
O našem odhodlání pomáhat rozvoji v re-
gionu MAS Moravská cesta nemůže být po-
chyb. Každoročně na sklonku roku shrneme 
v úvodníku práci, která souvisí s celou řadou 
oblastí, kde máme možnost působit. Děláme 
to nejlépe, jak umíme. Učíme se stále nové 
věci, získáváme nové zkušenosti, které apliku-
jeme na krásnou oblast naší místní akční sku-
piny a respektujeme přitom její specifika a po-
žadavky, ctíme tradice. Děláme to s láskou.

Není pro Vás už novinkou, že 1. 11. 2016 
schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj Stra-
tegii komunitně vedeného místního rozvoje 
s názvem Demê furt dopředô a necófnem... 
MAS Moravská cesta ihned reagovala vy-
hlášením prvních šesti výzev. Jaká byla reak-
ce? Žádostí o dotaci jsme přijali bez jedné 
hned 30 a během roku 2017 rozdělili přesně 
37 959 312 korun. Informace k výzvám a jed-
notlivým operačním programům si můžete 
prostudovat na dalších stránkách zpravodaje.

Pomáháme školám. Jak? Pokračujeme 
v realizaci Místních akčních plánů vzdělávání 
(MAP), které se zaměřují na předškolní a zá-
kladní vzdělávání, včetně neformálního a zá-
jmového vzdělávání. Cílem projektu je pláno-
vat společné nebo sdílené aktivity v území, 
které přispějí k naplnění dlouhodobého zá-
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mouc. Se školami pracujeme velmi intenziv-
ně, nad rámec výše zmíněných aktivit pomá-
háme se zpracováním tzv. šablonových pro-
jektů. Školám, jež nás oslovily, poskytujeme 
tento servis zcela zdarma.

Za zmínku stojí také akce, které jsme 
uspořádali. V květnu jsme se mohli potkat na 
Garden Food Festivalu 2017 v Olomouci, 
v červnu na téže akci v Ostravě a v září ve Zlí-
ně. V červenci a září se konaly Farmářské tr-
hy v Litovli, v září Podzimní slavnost na Fortu 
XVII v Křelově, v prosinci Adventní slavnost 
v Bílé Lhotě. Tentokrát nám akce většinou 
propršely. Zato se ale ukázalo, že výrobci jsou 
parta správných lidí a umí být výbornými i ve-
selými společníky, kterým na venkovních tr-
zích nevadí dokonce ani déšť.

A když už je řeč o výrobcích a značce Ha-
ná. Dobrou zprávou je, že o značku mají vý-
robci stále zájem a stále je ji komu udílet. Bě-
hem roku 2017 se potkala certifikační ko-
mise dvakrát. Podruhé v listopadu v rámci 
Setkání certifikovaných výrobců, přátel a příz-
nivců MAS Moravská cesta. Kromě speciální-
ho komentovaného programu, jenž se ode-
hrával v centru ekologických aktivit Sluňákov 
v Horce nad Moravou, měli návštěvníci mož-
nost z mnoha vzorků okoštovat, jak chutná 
Haná regionální produkt. Certifikátem se 
v současné době chlubí už 77 výrobců a 5 slu-
žeb a k jejich lepší propagaci připravujeme 
další vydání novin Doma na Hané.

Co plánujeme v příštím roce? Ještě do kon-
ce roku 2017 vyhlášení výzvy v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, která se 
zaměří na podporu výsadby dřevin na ne-
lesní půdě. Dále se chystá výzva v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova a v průběhu roku 
2018 výzva v rámci IROP na podporu sociál-
ních služeb. Pokračovat a těšit se budeme 
na další spolupráci se školami.

Milí přátelé. Za tým pracovníků MAS 
Moravská cesta si dovoluji popřát Vám 
ze srdce krásné Vánoce a v novém roce 
štěstí, radost i úspěchy ve všem, co dě-
láte. Nezapomínejte, že jsme tu stále 
pro Vás. Děkujeme, že s námi spolupra-
cujete.

Julie Zendulková,
předsedkyně

MAS Moravská cesta

měru zlepšení kvality vzdělávání ve školách 
s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciá-
lu každého žáka. Důležitým aspektem MAP 
je vznik funkčního místního partnerství zřizo-
vatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organiza-
cí – NNO, školních družin, soukromých vzdě-
lávacích institucí a dalších subjektů.

