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Úvodní slovo
Vážení
čtenáři,
dostává se Vám do rukou
druhé vydání zpravodaje
Místní akční skupiny Prostějov venkov o.p.s. Přinášíme
Vám stručný přehled práce,
která se nám podařila za
minulé období vykonat. Nabízíme Vám inspiraci a možnosti zapojení se do různých
projektů.
Budeme se snažit vytvořit Vám podmínky k úspěšné
realizaci Vašich projektů.
Doufám, že v tomto zpravodaji najdete dostatek zajímavých informací.
Antonín Frgal,
předseda správní rady
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Prostějov venkov získává finanční podporu
z evropských fondů
Společnost Prostějov venkov o. p. s. vypracovala tzv. Strategický plán LEADER
(SPL). Jedná se o dokument, ve kterém jsou
konkretizovány nedostatky a problémy našeho regionu, které je nutné řešit. Podstatnou
část SPL tvoří návrhy opatření na odstranění
a řešení zjištěných nedostatků a problémů
území. Při vytváření plánu bylo použito moderních metod a také aktivně zapojena široká
veřejnost – rozpracovaná studie této strategie
byla k nahlédnutí a připomínkování ve všech
obcích regionu.
SPL společnosti pod názvem: STRATEGICKÝ PLÁN LEADER REGION PROSTĚJOV VENKOV 2007-2013 naleznete na
webo výc h strá nkác h společno sti
(www.maspvvenkov.cz, sekce Leader). Tento
strategický plán byl součástí Žádostí o dotaci
na realizaci SPL z Programu rozvoje venkova, kterou společnost podala na podzim roku
2008. Hodnotitelská komise pro opatření
IV.1.1 Místní akční skupina na svém jednání
27. března 2009 doporučila ministrovi zemědělství 32 místních akčních skupin
k podpoře. Následně 8. dubna 2009 ministr
zemědělství potvrdil závěry hodnotitelské
komise, přičemž mezi vybranými MAS
k podpoře z tohoto opatření je i společnost
Prostějov venkov o. p. s.
Na základě této úspěšné Žádosti o dotaci
bude každoročně společnosti přidělen určitý

finanční obnos z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a národních zdrojů
ČR k podpoře investičních záměrů v regionu
za dodržení podmínek Programu rozvoje
venkova ČR. Díky této finanční podpoře mohou své záměry realizovat jak obce, tak neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci či
církve. Společnost Prostějov venkov o. p. s.
plní úlohu administrátora programu a je zodpovědná za realizaci programu v regionu.
Náklady společnosti spjaté s administrací
programu jsou kryty 100% dotací
z programu.
Praktické důsledky pro MAS
Společnost Prostějov venkov o. p. s. uzavřela Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF),
platební agenturou Ministerstva zemědělství
ČR, a udělala všechny kroky nutné k tomu,
aby v srpnu 2009 vyhlásila 1. výzvu Prostějov venkov o. p. s. pro žadatele k předkládání
projektů.
Výzva je dokument poskytující informace o tom, kde, kdy a na jaké opatření lze žádat o dotaci. V rámci jednotlivých výzev jsou
vyhlašovány tzv. fiche, neboli oblasti podpory, na které je možné žádat o dotaci.
(Pokračování na str. 2)
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Prostějov venkov získává finanční podporu z evropských fondů
(Pokračování ze str. 1)
Přijaté projekty v rámci výzvy projdou administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti kanceláře společnosti. Po
odstranění zjištěných nedostatků jsou projekty předloženy
výběrové komisi, která na základě tzv. preferenčních kritérií
jednotlivé projekty ohodnotí a sestaví sestupné pořadí dle
získaných bodů. Výběrová komise je složena ze zástupců soukromého a veřejného sektoru regionu, její členové jsou voleni
Valnou hromadou společnosti. Projekty na předních místech
získají dotaci až do vyčerpání finančních prostředků určených
pro danou výzvu programovým výborem. Následně probíhá

registrace Žádosti o dotaci na Regionálním odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu v Olomouci (RO SZIF
Olomouc), kde procházejí další kontrolou, jejímž zakončením
se stává podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
V průběhu realizace jednotlivých projektů provádí MAS
tzv. monitoring projektu, tedy kontrolu dodržování podmínek
programu a parametrů stanovených v Žádosti o dotaci. Po
realizaci projektu kancelář společnosti provádí kontrolu úplnosti Žádosti o proplacení, kterou poté žadatel odevzdává na
RO SZIF Olomouc.
LMa

1. výzva Prostějov venkov o. p. s.
8. srpna 2009 vyhlásila společnost 1. výzvu pro žadatele
s příjmem Žádostí o dotaci v období od 17. srpna do 15. září
2009 v kanceláři společnosti (budova Městyse Kralice na Hané). V této výzvě byly vyhlášeny všechny tři fiche stanovené
Strategickým plánem Leader regionu Prostějov venkov 20072013. Finanční alokace na tuto výzvu byla 6.666.109,- Kč,
tedy celý objem finančních prostředků přidělený společnosti
v roce 2009. Následující tabulka znázorňuje alokaci těchto
financí:
Název fiche

Číslo

V rámci 1. výzvy bylo přijato celkem 10 projektových
Žádostí o dotaci, přičemž všechny byly do fiche 3. Do oblasti
fiche 1 a 2 žadatelé nežádali. Jedna Žádost o dotaci byla žadatelem stáhnuta během administrativní kontroly kanceláře společnosti. Zbylých 9 žádostí bylo jejich žadateli představeno
členům výběrové komise v rámci tzv. veřejného představení
projektů, které proběhlo bezprostředně před samotným hodnocením projektů.
(Pokračování na str. 3)

Hlavní opatření PRV

Alokace

1

Modernizace zemědělských podniků

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

25%

2

Podpora nezemědělského podnikání

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

25%

3

Podmínky růstu a kvalita života na venkově

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

50%

Fotosoutěž
MAS Prostějov venkov o. p. s. spustila 1. března kontinuální fotografickou soutěž pro amatérské fotografy převážně z
obcí sdružených v MAS. Tématem fotografické soutěže je
zachycení života v obcích regionu ve všech jeho aspektech.
Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích, a to:
A. Život v obci - dokumentární fotografie
B. Moje obec - foto krajiny, přírody a architektury
Soutěž probíhá vícekolově (soutěžní kolo trvá 3 měsíce),
přičemž na konci každého kola se vyhodnocuje nejlepší fotografie daného kola, která je oceněna zvláštní cenou. Nejlepší
www.maspvvenkov.cz

fotograf je pak na konci cyklu
Právě probíhá 3. kolo (4 soutěžní kola) určenn nejdalší šance na výhru!
vyšším počtem bodů získaných celkem za obě kategorie
fotosoutěže za uplynulý rok. Vítěz každé kategorie jednotlivých čtvrtletí obdrží speciální odměnu.
V současnosti probíhá třetí kolo fotosoutěže, které končí
30. září 2010. Proto neváhejte a zapojte se do soutěže.
Bližší informace nalezenete na www.maspvvenkov.cz
JiH

