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Vážení
čtenáři,
realizace
Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje
území společnosti Prostějov venkov o.p.s.
je v plném proudu. Tento zpravodaj Vám
podává ucelený přehled o dění v MAS
za uplynulý rok.

Výzva Programu rozvoje venkova 2018
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 výzvy

11. 12. 2017

Ukončení příjmu žádostí

31. 1. 2018

Termín registrace na RO SZIF

24. 5. 2018

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

4 226 610 Kč

2

Z2 Investice do nezemědělských činností

19.1.b

3 992 800 Kč
8 219 410 Kč

Celková alokace výzvy

Do obou Fichí bylo podáno v součtu 10 projektů. Do hodnocení výběrovou komisí postoupily všechny projekty. Programový výbor navrhl
z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořit ve Fichi Z1 Investice do zemědělských podniků čtyři projekty. Převážná část záměrů
řešila nákup techniky, pouze jeden projekt se zaměřil na stavbu. Ve fichi Z2 Investice do nezemědělských činností byly podány čtyři
projekty. Navrženy k podpoření byly dva projekty. Od 24. 5. 2018 probíhá administrace projektů na SZIF. Všechny projekty, které měly
povinnost doložit podklady z výběrových řízení tak učinili v řádném termínu.

Seznam podpořených žádostí v 2. výzvě PRV Prostějov venkov o.p.s.
Článek PRV

Název žadatele

Místo realizace projektu NUTS 5

Název projektu

Fiche č.

19.1.b)

BEDECOS s.r.o.

Kralice na Hané

Vybavení firmy

Z2

19.1.b)

Přidal s.r.o.

Kralice na Hané

Stroje pro kovovýrobu

Z2

17.1.a)

Ing. ZLATA MÁDROVÁ

Vrbátky - Štětovice

Koupě rozmetadla hnojiv
a přepravníku balíků

Z1

17.1.a)

Hospodářské družstvo Určice, družstvo

Určice

Horizontální hala

Z1

17.1.a)

FARM SELECT s.r.o.

Dobrochov

Nákup rozmetadla hnojiv

Z1

17.1.a)

ZD Klenovice na Hané, družstvo

Klenovice na Hané

Zefektivnění sklizně slámy

Z1

MAS
Prostějov
venkov
o.p.s.
podporuje i projekty malých firem
a živnostníků zaměřené na výrobu
a služby ve vyjmenovaných činnostech
CZ NACE dle Pravidel PRV. Jeden z příkladů
ukazují následující fotografie, jedná se
o nakoupení strojů v rámci projektu „Stroje
pro kovovýrobu“ podpořeného v rámci
2. výzvy Programu rozvoje venkova naší
MAS.

www.maspvvenkov.cz
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Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2018
Již v prosinci 2017 došlo k vyhlášení tří výzev z programového rámce IROP pro rok 2018. Dvě výzvy jsme modifikovali z důvodu nepřipravenosti
technické dokumentace projektů. Ukončení příjmu žádostí bylo u čtvrté výzvy posunuto na 15.9.2018 a u páté výzvy na 30.6.2018.
Název výzvy

Dotace Kč

Vyhlášení

Ukončení příjmu

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

4 579 997,50 15.12.2017

28.2.2018

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

4 750 000,00 15.12.2017

15.9.2018

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

3 150 000,00 15.12.2017

30.6.2018

O třetí výzvu byl v území zájem. Bohužel
po zpracování rozpočtů museli žadatelé
z důvodu finanční náročnosti (pohybující se
v řádu 10 až 15 milionů Kč) podat projekty
do ITI nebo celonárodní výzvy. V 3. výzvě
IROP MAS jsme přijali jeden projekt, který

vyčerpal vyhlášenou alokaci. Tato výzva
byla zaměřena v aktivitě A na investice
do infrastruktury škol a školských zařízení
pro
základní
vzdělávání
zapsaných
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu
vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry

Cílem páté výzvy IROP bylo prostřednictvím investic zajištění
bezpečnosti dopravy pro chodce rekonstrukcí, modernizací či novou
výstavbou chodníků podél silnic I., II. a III. třídy, nebo výstavba
podchodů či lávek pro chodce přes komunikace a železniční dráhu.

Podpořené projekty IROP 2018
Výzva IROP
Název žadatele

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“.

Tato výzva byla vyhlášena ve vazbě na nadřazenou výzvu ŘO IROP
č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty SCLLD“. Přihlásil
se do ní jeden žadatel, a celkovou vyhlášenou alokaci nevyčerpal,
proto budeme vyhlašovat opatření i pro další rok.

