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Co je MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví,) o.s.?
Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. vznikla v roce 2006 jako místní
partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Území MAS pokrývá 19 obcí, rozloha území činí 25 060 ha a žije zde 26 665 obyvatel. MAS má
celkem 33 členů, z toho 10 podnikatelů, 14 obcí,
2 příspěvkové organizace a 8 neziskových organizací.
Region, ve kterém působí místní akční skupina, je
rozmanitý. Část území je tvořeno romantickou scenérií Bouzovské vrchoviny, které vévodí známý hrad Bouzov, a zbývající část území tvoří intenzivně obhospo-

dařovaná zemědělská oblast Haná a unikátní území
lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví. Díky této
rozmanitosti je toto území turisticky velmi zajímavé.
Nacházejí se zde historické památky (množství církevních a světských památek a především hrad Bouzov),
přírodní zajímavosti (jeskyně, arboretum, CHKO Litovelské Pomoraví), ale také muzea, která připomínají život v tomto regionu (Litovelské muzeum, Národopisné muzeum Cholina, Hanácký skanzen v Příkazích).
Návštěvníci tohoto regionu se mohou sportovně vyžít při pěší turistice nebo cykloturistice, mohou

Motto: „Zdravý a pohodlný život na území, které není
zapadákovem a poskytuje dostatek příležitostí pro obživu“
Název Strategického plánu LEADER naší MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), heslo „Hanáci se
rozkévale…včel ovidite“, vzbuzuje v mnohých lehký
úsměv. To je dobře. I tím totiž plní svůj účel – zaujme
a možná vzbudí zájem o další informace. Už název
sám o sobě však má obsah. Je spojením toho, čím
jsme při vzniku MAS a přípravě na další kroky prošli
a čeho bychom v budoucnu chtěli dosáhnout.
Skutečně nám dlouho trvalo, než jsme se „rozkévale“. To si musíme přiznat. V jiných regionech
byli mnohem svižnější a díky tomu mohou dnes již
čerpat z řady zkušeností, k nimž my se teprve musíme dopracovat. Důvodů je několik, ale nevadí. Nejdůležitější je, že jsme se skutečně „rozkévale“. Vždyť

v létě využít k osvěžení přírodních koupališť a dalších atrakcí. Občané tohoto regionu si uvědomují
nutnost soužití s přírodou, a proto se zabývají environmentální problematikou, vzděláváním a osvětou
(Sluňákov, PermaLot, Zlatohlávek aj.) a ve stále větší míře podporují ekologické zemědělství. Tento region je vhodný pro zemědělství, a proto se zde nachází i několik významných potravinářských provozů (Litovelský pivovar, Adriana – výroba těstovin,
Orrero – výroba sýrů).
V regionu jsou aktivně činné nestátní neziskové
organizace (především jsou to sbory dobrovolných
hasičů, sportovní kluby, kluby důchodců a také zájmové organizace chovatelů a zahrádkářů).
Cílem MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) je zlepšení svěřeného území v oblasti rozvoje šetrné turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje
spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Chceme přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci
s obcemi a svazky obcí (mikroregiony).
MAS Moravská cesta se hodlá zapojit do co nejširší spolupráce s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry i neziskového sektoru, uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé
subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji regionu.
Místní akční skupiny, které působí ve venkovských regionech, jsou vedle státu a kraje další organizační platformy, které rozdělují peníze z prostředků Evropské unie. MAS Moravská cesta tak bude až do roku 2013 každoročně rozdělovat místním
žadatelům v průměru osm milionů korun.

O něco dál než na začátku…
jsme oslovili veřejnost, dali dohromady občanské
sdružení, dohodli se na strategii a z ní vycházejícím
strategickém plánu, získali dotaci na jeho realizaci,
vybudovali kancelář, navázali partnerské vztahy s jinými MAS a vyhlásili výzvu k předkládání projektů,
jejichž financování MAS může zprostředkovat. To je
ta první část názvu, ta kterou již máme za sebou.
Nyní přichází na řadu naplnit druhou část, tu co
teprve (snad) přijde. Zda ji skutečně naplníme, závisí
nejen na členech MAS, ale na všech, kterým na regionu, v němž působíme, záleží. MAS může iniciovat,

snažit se vytvářet podmínky, hledat cesty, navazovat
kontakty. Projekty, jak doufáme, však budou předkládat všichni, nejen členové. Teprve výsledek společného snažení může naplnit naši vizi, jejíž obsah v sobě
shrnuje přijaté motto: „Zdravý a pohodlný život na
území, které není zapadákovem a poskytuje dostatek
příležitostí pro obživu“. Všimli jste si? Žádná vzletná
slova, exkluzivní cíle, jen „obyčejné“, zemité pojmy.
O to však potřebnější, opravdovější, cennější.
Tož se teda snažme, aby jiní „oviděle“.
Tomáš Spurný, předseda MAS Moravská cesta

MAS Moravská cesta, o.s. získala LEADER 2007–2013
Šest vybraných místních akčních skupin z Jihomoravského, pět MAS z Olomouckého, čtyři z Moravskoslezského a tři ze Zlínského kraje – takový je
výsledek výběru MAS v rámci Programu rozvoje venkova LEADER opatření IV.1.1. Místní akční skupina.

Co je MAS?
Místní akční skupina je řídící orgán pro uplatnění programu a metody Leader v regionu. Je to zcela
nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné
správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry (podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit občanské
sdružení, nebo obecně prospěšná společnost. MAS
musí mít rozvojovou strategii území a poté může žádat peníze z programů Leader. Pokud MAS získá dotaci z ministerstva zemědělství, bude o přerozdělení
celkové částky v regionu rozhodovat právě MAS, nikoliv kraj nebo stát.

