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Úvodní slovo aneb jaké byly pro nás poslední 3 roky?
Milí přátelé, vážení čtenáři,
zdravím Vás prostřednictvím již 7. Zpravodaje Místní akční skupiny Partnerství
venkova. Dovolte mi stručné ohlédnutí za děním v naší MASce během
posledních tří let a za tím, co nás čeká v letošním roce 2018.
Máme za sebou mnoho práce naplněné úsilím o zlepšení života obyvatel našeho
území, o rozvoji obcí, škol, spolků a podnikatelské sféry v zemědělství i mimo
něj.
Rok 2015 se nesl především ve znamení příprav a vyčkávání na nové
programové období. Tento rok jsme získali Osvědčení o splnění standardů MAS
a mohli jsme žádat o podporu implementace naší SCLLD. Ve druhé polovině
roku nám byly Evropskou komisí schváleny operační programy a již koncem
roku jsme dokončili první verzi programových rámců pro OP IROP, PRV, a OPZ.
Ani v tomto roce jsme však nezaháleli a
věnovali jsme se projektům spolupráce na
národní
i
přeshraniční
úrovni.
Ve
spolupráci
s Regionální
rozvojovou
agenturou Senica jsme úspěšně dokončili
realizaci
projektu
„Kompostovanie
v Spoločnom regione“. V rámci projektu
byla zpracována Studie uskutečnitelnosti
možného kompostování na území ESÚS
(Evropského
seskupení
pro
územní
spolupráci). Území ESÚS působí na území
SR (22 obcí z okresu Senica) a na území ČR (24 obcí v územní působnosti naší
MAS). Cílem tohoto projektu bylo tedy podpořit nakládání s biologickým
odpadem, a tím výrazně přispět ke zlepšení ŽP
v předmětném území a jeho okolí. Dalším cílem
projektu bylo definování stavu produkování bioodpadů
v regionech, způsoby nakládání s těmito druhy odpadů
a vygenerování nejvhodnějších lokalit pro možnou
výstavbu kompostárny.
Tuto studii naleznete na
naších webových stránkách MAS Partnerství venkova,
z.s..
V první polovině roku 2015 jsme rovněž realizovali
projekt spolupráce s názvem „Místní akční skupiny
jako platformy pro různé aktivity regionálního
rozvoje“. Naše MAS zde poprvé vystupovala jako

koordinátor s MAS Boskovicko PLUS, Brána Brněnska, Mikulovsko a
Podbrněnsko. Cílem projektu bylo vytvoření doporučující metodiky pro
uplatňování principu LEADER. Kromě samotné metodiky vznikla také
informační brožurka představující společné výsledky projektu a každou
partnerskou MAS zvlášť. Tuto brožurku naleznete na našich webových
stránkách nebo si jí můžete vyzvednout přímo u nás v kanceláři MAS.
Rok 2016 byl pro MAS ve znamení zpracování připomínek ze strany
jednotlivých Řídících orgánů Operačních programů do naší integrované
strategie (SCLLD). Během vyčkávání jsme se věnovali i jiným činnostem.
V rámci našich aktivit jsme v roce 2016 uspořádali ve spolupráci s MAS
Boskovicko PLUS dva semináře k animaci škol. Oba semináře byly určeny
zástupcům základních a mateřských škol na území naší MAS a MAS Boskovicko
PLUS. Hlavním tématem prvního semináře byly nové šablony pro mateřské a
základních školy. Druhý seminář byl věnován praktickým informacím týkajících
se práce s IS KP 14+ (Informační systém koncového příjemce).
Další naší iniciativou byl projekt Milión ovocných
stromů pro krajinu, který vzešel ze společné snahy
místních akčních skupin o záchranu a propagaci
tradičního ovocnářství a pěstitelství. Nositelem tohoto
projektu je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR
Jihomoravského kraje a byl realizován za podpory
Jihomoravského kraje. Byla vytvořena společná
Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech,
Moravy a Slezska a také webové stránky projektu
www.milionstromu.cz. Cílem této metodiky je povzbudit
zájem o pěstování starých, především místních a
krajových odrůd ovoce a méně známého tradičního
ovoce ve volné krajině.
Naše MAS zorganizovala informační seminář k výsadbě stromů a vytvořila
zásobník projektů na výsadbu stromů ve svém území. V neposlední řadě MAS
podpořila finančním příspěvkem také nákup ovocných stromů pro samotnou
výsadbu.