Zajímají Vás hlavní oblíbené výstupy pro-
jektu? Jde zejména o společné vzdělávání, 
setkávání, exkurze do okolních regionů, ale 
také vzdělávací programy, jež zajistilo olo-
moucké Sdružení D. Nejoblíbenějším pro-
gramem se staly „Příběhy pana Tydýta“. Jde 
o interaktivní představení pro mateřské a zá-
kladní školy. Sdružení D zároveň vypracovalo 
pracovní materiály a metodiku, jak pracovat 
v dětských kolektivech s problémem začle-
nění. Postavička Tydýta pomáhá přijímat dě-
tem odlišnost svou i druhých jako běžnou 
součást života. Díky projektu MAP se stal 
„Příběh pana Tydýta“ tzv. „putovním“ pro-
gramem po školách v ORP Litovel. Po jeho 
ukončení zůstává na škole metodika k pro-
gramu a jeden plyšový Tydýt – hračka, kterou 
vyrobila firma Noe s.r.o. z Lipníka nad Beč-
vou, držitel značky Haná regionální produkt.

V roce 2018 nás čekají Místní akční plá-
ny vzdělávání II. Sem se již zapojí celé zájmo-
vé území MAS Moravská cesta a připojí se 
vesnické školy, které jsou součástí ORP Olo-
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V letech 2016/2017 MAS Moravská cesta vyhlásila
celkem 6 výzev a přijala 29 Žádostí o dotaci

V letech 2016/2017 MAS Moravská cesta vyhlásila celkem 6 výzev a přijala 29 Žádostí o dotaci
Poté co Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dne 1. 11. 2016 Strategii komunitně vedeného místního rozvoje s názvem Demê furt do-

předô a necófnem..., začala MAS Moravská cesta ihned vyhlašovat první výzvy.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Dne 19. 12. 2016 byla vyhlášena 1. Výzva MAS Moravská cesta – Program rozvoje venkova. Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 

Fiche 1–6. Celkem bylo přijato 9 žádostí o dotaci a všechny projekty byly vybrány k podpoře za strany MAS Moravská cesta. Nakonec 
1 žadatel od realizace projektu odstoupil.

FICHE OBEC NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL SEKTOR
CELKOVÁ

VÝŠE DOTACE

Fiche 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby Haňovice Hydraulické plošiny do skleníků
*Zemědělské
družstvo Haňovice

PO 0,00

Fiche 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby Bouzov Pořízení zemědělské techniky Adolf Odložil PO 450 000,00
Fiche 2: Podpora zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Červenka
Pořízení strojů pro výrobu a prodej 
zmrzliny

MVDr. Václav Osička PO 293 760,00

Fiche 2: Podpora zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Náklo Vytvoření skladovacích prostor Ondřej Špunda PO 494 975,00

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 
a středních firem a služeb

Příkazy
Nákup technologie pro zkvalitnění 
služeb

LT EkoLesServis s.r.o. PO 387 765,00

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 
a středních firem a služeb

Mladeč
Rybářské centrum Sobáčov 
– restaurace a ubytování

STALAGMIT, a.s. PO 897 750,00

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 
a středních firem a služeb

Litovel
DOVYBAVENÍ VODÁCKÉ RESTAURACE 
– IN LIFE LITOVEL

Inlife Morava, s.r.o. PO 180 158,00

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 
a středních firem a služeb

Luká
REKREAČNÍ STŘEDISKO JAVOŘÍČKO 
– dovybavení pro děti, sport a rekreaci

Ing. Pavel Ličman PO 441 000,00

Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých 
a středních firem a služeb

Litovel
Vybavení provozu pro zpracovatelská 
průmysl – výroba plastového regranulátu

KRAZZER s.r.o. PO 307 350,00

CELKEM 3 452 758,00
*Žadatel odstoupil od realizace projektu

Celková požadovaná výše dotace v rámci Programu rozvoje venkova dosáhla 3 452 758 Kč. Celková alokace pro PRV je stanovena 
na 17 721 000 Kč pro celé programové období, nyní bylo vyčerpáno 19 % této alokace, ale již na konec roku 2017 se připravuje vy-
hlášení 2. výzvy v rámci PRV, aby mohly být do území rozděleny další finanční prostředky.

OPERAČNÍ PROGRAM CELKOVÁ ALOKACE SCHVÁLENO V ROCE 2017 ČERPÁNÍ V %
PRV 17 721 000 3 452 758 19%

Rozložení podaných a realizovaných projektů v území MAS Moravská cesta je zobrazeno na následující mapě.