Kdo v současné době řídí MAS?
Valné shromáždění 5. 11. 2008 mělo mimo jiné
na programu volbu členů statutárních orgánů. Do
výboru partnerství byli zvoleni: Tomáš Spurný (obec
Skrbeň), Vladimír Kamínek (obec Střeň), Vladimír Kulatý (obec Měrotín), Petr Hajduček (podnikatel), Marie Slánská (zástupce ZD Haňovice), Karel Šťastný
(zástupce PermaLot) a Arnošt Vogel (zástupce Haňovští, o.s.). Následné jednání výboru partnerství
zvolilo předsedou výboru partnerství pana Tomáše
Spurného a místopředsedou: Arnošta Vogela. V kontrolní komisi budou pracovat: Alena Sedlářová (obec
Bílá Lhota), Jitka Doubravová (obec Slavětín) a Radka Jensen Vaculová (podnikatelka).

Co je
Leader?
Leader je program
„propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“. V ČR byly realizovány v letech 2004–2007
programy Leader+ (evropský) a Leader ČR (národní). Pro léta 2007–2013 to je program Leader
v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova (PRV).
Hlavním cílem je realizovat místní rozvojové strategie (Strategický plán Leader) a spolupráci místních
partnerství. IV. osa má 3 opatření:
IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané MAS získají dotaci na svojí činnost související s realizací SPL.
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Podpora projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL. Projekty vybírá MAS prostřednictvím výběrové komise na základě předem stanovených bodovacích kritérií.
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Využití přenosu znalostí, inovace a příkladů nejlepší praxe mezi územími na národní úrovni nebo
mezinárodní spolupráce.
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V Olomouckém kraji uspěla MAS Regionu Haná,
která si prošla v minulosti třemi Leadery, ale také
sousední MAS Moravská cesta, která naopak
zkušenosti s praktickou realizací tohoto programu
vůbec neměla. Mikroregion Litovelsko se tak nyní
může pyšnit tím, že má dvě úspěšné MAS v evropském Leaderu. Dále uspěli: Rozvojové partnerství
regionu Hranicko, Uničovsko, Bystřička a také MAS
Nízký Jeseník, která leží na pomezí Olomouckého
a Moravskoslezského kraje.
Ve Zlínském kraji uspěly z 11 žadatelů pouze 3
MAS – Hornolidečsko, Horňácko-Ostrožsko a Podhostýnko. Zato Moravskoslezský kraj patřil k nejúspěšnějším – z pěti žadatelů uspěly čtyři MAS –
Region Poodří, Pobeskydí, Rýmařovsko a již zmiňovaný Nízký Jeseník.
Místní akční skupina Moravská cesta, o.s. se
v rámci prvního kola výběrů MAS umístila na v první
třetině v konkurenci 98 předložených žádostí z celé České republiky. Státní zemědělský intervenční
fond dne 5. června 2008 schválil 48 žádostí o realizaci Strategického plánu Leader v rámci prvního
kola příjmů žádostí, které se uskutečnilo v termínu
od 19. listopadu 2007 do 21. prosince 2007 v opa-

tření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje
venkova.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí hodnotitelskou komisí jmenovanou ministrem
zemědělství. Následně byly schváleny finanční prostředky na realizaci Strategického plánu Leader
v roce 2008. Tyto byly stanoveny součtem základní částky, která byla pro všech 48 místních akčních
skupin stejná a částky bonusu, který se vypočítal
na základě počtu obyvatel žijících na území každé
MAS.
Rozpočet pro rok 2008 byl určen pro financování místní akční skupiny při realizaci Strategického
plánu Leader v rámci opatření IV.1.1. a dále pro výběr projektů konečných žadatelů v rámci opatření
IV.1.2. na území působnosti MAS.
MAS Moravská cesta získala pro rok 2008 prostředky v celkové výši 6 958 274 Kč, z toho základní částka byla 3 745 300 Kč a bonus ve výši
3 212 974 Kč. Z této celkové částky jsou v roce 2008
financovány režijní výdaje MAS Moravská cesta a vybrané projekty úspěšných žadatelů z území MAS.
(O vybraných projektech v rámci 1. výzvy se dočtete na stranách 3 a 4.)

1. výzva MAS Moravská cesta přispěla k podpoře
nových dětských hřišť a služeb pro občany
MAS Moravská cesta vyhlásila 1. výzvu dne 15. července 2008 a termín pro předkládání žádostí byl od
15. srpna 2008 do 5. září 2008 do 12.00 hodin.
Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Moravská cesta v opatření IV.1.2. byla pro
rok 2008 stanovena ve výši 5 704 090 Kč.

6. října 2008 a následně výběru projektů výběrovou
komisí, se programový výbor MAS seznámil dne 7. října 2008 s výsledky bodování projektů a odsouhlasil
projekty k finanční podpoře v rámci 1. výzvy.
V souvislosti s předkládáním žádostí o dotaci a zabezpečení realizace Strategického plánu Leader byly

vé sportoviště v Křelově-Břuchotíně a modernizují
se dětská hřiště ve Skrbeni, Slavětíně, Bílé Lhotě,
Dubčanech a na Bouzově. Společnost Uniplant bude mít chladírnu pro skladování ovoce a školkařských výpěstků.

Žadatelé mohli předkládat v 1. výzvě své projekty v rámci fiche 2 a 4:
Č. fiche
Název fiche
Hlavní opatření PRV
Alokace pro 1. výzvu
F2 Na venkově se bude žít lépe
III.2.1.2.
3 629 875 Kč
F4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
I.1.1.1.
2 074 215 Kč
Podrobný obsah fichí byl vyvěšen na webových
stránkách sdružení: www.moravska-cesta.cz a byl
k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin.
Předkládat projekty v rámci realizace „Strategického plánu Leader MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 2007–2013 „Hanáci se rozkévale…
včel ovidite“ mohli a v budoucnu budou moci žadatelé pouze pokud mají místo bydliště, sídlo nebo
provozovnu na katastrálním území 19 obcí – Bílá
Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel,
Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy,
Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín.
V rámci 1. výzvy bylo přijato 11 projektů s celkovými uznatelnými náklady ve výši 9.916.480 Kč a požadavkem na dotaci ve výši 7.795.333 Kč. Z předložených 11 žádostí bylo devět předloženo obcemi,
jedna žádost neziskovou organizací a jedna podnikatelským subjektem. V době administrativní kontroly byly dvě žádosti vyřazeny. Na základě veřejného
slyšení zástupců předkladatelů, které se uskutečnilo