Místo realizace

Název projektu

Dotace Kč
4 579 997,50 Kč
4 750 000,00 Kč

3

Obec Bedihošť

Obec Bedihošť

Oživlá půda

4

Obec Mostkovice

Obec Mostkovice

5

Obec Bystročice

Obec Bystročice

Cyklostezka Mostkovice
Zvýšení bezpečnosti chodců
v obci Bystročice

1 315 555,23 Kč

Rozšíření SCLLD o programový rámec OPŽP
V první polovině roku 2018 MAS Prostějov venkov přijala nabídku Řídícího orgánu OPŽP na rozšíření strategie o tři nová opatření Operačního
programu životní prostředí:
1. Realizace ÚSES – 1 000 000 CZV se 100%
dotací

2. Protierozní opatření – 250 000 CZV
s 80% s dotací v celkové výši 200 000 Kč

Toto opatření je zaměřeno na zakládání
a obnovu funkčních krajinných prvků
a struktur (ÚSES) a realizaci interakčních
prvků. Projekty budou
vyházet
z územních plánů a realizace může
probíhat jen na nelesních pozemcích.
Vhodné aktivity jsou například plošné
výsadby stanovištně vhodných stromů
a keřů, nebo zakládání a obnova
extenzivních sadů starých krajových
odrůd stromů, či liniové výsadby. Cílem
je zvýšení ekologické stability krajiny,
zlepšení vodního režimu, propustnosti
krajiny a přírodně blízkých společenstev.

Jedná se o protierozní opatření
zamezující vodní a větrné erozi, plynoucí
z komplexních studií. Opatření mají být
zaměřena na zpomalení povrchového
odtoku vody, protierozní ochranu
a adaptaci na změnu klimatu. Návrhy
některých opatření lze nalézt na portálu
voda v krajině. Jedná se například
o průlehy, hráze, terasy, svodné příkopy,
obnovu a zakládání větrolamů. Cílem je
ochrana půdy.

3. Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně 14 665 000 s 60% dotací
v celkové výši 8 799 000 Kč
Opatření si klade za cíl zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech. Jedná se o zakládání
a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně.
Mimo klasickou uliční a sídlištní zeleň
lze obnovit i veřejnosti přístupné parky,
zahrady, hřbitovní zeleň, stromořadí
apod. Lze realizovat na plochách, které
jsou v územním plánu uvedeny jako
zeleň.

MAS zpracovala aktualizaci své strategie, podala žádost o její změnu a byla podpořena ve výši 9 999 000 Kč. Vyhlášení první výzvy proběhlo
v listopadu, nyní probíhá příjem žádostí. Pro rok 2019 budou připraveny tři výzvy, ve kterých se objeví všechna tři opatření. Zájemci mohou
své záměry konzultovat již nyní. Okruh žadatelů je zde široký, mimo obce mohou žádat například i neziskové organizace a fyzické osoby
podnikající. Více podrobností naleznete ve výzvách a Pravidlech pro žadatele a příjemce OPŽP.
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Plánované výzvy PRV, IROP a OPŽP pro rok 2019
Programový výbor ve spolupráci s kanceláří MAS připravuje pro následující rok výzvu zaměřenou na investice do zemědělství a investice
do nezemědělských činností. Výzvu nyní připomínkuje nadřízený orgán (SZIF). Vyhlášení je plánováno v na začátku roku 2019.

Číslo Fiche
Název Fiche
F1
Z1 Investice do zemědělských podniků
F2

Z2 Investice do nezemědělských činností

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice
do zemědělských podniků

Alokace pro 1. výzvu
334 910 Kč

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 849 210 Kč

Plánované Investiční dotace v rámci IROP jsou uvedeny níže.
Podrobnosti k výzvám jsou zveřejněny na webových stránkách MAS http://www.maspvvenkov.cz/sclld/
Výzva č. 6 MAS Prostějov venkov o.p.s.–
IROP – Bezpečnost dopravy II.
Je zaměřena na aktivitu bezpečnost
dopravy:
Rekonstrukce, modernizace a výstavba
komunikací pro pěší
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 		
1.11.2018 v 8:00 hod
Datum a čas ukončení příjmu projektů:
1.4.2019 v 12:00 hod
Alokace výzvy MAS (CZV) 1 973 295, 00 Kč
7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.
– IROP – infrastruktura pro základní
vzdělávání-O3 Investice do školství-III.
Je zaměřena na aktivitu Infrastruktura
základních škol:
• Stavby, stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění na trhu práce
v klíčových kompetencích (komunikace

v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory).

9. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. –
OPŽP – Realizace ÚSES I.

• Rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol.

Je zaměřena na realizaci ÚSES – založení
biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení
funkčního stavu biocenter a biokoridorů
ÚSES.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 		
1.11.2018 v 8:00 hod

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 		
31.1.2019 v 12:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu projektů:
1.4.2019 v 12:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu projektů:
2.10.2019 v 12:00 hod

Alokace výzvy MAS (CZV)

Alokace výzvy MAS

844 007,00 Kč

1 000 000,00 Kč

8. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. –
OPŽP – Protierozní opatření I.

11. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. –
OPŽP – Realizace sídelní zeleně II.

