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MAS vybrala první projekty v programu Leader
a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou druhé číslo zpravo-

daje „My a svět“, které vydává MAS – Partnerství
Moštěnka. Od té doby, co jste do svých domovních
schránek obdrželi první číslo, uběhlo více než čtvrt
roku a máme pro vás mnoho novinek. V krátkosti
vás s nimi seznámíme. 

Důležitou zprávou je, že již dvakrát zasedala
výběrová komise a vybrala společně s programo-
vým výborem 18 projektů k podpoře z programu
Leader. První výzva byla zaměřena na zlepšení
vzhledu obcí, druhá na zkvalitnění občanského
vybavení a služeb. Více informací o vybraných pro-
jektech najdete uvnitř zpravodaje.

Kromě realizace programu Leader jsme na na-
šem území přivítali partnery z jižních Čech (Střed-
ní Povlatví), ze Slovenska (MAS Malohont) a dele-
gaci z Polska. Místní spolky naplňovaly svými pro-
jekty grantový program „Rozvíjíme partnerství“,
na který jsme získali podporu z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje.

Nejvýznamnější akcí, kterou jsme zorganizo-
vali v polovině listopadu, byla Národní konferen-
ce Venkov 2009, která se uskutečnila na zámku
v Holešově, kde přijely téměř tři stovky aktérů
venkova z celé země.

Jak vidíte, naše aktivity se odehrávají nejen na
úrovni podpory místních aktivit, ale snažíme se
propojovat akce v celém regionu, jsme aktivní na
úrovni obou krajů a zorganizovali jsme i v našem
regionu i celonárodní konferenci.

I v této aktuální činnosti se však musíme ne-
ustále dívat dopředu, a proto jsme připravili něko-
lik projektů, které v případě úspěchu pomohou ce-
lému regionu, a nyní čekáme jen na jejich výsledky.

Současně vás také chceme informovat o bu-
doucnosti. Vyhlásili jsme pro žadatele z území
Moštěnky a Holešovska a okolí již 3. výzvu, kte-
rá bude mít uzávěrku v lednu 2010. 

Je mnoho dalších akcí, o kterých bychom vás
rádi informovali, ale není zde tolik prostoru. Bude-
me rádi, když se podíváte na naše nové webové
stránky – www.mas-mostenka.cz. Zde jsou zveřej-
ňovány další informace týkající se území na roz-
mezí Olomouckého a Zlínského kraje. TSu

NÁRODNÍ – REGIONÁLNÍ – MÍSTNÍ. Národní konference Venkov 2009 v Holešově. Zasedání výběrové
komise MAS v programu Leader. Malování na chodníku – místní akce grantového programu v Beňově.
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Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy
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MAS – Partnerství Moštěnka rozdělila první peníze z Leaderu:
Ve dvou výzvách podpoří 18 projektů za 10 milionů korun

Přehled zaměření jednotlivých podaných projektů v roce 2009
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Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka rozhodla o rozdělení prvních
10 milionů korun z programu Leader pro žadatele z regionu. Ve své první vý-
zvě vybrala 8 z 10 předložených projektů za 4 miliony korun. Podporu získají
například obce Želatovice, Vlkoš, Rymice a Žeranovice na úpravu veřejných pro-
stranství včetně zeleně a bezpečnosti dopravy, městys Dřevohostice na výsad-
bu nové zámecké aleje či Mikroregion Holešovsko na pořízení informačních ce-
dulí ve 13 obcích. MAS podpořila také projekty dvou zemědělců.

MAS také vyhodnotila 2. výzvu, kde se rozdělovalo necelých 6 milionů. Vý-
běrová komise vybrala opravu hasičských zbrojnic v obci Lechotice a Přestavl-
ky, výstavbu nové hasičárny v obci Pacetluky. Zmodernizované sportoviště bu-
dou mít v Beňově a v Horním Lapači. Mezi podpořenými projekty je také vý-
stavba volnočasového areálu v Líšné, rekonstrukce MŠ a ZŠ ve Staré Vsi, nové
dětské hřiště a altánek v areálu fotbalového hřiště v Domaželicích. Nové záze-
mí pro knihovnu a klubovnu budou mít v obci Podolí. Nové dětské hřiště a za-
stávka pomohou zkrátit čas dětem během čekání na autobus v Bezuchově. Ví-
ce se dozvíte na následujících stranách našeho zpravodaje.

MAS – Partnerství Moštěnka bude od letošního roku až do roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů korun pro místní projekty
v evropském programu Leader, který zajišťuje ministerstvo zemědělství. Region MAS-PM se nachází v samotném středu Moravy a tvo-
ří jej 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 23 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí ve Zlínském kraji.

MAS – PM přijala ve dnech od 24. srpna do 4. zá-
ří 2009 ve své 1. výzvě programu Leader 2007–2013
(v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova) celkem
11 žádostí o dotaci. Jednotlivé žádosti prošly kontro-
lou formálních náležitostí, administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti na MAS. Tyto kontroly byly
ukončeny 21. září 2009 na jednání programového
výboru MAS – PM. S jedním projektem byla ukonče-
na další administrace s doporučením předložit jej do
další příslušné výzvy MAS – PM. Dne 29. září 2009
se uskutečnilo veřejné slyšení žadatelů v 1. výzvě
a poté následovalo hodnocení projektů vylosovaný-
mi členy výběrové komise. Hodnocení se zúčastnilo
8 členů (5 zástupců za neziskový a podnikatelský
sektor, 3 zástupci za veřejnou správu). Každý člen vý-
běrové komise hodnotil 5 projektů. Každý projekt tak
byl obodován 4 hodnotiteli. Výsledky s celkovým poč-
tem získaných bodů jsou uvedeny v tabulce.

Dne 30. září se uskutečnilo jednání programo-
vého výboru MAS–PM – řídícího orgánu Strategic-
kého plánu Leader, který schválil: 

Foto ze zasedání Výběrové komise k 1. výzvě

Název žadatele Název projektu Celkový
rozpočet

Dotace Počet
bodů

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region (PRV III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj venkova)
1. Obec Želatovice Úprava veřejných prostranství v Želatovicích 1 286 021 867 106 1220
2. Městys Dřevohostice Výsadba nové zámecké aleje – III. etapa 834 674 634 140 1093
3. Obec Vlkoš Bezpečně do školy, do školky i na poštu 1 471 903 992 067 1080
4. Mikroregion Holešovsko Orientujeme se v mikroregionu 391 280 273 966 1041
5. Obec Rymice Zlepšení vzhledu obce – Tradice stromů přátelství 754 825 573 750 1006
6. Obec Žeranovice V Žeranovicích bezpečně po novém chodníku 838 346 292 046 908

Náhradní
7. Obec Bezuchov Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení 255 583 184 595 830
8. Obec Přestavlky Plynofikace v obci Přestavlky – Lokalita „Za školou“ 316 838 242 498 648

Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina (I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků)
9. Bc. Marcela Dvořáková Modernizace technologie chovu skotu BTMP a

technologie pro analýzu krmiv a zrnin
238 000 100 000 765

10. Jiří Netopil Analyzátor zemědělských a potravinářských pro-
duktů a kladívkový šrotovník

462 750 185 000 743

Název žadatele Název projektu Celkový
rozpočet

Dotace Počet
bodů

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově (PRV III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby)
1. Obec Lechotice Mladí hasiči v Lechoticích 998 045 688 904 1255
2. FC Beňov Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov 757 000 643 450 1215
3. Obec Líšná Rekonstrukce areálu Trávníky 1 409 682 1 069 020 1193
4. SDH Pacetluky Nová hasičárna nejen pro hasiče 2 426 082 1 141 470 1175
5. Obec Přestavlky Oprava hasičské zbrojnice v obci Přestavlky 230 630 177 300 1095
6. Obec Horní Lapač Modernizace sportovního areálu v Horním Lapači 655 691 471 064 1070
7. Obec Stará Ves Rekonstrukce základní a mateřské školy Stará Ves 1 349 528 909 161 1020
8. TJ Domaželice Děti, mládež, dospělí – buďme všichni veselí 498 244 423 507 1015