uspořádány tři semináře: 7. července 2008, 15. července a 12. srpna 2008.
V první výzvě vybrala MAS Moravská cesta 9 projektů. Díky programu Leader se tak uskuteční akce
na stavební obnovu kulturního domu v Haňovicích
a hasičské klubovny v Července, vznikne víceúčeloTabulka podpořených projektů z 1. výzvy:
MAS Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví): „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“
Žadatel: Název projektu
Celkem rozpočet Přiznaná dotace
Fiche 2 – Na venkově se bude žít lépe (III.2.1.2.)
Obec Haňovice: Stavební obnova kulturního domu v Haňovicích
1.208.000
966.400
Obec Skrbeň: Školní park – místo pro zábavu i učení
341.297
307.167
Obec Slavětín: Rekonstrukce dětského hřiště a výměna podlah v MŠ
367.000
330.300
Obec Křelov-Břuchotín: Křelov – víceúčelové sportoviště
1.999.822
1.199.893
Obec Červenka: V Července podporujeme mládež a rozvíjíme spolky
491.323
442.190
Obec Bílá Lhota: Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu
707.592
636.832
Obec Dubčany: Rozšíření obecního mobiliáře – výstavba dětského hřiště 280.400
252.360
Obec Bouzov: Dětská hřiště v podhradí Bouzova
805.613
725.052
Fiche 4 – Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví (I.1.1.1.)
Uniplant: Chladírna pro skladování ovoce a školkařských výpěstků
817.500
327.000
Celkem schválené žádosti:
7.018.547
5.187.194

2. výzva MAS pomůže ke zlepšení vzhledu obcí
MAS Moravská cesta vyhlásila již druhou výzvu
pro místní žadatele z regionu Litovelska a Pomoraví v programu Leader, který je zaměřen na zlepšení
života na venkově a rozvoj místních partnerství. Obce, neziskové organizace a podnikatelé mohou
předkládat své projekty na zlepšení vzhledu obcí,
rozvoj cestovního ruchu a modernizaci zemědělských podniků až do 30. ledna 2009.
Výzva vychází ze Strategického plánu Leader
„Hanáci se rozkévale – včel ovidite“, který podpořilo ministerstvo zemědělství, a projekty lze předkládat do tří fichí.

Máte zajímavý nápad jak zlepšit
vaše podnikání, provozovnu nebo život v obci, ale chybí vám
peníze? Poraďte se s námi, jak je
získat.
Budeme Vás informovat nejen
o možnostech v rámci metody
Leader, ale také o nadačních zdrojích, krajských příspěvcích atd.

První fiche „Kvalitnější život v našich obcích“ je
zaměřena na obnovu a rozvoj vesnic a zlepšení jejich vzhledu. Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení
právnických osob a církve.
Další fiche nazvaná „Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje“ je zacílena na podporu cestovního ruchu – budování pěších tras, hipostezek, ubytovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení (lodí, kol, lyží), výstavbu objektů a ploch pro sportovní
vyžití (hřiště, koupaliště, jízdárny). Žadateli mohou
být zemědělští podnikatelé nebo začínající podnikatelé v cestovním ruchu s historií kratší než dva roky.
Poslední vyhlašovaná fiche „Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví“ je určena pro zemědělské
podnikatele, kteří mohou žádat na modernizaci zemědělských podniků.
Druhá výzva pro předkládání projektů byla vyhlášena dne 27. listopadu 2008. Na zpracování

a předložení žádostí bude přibližně 60 dnů. Termín příjmu žádostí je od 9. ledna 2009 do 30. ledna 2009 do 12.00 hodin a v termínech uvedených
jako úřední dny.
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, Červenka, 784 01
Celková výše dotace pro projekty žadatelů z území MAS Moravská cesta je pro 2. výzvu v opatření
IV.1.2. stanovena na 60 % přidělené alokace roku
2009.
V této výzvě je vyhlášena fiche č. 1 a č. 3, dále
pak v nevyčerpané výši pro fichi 4, kde bylo v roce
2008 předloženo málo žádostí a nevyčerpané finance byly přesunuty v roce 2008 do fiche č. 2.
Podrobný obsah podporovaných aktivit v rámci jednotlivých fichí a příjemcích dotace je vyvěšen
na webových stránkách MAS Moravská cesta
www.moravska-cesta.cz a je k dispozici v písemné
podobě v kanceláři MAS v době úředních hodin.

Žadatelé mohou předkládat ve 2. výzvě své projekty v rámci fiche 1, 3 a 4
Č.fiche
Název fiche
Hlavní opatření PRV Alokace pro 2. výzvu
F1 Kvalitnější život v našich obcích
III.2.1.1.
60 % z 60 % alokace roku 2009
F3 Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje III.1.3.
30 % z 60% alokace roku 2009
F4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
I.1.1.1.
10 % z 60% alokace roku 2009
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Krátké informace o vybraných projektech v rámci 1. výzvy
V rámci projektu budou provedeny drobné terénní
úpravy a ozelenění v těsné blízkosti sportovního areálu.
Sportoviště bude umístěno na obecním pozemku
v současné době nevyužívaném, který je dobře přístupný po místních komunikacích, což zaručuje, že v průběhu stavby nebudou dotčeny žádné jiné pozemky.
V návaznosti na tento projekt plánuje obec v dalších letech, v součinnosti s místními spolky a podnikateli, vybudovat nový objekt, který by sloužil pro potřeby uživatelů sportoviště (šatny, umývárny, sociální
zařízení). To by do budoucna předurčovalo k pořádání sportovních klání, turnajů a dalších doprovodných
akcí i vzhledem k okolnímu příjemnému prostoru
(rybníček, veřejná zeleň). Cílem projektu je vybudovat komplexní areál, aby se zde mohly konat pravidelné sportovní a společenské hry a akce.

