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1. Úvodní slovo
Vážení příznivci naší místní akční skupiny,
Do rukou se Vám dostala výroční zpráva shrnující činnost kanceláře MAS Moravská cesta,
z. s. za rok 2015.
Ráda bych Vás prostřednictvím výroční zprávy informovala o aktivitách, které se v regionu
MAS Moravská cesta uskutečnily v průběhu roku 2015.
Intenzivně jsme se věnovali finalizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje 2014-2020 a Standardizaci MAS …“
Od konce listopadu jsme získali certifikát o Standardizaci MAS, což nám umožňuje podání
naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s hanáckým názvem „Demê furt
dopředô a necófnem“. Nastávající nové programové období 2014 – 2020 přináší mnoho
změn – MAS se přímo zapojí do Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí.
Předpokládáme, že první výzvy k předkládání projektů začnou v druhé polovině roku 2016.
V oblasti Vzdělávání bude MAS přestavovat roli animační a poradenskou a bude si zde
moci předkládat vlastní projekty. Jedněmi z nich jsou i místní akční plány vzdělávání
(MAP), které se zaměří na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a
zájmového vzdělávání.
Opět jsme realizovali projekty spolupráce …
První z nich, EMI 6, byl zaměřen na evaluaci a monitoring spolupracujících šesti místních
akčních skupin - MAS Moravská cesta, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří,
MAS Moravská brána, Střední Haná a MAS Vizovicko Slušovicko.
Dalšího projektu spolupráce, kterého se účastnily moravské MAS, se jmenoval Příběhy
našich kronik. Jeho hmatatelným výsledkem je nyní pět publikací, v nichž je každá obec
zastoupena jedním nebo i více příběhy inspirovanými zápisy v kronikách či jinými
písemnými záznamy. Nepostradatelným zdrojem byli ale hlavně občané znalí příběhů, kteří
s autory knížek spolupracovali. Součástí projektu byly i zábavné interaktivní akce
s knihtiskem. Autoři se potkávali s dětmi i dospělými, ti měli možnost vytisknout obrázky,
razit mince, povídat si, potkávat se a listovat kronikami. Knížky vyšly letos na jaře a jsou
k dispozici v kanceláři MAS, na všech obecních úřadech či v místních knihovnách.
V tomto roce byla úspěšně zakončena i realizace mezinárodního projektu spolupráce Cílem
společného snažení je rozvoj regionálního značení, ve kterém byly zapojeny tři místní
akční skupiny – MAS Moravská cesta, MAS Horní Pomoraví a slovenská MAS Zlatá cesta.
V regionu Haná jsme pro certifikaci služeb s jarmarkem pro veřejnost vybrali Muzeum v
Litovli, proběhlo společné setkání výrobců a poskytovatelů služeb za milého přijetí našich
přátel ze slovenské MAS Zlatá cesta. A koho zajímají čísla - značkou Haná označuje své
produkty nyní 75 certifikovaných výrobců a 5 poskytovatelů služeb.
Další projekty kanceláře MAS …
V našem regionu MAS Moravská cesta byl od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 realizován projekt
s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem
projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční
podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Moravská cesta byla partnerem. Tým MAS
Moravská cesta se zapojil do realizace projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR“ v rámci území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Litovel. Nositelem projektu byla obec Náklo.
No a nakonec ještě stručný souhrn akcí, které jsme pro vás v letošním roce
uspořádali ...
Tradiční Hanácké farmářské trhy se opět konaly na náměstí před Muzeem a na náměstí
Přemysla Otakara v Litovli. Podzimní slavnost a řemeslný jarmark měl vážně nádhernou
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atmosféru určitě i díky prostředí křelovského fortu, kde se v září uskutečnil. Spolupořádali
jsme Dny Evropského dědictví v Litovli, Krápníkohraní v Novém Javoříčku. Na první
adventní neděli jsme přichystali tradiční Adventní slavnost v Bílé Lhotě. A jak jste již mohli
zaznamenat, na žádné z akcí, které pořádáme, nechybí naši skvělí producenti – držitelé
značky „Haná regionální produkt“. Ti se rovněž představili v létě například na Garden Food
Festivale v Olomouci, kde jsme jako koordinátoři značky postavili sekci regionální produkce
s minipivovary a stánky s dobrotami nejrůznějších chutí a vůní naší Hané. Podle ohlasů
mohu s radostí říct, že i tento počin patřil k podařeným.
Věřím, že Vám tato výroční zpráva přiblíží činnost MAS a přinese dostatek zajímavých
informací.
Julie Zendulková,
předsedkyně Moravská cesta, z. s.
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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 58 členy, z nichž 25 členů zastupuje veřejný sektor, 12 podnikatelský
sektor, 20 neziskový sektor a 1 člen je fyzická osoba. 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)
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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
Svatoplukova 16, 784 01, Červenka
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

Manažer MAS

Ing. Miloslava Hrušková
Tel. 777 562 205, miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz

Asistent MAS

Ing. Aneta Műllerová
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 28 291 ha. Na
území žije 31 767 obyvatel (stav – ČSÚ, 31. 12. 2015). 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 2015 dosahuje hodnoty 112
obyvatel/km2. Přehled obcí včetně počtu obyvatel a rozlohy uvádí obrázek 2 a 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
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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)
1116
1820
61,32
1546
4231
36,54
1418
1130
125,49
228
344
66,28
452
280
161,43
2398
1194
200,84
751
899
83,54
1686
791
213,15
616
430
143,26
9924
4639
213,93
832
1484
56,06
269
214
125,70
753
1209
62,28
1529
1146
133,42
911
1639
55,58
1295
1396
92,77
1193
788
151,40
217
491
44,20
143
53
269,81
608
579
105,01
3442
2684
128,24
440
855
51,46
31767
28296
112,26

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 31. 12. 2014)

5. Seznam členů MAS Moravská cesta
Tabulka 3 - Seznam členů MAS Moravská cesta (31. 12. 2015)

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

Zástupce

ICO

Místo působnosti

1.

Město Litovel

Obec
Ing. Zdeněk Potužák,
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

Ondřej Tománek

00298948

Horka nad Moravou

8.

Obec Cholina

Pavla Bezová

00299006

Cholina

9.

Obec Křelov - Břuchotín

Jiří Spurný

63028255

Křelov

10. Obec Liboš

Jan David

00635758

Liboš

11. Obec Luká

František Lakomý

00299171

Luká
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12. Obec Měrotín

David Kočí

00635341

Měrotín

13. Obec Mladeč

Ing. Ladislav Rapčák

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

Jitka Doubravová

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

Ing. Vladimír Huf

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

Neziskový sektor
1.

Muzejní společnost Litovelska,
občanské sdružení

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)

David Číhal

27049400

Haňovice

4.

Kirri o.s.

David Křížan

22664289

Pňovice

5.

Modrá Velryba

Jiřina Dostálová

26624087

Bílá Lhota

6.

Národopisný soubor Cholinka

Hana Blažková

26987767

Cholina

7.

Národopisný soubor Pantla

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 o.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

Sbor dobrovolných hasičů
13. v Července

Jiří Ženožička

66181232

Červenka

Zdeněk Valouch

64991369

Cholina

9.

14. Sbor dobrovolných hasičů
Cholina
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15. Tělocvična Jednota SOKOL
Řimice

Sedlář Zdeněk

60803088

Bílá Lhota - Řimice

16. Tělocvičná jednota Sokol Náklo

Milan Labonek

61989576

Náklo

Radek Šperlich

45237590

Haňovice

Michal Frantík

26573679

Střeň

17.

Tělovýchovná jednota Doubrava
Haňovice

18. Cyklistika Střeň

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

1.

Ing. Oldřich Palička

Ing. Oldřich Palička

2.

Římskokatolická farnost Litovel

Mgr. Josef Rosenberg,
PhDr. Hana Likešová

48770841

Litovel

3.

Charita Šternberk

Ing. Ludmila Zavadilová

45238642

Litovel

Podnikatelé
1.

Stanislav Žbánek
EDUKOL vzdělávací a
poradenské
sdružení s.r.o.

Stanislav Žbánek

49553356

Bílá Lhota - Pateřín

Mgr. Martin Štainer,
Ph.D.

26840570

Křelov

3.

Hana Kuželová

Hana Kuželová

63317699

Křelov

4.
5.

Ing. Libor Tandler

Ing. Libor Tandler

73161918

Příkazy

Ing. Petr Čamek

Ing. Petr Čamek

68916639

Litovel

6.

Ing. Petr Hajduček

Ing. Petr Hajduček

42065739

Skrbeň

7.
8.

Jan Vlk

Jan Vlk

11191210

Příkazy

MORAVIA-BAGR s.r.o.

Josef Bábek

65140753

Litovel

9.

Radek Kubíček

Radek Kubíček

42008441

Příkazy

10. STALAGMIT, a.s.

Zdeněk Olbert

27377342

Mladeč

11. Zemědělské družstvo Haňovice

Ing. Marie Slánská

00147346

Haňovice

12. Zemědělské družstvo Unčovice

Ing. Milada Měsícová,
Marie Kejvalová

00147630

Unčovice

2.

Celkový počet členů k 31. 12. 2015 dosahuje hodnoty 58.
Název zájmové skupiny

Počet členů

V%

Obec

22

37,93 %

Školy a školská zařízení

3

5,17 %

Neziskový sektor

18

31,03 %

Církevní organizace

3

5,17 %

Podnikatelé

12

20,69 %

CELKEM

58

100 %
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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.
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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
Ing. Petr Hajduček
Mgr. Zdenka Frištenská

Členové

Mgr. Michal Krátký
Zdeněk Olbert
Ing. David Číhal

Přátelé Sobáčovského rybníka
Obec Náklo
Obec Bílá Lhota
Obec Skrbeň
Obec Měrotín
Zemědělské družstvo Haňovice
Uniplant s.r.o.
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
Stanislav Žbánek
Jiří Spurný
Zdeněk Sedlář