Je zaměřena na podporu opatření zamezující
vodní a větrné erozi.

Je zaměřena na zakládání a obnovu
funkčně propojených ploch a prvků veřejně
přístupné sídelní zeleně.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 		
31.1.2019 v 12:00 hod
Datum a čas ukončení příjmu projektů:
2.10.2019 v 12:00 hod
Alokace výzvy MAS

200 000,00 Kč

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 		
31.1.2019 v 12:00 hod
Datum a čas ukončení příjmu projektů:
2.10.2019 v 12:00 hod
Alokace výzvy MAS

8 799 000,00 Kč

MAS podpořila ZŠ Vrbátky
Projekt REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ
BEZBARIÉROVOSTI, realizovaný na Základní škole Zdeny Kaprálové
Vrbátky, si kladl za cíl zmodernizovat odborné učebny v hlavní
budově ZŠ tak aby odpovídaly současným trendům ve výuce a zajistit
jejich bezbariérovou přístupnost. V rámci projektu byla provedena
rekonstrukce a bylo pořízeno vybavení počítačové učebny včetně
kabinetu, jazykové učebny a žákovské kuchyňky. Bezbariérovost
budovy zajišťuje nový chodník, který vede z ulice přes dvorní trakt,
prvního podlaží je nově dostupné plošinou. Součástí projektu jsou
i úpravy venkovního prostranství školy.
www.maspvvenkov.cz
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Poradenství školám – Šablony I a II
MAS poskytuje od roku 2016 bezplatné
poradenství školám při realizaci projektů
zjednodušeného vykazování OPVVV (výzvy
č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I a č.
02_18_063 - Šablony II). Do výzvy šablon
I se z území MAS zapojilo sedmnáct
mateřských a základních škol. Celkově byly
podány projekty v hodnotě 8 250 000 Kč.
Vzhledem ke dvouletému trvání jsou

některé projekty ještě v běhu, několik jich
ale už ukončilo realizaci. Na ně pak navazují
projekty šablon II. Školy, které nerealizovaly
šablony I mají také možnost se zapojit.
V našem území byly prozatím schváleny tři
navazující projekty a jeden projekt školy,
která nerealizovala, v součtové hodnotě
2 500 000 Kč. Další jsou ve fázi plánování
a lze očekávat větší množství podaných

projektů oproti šablonám I. Mělo by také
dojít k navýšení hodnoty projektů a to
z důvodu nastavení výzvy, která je oproti
šablonám I štědřejší a také nově možnosti
čerpání finančních prostředků na školní
družiny, ZUŠ a další subjekty zájmového
a neformálního vzdělávání.

Projekt Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov
Reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595
Všechny školy na území naší MAS se
zapojily do projektu MAP II. Ten je
zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné
péče, předškolního, základního, zájmového
a neformálního vzdělávání. Navazuje
na projekt Místní akční plán školství v SO
ORP Prostějov (MAP I), který nastartoval
pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů
napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt
umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci,

evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP
II navíc oproti MAP I řeší i implementace
aktivit, které aktéři ve školství budou
realizovat na základě potřeb uvedených
ve Strategickém rámci MAP I. Podporuje
vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci
a zprostředkovává společné strategické
plánování u zapojených partnerů. Současně
realizací těchto aktivit je podpořeno
i strategické plánování ve školách s vazbou
na místní akční plán.

Nositelem projektu je MAS Region HANÁ,
na realizaci projektu se podílejí místní
akční skupiny MAS Hanácký venkov, MAS
Hanácké Království, MAS Prostějov venkov
a město Prostějov.

Propagační a informační akce

Tisková konference k aktivitám MAS ve školství

Propagační a informační akce o SCLLD Prostějov venkov o.p.s.
proběhla 16. 6. 2018 od 13.00 hod ve Skalce na fotbalovém hřišti.
Na místě se potenciální žadatelé dozvěděli informace k plánovaným
i uzavřeným výzvám IROP, PRV a OPŽP, které jsou realizovány v rámci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti
Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020+. Bylo možné konzultovat
konkrétní záměry a jejich vhodnost pro naše výzvy. K nahlédnutí
byly informační materiály k výzvám MAS Prostějov venkov o.p.s.

10. 10. 2018 v 10.00 proběhla v Olomouci v budově Krajského
úřadu Olomouckého kraje tisková konference k aktivitám MAS
ve školství. I naše MAS zde přispěla svými úspěchy. Z naší strany se
jednalo o představení projektů IROP MAS uskutečněných v rámci
realizace naší Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Dále
byly za naši MAS představeny aktivity prováděné v rámci animace
zjednodušených projektů (tzv. šablon I a II). Jsme rádi, že tato tisková
konference zaujala a výstupem byly nejenom novinové články, ale
i reportáž v TV MORAVA.

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 a sazba: JOLA, v.o.s., Tisk: JOLA, v.o.s. - Kostelec na Hané
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