Spolupráce při rekonstrukci památek
Jak už jsme informovali v předchozích
číslech našeho zpravodaje, společný projekt s MAS Střední Haná o.p.s.
(Kojetínsko) „Svědkové minulosti“ byl
podpořen dotací v souhrnné výši 1,8 mil.
Kč. To představuje dotaci pro každou
MAS ve výši cca 900 000,- Kč. První výstupy projektu můžete obdivovat již nyní.
Během podzimu a zimy 2013 se nám

podařilo opravit 7 památek místního významu v 5 obcích našeho území. Jednalo
se o poškozené památky, které rekonstrukci již naléhavě potřebovaly, jako
např. kamenný kříž na hřbitově v Klopotovicích, sousoší Piety v Klenovicích na
Hané či kamenný kříž ve Skalce v parkově
upraveném prostoru u silnice.

Památník z 1. a 2. světové války Kralice na Hané (Vítonice) před
(vlevo) a po restaurování (vpravo) provedené na podzim 2013.

Jednání MAS s Ol. krajem o strategiích
Dne 13. listopadu 2013 proběhlo setkání MAS z Olomouckého kraje s náměstkem hejtmana Ing. Michalem Symerským a zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje nad tématem příprav na
nové plánovací období EU v Pozlovicích u
Luhačovic. Po úvodním slovu náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Marta Novotná představila zákonná východiska a cíle
kraje v oblasti
regionálního
rozvoje, a dále
pak pokračovala
představením
tradičních krajských dotačních
titulů a s návrhy
kraje v oblasti Kohezní politiky EU.
Setkání se zúčastnili ředitelé, manažeři a zástupci 15 MAS sídlících na území
našeho kraje, kteří představili stav, výsledky a použité metody tvorby ISRÚ

MAS, které vznikají za finanční podpory
členské základny a Olomouckého kraje.
Za naši MAS prezentoval postup přípravy
strategie pan Hrubý.
Dále program pokračoval seznámením s upravenými podmínkami certifikace, jejichž podoba dosud není definitivně
schválena. Paní
Krumpholcová z
Ministerstva
zemědělství upozornila
především na nutnost
dodržení poměru
hlasovacích práv
jednotlivých rozhodovacích orgánech MAS a dále
na novou strukturu a povinnosti
fungování MAS.
Druhý den nám i MAS ze Zlínského kraje
paní Hanoldová ze Státního zemědělského a intervenčního fondu nastínila úpravy pravidel pro rok 2014.

Stalo se ...
Návštěva z Litvy
Na konci září minulého roku nás poctili
svojí návštěvou kolegové z Litvy, resp. Z
tamní místní akční skupiny. 26. 9. 2013
jsme tak představovali Leader a projekty z
území naší místní akční skupiny návštěvníkům z litevské Rural comunity of Naujai
Kristna committee. V Kralicích jsme jim
představili projekt Sokola Kralice na Hané
na vybudování mlatové cestičky a pořízení
mobiliáře pro konání kulturních a společenských akcí v Sokolském parku. V Litvě je
také hnutí Sokola, které šíří myšlenku zdravého pohybu v komunitách.
V kulturním domě pan starosta Kolář oficiálně přivítal zahraniční delegaci a představil jí Městys Kralice a veškerý společenský
a kulturní život v obci. Postupně došlo k
představení obou místních akčních skupin
a byla podepsána smlouva o možné spolupráci v projektech na další plánovací období.

Následovalo neformální seznámení, v rámci kterého se vyměňovaly i recepty na vynikající Kralické koláčky. Návštěvu uzavřela
exkurze do Bystročic. V rámci ní mohli
partneři z Litvy vidět tři realizované projekty. Opravenou komunikaci mezi místní
částí Žerůvky a Bystročicemi, vybavení obce mobiliářem a poslední vybavení ZŠ a MŠ
Bystročice nábytkem do tříd. Všechny projekty byly realizovány z dotací Programu
rozvoje venkova 2007 – 2013 Leader. Velké poděkování patří těm, kteří nám setkání
pomohli připravit.

Zpravodaj „OKOLO MAS“ k realizaci Strategického plánu Leader regionu Prostějov venkov 2007-2013 vydává Místní akční skupina
Prostějov venkov o. p. s.; sídlo: Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané; tel.: 724 788 131, www.maspvvenkov.cz, maspvvenkov@seznam.cz. IČ: 27693058. Připravili: Jiří Hrubý (j.8@centrum.cz) a Ludmila Švitelová (maspvvenkov@seznam.cz). Náklad
6500 ks. Zlom a tisk: Machovský mapy s.r.o. Evidenční číslo tisku je MK ČR E 19944.

