Zemědělci již realizovali projekty 6. výzvy
Název projektu:

Univerzální secí stroj

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:

ZD Klenovice na Hané
Klenovice na Hané
800 000 Kč

Secí stroj s pasivním nářadím pro přípravu půdy zajis6 moderní technologii se6 i do nepřipravené půdy bez orby přímo do strniště a 6m minimalizaci polních operací. Samostatné secí botky umožní se6 s kopírováním nerovného
terénu pole a 6m stabilní hloubku se6 a rovnoměrné vzcházení plodin.

Název projektu:
Žadatel:
Místo realizace:
Celkové náklady:

Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice
Milan Indrák
Štětovice
120 000 Kč

Rozmetadlo využívá moderní technologie snímání pojezdové rychlos.
V návaznos na aktuální pracovní rychlost snímanou radarem dávkuje ovládací počítač QUANTRONE – E hnojivo na pole. Šetrnost zajišťuje i zařízení pro hraniční rozmetání TELIMAT.
Název projektu:
Žadatel:
Místo realizace:
Celkové náklady:

Rozmetadlo průmyslových hnojiv
Zdeněk Spurný
Vrbátky
90 000 Kč

Rozmetadlo průmyslových hnojiv je vybaveno systémem CALIBRATOR ZURF
umožňujícím plně automackou kalibraci podle úbytku hnojiva v poměru k rychlos
pojezdu. Opět se jedná o moderní stroj, který díky systémům přesného dávkování
hnojiva šetří životní prostředí.
Název projektu:
Žadatel:
Místo realizace:
Celkové náklady:

Čis-čka a skladování obilí Dětkovice
Hospodářské družstvo Určice
farma Dětkovice
800 000 Kč

Náplní projektu bylo vybavení farmy novou
technologií pro čištění zrna a v návaznos odpovídající kapacitou skladovacích prostor. Stávající budova byla izolována pro vlhkos, vybavena větracími kanálky v podlaze a venlačním zařízením tak aby podmínky skladování
zrnin vyhovovaly současným normám.

Stalo se ...
Poznávací cesta do Parlamentu
Společnost Prostějov venkov o.p.s. ve
spolupráci se Svazkem obcí Prostějov venkov uspořádala 12. září poznávací cestu
do budovy Senátu ČR a Poslanecké sněmovny ČR. Cesty se zúčastnili zástupci jednotlivých obcí v rámci svazku Prostějov –
venkov. S fungováním obou instucí nás
seznámila Jarmila Malánová. Na cestě zpět
jsme navš6vili obec Jevany, kde jsme krátce pohovořili se starostou obce nad aktuálními tématy.

Nová energie pro regionální značku
Projekt pokračoval organizací jednotlivých jarmarků regionálních výrobků a to
v Dřevohoscích 28. července a
v Příkazech 15. září, kde se místní občané
seznamovali nejen s regionálními produkty
z Moravy, ale i ze Slovenska. V Příkazech
byla navíc možnost navš6vit soubor lidových staveb s výkladem nebo spatřit ukázku lidových řemesel jako je kovářství atp.
Oba jarmarky měly tradiční doprovod
v podání lidových pěveckých a tanečních
souborů.

Dožínky Ol. kraje v Prostějově
Účastnili jsme se Dožínek Olomouckého
kraje v Prostějově, které pořádala Krajská
agentura pro zemědělství a venkov, Olomoucký kraj a Agrární komora Olomouckého kraje. Ve Smetanových sadech proběhlo
mj. i setkání zemědělců a zástupců obcí z
Ol. kraje, probíhala diskuze o zemědělství a
venkově v kraji, a to za účas partnerů
CSV. Na náměs6 T. G. Masaryka došlo k
předání dožínkového věnce hejtmanovi
Olomouckého kraje Marnu Tesaříkovi a
nejlépe hospodařícím zemědělcům okresů
kraje. Účinkoval zde též národopisný soubor Klas z Kralic na Hané.

