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IROP v roce 2021: 
MAS tři výzvy vyhlásila, čtyři hodnotila
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CELKEM TŘI VÝZVY Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) LETOS 
VYHLÁSILA A ČTYŘI HODNOTILA MAS – PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA (MAS-PM). JEDNÁ SE O VÝZVY 
Č. 10, 11, 12 A 13. A TEĎ POPOŘÁDKU.

Výzva č. 10  
na sociální služby: 
Čechy mají nové 
vozidlo pro sociální 
služby
Nové vozidlo pro sociální 
služby si díky zdařilému 
projektu ve výzvě Sociální 
služby II koupila obec Čechy. 
Z dotace získala celkem 609 
tisíc korun.  

MAS výzvu č. 10 IROP vyhlásila hned 
po Novém roce. Obec Čechy byla se svým 
projektem jediným žadatelem, který poté 
úspěšně prošel hodnocením, takže pro-
gramový výbor MAS neměl důvod jej ne-
podpořit. Jednání výboru se konalo per 
rollam v květnu 2021.

Na projekty ve výzvě č. 10 bylo k dis-
pozici celkem 6 344 468 korun. Aktivita 
s názvem Rozvoj sociálních služeb, kam 
plán obce Čechy směřoval, počítala s pro-
jekty na nákup pozemků, automobilů, sta-
veb, zařízení a vybavení, také výstaveb 
a stavebních úprav, které vytvoří pod-
mínky pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb. 

Výzva č. 12  
na cyklodopravu: 
Přílepy chtějí 
stezku pro chodce  
i cyklisty
S žádostí o dotaci z IROP 
na stezku pro pěší a cyklisty 
se do výzvy zaměřené 
na cyklodopravu přihlásila 
pouze obec Přílepy. Její 
projekt je nyní v procesu 
hodnocení.  

Výzvu č. 12 vyhlásila MAS-PM ve dnech 
2. září až 7. října. K rozdělení má celkem 
3 437 364 korun. Žadatelé se mohli uchá-
zet o peníze na výstavbu samostatných 
stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyk-
listy a chodce se společným nebo oddě-
leným provozem s dopravním značením 
C8a,b, C9a,b nebo C10a,b. Nové stezky 
mají lidem sloužit k dopravě do zaměst-
nání, škol a za službami.

Výzva č. 11 
na bezpečnou 
dopravu: 
Uspěly Němčice 
a Pacetluky
Dva projekty, jeden na re-
konstrukci chodníků v obci 
Němčice a druhý na novostav-
bu chodníků v obci Pacetlu-
ky, obstály v 11. výzvě IROP, 
kterou vyhlásila MAS-PM 
na přelomu podzimu a zimy 
2020. Výzva se zaměřuje 
na udržitelnou a bezpečnou 
dopravu. Mezi obce rozdělila 
MAS celkem 4 223 974 korun. 

Žadatelé se mohli hlásit se svými pro-
jekty na výstavbu, rekonstrukci či moder-
nizaci chodníků od 9. listopadu do 10. pro-
since 2020. Z celkem šesti projektových 
žádostí, které úspěšně prošly kontrolou 
i hodnocením, vybral programový výbor 
MAS první dva, a to s ohledem na výši 
alokace a čas podání žádosti v systému 
MS2014+. Jednání výboru, který hodno-
cení schválil, se konalo per rollam v břez-
nu 2021.

VYHODNOCENÍ 11. VÝZVY MAS V IROP

Pořadové 
číslo 

žádosti

Datum a čas 
doručení 

žádosti do 
systému

Výsledek 
dle 

bodového 
hodnocení Název projektu Žadatel

Projekt splnil/
nesplnil 

podmínky 
věcného 

hodnocení

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV)  
v žádosti  

o podporu

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

1. 9. 11. 2020  
8:16:00 40 Rekonstrukce chodníků 

v obci Němčice Obec Němčice
Projekt splnil 

podmínky 
věcného 

hodnocení
2 111 987,00

2. 9. 11. 2020 
8:22:00 40T Novostavba chodníků v 

obci Pacetluky Obec Pacetluky
Projekt splnil 

podmínky 
věcného 

hodnocení
2 111 987,00
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Výzva č. 13  
na bezpečnou 
dopravu: Želatovice 
potřebují opravit 
chodníky
Želatovice byly jediným 
uchazečem o podporu 
ve výzvě č. 13 IROP, která se 
opět zaměřuje na udržitelnou 
a bezpečnou dopravu. Obec 
chce opravit chodníky.  

Projekt Želatovic s celkovými způsobi-
lými výdaji 2 492 473 korun prochází nyní 
hodnocením.  MAS-PM zacílila na oblast 
bezpečné dopravy už počtvrté. Celkem 
měla pro úspěšné žadatele k dispozici 
4 934 276 korun. Výzvu vyhlásila počátkem 
září, zájemci se mohli hlásit do 7. října.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE

Markéta Poláchová Kropáčková  
737 775 991 

marketa.kropackova 
@mas-mostenka.cz

VYHODNOCENÍ 10. VÝZVY MAS V IROP

Pořadové 
číslo 

žádosti

Datum a čas 
doručení 

žádosti do 
systému

Výsledek 
dle 

bodového 
hodnocení Název projektu Žadatel

Projekt splnil/
nesplnil 

podmínky 
věcného 

hodnocení

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV)  
v žádosti  

o podporu

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

1. 13. 1. 2021
  14:30:00 30

Obec Čechy  
– Nákup vozidla pro 

sociální služby
Obec Čechy

Projekt splnil 
podmínky 
věcného 

hodnocení
609 000,00

VYHODNOCENÍ 12. VÝZVY MAS V IROP

Datum 
vyhlášení Žadatel Název projektu

Žádost o podporu 
podána

CZV v žádosti o 
podporu

Dotace v žádosti 
o podporu

2. 9. 2021 
– 7. 10. 2022 Obec Přílepy Přílepy – Stezka se sdruženým 

provozem cyklistů a chodců 23. 9. 2021/16:35 3 437 364,00 3 265 495,80

VYHODNOCENÍ 13. VÝZVY MAS V IROP

Datum 
vyhlášení Žadatel Název projektu

Žádost o podporu 
podána

CZV v žádosti o 
podporu

Dotace v žádosti 
o podporu

2. 9. 2021 
– 7. 10. 2022

Obec 
Želatovice

Obec Želatovice – Stavební 
úpravy chodníků 2. 9. 2021/8:53 2 492 473,00 2 367 849,35



SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ. F6 – PODPORA INVESTIC DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ A AGROTURISTIKY 

Žadatel Název projektu Místo realizace Dotace

Sedláček Petr Modernizace kamenictví – nákup nářadí Holešov Tučapy 190 575,00 Kč

PAVEL PLACHÝ Nákup užitkového vozu a pracovního nářadí Holešov Všetuly 193 500,00 Kč

JVcraft s.r.o. Rozšíření technického vybavení Hostišová 211 050,00 Kč

ARTEMODO s.r.o. Rozšíření technologického vybavení společnosti 
ARTEMODO s.r.o. Holešov Všetuly 224 325,00 Kč

PURPANDA s.r.o. Rozšíření nezemědělské činnosti Fryšták 224 505,00 Kč

HP zemní práce s.r.o. Nákup přídavného zařízení pro bagr Radkova Lhota 333 945,00 Kč

KOVOTREND s.r.o. Pořízení vysokozdvižného vozíku Fryšták 337 500,00 Kč

Štulbach s.r.o. Novostavba krytého venkovního posezení Horní 
Moštěnice Horní Moštěnice 448 200,00 Kč

Sedláček Petr Modernizace kamenictví Holešov Tučapy 448 650,00 Kč

CELKEM 2 612 250,00 Kč

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ. F9 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

Žadatel Název projektu Místo realizace Dotace

Obec Kurovice Modernizace knihovny Kurovice Kurovice 239 999,00 Kč

Obec Radkova Lhota Kulturní život v obci Radkova Lhota Radkova Lhota 243 248,00 Kč

ČSS, z. s. – sportovně 
střelecký klub Věžky Rozšíření sportovního vybavení SSK Věžky Věžky 191 992,00 Kč

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 

Bořenovice
Pořízení vybavení pro SDH Bořenovice Bořenovice 198 000,00 Kč

Obec Dobrčice Vybavení sálu OÚ Dobrčice pro kulturní a 
spolkovou činnost Dobrčice 397 776,00 Kč

Obec Rymice Rekonstrukce sociálního zařízení hasičské 
zbrojnice Rymice 239 779,00 Kč

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 

Dřevohostice
Žádost o dotaci SDH Dřevohostice Dřevohostice 79 666,00 Kč

Program rozvoje venkova

Fiche 6: Ze 14 
uspělo devět

Ve Fichi 6 se žadatelé ucházeli o dotace 
na investice do nezemědělských činností 
a agroturistiky. Podnikatelé předložili do-
hromady 14 projektových žádostí, z nichž 
se jich do alokace vešlo devět. MAS mezi 
ně rozdělila 2 612 250 korun. Dotace jim 
pomohou například modernizovat kame-
nictví, koupit užitkový vůz a nářadí, rozší-
řit technologické vybavení či pořídit no-
vostavbu krytého venkovního posezení.

Fiche 9: MAS 
podpořila všech 17

Ve Fichi 9 žádaly obce, školy, spolky, 
neziskovky a farnost o podporu na zá-
kladní služby a obnovu vesnic ve venkov-
ských oblastech. MAS podpořila všech 
17 uchazečů o dotaci, mezi něž rozdělila 
3 612 978 korun. Peníze pomohou napří-
klad s modernizací knihoven, nákupem 
vybavení spolků, zakoupením mobilní in-
teraktivní tabule pro mateřskou školu či 
vozíku pro přepravu koní. 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) POMOHL V ROCE 2021 NA ÚZEMÍ 
MAS-PM S ŘEŠENÍM 26 PROJEKTŮ OBCÍ, ŠKOL, SPOLKOVÝCH 
A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ, TAKÉ NEZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ.  
MAS VYHLÁSILA DVĚ OPATŘENÍ A ROZDĚLILA CELKEM 6 225 228 KORUN.
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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ. F9 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH

Žadatel Název projektu Místo realizace Dotace

Mateřská škola 
Přílepy, okres 

Kroměříž, příspěvková 
organizace

MŠ Přílepy – mobilní interaktivní tabule Přílepy 112 000,00 Kč

Český svaz chovatelů, 
z.s. , Základní 

organizace Rymice
Nová okna pro chovatele z Rymic Rymice 179 200,00 Kč

Obec Přílepy Podpora činnosti spolků v obci Přílepy Přílepy 140 624,00 Kč

Obec Želatovice Rekonstrukce obecní knihovny včetně vybavení Želatovice 375 254,00 Kč

Obec Stará Ves Rekonstrukce hygienického zařízení – ZŠ Stará Ves Stará Ves 399 200,00 Kč

Obec Radkovy Rekonstrukce sociálního zařízení obce Radkovy Radkovy 416 240,00 Kč

JK Prusinovice, z. s. Vozík pro přepravu koní Prusinovice 200 000,00 Kč

Římskokatolická 
farnost Dřevohostice

Rekonstrukce kulturního zázemí farnosti 
Dřevohostice1 Dřevohostice 200 000,00 Kč

CELKEM 3 612 978,00 Kč

SCLLD: Náš region – naše radost v letech 
2017-2021: Ve čtyřech operačních programech 
podpořila MAS-PM 61 projektů.  
Další se chystají

IROP: MAS 
vyhlásila 13 výzev 
a podpořila zatím 
19 projektů 
Bezpečná doprava, sociální 
služby, vzdělávání, obnova 
památek a sociálních podniků, 
na všechny tyto oblasti 
cílí Integrovaný regionální 
operační program (IROP), 
v jehož rámci vyhlásila MAS-
PM celkem 13 výzev. Podporu 
získalo 19 projektů, další čtyři 
jsou ve fázi příprav nebo 
hodnocení.  

