
Ráda píši každoroční shrnutí o práci 
MAS Moravská cesta, neboť je vždy O ČEM 
psát. A že nejde o plané řeči připomínající 
ono pověstné mlácení prázdné slámy, o tom 
se můžete přesvědčit při čtení nejen tohoto 
zpravodaje. Vždy se s Vámi rádi potkáváme 
tváří v tvář, jsme potěšeni Vaší návštěvou 
v kanceláři nebo na akcích, kterých pořádá-
me pro veřejnost celou řadu. 

Čím jsme se zabývali především?
Od konce roku 2016 nás zaměstnává 

především realizace Strategie komunitně ve-
deného místního rozvoje, kterou znáte pod 
názvem Demê furt dopředô a necófnem. Ja-
ká je současná situace? Máme 42 schvále-
ných projektů v celkové výši 45 256 446 ko-
run. Podpora plyne z operačních programů 
Program rozvoje venkova, Integrovaný regi-
onální operační program, Operační program 
Zaměstnanost a Operační program Životní 
prostředí. Bližší informace naleznete na dal-
ších stránkách zpravodaje.

Vzdělávání v plné parádě
Realizace navazujícího projektu tzv. Míst-

ních akčních plánů vzdělávání II odstartova-
la počátkem roku 2018. Pohybujeme se na 
území celé MAS a pomáháme školám ve 
společných a sdílených aktivitách, jimiž jsou 

Vážení a milí čtenáři.
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v Litovli jako součást Hanáckých Benátek a Li-
tovelských slavností. Povedená byla Podzim-
ní slavnost na Fortu v Křelově s doprovodným 
programem v režii Studia Bez Kliky či Advent-
ní slavnost v Bílé Lhotě, která každým rokem 
završí naše celoroční aktivity pro značku.

Roste i počet zájemců o značku. V sou-
časné době si logo zlatého klásku lepí na své 
produkty 80 výrobců a pět certifikátů získaly 
na našem území služby. Nejnovější certifikát 
obdržela „Kavárna na Kopečku“. Certifikač-
ní komise se letos sešla dvakrát. Velkou ra-
dost nám dělá také živá spolupráce s IC Olo-
mouc, která si pořídila vitrínu s regionálními 
produkty. O vše se stará obchůdek „To pra-
vé z Hané i odjinud“. Za zmínku stojí také lis-
topadové setkání certifikovaných producen-
tů na zámku v Čechách pod Kosířem, kde se 
rekapitulovalo, plánovalo, ale také ochutná-
valo a příjemně povídalo. Těšit se můžete na 
další vydání novin Doma na Hané.

Co plánujeme v příštím roce? 
I v roce 2019 budeme ve střehu. Chystá se 

vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, také výzva v rámci Programu 
rozvoje venkova a v průběhu roku 2019 vý-
zva v rámci IROP na podporu sociálních služeb 
a Operační program Zaměstnanost. Buďte ve 
střehu s námi a sledujte naše webové stránky 
– www.moravska-cesta.cz. Pokračovat bude-
me i v další spolupráci se školami.

Myslíme na nové i stávající starosty
Na startovní čáře nového volebního obdo-

bí stojí nově zvolení zastupitelé, v jejich če-
lech i zcela noví starostové, kteří převezmou 
štafetu od svých předchůdců. Jiní si kolečko, 
po kterém se někdy běží a někdy kráčí čtyři 
roky, zopakují. Na tomto místě bychom Vám 
rádi vyjádřili naši podporu a připomněli, že 
jsme tady také pro vás. Vážíme si spolupráce 
a přejeme vám všem mnoho sil a štěstí.

Vám všem, milí čtenáři, přejeme krás-
né prožití Vánoc a radostný vstup do no-
vého roku. Ať se nám spolu dobře žije 
a pracuje na území MAS Moravská ces-
ta, to si ze srdce přeje za celý náš tým.

