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Místní akční plán po prvním roce realizace

Z

a rok realizace místního akčního
plánu Naše škola – naše radost
(duben 2016 – konec dubna 2017)
jsme splnili všechny plánované výstupy
dle harmonogramu, který byl vytvořen
při Žádosti o dotaci. Byl zřízen Řídící výbor, který se dvakrát sešel fyzicky (červen a září 2016) a jednou hlasoval per
rollam (duben 2017). Byly vytvořeny 3
pracovní skupiny, které se každá sešla
1x (září 2016). Uskutečnila se také dvě
setkání všech aktérů působících ve
vzdělávání (květen 2016 a únor 2017).
V únoru 2017 byl uspořádán první ze
čtyř plánovaných seminářů. Druhá
vzdělávací aktivita proběhla jako
dvoudenní exkurze na konci dubna
do škol na území MAS Moravská ces-

ta (tamější ředitelé zde byli na podzim
2016). V tomto roce realizace proběhlo zpracování analytiky území MAP vč.
SWOT a rizikové analýzy, implementační části vč. komunikační strategie
a principů MAP. Byl také zpracován
Strategický rámec MAP vč. seznamu
investičních záměrů jednotlivých škol,
který obsahuje priority a cíle území.
Tento strategický rámec byl v březnu
aktualizován a ŘV schválen začátkem
dubna. Členové administrativního
týmu se aktivně účastnili setkání v rámci projektu SRP, nejčastěji v sídle NIDV
Zlín, či konferencí a školení. Někteří
také využili možnosti sledování online
webinářů na témata zpracování MAP.
Na webové stránce MAS byla vytvoře-

na sekce, která se projektu přímo věnuje a bylo také publikováno několik
článků, které o projektu informovaly
širokou veřejnost.

Připravované akce v rámci MAP
•
•
•
•

Na přelomu srpna a září se uskuteční kurzy první pomoci, které budou především zaměřeny na řešení
modelových situací, se kterými se pedagogové mohou setkat v rámci svého zaměstnání.
Dne 5. 10. 2017 proběhne seminář zaměřený na čtenářskou gramotnost s názvem „Jak založit čtenářský
klub“
Na 24. 10. 2017 je připraven vzdělávací seminář, jehož téma bude zaměřeno buď na budování důvěry
a spolupráci mezi školou a rodinou, nebo krizový management pro ředitele škol.
Během měsíců září až listopad proběhnou ve vybraných MŠ a ZŠ vzdělávací akce zaměřené na inkluzi s
názvem „Příběhy pana Tydýta“.

Nejnovější archeologické objevy na hoře
Klášťov

Z

ačátkem letošního roku uspořádala MAS VaS ve spolupráci s archeologem Mgr. Tomášem Chmelou přednášku zaměřenou na objevy týkající se
hory Klášťov. Zájem o tuto přednášku
byl opravdu velký a není se čemu divit. Přeci jen žijeme v oblasti bohaté na
krásnou přírodu, která je často propojena se svou bohatou historií. A jsou to
právě místa, jako je hora Klášťov, která
přitahují náš zájem o to, dozvědět se
o našem okolí co nejvíce.
Pan Chmela je rodákem ze Slavičína,
což poukazuje na jeho osobní vztah
právě ke Klášťovu a celkově k těmto
končinám. Jeho specializací je pak
právě doba bronzová, do které spadají ty nejzajímavější architektonické
objevy z naleziště na hoře, jež dokonce
byly prvními architektonickými výtvory Valašska. Tyto, na tu dobu nevídané, konstrukce, tvořily pevnost, která
měla zřejmě ve své době velký význam
a byla obývána „elitou“. Hora Klášťov
má ale v tomto ohledu prvenství více.
Jednalo se například o nejvýše položené osídlené místo na Moravě, a také z
mnoha podobných lokalit je Klášťov jediný, který je takto
podrobně zkoumán. Za relativně krátkou dobu zde bylo
nalezeno 1300 kusů železných předmětů, přesto, že hodně
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nálezů bylo odneseno amatéry nebo tzv. hledači pokladů. Mezi nejzajímavější z nálezů patří třeba kování zámků,
části oděvů, radlice, kopí a kompletní
inventář řemeslníků včetně pily z doby
bronzové, která je samotná velkým objevem. Téměř paradoxní je, že zde nebyl nalezen ani jediný meč.
Zajímavý je i technický aspekt archeologického bádání v této lokalitě, protože je zde užíván totální sběr s technikou
pomocí detektorů, se schopností určit
přesnou polohu a lokaci předmětu.
Pan Chmela na přednášce odhalil ještě
mnoho dalších zajímavostí a ti, kdo se
přednášky účastnili, určitě našli inspiraci.
Bylo totiž slyšet i několik zajímavých dotazů, osobních názorů i zkušeností z řad
posluchačů. Ti, které přednáška minula,
a mají o téma zájem, však nemusí zoufat, protože pan Chmela určitě u nás
nepřednášel naposledy.
Pokračováním této přednášky byla „archeoprocházka“ z Bratřejova na horu
Klášťov, kdy odborným průvodcem byl
sám pan Chmela. V rámci procházky
jsme navštívili některá místa v krajině,
kde jsme se pokusili zhodnotit jejich stáří a určit, zda se nejedná například o pravěké sídliště. Archeoprázku provázelo
krásné počasí a zúčastnila se jí téměř čtyřicítka účastníků.

