okolo
2017

Zpravodaj 2017
Vážení čtenáři, v letošním roce jsme po více
než čtyřletých přípravách začali realizovat
naši Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje území společnosti Prostějov venkov
o.p.s. Do našich výzev byly podány první
projekty. Poděkování patří celé členské základně, správní radě i výborům. Cesta k podpoření strategie byla dlouhá a nelehká. Nyní
se pokoušíme využít přidělené prostředky co
nejlépe.

MAS

zpravodaj
místní akční
skupiny
www.maspvvenkov.cz

Výzvy Programu rozvoje venkova 2017
Využili jsme zkušeností z realizace Programu
rozvoje venkova z minulého programového období a jako první jsme připravili výzvu

pro zemědělce a drobné podnikatele z PRV.
V tomto roce jsme v lednu vyhlásili společnou výzvu pro obě opatření s alokací viz. níže.

Vyhlášení výzev

17. 1. 2017

Ukončení příjmu žádostí

14. 2. 2017

Termín registrace na RO SZIF

14. 6. 2017

Seznam vyhlášených Fichí a jejich alokace
Číslo Fiche

Název Fiche

Článek Pravidel pro operaci 19.2.1 Plánovaná alokace na výzvu

1

Z1 Investice do zemědělských podniků

17.1.a

3 500 000 Kč

2

Z2 Investice do nezemědělských činností

19.1.b

3 000 000 Kč

Celková alokace výzvy
Ve Fichi Z1 Investice do zemědělských podniků mohli žadatelé podat projekty zaměřené na nákup mobilních strojů, stacionárních
technologií pro rostlinnou i živočišnou výrobu a rekonstrukce zemědělských staveb. Fiche Z2 Investice do nezemědělských činností

6 500 000 Kč

se zaměřila na podporu drobného podnikání
ve vyjmenovaných činnostech prvovýroby
a cestovního ruchu. Podáno do obou Fichí
bylo celkem 9 projektů. Do hodnocení výběrovou komisí postoupilo 7 projektů. Programový výbor schválil k podpoření všech

7 projektů. Od 14. 6. 2017 probíhá administrace projektů na SZIF. Všechny projekty, které
měly povinnost doložit podklady z výběrových řízení tak učinili v řádném termínu.

Seznam žádostí schválených v 1. výzvě
PRV Prostějov venkov o.p.s.

Číslo

Název žadatele

IČ

Místo realizace
projektu NUTS 5

Název projektu

Fiche č.

V01-17-01

FARM SELECT s.r.o.

27730930

Dobrochov

NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU PRO PŘEPRAVU ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Z1

V01-17-02

ZD Klenovice na
Hané, družstvo

49453050

Klenovice na Hané

Pořízení traktorových přívěsů

Z1

Číslo

Název žadatele

IČ

Místo realizace
projektu NUTS 5

Název projektu

Fiche č.

V01-17-03

Luňáček Radim

76498751

Vícov

Pořízení kontejnerového nosiče a čelního
nakladače k malotraktoru

Z1

V01-17-04

Luňáček Radim

76498751

Vícov

Pořízení mobilního štěpkovače

Z2

V01-17-06

Tesárek Svatopluk

45439761

Výšovice

Rekonstrukce střechy provozovny

Z2

V01-17-07

BEDECOS s. r. o.

28298977

Krumsín

Rozšíření strojového parku

Z2

V01-17-09

J & B Běliska, s.r.o.

25567438

Plumlov

Prosklená veranda a vířivka v Pensionu Ve
Mlýně v Plumlově

Z2

Místní akční skupina Prostějov venkov dokončila realizaci
projektu Místní akční plán školství
V loňském roce jsme zahájili realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, jehož cílem bylo vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci
aktérů v oblasti vzdělávání, a to na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. Projekt byl realizován ve
spolupráci se Statutárním městem Prostějov
a MAS působícími na tomto území, tedy MAS
Hanácký venkov, MAS Moravský kras a Regionem HANÁ.
Místní akční plán (MAP) si kladl za cíl zlepšit
kvalitu vzdělávání tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což znamená společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických
problémů a potřeb. Spolupráce uvedených
v dlouhodobém horizontu k systémovému
zlepšení řízení mateřských a základních škol

2

prostřednictvím začleňování dlouhodobého
plánování, orientací na kvalitní a vzdělávání,
ke zlepšení spolupráce v území a využívání
místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj
vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.
Během dvacetiměsíční realizace se tak podařilo uspořádat 12 setkání se zřizovateli,
řediteli, žáky, dětmi, a to včetně výjezdních
setkání v zahraničí. Dále 26 vzdělávacích akcí
pro učitele, zřizovatele a další aktéry, např.:
Problémový žák a spolupráce školy s rodinou
(PhDr. Jan Svoboda), workshopy Aktuální
právní úprava v praxi pro ZŠ či MŠ (PhDr. Mgr.
Monika Puškinová, Ph.D.), workshopy PPP
pro pedagogy MŠ a ZŠ a sdílení dobré praxe
žákovských parlamentů. V neposlední řadě
je potřeba zmínit i různé motivační soutěže pro děti a žáky. Prostřednictvím projektu
bylo taktéž množství škol zapojeno do inci-

ativy Milion ovocných stromů, kterou využijí
v rámci environmentální osvěty.
Výstupem projektu je pak dokument, který
analyzuje potřeby území v oblastí vzdělávání a navrhuje roční akční plán obsahující konkrétní aktivity spolupráce pro školy
a další vzdělávací aktéry. Projekt byl dokončen
31. října tohoto roku a ve velmi brzké době
na něj naváže projekt MAP II, který se zaměří na realizaci aktivit a opatření, které byly
v rámci stávajícího MAP navrženy. Využitím
ročních akčních plánů tak dojde k realizaci
aktivit, které si území samo navrhlo a označilo za prioritní. Financování návazných projektů je zajištěno až do r. 2023.
Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044
Autorem přiložených fotografií k tomuto článku je
Kateřina Karhanová
autorem článku je Mgr. Jiří Hrubý