Zpravodaj „OKOLO MAS“ k realizaci Strategického plánu Leader regionu Prostějov venkov 2007-2013 vydává Místní akční skupina
Prostějov venkov o. p. s.; sídlo: Masarykovo náměs6 41, 798 12 Kralice na Hané; tel.: 724 788 131, www.maspvvenkov.cz, maspvvenkov@seznam.cz. IČ: 27693058. Připravili: Jiří Hrubý (j.8@centrum.cz) a Ludmila Švitelová (maspvvenkov@seznam.cz). Náklad
6500 ks. Zlom a sk: Machovský mapy s.r.o. Evidenční číslo sku je MK ČR E 19944.

Vážení čtenáři, blíží se závěr roku a pomalu bude končit programovací období 2007 - 2013. Využijte příležitos& získat dotace na
Vaše ak&vity a jako inspiraci považujte projekty podpořené doposud, o kterých se dočtete v tomto čísle Zpravodaje. Přeji Vám hezké
a ničím nerušené vánoční období a úspěšný rok 2013.
Antonín Frgal, předseda správní rady

MAS Prostějov venkov propagovala region na Zemi živitelce
Společně s dalšími šes místními akčními skupinami z Olomouckého kraje jsme
na 39. ročníku agrosalonu Země živitelka v
Českých Budějovicích na přelomu srpna a
září prezentovali práci v regionu a výstupy
projektů našich žadatelů. Národní síť místních akčních skupin ČR, o.s. společně se
Spolkem pro obnovu venkova a ministerstvem zemědělství zajisli nově prostory
v pavilonu „Z“. Vystavovali jsme i výrobky
oceněné značkou HANÁ regionální produkt.
Nedílnou součás6 programu byl Večer
venkova, na kterém navš6vil všechny
stánky MAS ministr zemědělství Petr
Bendl. V rámci Večera venkova byly též
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže
„Nejkrásnější fotograﬁe z území MAS“
pořádané Národní sí6 MAS ČR, o.s. Vítěznou fotograﬁí v kategorii Lidé se stala momentka pana Hušky, nazvaná „Vypuštěná

v ČR“, zaměřený na podporu a plánování
dotací pro období EU 2014–2020. Ministr
pro místní rozvoj Kamil Jankovský informoval o podstatném snížení počtu operačních programů. Nynější Regionální operační programy zřejmě nahradí Integrovaný operační program (IROP). Počet, struktura a řízení jednotlivých operačních programů je předmětem intenzivního vyjednávání mezi jednotnými ministerstvy.
Ministr informoval i o omezení některých
národních
dotačních
tulů
v souvislos se schválením nového zákona
o rozpočtovém určení daní RUD. Omezení
se bude týkat i soutěže Vesnice roku. Pan
Vítězná fotograﬁe p. Hušky
Kavala naopak apeloval, aby se všichni
Oběma autorům děkujeme za zaslané přítomní zasadili o zachování krajských
fotograﬁe.
POV v současném rozsahu, protože RUD
Odborný program představovaly nebyl posílen na úkor krajských ﬁnancí.
zejména semináře. Jedním z nich byl i
seminář SPOV „Podpora rozvoje venkova
přehrada aneb konec vodníků na Plumlově?“ a zároveň byla vyhlášena jako nejlepší fotograﬁe celé soutěže. V kategorii
Příroda uspěla fotograﬁe „Malebná krajina Prostějovska“ od pana Pacholíka.

Projekty spolupráce: Kniha základ života a Svědkové minulosJak jsme Vás již informovali v minulém je v plném proudu. V rámci projektu byly
čísle Zpravodaje, byly oba projekty spolupráce s MAS Střední Haná o.p.s. podpořeny. Souhrnná výše rozpočtů obou projektů spolupráce činí 2,6 mil. Kč, přičemž
přibližně polovina těchto prostředků je
určena pro využi6 na území MAS Prostějov venkov. Realizace projektu Svědkové
minulos byla odložena na jaro 2013 a v
současnos se řeší záležitos týkající se
majetkových vztahů k jednotlivým památSnímek z tvůrčí dílny ve S3navě
kám.
Realizace projektu Kniha základ života zakoupeny lisovací stroje, vyřezávací ša-

blony a vytlačovací kapsy, které našly své
využi6 při tvůrčích dílnách pro dě (21. 9.
ve S6navě, 3. 11. v Prostějovičkách a 10.
11. ve Skalce).
Příjemné setkání se seniorkami proběhlo 1. 11. v knihovně Vícov a další nás
čeká 5. 12. v Soběsukách. Zapojené knihovny speciﬁkovaly své požadavky na nábytek a nyní probíhá výběr zhotovitele.
Věříme, že se podaří zrealizovat veškeré
akvity do konce roku 2012, případně
počátkem příš6ho roku.