Ředitelé a pedagogové poznávali školy
na Olomoucku

T

éměř 20 aktérů působících ve vzdělávání se v rámci
projektu Naše škola – naše radost zúčastnilo exkurze,
při které navštívili školy na území MAS Moravská cesta.
Akce se uskutečnila ve čtvrtek a pátek 27. – 28. dubna 2017,
téměř po půl roce od prvotního nápadu podobný zájezd
zorganizovat. Cestu jsme zahájili ve čtvrtek po 7. hodině,
abychom v 9 hodin mohli navštívit Základní školu a Mateřskou školu v Horce nad Moravou, kde se naší skupiny ihned
ujaly zástupkyně MAS Moravská cesta, které se podíleli na
přípravě celé akce. Zároveň přítomné uvítala paní ředitelka, která nám školu představila. Následovalo rozdělení do
pěti skupin, kdy mohli zúčastnění navštívit vybrané vyučovací hodiny. Aktivita byla zakončena sezením s učitelem,
který danou hodinu vedl. Pedagogové se mohli zúčastnit:
•

výuky metodou Montesorri v trojtřídě (1.-3. třída),

•

čtenářské dílny ve 2. třídě,

•

matematiky prof. Hejného ve 4. nebo 7. třídě,

•

angličtiny s rodilým mluvčím v 9. třídě.

Po obědě v tamější jídelně následovala krátká prohlídka lesní školky Bažinka v Horce nad Moravou a venkovních prostor centra ekologických aktivit Sluňákov. Poté jsme navštívili Muzeum tvarůžků, kde byla přestavena historie výroby
a pomocí videa ukázána současná situace. Nocleh byl zajištěn v Hotelu Bouzov na náměstí pod známým pohádkovým
hradem. Po ubytování čekala přítomné večeře, která byla
následována společným pracovním programem. V rámci

přípravy ročního akčního plánu na školní rok 2017/2018 proběhla diskuze a brainstorming nad společnými aktivitami
škol. Díky zapojení všech zúčastněných nyní máme několik
zajímavých tipů na společné činnosti, které by šly v následujícím školním roce realizovat. Využili jsme také přítomnosti
zástupkyň MAS Moravská cesta, které zpracovávají místní akční plán pro území SO ORP Litovel, aby nás seznámili
s vlastními aktivitami a fází realizace projektu, ve které se
právě nachází. Po této aktivitě proběhl individuální program. Všichni přítomní využili nabídky zúčastnit se noční
prohlídky hradu, která proběhla při svíčkách.
Po snídani v Hotelu Bouzov se skupina vydala do města
Litovel a tamější Základní školy (Jungmannovy). Hned po
příjezdu nás seznámila ředitelka školy s areálem a jeho historií, po němž následovala prohlídka vnitřních prostor školy, zvláště školní družiny, prvního stupně, nové přístavby
a podkrovních učeben jazyků. V jídelně připravili žáci základní školy občerstvení z regionálních potravin a výrobků.
Při prohlížení ročenek, výročních zpráv a fotografií představil Ekotým školy svoji činnost, která je značným přínosem. Po
diskuzích a sdílení inspirace se členové exkurze přesunuli do
obce Chomoutov do Hostince Chomout, kde byl zajištěn
oběd. Následně mohli zájemci navštívit malý pivovar, který
vaří pivo pro hostinec a další restaurace a hospůdky v okolí.
Tímto byl program ukončen a my se v odpoledních hodinách vrátili na naše území.
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Strategie MAS Vas byla schválena!