Projekt č. 1
„ROZŠÍŘENÍ OBECNÍHO MOBILIÁŘE
– VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ“
Žadatel: obec Dubčany
Rozpočet: 280 400 Kč
Z důvodu kritického stavu dětského hřiště se
v Dubčanech rozhodli řešit tuto situaci radikálně,
a to vybudováním nového dětského hřiště, včetně
umístění do nové lokality v místní části „Tvrz“. Na
volbě nové lokality dětského hřiště pro nejmenší
spolupracovali zástupci obce s občany. Nově vytvořené dětské hřiště bude situováno u místní slepé komunikace, kde nehrozí silný provoz dopravních prostředků. V rámci projektu dojde také k výsadbě související zeleně, která bude respektovat současný
stav. Novou výsadbou, která bude navržena tak,
aby podtrhovala ráz této malebné vesnické krajiny,
bude podpořen pozitivní vliv na životní prostředí.
Projekt č. 4
„STAVEBNÍ OBNOVA KULTURNÍHO DOMU
V OBCI HAŇOVICE“
Projekt č. 2
Žadatel: Obec Haňovice
„ŠKOLNÍ PARK – MÍSTO PRO ZÁBAVU I UČENÍ“ Rozpočet: 1 208 000 Kč
Žadatel: obec Skrbeň
Z pohledu využitelnosti je kulturní dům v HaňoRozpočet: 341 697 Kč
vicích spíše domem multifunkčním, protože je vyProjekt vybudovat školní park ve Skrbeni byl užíván v co nejširší možné míře tak, aby byla zajišzvažován již v minulosti a je plně v souladu s plá- těna efektivita vynaložených nákladů a na druhé
novaným rozvojem území. Školní park bude sloužit straně docházelo k minimalizaci režijních nákladů
nejen žákům školy, ale také obyvatelům obce a je- směřováním různých činností „pod jednu střechu“.
jím návštěvníkům. Školní park se stane příjemnou
Kulturní dům již několik roků prochází přestavpřírodní oázou s moderními zcela přírodními prvky, bou a dostavbou. V letech 1995–2004 poskytl fikteré oživí náves, zkvalitní výuku v přírodě a zpří- nancování Olomoucký kraj z POV. Jednalo se o příjemní i možnost trávení volného času dětí i dospě- spěvek ve výši 120 000 Kč. V 1. NP došlo k výměně
lých. Nové pojetí výuky ve venkovních prostorách oken v roce 2007, kdy opět v rámci POV Olomoucv tzv. zelené učebně, oživí stereotypní styl výuky ve kého kraje získala obec dotaci na „Rekonstrukce
školní budově a motivuje žáky k novým aktivitám. předsálí Kulturního domu“ ve výši 300 000 Kč. ProVe školním parku bude vytvořena bylinková za- tože se jednalo o rekonstrukci celého předsálí, celhrádka, skalka, demonstrační výuková tabule dře- kové náklady byly podstatně vyšší a dosáhly konečvin a zelená učebna. V parku pak bude kromě ob- né částky ve výši 1 050 000 Kč. V roce 2008 byla
novených zelených prvků vybudována relaxační vyměněna okna v 2.NP předsálí a vybudována nozóna s herními prvky a v protilehlé části parku pak vá podlaha na jevišti KD. Celkové náklady dosáhly
oddechová zóna s pítkem pro ptáky z přírodních výše 500 000 Kč a obec je financovala z vlastních
materiálů a lavičky pro odpočinek žáků, vychova- prostředků. Podstatou předkládaného projektu Obtelů i obyvatel obce. Zajímavým prvkem je hmato- ce Haňovice je stavební obnova objektu kulturního
vá zóna z různých přírodních materiálů. Celý ten- domu v obci, sestávající z jednotlivých a samostatto projekt přispěje výrazně ke zkvalitnění výuky, ně realizovatelných aktivit.
zlepšení prostředí, kde žáci i obyvatelé obce tráví • provedení nové fasády na severní a západní
volný čas. Úpravou zeleně dojde také k vytvoření
straně celého objektu a obnova původní fasády
nového moderního prvku ve středu obce, které
kulturního domu
prosvětlí a zpříjemní venkovské prostředí.
• rekonstrukce rozvodů topení
• vybavení sálu pro kulturní a spolkovou činnost
Projekt č. 3
„KŘELOV – VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ“
Žadatel: Obec Křelov-Břuchotín
Rozpočet: 1 999 822 Kč
Cílem tohoto projektu je výstavba nového víceúčelového sportoviště v obci Křelov-Břuchotín. Konkrétně se jedná o 2 propojená hřiště s umělým povrchem, vhodná pro tenis a míčové hry, především
pro volejbal a nohejbal. Součástí celého komplexu
bude drátěné oplocení a ochranné sítě, aby se zamezilo nežádoucímu úniku míče ze sportoviště a nedocházelo ke vstupu zvířat a nepovolaných osob.
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Projekt č. 5
Žadatel: Obec Červenka
Rozpočet: 491 323 Kč
Obec Červenka chce tímto projektem podpořit
práci s mládeží SDH Červenka. Výsledkem by měl být
větší zájem z řad dětí a mládeže o členství v SDH, ale
také širší spektrum možností pro činnost a práci
s mladými lidmi. Zapojení dětí a mládeže do spolkové činnosti v obci také významným způsobem působí jako prevence proti kriminalitě. Projekt si klade
za cíl učinit členství v SDH Červenka více atraktivní