Výsadby na území MAS Partnerství venkova

V roce 2016 MAS Boskovicko PLUS ve spolupráci s naší MAS úspěšně
zrealizovala
projekt s názvem Malý Technik. Podstatou projektu bylo
především zvýšit manuální zručnost a technické myšlení dětí na prvním stupni
ZŠ, a to prostřednictvím práce se stavebnicí MERKUR. Základní školy byly
vybaveny potřebným materiálem, který pak mohly využívat i po ukončení
projektu. Na projektu Malý technik se podílelo celkem 6 základních škol.
Z území MAS Boskovice PLUS se jednalo o školy v Benešově, Kunštátě, Olešnici
a Svitávce a z území MAS Partnerství venkova šlo o školy ve Vanovicích a
Vískách. Poskytovatelem dotace pro tento projekt byl Jihomoravský kraj.
Věříme, že tento projekt přispěl k technickému rozvoji dětí a bude jim přínosem
i v dalším stupni vzdělání.
A na závěr, jaký byl pro nás rok 2017? Rok 2017 znamenal úspěšné završení
dlouhodobého pracovního nasazení a snahy, kterou musela MAS vyvinout při
zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Naše SCLLD byla
schválena a mohli jsme začít směřovat naše úsilí k vyhlašování prvních výzev
v novém programovém období. Dle nastavení finančního plánu SCLLD bylo
v záměru naší MAS vyhlásit první výzvu k předkládání žádostí o podporu
v Programu rozvoje venkov (PRV). První výzvu jsme pak vyhlásili 20. dubna
2017. V souvislosti s vyhlášenou výzvou naše MAS připravila celkem 4
semináře k přípravě projektů určené pro veřejnost a žadatele. Dle
harmonogramu výzev pro IROP bylo v plánu vyhlásit výzvy pro všech 5
opatření. Optimistická vyhlídka se bohužel nenaplnila. Pro programový rámec
OP Z nebyly alokovány žádné finanční částky pro jednotlivá opatření.
Tento rok také mimo jiné vznikly naše nové webové stránky, které jsou dle
našeho názoru uživatelsky přehlednější. Struktura webu je nyní koncipována
jednodušeji, čímž dochází k lepší orientaci návštěvníků. My jsme s nynější
podobou stránek velice spokojeni a pevně věříme, že i Vám se nové stránky
líbí.

Nové webové stránky

Jaké projekty může MAS podpořit
Jednou z aktivit pro realizaci naší strategie je i přerozdělování peněz EU ve
vybraných operačních programech. Výzvy MAS Partnerství jsou místně
omezené výzvy operačních programů EU. Podporovány mohou být jen projekty
s přímým dopadem na území MAS Partnerství venkova. Naše MAS disponuje
pro žadatele alokací pro období 2014 – 2022 v celkové výši 43 928 760 Kč.
MAS Partnerství venkova nabízí možnost žádat o dotace celkem ve třech
programových rámcích.
Prvním programovým rámcem je IROP (Integrovaný regionální operační
program), druhým je PRV (Program rozvoje venkova) a posledním
programovým rámcem je OP Z (Operační program Zaměstnanost).

Co může MAS svému území nabídnout
Všem zájemcům o dotaci nabízíme poradenskou službu. Poradíme Vám, jak
dobře připravit a následně podat žádost do vyhlášených výzev. Doporučujeme
všem, kteří mají jakýkoliv záměr, aby nás již teď kontaktovali. Po předchozí
telefonické domluvě je možná i osobní konzultace. Řadu užitečných informací
získáte i na našem novém webu http://www.maspartnerstvi.cz/, kde naleznete
například přehled vyhlášených a připravovaných výzev, popis toho, kdo a na
co se může žádost podávat. Dobře a pečlivě připravený projekt má velkou šanci
na úspěch!
Dále poskytuje MAS školám ve svém území zcela bezplatně konzultace při
přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem IS KP14+ a
metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.
Tak jako v minulých letech, je tu stále možnost zpracování Programu rozvoje
obce (PRO), který je základním kamenem pro plánování a řízení rozvoje obce.

