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Milí čtenáři našeho zpravodaje.
Je mi potěšením napsat hned v úvodu,
že pro vás máme samé dobré zprávy.
Podle numerologie je prý jednička přiřazena komunikaci a poukazuje na to, jak se
dotyčný člověk umí dorozumět s druhými.
Na komunikaci a dorozumění s lidmi v našem regionu, našimi členy i partnery nám záleží především. Možná proto není náhoda,
že Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo
strategii MAS Moravská cesta právě 1. 11.
A aby těch jedniček nebylo málo, naše
MASka se zařadila na jedenácté místo podpořených v rámci celé republiky. Ještě do
konce roku jsme vyhlásili první výzvy pro žadatele, kterým tentokrát v novém programovacím období rozdělíme takřka 75 milionů korun, zatímco v minulosti to byla zhruba
polovina této částky. Snad nám tedy jedničky přinesou štěstí. Podle strategie s názvem
Demê furt dopředô a necófnem… budeme
pracovat až do roku 2023.
Další dobrou zprávou je, že od začátku
roku realizujeme projekt Místní akční plán

(MAP) zaměřený na vzdělávání. V tomto případě se věnujeme školám. Aby uměly proniknout do světa dotací, aby uměly a chtěly
i navzájem spolupracovat.
Kromě toho, že jsme v červnu schválili
strategický rámec MAP, který je stěžejní pro
čerpání dotací, pomáháme školám i se šablonovými projekty. Prostřednictvím Sdružení
D z Olomouce organizujeme programy zaměřené na inkluzi – Příběhy pana Tydýta,
Pozitivní sborovnu a Divadlo. Největší zájem
školy jeví o Tydýta, který má i vlastní loutku
z dílny certifikované firmy NOE. Dosud jsme
zorganizovali exkurzi do regionu Vizovicka
a Slušovicka, kde jsme navštívili dvě školská
zařízení (ZŠ Kašava a ZŠ Neubuz) a regionální producenty (Kozí farmu Vizovice a Likérku Jelínek).
Z dosavadních zjištění nám vyplynulo, že
školy se chtějí především scházet k výměně
názorů a zkušeností. A co jim ještě nabídneme my? Hodláme jim například představit možnosti zdravého stravování ve škol-

ních jídelnách s využitím regionálních produktů. Mám radost, že školy „na nás slyší“.
V dobách realizace projektu Meziobecní
spolupráce, který se zaměřoval i na školství,
chodilo na setkání nanejvýš sedm zástupců
škol. Nyní máme vždy plný sál.
Do třetice všeho dobrého je tu značka
Haná. S radostí mohu napsat, že v současné době máme již 77 certifikovaných výrobců a 6 služeb. Certifikační komise se setkala na jaře a na podzim.
Na programu bylo další listopadové setkání certifikovaných producentů, kde jsme
kromě příjemného setkání a ochutnávky našich specialit připravili prezentaci o pokroku
značky Haná a dotačních možnostech.
Na podporu značky jsme letos uspořádali řadu akcí. Venkovského, ale i většího charakteru. Uvádím jen některé z nich.
Farmářské trhy v Litovli se uskutečnily
hned dvakrát, v červnu u příležitosti Hanáckých Benátek a v prosinci na Vánoční hody.
Velkou příležitostí pro potravináře byl v květnu Garden Food Festival v Olomouci a v září
ve Zlíně. Zaštítili jsme zde úplně sekci regionální produkce. Snažíme se tímto způsobem
o zviditelnění a propagaci značek v celém
Olomouckém kraji. Pro upřesnění, tato akce
není klasickým farmářským trhem, kde výrobci „pouze“ prodávají. Zde navíc nabízejí
své degustační menu a zákazník má možnost regionální speciality na místě ochutnat.
V září jsme se s mnohými z vás potkali na
Podzimní slavnosti na Fortové pevnosti XVII.
v Křelově. Tady se představilo 30 výrobců,
a veselo nám bylo se Studiem bez kliky a kapelou Tak co? A se značkou Haná každoročně završíme sezónu na Adventní slavnosti
v Bílé Lhotě s vánočním jarmarkem a vystoupením dětí z místní základní školy.
Vánočním a novoročním přáním tradičně
končí i tento úvodník. Nezabývám se numerologií, ale sedmička, která nás teď čeká, je
prý číslo, které by rádo pomáhalo. I my Vám
chceme nadále pomáhat a děkujeme, že tuto pomoc vnímáte a spolupracujete s námi.
Ze srdce Vám za celý tým MAS Moravská
cesta přeji pokojné Vánoce a co možná
nejklidnější rok 2017.
Julie Zendulková
Předsedkyně MAS Moravská cesta

Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo ano strategii MAS Moravská cesta.
Mezi žadatele tentokrát půjde takřka jednou tolik peněz co v minulém období.
Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo
ano strategii MAS Moravská cesta. Mezi žadatele tentokrát půjde takřka jednou tolik peněz co v minulém období.
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo
strategii MAS Moravská cesta. Stalo se to
1. 11. A aby těch jedniček nebylo málo, MASka se zařadila na jedenácté místo podpořených v rámci celé republiky. Ještě do konce
roku stihne vyhlásit první výzvy pro žadatele, kterým v novém programovacím období rozdělí takřka 75 milionů korun.
„Snad nám ty jedničky přinesou štěstí,“
doufá předsedkyně MAS Julie Zendulková
s tím, že už nyní začne kancelář vyhlašovat
výzvy pro žadatele. Nejprve v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Programu
rozvoje venkova. V novém roce už i výzvy do
Integrovaného operačního programu, který
bude i z hlediska objemu peněz stěžejní pro
obce a školy. Následně vypíše MAS výzvy do
Operačního programu Životní prostředí.
Podle strategie s názvem Demê furt dopředô a necófnem… bude MAS pracovat
až do roku 2023. „Následující programovací období bude úplně jiné. Stáváme se novým partnerem v regionu. Zatímco v minulosti jsme rozdělili zhruba 40 milionů korun,
tentokrát budeme mít pro žadatele kolem

75 milionů,“ těší se Julie Zendulková. „Už
nebudeme pracovat pouze s Programem
rozvoje venkova, ale i s dalšími, které jsem
jmenovala. Počítáme se všemi čtyřmi, které
mohou mít MASky k dispozici,“ dodala.
Nová strategie vznikala komunitním způsobem. „V obcích jsme se neptali ani tak na
projektové záměry jako spíš na to, co jim chybí, co potřebují. Proto je naše strategie tak široká. Budeme sledovat i další dotační programy, které postupně naplní potřeby našeho
regionu,“ prozradila předsedkyně.
Nejbližší výzva, jež se týká zaměstnanosti, bude zajímavá například pro neziskovky
nebo i zaměstnavatele, kteří mohou podpořit lidi bez práce rekvalifikací či nabídkou
pracovního místa. „Myslím, že z tohoto hlediska budou oblíbené také třeba příměstské
tábory neziskovek, které se dosud svým aktivitám věnovaly dobrovolně a nyní mají konečně šanci získat stoprocentní dotaci na
mzdy a provoz,“ říká Julie Zendulková.
MAS Moravská cesta zajišťuje poptávku
obcí, neziskových organizací a podnikatelů
na svém území. Nyní jí přibyla další cílová skupina, jíž jsou školy. „Pro ně v současné době
zpracováváme místní akční plány vzdělávání
a snažíme se jim vnuknout i myšlenku, že by
mohly jít cestou dotací – na což jsou připra-

vené,“ řekla dále Julie Zendulková, která si
spolupráci ve svém regionu nadmíru chválí.
„Po zkušenostech z prvního programovacího
období mohu jen konstatovat, že spolupráce
s obcemi, neziskovkami a podnikateli je tady
výborná. Víme, co od sebe vzájemně očekávat a oni nám věří,“ míní.
MAS Moravská cesta zahrnuje v současné době 22 obcí na Olomoucku a čítá 60 členů. V týmu pracují čtyři zaměstnanci.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem
„Demê furt dopředô a necófnem“ – A jak to všechno bude?
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem „Demê
furt dopředô a necófnem” byla předložena jako první v Olomouckém kraji Ministerstvu pro místní rozvoj – po úpravách a doplnění
byla schválena dne 1. 11. 2016. Tato důležitá událost znamená, že
MAS Moravská cesta nyní může vyhlašovat své výzvy.
Je známo, že MAS Moravská cesta bude rozdělovat prostředky
z OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu a prostřednictvím realizovaných projektů bude do území alokováno nejméně
74 607 000 Kč. Pokud region ukáže, že přidělené finanční prostředky umí čerpat je zde velký předpoklad, že finanční alokace bude po
milníku v roce 2018 navýšena. Do konce roku 2016 bude vyhlášena výzva na OP Zaměstnanost a PRV. Následovat bude také IROP.
V rámci OP Zaměstnanost (OP Z) bude rozděleno celkem
10 309 000 Kč. V první výzvě bude možné žádat ve třech oblastech

