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MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA, 
O.P.S., ZÍSKALA OSVĚDČENÍ  
O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY MAJÍ VÉST  
KE ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

NOVÉ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ 
PRO REGION MAS JSOU ZA DVEŘMI

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

OPERAČNÍ PROGRAM 
ZAMĚSTNANOST

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE 
OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

V ROCE 2015 ZÍSKALO ZNAČKU 
„HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®“ 
DALŠÍCH 15 VÝROBKŮ, MEZI NIMI 
I MOŠTĚNICKÝ SIRUP, A ČTYŘI 
SLUŽBY

MUSÍME SI POMÁHAT 
ROZHOVOR S PANEM MGR. MILANEM 
SVOBODOU, PASTOREM JEDNOTY 
BRATRSKÉ V HOLEŠOVĚ

TŘI MIKROREGIONY VYJELY DO 
JIŽNÍCH ČECH ZA DOBROU PRAXÍ  
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., je společností, která 
funguje na principu spolupráce veřejné sféry, podnikatelů  
a neziskových organizací. Působí na území Zlínského  
a Olomouckého kraje v 51 obcích a významně přispívá  
k jejich rozvoji. Hlavním mottem pro období 2014–2020  
je „POMÁHÁME ROZVÍJET VENKOV“. 
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MAS – Partnerství  
Moštěnka, o.p.s., získala 
osvědčení o splnění  
standardů MAS, 
což znamená, že splňuje požadavky 
stanovené Metodikou pro standar-
dizaci místních akčních skupin v pro-
gramovém období 2014–2020. Tato 
standardizace je jednou z podmínek, 
která umožňuje, aby místní akční sku-
pina mohla i nadále čerpat a přeroz-
dělovat finanční prostředky na svém 
území působnosti. Další podmínkou 
je kvalitně připravená strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje, 
v současnosti čekající na schválení, do 
jejíž přípravy a realizace jsou zapoje-
ni partneři z veřejného, soukromého 
a neziskového sektoru.

Cílem Programu podpory spolků je za-
traktivnění společenských, kulturních, 
sportovních a volnočasových akcí po-
řádaných místními spolky a sdruženími 
v obcích regionu MAS – Partnerství Moš-
těnka. Program také přispěje k rozvoji 
spolupráce a partnerství venkovských 
spolků a sdružení s místní akční skupi-

VYHLÁŠENÍ VÝZVY PŘEDPOKLÁDÁME V POLOVINĚ  

ÚNORA, UZÁVĚRKU V POLOVINĚ BŘEZNA.  

TERMÍN PODPOŘENÝCH AKCÍ JE DUBEN–ŘÍJEN 2016.

Program podpory spolků 
připravuje vyhlášení  
jarní výzvy

nou, k prohlubování identifikace místních 
spolků s regionem, propagaci a udržování 
společných tradic.
Program podpory spolků má slogan 
„Podporujeme místní akce pro všechny 
obce“ a na rok 2016 je do něj vyčleněno 
celkem 100 000 Kč.

Místní akční plány mají vést ke 
zkvalitnění vzdělávání dětí

> MS „Šance Horní  
Moštěnice“  
Myslivecký den pro děti

> SDH Racková: O pohár 
starosty SDH 

 – soutěž mladých hasičů 
v požárním sportu

Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let s ohledem 
na individuální potřeby žáka je jedním z cílů 
Místních akčních plánů vzdělávání (MAP), 
které vznikají na správních územích obcí 
s rozšířenou působností. Ve spolupráci 
s místními aktéry – samosprávou, školami, 

neziskovými organizacemi – bude vytvo-
řen dokument, na základě kterého bude 
možné koordinovat podporu investičních 
i neinvestičních akcí v regionu.
MAP zahrnou oblast včasné péče, před-
školního a základního vzdělávání, zájmo-

vého a neformálního vzdělávání. Plán má 
zohledňovat tři povinná opatření – před-
školní vzdělávání a péči, jejich dostupnost, 
inkluzivnost a kvalitu, dále čtenářskou 
a matematickou gramotnost v základním 
vzdělávání a inkluzivní vzdělávání a pod-
poru žáků ohrožených školním neúspě-

chem.
Hlavním přínosem realizace 
místních akčních plánů má být 
vybudování systému komunika-
ce mezi těmi, kteří ovlivňují vzdě-
lávání v daném regionu. MAP 
budou významným podkladem 
pro spolupráci v regionu, plošnou 
podporu vzdělávání v daných té-
matech i pro rozpracování vzdě-
lávacích šablon šitých na míru 
jednotlivým školám. V případě 

investičních akcí bude zařazení požadav-
ku školy do MAP podmínkou pro přiznání 
dotace.
Pro realizaci projektu je třeba zapojení 
nejméně 70 % škol z území a plánuje se 
v letech 2016–2018.

MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA PLÁNUJE NA JARO 2016 VYHLÁSIT PROGRAM 
PODPORY SPOLKŮ – PROPAGAČNÍ AKCE MAS. MÍSTNÍ SPOLKY Z ÚZEMÍ MAS BUDOU 
MOCI JIŽ POČTVRTÉ NA SVÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE 
ŽÁDAT O PODPORU, TENTOKRÁT VE VÝŠI 3–8 TISÍC KČ.
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PROSTŘEDNICTVÍM  
MAS – PARTNERSTVÍ 

MOŠTĚNKA BUDE V LETECH 
2016–2023 UMOŽNĚNO 

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ NA ROZVOJ 

REGIONU ZE TŘÍ OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ: INTEGROVANÉHO 
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO 

PROGRAMU, PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA  

A OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST. 

Integrovaný 
regionální 
operační 
program
KOMUNITĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ  
/ PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP / ČÁSTKA 
DOTACE VYMEZENÁ NA PROJEKTY PRO 
ŽADATELE: 56, 987 MIL. KČ

PODPORA UDRŽITELNÉ  
A BEZPEČNÉ DOPRAVY
· výstavba a modernizace přestupních 

terminálů pro veřejnou dopravu a sys-
témů pro přestup na veřejnou dopravu, 
záchytných parkovišť 

· zvyšování bezpečnosti železniční, silnič-
ní, cyklistické a pěší dopravy – bezbari-
érový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací

· výstavba a modernizace cyklostezek 
v podobě stavebně upravených a do-
pravním značením vymezených komu-
nikací, na kterých je vyloučená automo-
bilová doprava

Nové možnosti čerpání dotací  
pro region MAS jsou za dveřmi

· výstavba a modernizace cyklotras se 
zaměřením na podporu integrovaných 
řešení, např. cyklistické nebo víceúčelo-
vé pruhy na komunikacích

· součástí projektu může být budování 
doprovodné infrastruktury, např. sto-
janů na kola, úschoven kol, odpočívadel 
a dopravního značení, doplňkově zeleň

· podpořeny mohou být cyklostezky 
a cyklotrasy sloužící k dopravě do za-
městnání, škol a za službami

PODPORA SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ
· infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 

sociální služby (především terénní a am-
bulantní služby) - nákup objektů, výstav-
ba, stavební úpravy a vybavení objektů, 
obnova a zkvalitnění materiálně-technic-
ké základny stávajících služeb

· podpora rozvoje infrastruktury komunit-
ní sociální péče – nákup objektů, výstav-
ba, stavební úpravy a vybavení těchto 
zařízení (chráněné bydlení apod.)

· podpora rozvoje infrastruktury komunit-
ních center – nákup objektů, výstavba, 
stavební úpravy a vybavení veřejných 
víceúčelových zařízení, určených pro  
setkávání místních obyvatel a poskyto-
vání základních sociálních služeb 

· sociální bydlení - podporován bude nákup 
objektů, výstavba, stavební úpravy a po-
řízení nezbytného základního vybavení

· doplňková aktivita: zeleň v okolí budov 
a na budovách 

PODPORA KVALITY 
A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTURY 
VZDĚLÁVÁNÍ 
A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
· podpora zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol – 
stavby, stavební úpravy, pořízení vyba-
vení pro zajištění kvalitních a dostup-
ných zařízení tam, kde je v současnosti 
prokazatelná nedostatečná kapacita 
těchto zařízení, do-
plňkově úpravy ven-
kovního prostranství 
(zeleň, herní prvky)

· stavby, stavební úpravy, pořízení vyba-
vení pro zajištění rozvoje žáků v klíčo-
vých kompetencích

· podpora infrastruktury pro základní, 
střední a vyšší odborné školy a vybave-
ní v návaznosti na zajištění rozvoje žáků 
v klíčových kompetencích v oblastech 
komunikace v cizích jazycích, technické 
a řemeslné obory, přírodní vědy, práce 
s digitálními technologiemi 

· rozšiřování kapacit základních škol 
mimo vazbu na klíčové kompetence je 
možné pouze na území správního obvo-
du ORP se sociálně vyloučenou lokalitou

· podpora sociální inkluze
· zajištění vnitřní konektivity škol a při-

pojení k internetu
· podpora infrastruktury pro celoživotní 

vzdělávání v klíčových kompetencích
· podpora infrastruktury pro zájmové 

a neformální vzdělávání mládeže
· jako doplňková aktivita bude podporo-

váno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách

OBNOVA PAMÁTEK 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
· zajištění vyšší bezpečnosti návštěvní-

ků, odstraňování přístupových bariér
· zvýšení ochrany památky a jejího za-

bezpečení
· restaurování památek
· rekonstrukce stávajících expozic a de-

pozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů

· digitalizace památek a mobiliářů 
· obnova parků a zahrad u souborů pa-

mátek
· modernizace, popř. výstavba nezbyt-

ných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí

Prostřednictvím opatření bude řešena ob-
nova a rozvoj objektů, které jsou zapsány 
na Seznam světového dědictví UNESCO 
nebo památky zařazené na Indikativní se-
znam světového dědictví UNESCO v ka-
tegorii kulturní dědictví, národní kulturní 
památky k 1. 1. 2014 a národní kulturní pa-
mátky zapsané do Indikativního seznamu 
národních kulturních památek k 1. 1. 2014.
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PODPORA VZNIKU  
A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 
PODNIKŮ PODNIKÁNÍ