Přehled programových rámců SCLLD

Program rozvoje venkova (PRV)
Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti
venkova
při
zachování
trvalé
udržitelnosti
a
zohlednění
přírodních znevýhodnění venkovských oblastí.
Jednotlivé fiche (opatření programového rámce) byly vytvořeny na základě
„Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového
rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje“. Fiche je stručný popis aktivit navržených MAS
v souladu s cíli SCLLD podporovaných z Programového rámce PRV MAS.


Fiche č. 1: Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest – tato fiche
je zaměřena na investice (hmotné i nehmotné) do infrastruktury související
s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a
technického vybavení. Cílem je zlepšení kvality a zvýšení hustoty lesních
cest.



Fiche č. 2: Budování, rekonstrukce a údržba polních cest – tato fiche
je zaměřena na investice (hmotné i nehmotné) do infrastruktury související
s rekonstrukcí a výstavbou polních cest včetně souvisejících objektů a
technického vybavení. Cílem je lepší kvalita a zvýšení hustoty polních cest.



Fiche č. 3: Podpora nezemědělských podnikatelských činností – fiche
zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Cílem je
podpora drobných podnikatelů v regionu, zejména rozvoj sektoru služeb a
venkovského cestovního ruchu. Podporovány budou tedy investice na
stavební obnovu či novou výstavbu provozovny, pořízení strojů, technologií
a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost.



Fiche č. 4: Investice do zemědělských podniků – fiche je zaměřena na
podporu zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Hlavním cílem je tedy modernizovat zemědělskou výrobu v území MAS.

Podporovány budou hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě.


Fiche č. 5: Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její
propagace – podpora je zaměřena na hmotné i nehmotné investice, které
se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.
Cílem fiche je diverzifikace zemědělské produkce a její propagace na území
MAS.



Fiche č. 6: Investice do rozvoje lesnictví – podpora je zaměřena na
investice do lesnických technologií a do strojů a technologií, které vedou
k efektivnímu zpracování dřeva. Cílem této fiche je rozvoj lesnických
činností.



Fiche č. 7: Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců – fiche je zaměřena
na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Účelem podpory je
začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik,
rozvoj a společnou propagaci krátkých dodavatelských řetězců nebo
místního trhu.



Fiche č. 8: Projekty spolupráce MAS – podpora je zaměřena na projekty,
které vykazují hodnotu přidanou spoluprací, tzn. výstupy projektu bez této
spolupráce v takové podobě nevznikly. Příjemce dotace mohou být pouze
MAS, jejichž SCLLD byla schválena z PRV.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích,
městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti
a kvality života všech obyvatel ČR.
Jednotlivá opatření IROP byla vytvořena na základě „Doporučení ŘO IROP
k Programovým rámcům ve strategii CLLD“. Obsahují stručný popis aktivit
navržených MAS, vymezují aktivity a typy projektů, které budou podporovány.


Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy.

Opatření je

zaměřeno na zvyšování bezpečnosti chodců a bezbariérovosti veřejné
dopravy, která povede ke zlepšení dostupnosti služeb veřejnou dopravou.

Vyšší podíl osob využívajících veřejnou dopravu povede ke snížení
ekologické zátěže a bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí.


Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury. Opatření podporuje zvyšování bezpečnosti
cyklodopravy a jejího podílu v osobní přepravě. Podporovány budou
cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami. Vyšší podíl osob využívajících cyklodopravu povede ke snížení
ekologické zátěže a bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí i
zdraví obyvatel.



Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání – investice. Opatření povede k
rozvoji oblasti sociálního podnikání, které je na území MAS dosud velmi
málo rozvinuté. Sociální podnik nabízí pracovní uplatnění lidem, kteří by se
jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a tím přispívá ke snižování
nezaměstnanosti. Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s
nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením,
matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a
etnické menšiny. Bude podporován vznik a rozvoj nových podnikatelských
aktivit

v

oblasti

sociálního

podnikání.

Požadován

je

růst

počtu

zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím
snížením stávajícího počtu zaměstnanců. Z IROP nebude podporováno
financování provozních nákladů.


Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního
bydlení. Podpora bude směřovat ke službám terénního, ambulantního a
pobytového charakteru, které odpovídají současným principům sociálního
začleňování. Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají
komunitní charakter. Cílem opatření je zvýšení kvality života cílových skupin
obyvatel (osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené,
osoby se zdravotním postižením a osoby v bytové nouzi).



Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s
ohledem na kvalitu výuky. Opatření je zaměřeno na podporu zajištění
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Všechny projekty zajistí
fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost vzdělávacích zařízení, nejsou-li
již tato zařízení bezbariérová. Kromě oblasti předškolního vzdělávání nelze
podpořit výstavbu nových zařízení. V oblasti předškolního vzdělávání je
cílem zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení

péče o děti v území MAS, a tím umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi
předškolního věku na trh práce. V oblasti základního vzdělávání v základních
školách je kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí (= komunikace v
cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce
s digitálními technologiemi) žáků včetně zajištění vnitřní konektivity škol a
připojení k internetu. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce. V rámci zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj klíčových
kompetencí.

Operační program zaměstnanost (OP Z)
Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu
obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti.
OP Z vymezuje aktivity a typy projektů, které jsou zaměřeny především na
cílové skupiny, kterými se rozumí osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním
vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a
zaměstnanci místních aktérů, jejichž spolupráce se bude podporovat v rámci
projektů naplňující strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
 Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice. V oblasti sociálního
podnikání je na území MAS Partnerství venkova, z.s. skrytý značný potenciál.
Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské
aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní
příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli
v místním rozvoji. Podporovanými aktivitami jsou provozování sociálního
podnikání, vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny,
vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních
zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu a
v neposlední řadě marketing sociálního podniku jako doplňková aktivita
k výše jmenovaným.

 Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti
uchazečů. Cílem opatření je vznik nových pracovních míst a zvýšení
uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin na trhu práce prostřednictvím jejich
zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního trhu práce.
Potřeba zvýšení zaměstnanosti je jednou z priorit pro rozvoj území MAS
Partnerství venkova. Prostřednictvím tohoto opatření bude MAS cílit zejména
na rozšiřování personálních kapacit fungujících podniků, na podporu nových
OSVČ i na veřejnoprávní subjekty a neziskové organizace se zájmem
zaměstnávat osoby z cílových skupin. V každém projektu by měla být
zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst,
umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání.
 Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování
v rámci komunity. Cílem opatření je podpora sociálního začleňování osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím
aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb
poskytovaných terénní a ambulantní formou a komunitní sociální práce.
Záměrem této Výzvy je tedy zvýšit dostupnost sociálních služeb a snížit tak
riziko sociálního vyloučení osob, které bez podpory nejsou často schopny řešit
svoje obtížnou životní situaci. Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý
dopad na cílové skupiny.
 Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života. Cílem
tohoto opatření je zvýšit zapojení rodičů na trh práce prostřednictvím podpory
prorodinných opatření. Obyvatelstvo a sídla, lepší dostupnost péče o děti
předškolního věku zatraktivní území MAS pro mladé rodiny a usnadní návrat
do práce rodičům na rodičovské dovolené. Podporovanými aktivitami budou
zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení pro děti mladšího školního věku (typu školní družiny, kluby),
příměstské tábory pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin,
dětské skupiny pro podniky i veřejnost.

Vybrané projekty k podpoře v roce 2017
Jak jsme již v úvodu psali, v roce 2017 jsme úspěšně vyhlásili první výzvu
z PRV. Přišlo nám celkem 7 žádostí o podporu. Po následných kontrolách a
schvalování z naší strany a ze strany Státního zemědělského intervenčního

fondu (SZIF), bylo vybráno 5 projektů k podpoře. Z celkové alokované částky
6 480 000 Kč bylo podpořeno 5 projektů ve výši 721 188 Kč
Modernizace pekárny
Žadatel: LEDEKO, a.s.
Výše dotace: 245 000 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení dvou samostatných strojů –
rohlíkovací stroj s podávacím pásem a dělička s vykulováním těsta. Rohlíkovací
stroj s podávacím pásem zabezpečí zvýšení bezpečnosti práce pracovníků a
zvýší produktivitu práce. Dělička s vykulováním těsta zajistí zvýšení produkce,
neboť doposavad vykulování těsta bylo zabezpečeno ručně.
Nákup žacího stroje
Žadatel: Tomáš Toul
Výše dotace: 90 000 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení žací lišty, která zabezpečí rychlejší a
kvalitnější provedení sečení trav, která doposud byla zajištěna službami.
Pozitivní dopad lze spatřit ve zvýšení kvality produkce, která se pak lépe
zhodnotí při následném prodeji.
Nákup postřikovače
Žadatel: Ivona Toulová
Výše dotace: 239 940 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení taženého postřikovače, který je řízen
počítačem a bude přesně dávkovat potřebné množství postřikovací jíchy. Práce
se tímto stane úspornějším, budou omezeny přestřiky a tím se sníží náklady
na nákup přípravků na ochranu rostlin. Žadatelka je doposud závislá na
službách.
Stavební obnova provozovny Šebetov, č. p. 18
Žadatel: Dušan Frýdl
Výše dotace: 29 248 Kč
Cíl projektu: Tento projekt stavebních úprav se týká provozovny na
zpracování dřeva v Šebetově. V rámci projektu dojde ke stavební obnově
podlahy, stěn a opěrného pilíře. Součástí projektu bude i výroba dřevěného
podhledu. Dále bude proveden i nátěr stropu, stěn a přístupových vrat. Tyto

