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ROK 2020 VE VÝZVÁCH MAS

PROJEKTY PODPOŘENÉ MAS 
V LETECH 2017-2020

MAS PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ 

VYHLÁŠENÉ NEBO PŘIPRAVOVANÉ 
VÝZVY

NOVÁ STRATEGIE OVLIVNÍ DALŠÍ 
VÝVOJ REGIONU. ZÁLEŽÍ I NA VÁS, 
JAKÝ BUDE!
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MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. 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“. 



Rok 2020 ve výzvách MAS
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Celkem čtyři žádosti o peníze na infrastruk-
turu základních škol podpořila MAS – Part-
nerství Moštěnka (MAS-PM) v 8. výzvě 
Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). Celkové způsobilé výdaje 
činily 5,9 milionu korun. 

Školy v Horní Moštěnici, Mysločovicích, 
Domaželicích a obec Bochoř využily pení-
ze na stavební úpravy učeben. Ty vybavily 
technologiemi pro IT a cizí jazyky, dílnami 
či kuchyňkou. O přihlášených projektech 
rozhodla hodnoticí a výběrová komise 
v prosinci 2019. Výběr projektů potvrdil 
programový výbor 13. ledna 2020. 

Žadatel Název projektu Datum podání 
žádosti

Celkové způsobilé 
výdaje v Kč Dotace v Kč

ZŠ Horní Moštěnice Vybudování učebny pro výuku cizích jazyků 15. 10. 2019 1 264 442,40 1 201 220,28

Obec Bochoř Vybudování bezbariérové multimediální učebny ZŠ Bochoř 17. 10. 2019 1 219 904,00 1 158 908,80

ZŠ Mysločovice Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice 17. 10. 2019 2 000 000,00 1 900 000,00

ZŠ Domaželice Učebny dílen a kuchyně ZŠ Domaželice 18. 10. 2019 1 433 631,00 1 361 949,45

Žadatel Název projektu Datum podání 
žádosti

Celkové způsobilé 
výdaje v Kč Dotace v Kč

Podpořené projekty

Obec Křtomil Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku 11. 02. 2020 7 775 172,92 7 386 414,27

Obec Horní Moštěnice Úprava místní komunikace a chodníku v ulici Havlíčkova, 
Horní Moštěnice 17. 02. 2020 5 105 432,41 4 850 160,78

Obec Říkovice Chodník ke hřbitovu Říkovice 17. 02. 2020 1 665 992,00 1 582 692,40

Obec Želatovice Obec Želatovice – stavební úpravy chodníků 19. 02. 2020 2 557 982,00 2 430 082,90

Obec Přílepy Přílepy – stezka se sdruženým provozem cyklistů  
a chodců 28. 02. 2020 3 515 784,29 3 339 995,07

Obec Ludslavice Ludslavice – stavební úpravy stávajících chodníků 12. 03. 2020 1 838 961,00 1 747 012,95

Nepodpořené projekty

Obec Mysločovice Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/43829 - 
Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č. p. 41 - č. p. 27 12. 03. 2020 1 778 348,77  

Obec Vlkoš Výstavba chodníků na ul. Náves a 9. května v obci Vlkoš 12. 03. 2020 5 113 136,22

Obec Kurovice Chodník podél PK III/43826 v obci Kurovice 13. 03. 2020 2 204 930,00

Obec Němčice Rekonstrukce chodníků v obci Němčice 17. 03. 2020 2 399 267,00

Obec Pacetluky Novostavba chodníků v obci Pacetluky 18. 03. 2020 2 665 625,00

Obec Kostelec  
u Holešova

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v obci 
Kostelec u Holešova 18. 03. 2020 4 186 600,93

Obec Žeranovice Chodník pro pěší u silnice III/49016, Žeranovice 18. 03. 2020 1 510 000,00

SEZNAM PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V 9. VÝZVĚ IROP 

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V 8. VÝZVĚ IROP

Kontakt pro další informace:  
Markéta Poláchová Kropáčková,  

tel.: +420 737 775 991,  
e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz

dány do systému MS2014+ a do alokace 
se vešly. Musela tak učinit, přestože všech-
ny projekty úspěšně prošly hodnocením. 
Dva z projektů ale nakonec neprošly kon-
trolou závěrečného ověření způsobilosti 
v Centru regionálního rozvoje (CRR) a byly 
z hodnocení, které probíhá následně po vý-
běru na MAS, vyřazeny.

IROP: MAS fandí projektům 
na školní učebny a bezpečnou 
dopravu

NA VŠECHNY SE 
NEDOSTALO…
Jen šest z celkem 13 žadatelů mohla uspo-
kojit MAS-PM v 9. výzvě IROP zaměřené 
na podporu udržitelné a bezpečné dopra-
vy. Zájemci se mohli hlásit ve dnech 5. 2. až 
18. 3. 2020.  Celková alokace činila 22 459 
324 korun. 
Vzhledem k tomu, že všechny přihlášené 
projekty, jejichž celkové způsobilé výda-
je dosáhly téměř 42,4 milionu korun, vý-
razně přesáhly alokaci výzvy, podpořila 
MAS pouze ty, které byly nejrychleji po-
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Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč Dotace v Kč

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka Komunitní sociální práce pro Moštěnku II 1 916 443,75 1 820 621,56

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč Dotace v Kč

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce 
Stuchlého

Příměstské tábory pro děti v Domě Ignáce 
Stuchlého II 402 712,50 402 712,50

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka Příměstské tábory v mikroregionu 
Moštěnka 915 875,00 870 081,25

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V 6. VÝZVĚ – PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ II

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V 5. VÝZVĚ – PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II

Kontakt pro další informace:
Marie Tesařová 
tel.: 734 435 217 

e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Projekty na příměstské (i když 
vlastně spíš přívesnické) tábory 
a komunitní sociální práci prošly 
v roce 2020 hodnocením 
a získaly podporu ve výzvách ev-
ropského Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ). Projekty 
na podporu komunitní sociální 
práce a příměstské tábory se 
týkají obcí mikroregionu Moštěn-
ka. Další tábory podpořila MAS – 
Partnerství Moštěnka (MAS-PM) 
ještě ve Fryštáku a okolí. Celkový 
rozpočet na všechny úspěšné 
záměry, jež napomáhají prorodin-
ným opatřením a komunitní soci-
ální práci, činí téměř 3,24 milionu. 
Jejich realizace by měla trvat 
nejpozději do konce roku 2022.

Projekt Komunitní sociální práce pro Moš-
těnku II navazuje na předchozí stejno-
jmenný projekt a zaměřuje se zejména 
na sociálně vyloučené a sociálním vylou-
čením ohrožené osoby. Od června 2021 
má dál zajišťovat práci kvalifikovaného 
sociálního pracovníka v Komunitním cen-
tru Bochoř, který zde působí jednou týdně, 
stejně tak v nově vznikajícím Komunitním 
centru v Beňově, kde by měl být dvakrát 
v týdnu. Díky projektu se bude pracov-
ník nadále věnovat práci s těmi, kteří to 
potřebují, zaměřovat se bude na pomoc  
lidem, kteří pečují doma o své blízké, na prá-
ci s dobrovolníky a maminkami na mateř-
ské. Rovněž dojde na zařízení prostor v Be-
ňově a uskuteční se výchovně vzdělávací 
aktivity na základě potřeb cílových skupin. 
 