Celkem bylo zrealizováno 8 projektů, přičemž 2 projekty spadají do města Litovel. 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Následovalo vyhlášení výzev v rámci OP Zaměstnanost (dne 19. 12. 2016). Celkem byly vyhlášeny 3 výzvy: I. Výzva – podpora soci-

álních služeb, aktivit sociálního začleňování a komunitních center, I. Výzva – podpora prorodinných opatření, I. Výzva – podpora zaměst-
nanosti. MAS Moravská cesta přijala v rámci těchto výzev celkem 8 žádostí o dotaci. Všechny projekty byly vybrány k podpoře ze stra-
ny MAS Moravská cesta, ale nakonec 1 žadatel od realizace projektu odstoupil.

VÝZVA OBEC NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL SEKTOR
CELKOVÁ 

VÝŠE DOTACE

1. VÝZVA OP ZAMĚSTNA-
NOST (2016) – PODPORA 
PRORODINNÝCH OPATŘENÍ 

Horka nad Moravou Pohybem k prosperitě
Tělovýchovná jednota Sokol 
Horka nad Moravou, z. s.

NO 1 129 250,00

Náklo Příměstské tábory „NAPŘÍČ SVĚTADÍLY“
Rodinné a komunitní 
centrum Housátko, z. s.

NO 455 416,25

Litovel
Vodácké příměstské tábory Litovel 
2017–2020

Spolek TJ VS Litovel, z. s. NO 786 975,00

CELKEM 2 371 641,25

1. VÝZVA OP ZAMĚSTNA-
NOST (2016) – PODPORA 
ZAMĚSTNANOSTI 

Křelov-Břuchotín
Zvyšování zaměstnanosti na území 
MAS Moravská cesta – Podnikatelská líheň

Sdružení EDUKOL, z. s. NO 428 087,50

Náklo Nová síla Obec Náklo OBEC 1 549 047,43
CELKEM 1 977 134,93

1. VÝZVA OP ZAMĚSTNA-
NOST (2016) – PODPORA SC, 
AKTVIT SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ A KC

Území MAS
Mobilní hospic Nejste sami na území MAS 
Moravská cesta

Nejste sami
– mobilní hospic, z.ú.

NO 1 052 160,00

Luká Pomoc pečujícím osobám z regionu MAS
*ARCUS
– onko centrum, z.s.

NO 0,00

Litovel
Řešení dluhové problematiky a podpora 
rodin na Litovelsku

Charita Šternberk NO 1 954 618,75

CELKEM 3 006 778,75
*Žadatel odstoupil od realizace projektu

Projekty, které byly schváleny v rámci vyhlášených výzev OP Zaměstnanost, dosahují celkové požadované dotace 7 355 555 Kč. Cel-
ková přidělená alokace pro tento operační program dosahuje 10 309 000 Kč a ve srovnání s požadovanou dotací projektů bylo již ny-
ní vyčerpáno 71 % z částky této alokace.

OPERAČNÍ PROGRAM CELKOVÁ ALOKACE SCHVÁLENO V ROCE 2017 ČERPÁNÍ V %
OPZ 10 309 000 7 355 555 71%

V rámci OP Zaměstnanost je realizováno celkem 7 projektů, z nichž 2 jsou umístěny ve městě Litovel, a 1 projekt disponuje působností 
na celé území MAS Moravská cesta.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Na začátku roku 2017 byly vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dne 1. 3. 2017 byla vyhláše-

na 2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství v regionu – MAS Moravská cesta a dne 8. 3. 2017 byla vyhlášena 1. Výzva IROP (2017) – Zvý-
šení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek – MAS Moravská cesta. V těchto výzvách bylo celkem přijato 12 žádostí o do-
taci a všechny projekty byly vybrány k podpoře ze strany MAS Moravská cesta.

VÝZVA OBEC NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL SEKTOR
CELKOVÁ 

VÝŠE DOTACE

2. VÝZVA IROP (2017) 
– PODPORA ŠKOLSTVÍ 
V REGIONU 

Horka n. Moravou
Vybavení a modernizace vnitřmích a venkovních od-
borných učeben pro přírodovědné vzdělávání a prá-
ci s digitálními technologiemi

Sluňákov – centrum 
ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s.

