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Schválení strategie CLLD MAS Střední Haná
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové
období 2014 - 2020 byla schválena dne 17. 8. 2017, jejím cílem je zvýšení kvality života na území MAS,
aktivizace občanů mikroregionu a budování partnerství na základě metody komunitně vedeného
místního rozvoje. Tato skutečnost znamená, že v období 2017 - 2023 bude MAS realizovat jednotlivá
opatření strategie v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního
programu a Programu rozvoje venkova, v rámci kterých rozdělí přibližně 41,8 mil. Kč.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) MAS Střední Haná zaměří
podporu celkem na 3 opatření: Podpora sociálních služeb, Zaměstnanost a
Prorodinná opatření. V programovém rámci OPZ bude přerozděleno přibližně
11,7 mil. Kč. Podpora z OPZ je zaměřena především na neziskové organizace a
instituce, popřípadě obce věnující se sociální práci a zaměstnanosti.

První výzvy OPZ
Místní akční skupina Střední Haná vyhlásila
první
výzvy
z Operačního
programu
Zaměstnanost v polovině listopadu 2017.
První výzva byla zaměřena na Prorodinná
opatření, kde byla k dispozici alokace 2 mil. Kč.
Cílem podporovaných aktivit bylo podpořit
fungování rodin, podpora péče o dítě a aktivit
pro děti předškolního a školního věku za účelem
návratu rodičů do zaměstnání, podpora
slaďování rodinného a profesního života.
Výzva č. 2 s alokací 2, 662 mil. Kč byla
zaměřena na Sociální služby a sociální
začleňování. Cílem podporovaných aktivit je
zlepšení spolupráce všech místních aktérů při
řešení lepší dostupnosti sociálních služeb,

zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených
sociálním vyloučením žijících na venkově,
zlepšení udržitelnosti kvalitních sociálních
služeb. A také zajištění služeb uživatelům,
kterým tímto přispějeme k nezávislému způsobu
života, začlenění do společnosti a zabráníme
jeho izolaci či segregaci. Do výzvy na Soc. služby
a soc. začleňování nebyla přijata žádná žádost o
podporu. V rámci výzvy na Prorodinná opatření
byla přijata žádost domu dětí a mládeže Kojetín
na realizaci Příměstských táborů v Kojetíně
s celkovou podporou 653,1 tis. Kč. Žádost prošla
hodnocením v rámci MAS a Správní radou MAS
byla vybrána k podpoře. Nyní je žádost v procesu
Závěrečného ověření způsobilosti na řídícím
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orgánu OPZ. V případě, že žádost bude
podpořena, bude na území MAS realizováno 24
týdenních příměstských táborů.
V září roku 2018 připravujeme výzvu na
Opatření Zaměstnanost, na výzvu je připravena
alokace 1 milion Kč. Cílem je zvýšení lokální
zaměstnanosti,
usnadnění
přístupu
k zaměstnání,
pomoc
zaměstnavatelům
s vytvářením nových pozic a efektivnější
obsazování pozic stávajících.
Pro nevyčerpání alokací výzev vyhlášených
v listopadu 2017 byly tyto výzvy vyhlášeny
12. března 2018 znovu.

Výzva MAS Středná Haná OPZ –
Prorodinná opatření II
Vyhlášení výzvy: 12. 3. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 11. 5. 2018
Alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Minimální výše dotace: 400 000 tis. Kč
Dotace ve výši: 85 % - 100 %
Cílem podporovaných aktivit je podpořit
fungování rodin, podpora péče o dítě a aktivit
pro děti předškolního věku za účelem návratu
rodičů do zaměstnání. Podpora slaďování
rodinného života.
Podporované aktivity: příměstské tábory,
zařízení péče o děti v době mimo školní
vyučování, podpora dětských skupin pro
podniky a veřejnost, společná doprava dětí do
/ze školy či dětské skupiny a/nebo příměstského
tábory, vzdělání pečujících osob.
Oprávnění žadatelé: obce, organizace
zřizované obcemi, organizace zřizované kraji,
nestátní neziskové organizace, školy a školská
zařízení, jiné subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit.