2

1. výzva Prostějov venkov o. p. s.
(Pokračování ze str. 2)
Členové výběrové komise - zástupci veřejného a soukromého sektoru našeho regionu - jednotlivé žádosti důkladně
prostudovali, aby mohli žádosti obodovat dle preferenčních
kritérií stanovených pro každou fichi. Každá žádost byla hodnocena třemi hodnotiteli, přičemž platné byly dva nejblíže
Název projektu

shodné výsledky hodnocení a z nich následně vypočten průměr. Výběrová komise sestavila výslednou bodovací tabulku,
kterou následně předložila Programovému výboru společnosti. Programový výbor na svém zasedání schválil přesun celé
alokace na tuto výzvu do fiche 3, jelikož do ostatních fichí
nebyla podána Žádost o dotaci. Dále programový výbor i
správní rada schválili podporu těchto vybraných projektů:
Žadatel

Získaná dotace

Celkové náklady
projektu

Fiche 3 - Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Za lepší životní prostředí a udržitelný rozvoj obce Bystročice

Obec Bystročice

1 108 656 Kč

1 462 090 Kč

Na fotbal do Kralic!

FC Kralice na Hané

790 469 Kč

949 517 Kč

Veřejný bezdrátový rozhlas - dobudování a obnova

Město Plumlov

873 945 Kč

1 154 600 Kč

Rekonstrukce chodníků Výšovice

Obec Výšovice

1 614 713 Kč

2 135 009 Kč

Obnova místní komunikace ve Štětovicích

Obec Vrbátky

900 000 Kč

1 190 000 Kč

Stavební úpravy chodníků a vjezdů

Obec Klopotovice

334 454 Kč

438 423 Kč

Stavební úpravy komunikace pro pěší Čelčice

Obec Čelčice

1 297 941 Kč

2 474 266 Kč

6 920 178 Kč

9 803 905 Kč

Celkem

Původní alokace 6.666.109,- Kč byla navýšena o 254.069,- Kč z prostředků nevyčerpaných na provoz kanceláře v roce 2009.
LMa

Představujeme úspěšné projekty z 1. výzvy (1. část)
Název projektu:

„Stavební úpravy chodníků a vjezdů“

Žadatel:

Obec Klopotovice

Celkové náklady projektu:

438.423,- Kč

Dotace:

334.454,- Kč

Realizace projektu:

červenec – září 2010

Investiční záměr má za cíl zlepšit vzhled obce, zkvalitnit
životní podmínky obyvatel a zvýšit atraktivitu vesnice pro
bydlení, podnikání a relaxaci. Výsledkem projektu je obnova
zpevněných ploch – povrchů chodníků a vjezdů ve veřejném
prostranství obce, v místní části Hliníky. V dané lokalitě je
vysoká koncentrace obyvatel, neboť se jedná o obytnou zónu.
Současný stav chodníků je havarijní a kazí vzhled obce.
Podstatou problému je nevyhovující povrch chodníku - horní
vrstva je nesouvislá a drolí se. Na chodníku se místy zdržuje
srážková voda, protože je špatně vyspádovaný a zcela chybí
odvodňovací žlab. Zadržovaná srážková voda a neřešený její
www.maspvvenkov.cz

odtok způsobuje problémy s podmáčením a vzlínavostí vody
u přilehlých obytných domů. Důsledkem je technické znehodnocení domů a nespokojenost jejich obyvatel. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění stavu komunikace a ke zvýšení její
životnosti. Navržené řešení chodníku esteticky zapadá do jednotného konceptu rozvoje obce, navazuje na části zrekonstruované v minulém období.
(Pokračování na str. 4)
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Představujeme úspěšné projekty z 1. výzvy (1. část)
(Pokračování ze str. 3)
Název projektu:

„Rekonstrukce chodníků Výšovice“

Žadatel:

Obec Výšovice

Celkové náklady projektu:

2.135.009,- Kč

Dotace:

1.614.713,- Kč

Realizace projektu:

květen – září 2010

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících zpevněných
ploch ve středu obce. Jedná se o plochy zajišťující přístup k
autobusové zastávce, do obchodu, k lékaři, na obecní úřad, do
kostela, knihovny, k návštěvě rehabilitačního pracoviště, do
areálu hřiště a zámeckého parku. V současné době se chodníky v obci nachází ve značně poškozeném stavu. Jsou tvořeny
z části dlažbou, betonem, kamenem. Jsou hrbolaté, nestejné
výšky, jejich povrch je rozpraskaný, zvětralý a neúplný.
V obci se nachází Speciální škola pro handicapované děti,
které mají pohybové postižení a pro tyto děti je chůze na ne-

Název projektu:

kvalitním povrchu chodníků zvlášť nebezpečná.
Dalším výstupem projektu je obnova zastávky, která bude
sloužit všem obyvatelům i návštěvníkům obce. Nedílnou součástí projektu jsou nezbytné terénní úpravy kolem rekonstruovaného chodníku a pořízení zahradního traktoru. Nejen samotný chodník, ale i finální zatravnění jeho okolí pozitivně
ovlivní celkový vzhled obce. Zahradní traktor bude využit
k udržování pěkného vzhledu obce - ke kosení trávy kolem
obnovených chodníků.

