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Místní akční plán po více než půl roce
realizace

O

tom, co místní akční plán je,
jsme Vás informovali v předcházejícím vydání zpravodaje.
Pro připomenutí: jedná se o dvouletý
projekt, který se zabývá společným
plánováním v oblasti vzdělávání ve
školách, školských zařízeních a také
neziskových organizací. Projekt s názvem Naše škola – naše radost je realizován od dubna 2016 a byl jedním z
prvních, které byly na území Zlínského
kraje zahájeny.
Realizační tým projektu představil na
jednání 17. 5. 2016 smysl MAP a průběh
jeho tvorby partnerům – mateřským a
základním školám na území Vizovicka
a Slušovicka a také neziskovým organizacím věnující se vzdělávání. Na
tomto jednání byla také vytvořena
SWOT analýza, navržena vize a priority

•
•

pro oblast vzdělávání na našem území
do roku 2023. Dne 16. 6. 2016 byl ustaven Řídící výbor MAP (vrcholný orgán
schvalující dokumenty projektu), jenž
zvolil svého předsedu (Mgr. Martin Vávra, Ph.D. z MŠ a ZŠ Kašava), schválil
svůj statut a jednací řád. Kromě toho
také schválil navrženou vizi a priority
rozvoje vzdělávání. Aby projekt měl
přidanou hodnotu pro své partnery, byly vytvořeny 4 pracovní skupiny
(1. základní školy, 2. mateřské školy, 3.
sloučené mateřské a základní školy,
4. neformální a zájmové vzdělávání).
Pracovní skupiny se sešly v průběhu
září a přítomní na nich diskutovali nad
cíli, kterých by chtěli dosáhnout v jednotlivých prioritních oblastech. Na základě podnětů pracovních skupin byl
vytvořen Strategický rámec MAP do
roku 2023, který byl předložen partnerům a zveřejněn k připomínkování.
Tento dokument obsahuje všechny
projekty, které chtějí školy, školské organizace a neziskové organizace realizovat s pomocí evropských dotací.
Strategický rámec včetně Dohody o
investičních prioritách byl schválen v
konečné podobě 26. září 2016. Kromě
toho byla po celou dobu průběžně
zpracovávána analytická část doku-

mentu mapující minulou a současnou
situaci v oblasti vzdělávání na území
Vizovicka a Slušovicka.
A co plánujeme na začátku roku
2017? Ředitelé, učitelé, vedoucí kroužků si mohou zapsat do diáře datum
9. února 2017, kdy proběhne diskuzní
seminář zaměřený na téma Klima ve
třídě a společné vzdělávání. Po tomto
semináři proběhne jednání, na kterém
budou přítomní informování o současné situaci v projektu, a bude projednán akční plán, který je jedním z povinných výstupů projektu. Jedná se o
strategii, která vymezuje hlavní směry
rozvoje, pojmenovává cíle do r. 2020
a popisuje, jakým způsobem bude
probíhat plánování v daném území.
K akčnímu plánu také proběhnou pracovní skupiny. Kromě práce na strategickém dokumentu proběhne, pravděpodobně v měsíci dubnu, výjezdní
zasedání spojené s návštěvou několika školských zařízení v okolí města Litovel, odkud nás v letošním roce
navštívili učitelé a ředitelé škol zapojeným do tamního MAP. Informace o
místním akčním plánu rozvoje vzdělávání, výstupy z jednání a další materiály naleznete na webových stránkách
www.masvas.cz.

Připravované akce v rámci MAP

Dne 9. února 2017 chystáme vzdělávací seminář, jehož téma vzešlo od samotných ředitelů a bude se
zabývat inkluzí ve školách. Konkrétně pak na klima ve třídě, příklady z praxe, práci se slabšími i nadanými
žáky apod.
V druhé polovině měsíce dubna plánujeme uskutečnit pro zástupce škol a školek dvoudenní exkurzi na
území ORP Litovel, jejíž cílem bude návštěva vybraných škol, předávání příkladů dobré praxe, sdílení
zkušeností, inspirace realizovanými projekty, diskuze s představiteli škol.