V rámci Fiche (oblasti podpory) Podpo-
ra udržitelné a bezpečné dopravy vyhlási-
la MAS pět výzev, podpořila osm projektů 

CELKEM 61 PROJEKTŮ VYBRALA K REALIZACI MAS-PM V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021. A DALŠÍ 
JEŠTĚ PŘIBYDOU. FINANCE ROZDĚLUJE MAS MEZI OBCE, NEZISKOVÉ I CÍRKEVNÍ ORGANIZACE, ŠKOLSKÁ 
ZAŘÍZENÍ NEBO PODNIKATELE. VŠECHNO BĚŽÍ PODLE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 
(SCLLD) S NÁZVEM NÁŠ REGION – NAŠE RADOST, KTEROU SCHVÁLILO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. 
A TEĎ PODROBNĚJI K JEDNOTLIVÝM OPERAČNÍM PROGRAMŮM.
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1 Žadatel po výběru projektu na MAS odstoupil od realizace
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velký zájem. Z celkem čtyř výzev vze-
šlo 14 žádostí, které už jsou proplacené 
částkou 5 334 164 korun, devět dalších 
zatím prochází administrativní kontrolou 
na SZIF. Ve Fichi Základní služby a obno-
va vesnic ve venkovských oblastech vy-
hlásila MAS jednu výzvu, do níž předložili 
žadatelé 15 projektů, jež jsou nyní rovněž 
ve fázi administrativní kontroly na SZIF. 

OPŽP: MAS 
vyhlásila dvě výzvy 
a podpořila tři 
projekty
Na sídelní zeleň a protierozní 
opatření se zaměřil Operační 
program Životní prostředí, 
ve kterém vyhlásila MAS dvě 
výzvy a podpořila celkem tři 
projekty. 

Na obnovu sídelní zeleně cílila jedna vý-
zva, do níž se přihlásil jeden žadatel, který 
uspěl a získal dotaci ve výši 935 765 korun. 
Na realizaci územního systému ekologic-
ké stability (ÚSES) a protierozní opatření 
vyhlásila MAS také jednu výzvu a částkou 
2 053 670 korun podpořila dva projekty.

OPZ: MAS vyhlásila 
šest výzev 
a podpořila osm 
projektů
Celkem osm projektů 
podpořila MAS v šesti 

výzvách, které vyhlásila 
v Operačním programu 
Zaměstnanost. Výzvy se 
orientovaly na sociální 
služby, prorodinná opatření 
či na zahájení podnikatelské 
činnosti a další.

Podpora sociálních služeb a sociálního 
začleňování se objevila ve dvou výzvách, 
takže dotaci získaly dva projekty s celko-
vými způsobilými výdaji 3 878 198 korun. 
Na prorodinná opatření cílily dvě výzvy, 
z nichž vzešlo pět úspěšných projektů 
s celkovými způsobilými výdaji 3 320 118 
korun. Jedna výzva se orientovala také 
na podporu zaměstnanosti a zahájení pod-
nikatelské činnosti, díky tomu se nyní reali-
zuje projekt s celkovými způsobilými výdaji 
5 545 750 korun. Opatření Podpora vzniku 
a rozvoje sociálních podniků bylo po vyhlá-
šení výzvy zrušeno, neboť se nepřihlásil 
žádný zájemce. .

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Marie Tesařová 
734 435 217 

marie.tesarova@mas-mostenka.cz

s celkovými způsobilými výdaji 26 150 447 
korun. Dva projekty jsou nyní před vydáním 
právního aktu, dva v procesu hodnocení.

Ve Fichi Podpora sociálních služeb a so-
ciálního začleňování vyhlásila MAS tři vý-
zvy, podpořila jeden projekt s celkovými 
způsobilými výdaji 609 000 korun.

Podpora kvality a dostupnosti vzdělává-
ní a celoživotního učení je název fiche, v níž 
MAS vyhlásila dvě výzvy a podpořila devět 
projektů s celkovými způsobilými výdaji 
14 671 208 korun. 

Na obnovu památek kulturního dědictví 
byly vyhlášeny dvě výzvy, podporu získal 
jeden projekt s celkovými způsobilými vý-
daji 2 387 669 korun.

Jednu výzvu vyhlásila MAS na podporu 
vzniku a rozvoje sociálních podniků. Jelikož 
se nepřihlásil žádný zájemce, bylo opatření 
zrušeno. 

PRV: MAS vyhlásila 
šest výzev 
a podpořila zatím 
31 projektů 
Na rostlinnou a živočišnou 
výrobu, zpracování 
zemědělských produktů, 
lesnické technologie, 
agroturistiku či základní 
služby a obnovu vesnic a další 
se zaměřuje Program rozvoje 
venkova, ve kterém MAS-PM 
vyhlásila celkem šest výzev 
v devíti fichích. Podporu už 
získalo 31 projektů, dalších 24 
projektových žádostí prochází 
administrativní kontrolou 
na SZIFu.

Dvě výzvy k předkládání žádostí o do-
tace z PRV vyhlásila MAS ve Fichi Pod-
pora investic do rostlinné a živočišné vý-
roby, kde získalo celkem 11 předložených 
projektů podporu ve výši 5 386 450 ko-
run. Podpora zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh je oblast, 
ve které vyhlásila MAS tři výzvy, v rámci 
kterých proplatila čtyři žádosti ve výši 
966 244 korun. Investice do lesnických 
technologií na zpracování lesnických pro-
duktů se objevily ve dvou výzvách, dvě 
žádosti ve výši 799 164 korun už MAS 
proplatila. O podporu investic do neze-
mědělských činností a agroturistiky byl 
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Projekty podpořené v OPZ
prostřednictvím MAS

PROJEKT PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ 
A VYLOUČENÍM OHROŽENÉ

Pro začátek připomeňme, že projekt se 
zaměřuje na realizaci komunitní sociální 
práce v DSO mikroregionu Moštěnka a ko-
munitních centrech v Bochoři a Dřevohos-
ticích. Cílí na pomoc osobám sociálně vy-
loučeným a osobám sociálním vyloučením 
ohroženým, má zlepšit fungování místní 
komunity, kterou chce přivést k větší čino-
rodosti. Projekt má podporu z Operačního 
programu Zaměstnanost, jehož řídícím or-
gánem je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. 

SEMINÁŘE, WEBINÁŘE, TEMATICKÁ 
SETKÁNÍ

Aktivity projektu směřovaly v letošním 
roce na lidi pečující, osoby se zdravotním 
postižením, rodiny s malými dětmi a dob-
rovolníky. Uskutečnila se pro ně řada za-
jímavých seminářů, webinářů a různých 
tematických setkání. Kvůli koronaviru 
se však většina akcí přesunula do online 
prostředí a přednášky probíhaly zejména 
formou webinářů. 