Instituce
Podnikatel
Obec Křelov - Břuchotín
Tělocvičná Jednota Sokol Řimice

Sféra
PO
VS
NO

Tabulka 6 - Výběrová komise

Zástupce
Mgr. Jiří Šindler CFCI
Arnošt Vogel
Viktor Kohout
Ing. Vladimír Navrátil
Ondřej Tománek
Mgr. Jiří Peřina
Jiřina Dostálová
Věra Furišová
Mgr. Michal Bartoš
Ing. Zdeněk Beil
Hana Blažková
David Křížan
Hana Kuželová
Ing. Petr Čamek

Název subjektu
Obec Štěpánov
Obec Haňovice
Město Litovel
Obec Červenka
Obec Horka nad Moravou
ZŠ a MŠ Náklo
Modrá Velryba
Speranza 2005 o.s.
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s.
Zlatohlávek
Národopisný soubor Cholinka
Kirri, o.s.
Hana Kuželová
Ing. Petr Čamek

Sféra
VS
VS
VS
VS
VS
VS
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PO
PO
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7. Přehled činností MAS v roce 2015
7.1

Projekty spolupráce

Projektem spolupráce se rozumí realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova,
opatření IV.2.1. Cílem je, společně s partnerskou místní akční skupiny sestavit,
zkoordinovat a zrealizovat daný projektový záměr.
Které projekty jsme úspěšně realizovali?
V období od roku 2008 - 2015 jsme úspěšně realizovali celkem osm projektů spolupráce.
Z nichž celkem tři projekty byly zrealizovány v roce 2015. Jejich podrobný popis je uveden
níže pod tabulkou 7.
Tabulka 7 - Přehled zrealizovaných projektů spolupráce v letech 2008 - 2015
Číslo

Název projektu

Dotace pro
MAS Moravská
cesta

Další zapojené
MAS

2010-2011

MAS Moravský kras,
o. s.
MAS Regionu
Poodří, o. s.

4 482 735

1 765 809

MAS Moravský kras,
o. s.
MAS Regionu
Poodří, o. s.

2 977 471

829 026

2 121 000

632 000

594 860

404 907

3 350 408

934 659

789 228

443 628

1 225 350

197 100

2 500 000

500 000

18 041 052

5 707 129

1

Moravská brána do Evropy Nové venkovské expozice a
muzea

2

Moravská brána do Evropy Mapování a studie obnovy
technicko-historických
památek na venkově

3

Moravská brána do Evropy
– Nové zázemí pro činnost
MAS a spolků na venkově

4

Nová energie pro regionální
značku

2012-2013

5

Kroje našich krajů

2012-2013

6

Cílem společného snažení je
rozvoj regionálního značení

2014-2015

7

Příběhy našich kronik

2014-2015

8

Dotace na
projekt
celkem

Termín
realizace

EMI 6

2010-2012

2010

2014-2015

MAS Moravský kras,
o. s.
MAS Regionu
Poodří, o. s.
MAS - Partnerství
Moštěnka, o. s.
MAS Uničovsko,
o.p.s.
MAS Prostějov
venkov, o.p.s.
MAS - Partnerství
Moštěnka, o. s.
MAS Podhostýnska,
o. s.
Miestna akčna
skupina MALOHONT
(SK)
MAS Horní
Pomoraví, o.p.s.
MAS Zlatá cesta
(SK)
MAS Partnerství
Moštěnka, o.p.s.
MAS Regionu
Poodří, z. s.
MAS Hanácké
Království
MAS Hříběcí hory
MAS Partnerství
Moštěnka, o.p.s.
MAS Regionu
Poodří, z. s.
MAS Moravská
Brána, z.s.
MAS Střední Haná
MAS Vizovicko a
Slušovicko

CELKEM
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„Cílem společného snažení je rozvoj regionálního značení“
Do mezinárodního projektu spolupráce byly zapojeny tři místní akční skupiny – MAS
Moravská cesta, MAS Horní Pomoraví a slovenská MAS Zlatá cesta. Všechny tři zapojené
MAS se věnují regionálnímu značení, ale každá MAS je v jiné fázi realizace. Hlavním cílem
projektu je posílení vzájemné spolupráce mezi MAS na mezinárodní úrovni prostřednictvím
zavedení společného postupu při certifikaci služeb.
V rámci projektu se zavádí značení služeb u regionálních značek Regionálny produkt HONT
a HANÁ regionální produkt® s využitím zkušeností již zaběhlé značky JESENÍKY originální
produkt®. Pro zájemce o regionální značku se ve všech zapojených regionech pořádaly
setkání a proběhla také exkurze do regionu s nejdéle fungující certifikací služeb v ČR –
Šumava originální produkt®. Společné setkání výrobců a poskytovatelů služeb přispívají k
vzájemnému propojení nabídky jednotlivých subjektů nejen na území jedné MAS, ale v
rámci území všech zapojených MAS - např. výrobce potravinářských výrobků
certifikovaných značkou HANÁ regionální produkt může dodávat své výrobky do místní
restaurace certifikované značkou JESENÍKY originální produkt® apod.
Koordinační MAS (žadatel): MAS Moravská cesta (ČR)
Spolupracující MAS: MAS Horní Pomoraví (ČR), MAS Zlatá cesta (SK)
Realizace projektu probíhala od ledna 2014 do května 2015, v rámci projektu se
uskutečnily tyto akce:
12. 6. 2014
5.7.2014
20.9.2014
25.- 26. 9. 2014