Dodatečně podpořené projekty ve 2. a 1. výzvě:

9. Obec Podolí
Nová obecní knihovna s veřejným internetem
a klubovna pro místní dobrovolné hasiče

350 000 snížena na
203 000

815

x. Obec Bezuchov Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení 255 583 snížena na
150 387

830
v 1. výzvě

Náhradní projekty:
10. Obec Lipová Centrum kultury, sportu a vzdělávání v obci Lipová 764 210 594 732 995
11. Obec Dobrčice Volnočasové centrum obce Dobrčice 1 411 371 948 820 955

Do kanceláře MAS-PM se ve dnech od 21. září
do 2. října 2009 dostavilo 11 žadatelů odevzdat své
žádosti do 2. výzvy programu Leader 2007–2013
(v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova). Všechny
žádosti prošly kontrolou formálních náležitostí, ad-
ministrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na
MAS. Tyto kontroly byly ukončeny 12. října 2009 na
jednání programového výboru MAS – PM. 

Dne 19. října 2009 se uskutečnilo veřejné sly-
šení žadatelů v 2. výzvě a poté následovalo hodno-
cení projektů vylosovanými členy výběrové komise.
Hodnocení se zúčastnilo 9 členů (5 zástupců za ne-
ziskový a podnikatelský sektor, 4 zástupci za veřej-
nou správu). Osm členů výběrové komise hodnotilo
5 projektů, jeden člen 4 projekty. Každý projekt tak
byl obodován 4 hodnotiteli. Výsledky s celkovým
počtem získaných bodů jsou uvedeny v tabulce.

Dne 20. října se uskutečnilo jednání programo-
vého výboru MAS-PM – řídícího orgánu Strategic-
kého plánu Leader, který schválil: 
1) převedení nevyčerpané alokace z Fiche 4 do Fiche 2;
2) podporu projektů ve Fichi 2 na prvních osmi mís-

tech dle výsledků bodování v plné výši požado-
vané dotace;

1. Výzva
Obec Želatovice: Úprava veřejných prostranství v Želatovicích
V rámci projektu bude provedena oprava místní komunikace, instalovány nové
herní prvky, venkovní vitríny a vysázena zeleň před budovou MŠ v Želatovicích.
Městys Dřevohostice: Výsadba nové zámecké aleje – III. etapa
Projekt realizuje výsadbu alejových stromů okolo dřevohostického zámku.
Součástí je také vyčištění vodního příkopu a úprava břehů, hráze a výpustní-
ho objektu. Také bude rozšířen mobiliář v návaznosti na pěší stezku v okolí. 
Obec Vlkoš: Bezpečně do školy, do školky a na poštu
Vybudování přechodu pro chodce, nové autobusové zastávky, doplnění pro-
pojovacích chodníků, rekonstrukce a úprava místních komunikací a doplnění
veřejného osvětlení ve vybrané části obce Vlkoš. 
Mikroregion Holešovsko: Orientujeme se v mikroregionu
Předmětem projektu je společná realizace směrového značení ulic, místních
částí, kulturních nebo turistických cílů ve 13 obcích mikroregionu Holešovsko. 
Obec Rymice: Zlepšení vzhledu obce – Tradice stromů přátelství
Projektem bude vyřešena úprava okolí zastávky s rekonstrukcí přístupové ces-
ty, výsadbou nové zeleně, opravou zděné zastávky, doplnění mobiliáře a ob-
nova veřejného osvětlení v centru obce Rymice. 
Obec Žeranovice: V Žeranovicích bezpečně po novém chodníku
Cílem tohoto projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Žeranovi-
ce, který je narušený po provedených stavebních pracích na kanalizaci. 
Bc. Marcela Dvořáková: Modernizace technologie chovu skotu BTPM a tech-
nologie pro analýzu krmiv a zrnin
Nákup technologie pro chov skotu BTPM, kterými jsou kruhové krmiště, od-
chytová ohrada pro skot, fixační klec a výroba kvalitního krmiva pomocí de-
tektoru kvalitativních vlastností krmiv a zrnin. 
Jiří Netopil: Analyzátor zemědělských a potravinářských produktů a kladívko-
vý šrotovník
Jde o nákup přístrojů, které hodnotí kvalitu vypěstovaných obilovin a olejnin
(pšenice, ječmen, kukuřice, řepka apod.)
Obec Přestavlky: Plynofikace v obci Přestavlky – Lokalita „Za školou“
Díky projektu bude vybudována plynofikace v obci Přestavlky v zájmové lo-
kalitě – „Za školou“, za zadním traktem místní školy a školky.
Obec Bezuchov: Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení
Jedná se o vybudování autobusové zastávky v části obce zvané „Zábraní“.
V druhé řadě jde o vybudování koutku pro děti, který by byl volně přístupný.
Vše by bylo společně umístěno na jednom místě návazně na sebe. 
Obec Domaželice: Oprava místní komunikace v obci Domaželice
Projekt se zabývá opravou místní komunikace, vybudováním chodníku a vý-
sadbou živého plotu.

2. výzva
Obec Lechotice: Mladí hasiči v Lechoticích
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce jedné místnosti v přízemí bu-
dovy obecního úřadu na klubovnu pro nový oddíl Mladých hasičů. Dále bude
v přilehlé místnosti vybudováno WC.
Football club Beňov: Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov
Cílem tohoto projektu je modernizace fotbalového hřiště v obci Beňov. Jed-
ná se o instalaci kompletního zavlažovacího systému, revitalizaci travnaté
herní plochy a pořízení techniky na údržbu. 
Obec Líšná: Rekonstrukce areálu Trávníky
Projekt realizuje dokončení obnovy budovy pro kulturní a společenské účely.
Součástí je dokončení venkovní fasády budovy, vstupního schodiště, parketu,
osazení zeleně, přístupová cesta a chodník. 
SDH Pacetluky: Nová hasičárna v obci Pacetluky
Výstavba hasičárny v obci Pacetluky, kterou si za odborného dozoru jako dob-
rovolníci sami postaví. 
Obec Přestavlky: Oprava hasičské zbrojnice v obci Přestavlky
Cílem projektu je obnova historického objektu hasičské zbrojnice v obci Pře-
stavlky, která v budoucnu bude fungovat jako zázemí pro místní hasiče a ta-
ké jako malé hasičské muzeum pro místní účely. 
Obec Horní Lapač: Modernizace sportovního areálu v Horním Lapači
Cílem tohoto projektu je modernizace stávajícího sportovního areálu. Jedná
se o doplnění areálu novým objektem se sociálním zařízením, revitalizací trav-
naté herní plochy a pořízení techniky na údržbu. 
Obec Stará Ves: Rekonstrukce Základní a mateřské školy Stará Ves
Cílem tohoto projektu je zlepšení vzhledu a funkčnosti objektu Základní a ma-
teřské školy Stará Ves. Jde o zateplení vnějších stěn kontakním fasádním cer-
tifikovaným systém s tepelným izolantem.
TJ Sokol Domaželice: Děti, mládež, dospělí – buďme všichni veselí
Projekt se zabývá vybudováním dětského koutku s mobiliářem a umístěním
pergoly s mobiliářem v okolí fotbalového hřiště v Domaželicích. 
Obec Podolí: Nová obecní knihovna s veřejným internetem a klubovna pro
místní dobrovolné hasiče
Rozšíření a obnova budovy pro zázemí společenského dění skupin obyvatel
v obci Podolí. 
Obec Lipová: Centrum kultury, sportu a vzdělávání v obci Lipová
Výsledkem projektu bude rekonstrukce kulturního domu a přilehlého dětské-
ho hřiště. Součástí bude také výsadba nové zeleně na místě vykácených sta-
rých topolů. 
Obec Dobrčice: Volnočasové centrum obce Dobrčice
Stavba volnočasového centra obce, která je členěna na čtyři stavební objek-
ty – kiosek se sociálním zařízením, zastřešení stolů, zastřešení hudby, taneč-
ní plocha k využití i pro sport.