Vesnicí roku 2016 je Kašava!
V letošním roce se do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem
251 obcí ze třinácti krajů České republiky. Komisaři posuzovali účastníky dle nejrůznějších kritérií v několika oblastech např. společenský život, aktivity občanů, podnikání,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu a další. Výsledky celostátního kola byly vyhlášeny na Jarmarku venkova
v Luhačovicích. Na prvním místě se umístila naše Kašava,

Foto: FB MMR
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která tak přidala další ocenění k již získanému titulu Vesnice
Zlínského kraje 2016. Na druhém místě skončila obec Prysk z
Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Již podruhé byla udělena také „Vesnice
roku 2016 – Cena veřejnosti“. Tu získala obec Velké Hoštice
z Moravskoslezského kraje. GRATULUJEME!

Svatý Martin přijel do Vizovic už po šesté

Sobota 12. 11. 2016 byla dnem, kdy se ve Vizovicích uskutečnil již 6. ročník Svatomartinského trhu. Ten byl, stejně jako v
předchozích dvou letech, pořádán pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

U

ž od půl deváté lákaly návštěvníky stánky plné regionálních výrobků. Ti zde mohli nakoupit nejen tradiční
výrobky, na které jsou z minulých let zvyklí, ale také novinky, mezi které letos patřily: domácí cider, mrkvové dorty, oleje či BIO mošty. Čekání na příjezd svatého Martina
zpříjemňovalo vystoupení cimbálové muziky DOKOPYJAN
z Vlachovic. S blížící se půl jedenáctou se oči přítomných
netrpělivě obraceli směrem k ulici, kudy Martin pravidelně
přijíždí. Než se k nim však dostal, udělal si menší zajížďku, aby
mohl pozdravit obyvatele domu s pečovatelskou službou,
kteří se na náměstí nemohli dostavit. Ti mu z oken mávali a
rozdávali úsměvy, takže kolečko kolem domu s radostí dvakrát zopakoval. Poté už nic nebránilo tomu, aby i s mladými

víny dorazil na náměstí. Zde po uvítacím projevu Petra Žůrka z pořádající MAS Vizovicko a Slušovicko požehnal místní
farář Svatomartinskému vínu i všem přítomným. V tu dobu
se z oblohy snášel lehký sníh a poprvé se tak při Svatomartinském trhu naplnila pranostika, která je se svatým Martinem spojená. Poté měli všichni zúčastnění příležitost ochutnat požehnaná Svatomartinská vína a mohli využít možnosti
vyfotit se se svatým Martinem a jeho koněm. Zejména pro
děti bylo připraveno malování na obličej, pro dospělé pak
ukázka tvorby Vizovického pečiva. Na závěr proběhlo předání cen vítězům „facebookové“ soutěže a pozvání do restaurace Café Retro Vizovice, která každoročně pořádá při
této události husí hody.
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Ředitelé škol z ORP Litovel čerpali inspiraci
na našem uzemí

V

e dnech 6. a 7. 10. jsme měli možnost přivítat na našem území ředitele školských zařízení z Olomouckého
kraje, kteří zde zavítali v rámci projektu MAP ORP Litovel. Naše MAS ve spolupráci z MAS Moravská cesta (zpracovatel projektu) připravila program, během kterého mimo
jiné navštívili ZŠ a MŠ Kašava, kde jim místní pan ředitel představil školu, školku, nové hřiště v přírodním stylu, popovídal o
realizovaných projektech a plánech do budoucna a v neposlední řadě vyzvydl výbornou spolupráci se zřizovatelem,
tj. obcí Kašava. Následovala prohlídka samotné obce a příjemné posezení v cukrárně u Šarmanů. Následující den se

celá 24 člená skupina přesunula do Neubuzi, kde navštívila
základní školu. Zde si pro nás děti připravily krásné vystoupení, paní ředitelka nás provedla celou školou, popovídala
o jejím chodu a o úspěšných a plánovaných projektech.
Závěr patřil prohlídce obce, pod vedením paní starostky,
která představila všechny zajimavosti obce. Zároveň byl v
průběhu celé návštěvy čas na diskuzi o společných projektech, aktuálních problémech ve školství a sdílení příkladů
dobré praxe (zejména co se týče spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi či spolky). Věříme, že se všem u
nás líbilo a načerpali inspiraci do další práce.