Společné setkání výrobců a poskytovatelů služeb na území značky
JESENÍKY originální produkt®
Jarmark spojený s certifikací služeb v Branné
Jarmark spojený s certifikací služeb v Příkazech
Společné setkání výrobců a poskytovatelů služeb na území značky
Regionálny produkt HONT
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Příběhy našich kronik
Dalšího projektu spolupráce se účastnilo pět moravských MAS – MAS
Moravská cesta, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS
Hříběcí hory a MAS Hanácké království. Jmenuje se Příběhy našich
kronik a jeho výsledkem je pět publikací, v nichž je každá obec
z regionu zastoupena jedním nebo i více příběhy opsanými z kronik či
jiných dochovaných záznamů. Projekt měl ale širší rozměr.
Jeho
součástí byly zábavné interaktivní akce s knihtiskem. V našem regionu
se uskutečnily na fortu v Křelově a ve štěpánovské škole. Tady se autoři
setkali s dětmi i dospělými, tiskli obrázky, razili mince, povídali a
listovali kronikami.
Koordinační MAS (žadatel): MAS - Partnerství Moštěnka
Spolupracující MAS: MAS Moravská cesta, MAS Hříběcí hory, MAS Hanácké království, MAS
Regionu Poodří

EMI 6
V období měsíců leden – květen 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. Metodika je tedy členěna na dvě
základní části. První se věnuje popisu způsobu
provádění monitoringu a evaluace v minulém
programovém období a je doplněna o konkrétní
výkony každé MAS vyjádřené prostřednictvím čísel
a na základě tohoto vyhodnocení jsou definována
doporučení a závěry do budoucna. V druhé části
metodiky je nastíněn pouze teoreticky plán
monitoringu a evaluace, který bude součástí každé
integrované strategie MAS. Velmi silnou stránkou
projektu
je
společné
sledování
vybraných
indikátorů za tři pilíře udržitelného rozvoje –
ekonomický, sociální a environmentální. Z hlediska finančního bude společně sledován tzv.
Index finančního přínosu MAS pro rozvoj regionu. Z tohoto pohledu bude udrženo
partnerství těchto šesti MAS i do budoucna.
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Koordinační MAS (žadatel): MAS - Partnerství Moštěnka
Spolupracující MAS:MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří, MAS Moravská brána, MAS
Vizovicko a Slušovicko, MAS Střední Haná
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7.2
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

V našem regionu MAS Moravská cesta byl od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015 realizován projekt
s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem
projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční
podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Moravská cesta byla partnerem.
Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá
1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé
většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským
prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací.
Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.
Cílem projektu bylo získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS
Moravská cesta a hledání nových řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí
spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny docházelo ke zvýšení kvality
a efektivnějšímu výkonu veřejné správy.
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem
MAS. Na základě vzájemné dohody a vypracované strategie MAS Moravská cesta, byla
vybrána tři nejdůležitější: Regionální školství, Odpadové hospodářství a Doprava a veřejná
dopravní obslužnost.
Během realizace projektu vznikaly tyto dokumenty:
- Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího
efektivnějšího výkonu formou spolupráce
-

Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

-

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Moravská cesta

-

Dodatek Strategie MAS Moravská cesta – Příloha č. 9 SCLLD 2014 – 2020 MAS
Moravská cesta