Výzva MAS Střední Haná OPZ –
Sociální služby a soc. začleňování II
Vyhlášení výzvy: 12. 3. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 11. 5. 2018
Alokace výzvy: 2 662 000 Kč
Minimální výše dotace: 400 000 tis. Kč
Dotace ve výši: 85 % - 100 %
Cílem podporovaných aktivit je zlepšení
spolupráce všech místních aktérů při řešení
problémů lepší dostupnosti sociálních služeb,
zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených
sociálním vyloučením žijících na venkově. Zlepšení
udržitelnosti kvalitních sociálních služeb. Zajištění
služeb uživatelům, kterým tím to přispějeme
k nezávislému způsobu života, začlenění do
společnosti a zabráníme jeho izolaci či segregaci.
Podporované aktivity: podpora poskytování
vybraných sociálních služeb (odborná sociální
poradenství,
terénní
programy,
sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace,
odlehčovací služby apod.) podpora komunitní
sociální práce a komunitních center.
Oprávnění žadatelé: poskytovatelé sociálních
služeb, nestátní neziskové organizace, obce,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
obcemi, organizace zřizované kraji.

Informace k výzvám poskytuje kancelář MAS průběžně, v případě zájmu nás kontaktujte na emailu:
administrativa@masstrednihana.cz, nebo na tel.: 725 889 593, 725 889 594. Informace naleznete také
na webu www.masstrednihana.cz.
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INTEGROVANÝ REGONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je
vyvážený rozvoj území, zlepšení veřejné správy a služeb, zajištění udržitelného
rozvoje v obcích, městech a v regionu. Program je zaměřen na snižování
územních rozdílů, zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschopnosti
v regionu. Dále pak posílení veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory
vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel a posílení
institucionální kapacity veřejné správy.
V rámci IROP se MAS zaměří podporu na celkem 4 opatření: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof, Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi a Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. V rámci
programového rámce bude přerozděleno celkem asi 21,2 mil. Kč. Prostředky poputují především do
rozpočtu partnerských obcí MAS.

První výzvy IROP
První výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu jsou připraveny a čekají na schválení Řídícího
orgánu.
Předpokládaný
termín
vyhlášení
je
květen/červen 2018. V tomto termínu budou vyhlášeny
tři výzvy zaměřené na: Bezpečnost dopravy, Integrovaný
záchranný systém a Sociální bydlení.