„Veřejný bezdrátový rozhlas - dobudování a obnova“

Žadatel:

Město Plumlov

Celkové náklady projektu:

1.154.600,- Kč

Dotace:

873.945,- Kč

Realizace projektu:

květen – září 2010

Předmětem projektu je obnova a dobudování dnes ne zcela
funkčního kabelového veřejného rozhlasu za nový bezdrátový
rozhlas ve městě Plumlov a jeho místních částech (Soběsuky,
Žárovice, Hamry).

ván v poválečném období) a jeho dosah nepokrývá celé území
města zejména jeho místní části, a to právě těch lokalit (MČ
Hamry), které jsou pravidelně několikrát do roka ohrožovány
lokálními záplavami.
Nový systém umožní včasné varování veškerého obyvatelstva města tak, aby v případě mimořádné situace (evakuace
či jiného nebezpečí) byli občané včas varováni a mohli adekvátně zareagovat.
Stávající systém bude dovybaven venkovními přijímači se
záložními zdroji a reproduktory. Součástí projektu je napojení
do složky Integrovaného záchranného systému, oživení rozhlasu, nastavení systému a nezbytné proškolení provozovatele.

Stávající veřejný rozhlas, sloužící taktéž jako informační a
varovný systém je za hranicí životnosti (byl pořízen a instalowww.maspvvenkov.cz

LMa
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2. výzva Prostějov venkov o. p. s.
Druhá výzva Prostějov venkov o. p. s. byla vyhlášena 12.
dubna 2010 s příjmem žádostí od 1. 5. do 14. 5. 2010. Na tuto
výzvu Programový výbor společnosti alokoval částku
5.311.000,- Kč, což je přibližně 73% roční alokace pro projekty žadatelů. Celkem tedy bude v roce 2010 v rámci 2. a 3.
výzvy k dispozici 7.311.283,- Kč. Ve 2. výzvě byly přijímány
projekty splňující podmínky fiche 1 a 3:

Č.
fiche
1

3

Název fiche
Modernizace
zemědělských
podniků
Podmínky růstu a
kvalita života na
venkově

Hlavní opatření
PRV
I.1.1.1 Modernizace
zemědělských podniků
III.2.1.1 Obnova a
rozvoj vesnic

Každý z žadatelů měl možnost během 5 minut seznámit
hodnotitele se svým projektem, zdůraznit, čím je projekt důležitý a jaký bude jeho přínos. Poté přistoupila osmičlenná komise k samotnému hodnocení jednotlivých projektů. Každý
projekt byl ohodnocen třemi hodnotiteli.

Alokace
19%
1.000.000,- Kč
81%
4.311.000,- Kč

Název projektu

V této výzvě bylo přijato celkem 10 Žádostí o dotaci, přičemž jedna žádost byla do fiche 1 a zbylé do fiche 3. Po odstranění nedostatků zjištěných při administrativní kontrole
prováděné kanceláří společnosti byli jednotliví žadatelé vyzváni k veřejnému představení projektu členům výběrové
komise.

Výsledný počet bodů byl dán průměrem dvou nejbližších
výsledků, extrémní hodnota byla vyloučena. Výsledná tabulka
projektů sestavená výběrovou komisí byla poté schválena
programovým výborem společnosti. V současnosti probíhá
registrace projektů na RO SZIF Olomouc.

Žadatel

Získaná dotace

Celkové náklady
projektu

Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků
Soukromá rolnicModernizace technologie čištění zrna v hale pro skladováká společnost Čení obilovin a olejnin
hovice spol. s r. o.
Fiche 3 - Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Rekonstrukce místní komunikace, hrací plochy a šaten na Fotbalový klub
fotbalovém hřišti FC Výšovice
Výšovice
Rekonstrukce veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení,
Obec Výšovice
výsadba zeleně a mobiliáře v obci Výšovice

1 000 000 Kč

2 200 000 Kč

1 135 200 Kč

1 320 000 Kč

722 790 Kč

963 720 Kč

1 800 000 Kč

2 968 019 Kč

653 010 Kč

3 567 826 Kč

5 311 000 Kč

11 019 565 Kč

Obec Bystročice

273 951 Kč

362 268 Kč

Obec Klopotovice

474 023 Kč

629 032 Kč

900 000 Kč

1 000 000 Kč

748 476 Kč

997 968 Kč

498 760 Kč

1 617 600 Kč

Chodník podél silnice III/37762 v obci Dětkovice

Obec Dětkovice

Rekonstrukce části místních komunikací obce Čehovice osa 3

Obec Čehovice

Celkem
Náhradní projekty
Zvýšení kvality občanského vybavení v obci Bystročice
Revitalizace zeleně a obnova technické infrastruktury v
obci Klopotovice
Nevybrané projekty
Podpora sportovních činností občanského sdružení HELIOS
Stavební úpravy hřbitova Klenovice na Hané
Obnova chodníku podél silnice v Dubanech

HELIOS Mostkovice o. s.
Obec Klenovice
na Hané
Obec Vrbátky

Ve druhé výzvě bylo tedy vybráno k podpoře 50% podaných projektových žádostí.
LMa
www.maspvvenkov.cz
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Projekty spolupráce
Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního
fondu v Praze (CP SZIF Praha) zaregistrovalo v rámci 10.
kola příjmu žádostí (které probíhalo od 14.6. do 30. 6. 2010)
Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce 72 Žádostí o dotaci s požadavkem na
dotaci s souhrnné výši 270.157.612,- Kč.
Z celkového počtu 72 žádostí bylo podáno 64 projektů
v záměru a) tj. národní spolupráce a 8 projektů v záměru b) tj.
mezinárodní spolupráce. Společnost Prostějov venkov o. p. s.
se do této výzvy zapojila podáním čtyř Žádostí o dotaci.
Stručné informace o projektech naleznete v tabulkách vpravo.
Pro porušení Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 společnost Prostějov
venkov o. p. s. jako Koordinační MAS v posledním projektu
Slunce svítí i v noci od podané Žádosti o dotaci odstoupila.

