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1. Úvodní slovo
Právě jste se pustili do čtení Výroční zprávy MAS Moravská cesta z.s., která rekapituluje
aktivity MAS v roce 2019.
Čím začneme? Od konce roku 2016 se věnujeme realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje s názvem Demê furt dopředô a necófnem. Za tu dobu jsme vyhlásili 15
výzev ve čtyřech operačních programech a podpořili tak 67 projektů.
Velmi nás těší, že jsme za „zodpovědné a rychlé“ čerpání finančních prostředků obdrželi
další peníze z operačních programů Zaměstnanost a Životní prostředí, následně také
z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu, díky
kterým jsme mohli podpořit nové projekty žadatelů.
Naší významnou cílovou skupinou jsou školy, s nimiž intenzivně pracujeme. Nad rámec
výše zmíněných aktivit pomáháme se zpracováním tzv. šablonových projektů. Školám, jež
nás oslovily, poskytujeme tento servis zcela zdarma.
V rámci Místních akčních plánů (MAP) vzdělávání II se pohybujeme po celém území MAS.
Pomáháme školám ve společných a sdílených aktivitách, jakými jsou exkurze, školení a
další vzdělávací akce. Zábavná prvouka, na které se podílel kolektiv autorů, je napsaná a
čeká na své vydání, pokračujeme ve spolupráci s olomouckým Sdružením D, které v
regionu dělá radost s Příběhy pana Tydýta a dalšími aktivitami.
Zábava, dobroty a jiné značkové věci z Hané
Daří se nám pořádat příjemné a osvědčené akce pro regionální výrobce a obyvatele.
Pochvalu sklízíme od našich producentů za Tvarůžkový festival v Olomouci, který se koná
vždy v dubnu. Dobrá zábava nechyběla v srpnu na akci Koniny, kterou jsme organizovali
ve spolupráci s Hanáckým skanzenem v Příkazech a Studiem Bez Kliky. V prosinci se již
tradičně konala oblíbená Adventní slavnost v Bílé Lhotě.
Když je řeč o značce Haná regionální produkt, tak té se vede přímo náramně. Na seznamu
má v roce 2019 83 výrobců a sedm služeb, kterých přibývá. Těší nás, že máme další tři.
Jsou jimi Penzion Sobáčov, Litovelská kavárna a Wellness Penzion u Grygarů z Lipníka nad
Bečvou. Certifikační komise zasedala v roce 2019 dvakrát. Podruhé se sešla v listopadu v
Penzionu Sobáčov a účastníci si pochvalovali i zajímavé školení o marketingu a propagaci.
A co plánujeme v roce 2020?
Čeká nás spousta pěkné práce. Hodláme rozdělit peníze, které jsme dostali navíc z
Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). V prvním případě pravděpodobně podpoříme nezemědělské podnikatele a
neziskové organizace, v tom druhém školství v regionu MAS MC. Těšíme se také na
pokračování další spolupráce se školami.
Sledujte naše webové stránky www.moravska-cesta.cz. Věříme, že nápadů na rozvoj a
možností, jak na to, budeme mít dost. Děkujeme, že se na nás obracíte s důvěrou a dáváte
nám zpětnou vazbu, která je pro nás známkou toho, že jsme na správném místě.
Julie Zendulková,
předsedkyně Moravská cesta, z. s.

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

Území MAS Moravská cesta se nachází severozápadně
od Olomouce a tvoří přirozenou spojnici tří oblastí. Tou
první je nížinaté Litovelské Pomoraví, kde převažují
obce příměstského charakteru. Na severozápad leží
město Litovel a okolní obce, které tvoří mikroregion
Litovelsko a jsou součástí národopisného území Haná,
jež se rozprostírá v povodí řeky Moravy. Jde o
významnou zemědělskou oblast, jejíž část najdeme
v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mluví
se zde typickým hanáckým nářečím. 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 přezdívané Hanácké Benátky, přírodní
zajímavosti Mladečské a Javoříčské jeskyně, arboretum
v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale také
muzea, která připomínají život našich předků (Muzeum
tradic a řemesel Bouzovska, Muzeum Litovelska,
Národopisné muzeum Cholina, Hanácké skanzen
v Příkazích, První muzeum harmonik v Litovli).

MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo
zemědělcům na území 22 obcí. Největší z nich je město Litovel, nejmenší vesnice
Strukov. Některé obce mají ještě místní části. Bouzov jich má dokonce 13, Litovel 11, Bílá
Lhota sedm a Luká šest.
Členská základna má 59 členů, z nichž 25 zastupuje veřejný, 12 podnikatelský a 22
neziskový sektor. Všechny spolupracují ať už při přípravě a realizaci 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 náležejících k ORP Litovel, Olomouc
a Šternberk v západní části Olomouckého kraje. Celková rozloha území je 28 296 ha. Žije
zde 31 960 obyvatel (stav – ČSÚ, 1. 1. 2019). Na základě analýzy vývoje počtu obyvatel
byla vypočtena také hustota zalidnění v jednotlivých obcích a následně celková průměrná
hustota zalidnění na mapě MAS, která v roce 2019 dosahuje hodnoty 112,95 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)
1137
1 822
62,40
1500
4 231
35,45
1430
1 130
126,55
245
344
71,22
452
280
161,43
2488
1 194
208,38
741
899
82,42
1746
791
220,73
638
430
148,37
9810
4 640
211,42
867
1 484
58,42
268
214
125,23
758
1 207
62,80
1515
1 146
132,20
975
1 636
59,60
1315
1 397
94,13
1184
788
150,25
206
490
42,04
146
53
275,47
604
581
103,96
3506
2 684
130,63
429
855
50,18
31 960
28 296
112,95

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 1. 1. 2019)

5. Seznam členů MAS Moravská cesta
Tabulka 3 - Seznam členů MAS Moravská cesta (31. 12. 2019)

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

Bc. Pavla Kubová

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. 2019 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 regionu zaměřeného
především na nové formy zlepšování kvality života, 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

Členové

Julie Zendulková
Marek Ošťádal
Alena Sedlářová
Tomáš Spurný
David Kočí
Bc. Pavla Kubová
Libor Tandler

Přátelé Sobáčovského rybníka
Obec Náklo
Obec Bílá Lhota
Obec Skrbeň
Obec Měrotín
Zemědělské družstvo Haňovice
Libor Tandler

Mgr. Zdenka Frištenská

Muzejní společnost Litovelska, z. s.

Mgr. Michal Krátký

Sagittaria - sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy
Stalagmit, a.s.
Haňovští (spolek pro zachování
kulturních a společenských tradic)

Zdeněk Olbert
Martina Koudelná

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

Sféra
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PO
PO
PO
PO
PO

7. Přehled činností MAS v roce 2019
7.1 Spolupráce s MAS
Vytvořit Metodiku monitoringu a evaluace MAS, na které má docházet k vyhodnocování
strategií komunitně vedeného místního rozvoje území a vzájemnému srovnání realizace
Strategických plánů Leader MAS, bylo cílem projektu EMI 6. Skončil v květnu 2015 a
zapojilo se do něj 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. Silnou stránkou projektu bylo společné sledování vybraných
indikátorů ve třech pilířích udržitelného rozvoje – ekonomickém, sociálním a
environmentálním. Z hlediska finančního byl vytvořen tzv. Index finančního přínosu MAS
pro rozvoj regionu.
I když projekt EMI 6 skončil, partnerství šesti MAS se udrželo. Během roku 2019 se
uskutečnila další společná jednání, jež sloužila zejména k předávání zkušeností v oblasti
realizace SCLLD a projektu MAP vzdělávání. V prvním případě se diskutovalo o vyhlašování
výzev v OP Zaměstnanost, IROP, PRV a OPŽP, dále o zkušenostech s hodnocením přijatých
projektů. Diskuse byla vedena v rovině metodické, ale i z hlediska práce v systému
MS2014+ a především na portálu CSSF.

