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ZPRAVODAJ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MAS
ČÍSLO 1/2015

Vážení čtenáři,
čeká nás nové programové odbodí. To minulé odbobí se nám podařilo zvládnout se ctí a věříme, že v novém odbobí bude pokračovat
spolupráce se všemi partnery místní akční skupiny.
Antonín Frgal, předseda správní rady

LEADER v novém programovém odbdobí 20142020
Leader v novém programovém období
2014 2020 (CLLD). V rámci programo
vého období 2007 – 2013 byla podpora
MAS umožněna jen prostřednictvím
"Programu rozvoje venkova". Finanční
prostředky byly určeny na realizaci proje
ktů konečných žadatelů a na projekty
spolupráce. V novém programovém obdo
bí bude podpora MAS rozšířena i na
některé další z Evropských strukturálních
a investičních fondů, přes které je možné
využít metodu LEADER jako komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD). To, zda
budou z daných operačních programů
MAS čerpat, záleží na rozhodnutí mini
sterstev na základě tzv. územní dimenze:
1. Program rozvoje venkova PRV
2. Integrovaný regionální operační
program IROP
3. Operační program Zaměstnanost OPZ
(jen pro MAS z oblastí zařazených
v územní dimenzi)
4. Operační program Životní prostředí
OPŽP (jen 54 MAS na území VZCHÚ)
MAS Prostějov venkov bude moci
čerpat z IROP a PRV.
Provozní náklady a náklady na realiza
ci strategií komunitně vedeného místního
rozvoje budou hrazeny prostřednictvím
IROP z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Prvním krokem pro získání dotací
na další období je kladné posouzení
fungování MAS v rámci standardizace.
Prostějov venkov o.p.s. předložila „Žádost
o standardizaci“ na centrální pracoviště
Státního zemědělského a intervenčního
fondu 9. 3. 2014. Nyní běží lhůta šedesáti
pracovních dní na posouzení splnění
přijatelnosti MAS a posouzení zaslaných
dokumentů dle „Metodiky pro standardi
zaci místních akčních skupin v program

ovém období 2014 – 2020“.
Standardy jsou rozděleny do pěti
tematických okruhů (územní působnost,
místní akční skupina, orgány MAS,
kancelář MAS a institucionalizace MAS).

MAS, které získají osvědčení o splnění
standardů, mohou předkládat žádosti o
podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje na Ministerstvu pro
místní rozvoj. Příjem žádostí byl posunut
na 1. 7. 2015. Předložené strategie nej
dříve projdou kontrolou formálních nále
žitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále
budou předány dotčeným řídicím orgá
nům, které posoudí soulad strategie s cíli
konkrétního programu. S MAS, jejichž
strategie vyhoví požadavkům hodnotícího
procesu a budou akceptovány všemi dot
čenými řídicími orgány programů, bude
podepsáno Memorandum o realizaci inte
grované strategie.
Jako šestý v pořadí byl 18.5.2015
Evropskou komisí schválen PRV, který má
v gesci Ministerstvo zemědělství. PRV se
zaměřuje především na investice pro kon
kurenceschopnost, inovace zemědělských
podniků a také na vytvoření nových pra
covních míst na venkově. Celkem bylo na
tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z
celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro

Českou republiku v období 2014–2020 k
dispozici. V rámci PRV předpokládáme,
že MAS budou moci administrovat v rámci
operace 19.2.1 provádění komunitně
vedeného místního rozvoje projekty
konečných žadatelů zaměřené na tyto
oblasti:
4.1 Investice do zemědělských podniků
4.2 Investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů
4.3 Investice do infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a
lesnictví
6.4 Investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.4.1 Investice do nezemědělských
činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
V rámci operace 19.3.1 Příprava a
provádění činností spolupráce místních
akčních skupin bude podporována
realizace projektů spolupráce mezi MAS a
dalšími partnerstvími, jejichž výstupy
překračují hranice území jedné MAS.
Budou podporovány jak projekty založené
na spolupráci v rámci členského státu, tak
projekty založené na spolupráci mezi
územními celky v několika členských
státech či ve třetích zemích. Spolupráce
mezi jednotlivými MAS přispívá k přenosu
zkušeností a příkladů dobré praxe.
Příjemcem dotace může být jen MAS,
jejíž SCLLD byla schválena k podpoře
z PRV. Projekt musí být v souladu
s SCLLD a musí vykazovat přidanou
hodnotu spolupráce. Způsobilými výdaji
jsou výdaje na vlastní realizaci projektů i
náklady na řízení těchto projektů.
Podpora bude poskytnuta až do výše
80 % způsobilých výdajů.