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

Osmá výzva Leader

Podpořené projekty žadatelů z 5. výzvy

Stalo se ...
Fes-val na Podhradí

Nebývalý zájem projevili žadatelé o 8. Výzvu Leader, kterou vyhlásila Prostějov venkov o.p.s. v rámci 17. kola Programu rozvoje
venkova ČR 2007 – 2013. Přijato bylo cekem 23 projektů v rámci pě vyhlášených ﬁchí (viz tabulka). Bohužel celková alokace
4 751 475 Kč nestačila pokrýt zájem všech žadatelů, kteří podali projekty ve výši 6 143 661 Kč dotací. K podpoření tak bylo vybráno
18 projektů s celkovou hodnotou požadované dotace 4 748 504 Kč. Nerozděleno zůstalo 2 970 Kč, které 6mto přesouváme do další
výzvy. Velký zájem žadatelů potvrdila i dobrovolná veřejná prezentace projektů, na které téměř všichni žadatelé představili svůj
projekt členům výběrové komise.
Podpořené projekty 8. výzvy
Název projektu
Fiche 2 Podpora nezemědělského podnikání
Nákup štěpkovače a řezacího šrotovníku
Fiche 4 Občanské vybavení a služby
Sportujeme v příjemném prostředí
Rekonstrukce dětského hřiště v Seloutkách
Vrhačky terčů a další vybavení mysliveckého sdružení
Obec Ohrozim - dětské hřiště a doprovodné akvity
Rekonstrukce obecní budovy
Vybavení základní a mateřské školy Bystročice
Fotbal hrajem po zemi, potřebujem zázemí
Výměna střešní kryny a vrat hasičské zbrojnice
Celkem
Fiche 5 Kulturní dědictví
Oprava kostela - Obnova nátěru střechy
Oprava sanktusníku na kostele sv. Bartoloměje Klenovice na Hané
Oprava čás střechy kostela sv. Bartoloměje v Krumsíně
Celkem
Fiche 6 Cestovní ruch
Obnova střechy a fasády na penzionu Ve Mlýně
Fiche 7 Podpora drobného podnikání
Vybudování topení a rozšíření technologie
Pořízení briketovacího lisu
Pořízení briketovacího lisu, šrotovníku a přístřešku pro
tyto technologie
Vybavení stanice emisní kontroly
Nákup čelního nakladače
Celkem

Žadatel

Místo realizace
Krumsín

132 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Vícov
Obec Seloutky
Myslivecké sdružení Haná Kralice na
Hané, o.s.
Obec Ohrozim
Obec Čelčice
Obec Bystročice
FK Skalka 2011
Obec Bedihošť

Vícov
Seloutky

196 137 Kč
219 515 Kč

Klopotovice

243 900 Kč
365 666 Kč
369 909 Kč
369 000 Kč
238 500 Kč
316 980 Kč
2 319 607 Kč

Římskokatolická farnost S6nava
Římskokatolická farnost Klenovice na
Hané

S6nava
Klenovice na
Hané

369 900 Kč

Římskokatolická farnost Krumsín

Krumsín

249 789 Kč
983 541 Kč

J & B Běliska, s.r.o.

Plumlov

275 944 Kč

Svatopluk Tesárek
Roman Soušek

Výšovice
Hrubčice

120 000 Kč
73 200 Kč

David Řihošek

Hrubčice

249 900 Kč

Marn Štěpánek
BEDECOS, s.r.o.

Plumlov
Krumsín

134 112 Kč
460 200 Kč
1 037 412 Kč

363 852 Kč

Mrzí nás, že omezené prostředky nestačily pokrýt zájem všech žadatelů. Doufáme, že prvotní neúspěch vás neodradí a podáte projekty opět v roce 2013. Všem žadatelům doporučujeme zaměřit se na preferenční kritéria sloužící pro hodnocení projektů.