PRVNÍ POMOC DĚTEM
Úvodní webinář nesl název První pomoc 

dětem: Co zvládnete sami a kdy je vhodné 
volat pomoc. Zkušená zdravotní sestra Mi-
chaela Ondráčková radila, jak postupovat 
při poruchách vědomí, zástavě srdce a de-

chu, krvácení, zlomeninách 
či popáleninách. Prezenta-
ci prokládala krátkými vi-
deo spoty a na závěr dala 
účastníkům, hlavně ma-
minkám na rodičovské do-
volené, prostor pro diskusi. 

JAK SE S DĚTMI DOMA 
NENUDIT

Následující webinář měl 
rovněž podpořit rodiče 
malých dětí. O tom, jak 
se s dětmi doma nenudit, 

promluvila studentka pedagogické fakul-
ty a vedoucí mateřského centra v Bocho-
ři Lenka Bláhová. Věnovala se především 
pracovním a výtvarným činnostem a gra-
fomotorickým cvičením. Lektorka dále 
posluchačům doporučila zajímavé webové 
stránky, kde mohou pro práci s dětmi na-
cházet inspiraci. 

JAK SNÍŽIT MÍRU STRESU
Webinář Jak snížit míru stresu byl ur-

čen široké veřejnosti. Krizová interventka 
Kristýna Farkašová radila, jak zachovat 
vnitřní klid. Přednášky se zúčastnilo více 
než třicet žen. Psychoterapeutka uvedla, 
že ke snižování míry stresu pomáhá pocit 
předvídatelnosti, zavedení rutiny či péče 
o ostatní. Posluchačky si na závěr vyzkou-
šely praktická cvičení. 

JAK ZLEPŠIT FINANČNÍ GRAMOTNOST
Další dva webináře byly zaměřeny 

na zlepšení finanční gramotnosti. Zkušený 
lektor Štefan Szabo hovořil o tom, jak lépe 
porozumět financím a naučit se hospo-
dařit. Posluchačům vyjmenoval desatero 
základních podmínek domácího rozpočtu, 
promluvil o různých bankovních produk-
tech, spoření, právech a povinnostech spo-
třebitele. 

O ZUBNÍ HYGIENĚ U DĚTÍ 
V květnu se konal vzdělávací seminář 

Sociální projekt pro Moštěnku nabídl navzdory pandemii 
bohatý program
Nezoufat nad neuskutečněnými plány, ale přizpůsobit se aktuální situaci a dělat to, co dělat jde. 
I tomu všechny naučila koronavirová pandemie. Díky takovému přístupu nezaspal v roce 2021 
ani projekt Komunitní sociální práce pro Moštěnku, který se od roku 2019 realizuje na území 
mikroregionu Moštěnka. Jak a co se v něm dařilo?  

o zubní hygieně u dětí, tentokrát už pre-
zenčně na zámku v Dřevohosticích. Den-
tistka Monika Mlčáková přednášela o vý-
voji dětských zoubků, příčinách zubního 
kazu, důležitosti pravidelných návštěv zu-
baře a na maketě chrupu předvedla techni-
ky správného čistění. 

MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ A POHYBEM 
KE ZDRAVÍ

I další dva semináře se uskutečnily 
v Dřevohosticích. Na programu semináře 
o mezigeneračních vtazích byly příklady 
mezigeneračního soužití v současnosti, 
téma blízkosti a odcizení, odcházení nej-
starších a přicházení nových členů rodiny. 
Akce pohybem ke zdraví byla uspořádaná 
jako workshop pro všechny generace, jeho 
důležitou část tvořily praktické ukázky. Po-
slední dvě jmenované přednášky měly vel-
ký úspěch hlavně u seniorů, kteří dorazili 
ve velkých počtech. 

SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH V BOCHOŘI 
A DŘEVOHOSTICÍCH

Na podzim se sešly v Bochoři a Dřevo-
hosticích také pečující osoby. Na seznamo-
vacích sezeních měly možnost sdílet své 
zkušenosti, popovídat si o tom, co je trá-
pí i posiluje, a zejména načerpat síly mezi 
těmi, kdo se nacházejí v podobné situaci. 

„Podle ohlasů a pozitivních reakcí je 
vidět, že si na aktivity projektu lidé z mi-
kroregionu brzy zvykli a s oblibou je na-
vštěvují. Ať už se konaly online formou či 
prezenčně,“ těší organizátory, kteří už nyní 
plánují program na další rok. 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Jana Landsmannová 
731 109 352 

jana.landsmannova@mostenka.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Děti si o prázdninách užívaly 
na příměstských táborech 
Moštěnky

Program podpory spolků 2021

Tábory podpořila MAS – Partnerství 
Moštěnka, o.p.s. z evropského Operačního 
programu Zaměstnanost. „Chceme tímto 
způsobem vyjít vstříc zejména rodičům, 
kteří musejí chodit do zaměstnání a nema-
jí kam děti o prázdninách umístit,“ vysvět-
lila koordinátorka projektu Eliška Frydry-

Celkem 22 sportovních a společenských 
akcí se v roce 2021 uskutečnilo i díky Pro-
gramu podpory spolků, který vyhlásila 
MAS-PM už po osmé. Pořadatelé získa-
li od tří do osmi tisíc korun. Stačilo, když 
vyplnili jednoduchý formulář. Spolky této 
možnosti opět hojně využily. MAS mezi ně 
rozdělila na základě přidělených bodů 100 
tisíc korun. Se stejnou částkou se počítá 

Dohromady šest příměstských (nebo spíše přívesnických) 
táborů pro děti se i o letošních letních prázdninách uskutečnilo 
v obcích mikroregionu Moštěnka. S finanční pomocí 
mikroregionu se konaly ve Staré Vsi, Beňově, Dřevohosticích, 
Křtomili a dvakrát v Bochoři. O účast na nich byl enormní zájem, 
všechny hlásily plnou obsazenost.

chová s tím, že projekt se zaměřuje hlavně 
na rodiče dětí mladšího školního věku. Or-
ganizace se ujaly školy, školky, spolky a jiné 
organizace. 