· vznik a rozvoj sociálních podniků, které 
umožní sociálně vyloučeným osobám 
a osobám ohroženým sociálním vylouče-
ním vstup na trh práce a do podnikatel-
ského prostředí

· podporován bude nákup objektů, vý-
stavba, stavební úpravy a vybavení

Sociální podnik musí splňovat principy so-
ciálního podnikání: min. 30 % zaměstnanců 
musí pocházet z cílových skupin; vztahy 
v sociálním podniku směřují k maximální-
mu zapojení pracovníků do rozhodování; 
zisk je používán přednostně pro rozvoj so-
ciálního podniku; uspokojení přednostně 
místní potřeby a využití přednostně míst-
ních zdrojů, zohledňování environmentál-
ních aspektů.
Nelze financovat stávající podnikatelské 
ani provozní výdaje žadatele, pouze rozší-
ření společnosti. 

MÍRA DOTACE PRO 
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ 

ROZVOJ: 95 % EFRR + 5 % 
SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘÍJEMCE

Program 
rozvoje 
venkova
KOMUNITĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ  
/ PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV / ČÁSTKA 
DOTACE VYMEZENÁ NA PROJEKTY PRO 
ŽADATELE: 20,94 MIL. KČ

PODPORA INVESTIC DO 
ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY
· investice do zemědělských staveb 

a technologií pro rostlinnou výrobu 
a pro školkařskou produkci 

· investice do zemědělských staveb 
a technologií pro živočišnou výrobu (skot, 
prasata, ovce, kozy, drůbež, králíci, koně)

· investice na pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu

· investice do pořízení peletovacích za-
řízení pro vlastní spotřebu v zeměděl-
ském podniku

Nelze podpořit investice týkající se včel 
a rybolovu, investice do obnovy nosných 
konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení 
sadů, pořízení kotlů na biomasu, investice 
do zavlažování.

PODPORA ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 
A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH
· investice do výstavby a rekonstrukce 

budov včetně nezbytných manipulač-
ních ploch

· pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků 
(včetně technologií souvisejících s do-
hledatelností produktů)

· investice související se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a dru-
hotných surovin vznikajících při zpraco-
vání

· investice vedoucí ke zvyšování a moni-
torovaní kvality produktů

· investice související s uváděním země-
dělských a potravinářských produktů 
na trh (včetně investic do marketingu)

· investice do zařízení na čištění odpad-
ních vod ve zpracovatelském provozu 

Nelze podpořit investice týkající se zpra-
cování produktů rybolovu a výroby medu, 
vybrané technologie u vinných hroznů.

PODPORA INVESTIC DO 
LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 
A TECHNOLOGIÍ NA 
ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH 
PRODUKTŮ
· stroje a technologie (včetně koně) pro 

obnovu, výchovu a těžbu lesních poros-
tů včetně přibližování 

· stroje ke zpracování potěžebních zbytků
· stroje pro přípravu půdy před zalesně-

ním 
· stroje, technologie a zařízení pro lesní 

školkařskou činnost 
· modernizace dřevozpracujícího provo-

zu – stavba a technologické vybavení 
(podporováno bude zejména strojní 
vybavení pilnic a stroje a technologie 
sloužící k sušení, paření a impregnování 
masivního dřeva) 

· nákup pozemků maximálně do částky 
odpovídající 10 % celkových způsobilých 
výdajů

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří 
podle platného lesního hospodářského 
plánu nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy – nevztahuje se na 
dřevozpracující provozovny.

PODPORA LESNICKÉ 
INFRASTRUKTURY
· investice, které souvisejí s výstavbou, 

rekonstrukcí a opravami lesních cest 
včetně souvisejících objektů a technic-
kého vybavení

· mezi související objekty a technické vy-
bavení patří: mosty, propustky, brody, 
silniční příkopy a jejich zaústění do re-
cipientů, svodnice, trativody, pramenné 
jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy 
ze silnice apod.

· nezbytné vyvolané investice (např. pře-
ložky inženýrských sítí, úpravy staveb 
dopravní infrastruktury apod.) 

· projekční a průzkumné práce a inženýr-
ská činnost během realizace projektu 

· nákup pozemku maximálně do částky 
odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace za splnění 
daných podmínek

INVESTICE DO OCHRANY 
MELIORAČNÍCH  
A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
· částečná úhrada nákladů na hromad-

nou mechanickou ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin při založení poros-
tu – oplocenky

· projektová dokumentace
Projekty lze realizovat na lesních pozem-
cích. Žadatel na lesních pozemcích, na 
které žádá o podporu, hospodaří podle 
platného lesního hospodářského plánu 
nebo podle převzaté platné lesní hospo-
dářské osnovy.