7.2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje s názvem Demê furt dopředô a necófnem...
schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 1. 11. 2016. Ještě v témže roce vyhlásila MAS
Moravská cesta první výzvy. Jejich přehled i přehled všech projektů z let 2016–2019
naleznete dále v textu v mapách a tabulkách.
MAS Moravská cesta vyhlásila 7. 1. 2019 3. výzvu PRV, uskutečnil se také seminář pro
žadatele. Příjem projektů spadal do období od 9. 3. do 8. 4., poté následovalo hodnocení.
V OPŽP vyhlásila MAS dne 14. 2. dvě výzvy zaměřené na Územní systém ekologické
stability (ÚSES) a na realizaci Sídelní zeleně, poté se uskutečnily semináře pro žadatele.
V rámci IROP – Podpora sociálních služeb vyhlásila MAS 3. výzvu dne 3. 6., seminář pro
žadatele se konal v červenci. V OP Zaměstnanost byly dne 24. 4. vyhlášeny celkem tři
výzvy.
Orientují se na podporu prorodinných opatření, zaměstnanost, a nakonec i na
podporu sociálních služeb, komunitních center a aktivit sociálního začleňování. Realizace
projektů vybraných a podpořených ve vyhlášených výzvách OP Zaměstnanost, IROP a 2.
výzvy PRV je nyní v plném proudu.

7.2.1 Realizace strategie Deme furt dopředô a necófnem…v
programovém období 2016 – 2019
V období let 2016–2019 vyhlásila MAS Moravská cesta celkem 15 výzev ve čtyřech
operačních programech a vybrala 67 projektů k realizaci.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Počet výzev

Počet projektů

Celková výše
dotace

IROP

3

15

35 318 115,33

OPZ

6

14

19 225 496,18

PRV

3

35

12 395 393 Kč

OP ŽP

3

3

5 992 022 Kč

CELKEM

15

67

72 931 027

MAS Moravská cesta průběžně vyhlašuje výzvy ve všech operačních programech. V letech
2016 až 2019 získalo celkem 19 obcí z 22 dotaci na realizaci svého projektu. Žadateli byli
obce, neziskové či církevní organizace, školská zařízení nebo podnikatelé. MAS mezi ně
rozdělila celkem 72 931 027 Kč. Následující mapa ukazuje rozložení projektů v území MAS.

(Zdroj: MAS Moravská cesta, vlastní zpracování)

Níže je rozpracováno naplňování jednotlivých operačních programů – Program rozvoje
venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost,
Operační program Životní prostředí.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva
1. Výzva
2. Výzva
3. Výzva

Rok
2016
2018
2019

Počet projektů
8
14
13

Celková výše dotace
450 000 Kč
788 735 Kč
2 214 023 Kč

V Programu rozvoje venkova vyhlásila MAS celkem tři výzvy, a to v letech 2016, 2018 a
2019. Žadatelé mohli své projekty předkládat do Fiche 1 až 6. Všech 35 přijatých MAS
podpořila. Většina z nich se realizuje ve Fichi 1, která se zabývá investicemi do živočišné
a rostlinné výroby a ve Fichi 3 zaměřené na oživení řemesel, živností, malých a středních
firem a služeb.

