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MASÍK, MAS Informační Kurýr
Vážené čtenářky a čtenáři,
právě v rukou držíte první vydání časopisu MASÍK. Na jeho stránkách Vám představíme
MAS Střední Haná a její činnost. Řada z Vás možná netuší, co to MAS je a přitom možná právě ve Vaší obci chodíte po chodníku, sedíte v klubovně, využíváte zázemí sportovního areálu
nebo se kocháte zelení, k jejíž realizaci tato společnost přispěla. V tomto okamžiku máme za
sebou 9. výzvu a registraci vybraných projektů na Státním zemědělském intervenčním fondu
a jsme zase o krok blíž tomu, aby se nám tu lépe žilo.
V úvodu tohoto čísla bych ráda poděkovala paní Bc. Ivě Dokoupilové, která po 4 letech působení opouští pozici manažerky v MAS Střední Haná. Patří jí velký dík za práci, kterou odvedla. Důkazem toho je řada úspěšně realizovaných projektů a spokojených žadatelů o dotaci,
kterým pomohla uskutečnit jejich představy. S paní Dokoupilovou budeme mít možnost
spolupracovat i nadále, neboť se spolupodílí na tvorbě integrované strategie rozvoje území v programovém období 2014-2020, o které Vás informujeme v závěru tohoto časopisu.
Co se v tomto díle dočtete? Představíme Vám Zaměstnankyně MAS Střední Haná, o.p.s.,
které Vám budou nápomocny v otázkách spojených s přípravou, podáním a realizací
Vašich projektů. Pro ty, kteří doposud neměli s touto společností co do činění, je určena pasáž
Co je to MAS?, popisující základní princip fungování MAS, a to nejen z obecného, ale i konkrétního aspektu. Další zajímavostí jsou Projekty v MAS Střední Haná, ve kterých se můžete seznámit s vybranými projekty v dosavadních 9 výzvách. Že MAS vyvíjí aktivitu nejen
na svém území, dokazuje článek Projekty spolupráce, kterými se spolupracující MAS
rozhodly podpořit místní knihovny a památky v obcích na územích obou MAS. Vzhledem
k tomu, že se chýlí ke konci programové období 2007 – 2013, nechybí ani vize toho, jak bude
fungovat MAS v programovém období 2014 – 2020. Pro odlehčení přidáváme na závěr
přehled toho, Co se v MAS událo.
Potenciální žadatele si dovolím upozornit na 10. výzvu (19. kolo PRV), která bude zveřejněna
na našich stránkách www.masstrednihana.cz v průběhu měsíce dubna.
Příjemné čtení!
Jarmila Matoušková
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Zaměstnankyně MAS Střední Haná, o.p.s.

Ing. Jarmila Matoušková
Manažerka společnosti
Odpovídá za výběr a přípravu záměrů a projektů k realizaci v duchu vyhlášených podpor v rámci programu LEADER a k podpoře
rozvoje mikroregionu Střední Haná. V součinnosti s příslušnými orgány sleduje vyhlašování podpůrných projektů a spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění jejich
obsahové a věcné správnosti. Manažerka
společnosti spolupracuje s programovým
výborem a výběrovou komisí při přípravě
a výběru projektů.
Kontakt: manazer@masstrednihana.cz, tel.: 725 889 593

Bc. Romana Ježková
Asistentka
Je výkonným aparátem Skupiny pro místní
akce a jejích výborů a je odpovědná za praktický výkon rozhodnutí Skupiny pro místní akce
a jejích výborů. Vyhlašuje sběr projektů, koordinuje a poskytuje metodickou pomoc
při jejich realizaci. Má na starosti sběr dat
pro jednání a rozhodování orgánů MAS.
Kontakt: administrativa@masstrednihana.cz, tel.: 725 889 594
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Co je to MAS?
Místní akční skupiny – MAS (z anglického Local Action Groups) jsou společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí
a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání
finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison
Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).
Základní principy metody LEADER:
• přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území,
znající jeho tradice a potřeby,
• partnerství veřejných a soukromých subjektů,
• místní rozvojová strategie,
• integrované a vícesektorové akce,
• inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
• síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
• spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.
Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. První MAS
u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufinancován Evropskou unií, a dále
samostatný národní program LEADER ČR financovaný výhradně ze státního rozpočtu ČR,
který byl vypisován v letech 2004–2008, jako roční dotační program Ministerstva zemědělství. Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013,
konkrétně Osy IV. LEADER.
Základní parametry MAS
Geograficky homogenní území, počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem
obyvatel větším než 25 000, hustota obyvatel do 150 ob./km², účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50% (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci
podnikatelů a neziskových organizací, MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně
prospěšná společnost, občanské sdružení nebo zájmové sdružení právnických osob. Členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit, MAS
musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS, fungování metodou LEADER.
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V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS, které zahrnují přibližně 80 % venkovského území. V celé Evropě existují tisíce „skupin pro místní akce“ – LAGs (Local action
groups), které navzájem spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova.1
Většina registrovaných MAS je sdružena v NS MAS ČR. Posláním NS MAS je reprezentovat
a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím
zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, institucím a úřadům apod.
Cílem NS MAS ČR je podpora činnosti MAS při realizaci programu obnovy a všestranného
rozvoje venkova.2