NO 1 120 680,36

Skrbeň Přístavba dvou učeben Základní školy Skrbeň Obec Skrbeň OBEC 4 688 778,20

Bílá Lhota
Modernizace počítačové učebny využitelné i pro 
výuku cizích jazyků

Základní škola Bílá Lhota, 
okres Olomouc, 
příspěvková organizace

ŠKOLA 1 805 000,00

Litovel Rekonstrukce odborných učeben
Základní škola Litovel, 
Jungmannova 655,
okres Olomouc

ŠKOLA 1 454 494,65

Štěpánov
Rekonstrukce odborných učeben Základní školy 
Štěpánov, včetně vybavení

Základní škola Štěpánov, 
okres Olomouc, 
příspěvková organizace

ŠKOLA 1 134 045,40

CELKEM 10 202 998,61

1. VÝZVA IROP (2017) 
– BEZPEČNOST DOPRAVY, 
OPRAVA A VÝSTAVBA 
CYKLOSTEZEK 

Červenka
Obec Červenka: Stezka pro cyklisty a chodce se 
společným provozem

Obec Červenka OBEC 4 749 538,93

Strukov Chodník v obci Strukov podél silnice II/446 Obec Strukov OBEC 397 337,31
Dubčany Rekonstrukce místních komunikací v obci Dubčany Obec Dubčany OBEC 1 662 744,94

Střeň
Chodníky od obecního úřadu po železniční
zastávku v obci Střeň

Obec Střeň OBEC 2 809 974,78

Bouzov Bouzov-Kovářov, stavební úpravy chodníků Obec Bouzov OBEC 1 206 900,13
Pňovice Chodníky pro pěší – etapa III a IV, Pňovice Obec Pňovice OBEC 3 586 328,23
Příkazy Stavba III/03549 Příkazy - průtah Obec Příkazy OBEC 2 781 585,75

CELKEM 17 194 410,07

Integrovaný regionální operační program má stanovenou alokaci pro programové období ve výši 42 370 000 Kč. Po vyhlášení 2 vý-
zev dosahuje celková požadovaná dotace projektů hodnoty 21 150 999 Kč a znamená to, že je nyní vyčerpáno 64 % finanční alokace 
pro IROP. V roce 2018 se nyní plánuje vyhlášení výzvy na podporu sociálních služeb.

OPERAČNÍ PROGRAM CELKOVÁ ALOKACE SCHVÁLENO V ROCE 2017 ČERPÁNÍ V %
IROP 42 370 000 27 150 999 64%

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je realizováno celkem 12 projektů a ty jsou rovnoměrně rozmístěny na 
celém území MAS Moravská cesta.

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE – 
Demê furt dopředô a necófnem...

Souhrnný přehled o tom, jak probíhá naplňování SCLLD na území MAS Moravská cesta je zobrazen níže v rámci přehledových tabulek, 
grafů a map. Následující tabulka uvádí souhrnný Přehled čerpání dle jednotlivých operačních programů – schválené projekty na území 
MAS Moravská cesta v roce 2017.

OPERAČNÍ
PROGRAM

Výzva/Fiche
Celková výše 

dotace
Celkem za OP

IROP 1. Výzva IROP (2017) – Bezpečnost dopravy, oprava a výstavba cyklostezek 16 947 999,97
27 150 998,58

IROP 2. Výzva IROP (2017) -– Podpora školství v regionu 10 202 998,61
OPZ 1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora prorodinných opatření 2 371 641,25

7 355 554,93OPZ 1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora zaměstnanosti 1 977 134,93
OPZ 1. Výzva OP ZAMĚSTNANOST (2016) – Podpora sociálních služeb, aktivit sociálního začleňování a KC 3 006 778,75
PRV Fiche 1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby 450 000 Kč

3 452 758 KčPRV Fiche 2: Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 788 735 Kč
PRV Fiche 3: Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb 2 214 023 Kč

CELKEM 37 959 312 Kč

V území MAS Moravská cesta bylo v roce 2017 celkem rozděleno 37 959 312 Kč. Z toho nejvyšší podíl dotace směřoval do IROP na 
podporu školství a bezpečnosti v území, jelikož se jednalo o investiční a finančně náročné projekty. Dále bylo rozděleno přes 7 miliónů 
korun v rámci OP Zaměstnanost, kde byly podpořeny projekty, jejichž cílem bylo zvýšení zaměstnanosti nebo rozšíření sociálních služeb 
v území MAS Moravská cesta a v neposlední řadě také rozšíření nabídky péče o děti v době školních prázdnin prostřednictvím realiza-
ce příměstských táborů. V programu rozvoje venkova bylo rozděleno celkem 3 452 758 Kč a dotace směřovala na podporu podnika-
telských činností v oblasti zemědělství. 

Celková finanční alokace pro území MAS Moravská cesta činí 74 606 000 Kč a za rok 2017 byla vyčerpána do výše 51%, jelikož cel-
ková požadovaná dotace schválených a podpořených projektů činí celkem 37 959 312 Kč. 