V PRV se realizuje celkem 35 projektů ve 13 obcích MAS Moravská cesta. To je na více než
polovině území MAS. Nejvíce jich je ve městě Litovel a jeho místních částech (6 projektů)
a v obci Mladeč (4 projekty). Do roku 2019 podpořila MAS projekty v hodnotě 12 395 393
Kč. Seznam veškerých přijatých a realizovaných projektů naleznete na webových
stránkách MAS Moravská cesta http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv1/
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková výše dotace

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016)
- Podpora prorodinných opatření

2016

3

2 371 641,25 Kč

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016)
- Podpora zaměstnanosti

2016

2

1 977 134,93 Kč

1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016)
- Podpora sociálních služeb, aktivit
sociálního začleňování a KC

2016

2

3 006 778,75 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019)
- Podpora prorodinných opatření

2019

3

2 879 025,00 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019)
- Podpora zaměstnanosti

2019

1

4 991 400,00 Kč

2. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2019)
- Podpora sociálních služeb, aktivit
sociálního začleňování a KC

2019

2

3 999 516,25 Kč

V Operačním programu Zaměstnanost vyhlásila MAS v roce 2016 tři výzvy. První se
zaměřovala na sociální služby, aktivity sociálního začleňování a komunitních center, druhá
na prorodinná opatření a třetí na zaměstnanost. K podpoře vybrala MAS osm přijatých

projektů, přičemž jeden žadatel od realizace svého projektu odstoupil. Následně ŘO OPZ
zvýšil alokaci pro MAS, které mají dostatek žadatelů a naplňují SCLLD. Proto mohla MAS
Moravská cesta v roce 2019 vyhlásit druhé kolo výzev. V něm přijala celkem šest žádostí
o dotaci, které vybrala k podpoře.

Celkem sedm projektů ve čtyřech obcích se podařilo uskutečnit díky prvním výzvám OP
Zaměstnanost. V dalších došlo v roce 2019 na podporu tří příměstských táborů, které
uspořádá RKC Housátko v Nákle, TJ VS Litovel na vodě a Charita Šternberk v MC Rybička.
V aktivitě Zaměstnanost podpořila MAS projekt Sdružení EDUKOL, který se týkal
zaměstnanosti v členských obcích MAS Moravská cesta. Do podpory sociálních služeb
zařadila MAS dva návazné projekty. Charita Šternberk požádala o dotaci na charitní
poradnu NEDLUŽÍM a podporu pro rodiny s dětmi JILORO SERDÍČKO a Mobilní hospic o
dotaci na podporu a rozšíření hospicové péče na území MAS Moravská cesta.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková výše dotace

1. Výzva IROP (2017) - Bezpečnost
dopravy, oprava a výstavba
cyklostezek

2017

7

16 947 999,97 Kč

2. Výzva IROP (2017) - Podpora
školství v regionu

2017

5

10 202 998,61 Kč

3. Výzva IROP (2019) - Podpora
sociálních služeb

2019

3

8 167 116,75 Kč

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) vyhlásila MAS Moravská cesta tři
výzvy. První v roce 2017 na zvýšení bezpečnosti dopravy, opravu a výstavbu cyklostezek,

druhou v tomtéž roce na podporu školství v regionu a třetí v roce 2019 na sociální služby.
Žadatelé předložili celkem 15 projektů, které MAS Moravská cesta podpořila dotací.

Ve výzvách IROP došlo na realizaci projektů ve 12 obcích. Projekty na podporu školství za
celkem 10 202 998,61 Kč uspěly v pěti obcích (Bílá Lhota, Horka nad Moravou, Litovel,
Štěpánov a Skrbeň). Za tyto peníze se podařilo vybavit a opravit učebny v základních
školách a v centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Projekty na zvýšení
bezpečnosti, opravu a výstavbu cyklostezek za celkem 16 947 999, 97 Kč se realizovaly v
sedmi obcích (Bouzov, Strukov, Červenka, Dubčany, Pňovice, Střeň a Příkazy). Postavily
se chodníky, zastávky a došlo i na opravu cyklostezky. Peníze na podporu sociálních služeb
rozdělí MAS mezi tři projekty. Charita Šternberk a Mobilní hospic pořídí automobily, jež
pomohou k rozšíření služeb na území MAS Moravská cesta, Římskokatolická farnost Skrbeň
vybuduje komunitní centrum.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výzva