MAS v Olomouckém kraji
Na území Olomouckého kraje sídlí celkem 16 MAS. Do jeho území zasahují svou plochou
částečně ještě 2 dalš MAS, jejich sídlo se ale nachází mimo Olomoucký
kraj (MAS Nízký Jeseník patří do Moravskoslezského kraje, MAS Moravský
kras do Jihomoravského).
Do Olomouckého kraje náleží tyto
místní akční skupiny:
• MAS Bystřička, o.p.s.,
• MAS Horní Pomoraví, o.p.s.,
• MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s.,
• MAS Na cestě k prosperitě, o.s.,
• MAS Partnerství Moštěnka, o.s.,
• MAS Prostějov venkov, o.p.s.,
• MAS Region Haná, o.s.,
• MAS Rozvojové partnerství
Regionu Hranicko, o.s.,
• MAS Střední Haná, o.p.s.,
• MAS Šumperský venkov, o.s.,
• MAS Uničovsko, o.p.s.,
• MAS Záhoří - Bečva, o.s.
MAS Olomoucký kraj 2013 2
zdroj: 1) www.eagri.cz, 2) www.nsmascr.cz
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Následující čtyři MAS nebyly podpořeny z Programu rozvoje venkova, který je pro MAS
rozhodujícím finančním zdrojem umožňujícím nejen vlastní činnost MAS, ale i rozdělování
peněžních prostředků úspěšným žadatelům o dotaci:
• MAS Haná pod Jedovou, o.p.s.,
• MAS Mohelnicko, o.s.,
• MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.,
• MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

MAS Střední Haná
Místní akční skupina je obecně prospěšnou společností. Rozkládá se na území 141,05 km²,
které čítá 16 044 obyvatel. Téměř celou svou plochou leží v jihovýchodní části Olomouckého
kraje, v rovinaté oblasti Hané jižně od měst Olomouce, Přerova i Prostějova. Částečně spadá také do kraje Zlínského (Záříčí). Do MAS náleží tyto obce: Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky,
Uhřičice, Záříčí.
Podoba současného území MAS má logickou strukturu. Obce spojuje nejen geografická
blízkost, ale i kulturní, historické tradice a také společné problémy.
Společnost má tyto orgány: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada vykonává pravomoc v záležitostech vyplývajících ze zakládací smlouvy a statutu společnosti. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Tvoří ji zástupci z řad zakladatelů.
Každý z nich má 1 hlas. Správní rada má šest členů. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Funkční období člena správní rady je tříleté a funkci člena správní rady lze
zastávat i opětovně. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, má tři členy, které jmenují zakladatelé společnosti. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí
rady. Funkční období je tříleté a člen dozorčí rady může být zvolen opětovně. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti; nemůže být členem správní rady
ani dozorčí rady, ale může se účastnit jejich zasedání a rozhodování s hlasem poradním.
Ředitel je jmenován správní radou společnosti. Manažer společnosti je jmenován správní radou společnosti. Manažer společnosti odpovídá za výběr a přípravu záměrů a projektů k realizaci v duchu vyhlášených podpor v rámci programu LEADER a k podpoře rozvoje
mikroregionu Střední Haná. Ekonom společnosti je jmenován správní radou společnosti. Vede
ekonomickou agendu společnosti ve smyslu platných zákonů a norem pro ekonomickou
činnost, na základě rozhodnutí správní rady a ředitele a manažera společnosti. Programový výbor je pověřen vypracováním programových záměrů společnosti. Programový výbor
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má sedm členů jmenovaných valnou hromadou na funkční období tří let. Členové výboru
ze svého středu zvolí předsedu výboru, který je odpovědný za jeho činnost. Výběrová komise je odpovědná za zhodnocení a výběr projektů určených k realizaci. Výběrová komise má
pět členů. Monitorovací výbor zejména aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje
plnění podmínek při realizaci projektů. Činnost monitorovací výboru řídí manažer společnosti.