D

ne 20. 6. 2017 jsme od Řídícího orgánu IROP dostali dlouho očekávanou zprávu, že Strategie CLLD MAS
Vizovicko a Slušovicko - „Valašský kraj - trnek a slivovice ráj“, splnila podmínky věcného hodnocení, tzn. je schválena. Do území MAS se tak dostane více než 37 mil. Kč (IROP 26,4 mil. Kč, PRV 11 mil.
Kč). Během více než ročního hodnocení byla strategie podrobena důkladné kontrole všech jejich částí a
ze strany MAS několikrát, na základě požadavků řídícího orgánu, doplněna či upravena. Než bude možné
vyhlásit první výzvy je nutné, aby byly schváleny interní postupy k jednotlivým operačním programům. Tento
dokument popisuje zejména způsob, jakým budou vyhlašovány výzvy, jak bude probíhat hodnocení a výběr
projektů, jaké budou lhůty jednotlivých fází a kdo nese za co zodpovědnost. V rámci IROP předpokládáme
první výzvy v říjnu tohoto roku. První výzva v Programu rozvoje venkova bude vyhlášena již v půlce července.

MMR podpoří výstavbu
dětských hřišť na území
Vizovicka a Slušovicka

V

rámci dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2017 (MMR) uspěly dva
projekty na výstavbu dětských hřišť.
Ve Slušovicích a v Jasenné se tak během prázdnin dočkají nových hřišť,
která budou vybavena moderními,
převážně dřevěnými herními prvky.
V Jasenné vznikne hřiště u mateřské
školky a bude vybaveno např. kladovou houpačkou, čtyřhranem či

hrazdičkami. Hřiště ve Slušovicích bude vybudováno
v blízkosti základní školy a
bude sloužit nejen školákům,
ale i veřejnosti. Obě hřiště
byla navržena ve spolupráci
s dětmi, jejichž představy a návrhy hráli
důležitou roli v jejich celkové podobě.
Dalším projektem, který uspěl v dotačním programu MMR, byl projekt obce
Hvozdná, zaměřený na vybudování

odpočinkového místa v centru obce
se založením travnatého hřiště. I tento
projekt byl navrhován ve spoluráci s
místní mládeží, která tak dostala možnost podílet se na nové podobě obce.

LeaderFEST 2017 aneb Venkov tradičně
i nově

H

linsko se stalo na dva dny místem
pro setkání zástupců místních
akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou
LEADER. Místní akční skupiny z České
republiky, Polska, Slovenska, Gruzie,
Rakouska a dalších zemí se v diskuzích
vrátily k podstatě metody LEADER.
Setkání sloužilo k výměně zkušeností,
přátelským setkáním aktérů venkova,
navázání spolupráce a představení
příkladů dobré praxe ve venkovském
prostoru.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání LeaderFEST 2017 Hlinsko aneb „Venkov tradičně i nově“
proběhlo ve středu 31. května dopoledne, přítomné přivítal předseda MAS
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Hlinecko, jež byla hlavním organizátorem celé akce, Ing. Martin Pavliš,
dále otec myšlenky LeaderFESTu a
zároveň předseda Národní sítě Místních akčních skupin České republiky,
Ing. Jiří Krist, a starosta města Hlinska
Miroslav Krčil, DiS. spolu s člene Rady
Pardubického kraje zodpovědným za
životní prostředí, zemědělství a venkov
Ing. Václavem Kroutilem. Po zahájení
se již rozběhla programem naplánovaná vlna workshopů, diskuzí a také
individuálních setkání nad aktuálními
tématy, hlavně vysokého zpoždění
procesu schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Projekty spolupráce Místních akčních skupin,
zkušenostmi s prvními výzvami Místních
akčních skupin v Operačních programech nebo tvorbou Interních postupů, ve kterých jsou popsány lhůty,
odpovědnost a postup činnosti uvnitř
Místních akčních skupin.
Celou středu v místním skanzenu Betlém probíhal doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků
nabízejících regionální a místní produkty a výrobky Regionálních značek.
Návštěvníci měli možnost vidět ukázky
venkovské kultury evropských národů

v podobě hudby a tance. Celý den
souběžně probíhaly exkurze do skanzenu Veselý Kopec, Hlineckého muzea a galerie, zábavného parku Peklo
Čertovina a Hlineckého pivovaru.