Rok

Počet
projektů

Celková výše dotace

1. Výzva - Výsadby dřevin na
nelesní půdě - MAS Moravská cesta
(2018)

2018

1

1 1645 14 Kč

2. Výzva - Realizace ÚSES – MAS
Moravská cesta (2019)

2019

1

2 571 201,21 Kč

3. Výzva - Realizace sídelní zeleně –
MAS Moravská cesta (2019)

2019

1

2 256 307 Kč

V Operačním programu Životní prostředí vyhlásila MAS Moravská cesta v roce 2018 1.
výzvu určenou na výsadby dřevin na nelesní půdě. Podpořila v ní žádost o dotaci na
revitalizaci historické aleje z Litovle na Nové Zámky (část 1 a 2 na k.ú. Litovel). Projekt
má vrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný prvek v podobě aleje, doprovázející
komunikační spojnici mezi Litovlí a historickým areálem zámku a hospodářským dvorem
na Nových Zámcích. V roce 2019 vyhlásila MAS výzvu na realizaci ÚSES. O dotaci na
realizaci lokálního biocentra v ní s úspěchem požádala obec Skrbeň. MAS rovněž vyhlásila
3. výzvu zaměřenou na realizaci sídelní zeleně. Uspěla v ní obec Červenka s projektem na
vegetační úpravy, konkrétně na podporu biodiverzity ve čtyřech lokalitách.

Co nás čeká v roce 2020
MAS Moravská cesta vyhlásí 4. výzvu IROP – Podpora školství v regionu II a také výzvu
v PRV.

7.3 Místní akční plán pro ORP Litovel II
MAS Moravská cesta realizuje od 1. 1. 2018 projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro
ORP Litovel II. V letech 2016 a 2017 tomu předcházel projekt MAP vzdělávání pro ORP
Litovel I. Veškeré informace o projektu jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS
http://www.moravska-cesta.cz/mapII/. Do projektu MAP II se zapojily všechny školy
z území MAS. Jedná se o mateřské, základní a základní umělecké 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. MAS
spolupracuje rovněž se středisky volného času a neziskovými organizacemi v těchto obcích.
Společně naplňují regionálně nastavené priority a cíle ve vzdělávání pomocí realizace
daných aktivit.
Aktivity roku 2019:
•

Setkávání zástupců škol a školských zařízení

Pravidelně pořádáme setkání zástupců škol a školských zařízení. Účastníci na nich rozebírají
aktuální témata, která se týkají realizace projektu, MAS představuje další aktivity. Přínosné
jsou zejména diskuze a vzájemné předávání zkušeností z praxe.
•

Informování Výboru spolku MAS o projektu

Výbor spolku MAS pravidelně informuje o aktivitách projektu, uskutečněných i
připravovaných akcích, také o administrativním postupu zpráv o realizaci a žádostech o
průběžnou platbu projektu.
•

Setkávání Řídícího výboru MAP

Řídící výbor projektu tvoří devatenáctičlenný tým složený ze zástupců nejdůležitějších
aktérů ve vzdělávání. Řídící výbor je hlavním rozhodovacím orgánem projektu a schvaluje
veškeré jeho výstupy.
•

Setkávání pracovních skupin

Pravidelně se konají jednání ustanovených pracovních skupin. Fungují pracovní skupiny
pro financování, rovné příležitosti, rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu
každého žáka, také pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji
potenciálu každého žáka.
•

Pravidelná prezentace v médiích

Pravidelně zveřejňujeme tiskové zprávy o projektu v tištěných médiích. Těmi jsou zejména
noviny Doma Hané, Zpravodaj Moravskou cestou, Litovelské noviny a další. Aktivně
prezentujeme projekt na facebookovém profilu dostupném na webové stránce
http://www.facebook.com/mapvzdelavaniproorplitovelII a na webu MAS pod záložkou MAP
II http://www.moravska-cesta.cz/informace-o-projektu-map-ii/ .
•

Aktualizace a zpracovávání povinných výstupů

Výstupy projektu se tvoří na základě závazné metodiky a pravidel v časovém
harmonogramu dle právního aktu projektu. Výstupy vždy schvaluje daný orgán projektu
dle pravidel.

