zaměřením na regionální identitu

23. 9. 2018 - Akce pro rodiče a
děti, Fort Křelov

V rámci aktivity „implementační aktivity se
zaměřením
na
regionální
identitu“
spolupracujeme s producenty a výrobci
certifikovanými značením HANÁ regionální
produkt, jehož jsme koordinátory. V roce
2018 proběhly celkem 2 takové akce a to 23.
9. 2018 na Fortu v Křelově-Břuchotíně a 6.
11. 2018 na zámku v Čechách pod Kosířem.
Smyslem akcí je propojit školství v území
s regionálními výrobky. Dostat tyto výrobky a
jejich zpracovatele do podvědomí dětí, rodičů
a pedagogů.

Čtenářské a matematické/logické krabice do škol
Pracovní skupiny projektu se zaměřením na čtenářskou a matematickou gramotnost
vytvořily v území společnou aktivitu s názvem čtenářské a matematické/logické krabice do
škol. Jedná se krabice putovního charakteru, které budou moci využívat od roku 2019
všechny školy zapojené do projektu. Obsahem čtenářských krabic jsou knihy nejrůznějších
žánrů. ZŠ Horka nad Moravou bude také školám v rámci aktivity nabízet otevřené hodiny
se zaměřením na čtenářství, které budou obsahovat náslech a následný rozbor.
Matematické krabice obsahují logické hry, pomůcky pro výuku obsahu a objemu těles a
pro výuku zlomků. Smyslem krabic je, aby si pedagogové a žáci jednotlivých škol v území
projektu vyzkoušeli práci s pomůckami, které podporují rozvoj čtenářství nebo logického
myšlení, jsou nákladnější, a ne každá škola je tedy může využívat.

7. 2. 2018 – Představení putovních krabic školám, Horka nad
Moravou
Regionální publikace
V rámci projektu jsme v roce 2018 začali pracovat na dvou regionálních učebnicích pro
školy. Jedná se o prvouky z území MAS čili území projektu a učebnici hanáčtiny. Práce na
publikacích bude pokračovat v roce 2019 a na konci roku 2019 by měly být hotovy.


Pravidelná prezentace v médiích a na konferencích
Pravidelně zveřejňujeme informace o projektu v tištěných
médiích – Noviny Doma Hané, Zpravodaj Moravskou cestou,
Litovelské
Noviny.
Aktivně
prezentujeme
projekt
na
facebookovém profilu dostupném na webové stránce
http://www.facebook.com/mapvzdelavaniproorplitovelII.
V průběhu roku také proběhla tisková konference k projektu
v budově Olomouckého kraje a aktivity projektu byly
prezentovány na Místní krajské konferenci projektu Strategické
řízení a plánování na školách v území (SRP) v Ostravě. Proběhlo
také živé vysílání o aktivitách projektu v Českém rozhlase
Olomouc.

21. 11. 2018 –
Místní krajská
konference SRP
Ostrava

7.4 Spolupráce a podpora škol na území MAS Moravská cesta
Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta je jedním z opatření v rámci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje - Demê furt dopředô a necófnem... V roce 2018 sice
nebyla vyhlášená žádná výzva v rámci integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), pokračovala ale tzv. animace škol v rámci projektů zjednodušeného vykazování
tzv. šablon Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT). Animace škol se
zaměřuje na bezplatné konzultace a pomoci s přípravou projektových žádostí, jejím
podáním, následnou realizací projektů a administrací právě v rámci výzev zjednodušených
projektů.
V roce 2018 probíhala tato služba v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Zde se jednalo o pomoc s již
realizovanými projekty. Cílem první výzvy byla podpora mateřských a základních škol v
měkkých aktivitách (vzdělávání, personál-ní podpora, doučování, kluby...). Celkem do
výzvy šablon I podalo z území MAS žádost o podporu 12 subjektů. Všechny tyto subjekty
byly podpořeny, a to v celkové hodnotě 7 887 908,00 Kč.
V roce 2018 bylo možné předkládat projekty do navazující výzvy s názvem „Šablony II“.
Podmínkou v navazujících šablonách je, že pokud škola již realizovala projekt předchozí,
je nutné, aby již byl ukončen. Šablony II jsou určeny pro mateřské a základní školy, stejně
tak, jako tomu bylo u jejich předchůdců, nově jsou ale také pro základní umělecké školy,
střediska volného času, školní kluby a školní družiny. Ke konci roku 2018 z území MAS
podalo žádost o podporu do této výzvy prozatím 5 subjektů. Celkově si tyto subjekty ke
konci roku 2018 požádaly o částku 3 348 305,00 Kč.