PODPORA INVESTIC 
DO NEZEMĚDĚLSKÝCH 
ČINNOSTÍ A AGROTURISTIKY
· stavební obnova (přestavba, moderni-

zace, statické zabezpečení) či nová vý-
stavba provozovny 

· pořízení strojů, technologií a dalšího vy-
bavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost 

· doplňující výdaje jako součást projektu 
(úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných stání), nákup nemovitostí 

Podporovány budou investice do vybra-
ných nezemědělských činností dle Kla-
sifikace ekonomických činností (CZ-NA-
CE): Klasifikace ekonomických činností je 4



zveřejněna na internetových stránkách 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifika-
ce_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

PODPORA A PROPAGACE 
MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, 
KRÁTKÝCH 
DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ 
A MÍSTNÍHO TRHU
· forma spolupráce: společný prodej 

v místní prodejně, společný prodej ze 
dvora, společná organizace přímého pro-
deje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej)

· studie proveditelnosti, podnikatelský 
plán v souvislosti s projektem, provozní 
náklady, právní služby nezbytné pro na-
stavení spolupráce mezi subjekty 

· společné pořízení strojů, technologie 
a vybavení související s projektem, sta-
vební náklady na novou výstavbu nebo 
modernizaci prodejních prostor, ná-
klady na pořízení hardware a software 
související s projektem, náklady na pro-
pagační činnost v místním kontextu, 
která souvisí se vznikem nebo rozvojem 
krátkého dodavatelského řetězce nebo 
místního trhu

Operační 
program 
zaměstnanost
KOMUNITĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
/ PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ
/ ALOKACE JE VE VÝŠI CELKOVÝCH 
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ: 12,428 MIL. KČ

PODPORA SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO 
ZAČLEŇOVÁNÍ
· podpora stávajících sociálních služeb 

včetně navýšení jejich kapacity, posky-
tování nových potřebných sociálních 
služeb v rozsahu základních činností ve 
smyslu zákona č. 108/2006 Sb.

· podpora komunitní sociální práce a ko-
munitních center, jejichž činnost přispí-
vá k sociálnímu začleňování a prevenci 
sociálního vyloučení

· podpora programů a činností se spole-
čensky prospěšným charakterem za-
měřených na sociální začleňování, po-
skytovaných mimo/nad režim zákona 
č. 108/2006 Sb. – např. programy pre-
vence, vzdělávací programy, aktivizač-
ní, asistenční a doprovodné programy, 
aktivity zaměřené na podporu nefor-
mální péče, sdílené péče, domácí palia-
tivní péče, na rozvoj sociálního bydlení, 
komunitní plánování sociálních služeb 
a podpora optimalizace a zajištění so-
ciální služeb v území působnosti MAS 
včetně navazujících služeb a programů, 
vytváření sítí, spolupráce s klienty 

PODPORA PRORODINNÝCH 
OPATŘENÍ
· podpora zařízení, doplňujících kapacitu 

stávajících institucionálních forem zaří-
zení péče o děti, podpora dopravy dětí

· podpora denních (příměstských) táborů 
v době školních prázdnin, zajištění péče 
o děti ve dnech školního volna 

· podpora dětských skupin pro podniky 
i veřejnost

· podpora individuální péče o děti (např. 
vzdělávání chův)

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 
A ZAHÁJENÍ 
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
· podpora nástrojů a aktivit vedoucích 

k motivaci a aktivizaci osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo osob soci-
álně vyloučených na trhu práce – pora-
denství, rozvoj základních kompetencí, 
podpora získání či obnovy pracovních 
návyků

· rekvalifikace a další profesní vzdělává-
ní – podpora při získání nové kvalifikace, 
při zvyšování, rozšiřování nebo prohlu-
bování stávající kvalifikace, včetně její-
ho udržování s cílem zvýšit uplatnitel-
nost na trhu práce, podpora projektů 
zaměřených na přípravu a realizaci dal-
šího vzdělávání

· podpora vytváření nových pracovních 
míst, umisťování na uvolněná pracovní 
místa

· podpora flexibilních forem zaměstnávání 
– podpora pracovních míst na zkrácený 
úvazek, sdílení pracovního místa, rotace 
na pracovním místě, práce na dálku apod.

· podpora začínajícím podnikatelům – 
vzdělávání a poradenství

· zprostředkování zaměstnání
· podpora spolupráce lokálních partnerů 

na trhu práce – vzájemná spolupráce 
subjektů veřejného, neziskového a sou-
kromého sektoru na úrovni MAS s cílem 
pomoci cílovým skupinám při uplatnění 
na trhu práce

· realizace nových či inovativních nástro-
jů aktivní politiky zaměstnanosti

PODPORA VZNIKU 
A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 
PODNIKŮ 
· vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podni-

ku) podnikatelských aktivit v oblasti so-
ciálního podnikání – integrační sociální 
podnik

· vznik a rozvoj (rozšíření kapacity pod-
niku) podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání – environmentální 
sociální podnik

· aktivity: vytvoření a zachování pracov-
ních míst pro cílové skupiny, vzdělávání 
zaměstnanců z cílových skupin a vzdě-
lávání ostatních zaměstnanců sociálního 
podniku financovaných z přímých nákla-
dů projektu, marketing sociálního podni-
ku, provozování sociálního podniku

