
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER na období 2008 – 2013
„Rozvíjet venkov společně má smysl!“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí 

CO SE NÁM PODAŘILOCO SE NÁM PODAŘILO
Projekty, které se uskutečnily díky MAS Moravská brána, z. s.

s podporou Programu rozvoje venkova ČR v období 2009–2013



MAS Moravská brána, z. s.
MAS Moravská brána, z. s. byla vytvořena 24. 1. 2013 v Prosenicích na valné hromadě, kde došlo
na základě společného konsenzu tří mikroregionů (Lipensko, Pobečví, Záhoří-Helfštýn) k „restar-
tu“ MAS Záhoří-Bečva, o. s. Tím vznikla silnější organizace s novým důležitým aktérem, městem
Lipník nad Bečvou. Restart spočíval ve změně stanov (název, sídlo a rovnoměrné zastoupení 
aktérů z jednotlivých mikroregionů v orgánech sdružení). Původní MAS Záhoří-Bečva vznikla
16. prosince 2005 na základě potřeby sdružených obcí a dalších soukromých subjektů (fyzických 
i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů) spolupracovat v celé řadě oblastí a širokém 
spektru společných témat.

Území MAS
MAS Moravská brána se nachází v NUTS II Střední Morava, Olomouckém kraji, v okrese Přerov 
mezi městy Přerov, Bystřice pod Hostýnem, Hranice a městysem Velký Újezd. Celistvé území tvoří 
32 obcí, které spadají pod správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Lipník nad Bečvou 
a ORP Přerov. Celková rozloha území MAS Moravská brána, z. s. je 190,14 km2.

Od roku 2006 je naše MAS členem Národní sítě MAS České republiky. Hlavní činností sítě je podpo-
rovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností
a projednávání změn pravidel Programu rozvoje venkova ČR. MAS Moravská brána dále působí
i v Celostátní síti pro venkov. Síť propaguje a šíří informace o opatřeních Programu rozvoje ven-
kova a zaměřuje se na přípravu odborných studií a seminářů na národní i mezinárodní úrovni.

Co je místní akční skupina (MAS)
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatel-
ské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání
fi nanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Základním
cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Obec Počet obyvatel Rozloha (ha) Mikroregion www