2.
KMAS:
PMAS 1:
PMAS 2:

Požárním útokem na obnovu zbrojnic
Prostějov venkov o. p. s.
Olomoucký kraj
Na cestě k prosperitě, o. s.
Občané pro rozvoj venkova
4 979 784 Kč
Celkové výdaje projektu
4 534 705 Kč
Požadovaná dotace

29.
KMAS:
PMAS:

Stopy historie
Region Haná, o. s.
Prostějov venkov o. p. s.
Celkové výdaje projektu
Požadovaná dotace

Olomoucký kraj
4 999 888 Kč
4 047 230 Kč

38.
KMAS:
PMAS:

Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku
Prostějov venkov o. p. s.
Olomoucký kraj
Na cestě k prosperitě, o. s.
Celkové výdaje projektu
4 226 368 Kč
Požadovaná dotace
3 378 105 Kč

57.
KMAS:

Slunce svítí i v noci
Prostějov venkov o. p. s.
Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko, o. s.
Celkové výdaje projektu
Požadovaná dotace

PMAS:

LMa

Olomoucký kraj
4 577 700 Kč
4 127 700 Kč

Stopy historie - projekt spolupráce
Ve spolupráci s partnerskou MAS Region Haná, o. s. jsme
od léta 2009 připravovali společný projekt Stopy historie.
Hlavním zaměřením tohoto projektu je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci projektu dojde
k rekonstrukci památek místního významu na území obou
regionů.
Jako doplňková aktivita k odbornému restaurování památek bude uspořádán seminář pro vlastníky a správce památek
na téma obnovy památek, venkovská architektura a kulturní
dědictví se zaměřením na hlavní zásady obnovy a péče o
drobné památky.
V závěrečné fázi projektu bude vytvořena mapa a publikace zachycující informace o zrekonstruovaných památkách na
území partnerských regionů. Při slavnostním ukončení projektu proběhne za přítomnosti široké veřejnosti prezentace projektu a zveřejnění výstupů projektu.
Obce zapojené do projektu Stopy historie z území Prostějov
venkov o. p. s.: Čelčice, Dětkovice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Plumlov, Skalka, Stínava, Vícov,
Vrbátky, Výšovice.
www.maspvvenkov.cz

Financování projektu:
Podíl výdajů:

Prostějov venkov o.p.s. 51%
Region Haná, o.s.

49%

Požadovaná dotace:

4 047 230,- Kč

Z toho tvoří:

příspěvek EU

80%

národní zdroje ČR

20%

Vlastní podíl:

Prostějov venkov o.p.s. 488 767,- Kč
Region Haná, o. s.

463 891,- Kč

V katastrálním území těchto 11 obcí dojde k rekonstrukci
17 památek místního významu. Jedná se o 2 kapličky, 2 sochy, jedno sousoší, boží muka a 11 křížů, z nichž u dvou byla
nutná demontáž v důsledku jejich havarijního stavu.
Upozornění: Registrace projektu na CP SZIF v Praze neznamená schválení dotace z Programu rozvoje venkova. Rozhodnutí o schválení dotace proběhne až závěrečných měsících
letošního roku.
LMa
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3. výzva Prostějov venkov o. p. s.
2. srpna 2010 byla vyhlášena 3. výzva Prostějov venkov
o.p.s.
Doporučujeme žadatelům, aby si termín odevzdání žádosti
domluvili předem telefonicky.
Finanční alokace 3. výzvy je 2.000.283,- Kč. Žadatelé
mohou žádat o dotaci v rámci všech fichí, tj. 1, 2 a 3.

Termín příjmu žádostí:
od 2. září do 10. září 2010
vždy v pracovní dny 9:00 - 14:00,
poslední den do 12:00
Místo příjmu žádosti:
kancelář MAS Prostějov venkov o.p.s.

Podrobné informace o podmínkách naleznete na webových stránkách MAS v sekci Leader.
Č. fiche

Název fiche

Hlavní opatření PRV

Alokace

1

Modernizace zemědělských podniků

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

85%
1 700 283,- Kč

2

Podpora nezemědělského podnikání

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

7,5%
150 000,- Kč

3

Podmínky růstu a kvalita života na
venkově

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

7,5%
150 000,- Kč
LMa

MAS poskytuje poradenství Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací
zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie,
ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v
novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná
tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém
standardu. Prostředky v rámci programu je možno čerpat v
průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. 12.
2012. O dotaci lze žádat jak před zahájením realizace opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení, a to maximálně do 12 měsíců od oznámení užívání stavby, kolaudačního souhlasu či předávacího protokolu.
MAS Prostějov venkov o. p. s. poskytuje od 1. června
2010 poradenství k programu Zelená úsporám. Kromě osobní
návštěvy je možné dotázat se prostřednictvím emailu nebo je
možné návštěvu předem telefonicky domluvit. V poradně

Poradenské místo Zelená úsporám
Název poradny: Prostějov venkov o. p. s.
Adresa poradny: budova Obecního úřadu, Skalka
Otevírací doba: Pondělí 8:00 - 12:00,Čtvrtek 13:00 - 17:00
Kontakt:

Bc. Miloslava Šálková

email: salkova.zu@seznam.cz tel.: 582 384 667

získáte potřebné informace o programu Zelená úsporám, dozvíte se, zda je možné na Váš záměr získat dotaci a jak postupovat až k úspěšnému vyřízení Vaší žádosti. Jsou zde pro Vás
také připravené formuláře žádostí a tištěné prospekty k jednotlivým tématům programu Zelená úsporám.

JiH

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP
www.maspvvenkov.cz
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Na kole za poznáním Olomouckého kraje
V sobotu 22. 5. 2010 uspořádala místní akční
skupina 5. ročník cyklistické akce „Na kole za poznáním Olomouckého kraje,“ kterou finančně podpořil Olomoucký kraj. Start byl v Prostějovičkách,
kde v rámci zdravotní prevence prováděli studenti
2. ročníku Střední zdravotnické školy Prostějov
měření krevního tlaku, tepu a indexu BMI. Na startu byli všichni cyklisté označeni identifikační páskou, kterou se poté prokazovali na jednotlivých
stanovištích. V 9:30 akci slavnostně zahájil předseda správní rady Prostějov venkov o. p. s. pan Antonín Frgal společně se starostkou obce Prostějovičky, paní Zdeňkou Růžičkovou.