stavební úpravy přispějí k výraznému zlepšení podmínek na pracovišti týkající
se též bezpečnosti a hygieny.
Pořízení techniky do rostlinné výroby
Žadatel: Daniel Vondál
Výše dotace: 117 000 Kč
Cíl projektu: cílem projektu je rozvoj podnikání v rostlinné výrobě a to
pořízení stroje pro zpracování půdy – 4 radličný obracecí pluh. Pořízením tohoto
stroje dojede ke zvýšení efektivity práce, snížení provozních nákladů, zlepšení
kvality provádění pracovních operací a možnosti dalšího růstu farmy.

Výzvy v roce 2018
V letošním roce byly vyhlášeny celkem 4 výzvy na předkládání žádostí o dotaci
ze dvou operačních programů PRV a OP Z.
V PRV byla vyhlášena výzva pro všechny fiche kromě fiche č. 8. Do Fiche č. 1,
2, 5 a 7 nebyl předložen žádný projekt. Ve Fichi č.3 se nám přihlásil jeden
žadatel. Ve Fichi č. 4 jsme měli celkem devět žadatelů. Ve Fichi č. 6 se nám
sešly tři projekty. Celkem nám tedy přišlo třináct žádostí o podporu.
V současné době proběhlo celkové hodnocení a výběr projektů. Vybrané
projekty byly předány úspěšným žadatelům k registraci na SZIF.
V OP Z jsme letos vyhlásili tři výzvy pro opatření č. 1, č. 2 a č.3. Přišel nám 1
projekt do opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a
zaměstnatelnosti uchazečů. 17. září jsme vyhlásili výzvy pro všechny
Opatření OP Z.
Od 25. září 2018 jsou také otevřené výzvy i pro zbylý programový rámec naší
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) - Integrovaný
regionální operační program IROP.
Všechny vyhlášené výzvy naleznete na našich webových stránkách nebo na
stánkách FCB MAS Partnerství venkova.

o školŠAš Dotace pro školy – Šablony II
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní
kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro
zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to
možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa,
speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále
jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků,
kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. února 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. června 2019 do 14:00

Datum ukončení fyzické realizace projektu

31. srpna 2021

Alokace na výzvu

5 420 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů

100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů

Pro MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet
dětí/žáků x 2 500 Kč)
Pro ZUŠ a škol.zařízení: 100 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

Oprávnění žadatelé

- MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD
organizačními složkami státu

a

ŠK

nezřizované

- MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizované MŠMT dle
školského zákona