Příměstské tábory pomáhají zejména 
rodičům, kteří o letních prázdninách řeší, 
kam děti dát, jak je zabavit a hlavně jak 
sladit pracovní a rodinný život. V 6. výzvě 
OPZ získal podporu Salesiánský klub mlá-

OPZ: MAS podporuje příměstské tábory a komunitní 
sociální práci 

Z OPZ se na území MAS-PM v současné 
době realizují i další projekty. Celkem 15 
příměstských táborů nabízí zaměstnaným 
rodičům projekt Služby péče o děti  
v Holešově – příměstské tábory v TYMY. 
Jeho realizace trvá od ledna 2020 do konce 
srpna 2022. Další projekty se orientují 
na rozšíření činnosti školního klubu  
a příměstských táborů na Základní škole 
Dřevohostice a podporu zaměstnanosti 
v MAS-PM prostřednictvím projektu 
Okresní hospodářské komory Přerov, 
který pomáhá k novému zaměstnání 
nejen maminkám na mateřské. Doufáme, 
že se všechny plánované aktivity podaří 
úspěšně zrealizovat, i přes opatření 
přijatá v souvislosti se zabráněním šíření 
koronaviru.

deže, z. s. ve Fryštáku a DSO mikroregionu 
Moštěnka. Tábory pro děti v Domě Ignáce 
Stuchlého ve Fryštáku navazují na před-
chozí projekt spolku. Od července 2021  
do konce letních prázdnin 2022 se zde 
uskuteční celkem osm tematicky růz-
ně zaměřených táborů, vždy pro 15 dětí.  
Na zábavu dětí o letních prázdninách, ale 
hlavně na jejich rodiče pamatoval i projekt 
DSO mikroregionu Moštěnka. Ten se rea-
lizuje od dubna 2020 do konce září 2022.  
V Moštěnce se během léta 2020 uskuteč-
nilo už šest táborů pro děti od 6 do 14 let   
a všechny hlásily plnou kapacitu. Veselo bylo 
v Beňově, Dřevohosticích, Křtomili, Staré Vsi, 
hned dva tábory se konaly v Bochoři. Byly 
zaměřené na sport, výtvarné a rukodělné 
činnosti, životní prostředí i badatelství. Or-
ganizace se ujaly základní školy i mateřin-
ky, dobrovolní hasiči, spolky či rovnou obce.  
V následujících dvou letních sezónách 
je v Moštěnce v plánu dalších 12 turnusů.



Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč

Obec Kostelec u Holešova Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova 1 570 533,41

Žadatel Název akce Dotace v Kč

TJ Prusinovice, z. s. Halové mládežnické turnaje 5 000

BK Holešov, z. s. Zámecká 5 5 000

SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mysločovice O pohár starosty obce Mysločovice 5 000

Myslivecký spolek Stará Ves Myslivecký den 5 000

Rybáři Beňov, z. s. obce Beňov Rybářské závody pro dospělé – 2020 5 000

ZO Českého zahrádkářského svazu Horní 
Moštěnice Výstava ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů 5 000

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ VE VÝZVĚ „REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ“

SEZNAM AKCÍ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU PODPORY SPOLKŮ 2020 

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč

Obec Říkovice Realizační projekt interakčního prvku, k. ú. Říkovice 1 063 475,98

Obec Rymice Rozšíření LBC louky za hrází 1 182 724,17

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ VE VÝZVĚ „REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ“

Celkem 19 sportovních a spo-
lečenských akcí se v roce 2020 
uskutečnilo i díky Programu 
podpory spolků, který vyhlásila 
MAS-PM už po sedmé. Navzdory 
covidovým opatřením, která práci 
i zábavu celý rok značně kompli-
kovala, rozdělila MAS mezi spolky 
94 500 korun. 
Vzhledem k okolnostem nemohla na jaře 
zasednout k předloženým žádostem hod-
noticí komise. Sněm MAS proto v červnu 
přijal usnesení navržené na základě telefo-
nických konzultací se žadateli a snížil pod-
poru žádostí na maximálních pět tisíc korun. 
Příspěvek díky tomu získaly všechny akce, 
které nebyly zrušeny, z 21 se jich 19 nakonec 
konalo. Vyhlášení výzvy s alokací 100 tisíc 
korun plánuje MAS i v roce 2021.

MAS opět podpořila akce spolků. I navzdory covidu

Říkovice vysadí v krajině nové 
stromy a keře a Rymicím vznikne 
v lokalitě remízku s mysliveckou 
chatou Louky za hrází 
biocentrum.

OPŽP: Obce oživí biocentrum a nová zeleň. Škoda, 
že takových projektů nebylo víc!

Obě obce uspěly se svými projekty 
ve výzvě OPŽP zaměřené na realizaci 
územních systémů ekologické stability 
(ÚSES). Ošetření zeleně se dočkají ve 
dvou lokalitách veřejného prostranství 
v Kostelci u Holešova díky žádosti obce  
o dotaci ve výzvě na podporu revitalizace 

Kontakt pro další informace:
Michaela Zmeškalová,  

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

sídelní zeleně. Součástí projektů je i následná 
tříletá péče. Projekty přijala MAS-PM už 
v listopadu 2019. V březnu 2020 je výběrová 
a hodnoticí komise navrhla k podpoře, což 
programový výbor následně schválil. Jen 
škoda, že byla využita pouze část alokace 
obou výzev, které nelze podruhé vyhlásit.
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Projekty podpořené MAS v letech 
2017-2020
IROP: Nové 
chodníky pro 
lepší bezpečí, 
nové učebny 
pro lepší 
vzdělávání
Celkem 20 projektů podpořila 
MAS-PM v letech 2017-2020 ve 
výzvách Integrovaného operač-
ního programu (IROP), jen dva 
žadatelé nakonec nesplnili závě-
rečné ověření způsobilosti. 
Obce žádaly o dotace zejména na rekon-
strukce, modernizace a výstavby chod-
níků podél silnic a místních 
komunikací či na bezbarié-
rovost. Školy zase využily 
možnost požádat o pod-
poru na rekonstrukce nebo 
vybavení učeben i dílen. 
Také Židovská obec Brno 
byla ráda za dotaci přes 
dva miliony korun, díky 
které se jí podařilo opravit 
židovský hřbitov v Holešo-
vě. Rekonstrukce význam-
né památky se realizovala 
už od ledna 2014, hotovo 
bylo na konci června 2020. 
Projekt zahrnoval úpravu 
dvora a celkovou rekon-
strukci hřbitovního domku. 
Největší dotaci získaly obce 
Křtomil, Horní Moštěnice  
a Přílepy. Křtomil postaví  

V NĚMČICÍCH UŽ TO 
U NOVÝCH CHODNÍKŮ 
I KVETE
Po nových chodnících už se chodí 
v Němčicích, kde se celkové způsobilé  
výdaje vyšplhaly na tři miliony 495 tisíc 
korun. Chodníky v celkem pěti úsecích 
jsou teď propojené se stávajícími zpev-
něnými trasami, hlavně jsou ale konečně 
bezbariérové a bezpečné, což před obno-
vou nebyly. Úseky pro pěší zcela chyběly 
a chodci museli využívat komunikace pro 
auta. Jinde byly chodníky v nevhodném, či 
dokonce havarijním stavu. 

s pomocí bezmála osmi milionů korun cy-
klostezku a lávku přes Bystřičku, Horní 
Moštěnice upravila za pět milionů korun 
komunikaci a chodník v ulici Havlíčkova 
a Přílepy obdržely tři a půl milionovou 
podporu na stezku se sdruženým provo-
zem cyklistů a chodců.

