Vážení členové a příznivci MAS – Partnerství Moštěnka,
dostává se k vám první letošní číslo infolistu My a svět, které přináší aktuální informace o dění
v regionu MAS – Partnerství Moštěnka a jeho blízkém okolí. Začátkem února splnila Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020 podmínky
věcného hodnocení a byla schválena k podpoře. První výzvy MAS můžeme očekávat již v dubnu.
Dne 9. února byla vyhlášena Výzva Programu podpory spolků zaměřená na podporu akcí místních
spolků a rozvoj spolupráce s MAS, příjem žádostí končí 28. února 2017. A na území MAS vznikají
4 Místní akční plány vzdělávání (MAP), které jsou zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
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Aktuality
Strategie MAS na roky 2014 - 2020 je schválena k podpoře
Dne 1. února, po více než čtyřech letech vytrvalé práce, splnila Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS – Partnerství Moštěnka podmínky
věcného hodnocení a byla schválena k podpoře. Na rozvoj regionu se tak
prostřednictvím

výzev

MAS

budou

přerozdělovat

finanční

prostředky

z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova
a Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši přesahující 90 milionů Kč.
První výzvy jsou připravovány na duben tohoto roku. V Programovém rámci
IROP se připravuje vyhlášení opatření Podpora udržitelné a bezpečné dopravy,
Podpora kvality a dostupnosti vzdělávání a celoživotního učení a Obnova
památek kulturního dědictví, v Programovém rámci Programu rozvoje venkova

fiche Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby, Podpora zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, Podpora investic do lesnických
technologií a technologií na zpracování lesnických produktů, Podpora lesnické
infrastruktury, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a
Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky. V Programovém
rámci zaměstnanost budou vyhlášena opatření Podpora prorodinných opatření
a Podpora zaměstnanosti a zahájení podnikatelské činnosti.
Vypsali jsme 5. výzvu Programu podpory spolků
MAS – Partnerství Moštěnka dne 9. února vyhlásila 5. výzvu Programu podpory
spolků pro místní spolky na propagační akce MAS. Žádat je možno o podporu
ve výši 3–8 tisíc Kč na sportovní, společenské, kulturní a volnočasové aktivity,
které se uskuteční v období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Uzávěrka příjmu
žádostí je 28. 2. 2017 v 16 hodin. Žadatel může v jedné výzvě podat pouze
jednu žádost.
Na území MAS vznikají čtyři Místní akční plány vzdělávání
Celkem 4 Místní akční plány (MAP) vznikají na území působnosti MAS –
Partnerství Moštěnka: MAP pro ORP Přerov, ORP Holešov, ORP Zlín a obec
Pravčice je řešena v rámci MAP pro ORP Kroměříž. Cílem projektů MAP je
zvyšování kvality vzdělávání v území s důrazem na podporu škol a rozvoj
potenciálu každého žáka, sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na
dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování. Důležitým
aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol
a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích
institucí a dalších subjektů, zapojení veřejnosti.
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