-

Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Moravská cesta

-

Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu bylo zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů
České republiky.
Tabulka 8 - Akce realizované v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“
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7.3 Projekt meziobecní spolupráce – Obce sobě
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Tým MAS Moravská cesta se zapojil do realizace projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR“ v rámci území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Litovel. Nositelem projektu byla obec Náklo. Cílem projektu bylo vytvořit
podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v oblastech: odpadového
hospodářství, sociální oblasti a školství a zároveň zpracovat analýzy výše uvedených
témat. Na společném jednání starostů, které proběhlo 26. 6. 2014, byl výčet témat
doplněn, a postupně jsme začali pracovat na analýze cestovního ruchu. Realizace projektu
v ORP Litovel probíhala od prosince 2013 do května 2015.
Garant projektu: Svaz měst a obcí ČR (do projektu bylo zapojeno 185 území správních
obvodů ORP)
Gestor tvorby strategie: obec Náklo
Strategie území správního obvodu ORP Litovel v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu
byla zpracovávána v období 2014 -2015 a definuje ve
výše
uvedených
čtyřech
oblastech
možnosti
meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP
Litovel, včetně návrhů možných řešení. Účelem bylo
najít příklady dobrých praxí a prostory pro úsporu
nákladů
nebo
zvýšení
kvality
ve
vybraných
tematických
oblastech
za
pomoci
meziobecní
spolupráce.
Vypracovaná
strategie
je
místního
charakteru a je určena širokému okruhu uživatelů –
obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným
orgánům a zřízeným či založeným organizacím. Dále
také slouží představitelům organizací a subjektům
v rámci daného správního území - mikroregionům,
MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. V neposlední
řadě může být strategie užitečná i státu a jeho
organizacím.
Projekt byl v květnu prodloužen do října roku 2015 a během tohoto období vznikly ještě
další dva dokumenty věnující se meziobecní spolupráci:
1. Akční plán rozvoje území SO ORP Litovel – obsahuje zásobník projektových
záměrů ve čtyřech oblastech (školství, sociální služby, odpadové hospodářství,
cestovní ruch), které plánují obce či subjekty působící na území ORP Litovel
realizovat v období let 2018 – 2020.
2. Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci SO ORP
Litovel – věnuje se popisu založení Centra společných služeb, které by mělo
přispět ke zkvalitnění výkonu veřejné správy a zároveň snížení administrativní
zátěže zástupců jednotlivých obcí, které jsou nyní přehlceni agendou, kterou musí
vykonávat.
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7.4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020
Strategie 2014-2020 „Demê furt dopředô a necófnem“ byla zpracována participativní i
expertní metodou, které byly vzájemně provázány.

B. Expertní zpracování
strategie

A. Participativní zpracování
strategie

2.pol./2015

1.pol./2015

2.pol./2014

1.pol./2014

2.pol./2013

1.pol./2013

Aktivity

2.pol./2012

Pololetí/rok

1.pol./ 2012

Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Anketa
Řízené rozhovory se starosty
Dotazníkové šetření mezi NNO
Dotazníkové šetření mezi
podnikateli
Veřejná projednání pro
širokou veřejnost z území celé
MAS Moravská cesta
Veřejná projednání v
jednotlivých obcích

Pilotní komunitní plánování v
obci Náklo
Jednání pracovní skupiny
Školství
Jednání pracovní skupiny
Životní prostředí
Jednání pracovní skupiny
Rozvoj regionu
Jednání pracovní skupiny
Podnikatelé
Jednání pracovní skupiny
Sociální služby

Jednání realizovaná v roce 2015
Rokem 2015 pokračovala jednání a schůzky k různým tématům vztahujícím se
k dopracování Integrované strategie rozvoje území 2014 – 2020. Jednání směřovala
především k oblasti získání dalších aktuálnějších projektových záměrů ze strany různých
subjektů působících na území MAS Moravská cesta a dále k projednávání návrhů finančních
alokací k jednotlivým programovým rámcům. Detailnější popis konaných jednání je uveden
níže a součástí přílohy jsou i jednotlivé prezenční listiny.
Zásadním bodem bylo jednání Výboru spolku konaného dne 30. 3. 2015, kdy došlo ke
schválení jmenování vedoucího zaměstnance SCLLD Ing. Miloslavy Hruškové. Dále
probíhala jednání v rámci pracovních skupin, které se věnovaly vždy ústřednímu tématu
Pracovní skupina Školství 21. 1. 2015
řešenému v rámci SCLLD.
Školství (21. 1. 2015)
Tato pracovní skupina se věnovala především definici
projektových záměrů v oblasti školství v návaznosti na
začínající projekt Místních akčních plánů a stanovených
opatření v rámci operačních programů. Schůzky byly
konány za účasti zástupců škol z území MAS a přizván
byl i zástupce odboru školství. Cílem bylo opět získat
informace o konkrétních záměrech těchto subjektů a
jejich plánech v nejbližších letech.
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Životní prostředí (20. 8. 2015, 13. 10. 2015)
Životnímu prostředí je na našem území věnována větší pozornost z důvodu přítomnosti
CHKO Litovelské Pomoraví. K projednání této problematiky byla realizována roku 2015 dvě
setkání se zástupci různých organizací působících na
Pracovní skupina ŽP 13. 10. 2015
území MAS a přizváni byli také zástupci obcí, jejichž
katastrální území zasahuje na území CHKO Litovelské
Pomoraví. Zástupcům byly interpretovány možnosti
v oblasti realizace daných projektových záměrů
odvíjející se od opatření, které bylo MAS Moravská
cesta přiděleno na základě provedené analýzy dat o
území. Z každého jednání vzešlo několik otázek, které
by měly zkonkretizovat zaměření potenciálních
projektů.
Rozvoj regionu (30. 3. 2015, 28. 5. 2015, 22. 7. 2015, 16. 9. 2015)
Pracovní skupina Rozvoj regionu se věnovala především vhodnému nastavení specifických
cílů a opatření v rámci strategie a diskutovala o všech dotačních možnostech, které budou
moci být realizovány prostřednictvím Mas Moravská cesta. Cílem bylo vybrat taková
opatření, která přispějí k rozvoji celého regionu a budou vhodná s ohledem na nynější stav
území.
Podnikatelé (9. 7. 2015, 5. 10. 2015)
Jednání a následné diskuse byly vedeny
i s podnikatelskými subjekty působícími v území.
Účast byla zajištěna ze strany zemědělských
a nezemědělských podnikatelů. Přizváni
byli
i držitelé značení HANÁ regionální produkt, jelikož
i oni mohou být vhodnými žadateli pro následující
programové období a budou mít možnost
realizovat své projektové záměry. Z diskusí vzešly
různé podněty a připomínky, které přispěly
k dopracování tohoto strategického dokumentu
a jeho vhodnému nastavení.

