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Úvodní slovo
předsedy
Vážení čtenáři, obracíme se na Vás před
podpořením strategie SCLLD a nabízíme Vám
v programových rámcích možnou podporu
a spolupráci na zlepšení života v regionu.
Antonín Frgal, předseda správní rady

MAS

Splnění standardů, resp. získání Osvědčení
o splnění standardů, je nutnou podmínkou
pro podání žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále
jen „SCLLD“).

POV Olomouckého
kraje 2015
Olomoucký kraj nám poskytl dotaci
125 000 Kč. V rámci ní bylo třeba dopracovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov
o.p.s. 2014–2020 (SCLLD), dokončit proces
standardizace. Také jsme s obcemi Výšovice a Bystročice spolupracovali na vytvoření
plánů rozvoje obcí dle manuálu Ministerstva
pro místní rozvoj. Využili jsme možnosti, aby
SCLLD v průběhu prázdnin připomínkovali odborníci spolupracující s MMR. Výstupy
jsme konzultovali v Praze 13. 10. 2015. Připomínky jsme zapracovali do dokumentu strategie. Dle aktualizovaných pravidel a manuálů, které vycházely v průběhu podzimu, jsme
vypracovali rozpočet, programové
rámce včetně Fichí
a indikátory.

www.maspvvenkov.cz

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Prostějov venkov o.p.s.
2014–2020 + (SCLLD)
Strategie SCLLD byla schválena na jednání
valné hromady partnerů organizační jednotky MAS společnosti 10. 12. 2015. Výsledný
dokument je zveřejněn na webových stránkách naší společnosti www.maspvvenkov.cz

Standardizace
Na základě připomínek SZIF jsme po schválení a podepsání upravených listin a volbě
členů orgánů na jednání VH MAS, které se
konalo 12. 8. 2015, zaslali upravené listiny na
rejstříkový soud. Dne 4. 11. 2015 nám bylo
vydáno osvědčení o splnění standardů MAS.

ZPRAVODAJ
MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY

v sekci Dokumenty, v záložce strategie SCLLD
2014–2020. Žádost o podporu SCLLD byla podána v systému MS 2014+ 24. 12. 2015. Nyní
žádost prochází administrativní kontrolou.

Programové rámce
Při sestavení programových rámců jsme
se řídili Doporučením ŘO IROP k programovým rámcům SCLLD a Manuálem pro tvorbu
FICHÍ z MZe. Rozpočet vycházel z avizované
přidělené alokace (podpory) uvedené na
stránkách MZe i MMR a byl rozčleněn na jednotlivá opatření/ Fiche programových rámců, které je uvedeno v tabulkách.
Programový
rámec IROP

Alokace (podpora)
(v tis. Kč)

O1 Doprava a bezpečnost

7 928,00

O2 Investice do sociální infrastruktury

9 000,00

O3 Investice do
školství

9 000,00

Celkem

25 928,00

Programový rámec PRV

Alokace (podpora)
(v tis. Kč)

Z1 Investice do
zemědělských
podniků

5 337,00

Z2 Investice do
nezemědělských
činností

5 337,00

Z3 Činnost spolupráce v rámci
iniciativy Leader

509,29

Celkem

11 183,29

Naše MAS se také přihlásila do opatření animace území, v rámci něhož budeme
podpořeni částkou cca 1 240 000 Kč opět na
celé období.

Spolupráce se slovenským partnerem
Pan starosta Hubinský z obce Krušovce spadající do MAS SOTDUM byl našim hostitelem
na mezinárodní konferenci „Objevme Náučný
chodník v obci Krušovce“ 16.–17. 10. 2015.
Jak již z názvu vyplývá, konference se konala
v obci Krušovce a její podstatou bylo naše seznámení se zajímavostmi, památkami a do-

tacemi, které realizovali v obci a vzájemná
výměna zkušeností s novým plánovacím obdobím a uplatněním LEADERU tj. MAS v něm.
Druhý den konference patřil návštěvě školy
v Krušovcích a Topoľčanského hradu.
Na konferenci byly i zástupkyně VÚC Samosprávného Nitranského kraje. Seznámily
nás s dotacemi, které poskytuje kraj slovenským MAS a obcím. Z hlediska evropských