a přilákat nové členy a stávajícím členům poskytnout odpovídající zázemí pro trávení volného času,
zejména teoretické přípravě hasičských znalostí
a dovedností. Cílem projektu je vybavit klubovnu
SDH Červenka potřebným vybavením, primárně
pro účely zajištění fungování kroužku mladých hasičů a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Zejména se jedná o stoly, židle, skříňky, nástěnky, stůl
na stolní tenis, technické vybavení, tj. počítač s tiskárnou a příslušenstvím a internetovým připojením, dataprojektor, promítací plátno, soustavu reproduktorů k ozvučení místnosti a vzduchovky pro
trénink střelby. Aby bylo možné zajistit bezproblémové užívání prostor i v zimních měsících je nevyhnutelné provést výměnu oken a vstupních dveří.
Projekt č. 6
„ZELENÉ SPORTOVIŠTĚ PRO BÍLOU LHOTU“
Žadatel: Obec Bílá Lhota
Rozpočet: 707 592 Kč
Obec Bílá Lhota řeší tímto projektem zkvalitnění sportoviště. V obci se nachází pouze jedno
větší travnaté hřiště o rozměrech téměř 80 x 40
metrů. Toto sportoviště se nachází v těsné blízkosti Základní školy Bílá Lhota a je také, v rámci možností a současného stavu hřiště, pro potřeby základní školy využíváno. Celkový areál sportoviště
a zejména kvalita povrchu je ve velice špatném
stavu. Obnovený areál hřiště bude využívaný primárně pro potřeby MŠ a ZŠ, ale také pro volný čas
a sportovní aktivity dětí a mladých lidí v rámci
spolků či z řad široké veřejnosti.
Projekt č. 7
„REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
A VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLAVĚTÍN“
Žadatel: Obec Slavětín
Rozpočet: 367 000 Kč
Projektem je řešena výměna zahradního vybavení, které je zastaralé a přestává vyhovovat přísným normám pro dětská hřiště. Stejná situace je
také u podlahové krytiny v objektu školy. Hlavní
část podlah je pokryta stejným linoleem a koberci,
které zde bylo při otevření školy v roce 1976. Proto je nezbytné nejen z hygienických důvodů podlahovou krytinu vyměnit. Tento neutěšený stav
řeší projekt následovně:
Na školní zahradě budou staré kovové herní
prvky demontovány a nahrazeny novými moderními herními prvky z vhodnějších materiálů. Při plánování projektu byly osloveny děti z MŠ a hravou
formou byla provedena diskuze nad novým vzhledem mateřské školy. Byly tedy vybrány tyto typové
prvky – víceúčelová sestava zahrnující např. skluzavku, šplhací rampu, žebřík atp., kolotoč, houpačku a domeček. Je možné, že při výběrovém řízení bude vybrána nabídka prvků, které budou odlišné od těchto typově vybraných, jelikož každá
firma nabízející dětská hřiště má trochu jinou nabídku herních prvků. V prostorách školy dojde k výměně podlahové krytiny.
–––>

Představení partnerů – Partnerství „Moravská brána do Evropy“
Partnerství „Moravská brána do Evropy“
MAS Moravská cesta spolupracuje s MAS Regionu Poodří a MAS Moravský kras v rámci partnerství „Moravská brána do Evropy“. Moravská cesta
navázala spolupráci s LAG Himmerland v Dánsku.

Spolupráce partnerů MAS Moravský kras, MAS Poodří a MAS Moravská cesta je především zaměřena
na výměnu zkušeností s přípravou a realizací Strategických plánů Leader a vzájemnou spolupráci při monitorování a evaluaci rozvojových strategií. Prozatím
se partnerství Moravská brána do Evropy prezentovalo společně při výstavě Země živitelka (srpen 2008)
a Národní konferenci o venkovu v Boskovicích (listopad 2007) a dále při řadě jednotlivých místních akcích, pořádaných členskými MAS (např. Slavnosti železa, Otevírání Poodří, návštěva venkovského muzea
v Cholině, Hanáckeho skanzenu v Příkazích apod.)
MAS Moravský kras o.s.
Území MAS Moravský kras o.s. se nachází v jižní
části Drahanské vrchoviny. Ohraničené je městy Brno,
Blansko, Boskovice, Vyškov. Na území MAS žije 42 tisíc
obyvatel. Území tvoří 54 obcí – 26 obcí mikroregionu
Moravský kras, 11 obcí z mikroregionu Drahanská
vrchovina, 5 obcí mikroregionu Časnýř, 4 obce mikroregionu Černohorsko v Jihomoravském kraji a 8 obcí
mikroregionu Protivanovsko v Olomouckém kraji.
Moravský kras s okolím je regionem s vysokými přírodními hodnotami (CHKO Moravský kras, evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, ramsarský
mokřad Podzemní Punkva). Podmanivou přírodu a krajinu dotváří historické a kulturní památky nejrůznějších

31. května 2007. Ve sdružení je zastoupen Region Poodří předsedkyní svazku, dále do činnosti je zapojeno
pět zástupců podnikatelských subjektů, pět nestátních
neziskových organizací, zástupce správy Chráněné krajinné oblasti Poodří, šest zástupců obcí a zástupce jednoho města. Dvanáct členských obcí Regionu Poodří
a město Studénka spadají do území Chráněné krajinné
oblasti Poodří, která byla vyhlášena v březnu 1991
k ochraně mezinárodně cenných mokřadních biotopů
v nivě řeky Odry. CHKO se stala součástí Ramsarské
úmluvy na ochranu mokřadů. Poodří je zároveň zařazeno do soustavy NATURA 2000, které je Evropsky významnou lokalitou a Ptačí oblastí. Život v Poodří je velmi výrazně ovlivňován charakterem krajiny a příznivými
podmínkami pro činnost
v zemědělské výrobě.
Celá oblast je zajímavá především
architektonických slohů. Oblast Moravského krasu a jesvými krajinářho širší okolí má mimořádný význam pro poznání praskými hodvěkého vývoje našich předků ve středoevropském pronotastoru. Toto území na okraji středoevropských nížin člověk vyhledává a využívá již přes sto tisíc let. Území bylo
i kolébkou rozvoje železářství a průmyslu.
MAS Moravský kras o.s. hodlá všestrannou spoluprací s partnery ze všech sektorů uvnitř i vně regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením. V romi, ale rovněž mnohými kulturními památkami. Téměř
ce 2007 se sdružení zapojilo do programu Leader ČR
v každé obci regionu se nachází významná kulturní ne2007. Dne 13. října 2008 byla sdružením podána žádost o podporu realizace Strategického plánu Leader bo technická památka, jako např. barokní zámek hrana období 2007–2013 pod názvem „Nové výzvy bat z Harrachu v Kuníně. V obci Vražné-Hynčice se narodil Johann Gregor Mendel, uznávaný přírodovědec
a nové příležitosti pro Moravský kras“.
a zakladatel genetiky a ve Studénce kardinál František
Více na: www.spolekmoravskykras.cz
Tomášek. Sdružení působí na rozloze 312 km2, kde žije 34 597 obyvatel s hustotou 111 obyvatel.
MAS Regionu Poodří
Více na: www.regionpoodri.cz
Místní akční skupina Regionu Poodří je občanským
sdružením, které vzniklo v roce 2004 a to 20. dubna
2004 zapsáním do registru Ministerstva vnitra ČR. První
aktivity sahají již do roku 2002, kdy svazek obcí Region
Poodří zahájil komunikaci na svém území v intencích
programu LEADER. V současné době sdružení působí
na katastrálním území členských obcí Regionu Poodří
a města Studénky. Město Studénka přistoupilo do sdružení na základě projednání radou města na 10. zasedání ze dne 24. dubna 2007 usnesením č. 262/10/07
a schválením výborem sdružení na svém jednání dne