Pracovní skupina Podnikatelé 5. 10. 2015

Sociální služby (26. 10. 2015)
Během dopracovávání strategie se také sešla pracovní skupina věnující se oblasti
Sociálních služeb a projednávala opatření vztahující se k tomuto tématu.
Osvědčení o splnění standardů (27.11. 2015)
Dne 27. 11. 2015 bylo uděleno MAS Moravská cesta
osvědčení o splnění standardů a mohlo tak dojít
k finalizaci a následnému schválení SCLLD 2014 -2020
Valnou hromadou, která se konala dne 10. 12. 2015.
Následně byla dne 14. 12. 2015 podána Žádost o
strategii integrovaného nástroje.
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Valná hromada (29. 9. 2015, 10. 12. 2015)
Členové
Valná hromada 29. 9. 2015

MAS

Moravská

cesta

jsou

pravidelně

informováni o probíhajícím zpracovávání strategie a
vyzýváni
k předkládání
různých
podnětů
či
připomínek. V roce 2015 byl do programu jednání
Valné hromady zahrnut i bod s názvem: Dotační
možnosti a příležitosti na území MAS Moravská
cesta. Nad tímto tématem následně probíhala
diskuse, konkrétně se jednalo o zvolení vhodných
opatření s ohledem na specifické podmínky území a
následné
rozdělení
finančních
alokací
v programových rámcích SCLLD. Vzešlé připomínky
byly zapracovány a předloženy odborným skupinám k diskusi. Při posledním jednání Valné
hromady byla strategie schválena.
Výbor spolku (30. 3. 2015, 22. 7. 2015, 16. 9. 2015, 25. 11. 2015)
Jak již bylo zmíněno výše, Výbor spolku v počátku roku 2015 schválil jmenování vedoucího
pracovníka SCLLD Ing. Miloslavu Hruškovou. Další jednání bylo směřováno především k
diskusi nad realizací klíčového projektu a výsledkem bylo zjištění, že nyní není nastíněno
vhodné společné téma klíčového projektu realizovaného na území MAS Moravská cesta.
Poslední konané jednání bylo zaměřeno na finanční alokaci programových rámců, nad
kterou byla vedena diskuse. Při posledním jednání výboru MAS Moravská cesta byla ze
strany členů výboru daná strategie schválena.
Tabulka 9 - Přehled účastníků konaných jednání v roce 2015

Jméno

Obec/Organizace

Jméno

Obec/Organizace

Školství

Hrachovcová Eva
Vacek Karel
Peřina Jiří
Dvořáková Simona
Odehnal Jan
Absolonová Zuzana
Ruprechtová
Zuzana
Potužáková Vlasta
Habermann
Vlastimil
Lakomá Karin
Skácel Pavel

ZŠ Jungmannova,
Litovel
ZŠ Štěpánov
ZŠ a MŠ Náklo
MěÚ Litovel
GJO Litovel
ZŠ Vítězná, Litovel

Čamek Petr
Vogelová Hana
Gelová Kateřina
Bártů Alexandra
Šišma Radek
Rajtárová Jana

In Life
MK Litovel
TIC Litovel
Minifarma pod Kaštany

ZŠ a MŠ Pňovice
ZŠ a MŠ Červenka

Kuba Václav
Měsícová Milada

ZD Haňovice
ZD Unčovice

MěÚ Litovel
ZŠ a MŠ Příkazy
SOŠ Litovel

Špunda Ondřej
Bukvová Svatava
Osičková Šárka

Moštárna Mezice
To pravé z Hané
Doubravský Dvůr

Životní prostředí

Matoušová Magda
Krátký Michal
Bartoš Michal
Tománek Ondřej
Kohout Viktor
Nevima Jiří
Vallová Jana
Dušek František

Podnikatelé

AOPK ČR
Sagittaria
Sluňákov
Horka nad Moravou
Litovel
Střeň
Povodí Moravy
Červenka

Myslechovice

Rozvoj regionu

Muzejní společnost
Frištenská Zdenka Litovelska
Kočí David
Měrotín
Spurný Tomáš
Skrbeň
Číhal David
Haňovice
Ošťádal Marek
Náklo
Olbert Zdeněk
Stalagmit - Sobáčov
Hajduček Petr
Krátký Michal
Sagittaria
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Kurfűrst Pavel

Litovel

Slánská

ZD Haňovice

Sociální služby

Zavadilová Ludmila
Smékal František
Spurník Mirko
Šenk Jan
Lívanský Jakub
Bolek Ondřej

Charita Šternberk
Nové Zámky - PSS
DZR Bílsko
Nové Zámky - PSS
Společnost Podané
ruce
NIO s.r.o.