Výzva č. 1: Zvýšení udržitelných
forem dopravy: Aktivita
Bezpečnost dopravy
Alokace výzvy: 5 000 000 Kč
Min. výše celk. způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Dotace ve výši: 95 %
V rámci této výzvy budou podporovány
projekty
zaměřené
na:
rekonstrukce,
modernizace a výstavby chodníků podél silnic I.,
II. a III. třídy a místních komunikací
přizpůsobených osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace, rekonstrukce, modernizace
a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší
k zastávkám veřejné hromadné dopravy, včetně
přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční,
cyklistické a pěší dopravy.
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné
svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Výzva č. 2: Zvýšení připravenosti
k řešení a řízení rizik katastrof:
Aktivita Integrovaný záchranný
systém
Alokace výzvy: 260 000 Kč
Min. výše celk. způsobilých výdajů: 100 000 Kč
Dotace ve výši: 95 %
V rámci této výzvy budou podporovány
projekty zaměřené na: stavební úpravy stanic
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základních složek IZS ve stávající dislokaci,
realizovány budou stavební úpravy stávajícího
Výzva č. 3: Zvýšení kvality a
objektu, pořízení vybavení či technologií.
dostupnosti služeb vedoucí k
Bude se jednat například o:
- modernizaci nebo výstavbu nových
sociální inkluzi: Aktivita Sociální
garážových prostor s cílem řádného garážování
bydlení
techniky a uskladnění prostředků před
Alokace výzvy: 4 000 000 Kč
povětrnostními vlivy vč. Zajištění kontinuální
Min. výše celk. způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
připravenosti techniky a prostředků k nasazení,
- náhradní zdroje elektrické energie pro nouzový Dotace ve výši: 95 %
V rámci této aktivity budou podporovány
provoz stanic a zbrojnic,
- snížení energetické závislosti na externím projekty zaměřené na:
zásobování energiemi pro vytápění a světlo ve Sociální bydlení – pořízení, rekonstrukce bytů,
stanicích a zbrojnicích (nezávislé topení, ohřev stavební úpravy bytů, bytových domů, nebytových
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního
vody apod.),
bydlení a pořízení nezbytného základního
- vytvoření podmínek pro rychlý výjezd
vybavení. Jako doplňková aktivita bude
jednotek
SDH
obcí,
jednotek
PČR
podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
k mimořádným událostem změnou dislokace
budovách, např. zeleně zdi a střechy, aleje, hřiště
stávajících stanic.
a parky do realizovaných projektů. Tato aktivita –
Oprávnění žadatelé: Ministerstvo vnitrasociální bydlení – zajišťuje přístup a udržení
generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné
dlouhodobého, kvalitativně standardního a
sbory krajů, záchranný útvar HZS ČR, obce, které
prostorově nesegregovaného bydlení.
zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č.
Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové
133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky
organizace, církve, církevní organizace.
sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III
podle přílohy zákona o požární ochraně,
Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR,
Zájemci se obrátí na MAS Střední Haná, která
krajské ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m.
poskytne bezplatnou konzultaci. Více
Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné
informací o výzvě bude poskytnuto v rámci
služby krajů, státní organizace, která zřizuje
Semináře pro žadatele, který se uskuteční po
jednotku HZS podniku s územní působností.
zahájení příjmu žádostí.

Průběžné informace poskytuje:
Projektová manažerka: Mgr. Klára Řezáčová
Telefon: 725 889 594
e-mail: administrativa@masstrednihana.cz
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V rámci programového rámce PRV budou podporovány zejména
projekty, které budou přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti v
zemědělství a v podnikatelské sféře. Programový rámec je tvořen 5 fichemi
(opatřeními), z nichž jedna je určena na projekty vzájemné spolupráce mezi
místními akčními skupinami. Podpora je zaměřena na Investice do
zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti,
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. V rámci
programového rámce bude přerozděleno celkem asi 8,45 mil. Kč, které získají především zemědělské
podniky a podnikatelé.

První výzvy PRV
První výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena v dubnu. Přehled připravovaných Fichí a
alokace pro první výzvu shrnuje následující tabulka. Informace k jednotlivým Fichím shrnuje následující
text.
Číslo Fiche

Název Fiche

F1

Investice do zemědělských podniků

F2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F3
F4

Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin

Alokace pro 1. výzvu
2 000 000 Kč
600 000 Kč
2 500 000 Kč
400 000 Kč
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Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského
podniku. V rámci fiche budou podporovány
projekty zaměřené na investice v živočišné a
rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních
nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti
vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání
výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k
novým technologiím s výrazným inovačním
potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další
činnost.

Oblast podpory: budou podporovány hmotné
a nehmotné investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a
pro školkařskou produkci. Podporovány budou
také investice na pořízení mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu a investice do pořízení
paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku. Konkrétní podporované
aktivity budou uvedeny v jednotlivých výzvách a
budou respektovat aktuální metodické pokyny
PRV.
Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel.

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity výroby
a celkové konkurenceschopnosti podniků
v oblasti zpracování zemědělských produktů.
Podpora je zacílena na investice, které se týkají
zpracování, vývoje nebo uvádění na trh
zemědělských produktů.
Oblast podpory: budou podporovány hmotné a
nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Tzn.
investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů,
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a
investice související se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících
při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice
vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality
produktů a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel,
výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a
vývoji zemědělských produktů.