Krátké informace o vybraných projektech v rámci 1. výzvy
Projekt č. 8
„DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V PODHRADÍ BOUZOVA“
Žadatel: Obec Bouzov
Rozpočet: 805 613 Kč
Pro doplnění sportovně kulturních prvků v obci
Bouzov byl vypracován projekt vybudování moderních a bezpečných dětských hřišť. Jedná se o nový
prvek občanské vybavenosti, který nutně uspokojí také potřeby místních obyvatel. Rodiče s malými dětmi
tak budou moci navštěvovat společně upravený prostor s herními a relaxačními prvky. Děti by tedy měly
možnost trávit více času v přírodě a rozvíjet tak své
pohybové a smyslové dovednosti. Součástí projektu
bude také výsadba doprovodné zeleně a doplnění
prvků mobiliáře jako jsou lavičky a odpadkové koše.

Projekt č. 9
„CHLADÍRNA PRO SKLADOVÁNÍ OVOCE
A ŠKOLKAŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ“
Žadatel: Ing. Petr Hajduček
Rozpočet: 817 500 Kč
Soukromá šlechtitelská a školkařská firma se zabývá novošlechtěním velkého ovoce, zejména jabloní, hrušní a broskvoní včetně podnoží pod tyto
druhy. Další činností je udržovací šlechtění jabloní,
hrušní, třešní, višní, sliv a drobného ovoce – angreštu, maliníku. K pokusům jsou určeny účelové
výsadby, podnožové pokusy a hybridní sady angreštu, jabloní, hrušní, meruněk a sliv.
V současné době jsou rouby skladovány v chladničkách a ledničkách. Skladování v ledničkách je

z dlouhodobého hlediska nevyhovujícím stavem.
Nejenom kvůli omezeným prostorům, ale i pro
špatnou přístupnost k očkům. Tento projekt má za
cíl vybudovat chladírnu, která bude mít rozsáhlejší využití ke skladování ovoce, vzorky pro ovocné
a okrasné šlechtění. Chladírna pomůže rozšířit nabídku letních oček, zkvalitní nabídku zimních roubů, přispěje k testování odrůd na zdravotní stav.
Na prostoru 50 m2 vznikne nová chladírna s moderním chladícím zařízením, které umožní zvýšit
a prodloužit nabídku letních oček z šlechtitelských
porostů. Po realizaci tohoto projektu budeme
schopni uspokojovat školkařské firmy v regionu
zabývajícími se výrobou ovocných školkařských
výpěstků.
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MAS Moravská cesta – region v srdci Olomouckého kraje
Stručný popis území
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 také
součástí národopisného území Haná, která se rozprostírá v povodí řek Moravy a Hané. 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, která dosahuje nadmořské výšky do 500 m n. m. Díky této rozmanitosti je území turisticky zajímavé.
Nacházejí se zde 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 Litovelska, Národopisné muzeum Cholina,
Hanácký skanzen v Příkazích).
Území působnosti Moravské cesty pokrývá 19 obcí náležících k ORP Litovel, Olomouc
a Šternberk v západní části Olomouckého
kraje. Jedná se o obce Bílá Lhota, Bouzov,
Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín,

PŘEHLED OBCÍ
MAS MORAVSKÁ
CESTA
Obec
Obyvatel
Rozl. (ha) Hustota
Bílá Lhota
1090
1820
59,9
Bouzov
1490
4231
35,2
Červenka
1385
1130
122,6
Dubčany
202
344
58,8
Haňovice
470
280
167,9
Horka n. Moravou 2181
1194
182,7
Cholina
683
899
76,0
Křelov-Břuchotín
1459
791
184,4
Litovel
10043
4639
216,5
Luká
797
1484
53,7
Měrotín
287
214
134,2
Mladeč
746
1209
61,7
Náklo
1428
1146
124,6
Pňovice
838
1639
51,1
Příkazy
1193
1396
85,4
Skrbeň
1147
788
145,6
Slavětín
204
491
41,6
Střeň
544
579
94,0
Žerotín
459
729
58,4
Celkem
26 665
25 060
106,3
Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12. 2006
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MAS Moravská cesta má zpracovány na léta 2007–2013 dva strategické
dokumenty: V roce 2007 byla zpracována integrovaná strategie rozvoje území
MAS (ISRÚ) „Hanáci ke zdraví a prosperitě“ a následně Strategický plán Leader (SPL) „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“, který získal podporu z Programu rozvoje venkova na realizaci v letech 2008–2013.