JAKÉ TO KDE BYLO? 
Ve Staré Vsi se děti věnovaly výtvarné-

IROP: MAS vyhlásila 13 výzev a podpořila zatím 19 projektů

mu tvoření, a to zejména v africkém duchu. 
Dozvěděly se o afrických zemích a pozná-
valy jejich zvyky a kulturu, většinu času 
trávily ve volné přírodě. V Beňově se kromě 
výtvarné tvorby také hodně sportovalo, 
děti chodily na výlety a navštívily zoolo-
gickou zahradu. První turnus v Bochoři 
se orientoval na sportovní a badatelské 
činnosti. Děti se seznamovaly s pravidly 
pobytu v přírodě, kde většinou pobývaly. 
Turnus provázela celotáborová hra s ná-
zvem Detektivka. Druhý turnus v Bochoři 
byl sportovní, jeho malí účastníci si užili ce-
lotáborovou hru Ostrov pokladů. 

NECHYBĚL ANI TANEC, HUDBA  
ČI ZÁKLADY ANGLIČTINY 

Dřevohostický tábor se specializoval 
na taneční průpravu, hudební výchovu, 
výtvarné a rukodělné činnosti, turnus 
ve Křtomili zase na rozvoj výtvarných a ru-
kodělných dovedností, děti se navíc zábav-
nou online formou učily základy angličtiny. 
Na táboře působil animátor, který zajišťo-
val speciální program se zaměřením na po-
znávání zemí světa. 

TÁBORY NEBYL PROBLÉM OBSADIT
Každý turnus měl kapacitu pro 25 dětí, 

což nebyl problém naplnit. „Z rozpočtu pro-
jektu se dětem nakoupilo vybavení, pře-
devším výtvarné a sportovní potřeby, hry, 
trička, věci pro pobyt v přírodě, materiál 
pro zdravovědu a knihy,“ uvedla Eliška Fry-
drychová. 

PŘÍSTÍ ROK PODPOŘÍME DALŠÍCH ŠEST
Moštěnka podpořila pořádání táborů 

ve stejném rozsahu i v loňském roce. Příští 
rok je v plánu dalších šest turnusů.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Eliška Frydrychová 
731 109 352 

kancelar@mostenka

i v roce 2022. Tak se nezapomeňte přihlásit 
o podporu.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Zuzana Šálková 
602 709 429 

zuzana.salkova@smarv.cz
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PROGRAM PODPORY SPOLKŮ – SEZNAM PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ 2021

Reg. 
číslo 
MAS Název žadatele Název akce

Celkové 
výdaje

Žádaná 
podpora Body

Navržená 
podpora

Datum konání 
akce

8 FC Želatovice z.s. XXIX. ročník Memoriálu Ladislava 
Němce a Viléma Zbořila 40 000 8 000 52 8 000 12.–13. 6. 2021

4 SDH Beňov, z.s. Oslavy 130 let trvání Sboru 
dobrovolných hasičů obce Beňov 50 000 8 000 48 8 000 3. a 4. 10. 2021

7 Rymická strašidla 
z.s. Strašidelný dům 2021 100 000 8 000 43 7 000 25.–26. 9. 2021 

+ 2.–3. 10. 2021

17
SHČMS – Sbor 
dobrovolných 

hasičů Stará Ves
O pohár starosty SDH 15 000 8 000 43 6 000 15. 8. 2021

20 Spolek Přílepy  
– náš domov Řezbáři v Přílepích 37 500 8 000 38 6 000 10. a 11. 7. 2021

5
Myslivecké 

sdružení Doubrava 
Zahnašovice z.s.

Den s myslivostí 15 000 5 000 37 4 000 15. 8. 2021

3 TJ Sokol Beňov Slavnosti piva v Beňově za 
sokolovnou 32 000 8 000 36 4 000 31. 7. 2021

6
Český svaz 

chovatelů, základní 
organizace Rymice

Výstava drobného zvířectva 40 000 5 000 35 4 000 12.–13. 6. 2021

11
SH ČMS – S bor 
dobrovolných 

hasičů Sazovice
Hasičský den 26. a 27. 6. 2021 63 000 8 000 35 4 000 26. a 27. 6. 2021

2
Myslivecký spolek 

Kamenice – 
Dřevhostice

XII. ročník střeleckého závodu na 
loveckém kole „O pohár starosty 

městyse Dřevohostice"
25 000 8 000 34 4 000 3. 7. 2021

15 Levandulový spolek 
Bochoř Levandulové odpoledne 11 500 8 000 34 4 000 29. 6. 2021

16 Myslivecký spolek 
Stará Ves Myslivecký den 12 500 7 000 33 4 000 červenec–

srpen 2021

19  Myslivecký spolek 
Horní Moštěnice Medvíďata zvou do přírody 11 000 8 000 31 4 000 září 2021

10
SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 

hasičů Roštění
O pohár starosty obce Roštění 43 200 8 000 30 4 000 3. 7. 2021

18
SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 

hasičů Mysločovice
O pohár starosty obce 

Mysločovice 23 000 8 000 30 4 000 4. 9. 2021

9
Spolek pro 

zachování tradic, 
kultury a sportu 

Zahnašovice
Pohádková dědina 8 000 6 000 29 4 000 červen 2021

13 Sbor dobrovolných 
hasičů Říkovice

Gulášfest Říkovice – O říkovskou 
vařečku 10 000 8 000 29 4 000 4. 9. 2021

22
Sdružení rodičů a 

žáků ZŠ Kostelec u 
Holešova

Rodinný den se sportem 23 000 8 000 29 4 000 září 2021

21 Spolek aktivní klub 
Křtomil Velký křtomilský den 27 000 8 000 27 4 000 26. 6. 2021

12 SK Říkovice Hodová zábava Říkovice 15 000 8 000 24 3 000 nestanoven

1
SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů 
Dřevohostice

Partyzánský samopal 5 500 3 000 21 3 000 26. 6. 2021

14 TJ Sokol Machová Memoriál bratrů Zatloukalových 15 000 6 000 20 3 000 20. 8.–28. 8. 
2021

Celkem 160 000 100 000
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Šablony

OBLÍBENÉ JSOU I PROJEKTOVÉ DNY 
Hojně oceňují rovněž možnost uspo-

řádat tzv. projektový den ve škole. Jak to 
funguje? Škola pozve odborníka na určité 
téma, který prakticky a srozumitelně děti 
seznámí s tím, co by z jeho oboru měly 
nebo mohly vědět. Projektové dny se ko-
naly například na téma zdravé zuby, zdravé 
stravování, canisterapie, starší žáci se do-
zvěděli o kyberšikaně apod. 