Julie Zendulková,
předsedkyně

například exkurze, školení a další. Už nyní se 
také těšíme na nové publikace prvouky pro 
děti a učebnici hanáčtiny, jež se začnou při-
pravovat hned od začátku roku. Ve spolu-
práci se Sdružením D pokračujeme v projek-
tu „Příběhy pana Tydýta“. Pro připomenutí 
– jedná se o interaktivní představení pro 
mateřské a základní školy. Hračka Tydýt po-
chází z dílny firmy Noe s.r.o. z Lipníka nad 
Bečvou, která je držitelem certifikátu Haná 
regionální produkt.

Školy jsou významnou cílovou skupinou
Se školami pracujeme rádi a velmi inten-

zivně. Nad rámec výše zmíněných aktivit jim 
pomáháme se zpracováním tzv. šablonových 
projektů. Školám, jež nás oslovily, poskytuje-
me tento servis zcela zdarma.

Značka Haná je vidět
Regionální výrobci s certifikátem značky 

Haná regionální produkt rozhodně nemají 
nouzi o prezentaci na akcích pro veřejnost. 
Pořádáme jich už zase víc než vloni. Jen Gar-
den Food Festival se letos uskutečnil postup-
ně v Ostravě, Olomouci, ve Zlíně a nakonec 
i Rožnově pod Radhoštěm. Jeho návštěvnost 
snad ovlivnilo jedině počasí, jak už to u ven-
kovních akcí bývá. S velkým úspěchem se se-
tkal v dubnu Tvarůžkový festival v Olomouci, 
kde se povedlo regionální značky úspěšně 
propagovat. Tradiční jsou už Farmářské trhy 
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Realizace strategie Deme furt dopředô a necófnem…
přinesla do území MAS Moravská cesta
celkem 45 256 446 Kč a realizaci 42 projektů

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem Demê furt dopředô a necófnem...byla schválena ze strany Ministerstva pro 
místní rozvoj dne 1. 11. 2016. První výzvy jsou ze strany MAS Moravská cesta vyhlášeny ještě v roce 2016. Přehled všech výzev a projek-
tů, které byly realizovány v letech 2016 – 2018 jsou zpracovány ve formě map a tabulek a uvedeny dále v textu.

V období 2016 – 2018 vyhlásila MAS Moravská cesta celkem 8 výzev v rámci 4 operačních programů a vybrala 44 projektů k reali-
zaci (následně 2 žadatelé od realizace projektu odstoupili). Následující mapa ukazuje rozložení projektů v území MAS a lze říci, že té-
měř v každé obci byl podpořen alespoň jeden projekt.

Ve městě Litovel a jeho místních částech byly realizovány projekty ze všech operačních programů (PRV, OPZ, OPŽP, IROP). Žadatelé 
z obce Horka nad Moravou zasáhli do třech operačních programů (PRV, IROP, OPZ). V dalších obcích žadatelé předložili své projekty do 
dvou operačních programů nebo jednoho. Z celého území MAS Moravská cesta, které je tvořeno 22 obcemi, jsou pouze 4 obce, v rámci 
kterých nebyl realizován žádný projekt.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V rámci Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny celkem 2 výzvy v roce 2016 a 2017. Žadatelé mohli své žádosti předkládat do Fi-
che 1–6. V těchto výzvách bylo přijato celkem 23 žádostí o dotaci a všechny projekty byly ze strany MAS vybrány k podpoře, ale nako-
nec jeden žadatel od realizace projektu odstoupil. 

Celkem bylo realizováno 22 projektů PRV ve 12 obcích MAS Moravská cesta, což je více než polovina území MAS. Nejvíce projek-
tů v rámci PRV bylo realizováno ve městě Litovel a jeho místních částech a dále také v obci Mladeč. Finanční alokace do území činí 
9 585 378 Kč v období 2016 – 2018 (v rámci 2 vyhlášených výzev).