Vážení čtenáři, byť se Vám může po přečtení tohoto čísla zdát, že jedna etapa končí, není to důvod k zoufání. Už nyní ale připravujeme novou strategii tak, aby naplnila Vaše požadavky a cíle. Tohoto procesu můžete být účastni i Vy.
Antonín Frgal, předseda správní rady

Konference Venkov 2013 v Lázních Teplice nad Bečvou
Třídenní setkání umožnilo účastníkům
společně hledat řešení problémů, které
současný venkov nejvíce trápí. Na úvod se
uskutečnilo pět souběžných „pracovních
dílen“ na témata Zemědělství a venkov,
Jak dál v samosprávě, Zažijte venkov, Služby jako cesta k zaměstnanosti a Putting
CLLD into Practice.
Závěry pracovní skupiny Zemědělství a
venkov shrnul pan Winter: spolupráce
mezi ministerstvy pro místní rozvoj, životního prostředí a zemědělství o využití prostředků převedených z evropského zemědělského fondu do kohezních fondů EU ve
prospěch infrastruktury obcí.
Dalšími požadavky jsou vytvoření snazších podmínek pro obnovu živočišné výroby, zamezení záborům zemědělského půdního fondu, zastavení procesu úbytku zemědělské půdy a snižování kvality půdy. Je
třeba dotačně podpořit opravu základních

melioračních zařízení, učinit opatření ke vztahy samospráv a zemědělců v nadchásnížení administrativy a byrokracie a také zejícím programovém období. Diskuse se
zúčastnili zástupci všech klíčových zájmových organizací, které mají vztah
k venkovu – Spolku pro obnovu venkova,
Sdružení místních samospráv, Svazu měst
a obcí, Agrární komory, Českomoravského
svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů,
Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň
se vyslovil pro převedení 15 procent z I.
do II. pilíře na rozvojové projekty, předsedové Spolku pro obnovu venkova Eduard
Kavala a Sdružení místních samospráv
řešit problémy převodem z nárokového I. Jana Juřenčáková zase významně podpořipilíře Společné zemědělské politiky EU do li implementační roli místních akčních
rozvojového II. pilíře.
skupin pro projekty rozvoje venkova. HejPrvní den vyvrcholil večerním diskus- tman Zlínského kraje prohlásil, že Zlínský
ním pořadem „Budoucnost venkova 2014 kraj poskytne finanční podporu činnosti
–2020“, který se zaměřil zejména na MAS do „překlenovacího“ roku 2014.

Sociální podnikání— co to je a jaký je jeho přínos
Tématem sociální podnikání se zabývala i Konference v Dřevohosticích dne 3.
12. 2013. Mezinárodní konference se konala v rámci projektu "Zaměstnanecká
družstva jako sociálně inovativní nástroj
na trhu práce" a byla zaměřena na výměnu informací a praktických zkušeností v
oblasti rozvoje sociálních podniků v regionu. Pořadatelem byl Ústav sociálních inovací, o. p. s.
Sociální podnikání je na vzestupu všude na světě a každá země si ho přizpůsobuje svým historickým kořenů, své tradici,

mentalitě a kultuře. Naše legislativa zatím pojem sociální podnikání nedostatečně definovala, proto se na něj dá nahlížet
dvěma směry. Prvním směrem je podnikání v sociálních službách, které
v současné době poskytují i některé neziskové organizace. Tento způsob podnikání je často silně závislý na dotacích. Druhým směrem jsou tzv. sociální podniky,
jejichž cílem je zaměstnat osoby ze znevýhodněných skupin na trhu práce
(absolventi, matky po mateřské dovolené, lidé s věkem 50+). Zisk je z větší části

použit pro další rozvoj sociálního podniku,
pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.
Prozatím největší úspěch zaznamenaly
podpory VPP pro zaměstnance obcí, málokdo ale ví, že o podporu na veřejně prospěšné místo mohou požádat i OSVČ a
podniky. Výše podpor se liší dle jednotlivých okresů. Vyšší podporu na nově založené pracovní místo lze získat v okrese
s nezaměstnaností přesahující průměrnou
nezaměstnanost v ČR o 50 %.