Rymická strašidla, z. s. Strašidelný dům 2020 5 000

FC Želatovice, z. s. XXVIII. ročník Memoriálu Ladislava Němce 
a Viléma Zbořila 5 000

Mariánov, z. s. Chovatelské a jezdecké setkání 5 000

ČSS, z. s. – Sportovně střelecký klub Věžky Podpora sportovních akcí SSK Věžky 4 500

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sazovice Hasičský den 28. 6. 2020 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice Realizace soustředění mladých hasičů SDH Dřevohostice a SDH 
Beňov 5 000

TJ Sokol Machová Memoriál bratrů Zatloukalových 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Roštění O pohár starosty obce Roštění 5 000

Rohálov Bike Team, z. s. Rohálovský cykloorienťák 5 000

FC Beňov, z. s. 80 let kopané v Beňově 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pravčice 43. ročník soutěže O pohár starosty SDH Pravčice 5 000

Sportovní klub policie Holešov, z. s. Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů a juniorek ve 
vzpírání 5 000

Spolek žen Žeranovice Babiččina buchtička a dědečkova klobáska 5 000

V PRUSINOVICÍCH 
TEĎ MAJÍ ŠKOLKU 
PROSTORNOU A BEZ 
BARIÉR
Spokojení jsou i v Prusinovicích, kde mají 
díky dotaci z IROPu ve výši dva miliony 
649 tisíc krásnou, dostatečně velkou 
a bezbariérovou mateřskou školu. Díky 
rozsáhlé rekonstrukci došlo ke zvýšení 
kapacity minimálně o 16 dětí, takže 
školka už nemusí odmítat zájemce, 
kterých bývalo více, než mohla přijmout. 
Do školky navíc mohou být zařazovány 
i děti mladší tří let a děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami (s omezenou 
schopností pohybu). Budova má nyní 
dostatečně velké vnitřní prostory, kde 
mají děti více místa pro hraní i odpočinek. 
Investice to byla určitě dobrá. Nejen 
proto, že v obci přibylo v posledních 
letech domů a bytů pro mladé rodiny, 
ale i kvůli zdejší prvostupňové škole, na 
kterou mohou děti po MŠ nastoupit.
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SEZNAM PROJEKTŮ VE VÝZVÁCH INTEGROVANÉHO 
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) 

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje v Kč Dotace v Kč Stav projektu

Obec Pravčice Pravčice – chodník pro pěší 1 932 049,00 1 835 446,55 proplacena

Obec 
Prusinovice

Prusinovice – komunikace pro pěší v ulici Pacetlucká 
a Přerovská 2 910 685,00 2 765 150,75 proplacena

Obec Němčice Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Němčice 3 495 274,96 3 320 511,21 proplacena

Obec Vlkoš Výstavba chodníků na ul. Bochořská, Náves 
a 9. května v obci Vlkoš, 1. etapa 1 774 183,73 1 685 474,54 proplacena

3. ZŠ Holešov Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. stupně 1 496 433,00 1 421 644,34 proplacena

2. ZŠ Holešov Inovace do školy, plníme si úkoly 1 499 655,00 1 424 672,25 proplacena

MŠ Prusinovice MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba 2 649 300,00 2 516 835,00 proplacena

ZŠ Kostelec u 
Holešova Zlepšení podmínek pro polytechnickou výchovu 1 894 219,00 1 799 508,05 proplacena

TYMY SVČ Holešov – brána dalšího vzdělávání 1 331 026,00 1 264 474,70 proplacena

Židovská obec 
Brno Oprava židovského hřbitova  v Holešově 2 387 669,00 2 268 285,55 proplacena

ZŠ Horní 
Moštěnice Vybudování učebny pro výuku cizích jazyků 1 264 442,40 1 201 220,28 v realizaci

Obec Bochoř Vybudování bezbariérové multimediální učebny ZŠ 
Bochoř 1 219 904,00 1 158 908,80 v realizaci

ZŠ Mysločovice Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Mysločovice 2 000 000,00 1 900 000,00 v realizaci

ZŠ Domaželice Učebny dílen a kuchyně ZŠ Domaželice 1 433 631,00 1 361 949,45 v realizaci

Obec Křtomil Cyklostezka Křtomil a lávka přes Bystřičku 7 775 172,92 7 386 414,27 v realizaci

Obec Horní Moš-
těnice

Úprava místní komunikace a chodníku v ulici 
Havlíčková, Horní Moštěnice 5 105 432,41 4 850 160,78 v realizaci

Obec Říkovice Chodník ke hřbitovu Říkovice 1 665 992,00 1 582 692,40 žádost nesplnila 
ZOZ*

Obec Želatovice Obec Želatovice – stavební úpravy chodníků 2 557 982,00 2 430 082,90 žádost nesplnila 
ZOZ*

Obec Přílepy Přílepy – stezka se sdruženým provozem cyklistů
a chodců 3 515 784,29 3 339 995,07 v realizaci

Obec Ludslavice Ludslavice – stavební úpravy stávajících chodníků 1 838 961,00 1 747 012,95 v realizaci

Kontakt pro další informace:
Markéta Poláchová Kropáčková 

Tel.: 737 775 991 
e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz

*Žádost MAS-PM podpořila, nesplnila však 
závěrečné ověření způsobilosti.

PRV: Petr Rektořík si 
pořídil koně na práci 
v lese, kam těžká technika 
nemůže
Program rozvoje venkova (PRV) 
pomohl v posledních třech letech 
34 žadatelům o dotaci. Většina 
z nich už má peníze proplacené. 
Program se ve výzvách orientoval 
na podporu zemědělství, potravi-
nářství, lesnictví, ale i nezeměděl-
ské činnosti a agroturistiku. 