Čtvrteční dopoledne zahájil aktuálními informaci v rámci Programu rozvoje venkova ministr zemědělství Ing.
Marian Jurečka. Dopoledne bylo dále
věnováno zkušenostem s prvními výzvami Místních akčních skupin v dalších
Operačních programech a přípravě
výzev z Operačního programu životního prostředí s vazbou na tematickou
pracovní skupinu Ovocné stromy a
krátké dodavatelské řetězce. Nechyběly ani exkurze do historické části Betléma s výkladem. zdroj: www.nsmas.cz

IROP (INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM)
OP CLLD 1 - VZDĚLÁVÁNÍ
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
•
•
•

stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti;
podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních
úprav budov, učeben a venkovních prostor;
pořízení
vybavení,
kompenzačních
pomůcek
a kompenz. vybavení, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
•

•
•
•
•
•

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi;
rozšiřování kapacit škol;
podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních
úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť;
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP;
budování bezbariérovosti;
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

OP CLLD 2 - SOCIÁLNÍ VYBAVENOST
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
•

•
•
•
•

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
•

•
•

Podpora neform., zájm. a celoživot. vzdělávání
•

•

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v
cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných
oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními
technologiemi;
včetně zabezpečení bezbariérovosti zařízení.

Doplňkovou aktivitou v rámci celého opatření může být
úprava zeleně a venkovního prostranství.
Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním
plánem vzdělávání!

OP CLLD 3 - BEZPEČNOST DOPRAVY
Terminály a parkovací systémy
•
•

výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů
v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu;
systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností
přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na
VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů
B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností
přestupu na VHD).

Bezpečnost dopravy

•

•

rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků
zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické
a pěší dopravy.
bezbariérové chodníky podél silnic a místních komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné
hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce
a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů a výsadba zeleně.

nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
pro poskytování sociálních služeb, obnova a zkvalitnění
materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami;
vybudování zázemí pro terénní služby;
rekonstrukce objektu a jeho adaptace, např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu;
podpora pobytových sociálních služeb;
pořízení automobilu pro účely poskytování terénní
nebo ambulantní sociální služby.
stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem
vytvoření prostoru, kde se setkávají členové komunity
za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci
jednotlivců a komunity jako celku;
nákup automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb;
v rámci komunitního centra musí působit minimálně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních
službách.

Sociální bydlení
•

•

pořízení, rekonstrukce a úpravy bytů, bytových domů,
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení;
sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství, zeleň v okolí budov a na budovách.

Harmonogram výzev IROP 2017
OP CLLD 1 - Vzdělávání
Vyhlášení: 10/2017
Alokace: 3,5 mil. Kč

OP CLLD 3 - Bezpeč. dopravy
Vyhlášení: 10/2017
Alokace: 7 mil. Kč

Konzultace projektů
Ing. Pavel Elšík

tel: 605462078
email: pavel.elsik@masvas.cz
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PRV (PROGRAM ROZVOJE VENKOVA)
1. Výzva MAS - PRV

Konzultace projektů

Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2017
Příjem žádostí: 2. 8. - 16. 8. 2017

Ing. Ondřej Štach

tel: 732 688 651
email: ondrej.stach@masvas.cz

Vyhlášené Fiche:

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.

• FICHE 1 - alokace 1,2 mil. Kč
• FICHE 4 - alokace 0,4 mil. Kč

tel: 777 304 299
email: manazer@masvas.cz

FICHE 1 - Investice do rostlinné a
živočišné výroby

FICHE 4 - Podpora investic do zakládání
a rozvoje místních podniků a služeb

•
•
•
•

hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě;
investice do zemědělských staveb a technologií a pro
školkařskou produkci;
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu;
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku.

•
•
•
•

FICHE 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů
•
•
•
•
•
•

investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch;
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků;
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování;
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality
produktů;
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh;
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

FICHE 3 - Podpora spolupráce při
sdílení zařízení a strojů
•
•
•
•
•

podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů;
spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů;
spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské
a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh;
spolupráce v odvětví lesnictví;
společné pořízení strojů, technologií a zařízení.
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stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení;
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího
pro nezemědělskou činnost;
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích
stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
nákup nemovitosti.

FICHE 5 - Projekty spolupráce
•
•
•
•

spolupráce na projektu s ostatními MAS;
pořádání tzv. „měkkých“ aktivit – propagační, osvětové a volnočasové aktivity;
podpora místní produkce;
podpora vzdělávacích aktivit/informační a turistickácentra.

Harmonogram výzev PRV do 2020

2. výzva

Příjem žádostí: 12/2017 - 1/2018
Alokace: 4,2 mil. Kč

3. výzva

Příjem žádostí: 12/2018 - 1/2019
Alokace: 1,2 mil. Kč

4. výzva

Příjem žádostí: 12/2019 - 1/2020
Alokace: 1,3 mil. Kč
Email: info@masvas.cz
Telefon: 577 599 128