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Konference 28.11.2013 – 1.12.2013 v MAS Prostějov venkov
Mezinárodní konference na téma regionální značení byla zahájena 28.11.2013
v Kralicích na Hané. Navštívila nás početná
delegace našeho slovenského partnera
MAS SOTDUM (Sdružení obcí Topolčiansko Duchonského mikroregiónu).
Konference pokračovala 29.11.2013 ve
Skalce, kde nás se značkou HANÁ regionální produkt seznámil pan Mačák. Značku
získala v roce 2011 Moravská cesta, o. s.
(Litovelsko – Pomoraví) pod vedením
koordinátorky Julie Zendulkové. V té době
vzniklo memorandum o spolupráci na
regionálním značení, ve kterém se zavázaly čtyři místní akční skupiny včetně Prostějov venkov o.p.s., pět podnikatelů, Olomoucký kraj a další tři subjekty podporovat rozvoj regionálního značení a propagovat místní kvalitní výrobky. K certifikaci
dochází zpravidla dvakrát ročně. Pokaždé
jsou výrobcům slavnostně předány certifi-

káty na významných akcích v regionu.
Značka je primárně zaměřena na podporu
propagace malých výrobců.
Z propagačních materiálů byly úspěšně vydány noviny Doma v regionu s finanční podporou z Olomouckého kraje a
další materiály v rámci projektu Nová
energie pro regionální značku podpořeného v rámci Programu rozvoje venkova ČR
2007 – 2013, do něhož byla zapojena i
naše MAS. Hlavním přínosem projektu je
distribuce informací o výrobcích do všech
obcí, na informační centra, pořádání jarmarků, pořízení stánků, které si výrobci
mohou zapůjčit. V rámci projektu byla
vydána publikace Máme značku Haná,
která velmi poutavým způsobem prostřednictvím rozhovorů seznámí čtenáře s
výrobci.
Prvních deset úspěšně certifikovaných
výrobců ze SOTDUM představil Michal

Podpořené projekty žadatelů z 8. výzvy

Glos. Přestože s certifikací teprve začali,
jako turisticky atraktivní region kolem
přehrady Duchonka se zaměřili i na certifikaci služeb. Právě spojení certifikace
např. ubytovacích zařízení, které současně nabízejí místní certifikované produkty,
se nám velmi líbilo. Značka Haná regionální produkt s certifikací služeb teprve
začíná a může se tak inspirovat a čerpat
zkušenosti od ostatních certifikačních
institucí.
V rámci konference jsme taktéž navštívili významné firmy v regionu - Alika
Čelčice, Cukrovar Vrbátky a Linaplast v
Kralicích na Hané.
Imrich Herman zhodnotil přínos naší
spolupráce. Právě při společných setkáních získává novou energii a chuť snažit
se dál, zkoušet nové věci a zlepšovat život
na venkově.

účastí, semináře s exkurzemi po kvalitních
projektech realizovaných díky finanční
podpoře z Programu rozvoje venkova zaměřené na výměnu zkušeností a šíření
dobré praxe, zahraniční cesta za novými
podněty.
Významné je vydání publikace
„Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olomouckém kraji“. Tento materiál
byl publikován u příležitosti konání konference Venkov 2013 a vydavatelem je Krajwww.maspvvenkov.cz

ské sdružení Národní sítě MAS ČR v Olomouckém kraji. Publikace je zdrojem informací o tom, jaké zajímavé projekty
bylo možné realizovat v rámci Programu
rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Zároveň
by tato publikace mohla být inspirativním
materiálem pro budoucí aktivity v novém
programovém období, které je připravováno pro roky 2014 - 2020. V publikaci se
dočtete i o projektech naší MAS Prostějov
venkov o.p. s. Tato publikace je zdarma
ke stažení mj. i na webových stránkách
MAS Prostějov venkov (sekce Zpravodaj).
Aktivity v příštím roce se budou odvíjet zejména od množství finančních prostředků, které ministerstvo zemědělství
pro rok 2014 Celostátní síti poskytne.
S výstupy z konference Venkov 2013 nás
seznámil její hlavní organizátor František
Kopecký.
„Dosavadní
zkušenosti
s čerpáním Programu rozvoje venkova
(PRV) jsou dobré“, uvedla paní Mračková.
Téměř všechny finanční prostředky jsou
zazávazkovány, i proplácení probíhá plynule. Na nové programovací období 2014
– 2020 dostane Ministerstvo zemědělství
méně finančních prostředků a proto bude
nový Program rozvoje venkova zaměřen
především na zemědělce, potravináře,
pozemkové úpravy a lesnictví. Problematika venkova zde nedostane takový prostor jako dříve. Obce by se proto měly

Žadatel:

Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

zaměřit na jiné dotační tituly, např. IROP
- Integrovaný regionální operační program, OPŽP – Operační program Životní
prostředí apod. V současnosti probíhá
dokončování finálních verzí strategických
dokumentů k těmto Operačním programům. Jejich opatření jsou součástí i připravované Integrované strategie rozvoje
území MAS Prostějov venkov.

