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„Klôzovske hodê“

Vážení a milí čtenáři
Vždycky takhle koncem roku přijde čas
na rekapitulaci aktivit naší místní akční skupiny a seznámení s plány do budoucna. Děláme to především formou zpravodaje, který právě držíte v rukou.
Úvodník – to je takový ten první článek,
který právě čtete – je něco jako otevřené
dveře, jimiž vstupujete do místnosti, kde se
podrobněji seznámíte se vším, o čem vám u
těch dveří řekne v krátkosti autor. Jsem moc
ráda tím autorem a mám velkou radost z toho, že je opět o čem psát.
Začneme třeba projekty spolupráce. První z nich 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 si 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 označu-

je své produkty nyní 75 certifikovaných výrobců a 5 poskytovatelů služeb.
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 2016 – 2022
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 polovině
roku 2016. V oblasti Vzdělávání bude MAS
představovat roli animační a poradenskou
a bude si zde moci předkládat vlastní projekty. Jedním z takových projektů jsou i místní
akční plány vzdělávání (MAP), které se zaměří na předškolní a základní vzdělávání, včetně vzdělání neformálního a zájmového.
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 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 ani 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.
Milí přátelé, my z MAS Moravská cesta, pracujeme rádi pro náš region. Děláme
to srdcem. Děkujeme vám za důvěru, kterou nám dáváte. Dovolte mi, abych Vám
popřála co nejkrásněji prožité vánoční
svátky a šťastný vstup do roku 2016.
Julie Zendulková
Předsedkyně MAS Moravská cesta

Dotační možnosti a příležitosti na území MAS Moravská cesta
Nastávající nové programové období 2016–2022 přináší mnoho změn, z nichž nejzásadnější pro MAS je možnost realizovat projekty i v jiných operačních programech, než jen v Programu rozvoje venkova, jak tomu bylo doposud. Jednotlivým MAS byly rozděleny finančních prostředky i v OP Životní prostředí, Integrovaném regionálním operačním programu
a OP Zaměstnanost. Znamená to tedy tematické rozšíření možných projektových záměrů, které mohou být na území realizovány s ohledem na jeho místní specifika.
V následující tabulce jsou uvedeny finanční alokace, které jsou
vyhrazeny na jednotlivé operační programy a projekty, které budou
realizovány na území MAS Moravská cesta.
Integrovaný regionální operační program
42 370 000
Program rozvoje venkova
17 721 000
Operační program Zaměstnanost
10 310 000
Operační program Životní prostředí
4 206 000
Celkem
74 607 000

Celková předpokládaná výše finančních prostředků na území
MAS Moravská cesta tedy činí 74 607 000 Kč. Největší část finančních prostředků náleží do IROP a poté PRV. Menší část alokované
částky připadá na projekty vztahující se k problematice zaměstnanosti a péče o životní prostředí.
Konkrétní opatření, která mohou být v rámci jednotlivých operačních programů realizována, přináší následující přehled s příklady
projektů, doplněný o stanovenou míru dotace a možné příjemce.

Integrovaný regionální operační program
Opatření
Zvýšení bezpečnosti dopravy,
opravy a výstavby cyklostezek
Výstavba,
rekonstrukce
a modernizace
škol a dětských
skupin
Podpora sociálních služeb,
sociálního bydlení a komunitních center

Příklady projektů
Dopravní terminály, záchytná parkoviště, dopravní systémy, opravy chodníků, doprovodná
zeleň a služby. Výstavba a modernizace cyklostezek v souvislosti s dopravou do zaměstnání.
Stavební úpravy a vybavení škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
a zájmových organizací neformálního vzdělávání v souvislosti s rozvojem žáků ve vybraných
oblastech (např. cizí jazyky, příprava na budoucí povolání), doprovodná zeleň a služby
Vybudování, vybavení a rekonstrukce objektů
sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení

Oprávnění příjemci
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
Sociální služby: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované nebo zakládané kraji
Sociální bydlení: Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

Míra dotace

95 %

Program rozvoje venkova
Fiche
Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
Podpora zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů

Příklady projektů
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě včetně mobilních strojů
Výstavba a rekonstrukce budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, investice související s uváděním produktů na trh
Podpora investic do
Podpora investic do vybraných nezemědělských činnezemědělských činností ností včetně služeb (ubytování a stravování)
Podpora vzniku spolupracujících subjektů – spoluPodpora spolupráce
mezi účastníky krátkých práce na tvorbě studií a podnikatelského plánu, spododavatelských řetězců lečná propagace, společné pořízení strojů, technologie, stavební náklady na novou výstavbu nebo moa místních trhů
dernizaci nemovitého majetku
Pořízení strojů a technologií určené pro hospodaření
Podpora investic do
na lesních pozemcích, výstavba či modernizace dřelesnických technologií
a zpracování lesnických vozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.
produktů
Ochrana melioračních
Projekty na lesních pozemcích – hromadná mechanica zpevňujících dřevin
ká ochrana při založení porostu, od doby výsadby do
stádia zajištění.
Projekty spolupráce
Dle témat programu rozvoje venkova, měkké akce
MAS Moravská cesta
Projekty spolupráce MAS Moravská cesta: 80 %
Míra dotace
dotace
Ostatní fiche : 40–60 % dotace
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Oprávnění příjemci
Zemědělský podnikatel
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění
na trh a vývoji zemědělských produktů
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci
Minimálně dva subjekty, minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo
potravinářství. Další možní žadatelé: výrobce potravin,
NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický
potenciál
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení
MAS Moravská cesta

Operační program Zaměstnanost
Opatření
Podpora prorodinných
opatření

Příklady projektů
Oprávnění příjemci
Podpora školních družin, klubů, příměstských tábo- Poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové
rů, dětských skupin v podnicích, individuální péče organizace, obce, organizace zřizované obcemi půsoo děti (chůvy)
bící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení
Podpora sociálních služeb Sociální služby poskytované terénní a ambulantní Poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové
formou, pobytové budou podporovány jen odlehčo- organizace, obce, organizace zřizované obcemi půsovací služby. Komunitní sociální práce
bící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce
Zaměstnanost
Flexibilní formy zaměstnávání, příspěvky pro zaměst- Poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové
navatele na úhradu mzdových nákladů, podpora pod- organizace, obce, organizace zřizované obcemi půsonikatelské činnosti, nové a netradiční metody pod- bící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, vzděláporující zaměstnanost, JOB kluby, rekvalifikace a dal- vací a poradenské instituce, školy a školská zařízení,
obchodní korporace, OSVČ
ší profesní vzdělávání, pracovní diagnostika
Neziskové organizace, obce, svazky obcí, školy:
Míra dotace
95–100 % / Ostatní subjekty: 85 %

Operační program Životní prostředí
Opatření
Výsadba dřevin na
nelesní půdě ve
velkoplošných
zvláště chráněných
územích

Příklady projektů
Liniové a skupinové výsadby dřevin, ale omezeno
pouze na nelesní půdu – pouze ORNÁ.
Umožněna výsadba do existujících alejí a sadů.
Výsadba může být realizována pouze v extravilánu.
Projekt se může částečně věnovat realizaci ÚSES.
Podmínka 10-ti leté udržitelnosti projektu.

Míra dotace

85 %

Oprávnění příjemci
Kraje, obce, DSO, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace,
veřejné výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO
(ops, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Cíle a opatření Integrované strategie rozvoje území
MAS Moravská cesta, z. s. – „Demê furt dôpředo a necófnem“
Cíl:
Opatření:

Cíl:
Opatření:

Cíl:
Opatření:

Cíl:
Opatření:

1. Specifický cíl 1: Zlepšit občanskou
vybavenost a infrastrukturu
1.1. Obnova a rozvoj základních služeb v obcích
1.2. Obnova a rozvoj dopravní, technické
a informační infrastruktury
1.3. Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba
cyklostezek
1.4. Podpora volnočasových aktivit
2. Specifický cíl 2: Chránit kulturní dědictví
venkova
2.1. Opravy a rekonstrukce památek místního významu
2.2. Revitalizace kulturních památek regionálních
významu
2.3. Vytváření nových venkovských muzeí,
expozic a galerií
3. Specifický cíl 3: Pečovat o životní prostřední
3.1. Posílit přirozené funkce krajiny
3.2. Zpracování odpadu
3.3. Zlepšování kvality vody
3.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
3.5. Zlepšit kvalitu ovzduší prostřednictvím energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
3.6. Výsadba dřevin na nelesní půdě ve velkoplošných
zvláště chráněných územích
4. Specifický cíl 4: Podporovat zemědělství,
lesnictví, potravinářství a regionální značku
HANÁ
4.1. Podpora tradiční zemědělské výroby a bioprodukce
4.2. Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
4.3. Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

