
WWW.MAS-MOSTENKA.CZ

V PROGRAMU PODPORY SPOLKŮ 
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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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Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje na období 2014-2020 „Náš regi-
on – naše radost“ byla po čtyřleté vytr-
valé práci dokončena a 1. 2. 2017 schvá-
lena Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR k podpoře. Místní akční skupina tak 
na jaře vyhlašuje první výzvy pro žada-
tele z území MAS na podporu vybrané 
infrastruktury, zemědělského i neze-
mědělského podnikání, zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a prorodinných 
opatření.

Ve výzvách MAS je na rozvoj regionu v le-
tech 2017–2023 pro žadatele připraveno 
více než 90 milionů Kč – v Programovém 
rámci Integrovaný regionální operační 
program (IROP) téměř 57 milionů, v Pro-
gramovém rámci Program rozvoje ven-
kova (PRV) 21 milionů a v Programovém 
rámci Operační program Zaměstnanost 
(OPZ) více než 12 milionů Kč.

Pokud máte připravený projektový zá-
měr, který byste chtěli podpořit prostřed-
nictvím MAS, doporučujeme Vám využít 
možnosti konzultace s našimi pracovníky, 
kteří Vám rádi poskytnou potřebné infor-
mace a podporu při zpracování žádosti.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) 
je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí 
a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství 
a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, 

metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního 
prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání 

a rozdělování dotačních prostředků. V České republice působí více než  
180 místních akčních skupin.

V Programu podpory spolků uspělo 25 akcí 
z území MAS

Máme schválenou strategii rozvoje území  
na roky 2014–2020 
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Začátkem roku 2017 vyhlásila MAS – Part-
nerství Moštěnka Program podpory spol-
ků – propagační akce MAS, prostřednic-
tvím kterého si místní spolky z území MAS 
mohly již popáté zažádat o podporu ve výši  
3–8 tisíc Kč na své akce.

Název žadatele Název akce Celkové 
výdaje Kč

Žádaná
podpora Kč

Schválená
podpora Kč

DATUM 
konání akce

Český zahrádkářský svaz, 
Základní organizace Beňov Beňovský slivkošt 2017 35 000 5 000 5 000 22. dubna 2017

SH ČMS - Sbor Dobrovolných 
Hasičů Míškovice Soutěž historických stříkaček 9 000 5 000 3 000 8. května 2017

TJ Sokol Horní Moštěnice 9. Hanácký turnaj mladších a starších 
přípravek ve fotbale 20 000 5 000 5 000 26. srpna 2017

SH ČMS - Sbor Dobrovolných 
Hasičů Racková

O pohár starosty SDH – soutěž hasičů 
v požárním sportu 23 000 6 000 3 000 28. května 2017

SHČMS - SDH Mysločovice Starý hanácký právo 2017 
v Mysločovicích 360 000 8 000 8 000 24. a 25. června 2017

TJ Prusinovice, z.s. Mezinárodní turnaj mladší přípravky 
ve fotbale 19 300 8 000 4 000 22. dubna 2017

Sbor dobrovolných hasičů 
Roštění O pohár starosty obce Roštění 45 500 8 000 3 000 15. července 2017

JK Gracie Dřevohostice , z.s. Věcné ceny a materiál na příměstský 
tábor s koňmi 8 000 5 600 5 000 10. července 2017

Přílepský kulturní spolek, z.s. Přílepské Békal, festival folkové 
a trampské muziky 80 000 6 000 3 000 3. června 2017

ČSS, z.s. - sportovně střelecký 
klub Věžky Jarní cena SSK Věžky 8 000 4 000 3 000 11. dubna 2017

Kosteláň, z.s. KOFOLE – Kostelecké folckové léto 
(folk+rock) 18 000 8 000 4 000 10. června 2017

Myslivecký spolek  
Beňov-Prusy Soutěž ve střelbě na asfaltový terč 8 500 5 000 3 000 24. června 2017

FC Beňov, z.s. Turnaj obecních spolků a firem v malé 
kopané 10 000 5 000 4 000 1. července 2017

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Stará Ves O pohár starosty SDH 6 000 4 000 4 000 13. srpna 2017

Klub občanských a student-
ských aktivit - K.O.S.A., z.s.