Projekty v MAS Střední Haná
1. výzva (8. kolo PRV)
První výzva byla zveřejněna od 2. do 23. září 2009 s termínem příjmu žádostí od 21. do 23.
září 2009. Pro první vyhlašovanou výzvu byla programovým výborem MAS Střední Haná
schválena pouze Fiche č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury. Celkem bylo do této
Fiche přijato deset žádostí o dotaci, jejichž předmětem byly zejména parkové úpravy v obcích, obnova zeleně a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V rámci několika žádostí
byly pořizovány také stroje na úpravu zeleně (sekačky, křovinořezy atd.).
Seznam vybraných žádostí:
Celkové

Požadovaná

výdaje projektu

výše dotace

Obnova veřejného prostranství v obci Lobodice

381.423,00

286.066,00

Obec Stříbrnice

Obnova veřejného prostranství v obci Stříbrnice

264.180,00

199.800,00

Obec Polkovice

Projekt krajinné výsadby v části obce Polkovice

444.762,00

332.100,00

Zeleň v obci Měrovice nad Hanou

235.620,00

178.200,00

Obec Oplocany

Obnova zeleně a mobiliáře v obci Oplocany

243.950,00

184.500,00

Obec Záříčí

Okrasná výsadba v části obce Záříčí

326.060,00

246.600,00

Obec Uhřičice

Obnova veřejného prostranství v obci Uhřičice

220.419,00

165.600,00

Obec Ivaň

Obnova veřejného prostranství v obci Ivaň

591.570,00

438.307,00

Obec Troubky

Obnova prostranství před poštou v obci Troubky

343.857,00

257.914,00

Obec Křenovice

Obnova zeleně v obci Křenovice

358.449,00

164.700,00

3.410.290,- Kč

2.453.787,- Kč

Název žadatele

Název projektu

Obec Lobodice

Obec Měrovice
nad Hanou

celkem
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2. výzva (9. kolo PRV)
Druhá vyhlášená výzva byla zveřejněna v termínu od 5. prosince 2009 do 14. ledna 2010
s termínem příjmu žádostí od 11. do 14. ledna 2010. Programový výbor MAS Střední Haná
schválil vyhlášení Fiche č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, Fiche č. 5 – Rozvoj
obcí, občanská infrastruktura a služby a Fiche č. 6 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Do Fiche 2 byly přijaty dvě žádostí o dotaci, jejichž předmětem
byly parkové úpravy v obcích, obnova zeleně a mobiliáře. Do Fiche 5 byly přijaty 4 žádosti.
Předmětem první žádosti bylo pořízení nábytku do klubovny Českého zahrádkářského svazu
v Tovačově. Jednalo se o židle, stoly, věšáky, věšákové stěny a krbová kamna. SDH Oplocany žádaly dotaci na sanační práce, opravu střešního pláště, opravu podlah a výměnu
oken hasičské zbrojnice. Obsahem projektu TJ Obědkovice byla rekonstrukce střechy budovy sokolovny, tedy demontáž stávající krytiny, výměna krovů, demontáž žlabů, pokládka latí, hydroizolace a pokládka nové
střešní krytiny. Posledním přijatým projektem ve Fichi 5 byla žádost o dotaci na stavební úpravy šaten TJ Tovačov, kde došlo
k rekonstrukci sprch a WC, kabiny rozhodčích, klubovny, k opravě dlažby před šatnami, k výměně okapových žlabů a vybudování vsakovacích jímek pro dešťovou vodu.
Projekt okrasné výsadby v části města Tovačova
Do Fiche 6 nebyla přijata žádná žádost.
Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu

Celkové
výdaje projektu

Požadovaná
výše dotace

Město Tovačov

Projekt okrasné výsadby v části
města Tovačova

266.400,00

200.250,00

Město Kojetín

Projekt okrasné výsadby druhé části ulice
Sv. Čecha v Kojetíně

329.486,00

247.111,00

Český zahrádkářský svaz,
základní organiz. Tovačov

ZO ČZS Tovačov - vybavení klubovny

104.910,00

Sbor dobrovolných hasičů
Oplocany

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Oplocanech

363.600,00

327.240,00

Tělovýchovná jednota
Sokol Tovačov

Stavební úpravy šaten na hřišti
kopané TJ Sokol

328.404,00

293.405,00

Tělocvičná jednota Sokol
Obědkovice

Rekonstrukce budovy sokolovny
v Obědkovicích

573.600,00

515.103,00

1.966.400,- Kč

1.677.528,- Kč

celkem

94.419,00
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3. výzva (10. kolo PRV)
Třetí výzva byla zveřejněna od 20. dubna do 4. června 2010 s termínem příjmu žádostí
od 1. do 4. června 2010. Pro třetí vyhlašovanou výzvu byla programovým výborem
MAS Střední Haná schválena Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků a Fiche č. 4 – Podpora podnikání v regionu. Celkem byl přijat jediný projekt (do Fiche 1), jehož předmětem bylo
vybudování nového příčného i podélného hrazení mezi kotci pro ustájení a výkrm prasat.
Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu

Agro-družstvo Morava

Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat farma Kojetín

celkem

Celkové
výdaje projektu

Požadovaná
výše dotace

720.000,00

240.000,00

720.000,- Kč

240.000,00,- Kč

4. výzva (11. kolo PRV)
Od 21. září do 11. října 2010 byla zveřejněna čtvrtá Výzva MAS Střední Haná s termínem příjmu žádostí od 4. do 11. října 2010. Programový výbor schválil vyhlášení Fiche č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury a Fiche č. 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby. Do Fiche 2 byl přijat jediný projekt, který zahrnoval kompletní opravu autobusové zastávky
v Lobodicích. Konkrétně obnovu čekárny, vybudování nového osvětlení a dodávku a upevnění mobiliáře (lavičky a odpadkového koše).
V rámci Fiche 5 byly vybrány dvě žádosti. První z projektů řešil vybavení kulturního
centra obce Oplocany. Zakoupeny byly nové
židle, stoly, věšáky skříňky a také 2 stoly
na stolní tenis. TJ Kojetín zažádal o dotaci na zkvalitnění zázemí sportovního areálu,
kde došlo k natažení nových omítek v prostorách pro hráče a hosty, k opravě sociálních zařízení a elektroinstalací. Opravena byla také střecha na budově pro hráče
Zastávka autobusové dopravy v Lobodicích
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a hosty a rekonstruována byla také venkovní dlažba. Zbylé finanční prostředky byly součástí alokace v následující výzvě.
Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu

Celkové
výdaje projektu

Požadovaná
výše dotace

Obec Lobodice

Obnova zastávky autobusové dopravy

541.560,00

299.700,00

Obec Oplocany

Obec Oplocany - vybavení kulturního centra obce

180.000,00

135.000,00

245.600,00

203.202,00

967.160,- Kč

637.902,- Kč

TJ Slavoj Kojetín

celkem

Zkvalitnění zázemí sportovního areálu
TJ Slavoj Kojetín

5. výzva (12. kolo PRV)
Pátá výzva byla zveřejněna od 19. listopadu 2010 do 7. ledna 2011 s termínem příjmu žádostí od 3.
do 7. ledna 2011. Pro pátou vyhlašovanou výzvu byla programovým výborem MAS Střední Haná
schválena Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských podniků, Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu a Fiche
č. 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby. Do Fiche 1 byly přijaty dvě žádosti o
dotaci, jedna na pořízení linky na výrobu pelet a druhým projektem měla být řešena celková
rekonstrukce objektu seníku na sklad obilovin, olejnin a jiných komodit (tento projekt je doposud v realizaci). Do Fiche 3 byla přijata
žádost na výstavbu dětského sportoviště a
výsadbu zeleně v rekreační části areálu farmy v Polkovicích. V rámci Fiche 5 byl přijat
projekt na rekonstrukci střechy na budově
šaten FK Troubky. Odstraněna byla stávající plochá střecha a poté došlo k provedení nadezdívky a ztužujícího věnce, ukotvení konstrukce krovu a položení nové krytiny z plechu.
Dětské sportoviště v areálu farmy Polkovice
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Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu
Nákup technologie

Miloslav Halenka

- linka na výrobu pelet
Rekonstrukce střechy na objektu šaten

T.J. Sokol Troubky

T.J. Sokol Troubky
Rekonstrukce seníku na sklad obilovin,

Libor Šebesta

olejnin a ostatních komodit
Výstavba dětského sportoviště a vý-

Ing. Josef Hlavinka

sadba zeleně v areálu farmy Polkovice

celkem

Celkové
Požadovaná
výdaje projektu výše dotace
288.000,00

95.124,00

418.000,00

373.500,00

2.400.000,00

800.000,00

999.600,00

481.800,00

4.105.600,- Kč

1.750.424,- Kč

6. výzva (13. kolo PRV)
Šestá vyhlášená výzva byla zveřejněna od 4. do 27. května 2011 s termínem příjmu žádostí
od 25. do 27. května 2011. Programový výbor MAS Střední Haná vyhlásil pro tuto výzvu nově
vytvořenou Fichi č. 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Celkem byla přijata jediná žádost o dotaci, jejímž obsahem byla rekonstrukce kostela v Troubkách, zahrnující kompletní rekonstrukci elektroinstalace, následnou obnovu omítek a výmalbu objektu kostela.
Seznam vybraných žádostí:

Název žadatele
Římskokatolická
farnost Troubky

celkem

Název projektu

Celkové
výdaje projektu

Požadovaná
výše dotace

Rekonstrukce kostela svaté Markéty v Troubkách

481.100,00

432.990,00

481.100,- Kč

432.990,- Kč
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7. výzva (15. kolo PRV)
Od 22. listopadu do 20. prosince 2011 byla vyhlášena sedmá výzva MAS Střední Haná
s termínem příjmu žádostí od 16. do 20. prosince 2011. Programovým výborem byly
pro tuto výzvu vyhlášeny Fiche č. 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby a Fiche
č. 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci Fiche 5 byly vybrány tři žádosti, kdy první se týkala pořízení nové hasičské výstroje pro SDH Kojetín, zahrnující vzduchové dýchací přístroje, ocelovou láhev a masku s náhlavním křížem. Obec Polkovice podala
žádost na vybavení sportovně-volnočasových a kulturně-vzdělávacích center v obci,
kdy předmětem projektu byla zejména rekonstrukce objektu knihovny, nákup nového nábytku do klubovny a nákup cvičebních strojů do posilovny. Poslední žádost této Fiche byla
rekonstrukce elektroinstalace a nákupu nových vrhaček v rámci modernizace
myslivecké střelnice v Kojetíně. Do Fiche
7 byla přijata jediná žádost, týkající se
restaurování soch sv. Anny a sv. VáclaMyslivecká střelnice v Kojetíně
va v Kojetíně, kdy došlo k jejich kompletní obnově.
Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu

Celkové
Požadovaná
výdaje projektu výše dotace

Pořízení hasičské výstroje

120.000,00

108.000,00

262.800,00

197.100,00

318.000,00

284.194,00

322.600,00

182.700,00

1.023.400,- Kč

771.994,- Kč

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sbor
dobrovolných hasičů
Kojetín
Vybavení sportovně-volnočasových
a kulturně-vzdělávacích center v obci

Obec Polkovice

Polkovice
Myslivecké sdružení

Modernizace myslivecké střelnice

Morava Kojetín

v Kojetíně

Město Kojetín v Kojetíně

celkem

Restaurování soch sv. Anny
a sv. Václava
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8. výzva (16. kolo PRV)
Osmá vyhlášená výzva byla zveřejněna od 16. května do 6. června 2012 s termínem příjmu
žádostí od 4. do 6. června 2012. Programový výbor MAS Střední Haná vyhlásil Fichi č. 1 –
Rozvoj zemědělských podniků a Fichi č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury. V rámci Fiche 1 byly vybrány celkem tři žádostí o dotaci, kdy jednou byl řešen nákup stranového
mulčovače pro zemědělského žadatele a další nákup teleskopického kolového manipulátoru
pro dalšího zemědělského žadatele. Třetím podpořeným projektem byla zpracovna včelích produktů v Polkovicích, kde došlo ke kompletní rekonstrukci budovy (nová střecha,
dveře, okna, stavební práce, elektroinstalace a zejména nákup nové moderní technologie
na zpracování včelích produktů). Z žádostí o dotaci spadajících do Fiche 2 byly vybrány čtyři
žádosti. Prvním projektem je řešena obnova chodníku v místní části Pazderna v Obědkovicích a v rámci projektu bude pořízen také nový křovinořez pro obec. V dalším projektu byla
předmětem žádosti oprava stávajících chodníků a vjezdů před budovou základní školy a přilehlými domy v Měrovicích nad Hanou. V obci Oplocany bude pomocí dotace pořízen nový
územní plán a další žádostí je řešena rekonstrukce okolí školní jídelny v Kojetíně, zahrnující
obnovu chodníků, příjezdové komunikace, vybudování odpočívadla, obnova zeleně a nákup nového mobiliáře (lavičky a odpadkového koše). Všechny vybrané projekty jsou dosud
v realizaci.
Seznam vybraných žádostí:
Název žadatele

Název projektu

Celkové
Požadovaná
výdaje projektu výše dotace

Libor Šebesta

Nákup stranového mulčovače

324.000,00

135.000,00

Jaroslav Minařík

Nákup teleskopického kolového manipulátoru

1.920.000,00

480.000,00

Ing. Petr Indrák

Zpracovna včelích produktů Polkovice

1.200.000,00

400.000,00

Obec Obědkovice

Obnova chodníku - místní část Pazderna

123.000,00

92.250,00

230.400,00

172.800

216.000,00

162.000,00

506.552,00

379.914,00

4.519.952,- Kč

1.821.964,- Kč

Obec Měrovice
nad Hanou
Obec Oplocany
Město Kojetín

celkem

Rekonstrukce chodníků a vjezdů před budovou
základní školy a přilehlými domy
Územní plán Oplocany
Rekonstrukce okolí školní jídelny na Hanusíkové
ulici v Kojetíně
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9. výzva (18. kolo PRV)
Devátá vyhlášená výzva byla zveřejněna od 21. prosince 2012 do 6. února 2013 s termínem příjmu žádostí od 4. do 6. února 2013. Pro tuto výzvu byly programovým výborem
MAS Střední Haná vyhlášeny Fiche č. 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, vybrána
jedna žádost, Fiche č. 3 – Podpora cestovního ruchu, kdy nebyla přijata žádná žádost, Fiche
č. 4 – podpora podnikání v regionu, se dvěma přijatými žádostmi, Fiche č. 5 – Rozvoj obcí,
občanská infrastruktura a služby, kde bylo vybráno celkem šest a Fiche č. 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, s čtyřmi vybranými žádostmi. V současnosti probíhají administrativní kontroly na RO SZIF Olomouc.
Seznam vybraných žádostí:
Název projektu