Animace školských zařízení a šablony

J

ak již bylo uvedeno v čísle minulém, naše místní akční
skupina se v nynějším programovém období zapojuje
do činnosti Animátora. Animátor školských aktivit má za
úkol pomáhat základním a mateřským školám na našem
území realizovat jimi požadované měkké projekty (získání
chůvy, školního asistenta a mnohé další). Tyto projektové
žádosti mají formu tzv. šablon, tedy zjednodušených předvyplněných žádostí o podporu. Naši bezplatnou pomoc v
plném rozsahu využily MŠ Trnava, MŠ Vizovice a ZŠ Slušovice. Spolupráce s těmito subjekty probíhala velice příjemně a ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Naše MAS
se společně s jednotlivými řediteli postarala o elektronické
vyplnění zjednodušených žádostí a následné dodání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dále ze
strany MAS nechybí poskytování odborné pomoci a cenných informací, tak aby žádná ze školek či škol nemusela
mít obavu o nedodržení či přehlédnutí některé z podmínek
a termínů.
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Kromě již výše zmíněných organizací si žádost o podporu
podala rovněž MŠ a ZŠ Kašava. Ta sice zpracovala žádost
sama, přizvala nás však k její následné kontrole. Jsme rádi,
že i v tomto případě jsme mohli pomoci další škole při získávání podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Novou aktivitou, která bude všem školským
zařízením poskytována je zasílání přehledu aktuálních dotačních možností. Ten bude obsahovat relevantní výzvy, v
nichž budou moci školy a školky žádat nebo bude oprávněným žadatelem jejich zřizovatel.
Děkujeme všem školkám a školám, které využili našich služeb a mají zájem získat do svých zařízení některou z nabízených možností k lepšímu fungování. V současné době
jsou již projekty v plném proudu, tudíž lze spatřovat přínosy
těchto projektů na vlastní oči. Doufáme, že se připojí i další
zařízení, kterým můžeme rovněž pomoci při jejich vytrvalé
práci týkající se péče a vzdělaní o naše děti.

Ministerstvo zemědělství podpořilo
9 projektů na území Vizovicka a Slušovicka

M

inisterstvo zemědělství letos
vyhlásilo zcela nový národní dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví
(DT 16). Ten byl rozdělen do čtyř dotačních titulů, zaměřených na údržbu
a obnovu stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu a na údržbu
a budování míst pasivního odpočinku.
Projekty musely být realizovány mimo
památkové zóny. Unikátní také bylo,
že poprvé mohli žádat fyzické osoby
na kulturní dědictví.
Oslovilo nás celkem 10 žadatelů, aby-

chom jim pomohli se zpracováním žádostí o dotaci, z nichž 9 bylo vybráno k
podpoře. V pěti případech byly úspěšné obce, kterým se díky získané dotaci
podařilo během letních měsíců vytvořit celkem 9 míst pasivního odpočinku
– přístřešky, altány a lavičky u turisticky
zajímavých míst na Hvozdné, v Neubuzi, Dešné, na Hrobicích a v Ostratě.
Další projekty byly zaměřeny např. na
opravu oken v evangelickém kostele
v Zádveřicích-Rakové, kompletní obnovu střechy evangelického kostela
v Jasenné, oprava krovu sakristie v
římskokatolickém kostele ve Hvozdné a rekonstrukci křížku ve Lhotsku.
Celkové náklady všech projektů činily

2 154 911 Kč a výše získané dotace
dosáhla 1 494 841 Kč (cca 70% dotace). Po úspěšném prvním ročníku se již
na Ministerstvu zemědělství připravuje
nové vyhlášení tohoto dotačního programu pro rok 2017. Novinkou bude
možnost získat dotace také na hasičské zbrojnice postavené před rokem
1990 a na údržbu či opravu polních
cest. Příjem žádostí je naplánován do
15. března 2017. Finanční prostředky
mohou získat na opravu drobných
venkovských památek také fyzické
osoby (majitelé objektu, nebo pozemku). Bližší informace o dotačním titulu
Vám rádi sdělíme v naší kanceláři na
Městském úřadě ve Vizovicích.