V lesní mateřské školce na vlastní  
kůži II. 10 804 5 000 3 000 15. května 2017

Salesiánský klub mládeže, z. s. 
Dům Ignáce Stuchlého

ORI – Vzdělávání instruktorů 
Orientačních dnů 23 800 8 000 5 000 12.-14. května 2017

SK Moravan Kostelec  
u Holešova, z.s.

Fotbalový turnaj přípravek O pohár 
starosty obce Kostelec u Holešova 16 000 8 000 4 000 17. června 2017

Myslivecký spolek  
Kamenice-Dřevohostice

Střelecký závod o pohár starosty 
městyse Dřevohostice 40 000 8 000 4 000 5. srpna 2017

SK Říkovice z.s. Říkovský Jarmark 2017 10 500 4 000 3 000 listopad–prosinec 
2017

Fair Play Fryšták z.s. Fair Play Family Day 133 000 8 000 3 000 24. června 2017

Atletika Holešov, z.s. Holešovský desetiboj 2017 16 000 8 000 3 000 2. června 2017

Kulturní spolek Rymice Strašidelný dům 60 000 5 000 5 000 27.-29. října 
+ 3.–5.11.2017

Český svaz chovatelů, 
základní organizace Rymice

Výstava drobného zvířectva – 75 let 
spolku 40 000 8 000 4 000 10.-11.června 2017

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Podolí

Podpora SDH při příležitosti 95. výročí 
založení 16 000 8 000 4 000 5.-6. července 2017

Sportovní klub policie 
Holešov z.s.

Mistrovství České republiky straších 
žáků ve vzpírání 32 000 7 000 5 000 16.-17. června 2017

CELKEM 100 000

Opatření/Fiche Alokace Kč

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

A1 Podpora udržitelné a bezpečné dopravy 30 000 000

A2 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 7 000 000

A3 Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání  
a celoživotního učení 15 036 669

A4 Obnova památek kulturního dědictví 3 300 000

A5 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků 1 650 000

Celkem PR IROP 56 986 669

PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV

B1 Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby 5 800 180

B2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 2 000 000

B3 Podpora investic do lesnických technologií a technologií  
na zpracování lesnických produktů 2 000 000

B4 Podpora lesnické infrastruktury 2 400 000

B5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 500 000

B6 Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky 7 740 000

B7 Podpora spolupráce, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců  
a místních trhů 500 000

Projekt spolupráce (žadatelem MAS) 999 090

Celkem PR PRV bez projektu spolupráce 20 940 180

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ

C1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování 3 000 000

C2 Podpora prorodinných opatření 1 500 000

C3 Podpora zaměstnanosti a zahájení podnikatelské činnosti 5 928 000

C4 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků 2 000 000

Celkem PR OPZ 12 428 000

SEZNAM PODPOŘENÝCH AKCÍ V PROGRAMU PODPORY SPOLKŮ 2017
OPATŘENÍ/FICHE STRATEGIE MAS A PŘIDĚLENÉ ALOKACE 
NA ROKY 2017–2023

Místní akční skupina program vyhlašuje 
s cílem zatraktivnit společenské, kultur-
ní, sportovní a volnočasové akce pořáda-
né místními spolky a sdruženími, přispět 
k rozvoji spolupráce v regionu a propago-
vat a udržovat společenské tradice.

Z 30 přijatých žádostí bylo Výběrovou ko-
misí k podpoře doporučeno 25 akcí, mezi 
které byla rozdělena částka 100 000 Kč. 
Vybrané žádosti o podporu schválila 
9. března 2017 Správní rada MAS – Part-
nerství Moštěnka. 

K žadatelům poputuje více než 90 milionů Kč 



DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY  
A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 4/2017

DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU  
ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 6/2017

ALOKACE: 9 000 000 KČ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
kraje, organizace zřizované nebo zaklá-
dané kraji, obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, nestátní nezis-
kové organizace, církve, církevní organi-
zace, organizační složky státu, příspěv-
kové organizace organizačních složek 
státu, zařízení péče o děti do 3 let, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdě-
lávacích aktivit v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče o děti, školy a školská 
zařízení v oblasti předškolního, základ-
ního a středního vzdělávání, a vyšší od-
borné školy, další subjekty podílející se na 
realizaci vzdělávacích aktivitách