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

Vodní tůně Stínava
Projekt vodních tůní ve Stínavě jsme
připravovali již rok před jeho realizací,
která proběhla v roce 2014 s dotací
necelých 3 miliony korun. Nejdůležitější
bylo vybrání vhodného místa.

Proč jsme se rozhodli vybudovat tůně
ve Stínavě? Krajina v tomto místě byla
nevzhledná,
zarostlá
nežádoucími
dřevinami, křovím a trávou. Bohužel zde
byly i odpadky, které zaneřádily přírodu v
okolí obce. Mnoho tůní, mokřadů i rybníků

z krajiny v uplynulých letech zmizelo. U
nás se v místech, kde se tůně vybudovaly,
nacházel vždy mokřad, který obývali různí
živočichové ze skupiny obojživelníků. Tak
jsme se rozhodli tento mokřad obnovit
vybudováním tůní – malých oáz života pro
živočichy jako jsou: užovky, čolci, mloci,
šneci, raci, různé druhy žab, potápníci,
vážky, šídla a různé vodní rostliny. Tůně

slouží také jako napajedlo zvěře z
blízkého lesa. Tůně jsou velmi prospěšný

biotop v krajině! Její funkce slouží jako
místo pro rozmnožování mokřadních
druhů jako úkryt a zdroj potravy.

Pro vesnici mají význam jako místo
odpočinku. Tůně se nacházejí nedaleko
říčky Okluky, kam míří i turisté, kteří
Stínavou projíždějí nebo procházejí. Obec
má zájem se k okolní přírodě chovat
šetrně. Nadále budeme kolem tůní
udržovat čistotu, výsadbu žádoucích
rostlin a tím podporovat ekologii.

Přistoupení nových obcí k regionu Prostějov venkov o.p.s.
Koncem roku 2014 podaly obce
Dobrochov a VranoviceKelčice žádost o
přistoupení do naší místní ačkní skupiny.
Dne 15.12.2014 na valné hromadě
konané v obci Skalka bylo schváleno
přistoupení obou obcí do území
působnosti místní akční skupiny Prostějov
venkov o.p.s.. Od roku 2015 obě obce
spadají do území působnosti MAS pro
programové období evropských dotací
20142020.

Podpořené projekty žadatelů z 9. výzvy
Název projektu: Nákup zemědělské techniky
Žadatel:

Hýbl Petr

Celkové náklady: 504 570,00 Kč

Dotace: 208 500,00 Kč
Soukromý zemědělec měl v úmyslu
modernizovat farmu za účelem snížení
výrobních nákladů, což by mu umožnilo
stát se konkurence schopný na trhu
zemědělských komodit. Byl naplánován
nákup nových strojů efektivně využívající
zdroje. Projekt přispěl k nákupu rozme

www.maspvvenkov.cz

tadla průmyslových hnojiv a secího stroje,
které v současné době plní požadované
funkce.