1) Podporu obou projektů ve Fichi 5; 
2) převedení nevyčerpané alokace z Fiche 5 do Fiche 1;
3) podporu projektů ve Fichi 1 na prvních pěti mís-

tech dle výsledků bodování;
4) žadatel na 6. místě byl osloven, zda přistoupí na

sníženou míru dotace (zbytku alokace 1. výzvy)
a ten vyslovil s tímto postupem souhlas; 

5) projekty na 7. a 8. místě budou jako náhradní.
V 1. výzvě MAS – PM tak byla rozdělena celková

stanovená alokace – 3.918.175 Kč, tj. 40% alokace
roku 2009. Součet požadované dotace všech přija-
tých projektů, které se hodnotily, byl 4.639.938 Kč.

Na snímcích prezentace projektů před výběrovou komisí

3) žadatelé na dalších dvou místech byli osloveni, zda
přistoupí na sníženou míru dotace (zbytku alokace
2. výzvy), obce Lipová a Dobrčice na tuto možnost
nepřistoupily a mají možnost předložit své žádosti
v dalších výzvách; proto byly osloveny obce Podolí
(3. náhradní ve 2. výzvě) a Bezuchov (1. náhradní
v 1. výzvě), zda budou souhlasit se sníženou mírou
dotace (viz tabulka). Obě obce vyslovily souhlas.

4) Projekty obcí Lipová a Dobrčice budou doporu-
čeny jako náhradní.
Ve 2. výzvě MAS-PM tak byla zazavázkovaná

celková stanovená alokace – 5.877.263 Kč minus
částka 150.387 Kč, která byla převedena na první
náhradní projekt do 1. výzvy. Součet požadované
dotace všech přijatých projektů, které se hodnotily
ve 2. výzvě, byl 7.332.134 Kč.

Vysvětlivky:             podpořené projekty neúspěšné projekty
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Dne 25. listopadu 2009 MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje
3. výzvu pro žadatele k předkládání projektů v rámci 9. kola Pro-
gramu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí: od 25. ledna do čtvrtku 28. ledna 2010 do 13 hodin
Místo podání žádostí: Kancelář MAS – Kostelec u Holešova 58, 768 43

Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají
místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území 45 obcí: Beňov,
Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice,
Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy,
Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kraji.

Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice, Pa-
cetluky, Horní Lapač, Kurovice, Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Pří-
lepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, Pravčice, Kyselovice, Žalkovi-
ce, Racková a Lukoveček ve Zlínském kraji.

Alokace: Výše alokace pro MAS-PM na rok 2010 je cca 11,9 milionu Kč,
z toho pro opatření IV.1.2. činí cca 10 milionů Kč. Pro 3. výzvu je určeno 70 %
alokace roku 2010, tj. cca 7 milionů Kč.

Žadatelé mohou předkládat v 3. výzvě své projekty v rámci fiche 2, 3 a 7.

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově
Hlavní opatření
III.2.1.2.

Vedlejší opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.3.1.

Občanské vybavení a služby
záměr a) občanské vybavení a služby
záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolko-
vé, enviromentální a církevní aktivity

Obnova a rozvoj vesnic
záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhle-
du obcí

Vzdělávání a informace
a) vzdělávací projekt

Cíl fiche: Zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkva-
litnění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, doprav-
ní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji celého regionu.
Charakter: Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti.
Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově. Vytvoření a zajiš-
tění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných
prostranství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Za-
vádění obnovitelných zdrojů energie.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení
právnických osob jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, církve a je-
jich organizace

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; 
Maximálně 2.000.000 Kč (v případě III.2.1.2.c) 1.000.000 Kč)

Výše
dotace:

Maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů, ze kte-
rých je stanovena dotace.
–  Výdaje čerpané z opatření III.3.1. se řídí pravidlem de mi-
nimis.

Příklady způsobilých výdajů: viz Fiche č. 2, část 23

Fiche 7: Krok za krokem po zelené
Hlavní opatření
II.2.4.2.

Vedlejší opatření
III.2.1.1.

Vedlejší opatření
III.3.1.

Neproduktivní investice v lesích
záměr a) Zvyšování společenské hodnoty v lesích

Lesnická technika
záměr a) pořízení strojů

Lesnická infrastruktura
záměr a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové
opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů
záměr b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové
opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně sou-
visejících objektů
záměr c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opra-
vy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících
lesnímu hospodářství

Cíl fiche je zvýšit společenskou hodnotu lesů. V menší míře jsou záměrem sou-
visející drobné investice do lesní infrastruktury.
Charakter: Obnova původního rázu krajiny. Podpora místních produktů. Rozvoj vy-
užití a zpracování biomasy. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií.
Oprávnění
žadatelé:

– Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa
– Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců po-
zemků určených k plnění funkcí lesa

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; 
Maximálně 2.000.000 Kč

Výše
dotace:

Maximální výše dotace: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace.

Příklady způsobilých výdajů: viz. Fiche č. 7, část 23

Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic
Hlavní opatření
III.2.2.

Vedlejší opatření
III.1.3.

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kul-
turního dědictví venkova
záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
záměr c) stálé výstavní expozice a muzea

Podpora cestovního ruchu
záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

Cíl fiche je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v návaznosti na rozvoj tu-
ristiky a cestovního ruchu – tedy rozvoj investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkova.
Charakter: Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Obno-
va památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu.
Oprávnění
žadatelé:

Obce, Svazky obcí, Nestátní neziskové organizace (občanská sdru-
žení, obecně prospěšné společnosti, nadace), Zájmová sdružení
právnických osob jsou-li jejich členy obce, svazky obcí, církve a je-
jich organizace

Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč; 
Maximálně 2.000.000 Kč (v případě III.1.3.a) 1.500.000 Kč)

Výše
dotace:

Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kte-
rých je stanovena dotace. Podpora je poskytována v režimu
de minimis.

Příklady způsobilých výdajů: viz. Fiche č. 3, část 23

Způsobilé výdaje:
Způsobilé výdaje projektu je možné realizovat od doby registrace projektů na

Regionálním odboru (RO) SZIF v Olomouci. Předpokládaný termín registrace je
únor / březen 2010 v rámci 9. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.

Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody. Nej-
zazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a ná-
sledně na RO SZIF je termín stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel
předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14 dní před termínem
odevzdáním na RO SZIF. –––>

Číslo
fiche

Název
fiche

Hlavní opa-
tření PRV

Alokace
pro 3. výzvu

F2 Pestrý život u nás doma
na venkově

III.2.1.2. 60 % z 70 % alokace roku 2010,
tj. cca 4,2 mil. Kč

F3 Cesty k oživení místních
tradic

III.2.2 20 % z 70 % alokace roku 2010,
tj. cca 1,4 mil. Kč

F7 Krok za krokem
po zelené

III.2.4.2 20 % z 70 % alokace roku 2009,
tj. cca 1,4 mil. Kč

Pondělí 7. prosince 2009 Kostelec u Holešova Seminář pro žadatele k 3. výzvě
Pondělí 11. ledna 2010 Prusinovice Výroční valné shromáždění členů MAS, volba orgánů, konzultace k 3. výzvě

Pondělí 8. února 2010 KuH Jednání programového výboru: mj. losování hodnotitelů
Pondělí 8. února 2010 KuH Seminář a školení pro členy výběrové komise
Pondělí 15. února 2010, 8.00 KuH Veřejná prezentace žadatelů
Pondělí 15. února 2010, 12.00 KuH Jednání výběrové komise – hodnocení
Úterý 16. února 2010, 15.00 KuH Schvalování výběru projektů programovým výborem
Úterý 16. února 2010, 16.00 KuH Valné shromáždění členů MAS – potvrzení 3. výzvy