Název projektu:
„Na kole za poznáním Olomouckého kraje“
Žadatel:
Prostějov venkov o. p. s.
Dotace:
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
Struktura použití finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje:
Nákup cyklomap pro účastníky

7.200,-

Úhrada nákladů na servisní a doprovodné vozidlo

2.000,-

Označení účastníků

2.341,-

Nákup cen do doprovodných soutěží

13.984,-

Celkem

25.000,-

Po úchvatném vystoupení místní taneční skupiny Ještěrky
se vydali cyklisté na trať. První zastávka byla naplánována na
nádvoří Zámku Plumlov, kde se po krátkém občerstvení cyklisté vydali na speciální prohlídku zámku s průvodkyní v do-

Malí cyklisté

Dětská taneční skupina Ještěrky
www.maspvvenkov.cz

Částka v Kč

Prohlídka zámku v Plumlově

bovém kostýmu. Pro cyklisty byl také otevřen Jezdecký areál
Helios v Mostkovicích, ovšem druhá zastávka byla naplánována do Vrbátek. Na hřišti ve Vrbátkách bylo připraveno servisní vozidlo, kde si každý mohl nechat zkontrolovat své kolo. Po občerstvení měli cyklisté možnost prohlédnout výstavu
zkamenělin a poté pokračovali do cíle v Bystročicích, kde byl v Areálu sportů připraven bohatý
program i občerstvení.
Bohužel neteklo proudem pouze pivo či kofola, ale také déšť se spouštěl v pravidelných intervalech a tak neustále narušoval program. Ovšem
hudebníkům z country kapely na náladě nic neubral a tak hráli i za doprovodu bubnování deště.
V době, kdy nepršelo, se vydávaly děti na připravenou soutěžní trať, dospělí stříleli z luku a většina cyklistů hledala správné odpovědi na připravený kvíz. Velký dík patří všem, kteří se podíleli
na špičkové organizaci této akce.
LMa

Představitelé MAS Pv venkov o. p. s.
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Výsledky dosavadních kol Fotosoutěže
Vyhodnocení 1. kola

Kategorie A - Život v obci
Pořadí

(1. 3. - 31. 3. 2010)
1.

Název snímku
Dětské radovánky na ledě
(Kralice na Hané)

Porota ve složení Ing. Janeček, Mgr. Střelák a Ing. Švite2. Zimní turnaj (Kralice na Hané)
lová ohodnotila zaslané snímky. Každý z porotců přiřadil 5Karneval na ledě
ti snímkům 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Vítězným se stal snímek s
3.
(Kralice na Hané)
nejvyšším počtem bodů. Do celkového hodnocení o NejlepKategorie B - Moje obec
šího fotografa získává pět autorů nejlepších snímků v každé
Název snímku
kategorii postupně 5 až 1 bod, přičemž každému autorovi se Pořadí
započte pouze nejvyšší počet dosažených bodů.
1. Bez názvu (Klopotovice)
2. Celkový pohled (Seloutky)
Lípa na Špičákové skále
3.
(Seloutky)
4. Kaple v zrcadle (Seloutky)
Zima se vrátila (Kralice na
5.
Hané)

Autor

Body

Pavel Kolář

5

Pavel Kolář

-

Pavel Kolář

-

Autor

Body

Jarmila Vymětalová
Lubomír Kaprál

5
4

Lubomír Kaprál

-

Lubomír Kaprál

-

Pavel Kolář

1

Vítězný snímek v kategorii A - Život v obci

Vyhodnocení 2. kola
(1. 4. - 30. 6. 2010)
Odborná porota ve složení Ing. Libor Zapletal (člen
propagačního výboru), Antonín Frgal (předseda správní
rady) a Pavel Kolář (předseda programového výboru) ohodnotila zaslané snímky. V kategorii A - Život v obci se soutěže zúčastnilo celkem 8 snímků od 3 autorů, v kategorii B Moje Obec to bylo 20 snímků od 6 autorů.

Kategorie A - Život v obci
Pořadí
Název snímku
1. Pálení čarodějnic (Seloutky)
2. Pálení čarodějnic (Seloutky)
3. Hra (Klopotovice)
4. Pálení čarodějnic (Seloutky)
5. Pálení čarodějnic (Seloutky)
6. Rozdíl sta let (Klopotovice)
7. Bez názvu (Kralice na Hané)
Kategorie B - Moje obec
Pořadí
Název snímku
1. Cesta k domovu (Seloutky)
2. Bez názvu (Seloutky)
Jezírko v Čechovských
3.
(Seloutky)
Klopotovice po dešti
4.
(Klopotovice)
5. Kopaninky (Seloutky)
6. Kvetoucí třešně (Seloutky)
7. Rybník (Kozence u Seloutek)

Body
Autor
Lubomír Kaprál
5
Lubomír Kaprál
Jarmila Vymětalová 3
Lubomír Kaprál
Lubomír Kaprál
Jarmila Vymětalová Barbora Karpíšková 1

Autor
Lubomír Kaprál
Vlastimil Lisický

Body

Vlastimil Lisický

-

Jarmila Vymětalová

2

Vlastimil Lisický
Lubomír Kaprál
Vlastimil Lisický

-

5
4

Vítězný snímek v kategorii B - Moje obec

Všechny vítězné fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách MAS v sekci Fotosoutěž.
JiH
www.maspvvenkov.cz
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V programu POV MMR uspělo šest projektů z regionu
Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška schválil 8.
dubna 2010 dotace pro 532 projektů malých obcí. 148 milionů
korun vyplatí MMR z programu Podpora obnovy venkova.
Program má pět dotačních titulů a jeho cílem je podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.
Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s

místními tradicemi. Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo
na letošní rok 747 žádostí v celkové výši dvě stě milionů korun. Po formální a věcné kontrole jich bylo
schváleno celkem 532.
Některé obce regionu byly úspěšné se svými žádostmi o dotaci, v následující tabulce přinášíme jejich
přehled:

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Název projektu
Žadatel
Celkové náklady
Dětství plné radosti, her a poznání
Obec Čehovice
477 000
Dětské hřiště u MŠ Čelčice
Obec Čelčice
537 000
Jak si představuji své hřiště
Městys Kralice na Hané
708 000
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Název projektu
Žadatel
Celkové náklady
Venkov dnes a zítra II. - Partnerství s krajany Svazek obcí Prostějov 286 000
v rozšířené EU
venkov
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Název projektu
Žadatel
Socha Panny Marie Lurdské Vrbátky
Obec Vrbátky
Oprava kaple "U svaté Anny" Prostějovičky Obec Prostějovičky