OPERAČNÍ PROGRAM ALOKACE SCHVÁLENO V ROCE 2017 SCHVÁLENO V ROCE 2018 ČERPÁNO V %

PRV – 1. a 2. výzva 17 721 000 3 452 758 6 132 620 54%

Finanční alokace pro MAS Moravská cesta je v rámci PRV stanovena na 17 721 000 Kč a nyní v roce 2018 je již 54 % vyčerpáno. Vý-
bor spolku rozhodl vyhlásit ještě další výzvu ale pouze v rámci Fiche 1, 2 a 3. 
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Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019

Výzva MAS Stručný popis zaměření výzvy
Finanční alokace plánované 

výzvy – celkem v CZK
Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS

3. Výzva 
MAS Moravská cesta – 

PRV

FICHE 1: Podpora investic do živočišné
a rostlinné výroby

545 344

01/2019
FICHE 2: Podpora zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů

1 015 041

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

2 443 123

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly vyhlášeny v roce 2016 celkem 3 výzvy: I. Výzva – podpora sociálních služeb, akti-
vit sociálního začleňování a komunitních center, I. Výzva – podpora prorodinných opatření, I. Výzva – podpora zaměstnanosti. V rámci 
těchto výzev bylo přijato celkem 8 projektů, které byly vybrány k podpoře, ale nakonec jeden žadatel z realizace projektu odstoupil. 

V rámci OP Zaměstnanost bylo realizováno 7 projektů celkem ve 4 obcích. Ve městě Litovel byl realizován příměstský tábor ze strany 
TJ Vodní sporty Litovel a dále byla podpořena Charita Litovel, která poskytuje 2 nové sociální služby (Charitní poradna NEDLUŽÍM a Jiloro 
Srdíčko sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). V obci Náklo se realizují také 2 projekty a to příměstský tábor, který pořádá RKC 
Housátko a dále obec Náklo, která poskytla v rámci projektu dvěma uchazečům o zaměstnání možnost rekvalifikace a následné zaměst-
nání na obci a získání praxe. V obci Horka nad Moravou byl také podpořen příměstský tábor se zaměřením na házenou. Z obce Křelov-
-Břuchotín požádalo o dotaci Sdružení EDUKOL, které v rámci projektu cílí na pomoc osobám, které mají zájem o podnikání s osamostat-
něním se na trhu práce. Na celém území MAS Moravská cesta je realizován projekt ze strany organizace Mobilní hospic – Nejste sami, kte-
rý nyní poskytuje služby v území MAS. V obci Luká nakonec projekt realizován nebyl, protože žadatel se rozhodl odstoupit od realizace.

OPERAČNÍ PROGRAM ALOKACE SCHVÁLENO V ROCE 2017 SCHVÁLENO V ROCE 2018 ČERPÁNO V %

OPZ 10 309 000 7 355 555 0 71%

Pro OP Zaměstnanost byla vyčleněna alokace 1 0309 000 Kč a vyčerpáno je prozatím 71 %. Jelikož MAS Moravská cesta vyhlašo-
vala výzvy mezi prvními a daří se úspěšně realizovat projekty v území, tak získala ze strany Řídícího orgánu OP Zaměstnanost další fi-
nanční alokaci na nové výzvy. Další výzvy budou vyhlášeny v roce 2019 a níže je uveden předběžný harmonogram. 
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Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019

Výzva 
MAS

Název a stručný popis zaměření výzvy
Finanční alokace plánované 

výzvy – celkem v CZK
Plánované datum

vyhlášení výzvy MAS

3 PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ 3 953 445 28. 2. 2019

4 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 5 000 000 24. 4. 2019

5
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, AKTIVIT SOCIÁLNÍ-

HO ZAČLEŇOVÁNÍ A KOMUNITNÍCH CENTER
4 000 000 24. 4. 2019

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny 2 výzvy: 1. Výzva IROP (2017) – Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava 
a výstavba cyklostezek – MAS Moravská cesta a 2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství v regionu – MAS Moravská cesta. V těchto vý-
zvách bylo celkem přijato 12 žádostí o dotaci a všechny projekty byly vybrány k podpoře ze strany MAS Moravská cesta.

