Zpravodaj 2021
Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou zpravodaj
společnosti Prostějov venkov. Najdete v něm
informace o dění za rok 2021 v oblasti dotací a realizace
naší strategie. Doufáme, že vás následující stránky
zaujmou a inspirují.
Kolektiv kanceláře MAS.

Programové období 2014-2020
Prostějov venkov o.p.s. v tomto programovém období
vyhlásila pět výzev PRV, deset výzev IROP a pět výzev
OPŽP. Na všechny aktivity uvedené v akčním plánu
(mimo projekty spolupráce MAS) již byla vypsána
alespoň jedna výzva. Ve všech vyhlášených výzvách
IROP a PRV byly podpořeny projekty. V rámci pěti výzev
MAS zaměřených na PRV bylo přijato 52 projektů. MAS
schválila k podpoření 40 z nich.

MAS podporuje cyklistiku
Naše MAS se nachází na Hané, která je rovinatou krajinou. V minulých letech zde bylo obcemi vybudováno několik
páteřních cyklostezek a rozvoj v této oblasti trvá. Okolí obcí vybízí k projížďkám na kolech a koloběžkách. Trendem
posledních let jsou elektrokola. To inspirovalo dvě obce k pořízení dobíjecích speciálních stojanů na kola, které
umožňují dobíjení elektrokol, ale také dalších zařízení, které je možné zapojit do USB. Je zde možné také dofouknout
pneumatiky u vestavěného kompresoru, nebo vyslechnout záznam obecních hlášení. V obci Bystročice je stojan
umístěn nedaleko sportovního areálu za sokolovnou. Vranovice-Kelčice stojan zabudovaly mezi restauraci u Toma a
dětské hřiště. Stojany byly financovány ze 4. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Prostějov venkov o.p.s..

Přehled výzev MAS pro rok 2021
Název výzvy
5. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. Programu
rozvoje venkova
Výzva č. 10 „MAS Prostějov venkov – IROP –
bezpečnost dopravy IV.

Vyhlášena

Příjem projektů do

Alokace vyhlášená

25.2.2021

29.3.2021

6.699 860

1.6.2021

7.9.2021

2 913 089,38

Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela, Mostkovice
Od roku 2012 měla obec Mostkovice připravenou projektovou dokumentaci
na vybudování cyklostezky kolem říčky Hloučela, která by navazovala na
cyklostezku z Prostějova a pokračovala přes obec Mostkovice do Plumlova.
Finanční náročnost stavby však nedovolovala zahájení prací pouze s využitím
obecního rozpočtu. Bylo víc než jasné, že bez rozdělení stavby na několik etap
a pomoci dotačních zdrojů se záměr neuskuteční. Po několika pokusech o
získání dotací se podařilo díky spolupráci MAS Prostějov venkov o. p. s. uspět
v rámci 4. Výzvy MAS. Výstavba cyklostezky byla rozdělena na několik etap. Po
získání příslušného rozhodnutí k povolení 1. etapy stavby a výběrovém řízení
na dodavatele byla v únoru 2020 zahájena její realizace. I přes nemalé
překážky se podařilo stavbu první etapy dokončit v srpnu 2020. Následovala
žádost o proplacení vybudované cyklostezky. Díky poskytnuté dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj obec vybudovala část cyklostezky v délce cca
850 m, která navazuje na cyklostezku z Prostějova na ul. Tichá a končí u silnice
II/150 Ohrozimská. Z celkových nákladů stavby jsme obdrželi finanční pomoc
ve výši 4.654.539,92 Kč. Dokončená první etapa cyklostezky Hloučela byla
kolaudačním rozhodnutím uvedena do provozu v únoru 2021.
Autor: Jitka Vánská

Zelenější krajina a obce
Vybudování příjemného prostředí pro život v obcích vedlo ke vzniku dvou projektů podpořených z výzev MAS OPŽP.
Obec Bystročice s podporou ITI vybudovala cyklostezku směřující na Nedvězí. Ta
vede mezi poli v místech bývalé polní cesty. Její levá strana byla osázena pásem
keřů v rámci projektu „Doprovodná zeleň cyklistické stezky Bystročice – Nedvězí“
z výzvy MAS OPŽP. Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny výsadbou
keřů a travnatých pásů. Zajistit bohatou potravní nabídku a úkryt pro živočichy,
kteří ji časem osídlí. Až keře vyrostou do konečné výšky, budou bránit náporům
bočního větru. Segmenty keřů se při výsadbě druhově opakují a střídají s volnými
místy, která budou sloužit pro volný výhled do krajiny. Zveme vás na příjemnou
procházku nebo projížďku touto cyklostezkou.
V rámci projektu „Revitalizace zeleně Vrbátky-Dubany- Štětovice“ došlo k nové
výsadbě stromů a keřů na veřejných prostranstvích. Doplněním výsadeb kolem
cest a dílčích částí obce došlo ke snížení prašnosti. Okrasné slivoně byly vybrány
protože připomínají tvarem ovocné stromy a netvoří pyl. Tím dochází k
zachovácní venkvoského charakteru a je brán zřetel na alergiky. Výsadby jsou dále
doplněny menšími kultivary javorů a dalšími vhodnými druhy dřevin. V Parkových
plochách keře zajišťují odclonění od okolí a tím příjemnější trávení odpočinku
v nich.