Funkční odkaz na web MAS Moravská cesta – Popis postupu zapojení komunity do
vypracování strategie: http://www.moravska-cesta.cz/integrovana-strategie/

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 2015 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 – 27.4.2015:
Přidělené certifikáty - výrobky:
 Ondřej Malínek, Olomouc – kovářské výrobky
 Luděk Bečica, Šternberk – kvasové a celozrnné pečivo
 SOŠ, Litovel – kávové zrno z Litovle
 TAGROS a.s., Troubelice – Troubelické masné výrobky
 Báťkovy bylinkové sirupy, Olomouc – Patrik Bátěk
 Moštěnický sirup, Horní Moštěnice – HKS sirup, a.s
 Pivo Kosíř, Drahanovice – Pivovar Kosíř s.r.o.
Přidělené certifikáty – služby:
 REGIO kavárna Ječmínek, Litovel
 Café restaurant, Litovel
Obnovené udělení certifikátů:
 Zbyněk Poštulka, Loštice - Tvarůžkové moučníky z Loštic
 Hana Kuželová, Křelov – bíle zdobený dekorativní perník
 Ondřej Špunda, Mezice - Mezická moštárna s oblíbenými přírodními ovocnými
mošty
 Miluše Hlavinková, Litovel – užitková keramika
 Petr Bárta, Bouzov – dřevěné šperky
 Miloslava Vlková, Příkazy – tkané výrobky
 Jan Vlk, Příkazy – kovářské výrobky
 Jiří Tomanec, Měrotín – originální bronzové šperky
 Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice – firma Naděje, která nabízí bylinné
tinktury a výluhy z lupenů
 Alois Slepánek, Brodek u Konice – kartáčnické výrobky
 Věra Doležalová, Horka nad Moravou – Hanácké kraslice
 Ivana Bělařová, Čechy u Přerova – keramické výrobky
 Zdeněk Grňa, Dřevohostice – svatební koláčky
 Eva Luljaková, Dřevohostice – medový zdobený perník
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Marta Nevrlá, Čelechovice na Hané – šperky a korálky z vinutých perel
Drůbežárna Holešov – tatarská omáčka a pochoutková majonéza
Radmila Červinková, Říkovice – tinktury a sirupy
Renáta Janošová, Přílepy – kabelky a tašky „Jolanetta“
Kateřina Majerová, Němčice nad Hanou – šití originálních oděvů s ručním
autorským potiskem
Mohelnická zemědělská a.s. – ovoce z Úsovska
Společnost TAGROS, Troubelice – masné výrobky

Zasedání certifikační komise – 9. 11. 2015:
Přidělené certifikáty – výrobky:
- David Johanes, Olomouc – Johanes - Skleněné figurky
- Jarmila Svozilová, Cholina – Vitráže
- Miluše Domanská, Jívová – Svíčky z Jívové a Glycerinová mýdla z Jívové
- Marie Fojtíková, Olomouc – Hejčín – Sváteční koláčky
- PROFI-TISK GROUP s.r.o., Olomouc – Pralinky Choco Bonté
- Eva Jirásková, Olomouc – Samotišky – Trubička od Svatého Kopečka
- Zdeněk Fischer – Minifarma Pod Kaštany, Luká - Ovocné a zeleninové pochoutky z
Minifarmy pod Kaštany
- Bohdana Jadrníčková – Pivovar Jadrníček, Náměšť na Hané – Náměšťské pivo
Přidělené certifikáty – služby:
- Hostinec Chomout, Olomouc - Chomoutov
- To pravé z Hané i odjinud – posezení, Olomouc

David Johanes, Olomouc –
Johanes - Skleněné figurky

Mgr. David Zahradník, Samotišky –
Trubička od Svatého kopečka

Zdeněk Fischer – Minifarma Pod Kaštany,
Luká - Ovocné a zeleninové pochoutky

To pravé z Hané i odjinud…, Olomouc
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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®“ 75
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 2015:
EKOjarmark v Olomouci (jarmark řemeslných produktů) – květen 2015
Garden Food Festival – květen 2015
Leaderfest – červen 2015
Země živitelka v Českých Budějovicích - srpen / září 2015
Den MAS Moravská cesta – Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově – září 2015
Setkání s výrobci – Bouzov – listopad 2015
Hanácké farmářské trhy v Litovli (červen 2015, prosinec 2015)
Javoříčské krápníkohraní (červenec 2015)
Adventní slavnost v Bílé Lhotě – jarmark řemeslných produktů – prosinec 2015
„To pravé z Hané i odjinud …“ – posezení
Mediální spolupráce – Český rozhlas Olomouc (propagace certifikovaných výrobců)
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 2015)

Noviny Doma na Hané
(2015)

Publikace – Co včel
vidime…aneb kde MAS
Moravská cesta pomáhala
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7.6 Propagační akce MAS Moravská cesta
Hanácké farmářské trhy a řemeslný jarmark v Litovli
(13. 6. 2015, 11. 12. 2015)
Farmářské trhy v Litovli odstartovaly v červnu na náměstí před
litovelským muzeem 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.