NELZE HRADIT: 
· poskytování sociálních služeb podle zá-

kona č. 108/2006 Sb., zemědělská prvo-
výroba 

Následující výčet aktivit programového 
rámce Operačního programu Zaměstna-
nost není definitivní, může být upraven 
v samostatné výzvě pro MAS, která je 
plánovaná na březen roku 2016.
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V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KONZULTACI VAŠEHO PROJEKTOVÉHO  
ZÁMĚRU KONTAKTUJTE:

Programový rámec IROP:  Markéta Poláchová Kropáčková 
tel: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz

Programový rámec PRV: Michaela Zmeškalová 
tel: 733 784 707, e-mail: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Programový rámec OPZ: Marie Tesařová,  
tel: 734 435 217, e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Lucie Měsíčková,  
tel: 775 698 382, e-mail: lucie.mesickova@mas-mostenka.cz



MAS jako nástroj spolupráce 
obcí pro efektivní chod úřadů 
Místní akční skupina MAS – Partnerství Moštěnka se zapojila do realizace projektu "MAS 
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", který se realizoval v období od září 
2014 do listopadu 2015. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) 
a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CÍLEM PROJEKTU BYLO ROZVINOUT KONCEPT MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 
A ZINTENZIVNIT KONTAKT MEZI OBCEMI VE FORMĚ ŠIROKÉ SPOLUPRÁCE 
A PARTNERSTVÍ. VYBRANÝMI TÉMATY SPOLUPRÁCE NA ÚZEMÍ MAS-PM 
V RÁMCI PROJEKTU BYLY REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ, ZAMĚSTNANOST A ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ.
Pro starosty obcí se v lednu a říjnu uskutečnily workshopy zaměřené na nové programové 
období EU a příležitosti pro územní rozvoj založený na spolupráci mezi obcemi a dalšími 
subjekty. Dalšími aktivitami projektu bylo vytvoření Studie současného stavu výkonu ve-
řejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS, vytvoření 
Metodiky meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy 
a samosprávy, příprava Koncepčního návrhu legislativního řešení meziobecní spoluprá-
ce na platformě MAS a vytvoření Zásobníku dobré praxe – kuchařky ověřených nápadů 
z celé ČR a EU. K strategii MAS vznikl dodatek o meziobecní spolupráci na platformě MAS, 
který je přístupný na webových stránkách MAS-PM.

HANÁ regionální produkt 

V ROCE 2015 ZÍSKALO ZNAČKU „HANÁ REGIONÁLNÍ 

PRODUKT®“ DALŠÍCH 15 VÝROBKŮ, MEZI NIMI 

I MOŠTĚNICKÝ SIRUP, A ČTYŘI SLUŽBY

Na zasedáních certifikační komise ve dnech 27. dubna a 9. listopadu 2015 byla udělena 
ochranná známka „HANÁ regionální produkt®“ dalším výrobkům a službám. 
Oceněná řemesla a regionální pochoutky: kovářské výrobky Ondřeje Malínka z Olomou-
ce, kvasové a celozrnné pečivo Luďka Bečici, kávové zrno, které vyrábí Střední odborné 
učiliště Litovel, Troubelické maso z vlastních chovů od společnosti TAGROS, Báťkovy 
bylinkové sirupy, Moštěnický sirup, pivo Kosíř, skleněné figurky Davida Johanese z Olo-
mouce, vitráže Jarmily Svozilové z Choliny, svíčky a glycerinová mýdla z Jívové od Miluše 
Domanské, sváteční koláčky Marie Fojtíkové z Olomouce, Pralinky Choco Bonté společ-
nosti PROFI-TISK GROUP z Olomouce, trubičky od Svatého Kopečka Evy Jiráskové ze 
Samotišek, ovocné a zeleninové pochoutky z Minifarmy pod Kaštany Zdeňka Fischera 
z Luké a Náměšťské pivo z Pivovaru Jadrníček v Náměšti na Hané.
Vedle řemesel a regionálních po-
choutek certifikační komise přidělila 
certifikát i novým službám: REGIO 
kávárna Ječmínek a Café restaurant 
Záložna z Litovle, Hostinec Chomout 
z Chomoutova a To pravé z Hané 
i odjinud – posezení z Olomouce.
Nejbližší kolo další certifikace regi-
onální značky se uskuteční na jaře 
2016.

Musíme 
si pomáhat
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
PŘEDSTAVUJEME VÁM PANA  
MGR. MILANA SVOBODU, PASTORA 
JEDNOTY BRATRSKÉ V HOLEŠOVĚ. SVOU 
PRACÍ SE SNAŽÍ V TICHOSTI ZMĚNIT 
SVĚT K LEPŠÍMU. POMÁHÁ LIDEM 
V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI, PRACUJE 
S MENŠINAMI I BEZDOMOVCI.  
TĚŠÍ MĚ, ŽE VÁS POZNÁVÁM. DOVOLTE 
MI, ABYCH VÁM POLOŽILA PÁR OTÁZEK, 
KTERÉ JISTĚ ZAUJMOU NAŠE ČTENÁŘE.