Minimální a maximální výše celkových způso-
bilých výdajů: 300 000–3 500 000 Kč

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY  
A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 4/2017
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ  

O PODPORU: 6/2017
ALOKACE: 9 000 000 KČ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orga-
nizace zřizované nebo zakládané kraji, or-
ganizace zřizované nebo zakládané obce-

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY  
A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU  

ŽÁDOSTÍ: 4/2017
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU  

ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 6/2017
ALOKACE: 3 300 000 KČ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo 
subjekty s právem hospodaření (dle zápi-
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První výzvy MAS jsou připraveny
Integrovaný regionální operační program

Program rozvoje venkova

1. VÝZVA MAS – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM – PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY  
– BEZPEČNOST DOPRAVY

3. VÝZVA MAS – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM – OBNOVA PAMÁTEK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

2. VÝZVA MAS – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
PROGRAM – PODPORA KVALITY A DOSTUPNOSTI 
INFRASTRUKTURY VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

mi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé 
dráhy nebo drážní dopravy podle zákona 
č. 266/1994 Sb. (Správa železniční do-
pravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) 

Minimální a maximální výše celkových způso-
bilých výdajů: 300 000–3 500 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY
· rekonstrukce, modernizace a výstav-

ba chodníků podél silnic I. , II. a III. třídy 

su v katastru nemovitostí), kromě fyzic-
kých osob nepodnikajících

Minimální a maximální výše celkových způso-
bilých výdajů: 300 000–3 300 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY
- revitalizace a zatraktivnění památek 
evidovaných v Indikativním seznamu ná-
rodních kulturních památek k 1. 1. 2014

MÍRA PODPORY: 95 %

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ 

Programový rámec IROP

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

PODPOROVANÉ AKTIVITY
Aktivita Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání
· stavby a stavební práce spojené s vý-

stavbou nové infrastruktury včetně vy-
budování přípojky pro přivedení inženýr-
ských sítí

· rekonstrukce a stavební úpravy stávající 
infrastruktury (včetně zabezpečení bez-
bariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

· nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
· pořízení vybavení budov a učeben
· pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení 
kapacity:
· mateřských škol podle zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, zapsaných do školského rejs-
tříku k datu vyhlášení výzvy MAS, všech 
zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateř-
ských škol určených pro vzdělávání dětí 
zaměstnanců)

· dětských skupin podle zákona č. 247/2014 
Sb., o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a o změně souvisejících 

a místních komunikací, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohy-
bu a orientace, včetně přechodů pro 
chodce a míst pro přecházení

· rekonstrukce, modernizace a výstavba 
bezbariérových komunikací pro pěší k za-
stávkám veřejné hromadné dopravy

· rekonstrukce, modernizace a výstavba 
podchodů nebo lávek pro chodce přes 
silnice I. , II. a III. třídy, místní komunikace, 
železniční a tramvajovou dráhu, přizpů-
sobených osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace a navazujících 
na bezbariérové komunikace pro pěší

· realizace souvisejících prvků zvyšujících 
bezpečnost železniční, silniční, cyklistic-
ké a pěší dopravy 

MÍRA PODPORY: 95 %

zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
· služeb péče o děti do tří let věku v den-

ním režimu (vázaná živnost) a služeb 
péče o dítě nad tři roky věku (do doby 
zahájení školní docházky) v režimu mi-
moškolní výchovy a vzdělávání, pořá-
dání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti (volná živnost, obor činnosti 
72) podle zákona č. 455/1991 Sb. , živ-
nostenský zákon

· spolků zajišťujících péči o děti do 3 let 
a předškolní vzdělávání dětí dle občan-
ského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní 
školky, mateřská centra, předškolní kluby)

Aktivita Infrastruktura základních škol
· stavby a stavební práce spojené s vý-

stavbou infrastruktury základních škol 
včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí

· rekonstrukce a stavební úpravy stávající 
infrastruktury (včetně zabezpečení bez-
bariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

· nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
· pořízení vybavení budov a učeben
· pořízení kompenzačních pomůcek
· zajištění vnitřní konektivity školy a připo-

jení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podpo-
ru infrastruktury škol a školských zaříze-
ní pro základní vzdělávání podle zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstří-
ku škol a školských zařízení k datu vyhlá-
šení výzvy MAS ve vazbě na:
· klíčové kompetence (komunikace v cizích 

jazycích, práce s digitálními technologi-
emi, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory);