Bohuslávky 330 289 Lipensko http://www.obecbuk.eu/ 

Buk 359 378 Pobečví http://www.bohuslavky.cz/ 

Dolní Nětčice 265 420 Záhoří-Helfštýn http://www.dolninetcice.cz/ 

Dolní Újezd 1202 792 Lipensko http://www.dolni-ujezd.cz/ 

Grymov 168 104 Pobečví http://www.grymov.cz/ 

Hlinsko 216 502 Lipensko, Záhoří-Helfštýn http://www.obec-hlinsko.cz/ 

Horní Nětčice 216 454 Záhoří-Helfštýn http://www.horninetcice.cz/ 

Hradčany 283 533 Záhoří-Helfštýn http://www.obechradcany.cz/ 

Kladníky 165 346 Lipensko, Záhoří-Helfštýn http://www.kladniky.cz/ 

Jezernice 661 928 Lipensko http://www.jezernice.cz/ 

Lazníčky 207 294 Pobečví http://www.laznicky.cz/ 

Lazníky 557 303 Pobečví http://www.lazniky.cz/ 

Lipník nad Bečvou 8302 3 059 Lipensko http://www.mesto-lipnik.cz/ 

Lhota 329 323 Lipensko, Záhoří-Helfštýn http://www.lhotaulipnika.cz/ 

Oldřichov 128 95 Lipensko http://www.oldrichovnamorave.cz/ 

Oprostovice 91 267 Záhoří-Helfštýn http://www.oprostovice.cz/ 

Osek nad Bečvou 1210 1 303 Lipensko http://www.oseknadbecvou.cz/ 

Pavlovice u Přerova 709 815 Záhoří-Helfštýn http://www.pavloviceuprerova.cz/ 

Prosenice 860 625 Pobečví http://www.prosenice.cz/ 

Radotín 177 264 Záhoří-Helfštýn http://www.obecradotin.cz/ 

Radslavice 1134 702 Pobečví http://www.radslavice.cz/ 

Radvanice 286 291 Pobečví http://www.obecradvanice.cz/ 

Soběchleby 610 664 Záhoří-Helfštýn http://www.sobechleby.cz/ 

Sobíšky 150 294 Pobečví http://www.sobisky.cz/

Sušice 331 485 Pobečví http://susice.mitranet.cz/ 

Šišma 205 435 Záhoří-Helfštýn http://www.sisma.cz/ 

Tučín 434 487 Pobečví http://www.tucin.cz/ 

Týn nad Bečvou 837 1 200 Lipensko, Záhoří-Helfštýn http://www.tynnb.cz/ 

Veselíčko 874 1 317 Lipensko http://www.obec-veselicko.cz/ 

Výkleky 282 339 Pobečví http://www.vykleky.cz/ 

Zábeštní Lhota 164 146 Pobečví http://www.zabestnilhota.cz/ 

Žákovice 217 560 Záhoří-Helfštýn http://www.zakovice.cz/ 

Celkem 21 959 19 014
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Založení Místní akční skupiny
V polovině roku 2005 se začala diskutovat možnost ustavit místní akční skupinu v intencích pro-

gramu LEADER. Do diskusí se zapojily dva mikroregiony (Záhoří-Helfštýn a Pobečví) a další okol-

ní obce. Dále byli osloveni další aktéři v území z řad podnikatelů, spolků a neziskových organiza-

cí a byla informována široká veřejnost. Pořádaly se dva semináře v rámci vzájemné spolupráce 

obou mikroregionů, která trvala již delší dobu, a bylo vidět, že může vyústit i v další možnou for-

mu spolupráce. V rámci diskusí a vysvětlování se zástupci obou mikroregionů a dalších zájemců

jeli informovat o aktivitách a postupech činnosti do dvou úspěšných MAS, a to do Pobeskydí

a Kyjovského Slovácka. Obou exkurzí se zúčastnili jak podnikatelé, tak i neziskové organizace

a zástupci obcí. Obě exkurze byly velice přínosné a na základě nich se všichni zainteresovaní roz-

hodli pokračovat dále a založit místní akční skupinu v intencích programu LEADER.

V říjnu a listopadu roku 2005 se uskutečnily zasedání jednotlivých zastupitelstev, kde byla pro-

blematika znovu vysvětlena, a přistoupení obcí do území působnosti budoucí MAS bylo tímto 

potvrzeno. Jako právní forma bylo zvoleno občanské sdružení. Dále byl připraven text stanov, 

vytvořen přípravný výbor a návrh stanov (projednaných s aktéry v území) byl zaslán na MV ČR

k registraci. 

Po registraci následovala ustavující valná hromada (19. 12. 2005), kde došlo k založení občan-

ského sdružení, schválení stanov, statutu a jednacího řádu a byla provedena volba jednotlivých

orgánů sdružení. Valná hromada dále odsouhlasila podání žádosti o fi nanční podporu na vy-

pracování strategie území na MZe v rámci tzv. osvojování schopností. MAS uspěla se žádosti

o osvojování, proto v září roku 2006 byly zahájeny práce na zpracování strategie rozvoje úze-

mí. Tyto práce prováděla MAS svými silami komunitním způsobem, za přispění expertních od-

borníků CRPR o.p.s., která dohlížela na správnost celého procesu a prováděla některá školení

v rámci vzdělávání členů MAS a široké veřejnosti. V rámci těchto aktivit se výrazně zapojila ve-

řejnost, podnikatelé a NNO do činnosti MAS, kdy byla prováděna školení, přednášky, workshopy

se snahou maximální aktivizace území a zapojení se do rozvojového partnerství.

V období po podání žádosti MAS v rámci osvojování schopností rozhodla rada a VH připravit

Komunitně vedený místní rozvoj 

Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území 

na místní úrovni do plánovacích procesů a realizace rozvoje území. Je také nástrojem pro

nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. 

Má podstatný vliv na životy lidí a pro vytváření nových myšlenek. Podporuje společné za-

vádění dobrých nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Místní rozvoj:

 se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti

 je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné 

 a soukromé místní socioekonomické zájmy

 se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje 

 zaměřených na dotyčnou oblast

 je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky

 v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci

Historie vzájemné spolupráce a partnerství, vznik a rozvoj MAS



2 

projekt pro sociální integraci mládeže 15-25 let (na základě zkušeností s projektem mikrore-

gionu Záhoří-Helfštýn) a dále projekt v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Oba 

projekty byly podpořeny a s jejich realizací bylo započato v lednu 2007 a byly připravovány ko-

munitním způsobem, kdy byli osloveni členové MAS a další stakeholdeři, a na základě široké

diskuse a „mantinelů“ stanovených výzvou byly projekty připraveny. Počet zakládajících členů

MAS v roce 2005 byl 37 (z toho 4 zástupci podnikatelského sektoru, 10 zástupců neziskových

organizací, 6 zástupců zemědělství a 18 zástupců obcí). 