Pondělí 25. ledna, úterý 26. ledna, středa 27. ledna 2010 Kostelec u Holešova 58 9.00 – 15.00
Čtvrtek 28. ledna 2010 Kostelec u Holešova 58 8.00 – 13.00

Harmonogram administrace žádostí v rámci MAS je uveden na webových stránkách. Klíčovými termíny jsou:

Termín předkládání žádostí:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Způsob podání:
Projektové žádosti včetně osnov a povinných příloh předává v termínu vý-

zvy osobně statutární zástupce žadatele, s dokladem o zvolení, jmenování či
jiném způsobu delegace, nebo osoba pověřená úředně ověřenou plnou mocí
od statutárního zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost o dotaci na MAS včetně osnovy projektu a všech povinných příloh
je předkládána v jednom vyhotovení v písemné podobě a zároveň 1x na CD.
(Kancelář MAS zajistí další dvě kopie tak, aby jedno paré bylo po výběru pro-
jektů odevzdáno na SZIF, jedno paré zůstane v kanceláři MAS a jedno paré bu-
de po hodnocení a výběru projektů vráceno žadateli.)

Žádost o dotaci a instruktážní list k vyplňování žádosti o dotaci je mož-
né stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.szif.cz nebo
www.mas-mostenka.cz v sekci Program LEADER.

Na webových stránkách MAS www.mas-mostenka.cz je kompletní zně-
ní 3. výzvy a další dokumenty.

Žadatel může v jednom kole příjmů žádostí podat v rámci jedné fiche pouze
jedinou žádost o dotaci. Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů
domluvit telefonicky předem.

Přílohy:
Přílohami žádosti o dotaci dle pravidel Programu rozvoje venkova IV.1.2.

a Samostatné přílohy 9 jsou:
� Osnova projektu (dle doporučeného vzoru včetně rekapitulace preferenč-

ních kritérií a monitorovacích indikátorů v závěrečné části osnovy.)
Na webových stránkách MAS www.mas-mostenka.cz jsou v sekci Program
LEADER dostupná ke stažení aktuální Pravidla pro opatření IV.1.1. a Pra-
vidla pro opatření IV.1.2. Na stejném místě je k dispozici také závazná os-
nova projektu pro každou fichi v aplikaci word.

� Prohlášení o souladu se SPL a integrovanou strategií rozvoje území MAS
2007–2013 „My a svět“ a rozvíjení dalších strategií v regionu.

Výběr projektů:
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žá-

dostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet
podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou fichi. Pokud ne-
bude pro jednu fichi dosažena výše stanovené alokace, budou finanční pro-
středky převedeny na projekty pro další fiche. Preferenční kritéria jsou uvede-
na v SPL a v každé fichi.

Hodnotitelé budou losováni z řad členů výběrové komise na jednání pro-
gramového výboru i se stanovením pořadí náhradníků tak, aby počet zástup-
ců soukromé sféry byl dle pravidel vyšší než zástupců veřejné správy.

Zvláštní ustanovení:
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stav-

by, je doporučeno jako příloha čestného prohlášení žadatele stanovisko pří-
slušného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba staveb-
ní povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu na-
hrazující stavební povolení. Toto stanovisko jen v případě, že jsou součástí
projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní
úpravy.

Administrace výzvy:
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MAS – Partnerství Moštěnka přivítala na podzim
hned tři návštěvy z partnerských regionů

Nejprve jsme v září pohostili naše partnery ze Středního Povltaví z jižních Čech. Ve stejný den také na území MAS–PM zavítali zástup-
ci Opolského vojvodství z Polska. Další návštěvou, která k nám dorazila v říjnu, byla delegace z MAS Malohont (Bánskobystrický kraj).

Střední Povltaví na střední Moravě
Zástupce MAS Střední Povltaví jsme 24. a 25. září 2009 přivítali u nás na

území v MAS – Partnerství Moštěnka. Přesně před rokem jsme my navštívili je-
jich území v jižních Čechách. Velmi se nám v jižních Čechách líbilo, tak jsme
chtěli pro naše přátele připravit také zábavný program. 

V dopoledních hodinách ve čtvrtek 24. září se autobus s partnery ze Střed-
ního Povltaví zastavil na první zastávce v Holešově. Nejdříve jsme si prohlédli
holešovské náměstí a poté se přesunuli do restaurace na oběd. Po obědě jsme
zavítali na území sousední MAS Podhostýnska. Přáním partnerů byla návštěva
poutního místa Sv. Hostýn. Tam jsme jim připravili, po domluvě se zástupci Ma-
tice Svatohostýnské, prohlídku s výkladem. Procházkou jsme se přesunuli k roz-
hledně a větrné elektrárně. Rozhledna sice byla uzavřena, ale rozhled i tak byl
krásný.

Další zastávkou byla malá vesnice Radkovy, kde nás velmi hezky zástupci
obce přivítali. Prohlédli jsme si výstupy projektů z evropských, národních, kraj-
ských i dotačních zdrojů, které se v minulých letech v obci realizovali (výsadba
veřejné zeleně v obci, oprava střechy na OÚ, restaurace soch a křížků v obci,
rekonstrukce kaple na návsi, výsadba ovocné aleje apod.). Návštěvu v obci
Radkovy jsme završili prohlídkou solární elektrárny.

Zajímavou koncovkou dne byl společenský podvečer v Prusinovicích. Part-
neři z MAS Střední Povltaví pro nás připravili překvapení. Spolu s nimi přijel i vi-

Zástupci polské delegace při prohlídce solární elektrárny v obci Radkovy

Se zástupci z MAS Střední Povltaví v Dřevohosticích na zámku

Střední Povltaví na prohlídce nového hasičského muzea v DřevohosticíchPředání překvapení zástupci MAS SP zástupcům MAS – PM

Zástupci MAS Střední Povltaví v Rymicích Manažerka při rozhovoru pro polskou televizi

Zástupci Opolského vojvodství v obci Radkovy

Poláci jeli do tří států, zastavili se u nás
MAS – Partnerství Moštěnka si v době mezi zúřadováním 1. a 2. výzvy pro-

gramu Leader zpestřila program a 24. září organizovala ve svém regionu „mo-
ravského Záhoří“ program pro delegaci z Polska. Přivítala delegaci starostů, zá-
stupců zemědělských agentur a univerzit z Opolského vojvodství a okolí v rámci
jejich studijní cesty po Česku, Slovensku a Rakousku. Na zámku v Dřevohosticích
představila své projekty rozvoje venkova a česko-polské spolupráce. Mikroregion
Moštěnka spolupracuje s gminou Rudniki - oba regiony jsou přitom na opačných
koncích Olomouckého kraje a Opolského vojvodství než je státní hranice. Vystou-
pili také starosta městyse Dřevohostice Stanislav Skypala, zástupci olomouckého
hejtmanství a ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov v Olomouci Ka-
rel Stojan. Jejich cesta pokračovala do obce Radkovy, která v posledních dvou le-
tech realizovala projekty z POV OK, POV MMR a PRV a v obci vyrostla nová foto-
voltaická elektrárna. Další cesta směřovala do Modré na Uherskohradišťsku.

Partneři z MAS MALOHONT
Ve dnech 13. – 14. října 2009 uspořádala MAS – PM informační seminář

pro partnery ze středoslovenské MAS Malohont. Akce začala společným obě-
dem v Bystřici pod Hostýnem. Poté se prezentovala MAS – PM, Mikroregion
Moštěnka, MAS Podhostýnska a obec Beňov v klubovně zahrádkářů v Beňo-
vě. V této obci účastníci navštívili školu, sokolovnu, dětské hřiště a muzeum
arcibiskupa Stojana. Při procházce obcí si návštěvníci prohlédli realizované
projekty. Následoval přesun do Dřevohostic, kde si účastníci prohlédli hasič-
ské muzeum a muzeum Záhoří. Při společenském večeru se prezentovala MAS
Malohont a městys Dřevohostice. Následně proběhla ochutnávka vína s od-
borným výkladem a také diskuze nad náměty projektů spolupráce, které by-
chom mohli v budoucnosti realizovat.