Podpořené projekty žadatelů z 9. výzvy

Ministerstvo zemědělství a SZIF v rámci
aktivit Celostátní sítě pro venkov pořádali
7.4.2015 v Kralicích na Hané seminář pro
zemědělce a odbornou veřejnost zamě
řený na dotace v roce 2015. V rámci
semináře byly zemědělci informováni o
nových podmínkách pro dotační období
20142020. Vyplácení přímých plateb

Název projektu: Ubytovna hypostanice
Žadatel:

Okleštěk Miloslav

Celkové náklady: 3 187 469,00 Kč

Dotace: 1 200 000,00 Kč

Pan
Okleštěk
se
rozhodl
pro
rekonstrukci zchátralé a neobývané části
rodinného domu na ubytovnu v rámci
hypostanice. V areálu již před zahájením
projektu existovalo technické zázemí pro

s kapacitou deseti lůžek,
ustájení koní a agroturistiky.

koně a jejich pohyb. V rámci ubytovny je
zrenovováno pět pokojů, společenská
místnost s kuchyňským koutem a televizí,
nově vybudovány dvě sociální zařízení se
záchodem a sprchou a další nutné
zázemí. Výsledkem projektu je ubytovna

Název projektu: Nákup traktoru a dopravníku
Žadatel:

Vrba Tomáš

Celkové náklady: 3 924 030,00 Kč

Dotace: 980 000,00 Kč

Mladý zemědělec v rámci projektu
nakoupil traktor pro obdělávání většího
množství pozemků. Dále si pořídil
dopravník sypkých hmot. U traktoru byl
požadován určitý minimální výkon, který
by zajistil zvládnutí všech požadovaných
polních prací. Dopravník pak usnadňuje
zemědělci překládku hmot, jako jsou
osiva a hnojiva a podobně.

Název projektu: Rozšíření využití hřiště TJ Sokol Dubany
Žadatel:

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DUBANY

Celkové náklady: 114 996,00 Kč
Podpořený projekt vytvořený TJ Sokol
Dubany rozšířil využití sportovně spole
čenského areálu nejen pro členy organi
zace, ale i pro širší veřejnost. Rozhodli
se vybavit hřiště pro malou kopanou
střídačkami, vybudovat nové dětské
hřiště s kladinovou houpačkou a trojhraz
dou, vysadit dřeviny a vybavit dříve
přestavěnou budovu šaten stoho
vatelnými židlemi. Herní prvky pro
děti byly nakoupeny, ovšem jejich
instalace a příprava podloží probí
hala vlastními silami.

www.maspvvenkov.cz

Dotace: 103 496,00 Kč

Stalo se ...

možností

(SAPS) je v dnešním roce podmíněno
splněním
podmínky
tzv.
"aktivního
zemědělce".
Další
novinkou
je
"greening", který obsahuje tři základní
složky: diverzifikaci plodin, zachování
výměry trvalých travních porostů a plochy
využívané v ekologickém zájmu (EFA).
Základní pravidla greeningu vyplývají z
nařízení pro přímé platby č. 1307/2013 a
jeho prováděcích předpisů. Podmínky pro
poskytování přímých plateb zemědělcům je
možno najít v novém nařízení vlády
50/2015 Sb. s účinností od 15. dubna. Od
roku 2015 dochází ke značným změnám v
podmínkách pro poskytnutí platby v "Méně
příznivé oblasti". Také je možné uzavírat
nové
pětileté
závazky
v
oblasti
agroenvironmentálněklimatických opatření
(AEKO). Podrobné informace
jsou
přístupné na webu SZIF (www.szif.cz) v
sekci přímé platby  zpravodajství.
Dne 16.1.2015 se konal VII. reprezen
tační ples MAS Prostějov venkov o.p.s. v
Kulturním domě v Kralicích na Hané pro
širokou veřejnost i naše zakladatele,
partnery a příznivce. Celou akci zahájil
Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice
na Hané ukázkou svého folklorního před
stavení. Vystoupení orientálních tanců
předvedla skupina pěti tanečnic Jahanara
pod vedením paní Daňkové. Ples zpestřilo
netradiční krasojízda Martina Kouřila v
sálové cyklistice. K tanci po celou dobu
večera hrála kapela Romantika. Tímto
děkujeme partnerovi Klas Kralice za
vzornou spolupráci při přípravě a organi
zaci plesu.