OPERAČNÍ PROGRAM CELKEM SCHVÁLENO V ROCE 2017 ČERPÁNO V %
IROP 42 370 000 27 150 999 64%
OPZ 10 309 000 7 355 555 71%
PRV 17 721 000 3 452 758 19%

OP ŽP 4 206 000 0 0%
CELKEM 74 606 000 37 959 312 51%

V rámci OP ŽP nebyly prozatím finanční prostředky čerpány, jelikož 1. výzva bude pro žadatele vyhlášena až v prosinci roku 2017. 

Území působnosti MAS Moravská cesta pokrývá celkem 22 obcí a podpořeny byly projekty celkem ze 13 obcí, což znamená, že po 
prvních vyhlášených výzvách směřovala podpora do 59 % území MAS Moravská cesta (do tohoto % ovšem není započítán projekt, kte-
rý má dopad na celé území MAS Moravská cesta).



SPOLUPRÁCE A PODPORA ŠKOL NA ÚZEMÍ MAS MORAVSKÁ CESTA
Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta je jedním z opatření v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Demê 

furt dopředô a necófnem... Školy mohly získat podporu v rámci vyhlášené 2. výzvy IROP (2017) – Podpora školství v regionu, která se 
zaměřovala spíše na rekonstrukci/přístavbu či vybavení školy. Zároveň mohly také využít výzvy, která byla vyhlášena ze strany Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, kdy předmě-
tem této výzvy bylo především podpořit a zkvalitnit výuku na školách prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech 
inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti, vzájemné sdílení zkušeností, spolupráce s rodiči nebo mohl být v rámci šablony přijat 
nový pracovník, který by pomohl ke zkvalitnění výuky – jednalo se například o školní psychology, školní asistenty, chůvy. 

MAS Moravská cesta poskytovala žadatelům konzultace, a to jak v průběhu přípravy žádosti, tak i v následné administraci.

Následující tabulka poskytuje přehled realizovaných projektů na území MAS Moravské cesta v rámci opatření Podpora školství v re-
gionu. Celkem bylo podpořeno 18 projektů zaměřujících se na oblast školství v území MAS a celková výše poskytnuté dotace dosahu-
je v součtu 18 922 086,61 Kč (z čehož Výzva MAS IROP – 10 202 998,61 Kč a Výzva MŠMT – 8 719 088,00 Kč.)

OBEC VÝZVA NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL SEKTOR
CELKOVÁ

VÝŠE DOTACE

Štěpánov

VÝZVA MŠMT Šablony pro ZŠ Štěpánov
Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, 
příspěvková organizace

ŠKOLA 831 180,00

VÝZVA MŠMT
Podpora žáků a pedagogických pracovníků 
MŠ Moravská Huzová

Mateřská škola Štěpánov, Moravská Hu-
zová 60, příspěvková organizace

ŠKOLA 250 736,00

VÝZVA MŠMT MŠ Štěpánov šablony výzva číslo 22
Mateřská škola Štěpánov,
Sídliště 555, příspěvková organizace

ŠKOLA 430 818,00

VÝZVA MAS IROP
Rekonstrukce odborných učeben
Základní školy Štěpánov, včetně vybavení

Základní škola Štěpánov,
okres Olomouc, příspěvková organizace

ŠKOLA 1 134 045,40

Příkazy VÝZVA MŠMT ZŠ_MŠ Příkazy výzva 22
Základní škola a Mateřská škola Příkazy, 
příspěvková organizace

ŠKOLA 618 160,00

Bílá Lhota

VÝZVA MŠMT Šablony pro MŠ Bílá Lhota
Mateřská škola Bílá Lhota,
okres Olomouc, příspěvková organizace

ŠKOLA 307 414,00

VÝZVA MŠMT Šablony pro ZŠ Bílá Lhota
Základní škola Bílá Lhota,
okres Olomouc, příspěvková organizace

ŠKOLA 445 090,00

VÝZVA MAS IROP
Modernizace počítačové učebny využitelné 
i pro výuku cizích jazyků

Základní škola Bílá Lhota,
okres Olomouc, příspěvková organizace

ŠKOLA 1 805 000,00

Horka n. Mora-
vou

VÝZVA MŠMT Personální podpora a vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Horka 
nad Moravou, příspěvková organizace

ŠKOLA 1 440 509,00

VÝZVA MAS IROP
Vybavení a modernizace vnitřních a venkovních 
odborných učeben pro přírodovědné vzdělává-
ní a práci s digitálními technologiemi

Sluňákov – centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o.p.s.