První rozšíření
V lednu 2008 byla zahájena diskuse nad úpravou stanov, kdy byly navrženy některé dílčí změny. 

Návrh byl odsouhlasen a po schválení MV ČR byla 3. 5. 2008 svolána valná hromada, která pro-

vedla novou volbu všech orgánů MAS. Poslední volby orgánů MAS proběhly 29. 4. 2011 na VH 

MAS v Soběchlebích. V roce 2012 bylo rozšířeno území působnosti MAS o dvě nové obce - Bohu-

slávky a Jezernice.

Druhé rozšíření a restart MAS
V roce 2013 došlo k poslednímu rozšíření území o město Lipník nad Bečvou. Dne 24. 1. 2013

na valné hromadě v Prosenicích došlo na základě společného konsenzu tří mikroregionů (Lipen-

sko, Pobečví, Záhoří-Helfštýn) k „restartu“ MAS Záhoří-Bečva, o. s a vzniku nové MAS Moravská 

brána, z. s.. Tím vznikla silnější organizace s novým důležitým aktérem. Restart spočíval ve změ-

ně stanov (název, sídlo a rovnoměrné zastoupení aktérů z jednotlivých mikroregionů v orgánech 

sdružení). Kancelář MAS se přestěhovala z obce Soběchleby do Lipníka nad Bečvou.

Roky 2013 a 2014 byly ve znamení intenzivní přípravy na nové programovací období EU

2014–2020. Vytvářela se integrovaná strategie MAS v souladu s komunitně vedeným místním roz-

vojem (CLLD). S tím souvisely také nutné změny vnitřních mechanismů MAS, které jsou defi no-

vány v nových standardech MAS. Jedná se o kritéria přijatelnosti, které musela každá MAS apliko-

vat, aby mohla žádat podporu v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

V současnosti je počet členů MAS Moravská brána 77 (z toho 47 zástupců soukromého sektoru

a 30 zástupců veřejného sektoru). Členská základna je stabilní s mírným nárůstem v návaznos-

ti na působení MAS v regionu a její pomoc různým subjektům regionu (i nečlenům) s přípravou 

projektových žádostí. Další rozšíření již prakticky není možné z důvodu sousedství s okolními 

MAS a s územím Vojenského újezdu Libavá. Z hlediska procentuálního poměru je zastoupení ve-

řejného sektoru 39% z celkového počtu členů MAS a 61% podnikatelů a neziskových organizací.

Mimo rozvojové úsilí MAS klade důraz i na podporu pocitu sounáležitosti s územím. Převzala 

proto například záštitu nad organizací tradičních Dožínek, které se konají každý rok v jiné obci 

MAS. Spolu s MAS Hranicko realizuje projekt Hudební a fi lmová muzea našich krajů, který kromě

expozic v Dolních Nětčicích a Týně nad Bečvou přináší i fi lmový server se stovkami hodin digita-

lizovaných archivních záběrů z našeho území.
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Nástroj LEADER 

Metoda LEADER byla dlouhodobě připravována v několika fázích od roku 1991 jako iniciativa Spo-

lečenství rozvíjená Komisí. Nejprve jako Leader I – „experiment“, pak jako Leader II – „laboratoř“

a následně Leader+ do roku 2006 – „maturita“. V letech 2004–2006 byla metoda experimentálně

implementována do programů v nových členských státech. Od programovacího období 2007 

– 2013 je LEADER jednou ze čtyř os ve II. pilíři SZP jako „mainstream tool“ společné zemědělské

politiky. Celkové výdaje včetně spolufi nancování státy a privátním sektorem v tomto programu

dosáhly 13,9 miliardy EUR z veřejných rozpočtů a 5 miliard EUR z privátních zdrojů. Nyní v EU

působí více než 2 200 místních akčních skupin. Za posledních dvacet let přispělo unijní fi nan-

cování iniciativy LEADER k vytvoření unikátní sítě venkovských subjektů napříč všemi státy EU.  

V nových členských státech EU je iniciativa LEADER využívána více nežli v EU-15. V některých

státech místní akční skupiny pokrývají téměř celou rozlohu členského státu a jsou účinným

nástrojem politiky pro venkovský prostor i pro malá města na venkově. Tato struktura vhodně

doplňuje místní veřejnou správu/samosprávu.