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S PŘÍKLADY 
DOBRÉ PRAXE

Školy a školky mají v oblibě i aktivity za-
měřené na sdílení zkušeností, kdy se vzá-
jemně navštěvují a inspirují příklady dobré 
praxe. Mateřinky s dvouletými dětmi nedají 
dopustit na pomoc nepedagogických pra-
covnic v pozici chůva, které podporují děti 
v adaptaci. Oblíbené jsou i projektové dny, 
jež se konají mimo školu. Mateřské ško-
ly jezdí na výlety do ZOO, navštívily i olo-
mouckou Pevnost poznání či Doubravský 
dvůr.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Michaela Zmeškalová 
733 784 707 

michaela.zmeskalova 
@mas-mostenka.cz

OP VVV: MAS 
pomáhá školám 
zajistit asistenty, 
chůvy i projektové 
dny
Metodickou pomoc a pomoc 
se zpracováním žádostí o do-
taci a zprávami o realizaci po-
skytovala MAS-PM základním 
a mateřským školám i v roce 
2021. Pomáhá jim nejen s pro-
jekty Šablon II, ale i Šablon 
III, které v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) pod-
pořilo MŠMT. Školy využívají 
zejména školní asistenty, klu-
by pro žáky (čtení, cizí jazyky) 
a doučování. 

Jak funguje svět digitálních technologií, 
lze dětem vysvětlit i bez počítačů 
Jak naučit děti i v předškolním věku pochopit a prakticky vyu-
žívat svět digitálních technologií? Říkáte, že mu dávno rozumí, 
protože ovládat mobil či tablet je pro ně hračka? Jenomže ovládat 
a pochopit jsou dvě rozdílné věci. Upozornil na to i seminář DIGI 
BEZ DIGI, který pro školy i mateřinky na Holešovsku uspořádala 
počátkem června MAS – Partnerství Moštěnka jako jednu z akti-
vit projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov (MAP 
II). Náplň semináře vycházela z programu Malé digitální univerzity.

NA KOBERCI A HRAVOU FORMOU
Lektoři učitelům ukázali praktické 

možnosti digitální výchovy, která se ov-
šem neodehrává u tabletů či počítačů, 
ale na koberci a hravou formou. S pomocí 
názorných pomůcek předvedli, že lze děti 
jednoduše seznámit např. s tím, jak se počí-
tačový program vytváří či jak „cestují” data 
mezi zařízeními. 

TOHLE DÁVÁ SMYSL, VZKAZUJÍ 
UČITELÉ

Semináře se zúčastnili zástupci 13 škol 
a Střediska volného času TYMY v Hole-
šově. Podle jejich ohlasů měl velký úspěch. 
„Tři roky se snažíme cíleně vzdělávat i děti 
předškolního věku v zájmových aktivitách. 
Dosud jsme ale těžko nacházeli ten správ-
ný způsob, protože pomůcky i pracovní lis-
ty jsme si museli vytvářet sami. Teď máme 
všechno pohromadě. Tohle dává smysl,“ 
těší Lenku Krčovou, ředitelku Mateřské 
školy Sluníčko Holešov. „Víme, že děti umí 
ovládat bezmyšlenkovitě telefon. Nechá-
pou ale, jak funguje. S pomůckami nyní do-
kážeme názorně a jednoduše vysvětlit, jak 
je počítač naprogramovaný, jaké má vý-
hody a jaké naopak nevýhody. Co se třeba 

stane, když na internetu zveřejníme něco 
nepatřičného, co už nelze smazat,“ dodala. 

ROBOT UČÍ PRECIZNOSTI. TO SE HODÍ 
I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ!

Stejně jako Lenku Krčovou zaujala také 
ředitelku 1. ZŠ Holešov Jarmilu Růžičkovou 
čtvercová síť s programovatelným robo-
tem. Práce s ním rozvíjí základní principy 
digitální gramotnosti, učí základy progra-
mování a tvoření jednoduchého zápisu 
programovacího jazyka. „Dětem chybí pre-
cizní důslednost, což jim pak dělá problé-
my i v běžném životě, například při porozu-
mění čtenému textu. U robota musí trvat 
na přesné terminologii. Když řeknou zahni 
vlevo namísto běž doleva, robot je nepo-
slechne,“ řekla Jarmila Růžičková. „Protože 
robot poslouchá jen na základě správného 
pokynu. Děti se díky tomu naučí lépe vní-
mat to, co se kolem nich děje a na co mají 
soustředit,“ doplňuje ji Lenka Krčová. 

POMŮCKY ZAHRNUJÍ POHYB 
I POVÍDÁNÍ. UŽ SE TĚŠÍM, AŽ JE 
ZAVEDEME

Účastníci semináře ocenili také zamě-
ření na děti předškolního věku a nejmladší 
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Podpora vzdělávání 
prostřednictvím MAS 
(MAP II, MAP III)

MAP II: DVOJKA KONČÍ  
V LISTOPADU 2021 

Místní akční plán vzdělávání II se zamě-
řuje na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí 
a žáků do 15 let, sdílení zkušeností a v ne-
poslední řadě i na pomoc školám s inves-
ticemi. Do projektu se zapojilo 22 mateř-
ských a základních škol na Holešovsku, 
také Městská knihovna Holešov a TYMY 
– Středisko volného času. Realizace 39mě-
síčního projektu MAP II končí v listopadu 
2021.

Zábavné vzdělávání s místními akčními 
plány pokračuje
Místní akční plány (MAP) vzdělávání pro ORP Holešovsko znají 
už všechny školy a školky na území. Projekty, které pro ně rea-
lizuje MAS – Partnerství Moštěnka, totiž podporují a pomáhají 
právě školám ve společných a sdílených aktivitách, jakými jsou 
exkurze, školení a další vzdělávací akce. 