Podnikatelé si nakou-
pili novou techniku, 
traktory, rekonstruo-
vali nebo vybavili své 
provozovny, moderni-
zovali podniky, nakupovali nářadí atd. Pa-
desátitisícovou dotaci získal na tříletého 
hřebce plemene slezský norik Petr Rekto-
řík z místní části Holešova Všetuly. Koně 
potřeboval na práci v lese do míst, kam 

se lesníci nedostanou s těžkou technikou.  
A jedna perlička nakonec: kůň musel absol-
vovat výkonnostní zkoušku, což byla jedna 
z podmínek pro získání dotace na nákup 
tažného koně.  
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SEZNAM PROJEKTŮ VE VÝZVÁCH PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
(PRV)  

Žadatel Název projektu Místo realizace Dotace v Kč Stav projektu

Ing. Martin Ležák Nákup techniky Pacetluky 1 000 000,00 proplaceno

Martin Bakala Pořízení zemědělské techniky Holešov-Žopy 297 000,00 proplaceno

MVDr. Josef Ležák Přeprava a manipulace s balíky sena a slámy, 
kvalitnější podmítání

Pacetluky 249 500,00 proplaceno

Tomáš Zajíc Nákup traktoru Domaželice 762 300,00 proplaceno

Jiří Dostál Nákup diskového podmítače Bochoř 169 000,00 proplaceno

František Kuba Nákup traktoru Turovice 995 000,00 proplaceno

Jaromír Pešák Tažený postřikovač Čechy 599 375,00 proplaceno

Nela Dostálová Nákup kolového traktoru Bochoř 597 000,00 proplaceno

AGRODRUŽSTVO 
ROŠTĚNÍ, družstvo Stroje do ŽV – Rozdružovač hranatých balíků slámy Roštění 245 025,00 proplaceno

Marian Hudeček Pořízení techniky na zpracovávání půdy Holešov-Všetuly 225 000,00 proplaceno

Vladimír Řihák Nákup secího stroje Žeranovice 247 250,00 proplaceno

MVDr. Josef Ležák Rekonstrukce ocelokůlny Pacetluky 214 500,00 v realizaci

Stanislava 
Zapletalová

Rekonstrukce provozovny na výrobu regionálních 
potravin Bochoř 116 976,00 proplaceno

LAVALU s.r.o. Provozovna na zpracování zeleniny Sazovice 120 481,00 proplaceno

VK-DRCMAN s.r.o. Technologické vybavení k zefektivnění skladování 
zpracovatelského provozu VK-Drcman s.r.o.

Němčice 243 382,00 proplaceno

Ing. Martin Ležák Vybavení bourárny Pacetluky 150 000,00 v realizaci

VK-DRCMAN s.r.o. Technologické vybavení k zefektivnění manipulace 
a logistiky zpracovatelského provozu

Němčice 485 405,00 proplaceno

Stanislava 
Zapletalová Rekonstrukce skladovacích ploch Bochoř 245 000,00 v realizaci

Petr Rektořík Nákup koně Holešov-Všetuly 50 000,00 proplaceno

Lubomír Belfín Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou Prusinovice 749 164,00 
podána žádost 

o platbu
AGRODRUŽSTVO 
ROŠTĚNÍ, družstvo

Technologie pekárny – hnětač se dvěma pojízdnými 
dížemi

Roštění 184 500,00 proplaceno

Martin Válek Nákup stroje pro truhlářskou dílnu
Kostelec 

u Holešova
201 880,00 proplaceno

XAN 89 s.r.o. Nákup ohraňovacího lisu Němčice 876 150,00 proplaceno

Martin Tůma Reactor – zařízení pro stříkání pěn a polyurey Racková 479 605,00 proplaceno

Jaroslav Velísek Obráběcí CNC centrum, užitkové vozidlo Machová 826 740,00 proplaceno

David Haška Modernizace podniku – nákup nářadí Holešov-Količín 95 287,00
podána žádost 

o platbu

TRIPEX s.r.o. Modernizace podniku – nákup užitkového vozu Holešov 218 250,00 proplaceno

Z-SPRINT s.r.o. Modernizace výroby ve společnosti Z-SPRINT Martinice 218 250,00 proplaceno

Dalibor Fuksa Modernizace podniku – profilovačka plechů Holešov 141 570,00
podána žádost 

o platbu

JANKŮ SERVIS s.r.o. Rozšíření pneuservisu Horní Moštěnice 83 335,00 proplaceno

Luděk Páleníček Pořízení minirýpadla s příslušenstvím pro stavební 
činnost

Míškovice 359 766,00 proplaceno

Jaroslav Velísek Rozšíření technologie pro truhlářskou dílnu Machová 427 050,00 proplaceno

XAN 89 s.r.o. Rozšíření zámečnické dílny o robota Němčice 825 750,00 proplaceno

Martin Válek Olepovačka hran pro truhlářskou dílnu
Kostelec  

u Holešova
429 453,00 proplaceno

Kontakt pro další informace: Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707, e-mail: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
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OPZ: 
Příměstské 
tábory ve 
Fryštáku 
pomáhají 
zaměstnaným 
rodičům
Mezi osmi úspěšnými žadateli  
o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ) je opako-
vaně Salesiánský klub mládeže, 
který ve Fryštáku provozuje 
Dům Ignáce Stuchlého. V něm se 
odehrávají i příměstské tábory, 
které byly prvním zrealizovaným 
projektem v OPZ, jenž MAS-PM 
podpořila. 
Projekt s rozpočtem necelých 475 tisíc 
korun stačil po dobu tří let o letních 
prázdninách na uspořádání celkem 12 
příměstských táborů pro děti z Fryštáku  
a okolí. Dva tábory se uskutečnily vždy 
v červenci a dva v srpnu. Rozmanitá 
témata nabízela zábavu malým indiánům, 
tanečníkům, výtvarníkům, sportovcům, 
objevitelům, horolezcům i dětem, které 
už ví, jak přežít v přírodě. Projekt pomohl 
rodičům z 63 rodin sladit pracovní  
a rodičovské povinnosti v období školních 
prázdnin. MAS-PM proto ráda „dala 
zelenou“ i pokračování táborů v návazném 
projektu, díky němuž se v následujících 
dvou letech uskuteční dalších osm táborů 
s kapacitou pro 15 dětí. 

SEZNAM PROJEKTŮ VE VÝZVÁCH 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST (OPZ) 

SEZNAM PROJEKTŮ VE VÝZVÁCH 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

Žadatel Název projektu
Celkové 

způsobilé 
výdaje v Kč

Dotace v Kč Stav 
projektu

Základní škola 
Dřevohostice, 
okres Přerov, p. o.

Prorodinná opatření 
na ZŠ  
v Dřevohosticích

653 750,00 653 750,00 v realizaci

Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Dům 
Ignáce Stuchlého

Salesiánský klub mlá-
deže, z. s. Dům Ignáce 
Stuchlého

474 873,75 474 873,75 zrealizo-
váno

Středisko volného 
času, příspěvková 
organizace

Služby péče o děti 
v Holešově – příměst-
ské tábory v TYMY

794 120,00 794 120,00 v realizaci

Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Dům 
Ignáce Stuchlého

Příměstské tábory 
pro děti v Domě Igná-
ce Stuchlého II. 

435 437,50 435 437,50 před 
realizací

Dobrovolný svazek 
obcí mikroregionu 
Moštěnka

Příměstské tábory 
v mikroregionu 
Moštěnka

961 937,50 913 840,63 v realizaci

Okresní 
hospodářská 
komora Přerov

Cesta k zaměstnání 5 545 750,00 5 545 750,00 v realizaci

Dobrovolný svazek 
obcí mikroregionu 
Moštěnka

Komunitní sociální 
práce pro Moštěnku 1 961 755,00 1 863 667,25 v realizaci

Dobrovolný svazek 
obcí mikroregionu 
Moštěnka

Komunitní sociální 
práce pro Moštěn-
ku II.