V rámci výzev IROP byly realizovány projekty celkem ve 12 obcích. Projekty na podporu školství proběhly v 5 obcích (Bílá Lhota, Hor-
ka nad Moravou, Litovel, Štěpánov a Skrbeň) a celková výše dotace v této oblasti do území MAS dosáhla 10 202 998,61 Kč. V rámci 
podpory školství byly vybaveny a opraveny učebny v základních školách. Projekty na zvýšení bezpečnosti, opravu a výstavbu cykloste-
zek byly situovány do 7 obcí (Bouzov, Strukov, Červenka, Dubčany, Pňovice, Střeň a Příkazy) a celková výše dotace v tomto opatření do-
sáhla 16 947 999, 97 Kč. Cílem realizací těchto projektů byla výstavba chodníků a zastávek a také oprava cyklostezky.

OPERAČNÍ PROGRAM CELKEM SCHVÁLENO V ROCE 2017 SCHVÁLENO V ROCE 2018 ČERPÁNO V %

IROP 42 370 000 27 150 999 0 64%

Pro IROP je vyčleněná alokace v celkové výši 42 370 000 Kč a v roce 2018 je vyčerpáno 64 %. Výbor spolku rozhodl, že na zbývají-
cí alokaci bude vyhlášena výzva zaměřená na Podporu školství. V roce 2019 bude vyhlášena i výzva na Podporu sociálních služeb. 

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019 

Výzva 
MAS

Název a stručný popis zaměření výzvy
Finanční alokace plánované výzvy 

– celkem v CZK
Plánované datum 

vyhlášení výzvy MAS

3
3. Výzva IROP (2019) – Podpora sociálních 
služeb – MAS Moravská cesta

8 474 000 2/2019

4
4. Výzva IROP (2019) – Podpora školství v re-
gionu – MAS Moravská cesta

6 745 001 10/2019

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v roce 2018 vyhlášena 1. Výzva – Výsadby dřevin na nelesní půdě – MAS Mo-
ravská cesta. Celkem byla přijata jedna žádost o dotaci a tato byla také podpořena ze strany MAS. 

V rámci první výzvy OPŽP – Výsadba dřevin na nelesní půdě byl přijat projekt města Litovel, který je zaměřen na Revitalizaci historic-
ké aleje z Litovel na Nové Zámky (část 1 a 2 na k.ú. Litovel). Cílem projektu je navrátit do krajiny historicky významný krajinotvorný pr-
vek v podobě aleje doprovázející komunikační spojnici mezi Litovlí a historickým areálem zámku a hospodářského dvora na Nových 
Zámcích. Celková výše dotace činí 1 164 514 Kč. 

VÝZVA OBEC NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL SEKTOR CELKOVÁ VÝŠE DOTACE

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

Město 
Litovel

Revitalizace historické aleje z Litovle na 
Nové Zámky, část 1 a 2 na k.ú. Litovel

Město 
Litovel

OBEC 1 164 514,00

CELKEM 1 164 514,00

Celková alokace pro podporu tohoto opatření činí 4 206 000 Kč a nyní je vyčerpáno 28 %. V následujícím roce proto bude vyhlá-
šena další výzva na toto opatření.

OPERAČNÍ PROGRAM CELKEM SCHVÁLENO V ROCE 2017 SCHVÁLENO V ROCE 2018 ČERPÁNO V %

OP ŽP – Výsadby dřevin na 
nelesní půdě

4 206 000 0 1 164 514 28%

OP ŽP – Realizace ÚSES 5 000 000 0 0 0 %

OP ŽP – Realizace sídelní zeleně 5 000 000 0 0 0 %
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Jak již bylo zmíněno, v roce 2019 bude vyhlášena výzva na Výsadby dřevin na nelesní půdě, ale budou také vyhlášeny nové dvě vý-
zvy, jelikož MAS získala finanční alokaci na další dvě podporovaná opatření v rámci SCLLD – Realizace ÚSES a Revitalizace funkčních 
ploch a prvků sídelní zeleně.

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2019

Výzva 
MAS

č.