Fiche 3 : Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice
na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Oblast podpory: podporovány budou
investice do vybraných nezemědělských činností
dle Klasifikace ekonomických činností (CZNACE), podrobněji budou potenciální žadatelé
vymezeni v konkrétních výzvách. Činnosti R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) budou moci být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou

turistiku a ubytovací kapacitu. Dotaci lze
poskytnout pouze na investiční výdaje jako:
stavební obnova či výstavba provozovny,
kanceláře či malokapacitního ubytovacího
zařízení, pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
v souvislosti s projektem apod.
Oprávněný žadatel: podnikatelské subjekty,
mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.
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Fiche 4: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice
ke zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin.
Oblast podpory: bude podporována hromadná
mechanická ochrana melioračních a zpevňujících
dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby
do stádia zajištění – oplocenky. Projekty lze
Program rozvoje venkova - výzva č. 1
Vyhlášení výzvy: 16. 4. 2018
Zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2018
Seminář pro žadatele: 27. 4. 2018

MAS ke každé vyhlášené
výzvě realizuje seminář pro
žadatele,
který
se
uskuteční po zahájení
příjmu žádostí dané výzvy.
Na semináři jsou žadatelé
seznámeni s pravidly výzvy
a se způsobem podání
žádostí. Všichni zájemci o
dotaci musí mít sídlo nebo
místo podnikání na území
MAS
Střední
Haná.
Podmínkou
k podání
žádosti o dotaci je
registrace žadatele na
Portálu farmáře, jelikož
novinkou pro letošní rok je
podání žádosti a veškerých
příloh
elektronickou
formou prostřednictvím
portálu.

realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních
pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří
podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy.
Oprávněný žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř
nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní
subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců,
pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Průběžné informace poskytuje:
Ing. Jarmila Matoušková
Telefon: 725 889 593
e-mail: jarka.matouskova@email.cz
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dne 15. 3. 2018 Správní rada MAS Střední Haná schválila doplnění nového programového rámce do
stávající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kancelář MAS nyní připravuje podání změny
SCLLD za účelem přidání programového rámce OP ŽP. Změna strategie by měla proběhnout do konce
června 2018. Vyhlášení výzev by mělo proběhnout v období 8/2018 - 2/2019. Celková alokace pro
Operační program Životní prostředí bude 10 milionů Kč. Nový programový rámec bude obsahovat
celkem tři opatření:
Realizace ÚSES
- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
ÚSES.
Protierozní opatření
- podpora opatření zamezujících vodní erozi - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému
odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
(hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
- podpora opatření zamezujících větrné erozi, obnova či zakládání větrolamů.
Revitalizace funkčních ploch
- zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních
prvků a ploch, zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů
či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně
obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních
a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků,
drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s
realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují
odtok srážkové vody), součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Stránka |9

ŠABLONY II
Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu
s názvem Šablony II, která je určena pro mateřské, základní, základní umělecké
školy, školní družiny, kluby a střediska volného času. Výzva MŠMT navazuje na
Šablony I, které již některé školy realizují a využívají dotace na personální podporu
pedagogických pracovníků, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, doučování,
kluby apod.
MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což
představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných šablon a konzultační činnost
při realizaci projektů. Pracovníci MAS mohou školám na území MAS Střední Haná a dalším zařízením
zdarma pomoci se zpracováním žádosti o dotaci a následných zpráv o průběhu realizace projektu.
Podmínkou zapojení do Šablon II je vyplnění dotazníku, který je
k dispozici u výzvy č. 63 na stránkách www.msmt.cz. Školy, které realizují
Šablony I musí naplánovat realizaci navazujícího projektu tak, aby se jim
aktivity nepřekrývaly, nelze realizovat oba projekty současně.
V rámci šablon lze žádat o dotaci na Podporované aktivity jako je:
další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a
odborníků z praxe, personální posílení školského zařízení a zájmového
vzdělávání o školního asistenta, školního psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga, chůvu v mateřské škole, extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči
dětí a žáků, kariérové poradenství a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
V případě, že máte zájem o metodickou pomoc při přípravě či
realizaci Šablon II, neváhejte nás kontaktovat. Informace
k šablonám i kontakty na kancelář MAS naleznete na webu
www.masstrednihana.cz
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JAK ŽÁDAT O DOTACI V MAS?
Vyhlášení výzvy
Výzva je dokument, který závazně stanoví podmínky dotace a lhůty k podání žádosti, je vždy zveřejněna na
webových stránkách MAS Střední Haná. Výzva je vyhlášena cca 1 – 2 měsíce. Důležitou součástí výzvy je
informace o kritériích, podle kterých bude Vaše žádost hodnocena. Ke každé výzvě pořádá MAS semináře pro
žadatele.