Střeň a Žerotín. Celková rozloha území je 25 060 ha.
Na území MAS žije 26 665 obyvatel (podle údajů ČSÚ
k 31. 12. 2006). Hustota obyvatelstva na km2 činí
106,3. MAS Moravská cesta byla formálně ustavena
jako občanské sdružení v polovině roku 2006.
Charakter oblasti
Území je charakteristické tím, že se zde v rámci
malého území vyskytují rozdílné krajinné prvky
(které má vliv i na další znaky oblasti). Území je přirozeně propojeno řekou Moravou. Významným atributem je existence CHKO Litovelské Pomoraví, která byla vyhlášena v roce 1990. Mokřadní část
CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů.
Území MAS velmi silně ovlivňuje bezprostřední blízkost krajského města Olomouce –
oblast je charakteristická denní dojížďkou do Olomouce, oblast se vyznačuje přírůstkem obyvatelstva stěhováním, avšak přirozený přírůstek je záporný. Malá
vzdálenost do Olomouce také předurčuje
tento region k příměstské turistice.
Dalším specifikem území je rozdělení obcí na množství
místních částí. Přibližně 8,5 tisíce obyvatel (cca 31%) žije
v sídlech do 500 obyvatel, což je počet o něco
málo vyšší než počet obyvatel města Litovel. 19 obcí se
dělí na celkem 59 dílčích katastrálních území.
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Vize MAS Moravská
cesta v roce 2013
Moravská cesta je region s vysokým turistickým potenciálem a kvalitní infrastrukturou cestovního ruchu,
sítí cyklotras a cyklostezek a obnovených historických
památek. Spolupracujeme s jednotlivými obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi na svém rozvoji
a využíváme zkušeností ostatních regionů v ČR i v zahraničí. Region je místem, kde se cítíme doma a kde
jsou zajištěny základní životní podmínky a služby,
opravené komunikace a další infrastruktura. V obcích
je kvalitní zázemí pro činnost místních spolků, které
nabízejí kulturní, sportovní a společenské akce, přehlídky a festivaly pro celý region. Snažíme se zlepšovat
vzhled obcí i krajiny. Usilujeme o udržení a návrat mladých lidí na vesnici a o důstojný i aktivní život seniorů.
Podporujeme kvalitní sociální a zdravotní služby i rozvoj školství ve vesnicích, které bude konkurenceschopné. Region je místem s dobrými podmínkami pro
podnikání, které respektuje životní prostředí a zemědělstvím šetrným ke krajině.

Strategický plán Leader „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“
Strategický plán Leader je podrobný program, který je zaměřen na část či výsek rozvojových oblastí z integrované strategie, tj. život na venkově, zemědělství apod., který je financován prostřednictvím čtvrté osy Programu rozvoje venkova – Leader (projekty do 2 milionů Kč). SPL popisuje, analyzuje území a jeho
strategii, dále představuje partnerství, zkušenosti a spolupráci, organizační zdroIntegrovaná strategie „Hanáci ke zdraví a prosperitě“
je, administrativní postupy, zapojení mladých lidí, žen a zemědělců apod.
Integrovaná strategie rozvoje území analyzuje region a popisuje jeho předMAS Moravská cesta má celkem čtyři fiche (opatření), které se skládají
stavy rozvoje ve všech oblastech – od lidských zdrojů, přes turistický ruch, žiz opatření/podopatření Programu rozvoje venkova (PRV) a naplňují Strategicvotní prostředí až po technickou infrastrukturu a podnikání.
ký plán Leader. Jednotlivé fiche popisují oblasti podpory, na které mohou žadatelé podávat individuální projekty.
Návrhová neboli strategická
část má 6 prioritních
Integrovaná
Fiche Název
Opatření PRV
Alokace
oblastí:
strategie rozvoje
MAS Moravská cesta
F1 Kvalitnější život
III.2.1.1.
30 %
„Hanáci ke zdraví a prosperitě”
v našich obcích
a) Infrastruktura a vzhled obcí
c) Územní plán
1A Budování zázemí pro rozvoj
Atrakti- 1B Zlepšení občanské vybavenosti
cestovního ruchu v regionu

2A Zkvalitňování životního
prostředí v regionu

3A Rozvoj společenského
života v obci a regionu

4A Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury v regionu
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Rozvoj podnikání
a zemědělství v regionu

vita
Příroda
Společnost

a obnova místních památek

F2

Na venkově
se bude žít lépe

III.2.1.2.
a) Občanské vybavení a služby
b) Informační centra
c) Zázemí pro volný čas

F3

Od Bouzova vítr
věje... v Pomoraví
se něco děje

III.1.3. Cestovní ruch
15 %
III.2.2. Kulturní dědictví
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

F4

Cesta k oživení
I.1.1.1. Modernizace zeměd. podniků 20 %
Litovelska a Pomoraví III.1.1. Diverzifikace
I.1.3.1. Přidaná hodnota produktů

2B Úpravy veřejných prostranství
a obnova zeleně v obcích

3B Rekonstrukce školských
zařízení a sportovišť

4B Zlepšení vodohospodářské
Infrastruktura
infrastruktury v obcích
6 Rozvoj spolupráce a řízení
místního partnerství

35 %

Projekt spolupráce: „Moravská brána do Evropy – nové
venkovské expozice a muzea“
Tři partnerské místní akční skupiny z Moravy – MAS Regionu Poodří,
MAS Moravský kras a MAS Moravská cesta připravily a podaly společný
projekt na vytvoření tří nových muzeí a výstavních expozic nazvaný „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“. Využily k tomu opatření Programu rozvoje venkova Leader IV.2.1.a) Realizace projektů národní spolupráce.
Hlavním záměrem projektu spolupráce je Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (III.2.2.) ve spojení s Podporou cestovního ruchu (III.1.3.), tedy
obnova tři stávajících objektů pro nové venkovské expozice a muzea, jejich
místní propagace formou infocedulí, návazných pěších tras a meziregionální
vzájemná propagace v partnerských regionech.
Tento společný inovativní projekt je spojen také s předáváním zkušeností
a vytvářením příležitostí pro setkávání členů místních partnerství ze všech tři
oblastí.
Realizace záměrů u jednotlivých partnerů:
• Muzeum historie a tradic Bouzovska – Bouzov
• Muzeum zemědělství a venkova – Skotnice
• Muzeum řemesel – Senetářov

Kontakty MAS:
Tomáš Spurný – předseda MAS
Tel.: 585 967 574; obec@skrben.cz
Ing. Petr David – manažer MAS
Tel.: 774 710 391; moravska.cesta@centrum.cz
Julie Zendulková – finanční manažer
Tel.: 724 111 510; julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Zdeněk Smékal – asistent
Tel.: 732 757 072; mas@moravska-cesta.cz
Tomáš Šulák – poradce SPL
Tel.: 775 949 142; tomas.sulak@smarv.cz
Web: www.moravska-cesta.cz
Kancelář: Svatoplukova 16, Červenka 784 01

Zvolení správné
„cesty“ v roce 2009
přeje MAS Moravská cesta

Fotografie, které byly přihlášeny do fotosoutěže „Život a krásy Moravské cesty“, a které
byly také použity v tomto číse „Moravskou cestou“ si můžete v klidu prohlédnout z domova na
www.moravska-cesta.cz.