1. Kde jste dříve působil a co Vás vedlo do 
Holešova?
Žil jsem v Praze a v severních Čechách. Tam 
jsme s manželkou začali stavbu domu, který 
jsme si vysnili, jenomže Boží cesty jsou ne-
vyzpytatelné. Když nás Jednota bratrská 
požádala, abychom převzali sbor v Hole-
šově, nebylo to lehké rozhodnutí. Rozhodli 
jsme se však dát v životě přednost Jednotě 
bratrské („dále JB“), které si vážíme, před 
vlastními plány. Byla to výzva a díky podpo-
ře mé ženy jsme v roce 2010 přijeli do Hole-
šova, abychom zde rozvíjeli činnost JB, která 
by stála na původních principech, k nimž pa-
tří i hospodářská soběstačnost.

2. To by mohlo být zajímavé, přiblížit čte-
nářům něco z historie Jednoty Bratrské…
První zakladatelé JB v dobách husitských 
(kolem roku 1457) založili „lesní klášter“ u 
Kunvaldu. Chtěli zde žít podle Bible a ve 
všedním životě praktikovat svoji víru. Byli 
ovlivněni myšlenkami Petra Chelčického, 
zejména „ani pro dobrou víru se nesmí po-
užívat násilí“. Duchovní měli své řemeslo 
a sbory JB provozovaly hospodářskou čin-
nost, kterou podporovaly školy, špitály apod. 
JB vycházela vstříc potřebám společnosti. 
Jejím členem byl třeba Jan Jessenius (lékař, 
který provedl první veřejnou pitvu), doktor 
Nigrenus (napsal jeden z prvních spisů o dů-
ležitosti hygieny). Svou víru projevovali spí-6



še ve všedním životě, než v náboženských 
úkonech. Kladli důraz na vzdělání a, což bylo 
nové, i na vzdělání žen. Nedovolovali světské 
vrchnosti mluvit do správy církve, proto se 
JB nikdy nestala většinovou církví. 
 
3. A vy navazujete na tyto krásné  
tradice…
Ano, chtěli bychom se hospodářsky posta-
vit na nohy a být ekonomicky samostatní, 
jak JB byla. Dříve zde bývala tkalcovská díl-
na, polnosti a hospodářská činnost, kterou 
podporovali školu a špitál. Nyní máme zmr-
zlinový stánek, kavárničku a truhlářskou 
dílnu. Není to klasické soukromé podnikání, 
jde o činnost na podporu JB, která není od-
dělená od duchovní služby.

4. V kolika letech jste se rozhodl pro  
své poslání?
Už někdy v dětství. Dědeček i tatínek byli 
v církvi aktivní. Před revolucí jsem studo-
val strojařinu a ilegálně teologii. Po revoluci 
Evangelickou teologickou fakultu Univerzi-
ty Karlovy.

5. Jak tedy pracujete? 
Jsme součástí církve, tak máme nedělní 
shromáždění – ovšem pro JB to není a ani 
nebylo vrcholem „zbožného“ života. Máme 
různé aktivity během celého týdne. V neděli 
sedíme u stolu a bavíme se o tom, čím ži-
jeme. Pracujeme s romskými i neromskými 
dětmi, přichází k nám bezdomovci, pomá-
háme v dluhovém poradenství a již se nám 
podařilo pár oddlužení či zastavení exekuce. 
Myslím, že více jak 95 % problémů s dluhy 
je řešitelných, ale důležitá je pokora, umět 
si přiznat, že jsem něco nezvládl a potřebuji 
pomoc zvenčí. Provozujeme také airsoftový 
mládežnický klub a 2x týdně manželka vede 
cvičení s tancem ve stylu zumby.

6. Jak funguje vaše spolupráce  
s romskými spoluobčany. Mohl byste 
uvést praktický příklad?
Naši službu bych nazval „doprovázením 
v životě“. Pracujeme již s předškolními dět-
mi, máme dobrovolníky, kteří doučují školní 
děti, ale jde nám o vztah k rodičům a jejich 
autoritám. Snažíme se nejen pomáhat, ale 
i s nimi žít. Nepomáháme z pocitu povinnos-
ti k menšinám. Vím, že ti, co chtějí pracovat, 
to mají těžké, a že existují předsudky, ale kdo 
to má lehké? Říkám jim, že pocit, že jim ně-
kdo něco dluží, je past. Předsudky je třeba 
brát jako výzvu. Výmluvy nikoho ke štěstí 
nepřivedly. Ať už je to barva kůže, vzhled, 
nadání, či jiné životní okolnosti. Povzbu-
zujeme je k tomu, aby se se svým osudem 
odpovědně poprali. Brzy zjistili, že pokud od 
nás chtějí, abychom jim pomohli, musí také 

oni pomoci nám. Máme i dobré zkušenos-
ti, že umí zabrat v práci, být vděční i féroví. 
V rámci takových pravidel rádi podáme po-
mocnou ruku.