dotací byl na Slovensku do 30. 11. 2015 vyhlášen jednokolový výběr strategií MAS do
LEADERU. Očekávají, že bude podpořeno cca 50
masek v rámci Programu rozvoje venkova.
Nejvýznamnější světskou památkou v obci,
kterou jsme viděli, byl zámek. Dnes v něm
sídlí Základní škola s mateřskou školou Cyrila a Metoda, Krušovce. Jeho interiéry zůstaly
zachované s vyřezávaným dřevěným obložením, kachlovými kamny a původními krby.
Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními
tabulemi. Vyučují zde 150 dětí.
Park obklopuje budovu zámku a představuje významnou krajinnou a historickou
hodnotu. Je v něm zbudován naučný chodník. Od roku 2003 probíhá jeho postupná
obnova. Došlo k vypracování bonitace stromů (dendrologický posudek) a vykácení
nebezpečných jedinců. Postupně vysazují
nové jedince. Pan starosta uvedl, že každý
rok vysadí více než 1800 stromů. Letos se
jim podařilo ze studny rozvést závlahové
potrubí, kterým bojují proti usychání sazenic v extrémně suchém počasí posledních
let. V parku je vybudováno několik zastavení s naučnými cedulemi o přírodě. Prostory
parku využívá ZŠ k tělocviku. Nachází se
v něm i víceúčelové hřiště.

Partnerství škol Bystročice - Krušovce
V prosinci loňského roku jsme využili dotace na zahraniční stáž, navázali jsme spolupráci se základní školou na Slovensku a ředitelka
ZŠ a MŠ Bystročice společně s paní učitelkou
absolvovaly pětidenní stáž v ZŠ a MŠ Krušovce. S navázáním kontaktu se školou na Slovensku nám velmi pomohla paní Švitelová
z MAS Prostějov venkov o.p.s.
Stáž probíhala v ZŠ a MŠ Krušovce, ve které jsou vyučováni žáci od 1. do 9. ročníku.
Součástí školy je také mateřská škola se dvěmi odděleními, školní kuchyně s jídelnou
a školní družina. Škola je umístěna v nádherné budově zámku, která je kulturní památkou. Kolem školy je rozsáhlý park, který
škola využívá v teplých měsících k hodinám
TV a dalším školním akcím.
V ZŠ je 93 žáků a 16 pedagogů, v MŠ
43 dětí. Základní škola má 9 tříd, počet žáků
ve třídách je nízký, průměrně asi 10 dětí.
Kuriozitou byla třída 5. ročníku, kterou navštěvovalo 5 děvčat. Škola má počítačovou
i jazykovou učebnu. Velkým pozitivem pro
mě byl nízký počet žáků ve třídě při zachování samotného ročníku.
V průběhu stáže jsme navštívili vyučování
ve všech ročnících 1. stupně, podívali jsme se
na průběh výuky anglického jazyka v MŠ, také
na vyučování žáků 2. stupně ZŠ a zúčastnili
jsme se recitační soutěže. V závěru stáže jsme
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si vyzkoušeli výuku na 1. stupni ZŠ. Pro žáky
2. stupně byly s námi uspořádány dvě besedy.
Stáž pro mě byla velkým přínosem. Zaměřili jsme se na výuku AJ, přírodovědy, informatiky a matematiky. Přivezli jsme si skvělé
nápady, zajímavé odkazy a materiály zejména pro výuku AJ. Zajímavé byly i poznatky
z řízení a organizace školství na Slovensku.
V základní škole se nám velmi líbilo a domluvili jsme další spolupráci. Žáci si v rámci
hodin českého a slovenského jazyka napsali
dopisy, v informatice jsme „skypovali“. Dále
plánujeme spolupráci v hodinách Informatiky, ale také společnou tvořivou soutěž „Malý
vynálezce“ nebo návštěvu učitelů (popř. dětí)
u nás.

Autor: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka ZŠ a MŠ Bystročice

S historií kostela Nanebevzetí Panny Márie
nás velmi poutavě seznámil místní farář vdp.
Mgr. Jozef Vlasák. Podle archeologických
průzkumů pochází původní románská část
kostela z roku 1240. Nejstarší dochovaná písemná zmínka z roku 1285 potvrzuje dataci
vzniku kostela do první poloviny 13. stole-

tí. Církev úzce spolupracuje s obcí na péči
o tuto památku. V současné době byl dokončen archeologický průzkum, opravena
konstrukce střechy. Ve středu kostela se nachází krypta, kterou mají záměr zpřístupnit
veřejnosti.
Výměna zkušeností je pro nás důležitým
nástrojem pro vzájemné poznávání a plánování dalších aktivit.