Slovenští partneři byli ubytováni na Sv. Hostýně, kde exkurze pokračova-
la druhý den návštěvou muzea Matice svatohostýnské a baziliky. Ranní pro-
hlídku Sv. Hostýna nám provázelo sněžení. Následoval přesun za projekty
v obcích Prusinovice (škola, školka, hasičárna). V Rymicích partnery ze Slo-
venska nejvíce zaujaly domy lidového stavitelství, Hanácký skanzen, rozptý-
lené mezi obytnými domy. Celou akci jsme ukončili v obci Vlkoš. Prohlédli
jsme si výstupy zrealizovaných projektů (veřejné prostranství z ROP, rybník,
dětské hřiště apod.). Prohlídka skončila závěrečným obědem v místní rekon-
struované sokolovně. 

Doufáme, že praktické příklady, které jsme našim partnerům ukázali, pro ně
budou inspirací při přípravě projektů v rámci realizace Leaderu u nich.

Při diskuzi nad projekty spolupráce jsme se předběžně dohodli na vzdělá-
vání mladých lidí v oblasti rozvoje venkova a nad projekty, které zachovávají
kulturní dědictví venkova. Jsme rádi, že se našim partnerům program, který
jsme pro ně připravili, líbil a těšíme se na další společnou práci.

Informační seminář „Realizace přístupu Leader: Zkušenosti MAS – Partner-
ství Moštěnka, příležitosti pro rozvoj MAS MALOHONT“ byl realizovaný ze slo-
venské strany v rámci realizace přístupu Leader, opatření 4. 3. Chod MAS.

Zástupci MAS Malohont v Beňově při prezentaci místních projektů

Zástupci MAS Malohont ve Vlkoši

cemistr světa pro rok 2008, druhý vicemistr Evropy v roce 2008 v timberspor-
tu Martin Komárek. Motorovou pilou vyřezal loga MAS – PM a MAS SP, které
poté našim zástupcům předali jako dar zástupci MAS SP. Poté nám a divákům
z okolí předvedl jednotlivé disciplíny timbersportu. Všichni jsme se skvěle po-
bavili a obdivovali jsme sílu a zaujetí, které je k tomuto sportu potřeba. Také
jsme si v Prusinovicích prohlédli základní školu a hasičskou zbrojnici, která pro-
šla v minulých letech rekonstrukcí. Ve večerních hodinách jsme jeli naše part-
nery ubytovat na Rusavu.

Druhý den po snídani jsme si prohlédli společně s místostarostkou obce Ru-
sava Danou Gajdošovou obec a výstupy realizovaného projektu „Za odpočin-
kem a poznáváním do Slobodovy zahrady“ z Leaderu na území MAS Podhos-
týnska. Další zastávkou dne byl Hanácký skanzen v Rymicích. Prohlédli jsme si
lidové stavby rozmístněny mezi rodinnými domky v Rymicích. Děkujeme za
krásnou prohlídku našim průvodcům.

Poslední zastávkou byly Dřevohostice. Prohlídku jsme začali v novém hasič-
ském muzeu a zámku. Seznámili jsme se s realizovanými projekty Dřevohostic
a MAS – Partnerství Moštěnka. Také jsme se společně s našimi partnery zapsa-
li do Pamětní knihy na zámku. Střední Povltaví zakončilo svoji pouť po Moštěn-
ce na obědě v Dřevohosticích. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem starostům navštívených obcí a orga-
nizátorům, kteří společně s námi tento program zorganizovali a připravili pro
zástupce ze Středního Povltaví krásné dva dny. LB
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Během minulých měsíců jsme podali několik pro-
jektů, které nám, v případě úspěchu, pomohou s roz-
vojem území MAS – Partnerství Moštěnka.

„PODNIKATELSKÁ LÍHEŇ NA VENKOVĚ“
S nápadem podat takto zaměřený projekt do

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OPLZZ), přišla spolupracující společnost EDUKOL
vzdělávací a poradenské sdružení, s. r. o. z Olomou-
ce, která čerpá zkušenosti z mnoha mezinárodních
projektů spolupráce. Díky projektu by bylo vytvoře-
no poradenské centrum pro potenciální zájemce
o podnikání. Díky projektu by si mohli „nanečisto“ vy-
zkoušet roli podnikatele – mají možnost si otestovat

v rámci podnikatelské líhně svůj podnikatelský zá-
měr ještě před samotným zahájením podnikání. Na
začátku jim budou nápomocni také poradci v oblas-
ti práva, financí, úvěrů, marketingu, řízení podniku
a personálu, podnikání v rámci Evropské unie apod.
Výsledky projektu očekáváme na přelomu března
a dubna příštího roku. Abychom projektem zasáhli
co největší území, rozhodli jsme se v projektu pro
spolupráci se sousední MAS Podhostýnska.

PROJEKTY SPOLUPRÁCE V LEADERU
Ve dne 23. října 2009 se na Centrální pracoviš-

tě v Praze odevzdali dva projekty v rámci opatření
PRV IV.2.1. Realizace projektů spolupráce: 

„SPOLEČNĚ A KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PO STEZKÁCH“
V tomto projektu je MAS – PM žadatelem. Part-

nery projektu je MAS Společná cesta z Jihomorav-
ského kraje a MAS Nízký Jeseník z Moravskoslez-
ského kraje. Náplní projektu je tvorba pěších stezek

a hipostezek na území jednotlivých MAS. V našem
případě jde o vytvoření pěší stezky na pomezí mi-
kroregionů Moštěnka a Holešovsko. Pěší trasa by
měla vést z Kostelce u Holešova přes Pacetluky, Pru-
sinovice do Líšné a zpět do Kostelce u Holešova. Po
trase by měly být rozmístěny rozcestníky, odpočí-
vadla a informační tabule. 

„KRAJ POD HOSTÝNEM OŽÍVÁ – VČASNÉ
INFORMACE, ZÁZEMÍ A PROPAGACE PRO

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE“
Žadatelem projektu je sousední MAS Podhos-

týnska. MAS – Partnerství Moštěnka je v tomto pří-
padě partnerem. Realizací projektu bychom docílili
rozvoje a provázání společenských a kulturních ak-
cí v sousedních regionech. Náplní je nakoupit vhod-
né zázemí k pořádání těchto akcí (velkoprostorové

stany, dřevěné rozkládací pódium, dřevěné stánky,
ozvučovací techniku apod.) a také zařídit elektro-
nickou a „kamennou“ podporu těmto akcím (we-
bový infoportál, online kamery a venkovské info-
centrum na zámku v Dřevohosticích). LB

„PROPOJOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKCÍ ROZVOJE
VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

– VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE PRO III. OSU“
MAS – Partnerství Moštěnka je jedním z osmi

partnerů projektu Krajského sdružení Národní sítě
MAS v Olomouckém kraji, které podalo projekt do
Programu rozvoje venkova III.3.1. Vzdělávání a infor-
mace. Smyslem projektu je přenos informací, příkla-
dů dobré i špatné praxe a s tím související vzdělává-
ní aktérů rozvoje venkova v regionech. Projekt se
skládá z těchto dílčích aktivit: A) Vzdělávání: 7 vzdě-
lávacích akcí (seminář + exkurze) v 7 regionech, kte-
ré jsou partnery tohoto projektu. Partnery projektu
jsou místní akční skupiny a Krajská agentura pro ze-
mědělství a venkov Olomouckého kraje. B) Informace:
4 propagační akce – vydání 1 infolistu, 2 zpravodajů
(podzim 2010, léto 2011) a 1 publikace (jaro 2011)
příkladů dobré praxe spojených s III. osou PRV v re-
gionech Olomouckého kraje + pravidelná aktualiza-
ce webových stránek www.nsmascr.cz / Krajské or-
ganizace / Olomoucký kraj – informace o projektu.