Javoříčské Krápníkohraní (4. 7. 2015)
V sobotu dne 4. 7. 2015 se konal první ročník akce s názvem Javoříčské krápníkohraní.
Akce byla pořádána v upraveném areálu bývalé školy
v Javoříčku (místní část obce Luká). Návštěvníci si od
pravého poledne mohli užívat program, který v sobě
zahrnoval vystoupení několika skupin od Hanáckého
folklóru – národopisného souboru a hanácké muziky,
až po skupinu O5 a Radeček. V rámci akce se konal i
jarmark regionálních produktů, kde si návštěvníci
mohli koupit a ochutnat výrobky a produkty
regionálních producentů značky HANÁ regionální
produkt®.
Celá
akce
byla
večer
ukončená
ohňostrojem.
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Podzimní slavnost na Fortu XVII. v Křelově (19. 9. 2015)
Zářijové sobotní odpoledne na Fortu XVII. v Křelově
patřilo tradiční akci s názvem Podzimní slavnost
regionálních produktů a ukázky řemesel. Návštěvníci,
kteří na akci zavítali, měli možnost shlédnout ukázky
tradičních řemesel a country tanců klubu STOPA.
Vystoupila i country kapela DRUHEJ NERV. 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 Živé školy Olomouc, Lesní
mateřské školy „Slunečné údolí”
a „Hájenka”.
Občerstvení bylo zajištěno ve stylu regionálních specialit
– skvělé sýry z domácích sýráren, výtečné domácí
uzeniny a masné výrobky, křupavé pečivo z domácí
pekárny,
ochutnávka
piv
z malých
regionálních
pivovarů. V průběhu celé akce se konal jarmark
regionálních produktů pod patronací značek HANÁ
regionální produkt® a Jeseníky originální produkt®.
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Adventní slavnost v Bílé Lhotě (29. 11. 2015)
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 29.
listopadu od 15 hodin v obci Bílá Lhota v kulturním domě.
Během odpoledne vystoupila skupina „HUBERTUS”.
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.
Pro
návštěvníky
byla
připravena i prohlídka nasvíceným
arboretem.
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8. Finanční zpráva za rok 2014 – Informace z finančního výkazu – ke dni
31.12.2015 (v tis. Kč) a Zpráva auditora
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Příloha v účetní závěrce k 31.12.2015
A. Obecné údaje
Název: MAS Moravská cesta, z.s..
Sídlo: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Právní forma: z. s.
Identifikační číslo: 270 37 932
Předmět činnosti: Podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje
venkova
Rozvahový den: 31.12.2015
Organizační struktura: Předseda: Julie Zendulková
Přepočtený počet zaměstnanců: 6
Celková výše osobních nákladů: 1 284 tis. Kč
B. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Způsob oceňování:
Zásoby – v pořizovacích cenách
Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně
Cenné papíry a majetkové účasti – nejsou
2. Reprodukční pořizovací ceny: v roce 2015 nebylo použito
3. Změny způsobů oceňování: nenastaly
4. Odpisový plán: účetní jednotka používá účetní odpisy měsíční
5. Majetek vedený v podrozvaze:
-

drobný majetek 1 166 tis. Kč

6. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem: nemáme
7. Pohledávky k 31.12.2015: 29 tis. Kč
z toho pohledávky po lhůtě splatnosti: 29 tis. Kč
z toho pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak zajištěné: 0,-Kč

8. Závazky k 31.12.2015: 0 tis. Kč
z toho závazky po lhůtě splatnosti: 0,- Kč
z toho závazky kryté zástavním právem nebo jinak zajištěné: 0,-Kč
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9. Závazky nevedené v účetnictví: 0,- Kč
10. Významné skutečnosti po datu účetní závěrky: 0,- Kč
11. Ostatní údaje uvedené v podrozvaze: 0,- Kč

12. Poskytnuté dotace:
Do výnosů organizace byly dotace předepsány tak jak časově a věcně souvisejí s vynaloženými
náklady, a to:
- 101 tis. Kč – projekt KRONIKY (realizace ve 2014+2015) - od Státního zemědělského
intervenčního fondu
-

150 tis. Kč – projekt PS Služby (realizace 2014+2015) ) - od Státního zemědělského
intervenčního fondu

-

459 tis. Kč – projekt EMI 6 Služby (realizace 2014+2015) ) - od Státního zemědělského
intervenčního fondu

-

125 tis. Kč – neinvestiční příspěvek z Olomouckého kraje

-

100 tis. Kč – dotace z Olomouckého kraje
Tyto dotace již organizace obdržela.

Zpracovala: Monika Abesková

Schválila: Julie Zendulková

V Olomouci dne 21.3.2016
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