Klimagreen

„Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního
projektu Rakouska a České republiky, který je realizován v rámci programu
„Milión stromů pro krajinu“ spoluprací regionálních samospráv, sdružení
místních akčních skupin a dalších partnerů. Projekt probíhá od 01.10.2017 a
bude ukončen k 31.03.2020. Cílem projektu je navázání spolupráce mezi
partnerskými zeměmi, rozvinutí povědomí o ekosystémových službách zeleně
a uplatnění vzorových výsadeb zeleně do krajiny. Výsadbou lze alespoň z části
obnovit mozaikovitou krajinu, která je ekologicky a klimaticky stabilnější a
vrátit do zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce a tím
podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu.
Na území každé z 18-MAS JMK se plánují 1 – 2 pilotní výsadby (celkem max.
30 výsadeb o počtu cca 20 – 120 stromů).
Dne 9.4.2018 proběhl ve Vískách první pracovní seminář s názvem „Adaptace
na klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury“. Seminář byl určen
široké veřejnosti a zúčastnění měli možnost se seznámit s projektem a
důležitostí výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou změnu pohledem
expertů. Dále se mohli zapojit do diskuze k tématu výsadby veřejné zeleně a
k možnostem jejich financování z krajských, národních a evropských dotačních
programů. Závěrem semináře byly promítnuty i příklady realizací klimatických
výsadeb. Pro zájemce o výsadbu jsme 21.5.2018 uspořádali komunitní
projednávání, které se konalo u nás v kanceláři MAS Partnerství venkova. Ještě
tentýž měsíc 29.5. proběhlo hlavní kom. projednávání, kde jsme určili pořadí
projektů, které budou vybrány. 1.8. došlo již k podepsání výsad. pasportů.

Podpis výsadbových pasportů

Na našem území MAS budou realizovány 2 výsadby a to ve Velkých
Opatovicích v areálu ZŠ a v obci Šebetov v areálu MŠ.
Zahrada MŠ Šebetov se nachází mezi pásem rodinných domů v centrální části
obce a poli. Jedná se o klidnou část obce s příznivými klimatickými podmínkami
a kvalitní půdou. Na zahradě se v dřívější době pěstovaly tradiční ovocné
stromy, jejichž plody využívali všichni obyvatelé obce.
Postupem času tyto staré stromy vymizely a byly nahrazeny jinými druhy bez
plodů, např. břízou a borovicí. Výsadbou by se měly navrátit tyto původní
krajové odrůdy. Celkem je navrženo k výsadbě 21 ks stromů. Vysazovány
budou hrušně, jabloně, slivoně a třešně.

Zahrada MŠ Šebetov

Druhá výsadba bude realizována na zahradě ZŠ Velké Opatovice. Lokalita ZŠ
se nachází v členitém, mírně terasovitém terénu v okrajové části města Velké
Opatovice. Zeleň je zde tvořena jehličnatými a listnatými stromy, místy
keřovou výsadbou a velkými trávníkovými plochami.
V rámci projektu budou v areálu zahrady školy vysázeny listnaté stromy
navazující na stávající výsadby a bude založen sad z více druhů ovocných
dřevin poskytujících plody. Do výsadeb je celkem navrženo 32 ks stromů,
z toho 21 ks listnatých stromů (javor, jírovec, vrba, dub, buk, lípa) a 11 ks
ovocných dřevin (arónie, třešeň, jeřáb, jabloň, višeň, myrobalán, bluma,
švestka, hrušeň).

Zahrada ZŠ Velké Opatovice

Druhý a zároveň poslední seminář je plánovaný na 6.11.2018. Obsahem
semináře bude zejména poradenství v oblasti vyhledávání vhodné
lokality, určení vhodného sadebního materiálu v dané lokalitě, výběr vhodné
podnože, výpěstků a odnoží pro dané území, postup výsadby dřevin, ukázky
příkladů dobré a špatné praxe a také ukázky z komunitních výsadeb zeleně
realizovaných prostřednictvím pasportů z projektu Klimatická zeleň.
Přesný termín, místo a čas konání druhého semináře bude upřesněn v průběhu
podzimu na našich webových stránkách.

Program rozvoje obce (PRO)
Proč si nechat vypracovat Program rozvoje obce? PRO je strategický dokument
obce, který stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje. Stanovuje, jakým směrem
se bude obec v následujících letech ubírat a jakých cílů chce dosáhnout.
Kvalitně připravený plánovací dokument obce zvyšuje rovněž připravenost obcí
k získání dotací, které jsou mnohdy pro rozvoj obce zásadní.
PRO je složen ze dvou částí – analytické a návrhové. Jeho zpracování probíhá
vždy dle doporučené metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Analytická část dokumentu zachycuje základní fakta o obci a popisuje vývoj
jednotlivých oblastí života obce. Z poznatků této části jsou následně stanovena
východiska pro návrhovou část, kde jsou zachyceny klíčové podněty (silné,
slabé stránky).
V návrhové části dokumentu je zpracována strategická vize představující
dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Zahrnuje představy a priority,
prostřednictvím kterých by se měla obec postupně měnit a zlepšovat. Návrhová
část pak popisuje i nástroje, kterými bude vize obce naplňována. Důležitým