Národní konference Venkov 2016

L

etošní podzim se konal další ročník
konference Venkov. Tentokrát konferenci hostilo město Litoměřice v
Ústeckém kraji a hlavním tématem letošního ročníku byl pak ČLOVĚK, jakožto základní „element“ každého dění
na venkově.

možno prodiskutovat u odpoledních
kulatých stolů. Ty byly rozděleny podle vzoru workshopů a každá skupina
pak prodiskutovávala, které problémy
jsou v dané oblasti nejpodstatnější a
jak by se s nimi dalo případně naložit.
Příjemným závěrem dne byl pak společenský večer s hudbou a tanečním
vystoupením, který uvedl i sám ministr
zemědělství Marian Jurečka.

Další den konference byl pak věnován
exkurzím. My jsme měli možnost podívat se po Litoměřicku a Úštěcku, kde
jsme mimo jiné navštívili místní kozí farmu v Držovicích, a také po Lovosicku,
jehož součástí jsou především různé
vinice. Závěrem dne, a celé konference, bylo pak zasedání, na němž byly
navrženy a schváleny závěry z celé
konference.

Konference byla zahájena 20. 10. v
9 hodin proslovy, kterých se zhostili
mimo jiné starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč, nebo litoměřický biskup
Mons. Mgr. Jan Baxant. Poté již odstartovalo plenární zasedání, na němž
nám byla představena různá témata,
mezi kterými byly například Rodinné
farmy, sociální zemědělství nebo subsidiarita. Na toto zasedání následně
navázaly workshopy. Ty byly rozděleny
do pěti skupin podle souhrnného tématu. My jsme se zúčastnili workshopů
„Právo a politika“ a „Životní prostředí
a kulturní dědictví“. Témata představené na workshopech bylo pak
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MMR: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů
Tisková zpráva ministerstva pro místní rozvoj po jednání se zástupci Národní sítě MAS
Vedení Ministerstva pro místní rozvoj jednalo 18. listopadu
2016 se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin (MAS).
Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost
systému MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. Prvních šest miliónů korun je v současné době propláceno,
další výdaje MAS jsou kontrolovány a během následujících
týdnů budou proplaceny. „Místní akční skupiny by měly
výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech
naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji
řešit konkrétní problémy. Jsem ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. My jsme
v rámci dalšího zlepšení komunikace delegovali do každé
pobočky Centra pro regionální rozvoj metodického pracovníka pouze pro potřeby MAS. Místní akční skupiny tak
mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě podává místním akčním
skupinám pomocnou ruku v mnoha ohledech. Ať již to byla
metodická pomoc při tvorbě strategií MAS či vyhlašování
výzev v Integrovaném regionálním operačním programu,
z kterých mohou MAS i zpětně zafinancovat svůj provoz.
Ministerstvo již několik měsíců urychleně kontroluje a schvaluje předložené strategie. V první vlně věcného hodnocení
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zbývá ohodnotit už jen 16 % strategií z celkových 154. Strategie jsou pro MAS základním dokumentem. Musí však být
kvalitní a smysluplné. Aktuálně se řeší možnost změn a úprav
již schválených strategií. „V žádném případě nemůžeme
posouvat harmonogram výzev IROP. Apeluji na to, aby se
evropské dotace čerpaly co nejrychleji. Proto musí mít místní akční skupiny včas připraveny interní postupy pro administraci výzev,“ dodala ministryně Šlechtová. Interní postupy
jsou totiž základní podmínkou pro to, aby jednotlivé MAS
mohly vyhlašovat své výzvy pro příjem žádostí o dotace.
MMR podporuje efektivní čerpání MAS i prostřednictvím
systému MS2014+ a zohledňuje relevantní podněty na jeho
případné úpravy. MMR proškolilo již více než 150 uživatelů
MS2014+ z řad MAS, mezi nimiž jsou i uživatelé se speciálním
školením, díky němuž mohou sami pokračovat v rozšiřování
uživatelských dovedností mezi dalšími uživateli. Je důležité,
aby Národní síť MAS měla silnou roli a tyto informace šířila
dále mezi své členy. Ve specifickém cíli 4.2 IROP (dotace
na režii a provoz) vydalo MMR již u 35 projektů Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na celkovou částku 315 mil. Kč. Dalších skoro 60 projektů je před vydáním rozhodnutí. Pokyny
k proplacení jsou vystavené v částce 6,3 mil. Kč. MMR pro
financování MAS využívá kombinované platby, to znamená, že MAS průběžně předkládá svoje neuhrazené výdaje
a po jejich kontrole obdrží příslušnou částku na svůj účet.
Zdroj: MMR