Například bylo těžké naučit děti hodiny 
a dny v týdnu. Ale založil jsem airsoftový 
kroužek, který je bavil a stanovil jsem, že 
musí přijít včas a platit za cestovné předem. 
Když jsme ujeli chlapci, který přišel o 3 min 
později, naučili se rychle dny i hodiny. Jeden 
chlapec přinesl 18 Kč místo 20 Kč s tím, že 
doplatí příště. Také jsem ho poslal domů. Je 
pro mne těžké vidět slzy v dětských očích, 
ale vím, že takové tresty nesou rychle dobré 
ovoce. Hned se všichni naučili platit včas.

7. Kolik vy máte dětí?
Máme čtyři děti – dva kluky a dvě holky, od 
10 do 18 let.

8. Nyní se k nám připojila pastorova  
žena paní Daniela Svobodová. Otázku  
pokládám oběma: Jaká by měla být role 
muže a ženy ve společnosti? Není v tom 
trochu zmatek?
Je. Tam kde muži i ženy opouští své tradiční 
role, je společnost sterilní. Dnešní dobu lze 
charakterizovat nevěrností, nestálostí. Při-
tom pro ženu je důležité, aby se mohla na 
muže spolehnout. Muž by se měl o rodinu 
postarat. Postavit ji před své zájmy. Žena 
i muž nemají soupeřit, ale spolupracovat 
a spolutvořit. Vždyť svým příkladem vycho-
vávají své děti. V dnešním světě je moc důle-
žité spojení ženské intuice a mužské logiky.

9. Jaký je Váš další cíl, kam vás vede  
vaše duše?
Myslím si, že 70 let po válce skončila určitá 
etapa evropských dějin. Nevíme, co přesně 
nás čeká, ale mám obavu, že pokus o vybu-
dování evropského sociálního ráje na zemi 
nevydrží. Změny mohou být dramatické. JB 
prošla ve své více jak 550leté historii růz-
nými obdobími, a z tohoto hlediska vnímám 
dnešní dobu jako dobrou příležitost. Máme 
nebývalé možnosti naplňovat své poslání, 

jen nesmíme žít optikou krize, ale vděčností. 
Jen tak uvidíme příležitosti, do kterých mů-
žeme vstoupit. V Holešově můžeme rozvíjet 
podnikání a budovat hospodářskou základ-

nu JB. Učíme se, jak být zaměst-
navatelem, vést zaměstnance, 
jak zapojovat do práce lidi, kteří 
to už vzdali. Před námi se obje-
vila další výzva začít pracovat 
s generací seniorů. Je třeba, aby 
se cítili potřební. Vidím nutnost 
je zapojovat do vize, která by je 
přesahovala. To přesně chce JB 
– lidi, kteří pracují a přijmou po-
slání, které je přesahuje. Všichni 
znají Komenského jako učitele 
národů, ale nikdo neví, že veške-
ré jeho pedagogické úsilí smě-
řovalo především k formování 

charakteru člověka – na což současná pe-
dagogika zcela rezignovala. To však neří-
kám, abych si stýskal, vidím v tom jen další 
výzvu pro JB. A jsem rád, že se tohoto dění 
mohu účastnit.

10. Co pro vás znamená Bůh?
Táta. Je to táta, který má dobrou vizi i sílu ji 
uskutečnit a chce nás vést.

11. Jak se člověk může k Bohu přiblížit?
Vždy se to týká lidského srdce. Bůh nechce 
loutky. Zve nás do vztahu, ne do otroctví. On 
ví, co má přijít, ale nechce nám budoucnost 
věštit. Je pastýř, který od nás očekává po-
slušnost a důvěru. Zároveň On je ten jediný, 
který důvěru nikdy nezklame. Někdy se ptá-
me „za co pane Bože za co“, ale pak už ne-
posloucháme odpověď. Tu však nemůžeme 
najít bez ztišení a pokory v srdci.

12. Jakých hodnot si nejvíce ceníte?
Pravdivosti.

13. Co byste popřál našim čtenářům?
Přeji, ať se jim narodí v srdci vděčnost. My-
slím si, že tato země nebyla nikdy bohatší 
a svobodnější, než je teď. To jsou křehké dary, 
které bychom neměli přehlížet. Pokud nebu-
deme cítit vděčnost, tak si ani nevšimneme, 
co vše máme a místo toho budeme žít tím, 
co nemáme. Nemusíme zavírat oči před tím, 
že přicházejí těžké zkoušky. Pokud v takové 
situaci jste, běžte za někým, komu důvěřuje-
te, a nezůstávejte v tom sami.

Děkuji Vám za Váš čas a věřím, že jste ži-
votní moudrostí obohatil nejen mě, ale 
i naše čtenáře. Přeji Vám hodně zdaru při 
plnění Vašich cílů.

Rozhovor vedla Zuzana Šálková
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NOVÁ ENERGIE PRO REGIONÁLNÍ 
ZNAČKU – PROPAGACE ZNAČKY HANÁ 
REGIONÁLNÍ PRODUKT®.

V sobotu 12. září 2015 se na náměstí 
ve Fryštáku v rámci Farmářského trhu 
představili nositelé značky HANÁ regio-
nální produkt. 