· budování bezbariérovosti škol;
· ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností, ve kterém se nachází soci-
álně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování 
kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu  
s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové,  
neformální a celoživotní vzdělávání
· přístavby, nástavby a stavební práce spo-

jené s vybudováním infrastruktury pro záj- 
mové, neformální a celoživotní vzdělávání

· rekonstrukce a stavební úpravy stávající 
infrastruktury (včetně zabezpečení bez-
bariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

· nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

· pořízení vybavení budov a učeben
· pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve 
vazbě na klíčové kompetence (komuni-
kace v cizích jazycích, práce s digitálními 
technologiemi, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu 
s Místním akčním plánem vzdělávání nebo 
s Krajským akčním plánem vzdělávání.
 
MÍRA PODPORY: 95 %

PŘIPRAVUJEME

Na podzim tohoto roku připravujeme 
v rámci Programového rámce IROP 

vyhlásit výzvy na opatření:  
Podpora sociálních služeb a sociální-

ho začleňování a Podpora vzniku  
a rozvoje sociálních podniků. 

ŽADATELÉ MOHOU PŘEDKLÁDAT SVÉ 
PROJEKTY V RÁMCI FICHÍ B1–B6. DOTACI 
LZE POSKYTNOU POUZE NA INVESTIČNÍ 
VÝDAJE.

CELKOVÁ ALOKACE 1. VÝZVY: 
9 700 000 KČ.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 
VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 5/2017
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 

PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 6/2017

Minimální a maximální výše celkových způ-
sobilých výdajů: 50 000–5 000 000 Kč (ma-
ximální výše celkových způsobilých výdajů 
nesmí překročit výši alokace dané Fiche)

1. VÝZVA MAS PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

B1 – PODPORA INVESTIC DO ROSTLIN-
NÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
ALOKACE: 3 000 000 Kč
OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL: zemědělský pod-
nikatel
MÍRA PODPORY: 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace. 
OBLAST PODPORY: hmotné a nehmotné 
investice v živočišné a rostlinné výrobě, 
pořízení mobilních strojů pro zeměděl-
skou výrobu, investice do pořízení peleto-
vacích zařízení pro vlastní spotřebu
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stavby, stroje 
a technologie v živočišné výrobě, pro 
rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup 
nemovitostí, peletárny (jejichž veške-
rá produkce bude spotřebována přímo 
v zemědělském podniku)

B2 – PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚL-
SKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ 
NA TRH
ALOKACE: 1 000 000 Kč
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: zemědělský 
podnikatel, výrobce potravin, výrobce kr-
miv, jiný subjekt aktivní ve zpracování
MÍRA PODPORY: 35 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace pro střední podniky, 
45 % pro mikro a malé podniky. V případě 
zpracování zemědělských produktů, kdy 
výstupním produktem je produkt spada-
jící pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 
– výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace
OBLAST PODPORY: hmotné a nehmot-
né investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stroje, nástroje 
a zařízení pro zpracování zemědělských 



produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků. Výstavba, modernizace a rekon-
strukce budov, investice související s uvá-
děním vlastních výrobků na trh včetně 
marketingu. Pořízení užitkových vozů 
kategorie N1 a N2. Nákup nemovitostí, in-
vestice do zařízení na čištění odpadních 
vod ve zpracovatelském průmyslu

B3 – PODPORA INVESTIC DO LESNIC-
KÝCH TECHNOLOGIÍ A TECHNOLOGIÍ NA 
ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ
ALOKACE: 1 000 000 Kč
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
· držitelé lesů – v případě investic do tech-

niky a technologií pro lesní hospodářství
· FO/PO poskytující služby v lesnictví – 

v případě způsobilého výdaje kůň a vyvá-
žecí vlek za koně

· FO/PO podnikající v lesnictví nebo souvi-
sejícím odvětví, obce, DSO – v případě 
technického vybavení do dřevozpracu-
jících provozoven