Fiche 4 Občanské vybavení a služby
Rekonstrukce kulturního domu
Rekonstrukce a vybavení MŠ v Hrubčicích
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - pokračujeme
Fiche 5 Kulturní dědictví
Zámek Plumlov - Vnitřní vybavení a venkovní mobiliář
Fiche 7 Podpora drobného podnikání
Pořízení automobilu 3- stranného sklápěče
www.maspvvenkov.cz

Obec Krumsín
Krumsín
360 179 Kč

Žadatel

Místo realizace

Městys Kralice na Hané
Obec Hrubčice
Sdružení hasičů ČMS Skalka

Kralice na Hané
Hrubčice
Skalka

Město Plumlov

Plumlov

Karel Zatloukal

Vícov

Realizací projektu došlo k výměně neekologických a mnohdy nefunkčních svídel veřejného osvětlení v obci. Jedná se o 36 ks
vyměněných svídel, vždy na stožárech veřejného osvětlení v majetku obce Krumsín.
Dále obec pořídila sněhovou frézu pro zimní
údržbu chodníků v obci a stojanu na kola k
místní autobusové zastávce. Současně došlo
k revitalizaci veřejného prostranství - parkové úpravě lokalit před obecním úřadem, pomníkem padlým z první světové války a před
budovou bývalého kina, která dnes slouží jako víceúčelový sál. Na péči o zeleň byl
zakoupen nesený plošný postřikovač, který slouží k zavlažování zeleně.
Název projektu:

Myčka nádobí do školní
kuchyně

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:

Obec Klenovice na Hané
Klenovice na Hané
247 950 Kč

V rámci projektu byla ve školní kuchyni nainstalována myčka nádobí společně se dřezem a odkapávací
plochou pro nádobí. Dále bylo dovybaveno hřiště
v mateřské škole čtyřmi krásnými herními prvky a
okolí školy zpříjemnila výsadba keřů. Na úpravu zeleně by zakoupen křovinořez.
Název projektu:

Modernizace tenisového kurtu na více druhů
sportu

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:

SK Skalka
Skalka
778 572 Kč

Na místě bývalého tenisového kurtu
s antukovým povrchem bylo vystavěno
mulfunkční hřiště s umělým trávníkem. Hřiště je díky tomu možné využít
na hru tenisu, malé kopané, volejbalu,
basketbalu a ostatních míčových her.
Do realizace projektu se zapojili i členové klubu, když vlastními silami odstranili a odvezli antuku.

Nepodpořené projekty 8. výzvy
Název projektu

Žadatel:
Místo realizace:
Dotace:

Ekologizace veřejného osvětlení, veřejného pro
stranství a mobilní technika pro údržbu obce
Krumsín

Dotace

Jitka Merčáková

Ohrozim
Čelčice
Bystročice
Skalka
Bedihošť

Název projektu:
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V rámci partnerské spolupráce s MAS
Sotdum (Slovensko) jsme se zúčastnili mezinárodního projektu "Fesval na Podhradí", který byl spoluﬁnancován Nitranským
samosprávným krajem. Fesval se uskutečnil 30. května pod Topolčianskym hradom.
Reprezentovali nejen naši MAS, ale i celou
Hanou - předvedli jsme několik lidových
písní, rozdali vdolečky a noviny Doma na
Hané zaměřené na produkty oceněné
značkou HANÁ regionální produkt. V podvečer zahrála kapela z Určic "Crash".

O pohár MAS
Již 3. ročník hasičské soutěže "O pohár
MAS" proběhl 14. července na území partnerské MAS Sotdum, a to v Kuzmicích.
Prostějov venkov o.p.s. reprezentovalo
družstvo žen z Bedihoště a tým mužů ze
Skalky. Naše dívky z Bedihoště se staly vítězkami, tým ze Skalky se umísl na krásném 2. místě v kategorii mužů. Prvenství a
putovní pohár si odvezlo kombinované
družstvo z Vrchoslavic-Mořic z území partnerské MAS Na cestě k prosperitě, o.s.

Na kole za poznáním regionu MAS
Tradiční sportovně kulturní akce se
tentokrát odehrávala v Dětkovicích. Účastníci mohli vidět seskok parašustů, výcvik
služebních psů a taneční vystoupení dě6
z Myslejovic.
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