Program LEADER ČR 2007

Program LEADER ČR 2007 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství pro začínající MAS. V seznamu 

úspěšných MAS region obsadil šestou příčku z 24 podpořených MAS s projektem „Společně

z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů“

V rámci programu bylo podáno 6 žádostí, z nichž bylo podpořeno 5 projektů v celkové výši

5,343 mil. Kč, dotace z programu LEADER ČR 2007 činila 3,213 mil. Kč, vlastní prostředky žada-

telů byly v celkové výši 2,130 mil. Kč. Byly podpořeny dva projekty zemědělských podnikatelů

v celkové výši projektů 2,635 mil. Kč a tři projekty obcí v celkové výši projektů 2,558 mil. Kč.

Záměr byl orientován k údržbě krajiny s vazbou na obnovitelné zdroje energií a podporu cestov-

ního ruchu. Poptávka – počet a výše požadovaných projektů – převýšila alokaci pro region, což

svědčilo o zájmu žadatelů o projekty tohoto typu a dostatečné absorpční kapacitě území.

MAS významnou měrou přispívá k rozvoji spolupráce všech aktérů v území a veškeré aktivity 

provádí transparentně s respektem principů komunitně vedeného místního rozvoje. V pro-

cesu přípravy rozvojových strategií jsou zainteresováni všichni členové MAS Moravská brána 

a také další subjekty, které po oslovení projevily zájem o spolupráci na rozvoji regionu. Všich-

ni partneři – podnikatelé, neziskové organizace a obce – mají stejná práva a možnosti se vy-

slovit bez jakékoliv diskriminace či omezení svobodně a rovnoprávně se vyjádřit k dané pro-

blematice. Tento výrazně demokratický a vyvážený princip („každý hlas nás zajímá“) přispívá 

k získání dalších příznivců a zájemců o tuto problematiku a umožňuje rozvíjet území s důra-

zem na místní potřeby a potenciál území.

Podpořené projekty LEADER ČR 2007:

Název žadatele / Název projektu

Vítězslav Beneš, Tučín: Investice na zpracování biomasy

Michal Chlápek, Žákovice: Nákup teleskopického manipulátoru a ořezové pily

Obec Radslavice: Nákup techniky pro údržbu krajiny z hlediska zvýšení kvality života a podpory cestovního ruchu

Obec Grymov: Vybavení obce základní technikou a zajištění údržby zelených ploch v katastru obce Grymov

Obec Veselíčko: „V zámeckém parku nově posečeno“ – nákup komunální techniky
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Vyhlášené fi che 2009–2013
Počet 

podpořených 
projektů

Výše 
přidělených 
dotací v Kč 
2009-2013

Výše 
čerpaných dotací 
v Kč 2009-2013

Skutečná 
alokace 

v % 
2009–2013

Plánovaná 
alokace 

v % 
2009–2013

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků 6 1.894.320 1.815.260 6,3% 13%
Fiche 2: Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků 5 1.290.352 1.268.650 4,4% 10%
Fiche 3: Investice do lesů – lesnická technika 3 380.135 380.135 1,3% 9%
Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic - veřejná prostranství 14 9.488.505 9.211.429 32,0% 30%
Fiche 5: Občanské vybavení a služby 24 13.796.241 13.668.801 47,4% 28%

LEADER a MAS v období 2008 - 2013

MAS Záhoří-Bečva (a později MAS Moravská brána) byla úspěšná v Programu LEADER EU 2007-

2013 se svou strategií „Rozvíjet venkov společně má smysl“. V rámci Programu byly vyzkouše-

ny postupy a čerpány poznatky z administrace, monitorování, kontrol a koordinování projektu na 

principech LEADER, byly ověřeny komunikační možnosti z hlediska působení v území na jednot-

livé subjekty MAS a na širokou veřejnost, byla zvýšena informovanost o EU, jednotlivých operač-

ních programech a dotačních titulech, bylo prováděno školení jak psát projekty a jak postupovat 

při přípravě a realizaci projektů, zvýšil se zájem veřejnosti a subjektů o dění v regionu a o činnost 

MAS, byly ověřeny možnosti spolupráce mezi jednotlivými žadateli v rámci přípravy a realizace 

projektů a zapojení inovačních aktivit jako nedílné součásti žádostí.