MÍRA PODPORY: 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace
OBLAST PODPORY: pořízení strojů 
a technologií pro hospodaření na lesních 
pozemcích
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stroje a technolo-
gie (včetně koně) pro obnovu, výchovu 
a těžbu lesních porostů včetně přibližo-
vání, stroje ke zpracování potěžebních 
zbytků, stroje pro přípravu půdy před 
zalesněním, stroje, technologie, zařízení 
a stavby pro lesní školkařskou činnost, 
stroje a zařízení pro opravu nebo údržbu 
lesních cest, mobilní stroje pro sortimen-
taci a pořez dříví, výstavba či moderni-

zace dřevozpracujícího provozu, nákup 
nemovitostí v případě dřevozpracujícího 
provozu

B4 – PODPORA LESNICKÉ INFRASTRUK-
TURY
ALOKACE: 1 200 000 Kč
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: držitelé lesů
MÍRA PODPORY: 90 % způsobilých výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace
OBLAST PODPORY: hmotné a nehmotné 
investice související s rekonstrukcí a bu-
dováním lesnické infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty les-
ních cest včetně obnovy či nové výstavby 
souvisejících objektů a technického vyba-
vení
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: investice, které 
souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L 
a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), 
lesních svážnic (3L) a technologických 
linek (4L) na lesní cesty 1L a 2 L, včetně 
souvisejících objektů a vybavení lesních 
cest. Nezbytné vyvolané investice, pro-
jekční a průzkumné práce, nákup pozemků

B5 – INVESTICE DO OCHRANY MELIO-
RAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN
ALOKACE: 500 000 Kč
ŽADATELÉ: vlastníci, nájemci, pachtýři 
nebo vypůjčitelé lesních pozemků, sdru-
žení s právní subjektivitou a spolek vlast-
níků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů 
lesních pozemků
MÍRA PODPORY: 50 % způsobilých výda-
jů, ze kterých je stanovena dotace
OBLAST PODPORY: hromadná mecha-
nická ochrana melioračních a zpevňujících 

dřevin při založení porostu, a to od doby  
výsadby do stádia zajištění – oplocenky
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: částečná úhrada 
nákladů na pořízení a instalaci hromad-
né mechanické ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin při založení poros-
tu, které byly vysazené v souladu s pro-
jektem obnovy

B6 – PODPORA INVESTIC DO NEZEMĚ-
DĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A AGROTURISTIKY
ALOKACE: 3 000 000 Kč
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: podnikatelské 
subjekty FO a PO
MÍRA PODPORY: 25 % způsobilých výda-
jů, ze kterých je poskytnuta dotace pro 
velké podniky, 35 % pro střední podniky 
a 45 % pro malé podniky
OBLAST PODPORY: investice do vybra-
ných nezemědělských činností dle Klasi-
fikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
– C, F, G, I, J, M, N, P, R, S
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stavební obnova 
či nová výstavba provozovny, kanceláře, 
malokapacitního ubytovacího zařízení. 
Pořízení strojů, technologií a dalšího vy-
bavení pro nezemědělskou činnost, dopl-
ňující výdaje jako součást projektu, nákup 
nemovitostí

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ

Programový rámec OPZ

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

Operační program zaměstnanost

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 
A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 

3. 4. 2017, 9:00 HODIN
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 
O PODPORU: 30. 5. 2017, 12:00 HODIN

ALOKACE: 1 500 000 KČ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: obce, dobro-
volné svazky obcí, organizace zřizované 

1. VÝZVA MAS – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  
– PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ

obcemi, nestátní neziskové organizace, 
obchodní korporace, OSVČ, poradenské 
a vzdělávací instituce, školy a školská  
zařízení 
CÍLOVÉ SKUPINY: osoby vracející se na 
trh práce po návratu z mateřské/rodi-
čovské dovolené, osoby pečující o malé 
děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, 
rodiče samoživitelé

Minimální a maximální výše celkových způso-
bilých výdajů: 400 000–1 500 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY
· podpora zařízení péče o děti zajišťující 

péči o děti v době mimo školní vyučo-
vání (ranní či odpolední pobyt)

· doprovody na kroužky a zájmové  
aktivity

· podpora příměstských táborů
· společná doprava dětí do/ze školy,  

dětské skupiny a/nebo příměstského 
tábora

· podpora dětských skupin pro podniky  
i veřejnost

· vzdělávání pečujících osob

MÍRA PODPORY (dle typu příjemce 
a pravidel spolufinancování): 85–100 %

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY  
A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  

3. 4. 2017, 9:00 HODIN
DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ  
O PODPORU: 30. 5. 2017, 12:00 HODIN

ALOKACE: 5 928 000 KČ

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zři-
zované obcemi, nestátní neziskové organiza-
ce, obchodní korporace, OSVČ, poradenské  

Celkem čtyři Místní akční plány vzdělá-
vání (MAP) vznikají na území působnos-
ti MAS – Partnerství Moštěnka: MAP 
pro ORP Přerov, ORP Holešov, ORP Zlín 
a obec Pravčice je řešena v rámci MAP 
pro ORP Kroměříž.