Celkové náklady
208 000
561 000

Dotace
300 000
300 000
300 000

Vlastní zdroje
177 000
237 000
408 000

Dotace

Vlastní zdroje

193 000

93 000

Dotace
144 000
392 000

Vlastní zdroje
64 000
169 000

LMa, JiH

Oprava kaple "U svaté Anny" Prostějovičky
O finanční příspěvek na výměnu oken a dveří u
kaple Sv. Anny v Prostějovičkách několikrát žádala
obec u Olomouckého kraje. Bohužel tyto žádosti nebyly vyslyšeny. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
vytvořit komplexní projekt rekonstrukce kaple a požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. S touto žádostí obec uspěla.
Díky těmto finančním prostředkům byla vyměněna
okna a dveře i nevyhovující systém vytápění. Tou na
první pohled viditelnou změnou prošla fasáda kapličky.
A jak jí nový „kabát“ sluší? To můžete posoudit sami.
LMa

www.maspvvenkov.cz

Kaple „U svaté Anny“ v Prostějovičkách před a po opravě
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Projekt Svazku obcí Prostějov - venkov na výměnu
zkušeností s českými partnery v rumunském Banátu
Svazek obcí Prostějov venkov získal v roce 2010 grant
Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu Venkov
dnes a zítra II. – Partnerství s krajany v rozšířené EU. Nosnou
páteří tohoto projektu bylo oboustranné setkání partnerských
regionů z České republiky a Rumunska. 5. května 2010 se
proto vydalo 40 zástupců venkovských oblastí především z
Olomouckého kraje na dlouhou cestu za krajany žijícími
v oblasti rumunského Banátu.
Banát je oblast v jihovýchodní Evropě, rozdělená na tři
části: východní se nachází v Rumunsku, západní v Srbsku a
menší severní část v Maďarsku. Čeští osadníci přišli do rumunského Banátu v polovině 19. století a založili zde české
vesnice Gerník, Rovensko, Svatá Helena, Bígr, Eibentál, Šumice a Svatá Alžběta, která ovšem zanikla v roce 1847.
Zástupci obecních samospráv, občanských sdružení, místních akčních skupin, příspěvkových a ostatních organizací
měli zajištěno ubytování a stravu přímo v rodinách českých
krajanů. Měli tedy jedinečnou možnost při kontaktu s krajany
poznávat jejich každodenní práci, radosti i starosti, chod domácnosti, ochutnat místní česko-rumunskou kuchyň a vytvořit
si tak vlastní obrázek o tom, jaký je jejich život a potřeby.
(Následuje vyprávění jednoho z účastníků cesty)
Při našem poznávacím pobytu v rumunském Banátu byla
jedním z mnoha bodů programu také aktivita jedné místní
paní – výroba hadrových panenek. Přišli jsme ji navštívit přímo k ní domů. Ne že by to nebylo zajímavé, tyhle panenky.
Naopak. Byly opravdu nádherné a to tak, že jsem si jednu
půvabnou hadrničku také zakoupil a přivezl pro mou dcerku,
jako dárek. Co mě však uchvátilo ještě více než tamní výrobna
hraček, byla soustava malých staveníček na protější straně
dvora. Něco mi tam poutalo můj zrak a nutilo mně zauvažovat
nad jejich principem a dokonalým řešením. Chvíli jsem
klouzal svým pohledem z jedné na druhou, než jsem si uvědomil, že hledím na naprosto geniální a přitom jednoduchou
soustavu vesnické architektury, jenž je nezbytná pro pravý
venkovský život.
Vše bylo naprosto logicky a funkčně uspořádáno v jednom
úhledném bloku, jenž působil velice harmonicky. Byla to soustava čtyř na sebe navzájem navazujících staveníček. První
byl zalaťovaný výběh pro prasátka, kde měli přístup i slepice.
K němu přiléhala dominanta celé sestavy – prasečí chlívek.
Logicky na něj navazovala udírna a poslední v řadě stála kawww.maspvvenkov.cz

dibudka. Možná si teď někdo řekne: „Prasečí výběh, slepice,
chlívek, udírna a kadibudka – na tom není přece nic zvláštního!“ Když se však zamyslíte nad geniální prostotou a sedláckým logickým myšlením, jenž toto dílko vytvořilo, nad generacemi předků, kteří to staletími nasbíraných zkušeností dotvořili do takovéto podoby, tak zjistíte, že něco na tom přeci jen je.
Navíc zde nikdo nemusí řešit dodatečné ekologické zátěže,
jako je tomu v našich končinách. Vždyť v jednoduchosti se
skrývá krása!
Při odpolední procházce po Eibentálu a jeho nejbližším
okolí jsem narazil na dvojici děvčat pasoucích krávu. Potkali
jsme se již dopoledne při prohlídce místní školy, takže jsme si
navzájem nebyli neznámí. Posadil jsem se k nim, vyprávěli
jsme si a já jsem si skrytě užíval tuto nádhernou chvíli, kterou
dnes již u nás známe většinou jen z filmů a pohádek. Kravka
vesele zvonila zvoncem, jenž měla na krku, a co chvíli se snažila odběhnout, či odběhla, a to vždy jedno z děvčat popadlo
proutek ležící před námi na zemi a svižně se rozběhlo zvíře
nahánět zpět.
Byli jsme na stráni nad vsí a celý Eibentál byl pod námi,
jako na dlani. Někde dole na cestě projížděl koňský povoz a
jedno z děvčat povídá se smíchem té druhé: „Hele tvůj pantáta jede!“ Druhé děvče znatelně zčervenalo ve tváři a také se
dalo do smíchu, i když mi připadalo, jakoby se malinko přede
mnou za tu kamarádčinu poznámku stydělo. Bylo mi nejasné,
co je divného na tom, že pod námi projíždí otec té dívenky a
chtěje tomu přijít na kloub jsem se nevinně zeptal, jestli jsem
správně rozuměl: „To je tvůj tatínek?“ V reakci na můj dotaz
vyprskla obě děvčata smíchy. Nyní jsem byl malinko v rozpacích já. Usilovně jsem uvažoval, co mi nedochází, co je zde k
smíchu? Po chvíli se však vše vyjasnilo. To když jsme si navzájem ujasnili, jaký je rozdíl mezi tátou a pantátou. Ten první – to je skutečně otec, ale pantáta se v moderní češtině dnes
u nás řekne tchán. Ono zkrátka, když Vám někdo rozumí, ještě
to automaticky neznamená, že Vás chápe!
Tato příhoda mě pobavila o to více, že jsme našemu domácímu, kde jsme byli několik dní ubytováni, neřekli jinak než
pantáto. Připadalo nám to oslovení totiž tak nějak vhodné a
sladěné s místem a rytmem života, který tam vládne. S vůní
sena, kravkami ve chlévě, kadibudkou nad hnojníkem, skvělou
domácí kuchyní a duchem časů minulých…
LMa, Pavel Comte Dočkal
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Vesnice roku 2010 v Olomouckém kraji
Letos proběhl již 16. ročník soutěže Vesnice roku v rámci
Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
V letošním roce se do krajského kola v Olomouckém kraji
přihlásilo celkem 36 obcí a hodnotitelská komise měla tedy
nelehký úkol při vyhodnocování.