NA DVOJKU NAVAZUJE TROJKA
Na projekt MAP II v prosinci 2021 na-

vazuje dvouletý projekt Místní akční plán 
vzdělávání III. Také ten má pomoci s pro-
hlubováním spolupráce a plánováním roz-
voje v oblasti vzdělávání na Holešovsku.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Marie Tesařová 
734 435 217 

marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Pedagogy nadchl 
vzdělávací výlet, 
který pro ně 
připravila MAS
Na dvoudenní vzdělávací akci 
vyrazili na přelomu září a října 
pedagogové základních a ma-
teřských škol z ORP Hole-
šovsko. Výlet přes Uherské 
Hradiště do penzionu Skalák 
ve Skalce u Ježova na Hodo-
nínsku pro ně připravila MAS 
Partnerství Moštěnka v rámci 
projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání. Účastní-
ci ocenili nejen program, ale 
i to, že se po dlouhé době měli 
možnost osobně setkat a po-
sílit tak vzájemnou spolupráci.

První den pa1třil prezentaci Academic 
School v Uherském Hradišti, která použí-
vá moderní metody při výuce s mimořád-
ně nadanými dětmi, a to jak v mateřské, 
tak i na základní škole. Večer patřil nejen 
volné zábavě, ale i seznámení s informa-
cemi o projektu MAP II, MAP III a sdílení 
zkušeností a dobré praxe. Nabitý pro-
gram završila přednáška Boba Kartouse, 
ředitele Pražského inovačního institutu, 
který se věnuje budoucnosti výchovy 
a vzdělávání v prostředí rychle se mění-
cího světa. 

AKCE PŘISPĚLA K NAPLNĚNÍ  
HLAVNÍHO CÍLE

Vzdělávací akce podle účastníků i orga-
nizátorů velkým dílem přispěla k naplnění 
hlavního cíle projektu, kterým je posílení 
a prohloubení spolupráce a společné plá-
nování aktérů vzdělávání v území.

Zuzana Šálková

děti prvních stupňů základních škol. „Zatím 
jsme se orientovali zejména na 4. a 5. třídu. 
Děti se učily pracovat s počítači, tvořily se-
minární práce, úkoly, grafy či tabulky. Teď 
už víme, jak i dětem v první třídě vysvětlit 
bez technologií fungování internetu jeho 
výhody a rizika,“ ocenila Jarmila Růžičko-
vá. „Pomůcky Malé digitální univerzity jsou 
skvělé. Zahrnují pohyb i povídání. Už se tě-
ším, až je v naší škole zavedeme,“ dodala.

Zuzana Šálková 
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knihoven budou mít zelenou ve Fichi 9. Se 
žádostí o dotaci by neměly zaspat obce, 
svazky obcí, příspěvkové organizace zří-
zené obcí nebo svazkem obcí, neziskové 
organizace (spolky, ústavy, o.p.s.), regis-
trované církve a náboženské společnos-
ti, rovněž i evidované církevní právnické 
osoby. Investice mají směřovat do sta-
veb a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost – obecní, kulturní, spolkové a ví-
ceúčelové domy, společenské kulturní 
a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny 
a orlovny, také obecní knihovny.

Výše podpory: 
80 %, pouze režim de minimis
Způsobilé výdaje: 
• investiční výdaje nebo drobný dlouho-
dobý hmotný majetek
• rekonstrukce/rozšíření kulturního 
a spolkového zařízení i příslušného zá-
zemí (šatny, umývárny, toalety) včetně 
obecních knihoven (ne nákup knih –   vý-
stavba, obnova + základní vybavení)
• pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost včetně 
obecních knihoven
• doplňující mobiliář jako součást projek-
tu – max. 30 % (úprava povrchů, výstav-
ba odstavných ploch a parkovacích stání, 
oplocení, venkovní mobiliář, informační 
tabule, zabezpečovací prvky).
• investiční výdaje nebo drobný dlouho-
dobý hmotný majetek

 
CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT?

Projekty musí být v souladu s doku-
mentem rozvoje obce! Neziskové or-
ganizace musí před podáním žádosti 
prokázat, že už alespoň dva roky působí 
v oblasti, která je předmětem dotace. 

 
CO NELZE PODPOŘIT?
• hřiště, prostory sloužící pro sportovní 
aktivity – sportoviště a zařízení pro sport 
včetně jejich zázemí
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných 
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepel-
ná čerpadla, systému nuceného větrání
• obálku budovy přesahující 200 000 Kč 
(okna, dveře, střecha, zateplení)

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

Michaela Zmeškalová 
733 784 707 

michaela.zmeskalova 
@mas-mostenka.cz

Vyhlášené 
nebo 
připravované 
výzvy PRV 
2022
V PRV budou pod-
pořeni zemědělci, 
neziskové organi-
zace a obce
MAS – Partnerství Moštěnka 
vyhlásí na počátku roku 2022 
7. výzvu v Programu rozvo-
je venkova (PRV). Podporu 
mohou očekávat zemědělci, 
neziskové organizace a obce. 
MAS předpokládá, že celková 
alokace bude ve výši 9 010 
920 korun. Aktuální budou 
dvě oblasti podpory.

Vyhlašovat se bude Fiche 1 zaměřená 
na podporu investic do rostlinné a živočiš-
né výroby s alokací ve výši 4 010 920 korun 
a Fiche 9 orientovaná konkrétně na kul-
turní a spolková zařízení včetně knihoven 
s alokací pět milionů korun. 

PODPORA INVESTIC DO ROSTLINNÉ 
A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY MÁ PŘILÁKAT 
MLADÉ ZEMĚDĚLCE

O dotaci ve Fichi 1 na podporu investic 
do rostlinné a živočišné výroby mohou 
žádat zemědělští podnikatelé. Investice 
do živočišné a rostlinné výroby mají smě-
řovat do zemědělských staveb a techno-
logií pro živočišnou a rostlinnou výrobu 
a pro školkařskou produkci, také na ná-
kup mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu. 