podkladem pro návrhovou část byly vždy i výsledky dotazníkového šetření,
v rámci kterého byli do přípravy zapojeni i občané dané obce a mohli se tak
k připravovanému dokumentu vyjádřit. Samotní občané mohli zhodnotit stav
obce, poukázat na její plusy i mínusy či přednést vlastní návrhy, co lze vylepšit
nebo změnit. K zajištění vysoké kvality zpracovaného dokumentu je vždy
potřeba úzká spolupráce ze strany obce. V opačném případě by výsledný
produkt dostatečně neodrážel skutečné potřeby obce.

Hledáme nové členy MAS
Chcete mít vždy nejčerstvější informace o plánovaných výzvách a projektech
MAS? Máte zájem se přímo podílet na přerozdělování evropských peněž
v našem regionu? Staňte se členem MAS! Členství je dobrovolné, bez
finančních poplatků. Stačí být z území MAS, vyplnit členskou přihlášku a přinést
ji k nám do kanceláře MAS na adresu Pražská 870, 679 61 Letovice.
V MAS je možnost:


zaměřit se na konkrétní problémy území, ve kterém žijeme,



spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci,



spoluvytvářet strategii rozvoje území, ve které můžete zohlednit i Vaše
požadavky/priority,



podílet se na směřování rozvoje našeho regionu.

Fotosoutěž
Na závěr vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější fotografii místa, kde žijete.

Pravidla soutěže
- soutěž je určena pro všechny, kteří rádi soutěží
- zasílejte fotografie buď poštou, nebo na email
- k fotografii uveďte Vaše jméno a příjmení, věk a kontakt (tel., nebo email)
a samozřejmě místo, kde jste fotografii pořídili
- neobvyklé náměty jsou vítány 
- soutěž trvá do 12. prosince 2018
- věcné dary jsou pro Vás připraveny

Své fotografie můžete zasílat na adresu Pražská 870, 679 61 Letovice nebo
ivana.stepanova@maspartnerstvi.cz. Soutěžící svou účastí ve fotosoutěži souhlasí s pravidly soutěže
a se zpracováním poskytnutých osobních údajů MAS Partnerství venkova, z. s. dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V rámci vyhlášení výsledků soutěže souhlasí účastník se
zveřejněním fotografie, jména, příjmení, věku a obce trvalého pobytu ve všech médiích MAS (webové
stránky, Facebook, Zpravodaj).

Závěrem našeho Zpravodaje bychom Vám chtěli sdělit, že budeme rádi, když
se budete o naši práci v MASce zajímat a pomůžete nám svými nápady a
návrhy, jak zlepšit život v našem krásném regionu.
Pokud znáte nějaké zajímavé místo či památku, o které se tolik neví a chtěli
byste se s námi o to podělit, pošlete nám fotografii s krátkým článkem a my
jej uveřejníme. Dále uvítáme i Vaše náměty, co byste se rádi dozvěděli o naší
práci v příštím čísle Zpravodaje. Nově nás najdete i na facebooku (MAS
Partnerstvi venkova, z.s.), kde stále vkládáme novinky z naší MASky, aktuality
a zajímavosti z našeho kraje. Přidejte se k nám. Vzájemná spolupráce je cestou
k úspěchu!

KONTAKTY
Ing. Stanislav Kamba
Předseda MAS Partnerství venkova, z. s.
Za náš tým kanceláře MAS Partnerství venkova
Ing. Pavel Šaršon
mob. +420 774 457 341
e-mail pavel.sarson@maspartnerstvi.cz
Bc. Marie Dvořáčková
mob. +420 774 457 342
e-mail marie.dvorackova@maspartnerstvi.cz
Ing. Ivana Štěpánová, DiS.
email: ivana.stepanova@maspartnerstvi.cz
Sídlo: Vísky 96, 679 33 Vísky
Kancelář: Pražská 870, 679 61 Letovice (2. patro budovy Ekotermu)
Konzultační hodiny
Pondělí a Středa

8.00 – 16.00

Úterý a Čtvrtek

8.00 – 14.00

Pátek

8.00 – 12.00

V případě potřeby lze telefonicky nebo e-mailem dohodnout i jiný termín schůzky dle Vaší
potřeby.