Priority a opatření Strategického plánu LEADER 2008-2013

PRIORITA I  Rozvoj podnikání v regionu MAS Moravská brána, „UMÍME PODNIKAT“ 

Opatření I.1 Modernizace zemědělských podniků 

 I.2 Podpora zakládání a rozvoje podniků 

 I.3 Investice do lesů a lesní techniky 

PRIORITA II  Kvalita života na území MAS Moravská brána „KRÁSA VENKOVA“ 

Opatření  II.1 Náš tradiční venkov 

 II.2 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (občanská vybavenost, rozvoj vesnic) 

Priority a cíle Strategického plánu Leader byly rozpracovány do jednotlivých Fichí, které zajistily

praktické naplnění stanovených vizí rozvoje území MAS Moravská brána. Fiche navazují na Inte-

grovanou strategii území a hlavně pak na analýzy území, SWOT analýzu a dotazníkové řešení.

Potřebnost jednotlivých priorit a opatření byla ověřena prostřednictvím zásobníku projektů

a dále na veřejných setkáních, pracovních skupinách a komisi strategického rozvoje.

Podpořené a realizované projekty MAS Moravská brána v rámci Strategického plánu Leader 

2008–2013

MAS Moravská brána za období pěti let naplňování Strategického plánu LEADER získala dotační

podporu na 60 projektů za 29 milionů korun, ke kterým přidali místní podnikatelé, neziskové

organizace a obce další vlastní zdroje. Pro srovnání a přehled, celkem MAS v Olomouckém kra-

ji podpořily více než tisíc projektů za půl miliardy korun. Jsou to jistě zajímavá čísla především

v kontextu, že se jedná spíše o menší projekty (v průměru 500 tis. Kč až 1 mil. Kč), kde je důležitá 

spolupráce více partnerů a udržitelnost výstupů.

Přehled čerpání v jednotlivých fi chích

Fiche 6: Náš tradiční venkov – kulturní dědictví 8 2.470.702 2.470.702 8,6% 10%
CELKEM 60 29.320.255 28.814.977
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Čerpání dotací podle sektorů

Sektor Počet projektů Výše dotací v Kč %
Veřejný sektor 37 22.202.193 77,1%
Neziskové organizace 12 3.528.874 12,2%
Podnikatelé 11 3.083.910 10,7%
Celkem 60 28.814.977

Podpořené projekty

FICHE 1: MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
Podpora investic do staveb, zázemí zemědělských podniků, technologií jak pro živočišnou, tak i pro rostlinnou výrobu. 

Hlavním dopadem Fiche by mělo být zlepšení ekonomické výkonnosti místních zemědělských podnikatelů.

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
ZAPRO PROFI s.r.o. / Zlepšení zázemí fi rmy Ing. Zdeněk Dohnal – I. etapa 381.780
TAXLES, s.r.o. / Pořízení plotru pro další rozvoj fi rmy TAXLES, s. r. o. 130.680
Ondřej Havlík / Dobré zprávy pro záhorské vesnice: nový produkční digitální tiskový stroj 160.480
Rostislav Šindler / Nová truhlářská dílna – II. etapa 436.140
Michal Pospíšil / Zakoupení pásového minidumpera k rozšíření možností uplatnění stavební fi rmy 159.570

FICHE 2: PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 
Posílení ekonomické stability a potenciálu nezemědělských podnikatelů/ realizací projektů zaměřených na vznik nových anebo roz-

voj stávajících mikropodniků jako základního pilíře zaměstnanosti. Realizací Fiche je podpořena různorodost venkovské ekonomiky.

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Mgr. Eliška Malíková / Porodna prasnic – porodní kotce s ohrádkami včetně vybavení 127.780
Jiří Složil / Pořízení kolového nakladače 500.000
Agrochov Jezernice, a. s. / Nákup univerzálního nakladače pro živočišnou výrobu 273.160
Jiří Složil / Nákup postřikovače a baličky 500.000
Věra Zapletalová / Nákup zemědělských strojů 245.000
Vítězslav Beneš / Nákup postřikovače (Tučín) 169.320

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Obec Hradčany / Pořízení drtiče větví pro prvotní zpracování dřevní hmoty 38.400
Obec Osek nad Bečvou / Malotraktor s nástavbou pro práci v lese   250.000
Obec Prosenice / Stroj pro údržbu lesních pozemků v obci Prosenice     91.735

FICHE 3: INVESTICE DO LESŮ - Lesnická technika 
Zvýšení diverzifi kace a rozšířeni tržních příležitosti, zlepšeni zpracováni surovin, rovněž využíváni tržních příležitosti prostřednictvím 

inovací a tím zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Cílem je umožnit pořízeni strojů využitelných v lesích.