Celkové
výdaje projektu

Požadovaná
výše dotace

Obec Stříbrnice

Rekonstrukce chodníků v okolí kulturního domu

289.868,00

215.604,00

Obec Troubky

Hasičská zbrojnice Troubky - stavební úpravy 272.125,00

168.672,00

Obec Měrovice
nad Hanou

Rekonstrukce a přemístění kříže u Hané

156.594,00

122.551,00

Pionýrská skupina Kojetín

Nákup sportovního a táborového vybavení
pro Pionýrskou spupinu Kojetín

132.970,00

119.673,00

Kanoistika Kojetín

Vybavení oddílu rychlostní kanoistiky

120.000,00

108.000,00

Název žadatele
Vybrané žádosti:

Milan Šťastník

Modernizace a rozvoj firmy Milan Šťastník

135.520,00

67.200,00

Římskokatolická farnost
Tovačov

Stavební úpravy fary v Tovačově - zateplení verandy

126.711,00

114.039,00

Náboženská obec Církve
československé husitské
v Kojetíně

Rekonstrukce elektroinstalace Husova sboru/
554.809,00
synagogy/ - 1. Etapa - Obnovení Modlitebny

499.328,00

Obec Křenovice

Rekonstrukce - výměna oken obecního úřadu a vstupních dveří mateřské školy

155.667,00

115.941,00

Nadační fond Josefy a
Marie Mildnerových, faráře Františka Fučíka a
Františky Bíbrové

Podpora zřízení odlehčovacích služeb pro se277.000,00
niory a zdravotně postižené

249.300,00

Město Kojetín

Obnova kapličky v Popůvkách

308.303,00

414.496,00

TJ Sokol Tovačov

Závlaha fotbalového hřiště

289.044,00

248.577,00

Bc. Jiří Kilhof

Vybavení sportovního a relaxačního centra

1.205.160,00

597.600,00

4.129.964,- Kč

2.934.788,- Kč

celkem
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V následující tabulce je přehled projektů, které byly na MAS přijaty, podpořeny výběrovou
a proplaceny SZIF v rámci jednotlivých vyhlášených výzev od roku 2009 do současnosti.
Tabulka přijatých projektů, podpořených projektů a proplacených projektů
Výzva
(kolo PRV)

Počet přijatých
projektů

Počet projektů podpořených
výběrovou komisí

Počet proplacených
projektů

1 (8)

10

10

10

2 (9)

6

6

6

3 (10)

1

1

1

4 (11)

4

3

3

5 (12)

4

4

3 (1 projekt dosud
v realizaci)

6 (13)

1

1

1

7 (15)

5

5

4

8 (16)

10

7

všechny projekty dosud v realizaci

9 (18)

17

13

probíhá admin. kontrola na SZIF

Celkem

58

50

28

Celkem bylo žadatelům o dotaci vyplaceno 6.534.535,- Kč, podpořeny budou projekty
v celkové výši 6.186.842,- Kč, které jsou v současnosti v realizační fázi. Na výzvu, která bude
vyhlášena v průběhu měsíce dubna, je přidělena částka ve výši 1.237.903,- Kč
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Projekty spolupráce
Kniha základ života
Žadatel: Střední Haná, o.p.s.
Partner: Prostějov venkov o.p.s.
Podstatou projektu bylo propojení stávajícího počtu knihoven na území obou MAS, tak
aby uživatelé měli možnost elektronicky knihu vyhledat v kterékoli knihovně a na základě
nově zavedeného systému výměnného fondu si knihu objednat. Součástí projektu byla dále
modernizace knihoven pořízením software a hardware vybavení a chybějícím mobiliářem.
V rámci realizace projektu bylo uspořádáno několik akcí jako např. autorská čtení či jednorázové akce pro děti a seniory. Důležitým bodem projektu bylo setkání knihovníků a workshop
zaměřený na výměnu zkušeností, propagaci projektu a informace o nových metodách v půjčování knih (např. e-knihy).
Knihovny především v malých obcích v současné době zdaleka nesplňují standardy
pro 21. století. Jejich vybavení a knižní fondy jsou na úrovni 80. let minulého století. Knihovny oslabily v půjčování knih a přestaly splňovat funkci každodenních společenských center
v obcích. Knihovna by měla sloužit nejen pro prosté půjčování knih, ale také jako jedno
z možných míst pro setkávání veřejnosti za účelem návštěv společenských a kulturních akcí
a zejména jako vzdělávací a výchovné centrum pro děti a mládež.
Tento projekt lze chápat jako pilotní projekt rozvoje knihoven, obnovení jejich společenské
funkce a významu. Je plánováno, že projekt se bude v dalších
letech rozvíjet s podporou místních samospráv. Výhledový horizont projektu je delší než 10 let.
Byly zapojeny knihovny z obcí:
Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou,
Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky,
Uhřičice, Záříčí.
Celkové výdaje projektu jsou 980.850,- Kč a dotace činí 846.135,- Kč.
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V rámci projektu se konaly také různé doprovodné akce. V knihovně v Kojetíně proběhlo
setkání knihovníků z obou regionů a v knihovnách v Troubkách, Kojetíně a Tovačově se uskutečnila autorská čtení.
Součástí projektu bylo zřízení systému výměnného fondu nově pořízených knih mezi jednotlivými knihovnami v počtu cca 650 ks. Pořízené knihy byly zavedeny do výpůjčního systému
a následně byl nastaven harmonogram výměny nebo cirkulace knih mezi jednotlivými
knihovnami jak na území jedné MAS, tak propojeně mezi MAS Střední Haná a MAS Prostějov venkov na základě poptávky knihovnic a zejména čtenářů. Zároveň také došlo k propojení
webových stránek jednotlivých knihoven se stránkami obcí a stránkami MAS Střední Haná
a MAS Prostějov venkov.
V souvislosti s tímto projektem byl na závěr vydán propagační leták, kde jsou shrnuty
všechny informace o projektu, včetně fotodokumentace.
Beseda s Arnoštem Vašíčkem v Kojetíně