Název a stručný popis 
zaměření výzvy

Aktivity
Finanční alokace 
plánované výzvy 
– celkem v CZK

Plánované 
datum 

vyhlášení 
výzvy MAS

Ukončení
příjmu
žádostí

2

Výzva
MAS Moravská cesta
– OPŽP
– Realizace ÚSES 

Realizace ÚSES:
•  založení biocenter a biokoridorů ÚSES 

nebo jejich částí
•  zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES, realizace interakčních 
prvků podporujících ÚSES

5 000 000 2/2019 9/2019

3

Výzva
MAS Moravská cesta – 
OPŽP 
– Realizace sídelní zeleně

Zakládání/obnova funkčně propojených 
ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 
zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

5 000 000 2/2019 9/2019

4

Výzva
MAS Moravská cesta
– OPŽP
– výsadby dřevin II.

Výsadby na nelesní půdě zahrnující:
•  založení biocenter a biokoridorů ÚSES 

nebo jejich částí,
•  zlepšení funkčního stavu biocenter 

a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních 
prvků podporujících ÚSES,

•  liniové a skupinové výsadby dřevin 
(stromořadí, remízy, založení nebo obnova 
krajinného prvku), výsadby posilující 
ekologicko-stabilizační funkce významných 
krajinných prvků,

3 041 486 5/2019 10/2019
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Jak víte, MAS Moravská cesta je od roku 2016 realizátorem pro-
jektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání v území ORP Litovel. První 
projekt byl ukončen k 31.12.2017 a od 1.1.2018 nastartoval projekt 
navazují, a to MAP II. V souvislosti s tímto navazujícím projektem do-
šlo k několika zásadním změnám v jeho realizaci, tak si je pojďme 
připomenout. Původní projekt byl realizován pouze na území obcí 
v ORP Litovel, v rámci projektu navazujícího došlo k rozšíření území, 
a to o některé obce z ORP Olomouc – Příkazy, Horka nad Moravou, 
Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Štěpánov a Liboš. Projekt MAP II tedy od 
roku 2018 realizujeme na celém území místní akční skupiny, což nás 
těší. Dalším výrazným rozdílem jsou aktivity projektu. MAP II má jako 
jednu ze svých aktivit tzv. implementaci MAP I. Jedná se o realizaci ak-
tivit, které jsme si v území spolu se zapojenými subjekty v MAP I na-
plánovali a nyní je můžeme realizovat dá se říci „území na míru“. Tato 
část projektu nastartovala dle harmonogramu od září 2018 a ze stra-
ny zapojených subjektů, které tyto aktivity využívají, se těší úspěchu. 

V rámci implementačních aktivit jsem například v září vyvezli pe-
dagogické pracovníky našich základních a mateřských škol na ex-
kurzi za vzděláváním do regionu Šumperského venkova, kde nám 
průvodce dělal Mgr. Jakub Dolníček, ředitel mateřské a základní 
školy Dolní Studénky a zástupce MAS Šumperský venkov. Navštívi-
li jsme již zmíněnou základní a mateřskou školu, dále ZŠ a MŠ Hra-
bišín a ZŠ Šumperk, Vrchlického. V základních i mateřských ško-
lách vždy proběhla prohlídka prostor, náslechy v hodinách a spo-
lečné sdílení zkušeností a ukázky dobré praxe. Dále jsme v rámci 
implementace obnovili spolupráci se Sdružením D, které jak již 
znáte z předchozího projektu MAP, kdy pro nás připravilo program 
„Příběhy pana Tydýta“ na míru, opět pracuje s našimi školami. Za-
jišťuje nám v průběhu školního roku preventivní a vzdělávací pro-
gramy pro děti přímo v základních i mateřských školách v území. 
Další aktivitou jsou akce pro rodiče a děti žáků, které také probíha-
jí od září 2018. Rok 2019 by pak měl být ve znamení vytvoření 

Ohlédnutí za rokem 2018 s projektem
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II

učebnice „Hanáčtiny“ a učebnic „Prvouky na území místní akční 
skupiny“, tedy na území projektu. 

Aktualizovali jsem také jeden z hlavních výstupů projektu a to 
„Strategický rámec MAP vzdělávání pro ORP Litovel II do roku 
2023“, který nastavuje vizi území a jeho priority ve vzdělávání do 
budoucna. Díky navázaným investičním záměrům na cíle tohoto 
dokumentu, mají vzdělávací instituce v území možnost podat si in-
vestiční projekt v rámci integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), pokud je vyhlášena výzva a škola/vzdělávací zaří-
zení je připraveno.  