NO 1 120 680,36

Skrbeň
VÝZVA MŠMT Šablony pro ZŠ Skrbeň

Základní škola a mateřská škola Skrbeň, 
příspěvková organizace

ŠKOLA 288 266,00

VÝZVA MAS IROP Přístavba dvou učeben Základní školy Skrbeň Obec Skrbeň OBEC 4 688 778,20

Náklo VÝZVA MŠMT Šablony ZŠ a MŠ Náklo
Základní škola a Mateřská škola Náklo, 
okres Olomouc, příspěvková organizace

ŠKOLA 955 704,00

Červenka VÝZVA MŠMT Vzdělávání pro ZŠ a MŠ v Července
Základní škola a Mateřská škola Červen-
ka, příspěvková organizace

ŠKOLA 574 108,00

Litovel

VÝZVA MŠMT Šablony 2017–2019
Základní škola Litovel, Vítězná 1250, 
okres Olomouc

ŠKOLA 1 186 112,00

VÝZVA MŠMT Šablony pro CMŠ Svatojánek
Církevní mateřská škola Svatojánek v Li-
tovli

ŠKOLA 252 700,00

VÝZVA MŠMT Zkvalitnění výuky v ZŠ Jungmannova
Základní škola Litovel,
Jungmannova 655, okres Olomouc

ŠKOLA 1 138 291,00

VÝZVA MAS IROP Rekonstrukce odborných učeben
Základní škola Litovel,
Jungmannova 655, okres Olomouc

ŠKOLA 1 454 494,65

CELKEM VÝZVA MŠMT 8 719 088,00
CELKEM VÝZVA MAS IROP 10 202 998,61
CELKEM 18 922 086,61
*VÝZVA MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
**VÝZVA MAS IROP – 2. VÝZVA IROP (2017) – Podpora školství v regionu

Co nás čeká na konci roku 2017 a v roce 2018?
Do konce roku 2017 bude vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí a bude zaměřena na podporu výsadby 

dřevin na nelesní půdě. Dále se připravuje i výzva v rámci Programu rozvoje venkova. V průběhu roku 2018 bude vyhlášena výzva v rám-
ci IROP na podporu sociálních služeb.

Veškeré informace budou k dispozici na webových stránkách MAS Moravská cesta (www.moravska-cesta.cz) na záložce VÝZVY 
SCLLD 2014–2020.  

MAS Moravská cesta, jak již víte, realizu-
je od února 2016 v území ORP Litovel pro-
jekt Místní akční plán vzdělávání. Tento pro-
jekt bude ukončen k 31.12.2017 a my by-
chom se s vámi rádi podělili o jeho vliv na 
nás, mateřské a základní školy, jejich vede-
ní, pedagogy a žáky. Pozitivní ohlasy na ak-
tivity projektu jsou pro nás sladkou tečkou 
za celou jeho realizací a hnacím motorem, 
který tvoří přidanou hodnotu naší práci. 

V průběhu realizace projektu vzniklo něko-
lik výstupů. Jedním z těch, který podle nás 
měl největší vliv na území byl „Strategický rá-
mec MAP do roku 2023“. Tento dokument 
mimo jiné, nastavoval vizi území do roku 
2023 a přehled prioritních oblastí a cílů, které 
je třeba podporovat, aby se vzdělávání všech 
dětí a žáků v ORP Litovel, bez rozdílu, kvalit-
ně rozvíjelo. Díky navázaným investičním zá-
měrům na cíle tohoto dokumentu měly pak 
vzdělávací instituce v území možnost podat 
projekt do výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu a získat tak evropskou 
dotaci na zkvalitnění svých budov. Několik 
mateřských a základních škol tuto možnost 
využilo a nyní rekonstruují své budovy, což je 
pro kvalitu vzdělávání velmi důležité.