Konzultace vašeho projektového záměru
Konzultace je vždy prvním krokem, na jejím základě zjistíme, je-li váš projekt vhodný k podpoře a
můžete se rozhodnout, zda je pro vás podání žádosti o dotaci výhodné.
Projektový záměr je možné (a v případě stavebních projektů, vzhledem k časovým nárokům na
přípravu, i žádoucí) předběžně konzultovat již před vyhlášením výzvy a to na základě zveřejněného
harmonogramu výzev či letáku připravované výzvy.

Příprava žádosti a všech povinných příloh
Po vyhlášení výzvy zpracuje žadatel žádost a zajistí všechny přílohy. Některé přílohy je
dobré připravovat již před vyhlášením výzvy (např. stavební povolení).

Registrace do ISKP14+ a zřízení elektronického podpisu
ISKP14+ je informační systém konečného příjemce. V tomto prostředí musí žadatel svou žádost
zpracovat, včetně všech povinných příloh. V tomto prostředí také probíhá veškerá oficiální
komunikace. Na webu MAS vždy naleznete příručku k práci v tomto prostředí. V případě dotací z PRV
je k podání žádosti o podporu využíván Portál farmáře.

Podání žádosti o dotaci
V termínu stanoveném výzvou je potřeba žádost podat prostřednictvím ISKP14+. Pro
podání musí žadatel použít elektronický podpis.

Administrativní kontrola a věcné hodnocení
Podaná žádost prochází procesem administrativní kontroly (ta se zaměřuje na plnění podmínek pro
poskytování dotace) a věcným hodnocením (ve kterém jsou projekty hodnoceny členy hodnotící
komise MAS Střední Haná dle stanovených kritérií). Tento proces trvá přibližně 2 měsíce.
V případě nepříznivého výsledku jednotlivých fází kontroly, hodnocení a výběru projektů má žadatel
možnost, v souladu se zveřejněnými pravidly, podat žádost o přezkum (podat stížnost proti postupu
MAS).

Schválení projektů MAS a postoupení k závěrečnému ověření způsobilosti
Vybrané projekty jsou postoupeny příslušnému řídícímu orgánu, který po jejich závěrečném ověření vydá
žadatelům právní akty (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Až v této fázi má žadatel 100 % jistotu, že mu bude
dotace při dodržení všech podmínek poskytnuta.
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Partneři MAS
Obec Ivaň
Město Kojetín
Obec Křenovice
Obec Lobodice
Obec Měrovice nad Hanou
Obec Obědkovice
Obec Oplocany
Obec Polkovice
Obec Stříbrnice
Obec Troubky
Město Tovačov
Obec Uhřičice
Obec Záříčí
Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Měrovice nad Hanou
Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Lobodice
TJ Haná Měrovice
MS Měrovice nad Hanou
KANOISTIKA KOJETÍN
SK Sokol Lobodice
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Tovačov
Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Kojetín
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky, z.s.
Charita Kojetín
Pavel Hrušák
Petr Indrák
Zbyněk Svačina
Libor Šebesta
Milan Šebesta
Vojtěch Vybíralík
Zbyněk Opatrný
PROPAL, spol. s.r.o.
Ing. Leoš Ptáček
Aleš Zendulka

Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Veřejný sektor
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý neziskový
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
Soukromý podnikatelský
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