Výše podpory: 
50 % + 10 % pro mladé zemědělce
Způsobilé výdaje: 
• stavby, stroje a technologie v zemědělské 
prvovýrobě
• nákup nemovitostí

FICHE 9 CÍLÍ NA KULTURNÍ A SPOLKOVÁ 
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Kulturní a spolková zařízení včetně 

ROZHOVOR: 
Akční plány je 
třeba velmi dobře 
připravit. Začneme 
po Novém roce
Na konci roku 2020 jsme si 
všichni přáli, aby byl ten další 
rok lepší, doufali jsme ve zlep-
šení pandemické situace, 
chtěli jsme, aby se děti co 
nejdříve vrátily do škol, lidé se 
mohli opět setkávat, otevře-
ly se hospody, obchody, kina 
a divadla. Nebylo tomu tak 
a v době, kdy si povídám s ře-
ditelkou MAS – Partnerství 
Moštěnka Markétou Polácho-
vou Kropáčkovou, už je situ-
ace kvůli rostoucím číslům 
nakažených opět nejistá. Co 
se i navzdory pandemii v roce 
2021 podařilo a co se chystá? 

MAS – Partnerství Moštěnka pomáhá 
starostům, spolkům, školám, podnika-
telům, zemědělcům a dalším aktérům 
na území 51 obcí Zlínského a Olomoucké-
ho kraje. To musí být na tak rozsáhlém 
území náročné. Co se vám vybaví, když 
vám to připomenu?

Při této otázce se mně vybavuje tako-
vá až kuriozní situace, která má počátek 
v roce 2020, kdy jsme vyhlásili 9. výzvu 
IROP zaměřenou na bezpečnou dopravu. 
Tehdy jsme měli převis požadavků vzhle-
dem k alokaci cca 20 milionů korun. Ža-
datelů bylo moc a více než polovina jich 
podporu nezískala. Vnímala jsem kvůli 
tomu v regionu určité napětí. A ne příjem-
né. Snažili jsme se tedy maximálně pomoci 
neúspěšným žadatelům a vyhlásili novou 
výzvu – 11., ale jen na zbytkovou alokaci, 
kterou jsme měli na dopravu určenou. Zase 
byl převis žádostí. Poté došlo k tomu, že 
nám zůstaly finanční prostředky z jiného 
opatření, které jsme přesunuli do dopravy 
a vyhlásili další, tentokrát už čtvrtou výzvu 
na dopravu. A stalo se, co jsme nečekali. 
Přes předběžný velký zájem dorazil jen je-
den projekt a nevyčerpalo se cca 2,4 mili-
onu korun. Bohužel o ty finance přijdeme, 
protože končí programové období a my již 
nemůžeme vyhlásit další výzvu. Někdy je 
opravdu velmi náročné předvídat. Osobně 



mě to moc mrzí, protože se jedná o hodně 
peněz, které mohly regionu pomoci.  

V jaké fázi je v tuto chvíli strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje 
regionu, o které jsme spolu před rokem 
hovořily? Zapojili se občané do plánování 
budoucnosti regionu? 

Koncepční část strategie je podaná 
na MMR a schválená. Vzhledem ke covi-
dovým opatřením jsme museli sáhnout 
k metodám, které okolnosti dovolily, a tak 
většina podkladů k její tvorbě vznikala on-
line. Podklady jsme pak projednali ve fo-
kusní skupině, programový výbor následně 
koncepční část schválil. Po Novém roce za-
čneme pracovat na akčních plánech k jed-
notlivým programovým rámcům, tam bude 
důležitá účast co nejvíce aktérů z území. 
Akční plány je třeba velmi dobře připravit. 

Připomenu, že strategie komunitně ve-
deného místního rozvoje regionu je důle-
žitým podkladem pro získání finančních 
prostředků na realizaci projektů. Místní 
akční skupiny tvoří tyto strategie vždy 
na sedm let. Na co se tedy v příštím pro-
gramovém období MAS zaměří? Jaké 
projekty budou podpořeny? 

Víme jistě, že se zapojíme do Integrova-
ného regionálního operačního programu, 
kde se mohou i nadále podporovat opat-
ření zaměřená na bezpečnost dopravy, 
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rozvoj školství, zelenou infrastrukturu, 
sociální služby, kulturní památky nebo 
knihovny. Dalším programem důležitým 
pro naše území bude Společná země-
dělská politika (dříve Program rozvoje 
venkova). Zde mohou podporu očekávat 
zemědělci, drobní podnikatelé a obce. 
Z Operačního programu Zaměstnanost 
se chystáme pomá-
hat rodinám, starším 
a potřebným lidem, 
podporovat mládež. 
Chtěli bychom se rov-
něž zaměřit i na pod-
poru paliativní a hos-
picové péče. Ve hře je 
ještě Operační pro-
gram Životní prostředí 
a Operační program 
Technologie a aplikace 
pro konkurenceschop-
nost. Tady ale zatím 
nejsou nastaveny 
přesné podmínky a pravidla spolupráce, 
takže je předčasné o tom zde hovořit. 

Říkáte, že nové programové období bude 
podobné jako to právě končící, ale ote-
vřou se přece jen trochu jiné a význam-
nější možnosti než doposud. Co to zna-
mená? 

Velmi zajímavé téma, které se oteví-
rá, je podpora komunitní energetiky. Jde 

v podstatě o aktivitu, která je dnes v Ev-
ropě běžná, ale v ČR jsme v tomto ohledu 
lehce zaspali.  Princip energetické komu-
nity spočívá v tom, že se skupina obča-
nů, obec či drobní podnikatelé dohodnou 
na vybudování vlastního zdroje energie, 
např. na instalaci fotovoltaických panelů 
na střechách či stavbě větrné elektrárny. 
Vyrobenou elektřinu pak mohou členové 
komunity odebírat za výhodnějších pod-
mínek a přebytky dodávat do veřejné sítě. 
Zisk musí být využíván pro další rozvoj 
komunity. 

Takže vyzvete k podpoře komunitní ener-
getiky, která má vést také k větším ener-
getickým úsporám a soběstačnosti…

Všichni vidíme, co se děje nejen na trhu 
s energiemi, ale i s přírodou kolem nás. 
Svět se mění a s ním i okolnosti, které se 
nám zdály pevné a neměnné. A je třeba se 
k tomu postavit třeba tím, že se zapojíme 
do aktivit, jež pomohou nám i budoucím 
generacím.

Ať se regionu MAS daří i v následujícím 
roce. Díky za rozhovor!

Připravila Marie Šuláková