Všechny přihlášené obce byly o návštěvě komise v jejich
obci předem písemně informovány. Návštěva komise
v jednotlivých obcích měla stanovený časový limit 90 minut,
během kterých měli zástupci obce možnost prezentovat svoji
obec. Záleželo na každém, jakou prezentaci zvolil a na která
témata se zaměřil.

Složení hodnotící komise v Olomouckém kraji
Hana Rozsypalová

– předsedkyně komise, starostka obce Těšetice

Jiří Řezníček

– místopředseda komise, starosta obce Tučín

Jana Římská

– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Miroslava Hájková

– Ministerstvo zemědělství ČR

Josef Londa

– odbor strategického rozvoje KÚ Olomouckého kraje

Jaroslav Brzák

– Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Jiří Kaláb

– Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc

Lenka Prucková

– Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Knihovna města Olomouce

Návštěva hodnotící komise v Kralicích na Hané

Návštěva hodnotící komise v Prostějovičkách

Návštěva hodnotící komise ve Skalce

Návštěva hodnotící komise v Mostkovicích

(Pokračování na str. 13)
www.maspvvenkov.cz
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Vesnice roku 2010 v Olomouckém kraji
(Pokračování ze str. 12)

Vyhodnocení krajského kola

V Kralicích na Hané si hodnotitelská komise po přivítání
na radnici vyslechla chrámový sborový zpěv z Verdiho Nabuca v místním kostele. Následovala prezentace celé roku na
vsi, měsíc po měsíci. Představil se i místní soubor Klas se
slavnostní polonézou a poté i malí fotbalisté, čarodějnice,
školáci, cvičenci sokola, dobrovolní hasiči, taneční skupina
Druhý dech, dětské soubory Klásek a Kláseček a muzika souboru Klas.

Zlatá stuha – obec Vikýřovice

Na slavnostním vyhodnocení krajského kola, které proběhlo 30. července 2010 ve vítězné obci Vikýřovice, nechyběla celá krajská reprezentace v čele s hejtmanem Martinem
Tesaříkem, zástupci vyhlašovatelů i starostové šestatřiceti
obcí. "Hodnocení není vůbec snadné, protože prakticky všude,
kam jsme přijeli, nás místní velice mile překvapili. Je to úžasné, co některé obce pro své občany i návštěvníky dělají. Dá se
to velmi těžko popsat," prozradila předsedkyně výběrové komise Hana Rozsypalová. Podle ní autobus s hodnotící delegací najezdil po kraji přes tisíc kilometrů a strávil v obcích dlouhé hodiny. Z našeho regionu se soutěže zúčastnil městys Kralice na Hané, obec Mostkovice, obec Prostějovičky a obec
Skalka.

Bílá stuha – obec Skalka
(za činnost mládeže)

Olomoucký kraj rozdělí mezi oceněné obce finanční prostředky ve výši 500 000 Kč. Vítězná obec získala 1 000 000
Kč ve formě dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
obce oceněné stuhami získají 600 000 Kč ze stejné dotace.

2. místo v krajském kole – obec Pavlovice u Přerova
3. místo v krajském kole – městys Kralice na Hané
Modrá stuha – městys Dřevohostice
(za společenský život)
Zelená stuha – obec Smržice
(za péči o zeleň a životní prostředí)

Oranžová stuha – obec Skalička
(za spolupráci obce a zemědělského subjektu)
Speciální ocenění Olomouckého kraje
Osobnost soutěže – MgA. Ivana Zichová
(za přínos pro rozvoj obce a práci s dětmi)
Objev soutěže - Martina Žákovská ml.
(za nadšený přístup k rozvoji venkova)

Ocenění získali i další obce z našeho regionu:
Diplom za zapojení rodin do veřejného života
- obec Prostějovičky
Diplom za úpravu veřejných prostranství
- obec Mostkovice

LMa, JiH

Starosta obce Skalka pan Frgal při převzetí Bílé stuhy

www.maspvvenkov.cz

Zástupci všech oceněných obcí v soutěži Vesnice roku v Olomouckém kraji
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Aktivity MAS Prostějov venkov v rámci NS MAS
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
(NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007,
samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku
2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod
názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).
Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost
místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci
a přenos zkušeností. Činnost sítě je řízena třináctičlenným
Výborem, který tvoří volení zástupci místních akčních skupin
z jednotlivých krajů.
Společnost Prostějov venkov o. p. s. je členem NS MAS
ČR od roku 2009. A to členem aktivním. Jako partner NS
MAS ČR v Olomouckém kraji se podílí na projektu Propojování místních akcí rozvoje venkova Olomouckého kraje –
vzdělávání a informace pro III. osu. Cílem projektu je přenos
zkušeností místních aktérů rozvoje venkova v jednotlivých
regionech Olomouckého kraje a společná propagace těchto
regionů. Úkolem vyplývajícím pro naši společnost z tohoto
projektu je uspořádat v březnu 2011 seminář na téma „Nová
zeleň a veřejná prostranství“ pro aktéry rozvoje venkova
z celého Olomouckého kraje.
I do dalšího projektu NS MAS ČR je společnost zapojena.
Jedná se o projekt Poradenství k programu Zelená úsporám
v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER,
zkrácený název LEADER úsporám-LEADERUS. Naše společnost v rámci tohoto projektu zřídila poradenské místo
s cílem zlepšit informovanost potenciálních žadatelů o možnostech získání dotace z programu Zelená úsporám. Informace o poradenském místě naleznete na str. 7 tohoto zpravodaje.

Výstava Země Živitelka
Již podruhé bude naše společnost jako vystavovatel na
mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích,
a to pod hlavičkou NS MAS ČR. Tato akce se tradičně zaměřuje na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a
vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro
zemědělství atd. ostatní. Letos se výstava uskuteční od 26. do
31. 8. 2010.
Země živitelka je výborná příležitost jak prezentovat MAS
a její úspěchy při rozvoji našeho venkova. Novinkou letošního roku je možnost podpory regionálních výrobců a to ve
stáncích na venkovní ploše výstaviště přímo před pavilonem
R1 určeným místním akčním skupinám. Na této venkovní
ploše bude postavena tzv. venkovská hospoda a na venkovním podiu bude zajištěn celodenní kulturní program.