Nejčatěji využívané šablony v území MAS
Personální podpora (školní asistent, školní
psycholog, školní speciální pedagog, chůva)

4%

Vzdělávání pedagogických pracovníků
(čtenářská, matematická gramotnost, inkluze,
ICT, polytechnika, osobnostní rozvoj)

7%
25%

11%

Projektový den (mimo školu, ve škole)

Využití ICT ve vzdělávání

14%
21%
18%

Kluby pro žáky ZŠ (čtenářský, zábavné logiky,
badatelský)
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání

Odborně zaměřená tematická setkávání a
spolupráce s rodiči

7.5 Regionální značení „HANÁ regionální produkt®“
MAS Moravská cesta byla na valné hromadě ARZ (v roce 2011) přijata
jako patnáctý člen Asociace regionálních značek a jmenována
regionálním koordinátorem značení domácích výrobků „HANÁ regionální
produkt®“.

V rámci roku 2018 proběhla dvě jednání certifikační komise (duben a listopad):
Ochranná známka „HANÁ regionální produkt®“ byla udělena dalším zájemcům a
rozhodla o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost značky vypršela:
Zasedání certifikační komise – 24. 4. 2018:
Přidělené certifikáty – výrobky:






Farma Pohořanská koza –Brogowská Barbara-Pohořany–Kozí sýry
Barkona Snails s.r.o. –Olomouc –Léčivé a jedlé houby –sadby / Houbové doplňky
stravy sbetaglukany
Šufánek s.r.o. –Olomouc –Dýňové semínko / Pesto z dýňových semínek s kešu
ořechy
Ing. Jiří Hudeček –Plumlov –Med přímo od včelaře
Hanácká pálenice Těšetice s.r.o. –Těšetice –Bylinný likér Jakamarus

Farma Pohořanská koza – Kozí sýry

Šufánek s.r.o. – Dýňové semínko /
Pesto z dýňových semínek s kešu
ořechy

Barkona Snails s.r.o. – Léčivé a jedlé
houby – sadby / Houbové doplňky
stravy s betaglukany

Ing. Jiří
Hudeček –
Med přímo od
včelače

Hanácká pálenice
Těšetice s.r.o. –
Bylinný likér
Jakamarus

Obnovené udělení certifikátů - výrobky:








Hospodářské družstvo Určice –Určice – Jablka
Marta Vaníčková–Olomouc –Přírodní mýdla z Hané
Ing. Leoš Letocha, Ph.D. –Bělkovice –Lašťany –Med z rodinné farmy Letocha
Ing. Ludvík Zapletal–Osek nad Bečvou –Med–Včelařství Zapletal
MVDr. Václav Osička–Nový dvůr, Červenka –Mléčné výrobky z Doubravského
dvora
Lenka Glosová–Čokoládovna –Přerov –Čokoláda
Stanislava Zapletalová–Bochoř –Bochořské sváteční okurky









Stanislava Zapletalová–Bochoř –Hanácká bonboniéra
Uzeniny Zajíček s.r.o.–Prostějov –Vrahovice –Zajíčkova tlačenka / Zajíčkova
klobása
Mgr. Jarmila Bednářová–Laškov –Produkty z česneku
Green Tree Food s.r.o.–Prostějov – Cibulády
HERBA LENA Group s.r.o.–Chropyně – Sirupy
Ing. Zlata Mádrová – Zlatá farma–Štětovice –Mléčné výrobky ze Zlaté farmy
Lukáš Drlík – Levandulový statek–Bezděkov–Bezděkovská levandule

Obnovené udělení certifikátů – služby:


Restaurace Záložna, Příkazy

Zasedání certifikační komise – 1. 11. 2018:
Přidělené certifikáty – služba:
 KAVÁRNA NA KOPEČKU –Svatý Kopeček, Olomouc

Obnovené udělení certifikátů – řemeslné a textilní výrobky:




NOE s.r.o.–Lipník nad Bečvou –Hračky NOE
Milena Ševčíková–Olomouc–Plstěné výrobky
Jana Petříková–Štěpánov – Malované hedvábí a batika

Obnovené udělení certifikátů – potraviny a zemědělské produkty:











Syrmex spol. s r.o.–Osek nad Bečvou –Pařené sýry
Zemědělské družstvo Senice na Hané–Mléčné výrobky z Hané
ÚSOVSKO FOOD a.s.–Úsov – Fit müsli šťavnatá / Fit Bio müsli jablko
TAGROS, a.s.–Troubelice –Jablka
Šufánek s.r.o.–Oříšková másla – Lískový ořech – čokoláda / Arašídy –čokoláda–
Olomouc
BARKONA SNAILS s.r.o.–Šnečí delikatesy –Olomouc
Leo Czabe–Med (med květový a medovicový) –Šternberk
CHOMOUT s.r.o. –Pivo –Olomouc – Chomoutov
Svatokopecké pivo–Svatý Kopeček – Olomouc
Pivo-Petr Melichárek-Pivovárek Melichárek-Horka nad Moravou – Pivo Melichárek

Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační komise, kterou tvoří zástupci
místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti.
Zaměřuje se především na základní kritéria, podporující místní původ, kvalitu, šetrnost k
životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Regionální značka garantuje
zákazníkům původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke
zviditelnění místní produkce.

11-ti členná certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců místních akčních skupin,
sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti.
Od začátku března 2011 - dosud, kdy je MAS Moravská cesta členem Asociace
regionálních značek, získalo regionální značku „HANÁ regionální produkt®“ 77
výrobků a 5 služeb.
Výrobky se značkou HANÁ regionální produkt® nabízí otevřený kamenný obchod v centru
Olomouce (ul. Úzká, za Priorem). Prodejna nabízí kromě specialit z Hané také originální
produkty z Jeseníků, Moravské brány, Moravského krasu, Moravského Kravařska. Na svém
štítu nese název: „To pravé z HANÉ i odjinud…“
Akce, propagace projektu a značky „HANÁ regionální produkt“ v roce 2018:
- Tvarůžkový festival Olomouc – duben 2018, EKOjarmark v Olomouci (jarmark
řemeslných produktů) – květen 2018
- Garden Food Festival – 2018
- Země živitelka v Českých Budějovicích - srpen 2018
- Den MAS Moravská cesta – Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově – září 2018
- Setkání s výrobci – Zámek Čechy pod Kosířem – listopad 2018
- Hanácké farmářské trhy v Litovli (červen 2018)
- Adventní slavnost v Bílé Lhotě – jarmark řemeslných produktů – prosinec 2018
- Tiskové zprávy – průběžně (Olomoucký kraj, MF Dnes, SPOV, Idnes – Olomoucký
kraj, ARZ, webové stránky a zpravodaje MAS, obcí …)
- Katalogové lístky
- Noviny Doma na Hané
- Příspěvky a propagace v novinách Doma v regionech

Zpravodaj Moravskou
cestou (Zima 2018)

Noviny Doma na Hané
(2018)

Garden Food Festivaly 2018

Olomoucký tvarůžkový festival 2018

Setkání certifikovaných výrobců – Zámek Čechy pod Kosířem

7.6 Propagační akce MAS Moravská cesta
Hanácké farmářské trhy a řemeslný jarmark v Litovli (9. 6. 2018)
Farmářské trhy v Litovli odstartovaly v červnu na náměstí a
konaly se u příležitosti Hanáckých Benátek. Návštěvníci si zde
mohli nakoupit a ochutnat kvalitní regionální produkty a
řemeslné výrobky. Vánoční hody se pak konaly na hlavním
náměstí Přemysla Otakara. Na akcích se představili i držitelé
regionálních značek Haná regionální produkt®, Jeseníky
originální produkt® a Moravská brána regionální produkt®.
Výrobci nabízeli sýry, koření, uzené výrobky, perníčky, med,
čokoládu, mošty, hračky, textilní výrobky, smetáky a kartáče z
přírodních žíní, dřevěné dekorace, šperky. Hanácké farmářské
trhy v Litovli pořádá MAS Moravská cesta ve spolupráci s městem
Litovel a Městským klubem Litovel.

Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově (23. 9. 2018)
Zářijové nedělní odpoledne na Fortu XVII. v Křelově patřilo již
tradiční akci s názvem Podzimní slavnost regionálních produktů a
ukázky řemesel, jednalo se již o čtvrtou akci. Návštěvníci, kteří na
akci zavítali, měli možnost shlédnout ukázky tradičních řemesel.
V odpoledních hodinách vystoupila legendární olomoucká kapela TAK
CO? Program nezapomněl ani na dětské návštěvníky, pro které bylo
připraveno pohádkové divadlo ze strany Studia Divadlo bez kliky, a
dále si děti mohly vyzkoušet živé hry připravené prostřednictvím
rodinného centra Křelovský Kaštánek o. s. a Komunitním centrem
Housátko. V neposlední řadě mohli návštěvníci shlédnout žonglérské
představení. Občerstvení bylo zajištěno ve stylu regionálních specialit
– skvělé sýry z domácích sýráren, výtečné domácí uzeniny a masné
výrobky, křupavé pečivo z domácí pekárny. V průběhu celé akce se konal jarmark
regionálních produktů pod patronací značek HANÁ regionální produkt® a Jeseníky originální
produkt®.

Adventní slavnost v Bílé Lhotě (2. 12. 2018)
MAS Moravská cesta společně s obcí Bílá Lhota pořádala Adventní
slavnost s vánočním jarmarkem a koncertem dětí Základní školy.
Akce se konala první adventní neděli 2. prosince od 15 hodin v obci
Bílá Lhota v kulturním domě. Během odpoledne vystoupily děti
z Mateřské a Základní školy Bílá Lhota. Dále byla připravena
Mikulášská nadílka pro děti.
Na vánočním jarmarku byly nabízeny sýry, cukroví, sušené květiny
a ozdoby, keramika, svíčky, malované sklo, tkané výrobky,
kvasové a celozrnné pečivo, skleněné figurky, vitráže, a další
výrobky s vánoční tématikou.

Olomoucký tvarůžkový festival
V termínu 21. a 22. dubna 2018 se konal již třetí ročník
Olomouckého tvarůžkového festivalu na Horním a Dolním
náměstí v Olomouci. Návštěvníci mohli ochudnuta speciality
připravované z tvarůžků a dále také navštívit řemeslný
jarmark, na kterém se prezentovali držitelé značky HANÁ
regionální produkt a JESENÍKY originální produkt. Festival byl
doplněn o bohatým kulturním programem. Během víkendu se
na scéně objevila cimbálová muzika, skupiny The Tap Tap a
BUTY. Pro nejmenší bylo připraveno představení divadla
Tramtarie, kouzelnická či žonglérská show, vystoupení Čiperků
dále byla připravena vědecká show ze strany Pevnosti poznání.

Garden Food Festivaly Olomouc, Ostrava, Zlín, Rožnov pod Radhoštěm
V roce 2018 se konaly již tradiční kulinářské festivaly - Garden
Food Festival. Na festival zavítalo více než 10 tisíc návštěvníků a
byli pro ně připraveny dvě novinky. Nyní mohli návštěvníci poprvé
platit elektronicky prostřednictvím obdržených čipů a druhou
novinkou byla mobilní restaurace WHEELS šéfa Zdeňka Pohlreicha
– návštěvníci si mohli předem zarezervovat tříchodové degustační
menu. Své menu nabízelo několik desítek restaurací z regionu. Návštěvníci mohli ochutnat
tradiční menu nebo i exotické chody. Součásti festivalu byla i regionální sekce, ve které se
prezentovali regionální producenti z Hané, Jeseníků.

8. Finanční zpráva za rok 2018 – Informace z finančního výkazu – ke dni
31.12.2018 (v tis. Kč) a Zpráva auditora