Podpořené projekty žadatelů z 9. výzvy
Název projektu: Rekonstrukce šaten, vybavení a dětské hřiště FC
Kralice
Žadatel:

FC Kralice na Hané

Celkové náklady: 248 306,00 Kč

FC Kralice na Hané v rámci projektu
realizovali rekonstrukce šatny hostů a
šatny rozhodčích, což si vyžádalo obno
vu elektrických rozvodů, rozvodů odpadů
i vodoinstalace. Byly vyměněny staré
obklady a dlažby za nové. Šatny hostu

Dotace: 223 475,00 Kč

byly nově vybaveny sedacími šatními
skříněmi pro uložení ošacení. FC Kralice
mysleli také na děti fotbalových diváků,
pro které pořídily věž se skluzavkou a
houpačkovou sestavu, aby se po čas
utkání zabavili i ony.

Stalo se ...
V sobotu 16. května 2015 proběhla
cyklistická akce "Na kole za poznámím
regionu Svazku obcí Prostějovvenkov".
Sraz účastníků se konal od 9:30 v
lázeňském parku v obci Skalka. Následně
se jezdci vydali jednou ze tří možných tras.
Na závěr, po návratu do Skalky, čekalo na
účastníky připravené hudební vystoupení.

Název projektu: Revitalizace sportovního areálu TJ SOKOL Plumlov
Žadatel:

TJ SOKOL Plumlov

Celkové náklady: 308 786,50 Kč
Tělocvičná jednota Plumlov zrealizo
vala podpořený projekt revitalizující
stávající sportovní areál. Ten spočíval v
regeneraci travnaté hrací plochy hlavního
fotbalového hřiště, zřízení nového
travnatého tréninkového hřiště, ozelenění
areálu výsadbou stromů a keřů, pořízení

Dotace: 249 511,00 Kč
herních prvků doplňující dětský koutek,
pořízení křovinořezu k údržbě zelených

Blížící se akce ...
Tento rok se koná již 10. ročník jízdy
historických vozidel s názvem "Z lázní do
lázní" pořádaný Hanáckým auto moto
veterán klubem. Akce je naplánována na

ploch, rekonstrukce elektroinstalace,
osvětlení šaten a sociálního zařízení.
Dále došlo k pořízení nových stojanů na
kola a odpadkových košů.
Název projektu: Vybavení vodních skautů Vrbátky
Žadatel:

VSTP o.s.

Celkové náklady: 147 488,61 Kč
Tento projekt se snažil o rozšíření a
zkvalitnění několika oblastí činností,
kterými se skautský oddíl zabývá. Týkají
se oblasti vodních sportů a aktivit v
přírodě.
Minulý
stav
nedovoloval
technicky zabezpečit činnosti související
s vodními sporty a venkovních aktivit.
Pořízeny byly laminátové pramice,
oplachtění jedné z lodí, nepromokavé
lodní vaky, bezpečnostní plovací vesty,
univerzální přípojný vozík, kov na výrobu
stojanu, ze kterého byl vyroben stojan
dobrovolnou prací, navigace GPS a mag

Dotace: 132 739,00 Kč

16.8.2015.
V
minulém
roce
se
zaregistrovalo 112 účastníků. Při této
soutěži nerozhoduje maximální rychlost
nýbrž schopnost jezdce dodržet průměrnou
rychlost, kterou si každý sám při registraci
stanoví, maximálně však 59 km/h. Vítězem
se tak stává soutěžící/řidič, jenž dokáže
stanovenou trasu projet z nejmenším
časovým rozdílem.
"Traktoriáda" je soutež traktorů v jízdě
náročným terénem. Nezáleží na tom, jak
jsou stroje staré, nebo jestli jsou po
domácku vyrobené. Sjíždí se ze širokého
okolí aby spolu změřili své síly. Tento rok

netická tabule jako výukový prostředek v
klubovém zařízení.

se soutěž koná v obci Stínava (15.816.8
2015) třetí víkend v srpnu. Určitě bude opět
skvělou podívanou pro všechny věkové
kategorie.
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