Prezentace MAS Prostějov venkov na ZŽ 2009

(Pokračování na str. 15)

www.maspvvenkov.cz
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Aktivity MAS Prostějov venkov v rámci NS MAS
(Pokračování ze str. 14)
Na předchozím ročníku výstavy se podílelo více než 600
vystavovatelů včetně 23 zahraničních firem ze 17 zemí. MAS
Prostějov venkov o. p. s. ve výstavním pavilonu R1 propagovala Strategický plán Leader region Prostějov venkov 2007 2013. Loni na Zemi živitelku zavítalo 105.000 návštěvníků a
minimálně stejná účast je očekávána i tento rok.

Hodnocení místních akčních skupin
Během měsíce července a srpna proběhlo hodnocení všech
112 MAS realizujících Leader v České republice. Bylo vytvořeno 13 hodnotících komisí, vždy pro každý kraj ČR jedna
komise. Samotné hodnotící komise byly složeny ze zástupců
NS MAS ČR, o. s., Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Dne 10.8.2010 se konalo závěrečné jednání hodnotitelů na kterém bylo provedeno shrnutí
výsledků a také byly projednány návrhy na zvláštní ocenění
za konkrétní příklady dobré praxe.
Skupina nejlépe fungujících místních akčních skupin spolu se zvláštními oceněními za konkrétní příklady dobré praxe
bude slavnostně vyhlášena na Večeru venkova dne 27. 8.
2010 v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Po slavnostním vyhlášení bude Ministerstvo zemědělství
místní akční skupiny podrobněji informovat o výsledcích hodnocení a rovněž do budoucna předpokládá seminář, na kterém
budou detailně projednány zkušenosti z hodnocení a prezentovány příklady dobré praxe.
Hodnocení nebylo samoúčelné pouze pro vyhlášení výsledků, ale výsledky budou Ministerstvem zemědělství dále
analyzovány a budou zohledněny jako jedno z více kritérií při
určování bonusů pro 48 místních akčních skupin vybraných v
prvním kole příjmu žádostí, při stanovení alokace na rok
2011. Dalšími kriterii při určování bonusů budou také míra
chybovosti MAS při administrativních procesech nebo míra
naplnění poptávky po podpoře projektů jednotlivých žadatelů
z území.
Hlubší analýza hodnocení bude také využita při aktualizaci nastavení podmínek pro fungování MAS v rámci PRV ČR
2007-2013 a v neposlední řadě pro definování dobré praxe
MAS.
LMa, JiH

www.maspvvenkov.cz

Máte námět na zajímavý článek? Nebo víte o
nějaké sportovní, kulturní či jiné akci ve vaší obci?
Neváhejte a kontaktujte nás na adresách
uvedených na poslední straně Zpravodaje.
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Představujeme obce a partnery MAS
Biskupice, Vrbátky a Výšovice. Od roku 2010 je novým členem Svazku obcí Prostějov - venkov obec Klopotovice.

Svazek obcí Prostějov - venkov
Svazek obcí byl založen v roce 1999 třemi
zakládajícími obcemi pod tehdejším názvem
Dobrovolný svazek obcí Bedihošť, Hrubčice, Č e h o v i c e .
Původním účelem vzniku svazku byla výstavba kanalizace s
napojením na ČOV Prostějov a provoz této kanalizace. Od
roku 2001 se stává předmětem činnosti svazku řešení dopravní obslužnosti, životního prostředí, problematika školství a
komplexní čistota obcí.
14. 6. 2002 se členská základna svazku rozrůstá o obec
Čelčice a Skalka. Dochází také k přejmenování na stávající
název Svazek obcí Prostějov - venkov. V průběhu roku 2003
se stává členem svazku obec Klenovice na Hané a Městys
Kralice na Hané. V dalších letech postupně přistupují obce

Hlavním cílem svazku obcí bylo propojení jednotlivých
obcí a města Prostějov cyklostezkou. Realizací jednotlivých
etap byla vybudována cyklotrasa Prostějov-BedihošťČehovice-Čelčice-Klenovice na Hané a navazující tratě směrem na Hrubčice a Kralice na Hané. Byly realizovány projekty zaměřené na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu. V rámci projektu podpořeného z programu
SROP byly vydány propagační materiály Svazku obcí Prostějov - venkov a lázeňství v obci Skalka. Rozvoj těchto služeb
je založen na součinnosti s obcemi i městem Prostějov. V
závěru roku 2005 a počátkem roku 2006 se Svazek obcí Prostějov - venkov podílel na přípravě a založení místní akční
skupiny Prostějov venkov o.p.s.
LMa

Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s
Území regionu společnosti tvoří 24 obcí:

Společnost Prostějov venkov o. p. s. vznikla 3. července 2006 zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Brně.
Zakladateli společnosti byli jak zástupci veřejné správy, podnikatelského sektoru
tak i nestátních neziskových organizací. Základním posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, které přispívají k naplňování cíle programu Leader a podporují rozvoj regionu. Původní region působnosti společnosti
zahrnoval území 17 obcí, později byl rozšířen o území obce Mostkovice a v roce
2008 o zbytek Mikroregionu Plumlovsko.

Alojzov

Mostkovice

Bedihošť

Myslejovice

Biskupice

Ohrozim

Bystročice

Plumlov

Čehovice

Prostějovičky

Čelčice

Seloutky

Rozloha:

16.667 ha

Dětkovice

Skalka

Počet obyvatel:

18.030

Hrubčice

Stínava

Počet členů společnosti: 54

Klenovice na Hané

Určice

Z toho ze sektoru:

Klopotovice

Vícov

Kralice na Hané

Vrbátky

Krumsín

Výšovice

soukromého
neziskových organizací
veřejné správy

27
5
22

Zpravodaj k realizaci Strategického plánu Leader: „STRATEGICKÝ PLÁN LEADER REGION PROSTĚJOV VENKOV 2007-2013“ vydává
Místní akční skupina Prostějov venkov o. p. s.; sídlo: Masarykovo náměstí 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 Lenka Matoušková
(prostejov.venkov@seznam.cz). Své příspěvky ke zveřejnění můžete zasílat na emailovou adresu: j.8@centrum.cz. Náklad 1000 ks. Zlom a
tisk: Tiskárna Sprint, Olomouc.

www.maspvvenkov.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