Podporovanou aktivitou projektu bylo 
také pořádání společných vzdělávacích pro-
gramů v území, a to se zaměřením na inklu-
zi a čtenářskou a matematickou gramot-
nost. Na začátku realizace projektu jsme se 
aktérů ve vzdělávání ptali, co chtějí realizo-

Finišujeme projekt Místní akční plán vzdělávání
pro ORP Litovel a těšíme se z jeho vlivu na území

se vrátil s deníčkem pana Tydýta plných vzka-
zů a fotografií z jeho cest. Oznámil nám, že 
paní učitelka třetí třídy na základě programu 
a metodiky k němu letošní rok pojala jako 
„rok s Tydýtem“ a růžový plyšák se tak u nich 
stal dle slov paní učitelky „nedílnou součástí 
kolektivu a podniká s dětmi spousty dobro-
družství“. V deníčku je možné vidět nejrůz-
nější střípky jeho příběhů: „s Marou se Tydýt 
naučil složit Rubikovu kostku“, „s Viktorkou 
oslavil 9. narozeniny“, „s Markétkou se podí-
val do hlavního města“, „s Oliverem se vydal 
za kulturou“, „se Sašenkou fandil volejbalu“ 
nebo že „Venďa ho vzala na minigolf“.

Tato informace nás zahřála u srdce a po-
tvrdila nám, jak důležité je mít v území ta-
kovéto učitele, kteří na základě jedné akti-
vity vytvoří něco tak krásného. A my jsme 
rádi, že právě takovéto učitelé máme!

Vliv projektu na území byl z našeho po-
hledu opravdu viditelný a my se od ledna 
2018 budeme v rámci projektu navazující-
ho – MAP II, který mimo obce ORP Litovel 
bude zahrnovat obce z celého zájmového 
území MAS Moravská cesta, spadající pod 
ORP Olomouc – Příkazy, Horku nad Moravou, 
Křelov-Břuchotín, Štěpánov, Liboš a Skrbeň, 
snažit opět vytvářet aktivity, které budou 
v území viditelné a mít význam.
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Z finančních prostředků Olomouckého kraje byly podpořeny projekty:
Obec Haňovice – Oprava kulturního domu – došlo k výměně vstupních a únikových dveří, opravě a zateplení stropu jeviště. 
Obec Střeň – Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu ve Střeni – došlo k výměně 19 oken a 4 dveří (snížení energetické ná-
ročnosti budovy).
Obec Cholina – Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce – jednalo se o výměnu sloupů a elektrického vedení.
Olomoucký kraj každý z těchto projektů podpořil částkou 300.000,– Kč.

Obce naší MAS čerpají dotace z různých dotačních titulů

vat, aby to pro ně mělo význam. Na zákla-
dě potřeb z území jsme se spojili se Sdruže-
ním D, které nám vytvořilo program na mí-
ru, který právě zohledňuje potřeby našich 
škol. Program nese název „Příběh Pana Ty-
dýta“, což je růžový plyšák, který je tak tro-
chu jiný. Program je vytvořen pro třídní ko-
lektivy a je velmi interaktivní. Třída se na zá-
kladě příběhů Tydýta učí, jak začleňovat, 
tak trochu „jiné“ děti, jako je Tydýt do své-
ho kolektivu a přijímat inkluzi do svého re-
álného života. Program měl od začátku své 
realizace velký úspěch a využilo ho několik 
škol. Důležité je zmínit, že na základě pro-
gramu je paní učitelce předána metodika, 
která je velmi interaktivní a na základě hry 
pomáhá dětem chápat, jak je téma inkluze 
důležité. V každé třídě, která programem 
prošla také zůstane plyšový Tydýt, který do-
hlíží na běžné školní dny a v případě něja-
kého problému v kolektivu je s paní učitel-
kou „schopný“ jeho příčinu odstranit.

To, že Tydýt je ve školách v území velmi 
žádaný a ohlasy na něj jsou pozitivní jsme vě-
děli. Nicméně není to tak dávno, co se u nás 
v kanceláři zastavil Jiří Peřina, ředitel ze zá-
kladní a mateřské školy v Nákle. Chtěli jsme 
si od něj vypůjčit plyšového Tydýta pro nafo-
cení propagačních materiálů a v tu chvíli to 
přišlo! „Musím se zeptat ve třetí třídě, děti si 
berou Tydýta dle pořadníku na víkendy do-
mů a sepisují jeho vlastní příběh“. „Cože?“ 
reagovali jsme. Pan ředitel odešel a za chvíli 



Julie Zendulková
Koordinátorka Haná regionální produkt®

Tel.: 724 111 510
E-mail: julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
Web: www.regionalni-znacky.cz/hana
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(23. 11. 2017 Horka nad Moravou – Sluňákov) Jak se peče 
chleba nebo jak se vaří biopovidla? Může mít na produkci mléka 
pozitivní vliv metalová hudba? Jak funguje ekologické hospodaře-
ní? A jak to vypadá, když spolupracují výrobci tvarůžkových mouč-
níků s pivovarem Kosíř? 