•

Implementační aktivity

Vzdělávací a preventivní programy
Vzdělávací a preventivní programy na školách zapojených do projektu realizujeme ve
spolupráci s olomouckým Sdružením D. Programy se zaměřují na zvládání neúspěchu,
rozvoj potenciálu každého žáka a čtenářskou gramotnost. Ve školním roce 2018/2019 a
v první polovině školního roku 2019/2020 se uskutečnily programy za celkem 430 000,Kč.

Realizace vzdělávacích a preventivních programů na školách
Exkurze za vzděláváním
Pořádáme exkurze orientované na sdílení zkušeností a ukázky dobré práce. V roce 2019
navštívili zájemci ZŠ Jungmanova v Litovli, ZŠ v Bílé Lhotě a ZŠ a MŠ ve Skrbeni, kde měli
možnost si prohlédnout nově vybudované učebny.

Exkurze za vzděláváním 24. 10. 2019

Akce se zaměřením na regionální identitu
Implementační aktivitu zaměřenou na regionální identitu není těžké v MAS Moravská cesta
naplnit. Spolupracujeme s producenty a výrobci certifikovanými značením HANÁ regionální
produkt, jehož jsme koordinátory.
Čtenářské a matematické/logické krabice do škol
Pracovní skupiny specializované na čtenářskou a matematickou gramotnost vytvořily
aktivitu s názvem Čtenářské a matematické/logické krabice do škol. Od roku 2019 putují
krabice z jedné školy do druhé. O co jde? Krabice umožňují pedagogům a žákům vyzkoušet
práci s pomůckami, které podporují rozvoj čtenářství nebo logického myšlení. Jelikož jsou
nákladnější, ne každá škola si je může pořídit. Čtenářské krabice obsahují knihy
nejrůznějších žánrů. ZŠ Horka nad Moravou navíc nabízí otevřené hodiny věnované
čtenářství, konkrétně náslechu a rozboru. V matematických krabicích najdeme logické hry,
pomůcky pro výuku obsahu a objemu těles a pro výuku zlomků.

Práce s putovními krabicemi
Regionální publikace
Zábavná prvouka z Moravské cesty
Ve spolupráci se školami, obcemi i jednotlivci z území
MAS vzniká učebnice s názvem Zábavná prvouka
z Moravské cesty. Vyjít by měla na jaře 2020. V roce
2019 připravily podklady autorka Marie Šuláková a
ilustrátorka Dagmar Klimešová. Knížka se na zhruba
100 stranách zaměřuje na zajímavosti z 22 obcí MAS a
jejich místních částí.
Učebnice Hanáčtiny do škol

týmem spolupracovníků vydal starosta Nákla Marek Ošťádal učebnici hanáčtiny pro
nejmenší, která má dětem z Hané vrátit jejich nářečí. I tuto učebnici MAS zahrnula do projektu
tak, že ji bude distribuovat do škol.
S