Jako tradičně v projektu běží setkávání zástupců škol a škol-
ských zařízení, setkávání výchovných poradců a také setkávání pra-
covních skupin. Pracovní skupiny vytváří samostatné platformy, 
které mimo jiné vytváří výstupy a aktivity pro všechny zapojené 
školy a školské zařízení. Nyní ke konci roku jsou jako jeden z výstu-
pů naplánovány logické a čtenářské krabice do škol, které budou 
dalším interaktivním výstupem, na který budeme jistě pyšní. 

Jsme velmi rádi, že projekt Místní akční plán vzdělávání, ať už 
I nebo II, nás se školami a dalšími vzdělávacími subjekty propojil 
a dal nám tu možnost spolupracovat s nimi. Odkryl pokličku, pod 
kterou jsme měli možnost nahlédnout a poznat tak mnoho zajíma-
vých pedagogů, kteří jsou nejen pro nás, děti a žáky, své kolegy, 
ale komplexně pro náš region velmi inspirativní.

Za realizační tým MAP II
 Mgr. Barbora Koutná

Projektová manažerka-administrátorka

http://www.moravska-cesta.cz/informace-o-projektu-map-ii/
https://www.facebook.com/mapvzdelavaniproorplitovelII/ 
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Využíváme možnosti ze strany ŘO OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a přidáváme
další podporované aktivity pro rozvoj a ochranu životního prostředí
REALIZACE ÚSES
•  Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí – Do-

tace 100 %
•  Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, reali-

zace interakčních prvků podporujících ÚSES – Dotace 80 %

REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ
•  Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně 

funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím vý-
sadeb či ošetřením stromů a keřů – Dotace 60 %

Realizace ÚSES Sídelní zeleň

Předpokládaný termín vyhláše-
ní výzvy

14. 2. 2019 14. 2. 2019

Předpokládaný termín ukonče-
ní příjmu žádostí

30. 9. 2019 30. 9. 2019

Alokace výzvy 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
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V rámci Evropského projektu podpořeného z dotačního programu MAS můžeme po-
skytovat poradenství v oblasti financí, daní, marketingu, propagace na internetu apod., 
ale také komplexní přípravu v podobě rekvalifikačního kurzu Základy podnikání uchaze-
čům nebo zájemcům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce. V rekvalifikačním kurzu 
účastníci zpracovávají podrobný podnikatelský plán a získávají také informace o možnos-
tech finanční dotace do zahájení podnikání z Úřadu práce, Nadace Veolia, ale také dotač-
ních programů zpravovaných MAS. Toto vzdělávání a poradenství je plně hrazeno z pro-
jektu. Momentálně máme již první účastníky, kterým jsme pomohli s přípravou podnikání 
nebo získáním nezanedbatelné finanční dotace od Úřadu práce. Jedním z nich je i mladý 
kovář z Bouzova nebo pedikérka z Bílé Lhoty. Aktuálně využívají poradenství další účastni-
ce z obce Luká – Střemeníčko.

Čím dál častěji se setkáváme se situací, kdy jsou v obcích volné prostory využitelné 
k podnikání i vhodní kandidáti na jejich provozování. V našem kurzu se mohou připravit, 
vše promyslet, získat názor poradců a dalších účastníků a vstupovat tak do podnikání 
mnohem sebevědoměji a vést ho udržitelně. Pro takové zájemce je důležité vejít do kon-
taktu se starosty jejich obcí a ptát se po těchto příležitostech. Pro další informace o mož-
nostech zapojení do projektu se obracejte přímo na Podnikatelskou líheň, kde se Vám rá-
di budeme věnovat.