1 916 443,75 1 820 621,56 před 
realizací

Žadatel Název projektu Dotace v Kč Stav 
projektu

Obec 
Říkovice

Realizační projekt interakčního prvku, 
k. ú. Říkovice 850 780,00 v realizaci

Obec Rymice Rozšíření LBC louky za hrází 1 202 890,00 v realizaci

Obec 
Kostelec 
u Holešova

Revitalizace zeleně Kostelec u Holešova 935 765,00 v realizaci

Kontakt pro další informace:  
Marie Tesařová,  
tel. 734 435 217, 

e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



OP VVV: MAS 
pomáhá školám 
s projekty zjed-
nodušeného 
vykazování tzv. 
šablonami

MAS podporuje vzdělávání

Metodickou pomoc a pomoc se 
zpracováním žádostí o dotaci 
a zprávami o realizaci poskytla 
MAS-PM základním a mateřským 
školám i v roce 2020. V současné 
době se realizují projekty Šablon 
II, které v rámci Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní (OP VVV) podpořilo MŠMT. 
Mateřské školy uvítaly zejména mož-
nost zaplatit chůvy na pomoc s péčí  
o dvouleté děti. Základní školy projevily 
největší zájem o projektové dny ve škole, 
oblíbená je také aktivita, při které peda-
gogové vzájemně spolupracují a sdílejí 
své zkušenosti. Díky projektu Šablony II 
nakoupily základní školy a školní družiny 
nové notebooky nebo tablety, které vyu-
žívají při hodinách. V době distanční výuky 
mají navíc možnost tuto techniku půjčo-
vat žákům, kteří nevlastní počítač. Reali-
zace Šablon II začala v září 2019 a potrvá 
do září 2021. Na konci března 2020 vyhlá-
silo MŠMT další, již 3. výzvu na Šablony III. 
Školská zařízení mají až do června 2021 
možnost podat žádost o dotaci a získat fi-
nanční prostředky např. na školní asisten-
ty, projektové dny ve výuce apod. 

Kontakt pro další informace:
Michaela Zmeškalová,  

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

Jak se daří 
projektu MAP II 
na Holešovsku? 
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ných na území celé ČR. Jeho nositelem je 
MAS – Partnerství Moštěnka.
Do projektu se zapojilo 22 mateřských  
a základních škol na Holešovsku, také Měst-
ská knihovna Holešov a TYMY – Středisko 
volného času. Každý rok se v něm realizují 
tzv. aktivity spolupráce. Jde o vzdělávací ak-
tivity pro žáky či pedagogické pracovníky a 
účastní se jich vždy tři a více škol. Aktivity 
vycházejí ze Strategického rámce MAP, dle 
potřeb škol je na svých jednáních navrhují 
pracovní skupiny a schvaluje řídící výbor. 

O jaké aktivity se konkrétně jedná?
V projektu MAP II působí sdílený logoped  
a sdílený rodilý mluvčí. Dlouhodobou spo-
lupráci s nimi hodnotí žáci i učitelé jako vel-
mi přínosnou.
V oblasti osobnostně sociálního a profes-
ního rozvoje pedagogických pracovníků 
probíhají přednášky, exkurze, konzultace 
s odborníky a výměna zkušeností a dobré 
praxe.
Čtenářskou gramotnost pomáhá roz-
víjet Týden s knihovnou, rovněž akce 
Pro prvňáčka je to hračka a Pasování 
prvňáčků. Pro starší děti se organizu-
je cyklus autorských čtení s místními 
spisovateli a besedy s ilustrátory dět-
ských knih v rámci kampaně na pod-
poru čtení Rosteme s knihou a pohád-
kové Noci s Andersenem. Do knihovny  
i k lásce ke knihám a psaní pomáhá dě-
tem najít cestu program Kláry Smolíkové 
a Jiřího Procházky určený pro žáky 1. – 5.  
a 7. tříd. Konkrétně jde o besedu 
s workshopem na téma Tajná dvojka A+B, 
Walkerova dílna tvůrčího psaní a Kniho-
žrouti. Semináře o čtenářské gramot-
nosti se konají také pro pedagogické pra-
covníky v mateřských i základních školách 
s následnou výměnou dobré praxe. 
Své místo tu má i environmentální vzdělá-
vání. Pedagogové se mohou těšit na inspiraci  
z výukových programů v Otevřené zahradě  
v Brně či v Mendelu v Lednici.
V jazykové, matematické (pre)gramot-
nosti a sociálních a občanských kompe-

tencích se znalosti žáků testují pomocí 
scio testů, pro nadané žáky je v plánu exkur-
ze do Světa techniky v Ostravě-Vítkovicích 
s cílem podnítit jejich zájem o pochopení 
přírodovědných, matematických, fyzikál-
ních principů v přírodě či fungování tech-
nických zařízení. Chystají se rovněž týmo-
vé hry, Den zdraví, program protidrogové 
prevence, školení první pomoci.
Polytechnické vzdělávání je podporováno 
v předškolním, základním a neformálním 
vzdělávání díky oblíbeným výukovým pro-
gramům zaměřeným na přírodní vědy Pla-
netárium nebo Den Země cílený na ochra-
nu přírody.
Probíhající lekce populární Malé technické 
univerzity, která za pomocí jednoduchých 
pomůcek učí děti pochopit, jak funguje náš 
svět, obohatí další výukový program Malé 
digitální univerzity o digitálním světě bez 
použití tabletů a počítačů. Učitelům nabíd-
ne seminář DIGI bez DIGI, děti se mohou 
zúčastnit šesti interaktivních lekcí nebo si 
pořídit do třídy malého robotka Cubetto. 
Projekt MAP II myslí i na vzdělávání rodičů, 
kterým nabízí zajímavé přednášky zná-
mých odborníků, např. PhDr. Jana Svobody 
nebo PaedDr. et Mgr. Věry Facové. 
V oblasti společného vzdělávání se při-
pravuje školení pro pedagogy a pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami se 
chystá program Zvyky a tradice nás spo-
jují, jenž přiblíží romskou kulturu a tradici.
Tak a to je konec „vzdělávací ochutnávky“. 
Některé aktivity se již uskutečnily, jiné žel 
musely být kvůli proticovidovým opatře-
ním přesunuty zatím na neurčito. Věříme, 
že se situace brzy zlepší a většinu akcí se 
podaří zrealizovat.

Zuzana Šálková

Kontakt pro další informace: 
 Marie Tesařová, tel. 734 435 217, 

e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Na rozvoj kvalitního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let, sdílení zkuše-
ností a v neposlední řadě i pomoc 
školám s investicemi se na území 
ORP Holešov zaměřuje Místní akč-
ní plán vzdělávání II (MAP II).
Navázal na projekt MAP I z let 2016 až 2018 
a je plánován na tři roky, tedy do srpna 2022. 
Projekt MAP II patří do systému místních 
akčních plánů rozvoje vzdělávání realizova-



Malá technická 
univerzita 
učí děti na 
Holešovsku 
pochopit, jak 
funguje náš svět
Co je to elektřina a odkud se bere? 
Jak se to stane, že nám doma svítí 
světlo a fungují elektrospotřebiče? 
Všechno lze vysvětlit i těm nej-
menším dětem velmi prostým  
a hlavně také zábavným způso-
bem. Mistry jsou na to zkušení 
lektoři z týmu Malé technické 
univerzity (MTU). Při jejich výuce 
rozhodně není nuda. Děti chvíli 
sedí, chvíli leží, chvíli pobíhají jako 
elektrony a pohybují se, pak zase 
mávají pažemi, které představují 
turbíny, chodí se zavřenýma oči-
ma, jako když nastane black out, 
a nakonec postaví z kostek lega 
celé město i se stožáry vysokého 
napětí, trafostanicí a elektrárnou, 
do níž přijede vlak naložený uhlím  
a která celé to město rozsvítí. Lek-
toři z MTU se ovšem nezaměřují 
pouze na elektřinu a elektrárny, 
ale i na řadu dalších oborů, které 
přibližují, jak funguje tento svět.  