4.4. Podpora spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
4.5. Podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů
4.6. Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
4.7. Podpora lesnictví
4.8. Certifikace výrobků HANÁ regionální produkt®
Cíl:
5. Specifický cíl 5: Podporovat sociální
služby, zdravotnictví, vzdělávání
a zaměstnanost
Opatření: 5.1. Podpora sociálních služeb
5.2. Podpora prorodinných opatření
5.3. Sociální podnikání
5.4. Podpora vzdělávání v regionu
5.5. Podpora školství v regionu
5.6. Zaměstnanost
5.7. Podpora zdravotních služeb
Cíl:
6. Specifický cíl 6: Podporovat malé
a střední podnikání
Opatření: 6.1. Podpora oživení řemesel, živností, malých
a středních firem
6.2. Podpora spolupráce a tržních příležitostí
řemeslníků a firem
Cíl:
7. Specifický cíl 7: Rozvíjet spolupráci
a posilovat místní partnerství
Opatření: 7.1. Poradenství MAS pro obce, spolky a podnikatele
7.2. Vytvoření destinace cestovního ruchu
7.3. Zlepšení informovanosti o regionu MAS
mezi veřejností
7.4. Rozvoj spolupráce
7.5. Rozvoj spolupráce mezi MAS
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MAS Moravská cesta je nositelem projektu
Místní akční plány vzdělávání (MAP) v ORP Litovel
Místní akční plány vzdělávání (MAP) jsou zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně vzdělání neformálního a zájmového. Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality
vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního
místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí
a dalších subjektů.
V našem ORP Litovel je nositelem projektu MAP – MAS Moravská cesta, z. s.

volitelná opatření:
–	rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,
–	rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,
–	rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,
–	rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků,
–	investice do rozvoje kapacit základních škol,
–	aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.

doporučená opatření:
–	rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
–	rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
–	kariérové poradenství v základních školách,

Projekt MAP byl během měsíce září představen ředitelům škol na
území ORP Litovel i jejich zřizovatelům. Z celkem 20 škol v území jich
souhlasilo 100 %. Žádost o podporu byla podána do prvního kola
uzávěrky – do 24. 11. 2015 a bude realizován od ledna 2016.

Zapojení škol do projektu MAP je žádoucí s ohledem na
uvedené návaznosti na další strategie a především možnosti financování z operačních programů v programovém období 2016–2022 jednotlivých projektů na rozvoj vzdělávání děMAP z hlediska vzdělávání zahrnují 3 povinná opatření: tí a žáků včetně vzdělávací infrastruktury. Projekty financo–	předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
vané z IROP na vzdělávací infrastrukturu mají jednoznačnou
–	čtenářská a matematická gramotnost v základním
podmínku zapojení do MAP a v rámci projektů na rozvoj
vzdělávání,
vzdělávání z OP VVV je možno na základě zpracování MAP
–	inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním v regionu ovlivňovat a plánovat zaměření výzev v režimu
neúspěchem,
tzv. šablon (zjednodušeného vykazování).

Značkou „HANÁ regionální produkt®“ byli oceněni
další výrobci i nové služby
Certifikační komise, která zasedala
9. listopadu na Bouzově udělila ochrannou známku „HANÁ regionální produkt®“
dalším zájemcům.
Na listopadovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším výrobkům – jedná se o:
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 – Čokoládový bonbón formovaný s náplní
Mgr. David Zahradník, 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
Kromě řemesel a regionálních pochoutek
certifikační komise přidělila certifikát i novým
službám – jedná se o:
Hostinec Chomout, Olomouc-Chomoutov
To pravé z Hané i odjinud – posezení v patře, Olomouc

Ovocné a zeleninové pochoutky z Minifarmy Pod Kaštany
Výrobky a služby 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.

Moravskou cestou. Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader „Hanáci se rozkévale…
včel ovidite“. Vydává MAS Moravská cesta, z. s., Svatoplukova 16, 784 01 Červenka. IČ: 27037932.
Své příspěvky ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz. Náklad
3 000 kusů. Registrační číslo MK ČR: E 18481. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774.

Nejbližší kolo další certifikace regionální
značky se uskuteční na jaře 2016. Značku
Haná uděluje MAS Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb
se svými žádostmi obracet.
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