Na Národní konferenci VENKOV 2009, kterou 18. a 19. listopadu organi-
zovala z pověření Národní sítě MAS naše MAS – Partnerství Moštěnka na zá-
mku v Holešově, se diskutovalo především o budoucnosti rozvoje venkovských
regionů, obcí a zemědělců po roce 2013. Aktéři z vesnic sdruženi v Celostátní
síti pro venkov zhodnotili roční fungování sítě, současný stav naplňování poli-
tiky ministerstva zemědělství ve prospěch venkova, formulovali cíle organiza-
ce, které působí na venkově v nejbližším období, a zamýšleli se nad základní-
mi principy politiky pro venkov pro období 2013–2020.

Národní konference se zúčastnili nejen zástupci ministerstva zemědělství
a jím zřizovaných agentur pro zemědělství a venkov a platební agentury SZIF,
ale také vrcholní zástupci ministerstva pro místní rozvoj a profesních organi-
zací jako je Národní síť místních akčních skupin, Spolek pro obnovu venkova,
Agrární komora a Národní observatoř venkova.

Konference byla realizována pod hlavičkou Celostátní sítě pro venkov a spo-
lufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Na orga-
nizaci akce se podíleli také kolegové ze sousední MAS Podhostýnska a MAS Mo-
ravská cesta. V rámci konference se odehrály i tři cesty po regionu – do Tučína
(Vesnice roku ČR 2009), Dřevohostic (prezentoval se zde městys, MAS – PM
a SMARV) a Agrodružstva Roštění.

Výstupem konference bylo Memorandum Národní konference Ven-
kov 2009. Díky 3 pracovním skupinám byly formulovány základní cíle svého
společného úsilí ve prospěch rozvoje venkova v následujícím období:

Vesnice
1) Řešení rozpočtového určení daní
2) Řešení složité administrativy a byrokracie
3) Řešení Programu rozvoje venkova (zjednodušení pravidel a zvýšení objemu

financí pro venkov)
4) Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat od obcí?)
5) Komplexní pozemkové úpravy

Zemědělci
1) Je nezbytné vypracovat prorůstovou koncepci českého zemědělství – skon-

čit s politikou ode zdi ke zdi
2) Vyrovnat podmínky společné zemědělské politiky EU mezi starými a nový-

mi zeměmi
3) Vyrovnat doplňkové národní platby (TOP UP) i národní dotace do plné výše
4) Přijmout nezbytná opatření k udržení agrárních komodit ohrožených enorm-

ními výkyvy na trhu
5) Přijmout razantní opatření proti ubývání půdního fondu

Regiony
1) Součinnost regionů (místních akčních skupin) s platební agenturou SZIF v rám-

ci realizace osy IV Programu rozvoje venkova (PRV) bude založena na vzá-
jemné důvěře a partnerské komunikaci a sdílení metodik a postupů. Přístup
platební agentury musí být koordinovaný a jednotný v rámci celé ČR. 

2) NS MAS by se ve spolupráci s řídícím orgánem měla nadále podílet na sys-
tematickém zjednodušování pravidel osy IV a jejich přibližování sedmi princi-
pům LEADER, především inovativnosti, víceodvětvovému navrhování a part-
nerství. MAS, řídící orgán i platební agentura by si měly být neustále vědomy
významu těchto principů a trvat na jejich uplatňování. 

3) Významná pozornost by měla být dána přípravě a uplatnění metody LEADER
2013–2020, kdy by programový dokument a prováděcí pravidla měla reflek-
tovat dosavadní zkušenosti a NS MAS ČR by měla mít zásadní slovo při je-
jich formulaci.

4) LEADER by neměl být jen kombinací opatření os I-III PRV, ale především přida-
nou hodnotou, kterou spatřujeme v inovativnosti. Inovativnost ze své podstaty
není dopředu definovatelná, proto nelze pravidla omezovat konkrétními výčty.

5) Nutnost předfinancování výrazně limituje realizace osy IV, jejíž prioritou je
především podpora malých venkovských subjektů.

Celostátní síť pro venkov by měla sloužit jako platforma pro setkávání, part-
nerskou diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů rozvoje venkova, ke kterým
by měl být zachován rovný přístup bez zvýhodňování některého ze sektorů
resp. pilířů zemědělské politiky. MAS, které sdružují obce, podnikatele a nezis-
kové organizace, by měly hrát významnou roli při seznamování partnerů sítě
s nezemědělskými problémy venkova.

Rádi bychom Vás seznámili s novými webovými stránkami MAS – PM. Na
hlavní stránce Vás přivítá „klikací mapa“. Kliknete na vybranou obec regionu
a budete přesměrováni na webové stránky dané obce. V levém panelu jsou uve-
deny jednotlivé rubriky, které se po rozkliknutí rozpadnou na další podrubriky.

V dnešní době je asi nejzajímavějším odkazem „Program LEADER“, kde
naleznete veškeré informace týkající se realizace Strategického plánu Leader na
území MAS – Partnerství Moštěnka. Dalším odkazem, který chceme naplňovat,
je „Akce v regionu“. Hodláme umožnit pořadatelům informovat obyvatele
MAS – PM o pořádaných akcích. Kdykoliv budete chtít o nějaké akci informovat,
zašlete nám pozvánku případně nějaké informace na lenka.badurova@smarv.cz.

V pravém menu jsou uvedeny Poslední články, které jsme na stránky vlo-
žili a Poslední dokumenty, které byly na stránky umístěny. 

Doufáme, že nové webové stránky budou pro vás přehlednější a rychleji
najdete, co hledáte. www.mas-mostenka.cz

Nové stránky MAS – Partnerství Moštěnka
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Podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách
www.mas-mostenka.cz v odkazu na levém menu „Konference venkov 2009“,
nebo ve Zpravodaji Spolku pro obnovu venkova 11/2009 (www.spov.org
v sekci „Zpravodaj“.
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Kynologický klub Vlkoš:
„Hanácké přebory“

Za nepříznivého počasí startovalo 28 psovodů
ve 2 kategoriích a 9 mládežníků z kynologických
klubů Holešov, Hranice, Prostějov, Kroměříž, Tova-
čov, Mrlínek a Vlkoš. 

Členové pořádající organizace se svého úko-
lu zhostili s plnou zodpovědností ke spokojenos-
ti všech startujících závodníků a bezpočetného

Grantový program v Moštěnce finišuje do závěru:
MASka přispěla rozvoji místního partnerství

V letošním roce jsme rozdělili necelých 300 tisíc na podporu aktivit místních spolků a obcí v grantovém programu „Rozvíjíme partner-
ství“, který podpořil Program obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje. Nyní již mnozí mají odevzdané závěrečné zprávy a my se raduje-
me z toho, jak tento finanční obnos, spolu s 200 tisíci ze spolufinancování, pomohl k rozvoji společenských akcí v regionu.

množství přihlížejících se občanů. K dobré pohodě přispěli i sponzoři, kteří za-
bezpečili dokonalé občerstvení, které v nepříznivém počasí přišlo všem vhod.

Po závěrečném vyhodnocení a předání cen byla velmi plodná beseda ky-
nologů, ve které byla konzultována příprava rozšíření zkušebního řádu o ná-
ročnou zkoušku praktické upotřebitelnosti psa. Bylo doporučeno, aby proško-
lení instruktorů a rozhodčích bylo provedeno v areálu Kynologického klubu
Vlkoš, kde je k tomu výborné zázemí. 