Svědkové minulosti
Žadatel: Prostějov venkov o.p.s.
Partner: Střední Haná, o.p.s.
Cílem projektu, jehož realizace proběhne v tomto roce, je nabídnout veřejnosti zajímavé informace o svědcích minulosti tak, aby se naučili tyto poklady vidět a rozumět jim. Důležité je také budovat kladný vztah k památkám a
zodpovědnost o jejich péči. Projekt je zaměřen
na opravu památek po našich předcích.
Oba partnerské regiony jsou nebývale bohaté na
drobné kulturní památky. Již od nepaměti se zde
stavěla boží muka, kříže, kaple v krajině apod.
Tyto stavby tak spoluutváří krajinný ráz a jsou
významným historickým a estetickým prvkem v
krajině. Posláním projektu je vzbudit zájem pře-
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devším mladé generace o historii své obce, města a regionu. Mnozí chodí okolo nejrůznějších zajímavých staveb, soch a objektů a netuší kdo, kdy a proč je vlastně postavil. Řada
těchto drobných kulturních památek je však dnes ve velmi špatném stavu. Věkem některé
památky značně zchátraly. Část památek je dnes již díky aktivitám obcí rekonstruována. Devastované či jen různě poškozené památky je nutno urychleně rekonstruovat tak, aby došlo k
zachování tohoto významného kulturního dědictví svědků minulosti i pro budoucí generace.
Projektem se snažíme vyvrátit starořímské úsloví „Testis unus, testis nulus.“ neboli „Jeden
svědek, žádný svědek.“ Myslíme si totiž, že pokud je svědek z kamene, pískovce či žuly tak
jako kříže a sochy v naší krajině, je každý jeden důležitý. V projektu jsou zapojeny tyto obce:
Ivaň, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Tovačov, Uhřičice.
Celkové výdaje projektu jsou 2.069.300,- Kč a dotace činí 1.830.420,- Kč.
V rámci projektu bude vytvořena společná mapa obou regionů, ve které budou vyznačeny památky, které jsou předmětem tohoto projektu s popisem jejich historie a současné obnovy. Mapa bude sloužit jednak jako prezentace projektu, dále jako propagace obou MAS,
regionů a jejich památek.
V souvislosti s projektem bude také uspořádán seminář pro zástupce obcí, kde odborníci
na historické památky a jejich rekonstrukce z NPÚ a restaurátoři starosty seznámí s hlavními
zásadami obnovy a péče o drobné památky.
Závěrem vznikne publikace „Příběhů svědků minulosti“, při jejíž tvorbě budou obě MAS
spolupracovat s místními základními školami. Půjde o to, že žáci budou v rámci výuky pátrat
po zapomenutých příbězích vztahujících se k památkám regionu či
obci, čímž získají vlastní zkušenosti, prostřednictvím kterých budou nacházet souvislosti,
vlastní kořeny a především vztah k regionu a domovu. Vybraní žáci poté budou svou práci
a výslednou publikaci prezentovat na veřejnosti při slavnostním otevření výstavy. Vzniklá publikace bude obsahovat kresby dětí, fotografie a hlavně příběhy vzniku obcí, významných
budov regionu, památek či lidové pověsti a vyprávění z obou regionů.
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MAS v programovém období 2014 – 2020
V tomto roce se uzavírá současné programové období, které bylo vymezeno roky
2007 – 2013. Pro fungování a možnost získání finančních prostředků z fondů Evropské unie
v dalším sedmiletém programovém období, je nutno zpracovat pro MAS tzv. ISRÚ (integrovanou strategii rozvoje území), která vymezí priority a zohlední potřeby daného území. Pro
příští období bude ISRÚ obsahovat nejen programový rámec PRV, ale metoda LEADER bude
aplikována také v rámci čerpání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
a Evropského sociálního fondu (ESF).
Součástí zpracování ISRÚ bude dotazníkové šetření, v kterém respondenti budou určovat prioritní oblasti. Po shromáždění relevantních strategických dokumentů z území MAS a vzniku analytické části ISRÚ budou následovat rozhovory se zástupci obcí. V této fázi bude
doplňována databáze projektových záměrů, která zohlední nejen výstupy z provedeného šetření, ale i zkušenosti z dosavadní činnosti MAS.
V rámci tvorby ISRÚ bude pracovat 6 pracovních skupin, které obsahově pojmou prioritní
oblasti:
• vzdělávání a životní prostředí,
• veřejná správa,
• sport, kultura, volný čas,
• podnikání
• zemědělci,
• cestovní ruch
Vzhledem k intenzitě práce, se předpokládá, že ISRÚ pro programové období 2014-2020
bude dokončena v závěru 3. kvartálu tohoto roku.
Pokud i Vás zajímá dění ve Vašem regionu a rádi byste projevili svůj názor, sledujte, prosím,
naše webové stránky www.masstrednihana.cz, na kterých v nejbližších dnech umístíme dotazník, z jehož výsledků budeme při tvorbě ISRÚ vycházet.
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Co se v MAS událo
Dne 11. 1. 2013 se v Grygově na Olomoucku konalo jednání Krajské sítě místních
akčních skupin ČR, které se zúčastnilo celkem 14 z 16 MAS náležejících do Olomouckého
kraje. Předmětem jednání bylo začleňování obcí do území MAS. Dalším bodem byla otázka
podpory MAS ze strany Olomouckého kraje a možnost získání dotace z Programu obnovy
venkova ve výši 125.000,- Kč. Po řešení personálních a organizačních záležitostí následovala otázka zajištění konference Venkov 2013, která se bude konat ve dnech 1. - 3. 10. 2013
v Teplicích nad Bečvou. Závěrem zazněl motivační návrh na ocenění MAS, které
se propagují inovativním způsobem.
Ve Vrbátkách se 15. 1. 2013 v rámci projektu „Kniha základ života“ konalo setkání knihovnic.
Setkání zahájila Ing. Lenka Štěpánková úvodní přednáškou, ve které přítomné seznámila s průběhem řešení projektu v jednotlivých
knihovnách. Následovali prezentace zástupců knihoven, které byly velmi zajímavé a inspirativní nejen pro jejich kolegy z menších
knihoven. Závěrem přednáškového bloku si
mohli účastníci vyzkoušet v praxi přístrojové vybavení, které bylo do knihoven zakoupeno. Po přestávce se osazenstvo vydalo
na prohlídku místní knihovny.
Dne 17. 1. 2013 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech Region Tour. Nemohla zde chybět ani naše MAS, reprezentovaná
manažerkou a zástupci mikroregionu Střední Haná. Na stánku si návštěvnicí veletrhu
mohli vzít informační materiály a v případě
hlubšího zájmu mohli své dotazy směřovat
k osazenstvu stánku.
Seminář konaný 26. 2. 2013 byl tematicky zaměřen na Operační program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Zúčastnilo se jej zhruba
60 účastníků z řad realizátorů projektů, zástupců státních neziskových organizací, staros-
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tů obcí a místních akčních skupin. Přítomní byli informování o programovém období
2014+. Následovalo představení úspěšně
realizovaných projektů na území Olomouckého kraje. Závěrem byla poskytnuta konzultace zájemcům o podání žádosti do oblastí
podpory 2.1 – Rozvoj podnikatelského prostředí a 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit.
Velmi zajímavým bylo setkání pracovní skupiny Programu obnovy rodiny SPOV ČR,
které se konalo 28. 2. 2013 ve Skotnici
na Novojičínsku. Účastnili se jej zástupci neziskových organizací a MAS. Setkání vedla paní starostka Bc. Anna Mužná,
která přítomné seznámila s realizací POR
ve Skotnici. Otázkou bylo zohlednění podpory rodiny ve strategiích MAS.