Regionální značení
na Slovensku
a na Moravě
Na pozvání pracovnice Nitranského samosprávného kraje paní Juricové – Melušové
jsme se účastnili společně s paní Zendulkovou odborného workshopu na téma Principy regionálního značení. Paní Zendulková
přednesla současné zkušenosti s propagací
regionálních výrobků značky HANÁ regionální produkt. Zdůraznila, že je nutná vazba
na konkrétní prodejní místa. Systém prodeje pouze prostřednictvím trhů neumožní každodenní nabídku zboží zákazníkům.
Jako výjimečně zdařilou uvedla akci, kdy
v regionální prodejně v Olomouci jeden den
prezentovali své zboží přímo výrobci. Došlo
k předání řady informací mezi zákazníky, výrobci a podpoření povědomí o kvalitní místní
výrobě. Nově jsou touto značkou oceňovány
i služby. Značkou se může pyšnit například
Hotel Bouzov, REGIO kavárna a potraviny Ječmínek v Litovli nebo Café restaurant Záložna
také v Litovli. Samozřejmě je značka propagována na internetu a prostřednictvím novin
„Doma na Hané“. 9. 11. 2015 bylo oceněno
touto značkou osm nových výrobků a dvě
služby. Budoucnost značky vidí její ředitelka
především v rozvoji propagačních činností
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především na internetu a rozvoji dalších prodejních míst.
Slovenští partneři realizují značení v rámci
Regionu PONITRIE, který je pro účely značky
daný hranicemi okresů Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra. Dále sem patří obec Rastislavi-

ce z okresu Nové Zámky. Správcem značky je
Mikroregión RADOŠINKA. Výzvy pro zájemce
o udělení značky pro výrobky i služby vyhlašují jednou ročně. Termín příjmu žádostí pro
3. kolo byl 2. 10. 2015–2. 12. 2015. Přítomní se
zajímali především o získávání podpory pro

fungování značky a financování propagace
označených výrobků a služeb. Paní Zendulková je seznámila s projekty a dotacemi, které se jí podařilo získat pro podporu značení.
Zdůraznila, že nezbytná je dobrá spolupráce
s krajem.

Sokoli ve světě
Mezinárodní gymnastická federace pořádá
jednou za čtyři roky svátek i pro amatérské cvičence bez rozdílu věku, pohlaví a národní příslušnosti. Letos hostilo ve dnech 12.–18. 7. 2015
město Helsinky účastníky 15. Světové Gymnaestrády. Této akce se zúčastnilo přes 21 tisíc
cvičenců z 52 zemí celého světa. Ze Sokola Kralice se účastnilo osm cvičenců. Pátou největší
výpravou byla Česká republika s 835 cvičenci.
„Po ubytování nás čekala prohlídka hlavního
města Finska, Helsinek. V neděli 12. července
proběhlo slavnostní zahájení na Olympijském
stadionu. Při samotném nástupu na Olympijský stadion, jsme se vedle německé výpravy
cítili jako olympionici. Tohoto svátku gymnastického sportu se z české výpravy zúčastnilo
437 cvičenců České obce sokolské, 353 cvičenců České asociace sportu pro všechny a 30 cvičenců z asociace Univerzitního sportu.“
Od pondělí se na výstavišti v centru Messukeskus EXPO v osmi halách a na třech venkovních podiích uskutečnilo 640 vystoupení 250 skupin. Třináct velkých hromadných
skladeb bylo předvedeno na fotbalovém

Senioři se baví

stadionu SONERA, který stojí v těsné blízkosti
Olympijského stadionu. Naše skladba ČOS autorek Anny Jurčičkové a Heleny Peerové „Generations together - Generace společně“ byla
zařazena na samotný závěr a byla hodnocena
jako jedna z nejlepších. Tato skladba měla za
úkol pohybem propojit tři věkové generace,
tři koedukované skupiny, které cvičí společně
na jednu hudbu a na různý
pohybový obsah.
Novým formátem se stalo představení čtyř států na
„Národním odpoledni“. Česká republika, jedna za čtyř
zemí, se představila s programem „Proč bychom se
netěšili“, kde se téměř 200
cvičenců předvedlo od sokolské historie až po současnost nejen z pohledu
české gymnastiky.
Sobota 18. července
byla dnem loučení opět
na Olympijském stadio-

nu. V závěrečném slavnostním ceremoniálu
byla předána štafeta pro 16. světovou Gymnaestrádu v roce 2019. Ještě v nočních hodinách odlétaly výpravy z Helsinek a vracely se
domů s nezapomenutelným zážitkem.
Kraličtí Sokoli se zúčastnili již třetí Světové
Gymnaestrády.
Pavel Kolář

Program rozvoje venkova 2014–2016

Ač nejsou kraličtí senioři sdruženi v žádné
organizaci, dokážou se dobře bavit a aktivně žít. Jednou z více než třiceti akcí, které
uskutečnily v roce 2015, bylo i setkání u čaje
s paní Zlatuší Knollovou. Za vyprávění paní
Knollové senioři shlédli poutavý film z cesty
po Srí Lance. Při ochutnávce čajů se dověděli informace o pěstování čaje a životě tamních obyvatel.