SDH Stará Ves:
Slavnostní schůze s programem
k 120. výročí založení SDH ve Staré Vsi

Cílem projektu bylo vzpomenout významnou minulou činnost SDH za celou
dobu její existence. Samotné oslavy se konaly ve dnech 10. – 12. 7. 2009. Za-
hájeny byly výstavou požární techniky manželů Kolčavových dne 10. 7. V sobo-
tu 11. 7. se konala slavnostní schůze v hostinci U Janovčíků za přítomnosti cca
100 účastníků, a to zástupců a členů SDH Stará Ves, zástupců z okresu, zástup-
ců HZS Přerov, zástupců jednotlivých složek okolních obcí (Říkovice, Beňov, Hor-
ní Moštěnice, Přestavlky, Dobrčice, Radslavice) a zástupci místních spolků – za-
hrádkářů, důchodců, FC Stará Ves, ZŠ a MŠ Stará Ves, kde jsme si připomněli vý-

znamnou činnost našeho sboru od jeho založení až po současnost. Hostům by-
ly uděleny pamětní listy a našim členům čestná uznání za jejich práci ve sboru.
Schůze byla ukončena slavnostním obědem, po kterém následovala námětová
cvičení z oblasti hasičství. Vyproštění zraněné osoby z vozidla předvedli profesio-
nální hasiči z Přerova, zásah u požáru vozidla byl předveden naši jednotkou za
spolupráce všech pozvaných sborů z okrsku a na závěr nám předvedli bratři
z Radslavic starou hasičkou techniku – koňskou stříkačku. Oslavy pokračovaly ta-
neční a společenskou zábavou. Vyvrcholením oslav bylo vysvěcení našeho pra-
poru při mši svaté v neděli 12. 7. 2009. Této akce se zúčastnila široká veřejnost.

Projekt přispěl ke zkvalitnění činnosti SDH, jejímu postavení v obci a také
přispěl k získání nových mladých členů SDH z řad mládeže. 

Mariánov, o. s.:
Podpora tradičních akcí regionálního
významu – Memoriál Pavla Nováka

Dne 5. 9. 2009 se uskutečnila na kolbišti Občanského sdružení Mariánov
sportovní akce v rámci mikroregionu Moštěnka v parkurovém skákání pod ná-
zvem Memoriál Pavla Nováka. 

Akce začala ve 13 hodin za velké účasti jak ze strany soutěžících, tak i di-
váků. Sjelo se zde na 50 koní a jezdců a cca 300 diváků z okolních vesnic, ja-
kož jsou Čechy, Domaželice, Dřevohostice, Beňov a Líšná. Závody probíhaly ve
dvou částech. První byly soutěže pro mladé a začínající koně a jezdce, které se
těší velké oblibě mezi mladými soutěžícími, a dále pak soutěže ve vyšším ská-
kání, což rovněž přilákalo diváckou veřejnost. 

Tohoto sportovního dne se zúčastnili i zástupci sponzorů a v neposlední řa-
dě hlavními aktéry byli členové rodiny Nováků. Na počest zesnulého zpěváka
Pavla Nováka, velkého milovníka koní, se pořádala jedna ze soutěží dětí, a kde
rovněž byla i přítomna Kabelová televize Přerov. 

Tradičně byly nejlepším soutěžícím předány poháry, kokardy a hodnotné
věcné ceny. Průběh akce, jejíž V. ročník se letos uskutečnil, byl kvitován jako
úspěšný jak ze strany pořadatelů, tak i ze strany soutěžících a veřejnosti. 

Český zahrádkářský svaz Beňov:
Malování na chodníku 2009

Přípravy na akci začaly již s měsíčním předstihem, kdy se zástupci místních
spolků a pracovnice školy dohodli na programu a viděli návrhy plakátů. V neděli
dopoledne pořadatelé chystali pódium, kdy na oponě vyrostla palma, na které sko-
tačily opičky a kolem byly rozvěšené obrázky, plyšová zvířátka a papírové květiny. 

Počasí přálo, krásně svítilo sluníčko a tak obecní pracovníci roztáhli velké slu-
nečníky. Již před 14 hodinou se scházeli účastníci a zapisovali se do prezenčních
listin. Děti malovaly barevnými křídami na velké dlaždice, někteří i přes několik
čtverců. Po hodině jsme napočítali 62 obrázků, nejvíce bylo domečků, aut a slu-
níček. Kdo měl malbu hotovou, mohl plnit soutěžní úkoly. Děti se trefovaly míč-
ky do šaška, přenášely vodu nebo tenisák na lžičce, provlékaly kroužek přes pro-
vázek kolem laviček, hrály kroket, skákaly přes rybičky, hokejkou vedly kuličku
přes slalomovou dráhu, vázaly panenky do peřinky nebo sobě koleno obvazem,
cvičily kotouly a dřepy, posilovaly s činkami, snažily se zapamatovat věci pod šát-
kem, skládaly zápalky do krabičky, rozstříhaný obrázek nebo dřevěné kostky, hle-
daly určené barvy z různých látek, třídily luštěniny, zpívaly písničku nebo nejdel-
ší jeden tón. V této disciplíně 5 nejlepších postoupilo do finále a znova se stopo-
vali před mikrofonem. Bylo poznat, že měli trému, málokdo se zlepšil. Soutěž

vyhrál ze školáků Martin Kadala z Líšné a z předškoláků David Černošek z Rad-
slavic. Děti obdržely za namalovaný obrázek a splněné disciplíny body a vymě-
ňovaly si je za ceny ve stánku. Také bylo ten den otevřeno Stojanovo muzeum.
Vystoupil kouzelník pan Venský a sklidil velký potlesk od více než stovky diváků.
Poté hrála diskotéka v ZOO. Všechny děti dostaly lítací balónky, pamětní listy, čo-
koládky a na závěr se společně vyfotografovaly. Velké poděkování patří TJ Sokol
Beňov za půjčení venkovního areálu a vedení diskotéky, maminkám, babičkám,
učitelskému sboru a členům airsoftové skupiny za pomoc při soutěžích, Klubu dů-
chodců při výdeji občerstvení a ČZS za celkovou organizaci. 

Aktivní klub Křtomil:
Dětský den ve Křtomili – To je ono!

V sobotu 4. července 2009 se odehrál Dětský den ve Křtomili. Začalo se hned
v 11 hodin soutěžemi pro děti všech věkových kategorií. Každopádně se jedná
o několik soutěží, které začínají na hřišti a vracejí se lesní stezkou opět na hřiště.
První soutěž byla náročnější na čas. Odehrávala se přímo v prostorách fotbalové-
ho hřiště. Byla to taková zajímavá „opičí dráha“. Děti probíhaly tunelem z vel-
kých krabic, potom běžely s pinpongovým míčkem na lžičce, jely slalom na kolo-
běžkách a probíhaly žebříkem a pneumatikami. Další soutěží byla střelba ze vzdu-
chovky, kterou mají zvláště kluci ve veliké oblibě, dále okolo plotu hřiště děti došly
k soutěži, při které do špalku dřeva zabíjely hřebíky. Pak házely míčky do otevřené
papulky klauna, až pomalu přecházely k bývalé struze, kde poznávaly se zaváza-
nýma očima fazole, čočku a kukuřici. Pokračování bylo u studánky. Zde v holín-
kách rýžovaly zlato přímo z potůčku u studánky a postupně sbíraly další body. Ta-
ké si zahrály na pavoučka, nesměl zazvonit zvoneček na pavučině, kterou muse-
ly jako pavouk prolézt. Osmá soutěž byla poznávací – všude hezky rozložené
kůže, paroží, ale i vycpané hlavy zvířat nebylo problémem pro naše soutěžící ro-
zeznat. Po takové soutěži bylo potřeba protáhnout tělo a tak děti házely polštá-
ře do kruhu, potom přeběhly k plížení a ke konci stezky je čekalo hledání pokla-
du v obrovské truhle, u které seděli piráti a vázali dětem na hlavy pirátské šátky
a zdobili obličeje knírem, vouskem, ale i jizvami jako správní piráti. Soutěže ab-
solvovalo 148 dětí. Vystoupila děvčata z Dřevohostic se svým aerobikem. Dalším
vystoupením byly mažoretky z Bystřice pod Hostýnem, pak fotbálek pro kluky
a vyhlášení vítězů lesní stezky. Všechny děti dostaly připravené dárky s občer-
stvením a nějakou drobnůstkou. Také jsme viděli vystoupení HIP HOP tance od
taneční skupiny z Loukova. Součástí dne byla také možnost skákacího hradu. Zla-
tým hřebem dne byl létající balón. Balón vyvážel děti do výšky 30 až 50 metrů.
Děti nastupovaly do balónů po deseti a všem se líbil krásný pohled na Křtomil.