Školám i mateřinkám na Holešovsku 
nabídla lekce Malé technické univerzity 
MAS - Partnerství Moštěnka jako jednu 
z aktivit v projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání (MAP II). A jak potvrzuje 
koordinátorka MTU Ilona Mokrejšová, 
lekce si oblíbily nejen děti, ale i učitelé. 

 
Proč vznikla Malá technická univer-
zita? Kde má sídlo, kam všude jezdíte 
a kolik je vás v týmu?
 Myšlenka vznikla právě na základě 
dětských otázek typu Mamííí, kam teče ta 
voda, když si umyju ruce? Proč nespadne 
ten most? Jak to, že ta věž stojí? Kde se 
vzalo to světlo? Naše zkušenosti ve škol-
kách jsou již pětileté. Sídlíme v Říčanech  
 Prahy a jezdíme téměř po celé republice. 
Jelikož máme v současné době přes 40 
zkušených lektorů, některé oblasti stále 
ještě posilujeme.

Musím přiznat, že mně nikdy nešly 
do hlavy technické předměty právě 
proto, že jsem si fungování určitých 
zákonitostí nedokázala představit 
ve skutečném životě. Pak jsem měla 
problém se o tom i něco naučit. Jak 

byste charakterizovala malou tech-
nickou univerzitu? 
 Malá technická univerzita pomáhá 
dětem jednoduchou a zábavnou formou 
pochopit technický svět, který je všude 
kolem nás a vnímat jej jinýma očima. My 
dospěláci jej bereme automaticky a nad 
spoustou věcí už ani nepřemýšlíme. Ráno 
vstaneme, rozsvítíme, napustíme vodu, 
uvaříme čaj, sedneme si na židli… Všude 
samá technika.

Co konkrétně mohou děti prostřed-
nictvím vašich vzdělávacích progra-
mů pochopit? 
 Děti si v našich lekcích díky objevitel-
ské metodě mohou vybudovat pozitivní 
vztah k technice. Na odpovědi svých otá-
zek tak vlastně přijdou samy. Pomáháme 
dětem také rozvíjet čtenářskou, mate-
matickou i digitální gramotnost.

Viděla jsem na vlastní oči, jak 
vypadala závěrečná lekce v mateřské 
škole v Ludslavicích.  Jmenovala se 
Malý energetik. Děti se učily kde,  
a jak vzniká elektřina. Bylo to velmi 
srozumitelné a zábavné. S jakými 
pomůckami děti při hodinách 
pracují? 
 Ke své práci používáme známou sta-
vebnici na principu kostiček LEGO duplo. 
Protože ji děti znají, mají ji rády a může-
me se tak rovnou společně pustit do prá-
ce. Dále používáme běžně dostupné věci 
z reálného života, jakými jsou například 
peříčko, uhlí, větrník, hadičky, provázky, 
fotky… Některé kostky máme speciálně 
upravené, takže si je můžeme opravdu 
i rozsvítit.

Děti na území MAS Partnerství 
Moštěnka měly možnost seznámit 
se s projekty v celkem 10 lekcích. 
Které to byly a co se učily? 
 V lekci Stavitel města se naučily vá-
zat cihly, postavily město, seznámily se 
s pojmem kartograf a vytvořily si mapu. 
Malý architekt dětem vysvětlil rozdíl 
mezi stavitelem a architektem, postavi-
ly si dům podle sebe a půdorys domu dle 
technického výkresu. V Malém inženýrovi 
si děti hrají na elektrikáře a instalatéry. 
Malý projektant ukázal, jak to funguje 
na ulici, kam pokračují rozvody elektři-
ny, vody a odpady. Stavitel mostů dostal 
děti do pohádky s Karlem IV. Postavily si 
nejprve jednoduchý most, který většinou 
nevydržel přechod legového panáčka. 
Pomocí návodu proto vybudovaly pilíře, 

ze kterých pak po-
stavily velký most, po 
němž se mohly projít. 
Stavitel věží dětem 
představil Ještěd, do-
zvěděly se, k čemu 
věže sloužily dříve 
a k čemu slouží nyní. 
Malý vodohospodář 
ukázal, jak funguje čis-
tírna odpadních vod. 
Vyzkoušely si také, jak 
lze špinavou vodu vy-
čistit. 

Malého energetika jsem viděla.  
Co ještě děti čeká?
 Další lekce se nazývají Malý zpraco-
vatel odpadů a Malý archeolog. 

Kde všude se na území MAS - Part-
nerství Moštěnka lekce uskutečnily? 
 V MŠ a ZŠ Prusinovice, MŠ Roštění,  
MŠ a ZŠ Rymice, ve druhé ZŠ Holešov,  
MŠ Ludslavice, MŠ Žopy, MŠ Sluníčko 
Holešov, MŠ Radost Holešov, MŠ Masa-
rykova Holešov, MŠ a ZŠ Žeranovice a ve 
Středisku volného času TYMY.

Jak děti a učitelé reagovali? Jakou 
máte zpětnou vazbu? 
 Většinou reagují děti velmi pěkně, 
program je baví, líbí se jak dětem, tak 
i učitelům. Což nás nesmírně těší.

Slyšela jsem, jak paní ředitelka v ma-
teřince v Ludslavicích říká vašemu 
lektorovi, že se na něj děti nesmírně 
těšily a přišly do školky i ty, které  
v ten den z různých důvodů přijít ne-
měly. Nechtěly si prostě nechat ujít 
lekci Malé technické univerzity. Spo-
lupráce tedy bude pokračovat. Na co 
se mohou školy a školky těšit? 
 Rádi budeme nadále s MAS – Part-
nerství Moštěnka spolupracovat. Děti se 
mohou těšit na náš program, při kterém 
se naučí spoustu věcí, jež mohou uplatnit 
v životě. Nabízíme také projektové dny, 
takže lektor ve školce či škole nestráví 
pouze jednu hodinu, ale celé dopoledne. 
Hodinu a půl se dětem věnujeme ve třídě 
a poté jdeme ven a naučené dovednosti si 
zažijeme a případně ještě ujasníme.