podpory. První podporovanou oblastí jsou Prorodinná opatření. Budou podporovány projekty se zaměřením na podporu zařízení péče
o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), dále tato aktivita zahrnuje doprovody na kroužky, zájmové aktivity a společnou dopravu dětí. Další důležitou aktivitou je
podpora dětských skupin a příměstských táborů. Dalším podporovaným opatřením je Zaměstnanost. Cílem tohoto patření je podpora
nezaměstnaných, pomoc při vyhledávání pracovního místa a jeho následného udržení. Jedná se i o aktivity, které podporují flexibilní formy práce, poradenství a vzdělávání uchazečů o zaměstnání apod. Poslední výzva bude zaměřena na Sociální služby a komunitní centra.
Program rozvoje venkova (PRV) bude nabízet k realizaci aktivity
v celkové alokaci pro první výzvy 6 166 908 Kč, které se budou věnovat investicím do rostlinné a živočišné výroby a podpoře zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Podpořeny budou

Předběžný harmonogram výzev
Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb
PRV
Podpora spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů
Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora sociálních služeb
OPZ
Podpora prorodinných opatření
Zaměstnanost
OPŽP
Výsadba dřevin na nelesní půdě ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek
IROP
Podpora sociálních služeb
Podpora školství v regionu
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i činnosti v oblasti oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb. PRV je zaměřen i na podporu aktivit v oblasti lesnictví. MAS Moravská cesta podpoří projekty spadající do oblasti podpory lesnických technologií a zpracování lesnických produktů a také ochranu melioračních a zpevňujících dřevin – oplocenky.
Připravujeme i výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v celkové alokaci pro první sadu výzev
31 777 500 Kč. Předpokládá se, že první výzva bude vyhlášena

v prosinci a podpořena bude oprava a výstavba cyklostezek, následně pak v novém roce podpora sociálních služeb a v neposlední řadě také podpora školství.
V průběhu roku očekáváme i první výzvu do Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v celkové alokaci pro první výzvu
1 387 980 Kč. V rámci tohoto operačního programu bude podpořena výsadba dřevin na nelesní půdě ve velkoplošných zvláště chráněných územích.

Novinky v „MAPech“
Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí,
že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP
Litovel. Současně jsme také zapojeni do projektu MAP ORP Olomouc. Nezapomínáme tedy ani na školy z území MAS Moravská cesta,
které územně spadají do ORP Olomouc.
Nejdůležitějším dosavadním výstupem
projektu je Strategický rámec MAP, do
kterého jsme sesbírali projektové záměry
škol a jejich zřizovatelů – školy tedy mohou
žádat o dotace hned v prvních výzvách IROP!
A co je v našem projektu ještě nového?
Během letních prázdnin jsme se zaměřili
zejména na dopracování analytické části projektu a také na aktivity pro samotné školy.
První aktivitou byla společně s olomouckým
SDRUŽENÍM D příprava programu pro školy
s názvem „Příběhy Pana Tydýta“.
Další aktivitou pro samotné školy z území
byla příprava exkurze se zaměřením na
vzdělávání. Vyrazili jsme do Zlínského kraje.
Exkurze se konala v termínu 6–7. října 2016.
První den jsme navštívili ZŠ a MŠ Kašava.
Společně jsme navštívili prostory ZŠ i MŠ, hřiště v přírodním stylu. Protože Zlínský kraj je

známý také svými regionálními specialitami a
výrobky, navštívili jsme také pálenici Rudolfa
Jelínka a večer před večeří, nás na hotelu čekala ukázka tvorby vizovického pečiva.
Společný večerní jsme strávili pracovně.
V rámci pracovního sezení byl řešen dosavadní vývoj realizace projektu a jeho další aktivity. Diskutovalo se nad společným projektem škol, vzájemnou spoluprací a aktivitami
s neformálními institucemi vzdělávání. Druhý den jsme si prohlédli prostory ZŠ Neubuz. Poslední zastávkou naší exkurze byla

Kozí Farma Vizovice. V listopadu (2.11.2016)
pak proběhlo další setkání se zástupci
škol v našem území, které se nyní konalo
v ZŠ a MŠ Náklo.
Co připravujeme:
•	Další jednání pracovních skupin
projektu
•	Rozvoj další spolupráci
s institucemi neformálního
a zájmového vzdělávání
•	Aktualizaci projektových záměrů
ve Strategickém rámci MAP

Společné vzdělávání v rámci projektu MAP vzdělávání
Jak již bylo zmíněno v předchozím příspěvku – realizujeme pro školy v rámci projektu MAP společné vzdělávací aktivity.
V rámci těchto aktivit jsme navázali spolupráci s olomouckým SDRUŽENÍM D, které
na základě potřeb z území vytvořilo pro naše školy program „na míru“, který nese název „Příběhy Pana Tydýta“.
Program vychází z literárního textu a děti si na něm nenásilnou a hravou formou
mohou procvičovat a uvědomit si, jaké to
je, když je někdo „jiný“ a jak je důležité se
vzájemně respektovat a pomáhat si.