MAP JE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN  
VZDĚLÁVÁNÍ, PRIORITNĚ ZAMĚŘENÝ 
NA ROZVOJ KVALITNÍHO A INKLUZIV-
NÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO 
15 LET. ZAHRNUJE OBLASTI VČASNÉ 

PÉČE, PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ, ZÁJMOVÉHO  

A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

2. VÝZVA MAS – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  
– PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

a vzdělávací instituce, profesní a podnikatel-
ská sdružení, školy a školská zařízení

CÍLOVÉ SKUPINY: uchazeči o zaměst-
nání, zájemci o zaměstnání, neaktivní 
osoby, osoby se zdravotním postižením, 
osoby s kumulací hendikepů na trhu prá-
ce, osoby vracející se na trh práce po ná-
vratu z mateřské/rodičovské dovolené, 
osoby sociálně vyloučené a osoby soci-
álním vyloučením ohrožené

Minimální a maximální výše celkových způso-
bilých výdajů: 400 000–5 928 000 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY
· příprava osob z cílových skupin ke vstu-

pu či návratu na trh práce
· zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
· podpora udržitelnosti cílových skupin 

na trhu práce
· podpora prostupného zaměstnávání 

MÍRA PODPORY (dle typu příjemce 
a pravidel spolufinancování): 85–100 %

Na území MAS vznikají čtyři místní akční plány 
zaměřené na rozvoj vzdělávání

Cílem projektu je vytvořit strategii, kte-
rá bude obsahovat naplánované společ-
né nebo sdílené aktivity v území, které 
přispějí k zlepšení kvality vzdělávání 
v mateřských a základních školách. Dů-
raz je kladen na podporu škol a rozvoj 

potenciálu každého žáka. 
Důležitým aspektem MAP 
je vznik funkčního místního 
partnerství zřizovatelů, ředi-
telů škol a vzdělávacích orga-
nizací – NNO, školních družin, 
soukromých vzdělávacích 
institucí a dalších subjektů. 
Partnerství počítá se zapoje-
ním rodičů i samotných žáků, 
místních podnikatelů s ohle-
dem na uplatnitelnost žáků 
na trhu práce. 

Zapojte se také! Je-li vám oblast vzdělá-
vání blízká a chcete-li se podílet na pří-
pravě Místního akčního plánu, můžete 
se stát členem některé pracovní skupiny.

Projekty jsou realizovány na základě 
výzvy Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚ-
LÁVÁNÍ PRO ORP HOLEŠOV
Nositel projektu Mikroregion Holešovsko, 
odkaz na webovou prezentaci:
https://www.mikroregionholesovsko.cz/
co-je-map

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚ-
LÁVÁNÍ ORP KROMĚŘÍŽ
Nositel projektu Město Kroměříž, odkaz 
na webovou prezentaci:
http://map-km.webnode.cz/

PŘÍPRAVA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP PŘEROV
Nositel projektu Statutární město Pře-
rov, odkaz na webovou prezentaci:
http://www.mapprerovsko.cz/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚ-
LÁVÁNÍ ORP ZLÍN
Nositel projektu Statutární město Zlín, 
odkaz na webovou prezentaci:
https://www.zlin.eu/mistni-akcni-plan-roz-
voje-vzdelavani-v-orp-zlin-cl-2870.html