První kolo PRV
Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole
příjmu žádostí z PRV 2014–2020 se konal
v Kralicích na Hané 8. 9. 2015. Seminář zahájil
krátkým proslovem náměstek pro řízení sekce společné zemědělské a rybářské politiky
EU Ing. Pavel Sekáč. Stručně zhodnotil obdo-

www.maspvvenkov.cz

bí čerpání 2007–2013. A zdůraznil pozitivní
i negativní zkušenosti, na základě kterých
bylo připraveno nové programové období.
Seminář informoval o vyhlášené 1. výzvě Programu rozvoje venkova a seznamoval žadatele s novými pravidly. Projektové žádosti bylo
možné podat do opatření.
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Druhé kolo PRV
V první polovině května 2016 proběhne
druhé kolo příjmu žádostí na projektová
opatření Programu rozvoje venkova ČR
na období 2014–2020. Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují.
Zveřejněna budou v únoru 2016.
M01 Předávání znalostí a informační
akce - opatření je rozděleno na dvě operace
1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce.
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - Žadatelem je mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň
k témuž dni nedosáhla věku 41 let. Žadatel
zahajuje činnost poprvé, pokud není déle
než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti
o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel. Podpora se poskytuje na realizaci čtyřle-

tého podnikatelského plánu, v rámci kterého
žadatel může realizovat výdaje související se
zemědělskou prvovýrobou.

ry, sportoviště a příslušného zázemí, dále na
nákup zařízení a vybavení pro výše uvedené
včetně nezbytné výpočetní techniky.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností
V rámci této operace budou podporovány
vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). O dotaci bude
moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to
na stavební obnovu či novou výstavbu provozovny včetně doplňujících výdajů jako součást
projektu, dále na pořízení strojů, technologií
a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo
rozvoj nezemědělské činnosti včetně základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Záměr a) Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.
Záměr b) Výstavba bioplynové stanice nebude vyhlášen.
8.3.1 Zavádění preventivních opatření
v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií v zemědělské výrobě

6.4.2 Podpora agroturistiky
O dotaci bude moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou výstavbu malokapacitního ubytovacího
zařízení (o kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše
40 lůžek) včetně stravovacího zařízení a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktu-

Národní dotace Ministerstva zemědělství pro rok 2016
Vláda 20. 11. 2015 schválila národní dotační programy pro zemědělství. Nejvíce prostředků bude směřovat do živočišné výroby
(1,6 miliardy korun). Mezi dotačními tituly
jsou nové, zaměřené na nákup plemenných

Název programu
pro rok 2016

zvířat, zlepšení životních podmínek zvířat
v chovech. Podpořena bude činnost potravinových bank, které snižují plýtvání s potravinami. Ke zvýšení turistické atraktivity
venkova a jeho oživení má podpořit program

Dotace
k hospodář.
výsledku
(neinvestiční)
(v tis. Kč)

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku (kapitálové výdaje)
(v tis. Kč)

Podpora vybudování kapkové
závlahy

20 500

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

60 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat

227 000

Nákup plemenných zvířat

20 000

Podpora ozdravování polních a
speciálních plodin

132 000

Genetické zdroje

70 000

Nákazový fond

18 000

1 100 000

Poradenství a vzdělávání

59 000

Podpora evropské integrace
nevládních organizací

12 000

na obnovu kulturních památek na venkově,
které neslouží k podnikání, ale jsou součástí venkovského života a tradic. Patří mezi ně
zejména drobné stavby. Přehled vyhlašovaných programu je uveden v tabulce.

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

12 000

Podpora zpracování zemědělských produktů

149 000

Podpora mimoprodukčních
funkcí rybníků

70 000

Udržování a obnova kulturního
dědictví venkova

36 000

Podpora mimoprodukčních
funkcí rybářských revírů

15 000

Podpora činnosti potravinových
bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

10 000

Podpora včelařství

80 000

Podpora na účast producentů
a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti

65 000

Podpora nadstandardní pohody
zvířat

70 000
1 958 000

500
Celkem

4 000

20 000

292 000

2 250 000
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