www.maspvvenkov.cz

Výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu 2017
V roce 2017 došlo k vyhlášení dvou výzev na
příjem projektů z programového rámce IROP
a mírou podpory 95% z max. celkových způsobilých výdajů 5 mil Kč..
První výzva IROP MAS byla zaměřena v aktivitě A na investice do infrastruktury škol
a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. V rámci
aktivity B mohly být podpořeny projekty
zaměřené na infrastrukturu pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání. Jednalo se o školy a školská zařízení, střediska
volného času, domy dětí a mládeže, školní
družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na
realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Projektové
záměry musely být v souladu s Místním
akčním plánem vzdělávání. Tato výzva
byla vyhlášena ve vazbě na nadřazenou
výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty SCLLD“.

Název výzvy

Alokace Kč

1. výzvy MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3
Investice do školství-I.

8 700 000

2. Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do
sociální infrastruktury-I.

8 700 000

Vyhlášení výzev

27.4.2017

Ukončení příjmu žádostí v MS2014+

14.7.2017

Předání projektů na závěrečné ověření způsobilosti CRR a ŘO

21.9.2017

Projekty se musely zaměřit na:
a) zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích:
•
komunikace v cizích jazycích,
•
přírodní vědy,
•
technické a řemeslné obory,
•
práce s digitálními technologiemi
b) budování bezbariérovosti – samostatně
způsobilé jen v aktivitě na investice do infrastruktury škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání
c) zajištění vnitřní konektivity a připojení
k internetu – způsobilé jen v aktivitě na investice do infrastruktury škol a školských zařízení
pro základní vzdělávání

Cílem druhé výzvy IROP bylo prostřednictvím investic zajistit dostupné nájemní
sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým
sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v MAS. Nástrojem dosažení
tohoto cíle je pořízení bytů formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního
bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení. Výzvy MAS jsou tzv. podřízené
výzvy. Tato výzva byla vyhlášena ve vazbě
na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty
SCLLD“.

Výsledný seznam pořadí projektů dle bodového zisku 1. výzvy MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I.“
Č

Název žadatele

IČ

Místo realizace

Název projektu

Splnil/Nesplnil bodovou
hranici

Dotace Kč

1

Obec Vrbátky

00288934

Obec Vrbátky

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ
ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI

splnil

3 950 000 Kč

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výzvě

8 700 000 Kč

Zbývá

3 950 000 Kč

Výsledný seznam pořadí projektů dle bodového zisku 2. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I.
Č

Název žadatele

IČ

Místo realizace

Název projektu

Splnil/Nesplnil bodovou
hranici

Dotace Kč

1

Obec Určice

00288870

Obec Určice

Sociální bydlení v obci Určice

splnil

3 194 144,15

2

Městys Kralice na
Hané

00288390

Městys Kralice na
Hané

Změna části bývalého zámku na vstupní byty

splnil

4 750 000

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výzvě

8 700 000 Kč

Součet

7 944 144,15

Zbývá

755 855,85

V obou výzvách bylo možné rozdělit dotaci ve výši 8 700 000 Kč, projekty odčerpaly jen část alokace, zbývající prostředky budou převedeny
do následujících výzev.

www.maspvvenkov.cz
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Plánované výzvy pro rok 2018
Programový výbor ve spolupráci s kanceláří MAS připravuje pro následující rok výzvy
PRV zaměřené na investice do zemědělství a
investice do nezemědělských činností. Jejich
vyhlášení je plánováno na 11.12.2017 s uza-

vřením příjmu žádostí 31.1.2018. K této výzvě
připravuje kancelář MAS seminář pro žadatele 12.12.2017. Plánované Investiční dotace v
rámci IROP jsou uvedeny v následující tabulce. Výzvy nyní připomínkují nadřízené orgá-

Název výzvy MAS, popř. číslo

ny SZIF, CRR a MMR. Po jejich schválení budou zveřejněny na webových stránkách MAS
http://www.maspvvenkov.cz/sclld/

Aktivita

Termíny

3.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní Infrastruktura základních škol; Infravzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání struktura pro zájmové, neformální a cemládeže-O3 Investice do školství-II
loživotní vzdělávání

Vyhlášení 15.12.2017
Uzavření 28.2.2018

4.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I.

Výstavba cyklostezek

Vyhlášení 15.12.2017
Uzavření 16.4.2018

5.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy-I.

Bezpečnost;

Vyhlášení 15.12.2017
Uzavření 16.4.2018

Poradenství školám – Šablony
MAS poskytuje již druhým rokem bezplatné poradenství školám při realizaci projektů z výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

– Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do této výzvy se
z území MAS zapojilo 17 mateřských a základních škol. Celkově byly podány projekty
v hodnotě 8 283 578 Kč. Všichni zapojení

projevili zájem o poradenství ze strany MAS
při podávání nebo realizaci těchto projektů,
což považujeme za velký úspěch.

Zpravodaj „OKOLO MAS“ vydává Místní akční skupina Prostějov o.p.s.; sídlo: Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané; tel.: 724 788 131,
www.maspvvenkov.cz, maspvvenkov@seznam.cz.
IČ: 27693058, Připravila: Ing. Ludmila Švitelová (maspvvenkov@seznam.cz), náklad 400 ks.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.
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