Strategické rámce MAP jsou  
přístupné na portálu územní dimenze 

www.uzemnidimenze.cz

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH 
ZÁMĚRŮ

Programový rámec PRV

Michaela Zmeškalová 
tel: 733 784 707, e-mail: michaela.
zmeskalova@mas-mostenka.cz 
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V červnu roku 2016 vyhlásil Řídící orgán 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání výzvu s názvem „Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování“, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. 
Vyčleněná alokace 4,5 miliardy Kč je spočí-
tána tak, aby na podporu dosáhly všechny 
školy, které si zažádají do 30. 6. 2017.
Cílem výzvy je podporovat základy vzdě-
lávání rozvojem čtenářské a matematic-
ké gramotnosti, kvalitnější vzdělávání 
dětí a žáků ohrožených školním neúspě-
chem a společné vzdělávání.
Usnadněním je, že se jedná o projekty 
se zjednodušeným vykazováním. Škola 
nemusí vytvářet rozsáhlé projektové zá-

V MIKROREGIONECH  
HOLEŠOVSKO A MOŠTĚNKA 

VZNIKLA CENTRA  
SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V červenci minulého roku vznikla ve spolu-
práci se Svazem měst a obcí v mikroregio-
nech Moštěnka a Holešovsko Centra spo-
lečných služeb (CSS). Navazují na projekt 
„Meziobecní spolupráce“, který oba mikrore-
giony řešily v letech 2013–2015 a spoluprá-
ce obcí v nich zůstává důležitým tématem. 
Jejich cílem je podpora a zkvalitnění výkonu 
veřejné správy prostřednictvím pracovníků 
CSS v oblasti samostatné či přenesené pů-
sobnosti obcí, zlepšení informovanosti ob-
čanů a přenos znalostí a zkušeností.

CO CSS NABÍZÍ STAROSTŮM A OBČANŮM? 
· Dotační poradenství
· Poradenství v oblasti zpracovávání 

strategických dokumentů obcí
· Zpracování žádostí o podporu z národ-

ních a krajských zdrojů
· Zpracování veřejných zakázek malého 

rozsahu 
· Poradenskou činnost v samosprávné 

oblasti
· Zajištění školení a vzdělávání
· Informační zpravodaj 
· Veřejné služby občanům MR
· Novinky v oblasti legislativy 
· Síťování, sdílení služeb, přenos informací 
· Právní poradenství v návaznosti na 

právní kancelář SMO
· Možnost tvorby tiskových zpráv pro 

spolky a obce
· Propagaci obce 
· Aktuální info na webu mikroregionu 

Moštěnka
· Projekty meziobecní a přeshraniční 

spolupráce
· Příklady dobré praxe

Více informací:
www.mikroregionholesovsko.cz  

a www.mostenka.cz

Projekt česko-polské spolupráce „Kultura  
a příroda známá či neznámá Rudniky a Moštěnka“ 

Projekt z fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd bude realizován ve spolupráci  
tří subjektů: mikroregionu Moštěnka, městyse Dřevohostice a gminy Rudniky. V rámci  
projektu bude z české strany zrekonstruováno Informační centrum v Dřevohosticích, 
vytvořen společný mediální produkt – prezentační film o mikroregionu Moštěnka  
a gmině Rudniky, který bude představovat krásy a atraktivity společného území, kulturní  
a přírodní bohatství z pohledu cyklisty. V květnu 2018 se uskuteční společné dvoudenní 
setkání na našem území za účasti cca 25 členů z polské gminy, z mikroregionu Moštěnka 
stejný počet obyvatel navštíví Rudniky. 

Ing. Zuzana Šálková

Animace škol a školských zařízení  
– šablony pro MŠ a ZŠ 

měry, ale vybírá si z předem stanovených 
aktivit. A jaké jsou podporované aktivity 
(šablony)?
· Personální podpora (školní asistent, 

psycholog, speciální pedagog, sociální 
pedagog, chůva).

· Další vzdělávání pedagogických pracov-
níků.

· Osobnostně sociální a profesní rozvoj.
· Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

MŠMT v rámci této výzvy spolupracu-
je s místními akčními skupinami. Úlohou 
MAS je administrativní podpora školám, 
pořádání seminářů, školení, poskytování 
individuálních konzultací, tedy pomoci 
školám se zpracováním žádostí na šablo-
ny a realizací projektů. Naše MAS oslovila 
všechny školy v území a s některými spo-
lupracuje. 

V případě vašeho zájmu o konzultace 
kontaktujte: Michaelu Zmeškalovou, 

tel: 733 784 707, e-mail: michaela. 
zmeskalova@mas-mostenka.cz.