Sdružení EDUKOL se svou Podnikatelskou líhní pomáhá lidem 
na území MAS Moravská cesta se zahájením podnikání

Kontakt:
http://podnikatelskalihen.cz
Ing. Tomáš Chudoba, předseda správní rady
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
tel.: +420 774 493 055, e-mail: tomas@edukol.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Obce naší MAS čerpají dotace z různých dotačních titulů
Z finančních prostředků Olomouckého kraje byly podpořeny projekty:

• Cholina – V základní a mateřské škole v Cholině jsou na zimu připraveni
V letošním roce se díky dotaci Olomouckého kraje a peněz z rozpočtu obce Cholina podařilo vyřešit 
havarijní a nevyhovující stav plynových kotlů i bojlerů v místním školském zařízení. Výměna dosluhujícího technického zázemí je vy-
číslena na 800 tisíc korun, přičemž dotace z hejtmanství, konkrétně z dotačního titulu „Podpora obnovy venkova“, činí 50 % z cel-
kové částky. Součástí akce je rovněž rekonstrukce komínů, nové napojení kotlů či instalace účinné regulace topného systému.

• Dubčany – Oprava místní komunikace s názvem „Bránová cesta“
Jedná se o provedení celkové rekonstrukce místní komunikace a vybudování tří sloupů veřejného osvětlení v obci Dubčany.
Olomoucký kraj tento projekt podpořil 50 % tj. částkou 449.384 Kč. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Řídící orgán operač-
ního programu vývoj, výzkum a vzdělávání) v roce 2016 vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Po úspě-
chu prvního kola v roce 2018 vyhlásilo výzvu navazující se zkráceným názvem „Šablony II“. 

Projekty šablon I jsou nyní ve fyzické realizaci a nebo s realizací již končí. Cílem první vý-
zvy byla podpora mateřských a základních škol v měkkých aktivitách (vzdělávání, personál-
ní podpora, doučování, kluby…). Celkem do výzvy šablon I podalo z území MAS žá-
dost o podporu 12 subjektů. Všechny tyto subjekty byly podpořeny, a to v celkové hod-
notě 7 887 908,00 Kč, což vůbec není málo.

Projekty šablon II se nyní teprve rozjíždí. Žádosti o podporu je možné předkládat od 
28.2.2018, s nejdřívější realizací od 1.8.2018. Podmínkou v navazujících šablonách je, že 
pokud škola již realizovala projekt předchozí, je nutné, aby již byl ukončen. Šablony II jsou 
určeny pro mateřské a základní školy, stejně tak, jako tomu bylo u jejich předchůdců, no-
vě jsou ale také pro základní umělecké školy, střediska volného času, školní kluby a škol-
ní družiny. K 29.10.2018 z území MAS podalo žádost o podporu prozatím 5 subjektů. 
Celkově si tyto subjekty k 29.10.2018 požádali o částku 3 348 305,00 Kč. Žádosti 
o podporu je možné předkládat stále, a to do 28.6.2019.

V území MAS Moravská cesta se nachází celkem 27 mateřských, či základních škol, jed-
na základní umělecká škola a jeden dům dětí a mládeže. Všem těmto školským zařízením 
byla prostřednictvím pracovníků MAS nabídnuta metodická a konzultační pomoc 
s přípravou a vypracováním projektové žádosti do těchto výzev (u šablon I byla me-
todická pomoc poskytnuta pouze MŠ a ZŠ, protože v první výzvě nebyly ostatní sub-
jekty oprávněnými žadateli) a následné metodické vedení při samotné realizaci pro-
jektů. Tento servis byl a stále je poskytován ze strany pracovníků MAS zcela zdarma.

Pokud splňujete definici oprávněného žadatele výzvy šablony II a chcete s pro-
jektem pomoci, či jej konzultovat, 
kontaktujte nás.

Školy v území MAS Moravská cesta využívají možnosti financování
z projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon

Personální podpora (školní asistent, školní 
psycholog, školní speciální pedagog, chůva)
Vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská, 
matematická gramotnost, inkluze, ICT, polytechnika, 
osobnostní rozvoj)
Projektový den (mimo školu, ve škole)
Využití ICT ve vzdělávání
Kluby pro žáky ZŠ (čtenářský, zábavné logiky, 
badatelský)
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání
Odborně zaměřená tematická setkávání a spoluprá-
ce s rodiči

Nejčatěji využívané šablony v území MAS

25%

21%

18%

14%

11%

7%
4%