Tento program se skládá z úvodního kurzu pro pedagogy a z realizace programu
přímo se třídou. Na základě přihlášek do tohoto kurzu byli pedagogové přihlášených
škol pozváni do olomouckého dramacentra, kde tato aktivita odstartovala právě
úvodním kurzem pro pedagogy.
Ten proběhl 30.9.2016. Účastníci byli seznámeni se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Naučili se, jak používat loutku pana Tydýta, jenž je klíčový pro následné využití

předané metodiky pro práci s dětmi v oblasti inkluze.
Nyní čeká základní a mateřské školy v našem území, které jsou do programu přihlášeny, realizace programu přímo se třídou. Nakonec zůstane v každé třídě jeden plyšový Tydýt,
který bude nápomocný pedagogům při zvládání různých situací. Růžového Tydýta vyrobilo pro SDRUŽENÍ D a pro naše školy a školičky NOE s.r.o. z Lipníka nad Bečvou, kteří jsou
držitelé certifikátu Haná regionální produkt.
Ohlasy na program jsou od účastníků
velmi pozitivní!
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Značkou „HANÁ regionální produkt®“ byli oceněni další výrobci
Bouzov, 7. listopad 2016 – Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ regionální produkt®“ dalším zájemcům. Značkou Haná se chlubí 77 výrobců a 6 certifikovaných služeb.
Na listopadovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto
Kromě řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise
o přidělení certifikátů dalším výrobkům – jedná se o:
prodloužila platnost certifikátu stávající službě – jedná se o:
•	Hana Soukupová, Přerov – Háčkované výrobky
• Hotel Bouzov, Bouzov
•	Šufánek s.r.o., Olomouc – Šufánek
(oříšková másla: Lískový ořech – čokoláda / Arašídy – čokoláda)
Výrobky a služby vhodné pro udělení značky hodnotí vždy cer•	BARKONA SNAILS s.r.o., Olomouc – Šnečí delikatesy
tifikační komise, kterou tvoří zástupci místních akčních skupin,
•	Leo Czabe, Šternberk – Včelařství Czabe – med
sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Zaměřuje se především na základní kritéria, podporující místní původ,
Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k replatnost značky „vypršela“. O toto obnovení požádalo jedenáct gionu. Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku
stávajících výrobců:
z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.
•	NOE s.r.o., Lipník nad Bečvou – Hračky NOE
•	Jana Petříková, Štěpánov – Malované hedvábí a batika
Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se uskuteční na
• Milena Šálková, Olomouc – Plstěné výrobky
•	Svatokopecké pivo, Olomouc-Svatý Kopeček – Svatokopec- jaře 2017. Značku Haná uděluje MAS
Moravská cesta, kam se mohou výrobké pivo
•	Pivovar Melichárek, Horka nad Moravou – Pivo Melichárek ci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet.
•	Chomout s.r.o., Olomouc – Chomoutov – Pivo Chomout
•	Syrmex spol. s r.o., Osek nad Bečvou – Pařené sýry
Julie Zendulková
•	ÚSOVSKO FOOD a. s., Klopina – Fit müsli šťavnatá / Fit Bio
Koordinátorka
müsli jablko
Haná regionální produkt®
•	Lubomír Šmída, Konice – Masné výrobky z Konice
Tel.: 724 111 510
•	TAGROS, a. s., Troubelice – Jablka
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
•	Zemědělské družstvo Senice na Hané, Senice na Hané
Web: www.regionalni-znacky.cz/hana
– Mléčné výrobky z Hané

Hana Soukupová, Přerov – Háčkované výrobky

Šufánek s.r.o., Olomouc – Šufánek – oříšková másla: Lískový ořech
– čokoláda / Arašídy – čokoláda

BARKONA SNAILS s.r.o., Olomouc – Šnečí delikatesy

Leo Czabe, Šternberk – Včelařství Czabe – med
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