Sama máte děti. Zkoušíte si na nich 
vaše projekty? A pokud ano, která 
témata mají nejraději? 
 Mám dvě dcery, které si programem 
prošly. Než jsem vyjela do mateřské ško-
ly, zkoušela jsem si program na holkách  
a jejich kamarádkách (smích). A kupodivu 
si z něj opravdu hodně pamatují. Nedáv-
no jsem se o tom přesvědčila, když jsem 
si chystala věci na školení pedagogů. 
Vyndaly si z krabice sestavenou čistírnu 
odpadních vod a hned mi hlásily, co to je 
a co dělají jednotlivé filtry, proč to tak je 
a co se s vodou v ČOVce děje. To člověka 
potom zahřeje u srdíčka!
Tak ať se vám i nadále daří. Děkuji za 
rozhovor.

Marie Šuláková10



MAS rozdělí  
z IROP více než 
čtyři miliony 
na bezpečnou 
dopravu. Příští 
rok přijdou na 
řadu projekty 
sociálních 
služeb
MAS – Partnerství Moštěnka 
(MAS-PM) vyhlásila na přelomu 
podzimu a zimy 2020 další výzvu 
k předkládání žádostí o dotace 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Jed-
ná se o výzvu č. 11, která se zamě-
řuje na udržitelnou a bezpečnou 
dopravu. Příští rok přijde na řadu 
i výzva č. 10 na sociální služby. 
Ne, nespletli jsme se. Tentokrát 
opravdu nejprve 11, poté 10.

11. VÝZVA PODPORA UDRŽITELNÉ 
A BEZPEČNÉ DOPRAVY III
Na bezpečnou a udržitelnou dopravu 
zacílila MAS-PM už potřetí. Žadatelé se 
mohou hlásit od 9. listopadu do 10. pro-
since 2020. MAS mezi ně rozdělí 4 223 
974 korun. Projekty mohou být zaměřené 
na rekonstrukce, modernizace a výstavby 
chodníků podél silnic I. , II. a III. třídy a míst-
ních komunikací nebo chodníků a stezek 
odklánějících pěší dopravu od silnic I. , II  
a III. třídy a místních komunikací, přizpů-
sobených osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace, včetně přecho-
dů pro chodce a míst pro přecházení. 

10. VÝZVA SOCIÁLNÍ SLUŽBY II
Na projekty ve výzvě Sociální služby II 
bude k dispozici celkem 6 344 468 korun. 
Aktivita Rozvoj sociálních služeb počí-
tá s projekty na nákup pozemků, auto-
mobilů, staveb, zařízení a vybavení, také 
výstaveb a stavebních úprav, které vy-
tvoří podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb. Aktivita Rozvoj komu-
nitních center je zaměřená na projek-
ty staveb a stavebních prací spojených 
s výstavbou infrastruktury komunitního 
centra, včetně vybudování přípojky pro 
přivedení inženýrských sítí, rekonstruk-
ce a stavební úpravy existujícího objektu, 
nákup pozemků, pořízení automobilu pro 
poskytování terénních a ambulantních 
sociálních služeb či vybavení pro zajištění 
provozu zařízení. MAS-PM výzvu vyhlásí 
po novém roce.

V PRV budou 
podpořeny 
školy, spolky, 
kulturní zařízení 
i nezemědělské 
podnikání
MAS – Partnerství Moštěnka vy-
hlásí v roce 2021 6. výzvu v Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV). 
S podporou mohou počítat školy, 
spolková a kulturní zařízení 
i knihovny a také nezemědělské 
podniky. Jaké budou podmínky? 

MAS předpokládá, že celková alokace 
bude ve výši minimálně 8 milionů korun. 
Způsobilé výdaje budou činit minimál-
ně 50 tisíc, maximálně jeden milion ko-
run, přičemž výdaje na projekt mohou 
být vyšší a dotace se bude vypočítávat 
z těchto částek. 

1. MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŽADATELÉ: obce, svazky obcí, příspěvko-
vé organizace zřízené obcí nebo svazkem 
obcí.
VÝŠE PODPORY: 80 %
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: investiční výdaje 
nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek.
• rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní 

školy i jejího zázemí a doprovodného 
stravovacího a hygienického zařízení, 
venkovní mobiliář a herní prvky v případě 
mateřské školy, 

• pořízení technologií a dalšího vybavení 
mateřské/základní školy či doprovod-
ného stravovacího zařízení,

• doplňující výdaje jako součást projektu 
– max. 30 % (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stá-
ní, výstavba přístupové cesty v areálu 
školy, oplocení, venkovní a herní prvky 
v případě základní školy).

V době realizace projektu nesmí dojít  
k navýšení kapacity MŠ a ZŠ uvedené ve 
školském rejstříku. Podpořit lze pouze 
kmenové učebny, sborovny a kabinety, 
které neslouží pro odborné předměty, 
školní knihovny (ne nákup knih), technické 
místnosti, družiny a jídelny.

2. KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ 
VČETNĚ KNIHOVEN
ŽADATELÉ: obce, svazky obcí, příspěvkové 
organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, 
neziskové organizace (spolky, ústavy, o.p.s.), 

registrované církve a náboženské společ-
nosti, evidované církevní právnické osoby.
OBLAST PODPORY: investice do staveb 
a vybavení pro kulturní a spolkovou čin-
nost – obecní, kulturní, spolkové a víceúče-
lové domy, společenské kulturní a divadelní 
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, 
obecní knihovny.
VÝŠE PODPORY: 80 %, pouze režim de 
minimis.
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: investiční výdaje nebo 
drobný dlouhodobý hmotný majetek
• rekonstrukce/rozšíření kulturního a spol-

kového zařízení i příslušného zázemí (šat-
ny, umývárny, toalety) včetně obecních 
knihoven (ne nákup knih – výstavba, obno-
va + základní vybavení),

• pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost včetně 
obecních knihoven,

• doplňující mobiliář jako součást projektu 
– max. 30 % (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, 
oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule, zabezpečovací prvky).

3. NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
ŽADATELÉ: mikropodniky a malé podniky 
ve venkovských oblastech, zemědělci.
VÝŠE PODPORY:  
45 % - mikropodniky a malé podniky
35 % - střední podniky (pouze zemědělci)
25 % - velké podniky (pouze zemědělci)
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stavební obnova 
(přestavba, modernizace, statické zabezpe-
čení) či nová výstavba provozovny, kance-
láře, malokapacitního ubytovacího zařízení 
• pořízení strojů, technologií a dalšího 

vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost v souvislosti s projektem (nákup 
zařízení, užitkové vozy kategorie N1 bez 
G, vybavení, hardware, software),

• doplňující výdaje jako součást projektu 
(úprava povrchů, náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, oplo-
cení, nákup a výsadba doprovodné zele-
ně) maximálně 30 % projektu,

• nákup nemovitostí (max. 10 % z celkových 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace). 

Vyhlášené nebo připravované výzvy

Kontakt pro další informace:
Michaela Zmeškalová, 

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

Kontakt pro další informace:
Markéta Poláchová Kropáčková,  

tel. 737 775 991,  
e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
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poru bezpečné dopravy s alokací kolem  
4 milionů a připravuje se výzva na pod-
poru komunitních center. Celkem 12,5 
milionu korun z Operačního programu Za-
městnanost jsme rozdělili mezi osm pro-
jektů, jednalo se zejména o příměstské tá-
bory a nová pracovní místa. Zemědělským 
a dalším podnikatelským subjektům jsme 
13,5 miliony pomohli s modernizací země-
dělských i nezemědělských technologií. 
V Operačním programu Životní prostředí 
byly podpořeny tři projekty obcí zaměřené 
na revitalizaci zeleně v intravilánu. Tady se 
bohužel nevyčerpaly všechny finanční pro-
středky, které jsme měli k dispozici. 