To vše a ještě mnohem víc měli možnost zjistit návštěvníci cen-
tra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou ve čtvrtek 
23. listopadu. V ten den se zde totiž konalo Setkání certifikova-
ných výrobců, přátel a příznivců MAS Moravská cesta. Kromě po-
slechu zajímavých rozhovorů a prezentací mohli také hojně ochut-
návat. Akce završila listopadové udílení certifikátů dalším zájem-
cům o značku „HANÁ regionální produkt®“.

Do Sluňákova dorazili výrobci mléčných výrobků z farmy Amalthea 
z Hvozdu, Zlaté farmy ze Štětovic, pekaři Bečicovi s produkty firmy 
Zdravosti, nechyběly ani uzeniny a zabíjačkové speciality ze zeměděl-
ského družstva Újezd u Uničova, koláčky z pekárny z Mezic, Drásalo-
vy Hubance od manželů Součkových z Velké Bystřice nebo Báťkovy by-
linkové sirupy. Kromě jídel zpestřila nabídku třeba keramika litovelské 
hrnčířky Miluše Hlavinkové, bylinné produkty Jarmily Podhorné nebo 
bronzové šperky Jiřího Tomance. Návštěvníci měli možnost ochutnávat 
kávu z rodinné pražírny Café Gape z Lošova i mošty Ondřeje Špundy 
z Mezic a sladká cherry rajčátka ze ZD Haňovice.

Ochutnávky a besedy s výrobci završily listopadové udílení
certifikátů ve Sluňákově

Nově má značku kukuřičné kuře,
pečený čaj, povidla i krajka…

Od nynějška si nálepku s obilným klasem v logu značky Haná při-
dá ke svým výrobkům Rodinná farma z Tovačova na Kukuřičné 
kuře z Hané, společnost Herba Lena Group z Chropyně na pe-
čené čaje, společnost Simi Fruit Garden z Troubelic na povidla 
a Spolek ručních řemesel Mohelnice na krajku a patchwark.

Speciální program pro výrobce i hosty připravila MAS Moravská 
cesta, která má značku „HANÁ regionální produkt®“ ve své péči. 
Certifikátem se v současné době chlubí už 77 výrobců a pět služeb. 
Ochrannou známku udělila komise novým zájemcům.

18 obnovených certifikátů pro výrobce
Komise rovněž rozhodla o obnovení certifikátů výrobcům, jimž 

platnost značky „vypršela“. Tentokrát jich bylo 18. O které jde?
•  Zemědělské družstvo Újezd u Uničova – Tradiční masné vý-

robky z Újezda
• AMALTHEA s.r.o. – Mléko a mléčné výrobky
• Kouřil s.r.o. – Bedihošťské zabíjačkové a uzené speciality
• Ing. Jan Beneš – Hanácký med – přímo od včelaře
• SacerGape s.r.o. – Cafe Gape
• Tomáš Bukva – Pekařské a cukrářské výrobky z Mezic
•  František Bačík – Čokoládovna Troubelice – Čokolády a ka-

kaové produkty
•  Lenka Kubíková – Kozí farma Nikáda – Mléčné kozí výrob-

ky z Koválovic u Tištína
• Profi-Tisk Group s.r.o. – Pralinky Choco Bonté
• Mgr. David Zahradník – Trubička od Svatého Kopečka
• Bohdana Jadrníčková – Náměšťské pivo
• Domanská Miluše – Svíčky z Jívové
• Domanská Miluše – Dekorativní mýdla z Jívové
• Pavla Hučínová – Záhorská krajka – Háčkované symboly
• David Johanes – Johanes – skleněné figurky 
• Jarmila Svozilová – Vitráže

 

…a dva pro služby
Vedle řemesel a regionálních pochoutek certifikační komise pro-

dloužila platnost certifikátu stávajícím službám. Jedná se o Hosti-
nec Chomout z Chomoutova a Posezení v patře olomouckého ob-
chůdku To pravé z Hané i odjinud.

Výrobky a služby vhodné pro udělení značky hodnotí vždy cer-
tifikační komise, kterou tvoří zástupci místních akčních skupin, 
sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Za-
měřuje se především na základní kritéria, podporující místní původ, 
kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k re-
gionu. Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku 
z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zvi-
ditelnění místní produkce. Nejbližší kolo další certifikace regi-
onální značky se uskuteční na jaře 2018. Značku Haná uděluje 
MAS Moravská cesta, kam se mohou výrobci, řemeslníci, produ-
centi a poskytovatelé služeb se svými žádostmi obracet. 