Prostějov venkov o.p.s., IČ 27693058
Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané

Podporujeme kulturní a spolkovou činnost
Několik projektů podpořených v rámci 4. výzvy PRV již zrealizovalo své záměry. V kulturním domě ve Výšovicích budete
nyní sedět na osmdesáti nových židlích prořízených v rámci projektu „Vybavení kulturního domu nábytkem“. Také
v Určicích bylo pořízeno 100 židlí z důvodu navýšení kapacity pro společenské akce v sále sokolovny z projektu
„Vybavení pro kulturní akce Určice“. „Modernizace obecního domu“ je název projektu v rámci kterého obec Skalka
vybavila zasedací místnost požární zbrojnice novými stoly a židlemi. Do společenské místnosti myslivecké chaty pořídili
ve Štětovicích 60 židlí, stoly, skříně a další vybavení v rámci projektu „Pořízení vybavení pro Myslivecký spolek Vrbátky“.
Všem realizátorům projektům přejeme, aby doba omezení skončila a jimi pořízené vybavení sloužilo hojným kulturně
společenským akcím.

PRV v roce 2021
V letošním roce proběhlo vyhlášení 5. výzvy PRV.
Kancelář MAS uspořádala semináře a prováděla
individuální proškolení žadatelů k této výzvě. Dále se
konaly konzultace vyplněných žádostí. Pracovníci MAS
provedli administrativní kontrolu a kontrolu
přijatelnosti projektů. Dále prováděli podpůrné práce
při hodnocení projektů výběrovou komisí a schvalování
programovým výborem. Všechny projekty z 5. výzvy
byly zaregistrovány na SZIF v řádném termínu do
3.6.2021. U 9 projektů již proběhlo i doplnění
požadavků zjištěných při administrativní kontrole SZIF.
Postupovala realizace projektů ze 4. výzvy PRV.

Pracovníci MAS se účastnili kontrol SZIF na místě
realizace. Posuzovali podklady předložených žádostí o
proplacení (ŽOP) a konzultovali doplnění požadavků
SZIF k dokumentům ŽOP. K 30.6.2021 podalo pět
žadatelů ŽOP. Proplaceny jsou 3 žádosti ve výši 231 792
Kč. Další žádost byla proplacena 7.7.2021. Obec
Stínava podala žádost o přezkoumání rozhodnutí SZIF o
neproplacení dotace na Přezkumnou komisi. V rámci 4.
výzvy PRV je závazkováno 859 598 Kč a proplaceno
317 319 Kč. Celkově je ve fichi Z4 Pro venkov
závazkováno 4 673 984 Kč a proplaceno 317 319 Kč.

Informace o přechodném období
Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) na základě
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2020/2220
vstupuje do dvouletého přechodného období.
Vzhledem k tomu, že ministerstvo zemědělství
stanovilo povinnost přidělit pro iniciativu LEADER 5 %
rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, dochází k navýšení finančních prostředků pro

opatření M19 – Podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEDER. Stávající alokace naší MAS bude na
základě rozhodnutí valné hromady navýšena o 3 124
900 Kč. Všechny prostředky budou rozděleny do
opatření Z1, Z2 a Z3 podle procenta dosavadního
závazkování prostředků v jednotlivých fichích.

Prostějov venkov o.p.s., IČ 27693058
Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané

Seznam podpořených žádostí v 5. výzvě PRV Prostějov venkov o.p.s. článek 20
Místo realizace NUTS 5

Název projektu

Stínava

Vybavení JSDH Stínava

Vícov

Vybavení učebny a výdejny MŠ Vícov

Prostějovičky

Pořízení vybavení pro kulturní akce obce Prostějovičky

Určice

Moderní škola - vybavení kmenových učeben a školní jídelny

Bystročice

Pořízení vybavení pro kulturní akce obce Bystročice

Mostkovice

Vybavení kmenové učebny ZŠ Mostkovice a vybavení pro požární sport SDH Mostkovice

Mostkovice

Vybavení sálu TJ Sokol Mostkovice

Plumlov

Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov

Seloutky

VYBAVENÍ PRO SDH SELOUTKY

Určice

Vybavení pro kulturní akce obce Určice a pro hasičský sport

Plumlov

Rekonstrukce hygienického zázemí ve spolkovém zařízení Hamry

Kralice na Hané

Rekonstrukce prostor sokolovny pro spolkovou činnost v Kralicích na Hané

Poradenství školám – Šablony
Vzhledem k rozdílným fázím realizace projektů šablon převažovaly individuální konzultace s jednotlivými školami. 24.2.
proběhly online dva semináře zaměřené na výzvu č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha. Na území MAS
bylo podáno 16 projektů na šablony III, z toho 15 bylo podáno ve spolupráci z MAS.

Výstavba chodníků v obci Určice v rámci projektu MAS

Fotografie z realizace projektu obce Určice s názvem Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Určice.
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, IČ: 27693058, Připravila: Ing. Ludmila Švitelová