CO SE STALO!
ČERVEN

Na začátku června jsme se v Trenčíně zúčastnili semináře k
programu Přeshraniční spolupráce SK-ČR. Získané informace jsme poté využili při zpracování dvou žádostí do tohoto
programu. První z projektů je zaměřen na sdílení zkušeností v
definovaných tématech, vzájemné návštěvy a vydání publikací. Žadatelem jsou 4 MAS - MAS VaS, MAS Vršatec, MAS
Moravský kras a MAS Kopaničiarsky región. Druhý projekt,
jehož žadatelem je na české straně obec Ublo a MAS VaS
má za cíl obnovu části Baťovy dráhy.

ČERVENEC

Dne 28. 7. proběhl v Praze seminář týkající se 38. a 39. výzvou IROP zaměřené na vybudování komutních center. Poznatky ze semináře jsme následně zúročili při spolupráci na
přípravě žádosti pro farnost Vizovice.

SRPEN

Ve dnech 25. 8. - 30. 8. proběhl 43. ročník výstavy Země
živitelka. V nabitém programu jsme se zúčastnili semináře
„Podpora rozvoje venkova ČR“. Obsahoval základní informace o dotacích poskytovaných MMR a MZe, o sociálním zemědělství, soutěži Vesnice roku 2016 a pozvánku
na Národní konferenci venkov 2016. A dále také Večera
venkova, který se nesl ve znamení prezetace regionálních
produktů.

ZÁŘÍ

Září patřilo zejména finalizaci Strategického rámce MAP, proto se uskutečnily 3 jednání pracovních skupin, během kterého se dělali jeho finální úpravy. Následně proběhlo jednání
řídícího výboru, který Strategické rámec projednal a schválil.

ŘÍJEN

Dne 3. října se uskutečnil seminář k výzvám IROP zaměřený na infrastrukturu pro ZŠ. Dozvěděli jsme se podrobnosti
o výzvě, jakým způsobem podat žádost a na co si dát při
jejím zpracování pozor. Závěr patřil informacím o zadávání
veřejných zakázek.

V Praze proběhlo školení zaměřené na zadávání veřejných
zakázek z pohledu nového zákona. Zazněly informace o
novinkách v zákoně, publikačních povinnostech, změnách
smluv, limitech a následně pak o podlimitních veřejných
zakázkách.

LISTOPAD

Ve čtvrtek 10. 11. jsme v Olomouci absolvovali školení k národním dotačním programům Ministerstva pro místní rozvoj.
Největší pozornost byla věnována Programu obnovy a rozvoje venkova, který nabízí možnost získat dotaci na oblíbené aktiviti jako je např. vybudování dětských hřišť, míst pasivního odpočinku, obnovu drobných sakrálních staveb či
rekonstrukci místních komunikací. Všechny tyto informace
jsme využili při zpracování 10-ti žádostí o dotaci.

POZVÁNKA

MAS Vizovicko a Slušovicko zve všechny zájemce a milovníky archeologie do kavárny
Kultrurního domu ve Vizovicích, na přednášku archeologa Mgr. Tomáše Chmely. Dozvíte se například o nejvýznamějších nálezech
v lokalitě Vizovské vrchoviny, jaká tajemství
skrývá hradiště na hoře Klášťov a mnoho
dalších zajímavostí.

12. 1. 2017 v 18:30 ve Vizovicích
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