Krátké zprávy o činnosti MAS a dotační možnosti

Zpravodaj „My a svět“ k realizaci Strategického plánu Leader: „Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ vydává MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.;
sídlo: Dr.  A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice; kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43; tel. 576 115 007, www.mas-mostenka.cz,
leader@mostenka.cz. IČ: 270 17 010. Připravili: Tomáš Šulák (tel.: 775 949 142) a Lenka Baďurová (tel.: 739 344 126). Své příspěvky
ke zveřejnění můžete zasílat na e-mailovou adresu: lenka.badurova@smarv.cz. Uzávěrka příštího čísla je 30. 3. 2010. Náklad 10.000 ks.
Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel: 774 724 774. Evidenční Číslo periodického tisku je MK ČR E 19084. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

• Pozvánka na Valné shromáždění 11. ledna
2010. Výroční valné shromáždění MAS – Part-
nerství Moštěnka se uskuteční v pondělí 11. led-
na od 15 hodin v Kulturním domě v Prusinovi-
cích. Kromě voleb výboru partnerství a výběrové
komise bude MAS hodnotit činnost v roce 2009
a představí své plány, financování i aktivity svých
partnerů v roce 2010. Jednání je veřejné a je ote-
vřeno všem zájemcům o působení v místní akč-
ní skupině.

• „Olomoucké vysoké školství partnerem
moravského venkova“. Projekt s tímto ná-
zvem, jehož žadatelem je Univerzita Palackého
v Olomouci a partnery SMARV, o.p.s. – Zlínský
kraj (v zastoupení MAS – Partnerství Moštěnka,
MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta),
MAS Horní Pomoraví (OLK), MAS Regionu Po-
odří (MSK) a MAS Moravský kras (JMK), získal
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VpK) 2.4. Partnerství
a sítě. Cílem projektu, který začne od ledna ro-
ku 2010, je propojit aktivity vysoké školy a jejich
studentů a doktorandů ve prospěch analýz smě-
řujících k rozvoji venkovských regionů. 

• Celostátní síť pro venkov. Středomoravská
agentura rozvoje venkov, o.p.s., kterou založila
MAS – PM, se aktivně účastní činnosti Celostátní
sítě pro venkov (CSV), jejímž zřizovatelem je mi-
nisterstvo zemědělství. V Olomouckém kraji se po-
dílela na vytvoření informační publikace sítě v kra-
ji a na propagačním banneru MAS. MAS – PM se
zúčastnila s několika dalšími MAS krajských doží-
nek v Prostějově. Ve Zlínském kraji se představila
výstavou na krajském úřadě a zejména organiza-
cí Národní konference Venkov 2009 v Holešově.

• Země živitelka 2009. Naše MAS – PM se ve
společné expozici s MAS Společná cesta, MAS Níz-
ký Jeseník, MAS Valašsko – Horní Vsacko a MAS
Podhostýnska zúčastnila na konci měsíce srpna
agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.
(Více informací ve Zpravodaji SPOV ČR 8/2009
www.spov.org)

• Noví členové MAS – PM. Na podzim 2009 se
novými členy MAS – Partnerství Moštěnka stali:
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy, Myslivecké
sdružení Doubrava Zahnašovice, Římskokatolická
farnost Horní Moštěnice, Římskokatolická farnost
Beňov. MAS – PM má v současné době 77 členů.

• „Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov“.
Vzdělávací projekt, který realizuje z Programu roz-
voje venkova SMARV, o.p.s. má za sebou již polo-
vinu seminářů. Uskutečnily se v Bystřici pod Hos-
týnem (Projekty občanského vybavení z pohledu
malých obcí a neziskových organizací), na Rusavě
(Příprava projektů pro podnikatele), v Prusinovi-
cích (Příprava rozpočtu a řízení projektu), ve Vizo-
vicích (Projektové řízení) a v Loukově (Pracovní
skupiny a zapojování veřejnosti). V roce 2010 jsou
v plánu semináře: Projekty obcí a NNO – jejich
monitoring a vztah k naplňování strategií regionů
a cílů PRV (leden, Věžky), Výběrové řízení, staveb-
ní řízení (únor, Dřevohostice), Role venkovských
škol v projektech spolupráce a individuálních pro-
jektech obnovy (březen, Slušovice), Projekty ob-
novy a rozvoje vesnic – exkurze zaměřená na vý-
stavbu kanalizací a ČOV (duben, Kostelec u Hole-
šova, Pacetluky, Žeranovice), Cestovní ruch a jeho
vliv na rozvoj venkova (květen, Slušovice).

• „Moravské regiony rozvíjejí partnerství“.
Zatímco uvnitř zpravodaje najdete podrobné in-
formace o exkurzích, které jsme organizovali
v našem regionu, také zástupci obcí z mikrore-
gionů Holešovsko a Moštěnka vyjeli na cestu za
příklady dobré praxe. V červnu to byla studijní
cesta na střední Slovensko do MAS Malohont a
ve dnech 26. a 27. listopadu jsme navštívili vý-
chodní Čechy a to region MAS Pohoda venkova,
kde jsme se mj. seznámili s regionálním znače-
ním „Orlické hory – originální produkt“. Studij-
ní cesty jsou financovány z POV MMR 2009.

• „Moravská brána do Evropy“. Tři partnerské
místní akční skupiny z Moravy – MAS Regionu
Poodří, MAS Moravský kras a MAS Moravská
cesta uspěly se dvěma projekty, které předložily

do PRV IV.2.1. První z projektů nese název Mo-
ravská brána do Evropy – nová venkovská muzea
a expozice. Hlavním předmětem projektu spolu-
práce je obnova tří stávajících objektů pro nové
venkovské expozice a muzea. Zatímco MAS Mo-
ravská cesta plánuje Muzeum a historie a tradic
Bouzovska, MAS Regionu Poodří přichází s nápa-
dem vybudovat Muzeum historie zámku Bartošo-
vice a MAS Moravský kras hodlá založit Muzeum
řemesel v Senetářově. Celkové náklady projektu
činí zhruba 4,9 milionu korun. Ve druhém projek-
tu se partneři rozhodli zmapovat všechny zacho-
valé i zaniklé technicko-historické památky na
svém území a vypracovat studie obnovy a využití
nejzajímavějších z nich s návaznosti na oživení
cestovního ruchu. Celkové náklady projektu jsou
3,24 milionu korun. Projekty pomáhala zpracovat
SMARV, o.p.s.

• MMR: Podpora obnovy venkova 2010. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Pod-
pora obnovy venkova 2010. Uzávěrka k předklá-
dání projektů je již 1. února 2010. Cílem programu
je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj ven-
kovských obcí. Program předpokládá participaci
obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení
při obnově jejich obce v souladu s místními tradi-
cemi. Příjemci podpory jsou obce či svazky obcí.
DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do ko-

munitního života v obci (Dotace 70 %.
Horní limit dotace na jednu akci činí 300
tis. Kč.)

DT 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a roz-
voji venkova (Dotace 70 %. Horní limit
dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.)

DT 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci (Dotace 70 %. Horní limit
dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.)

DT 5 – Podpora zapojení romské komunity do
života obce a společnosti

Více informací na http://www.mmr.cz/Regionalni-
politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-
rozvoje-v-roce-2010/Podpora-obnovy-venkova

Fotografie ze Země živitelky 2009
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