7.4 Spolupráce a podpora škol na území MAS Moravská cesta
Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta je jedním z opatření, které obsahuje
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Demê furt dopředô a necófnem... MAS
se od roku 2018 věnuje tzv. animaci škol. Co to znamená? Školy mají možnost využít

bezplatnou konzultaci a pomoc s přípravou projektových žádostí, jejich podáním,
následnou realizací projektů a administrací s tím spojenou. Vše se děje v tzv. šablonách,
které pro zjednodušené vykazování připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT).
V roce 2019 poskytovala MAS tuto službu při realizaci a ukončování projektů škol výzvy
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Jednalo se o podporu mateřských a základních škol v tzv. měkkých aktivitách, mezi něž
patří vzdělávání, personální podpora, doučování, kluby atd. O podporu požádalo celkem 12
subjektů. Všechny ji dostaly, a to v celkové hodnotě 7 887 908,00 Kč.
V tomtéž roce 2019 mohly tentokrát nejen školy a školky předkládat projekty do navazující
výzvy s názvem „Šablony II“. Kromě mateřských a základních škol měly možnost tentokrát
nově požádat o podporu i základní umělecké školy, střediska volného času, školní kluby a
školní družiny. Využilo toho celkem 20 subjektů. Všechny byly podpořeny, a to v celkové
hodnotě 19 058 495,- Kč. Školy si tak s pomocí MAS zajistily finance na personální pozice
(školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ
a kariéroví poradci), další vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc žákům ohroženým
školním neúspěchem, vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy, tandemové
vzdělávání, projektovou výuku nebo zájmové kluby.

Nejčastěji využívané aktivity škol v území MAS - ve výzvě
Šablony II
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Co nás čeká v roce 2020?
Standardně budeme spolupracovat se školami při realizaci projektů z Šablon II. Bezplatně
se školám budeme věnovat i v připravované výzvě Šablony III, kterou by mělo MŠMT ČR
vyhlásit na jaře 2020.

7.5 Regionální značení „HANÁ regionální produkt®“
Valná hromada Asociace regionálních značek (ARZ) přijala v roce 2011
MAS Moravská cesta za svého patnáctého člena a jmenovala jej
regionálním koordinátorem značení domácích výrobků „HANÁ regionální
produkt®“.

V roce 2019 se certifikační komise sešla v dubnu a listopadu:
Ochrannou známku „HANÁ regionální produkt®“ obdrželi další zájemci, komise
rozhodla také o obnově certifikátů výrobců, jimž platnost značky vypršela.
Značka Haná regionální produkt v současné době pokrývá území více než 333 obcí, čítá
83 certifikovaných výrobků a celkem osm služeb.
Mladeč - Sobáčov, 11. duben 2019
Tlačenku, paštiku, pivo, škvarky nebo dýmník zařadila jarní certifikační komise mezi
výrobky, které si na obal připnou ochrannou známku HANÁ regionální produkt®. A přibyly
i dvě nové certifikované služby. Komise se sešla ve čtvrtek 11. dubna v Sobáčově už po
20. a u této příležitosti si připomněla i 10 let výročí od svého vzniku. Nově získal hned dva
certifikáty pro své výrobky Masný krámek Otevřel z Uničova. Jeden pro Otevřelovu
tlačenku, druhý pro Otevřelovu vepřovou paštiku. Značku obdrželi také Hanácký pivovar z
Olomouce za pivo, zemědělské družstvo Unčovice za tradiční škvarky a sádlo, Šárka
Lupečkováé z Medlova za dýmník, také Litovelská kavárna z Litovle a restaurace
Penzion Sobáčov. Komise rozhodovala rovněž o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost
značky vypršela. O toto obnovení jich úspěšně požádalo celkem 21. Z potravinářských a
zemědělských produktů se jednalo o tvarůžkové moučníky Blanky Poštulkové z Loštic,
přírodní ovocné mošty Ondřeje Špundy z Mezic, bylinné tinktury a tinktury z pupenů
Jarmily Podhorné z Brodku u Konice, svatební koláčky Markéty Nedělové z Dřevohostic,
zdobený medový perník ze Záhoří od Evy Luljakové z Dřevohostic, bylinné sirupy Radmily
Červinkové z Říkovic, ovoce z Úsovska od společnosti Úsovsko Agro, masné výrobky a
maso z vlastních chovů společnosti Tagros z Troubelic, Báťkovy bylinkové sirupy Patrika
Báťka z Olomouce, Moštěnický sirup společnosti HKS sirup z Horní Moštěnice, pivo Kosíř z
Pivovaru Kosíř s. r. o. ze Lhoty pod Kosířem, čokoládové pralinky Jany Kloboukové z Brodku
u Přerova, ovocné pyré společnosti Chytré ovoce z Tovéře a tvarůžková zmrzlina z Loštic,
kterou vyrábí Roman Činčara z Loštic. Z řemeslných a textilních výrobků budou mít i nadále
certifikát keramika a kamenina Miluše Hrachovinové z Litovle, návrhy, designy a aranže
Petra Bárty z Bouzova, bronzové šperky z měrotínského Atelieru Tomanec, hanácké
kraslice Věry Doležalové z Horky nad Moravou, keramika Ivany Bělařové z Marianova a
textilní výrobky s autorským potiskem Kateřiny Majerové z Němčic na Hané.