Ve strategii jste se zaměřovali také 
na aktivity orientované na zvyšování 
uplatnitelnosti osob ohrožených soci-
álním vyloučením nebo osob sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu 
práce. Budete v tom pokračovat? 
 Určitě ano. Tedy v případě, že budeme 
vybráni ze strany OPZ jako MAS vhodná 
k implementaci jejich prostředků. Vybírají 
70 MAS z celé ČR a hrají zde roli především 
demografické ukazatele. Je řada velmi 
hezkých aktivit, které bychom moc rádi 
podporovali, jako např. posilování prvků 
svépomoci, sousedské výpomoci, podpo-
ra dobrovolnictví a mezigenerační spolu-
práce, podpora sdílené a neformální péče, 
včetně paliativní a domácí hospicové péče. 
Jsou to věci, na které nesmíme v materiál-
ně zaměřeném světě zapomínat. 

V průběhu dalšího roku připravíte ke 
schválení novou strategii na období 
let 2021 až 2027, která ovlivní dal-
ší směřování regionu. Víte už, na co 
hlavně se nová strategie zaměří, čemu 
budete v následujícím období věnovat 
více pozornosti? 
 Chtěla bych především požádat 
všechny, kdo předpokládají, že u nás bu-
dou podporu čerpat, aby se aktivně po-
díleli na přípravě strategie, a tím i na na-
stavení oblastí, které budeme jako region 
podporovat. Programové období bude 
podobné jako to stávající, ale otevřou se 
nám přece jen trochu jiné a významnější 
možnosti než doposud.

Co to znamená?
 Znamená to, že podpoříme i pro-
jekty, které se nebudou podporovat 
z evropských fondů na národní úrov-
ni. Chceme se zaměřit např. na jednotky 
sboru dobrovolné hasiče nebo kmeno-
vé třídy v základních školách. Je nezbyt-
né, aby přímo lidé z regionu řekli, co je pro 
ně důležité, aby nás starostové seznámili 
s tím, na co jsou připraveni, na co by 
rádi čerpali, podnikatelé sdělili, co je pálí  
a s čím potřebují pomoci. My v kan-
celáři nemáme takový vhled do praxe 
jako oni. Proto všem vzkazuji: Přijďte  
a diskutujte s námi v pracovních skupinách. 

Termíny setkání vám dáme dostatečně do-
předu vědět. Původně jsme je měli naplá-
nované na listopad a prosinec, ale to asi 
v současné situaci nebude pravda. A čas 
nás už začíná tlačit. Takže hned jakmile se 
situace trošku uklidní, začneme intenzivně 
vyjednávat. 

Pomáháte starostům, spolkům, školám, 
podnikatelům, zemědělcům a dalším 
aktérům na území 51 obcí Zlínského 
a Olomouckého kraje získávat finanční 
podporu z EU. Na tak velkém území to 
není snadné. Jaký byl letošní rok? 
 Naše práce v MAS má dva rozměry.  
Jeden je ten více administrativní, kdy 
řešíme samotnou realizaci projektů od 
vyhlášení výzvy k úspěšnému ukončení. 
Tam se covid naštěstí nedostane. Druhý 
už je v tomto směru horší. Věnujeme se 
totiž animaci území, kdy se potřebujeme 
setkávat při pracovních jednáních ve vět-
ším počtu, kdy organizujeme např. v rám-
ci MAP vzdělávací akce. Tam už poměrně 
značné komplikace nastaly a naši práci 
přibrzdily. Na jaře jsme doufali, že všech-
no doženeme do konce roku. Dnes, kdy 
si povídáme, už víme, že se to nepodaří. 
Ale to jsou problémy, které musíme řešit 
všichni a zase se s nimi nějak popasujeme. 

Tak ať všechno zlé brzy skončí a může 
se začít plánovat nový rozvoj regionu 
MAS!
 Děkuji. Při této příležitosti bych všem 
ráda popřála pohodové Vánoce, hodně 
štěstí v roce 2021 a hlavně pevné zdraví. 
Nenechme se připravit o radost z práce, 
která je smysluplná. My v MAS jsme tady 
pro vás a těšíme se na další spolupráci  
s vámi. 

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Nová strategie 
ovlivní další 
vývoj regionu. 
Záleží i na vás, 
jaký bude!

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 
MÍSTNÍHO ROZVOJE REGIONU JE 
DŮLEŽITÝM PODKLADEM PRO 
ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
NA REALIZACI PROJEKTŮ. MÍST-
NÍ AKČNÍ SKUPINY TVOŘÍ TYTO 
STRATEGIE VŽDY NA SEDM LET. VY-
CHÁZEJÍ PŘITOM Z KOMUNITNÍCH 
PLÁNOVÁNÍ. NÁPADY, NÁZORY 
A PODNĚTY, KTERÉ NA NICH ZAZNÍ, 
BÝVAJÍ ZPRACOVÁNY 
DO FINÁLNÍ VERZE, TAKŽE KA-
ŽDÝ MÁ MOŽNOST OVLIVNIT, 
DO ČEHO SE BUDE V PŘÍŠTÍCH 
LETECH INVESTOVAT. TEDY ZDA SE 
BUDE POKRAČOVAT V OPRAVÁCH 
CHODNÍKŮ, CYKLOSTEZEK, INVES-
TICÍCH DO ŠKOL NEBO SE ZAMĚŘÍ 
VĚTŠÍ POZORNOST NA PODPORU 
ZEMĚDĚLCŮ A PODNIKATELŮ. 
„ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATE-
GIE VY VŠICHNI, KDO CHCETE NĚCO 
ZMĚNIT NEBO ČERPAT DOTACE,“ 
VYZÝVÁ ŘEDITELKA MAS – PART-
NERSTVÍ MOŠTĚNKA MARKÉTA 
POLÁCHOVÁ KROPÁČKOVÁ.

Pojďme  nejprve trochu rekapitulovat 
končící programové období. Jakých 
těch šest let bylo?
 Toto programové období bylo nové jak 
pro nás, tak pro žadatele. Zpočátku bylo 
projektů méně a my jsme museli vkládat 
hodně úsilí do animace, tedy do oslovování 
potenciálních žadatelů, kterým jsme se sna-
žili vysvětlit, aby si požádali o dotaci a neměli 
obavu ze složitostí, které evropské fondy 
provázejí. 

Kolik projektů a v kolika operačních 
programech vybrala MAS Partner-
ství Moštěnka za tu dobu k realizaci? 
 V Integrovaném regionálním ope-
račním programu bylo podpořeno 18 pro-
jektů zaměřených na bezpečnou dopra-
vu, školství a kulturní památky v celkové 
hodnotě zhruba 40 milionů korun. V sou-
časnosti je vyhlášena další výzva na pod-