Značku na trhu prezentovali: Jolanetta 
– tašky a kabelky, Uzeniny od Zajíčka, 
Eva Luljaková – zdobené perníčky.  Akce 
se konala v rámci udržitelnosti projektu 
spolupráce Nová energie pro regionální 
značku.
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Tři mikroregiony vyjely do jižních Čech  
za dobrou praxí v oblasti sociálních služeb

Zpravodaj MAS – Partnerství Moštěnka k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Náš region  
– naše radost“ vydává MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. 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: Marie Tesařová ve spolupráci s Týmem MAS-PM. Foto na obálce: Libor Dočkal.  
Své příspěvky ke zveřejnění můžete zasílat na e-mailovou adresu: marie.tesarova@mas-mostenka.cz.  
Uzávěrka příštího čísla je 31. 7. 2016. Náklad 15 000 ks. Zlom a tisk: Design Herynek, www.herynek.com.  
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Mikroregiony Mostěnka, Holešovsko 
a Slušovicko spolu vyjely ve dnech  
8. a 9. října za příklady dobré praxe v ob-
lasti sociálních služeb do jižních Čech. 
Zástupci mikroregionů a MAS navštívili 
podnik sociálního zemědělství rodiny 
Netíků v Týnu nad Vltavou a seznámili 
se s principy fungování sociálního země-
dělství a činností spolku POMOC Týn nad 
Vltavou. Tato společnost provozuje Do-
mov sv. Anežky pro pomoc lidem se zdra-
votním, mentálním nebo kombinovaným 
postižením, domovy KLAS pro seniory 
podle francouzského modelu MARPA 
a chráněné dílny. 
Inspirací pro vznik českého projektu byla 
francouzská zkušenost a podpora země-
dělské a venkovské vzájemné pojišťovny 
MSA. Tato pojišťovna řeší různé tema-
tické projekty a byla hlavním iniciátorem 
projektu MARPA, tedy certifikace kvality 
společného bydlení pro seniory na venko-
vě. Hlavní myšlenkou je umožnit seniorům 
setrvat v místě bydliště pokud možno až 
do konce jejich života a zároveň umožnit 
přetrvání sociálních vazeb, které jsou pro 
ně často nejvýznamnější hodnotou. Uži-
vatelé sami rozhodují, i podle možností 
svého rozpočtu, o rozsahu poskytované 
péče a služeb. Tento typ bydlení umožňu-

je vysokou míru nezávislosti 
a zároveň nabízí potenciál pro 
dobrovolnickou a sousedskou 
výpomoc. Nabízí také vytvo-
ření pracovních míst na venko-
vě, otevírá prostor pro komu-
nitní práci, umožňuje využít 
potenciál existujících budov 
a zařízení, dává smysl životu 
na venkově až do důstojného 
stáří. Zatímco u nás známe 
různé formy Domů s pečova-
telskou službou (DPS), tento 
příklad je založený na proží-
vání důstojného stáří na venkově se vším 
co život vesnice přináší, a ještě dává mož-
nost se zapojit do života komunity podle 
svých schopností a kompetencí. Ve Fran-
cii mají tyto projekty okolo 100 000 lidí 
napojených na linku bezpečí, 178 domů, 
4 400 ubytovaných, okolo 50 000 za-
městnanců a více než milion rozvezených 
jídel denně. Počet handicapovaných za-
městnanců (zapojených do sítě služeb) 
překročil 3 500. Jako bonus ještě nabízí 
10 prázdninových vesniček pro realiza-
ci sociální turistiky v rámci pojišťovny. 
Obdobou tohoto francouzského modelu 
je rozvíjející se česká koncepce Domovy 
KLAS, která by mohla vhodně doplnit me-

galomanské projekty velkých DPS a nebo 
umožnit obcím jiným způsobem dát příle-
žitost svým seniorům k důstojnému pro-
žívání stáří v místě, které mají rádi.
Přínosný byl také seminář k plánování 
a koordinaci sociálních služeb v rám-
ci Svazku obcí Milevska, který se konal 
v Kovářově, vesnici roku 2004. Zajíma-
vostí zdejší spolupráce obcí v oblasti so-
ciálních služeb je také právní poradenství 
občanům v těžkých životních situacích 
a další nápadité koordinované aktivity 
pro občany.

   Petr Žůrek 
ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko

Kroje našich krajů
MAS – Partnerství Moštěnka připravila 
ve spolupráci s partnerskými místními 
akčními skupinami a Městysem Dřevo-
hostice na sobotu 26. 7.  2015 pro pro-
gram XXII. Setkání dechových hudeb 
pásmo vystoupení folklorních souborů 
z Moravy. V průběhu odpoledne vy-
stoupil Folklorní soubor Dřevohostice 
s představením dřevohostického kro-
je a vystoupením „Na lidovú notečku“ 
a Kyselovský Hanáček s „Hanáckou be-
sedou“. Akce se konala v rámci udržitel-
nosti projektu spolupráce Kroje našich 
krajů.