Za přítomnosti 146 MAS se 14. 3. 2013 konalo jednání valné hromady NS MAS ČR
ve Žluticích na Karlovarsku. Výstupem bylo stanovení významné pozice MAS při rozvoji venkova, která by měla intenzivně řešit problémy, které s životem na venkově souvisí. Součástí
jednání bylo rovněž přijetí nových členů do NS MAS, mezi kterými byla i MAS Střední Haná.
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Závěrem
Jsme rády, že se Vám naším časopisem podařilo „pročíst“ až k jeho konci. A nejen pro ty, kteří mají pocit, že toho v časopise bylo snad málo, máme soutěž z regionu Střední Haná. V časopise jste se dočetli o projektech spolupráce. Jedním
z nich byli „Svědkové minulosti“. V rámci něj vznikla celá řada fotografií památek z regionu
a na Vás je uhodnout, v které obci byste našli památky, které jsou předmětem této soutěže.
Své odpovědi nám posílejte na:
administrativa@masstrednihana.cz
Nejpozději do 31. 5. 2013.
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kterého odměníme.
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Kontakty na MAS: MAS Střední Haná, o.p.s. | Masarykovo nám. 20 | 752 01 Kojetín
e-mail: administrativa@masstrednihana.cz | www.masstrednihana.cz
Náklad výtisků: 800 ks