Mladeč - Sobáčov, 4. listopad 2019
Zejména masné výrobky, ale také čokoládové pralinky nebo květiny z Bouzova se nově
zařadily na seznam značky Haná regionální produkt®. Rozhodla o tom certifikační komise,
která se sešla v pondělí 4. listopadu v Sobáčově. Certifikát obdržela také jedna služba. Jde
o Wellness Penzion U Grygarů se sídlem v Lipníku nad Bečvou. S masnými výrobky před
komisí zabodovaly Uzeniny od Zajíčků se zabíjačkovými specialitami i uzenými masy.
Králičí farma z Výšovic sbírá body nejen za prodej chlazených králíků, ale i za své králičí
výrobky, které získaly certifikát. Na chuťové delikatesy v podobě čokoládových pralinek se
zaměřuje prostějovská společnost Green Tree Food. Ke značkovým od nynějška patří i
sortiment firmy Květiny Bouzov.

Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na jaře 2020.
Značku Haná uděluje MAS Moravská cesta, kam se mohou výrobci, řemeslníci,
producenti a poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet.

Zpravodaj Moravskou
cestou (Zima 2019)

Noviny Doma na Hané
(2019)

7.6 Propagační akce MAS Moravská cesta
KONINY – Den MAS, Hanácký skanzen v Příkazích (25. 8. 2019)
Celodenní zábavný program Koniny pro všechny generace uspořádala MAS Moravská cesta
v neděli 25. 8. v Hanáckém skanzenu v Příkazích. Návštěvníci si užili řemeslný jarmark a
regionální speciality, jízdu na koni, lukostřelbu, malování na obličej, výtvarnou dílnu,
ukázky canisterapie. O kulturní program se postaralo Studio bez kliky a také šermířský
spolek Non Sancti. Odpoledne zahrála hudební skupina Isbina.

Adventní slavnost v Bílé Lhotě (1. 12. 2019)
Tradiční Adventní slavnost v Bílé Lhotě se konala v neděli 1. 12. Nechyběl jarmark
regionální produktů s vánoční tematikou, stylovou atmosféru dotvořilo rozsvícené
arboretum a v něm i mikulášská nadílka pro děti. V programu vystoupily děti z Mateřské a
Základní školy Bílá Lhota.

Olomoucký tvarůžkový festival (27. – 28. 4. 2019)
V posledním dubnovém víkendu se konal tradiční Tvarůžkový festival v Olomouci. Akce se
odehrávala na Horním i Dolním náměstí. Organizaci řemeslného jarmarku a propagaci
výrobků značky Haná regionální produkt měla na starosti MAS Moravská cesta. Výrobci

připravili kromě prodeje i nové netradiční výrobky, ve kterých použili tvarůžky. Dvoudenní
doprovodný program zahrnoval koncerty a vaření na pódiu.

8. Finanční zpráva za rok 2019 – Informace z finančního výkazu – ke dni
31. 12. 2019 (v tis. Kč) a Zpráva auditora