Vyhlášený Program obnovy venkova
Olomouckého kraje pro rok 2014 je omezen pouze na 2 dotační témata - Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce a
Podpora zpracování územně plánovací
informace. Oprávněnými žadateli jsou
obce do 600 obyvatel na území Olomouckého kraje, výše příspěvku je maximálně
do 50 % celkových výdajů projektu.
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Co nás čeká

Oprava sanktusníku
na kostele sv.
Bartoloměje
Klenovice na Hané
Římskokatolická
farnost Klenovice
na Hané
Klenovice na Hané
363 852 Kč
425 073 Kč

Ač je sanktusník malá věžička uprostřed střechy kostela, narušení jeho statiky je vážná věc.
Kompletní rekonstrukce krovové konstrukce
sanktusníku včetně klempířských prací a nátěrů
umožnilo, že se v Klenovicích na Hané již zase
zvoní sanktus.
Název projektu:

Setkání aktérů venkova ve Skalce
Ve Skalce jsme pořádali 9.12.2013 setkání aktérů venkova. Paní Kateřina Mračková shrnula v úvodu celoroční činnost
Celostátní sítě pro venkov Olomouckého
kraje. Jedná se především organizaci pravidelných školení dotační politiky pro zemědělce po jednotlivých okresech
v dubnu, dožínky Olomouckého kraje,
konference Venkov 2013 s mezinárodní

Název projektu:

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

Stalo se ...

Oprava části střechy kostela sv. Bartoloměje v
Krumsíně
Římskokatolická farnost Krumsín
Krumsín
245 261 Kč
272 513 Kč

Kostel v Krumsíně je jedním z největších v našem regionu. Farníci se jej již dlouhodobě snaží opravit. Projekt byl pokračováním obnovy střechy kostela, a to její ucelené části nad lodí kostela ze severní strany. Obnovilo se poškozené střešní bednění,
provedlo se nové pokrytí střechy + klempířské práce.
Název projektu:

Oprava kostela - obnova nátěru střechy

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:
Celkové náklady:

Římskokatolická farnost Stínava
Stínava
294 300 Kč
327 000 Kč

Stínavský kostel je nejstarší a nepochybně nejcennější stavbou obce Stínava, po
staletí tvoří její dominantu. Kostel pochází
asi ze 12. století, původně byl stavěn ve
slohu románském nebo v období přechodu
ke gotice. Původní stavba se dá ovšem těžko

V následujících měsících nás v rámci
projektu „Svědkové minulosti“ čeká 23.
ledna 2014 seminář pro zástupce obcí a
zaujatou veřejnost na téma „Zásady obnovy a péče o drobné památky“. Odpoledne
bude následovat slavnostní zahájení výstavy „Významné památky regionu“. V rámci
této výstavy budou vytvořeny výstavní
panely, které v následujících 5 letech budou kolovat v obcích našeho regionu, aby
je mohl spatřit téměř každý. Dalším výstupem projektu bude publikace, jejíž obsah
spoluvytváří děti z regionu. Také vznikne
mapa území obou MAS s vyznačenými památkami a popisem jejich rekonstrukce
v rámci projektu. V březnu 2014 musí být
projekt ukončen.
Kniha základ života
V rámci projektu Kniha základ života
proběhla kontrola pracovníky Státního
zemědělského
intervenčního
fondu
v jednotlivých knihovnách. V rámci kontroly byly uděleny korekce za pořízení kožených obalů čteček elektronických knih (dle
SZIF se jedná o nadstandard). Vzhledem
k pořizovací ceně těchto obalů 1,- Kč bez
DPH za kus je celková korekce ve výši 4,81
Kč. Věříme, že v prvním čtvrtletí 2014 dojde k proplacení dotace.
Připomínáme si historii
Především pro děti se v Kralicích na
Hané každoročně koná setkání s vojáky
napoleonské armády. Stejně tomu bylo i
25. listopadu, kdy členové Klubu vojenské
historie hravou formou seznamovali veřejnost s vybavení armády a nelehkými podmínkami ve válce.

zrekonstruovat. Přesto již svítí červenou
barvou nově natřená plechová střecha
kostela ve Stínavě. V rámci projektu bylo
pamatováno i na opravu kříže, který stojí
před kostelem.

www.maspvvenkov.cz
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