(MAS Moravská cesta) plánů Leader a vzájemná spolupráce při monitorování a evaluaci rozvojo(MAS Regionu Poodří) vých strategií.
(MAS Moravský kras)
Celkové náklady projektu Moravská brána do Evropy (MBE) jsou stanoveny
ve
výši
4 999 tisíc korun, z toho podíl MAS Moravská cesta činí 1 835 tisíc koMuzeum historie a tradic Bouzovska
run
(37%),
podíl MAS Regionu Poodří představuje částku 1 889 tisíc korun (38%)
Nová expozice by měla popsat historii místního života a tradic. Muzeum se
bude nacházet na nově zrekonstruovaném nádvoří u obecního úřadu. Rozší- a podíl MAS Moravský kras je 1 153 tisíc korun (26 %).
Projekt „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“
řenou aktivitou nové muzejní expozice je vytvoření nové pěší trasy, s upozorbyl
10. listopadu 2008 předložen v rámci první výzvy na CP SZIF v Praze. Celňujícími infotabulemi, která propojí hrad s novým muzeem. Infotabule budou
kem
bylo předloženo kolem 18 žádostí a v rámci této výzvy je alokováno 70 miupozorňovat na projekt partnerství tři regionů a jejich nově vytvořenou muzejní expozici. Podobně tomu bude i u expozic dalších dvou partnerů. V infocen- lionů Kč.
Maximální finanční výše jednoho projektu spolupráce, ze kterého je stanotru na hradě Bouzov i v obci budou návštěvníkům k dispozici letáky a publikavena
dotace, je 5 milionů korun. Už nyní je možné plánovat další projekty spoce o projektu spolupráce.
lupráce, protože příští výzva má mít uzávěrku 29. června 2009. Projektů spoSamostatnou oblastí spolupráce, jejímž cílem je posílení kapacit part- lupráce může být i více, protože žadatelem mohou být všechny tři partnerské
nerských MAS, je výměna zkušeností s přípravou a realizaci Strategických místní akční skupiny.
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MAS Moravská cesta se zúčastnila národní výstavy
Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích
MAS Moravská cesta se prezentovala společ- dnech 20. – 26. srpna 2008 v Českých Budějovi- republiky, z toho 10 z Olomouckého kraje. Kromě
ně s dalšími místními akčními skupinami na 35. cích. Celkem na výstavě představovalo své regiony MAS se ještě na výstavě prezentoval Spolek pro
ročníku veletrhu Země živitelka, který se konal ve na čtyřicet místních akčních skupin z celé České obnovu venkova, Národní síť MAS a PRO – BIO RC
Jeseníky.
MAS Moravská cesta se představila na stánku
č. 14 společně se svými partnerskými sdruženími
a to MAS Regionu Poodří a MAS Moravský kras
v rámci partnerského uskupení „Moravská brána
do Evropy“.
Výstavní expozici MAS Moravská cesta navštívilo několik významných osobností politického života, aktivistů podporující venkovský způsob života ve vztahu udržitelnému životu na venkově
a sympatizantů. Expozici navštívil také ministr pro
místní rozvoj Jiří Čunek společně s Jiřím Vačkářem, náměstkem ministra pro rozpočet, legislativu
a cestovní ruch.
V průběhu výstavy se uskutečnila řada jednání
nejen s partnery MAS Moravská cesta, ale s většinou přítomných zástupců MAS, především v rámci
realizace Strategického plánu Leader a dalšího kola
příjmů žádostí v opatření IV.1.1. Místní akční slupina Programu rozvoje venkova, včetně předávání
získaných zkušeností.

Regionální značení – „Vyrobeno na Hané“
MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví) aktivně podporuje zavedení
projektu REGIONÁLNÍHO ZNAČENÍ VÝROBKŮ
„Domácí výrobky” – systém regionálních značek
v ČR na území Hané.
Hlavním cílem regionálního značení výrobků je
zviditelnit tradiční regiony
(známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým
prostředím, lidovými tradicemi) a využít jejich socio-ekonomických výhod.
Do systému regionálních
značek „Domácí výrobky” se od roku 2004 zapojilo již 10 regionů –
Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší. V každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich
původ a vazbu na určité výjimečné území.
Systém „Domácí výrobky” je koordinován na národní úrovni občanským
sdružením Apus a Asociací regionálních značek, o.s. (ARZ). V každém regionu
působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje
s místními výrobci a s ARZ. Regionálním koordinátorem na území Hané je občanské sdružení Aktiv+ a roli místního koordinátora na území Litovelska-Pomoraví bude vykonávat MAS Moravská cesta.
Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel, která ale mohou být přizpůsobena potřebám regionů. Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech – turistům, kterým

dovoluje objevovat region
a užívat si jeho atmosféru
novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků
podporovat „své” místní
výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody,
zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce.
Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky
z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby,
med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely,
extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku
může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.
Více informací o projektu naleznete na: www.domaci-vyrobky.cz.
V součastné době se zpracovává grafický návrh loga místního značení pro
region Haná a připravuje se jednání certifikační komise. Pokud by jste měli zájem zapojit se do systému regionálního značení výrobků kontaktujte manažera MAS Moravská cesta, o.s.
Více informací na: www.arz.cz
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