FICHE 4: OBNOVA A ROZVOJ VESNIC – Veřejná prostranství 
Revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství, zvýšení jejich atraktivity a obyvatelnosti jako míst setkávání,

společenských aktivit a oddechu místních obyvatel i návštěvníků regionu. Cílem je zlepšení kvality života ve venkovském prostoru

regionu MAS.

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Obec Horní Nětčice / Obnova veřejného prostranství u sportovního areálu a u Zelového 208.957
Obec Soběchleby / Revitalizace veřejných prostorů U garáží, Pod garážemi a Ke kořenové čistírně 1.407.914
Obec Osek nad Bečvou / Revitalizace „Hliníky“ 800.000
Obec Týn nad Bečvou / Obnova veřejného prostranství v ulici Na Chodníku 1.073.903
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FICHE 5: OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 
Zachování a rozvoj všech druhů občanské vybavenosti v regionu, zlepšením základních služeb v území MAS a rozvojem investic

zajistit vyšší atraktivitu venkovského regionu a zlepšit kvalitu života v obcích MAS.

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Obec Pavlovice u Přerova / Obnova objektu 1. stupně ZŠ v Pavlovicích u Přerova 1.605.959
Římskokatolická farnost Pavlovice u Přerova / „STODOLA – místo, kde to žije!“ 467.040
Obec Radslavice / Stavební úpravy a přístavby střelnice v Radslavicích 606.767
Obec Radotín / Zřízení multifunkčních místností na OÚ Radotín 283.500
Tělocvičná Jednota Sokol Týn nad Bečvou / Rekonstrukce Sokolovny v Týně nad Bečvou 899.640
Obec Lazníky / Obnova víceúčelového zařízení Sokolovna Lazníky, I. etapa 462.693
Záhoří, o.s. / Oživení tradic Záhoří – místní partnerství pro rozvoj obce Veselíčko a regionu lipenského Záhoří 145.200
Obec Osek nad Bečvou / Rekonstrukce požární zbrojnice 418.256
Tělovýchovná Jednota Sokol Dolní Újezd / Nové zázemí pro sportovní a spolkové aktivity v obci Dolní Újezd 283.020
Obec Soběchleby / Oprava zázemí KD Soběchleby 2011 604.576
Obec Tučín / Vytápění víceúčelové budovy – centrum volného času 839.877
Obec Týn nad Bečvou / Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou 839.160
Centrum pro rodinu Ráj o. s. / Hrou a pohybem – nudit se nebudem 343.896
Obec Dolní Újezd / Modernizace Kulturního domu v Dolním Újezdě 828.240
Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice / Vybavení školní kuchyně ZŠ Radslavice 812.683
Obec Žákovice / Úprava areálu výletiště v Žákovicích 172.411
Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby / Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby 806.430
MŠ Buk, příspěvková organizace / Revitalizace areálu mateřské školy v obci Buk 607.206
Obec Lhota / Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice Lhota – výměna oken a dveří 376.601
Obec Sušice / Obnova Domu zahrádkářů 637.019
TJ Žákovice / Obnova šaten TJ Sokol Žákovice 244.608
SDH Veselíčko / Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení 198.240
ZŠ a MŠ Soběchleby /Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby 345.779
Obec Hlinsko / Hlinsko – stavební úprava a nadstavba víceúčelové budovy na sportovně kulturní centrum 840.000

FICHE 6: NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV – Kulturní dědictví 
Zachování kulturního dědictví a bohatství regionu MAS rozvojem investic zajišťujících vyšší atraktivitu venkovské oblasti MAS a zlepšit kvalitu

života v obcích území s vazbou také na rozvoj turistické ruchu zatraktivněním území na základě využití místního a jedinečného potenciálu.

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Obec Lhota / Obnova Kamenného kříže z roku 1868 a Památníku padlých v obci Lhota 179.902
Obec Veselíčko / Obnova vodní plochy v zámeckém parku 562.483
Obec Radslavice / Restaurování sochy Panny Marie a sochy sv. Máří Magdalény 225.624
Obec Lhota / Obnova sousoší Cyrila a Metoděje v obci Lhota 237.468
Záhoří, o.s. / Oživení tradic Záhoří – nové hudební album folklórního souboru Záhorská muzika 140.800
Obec Oldřichov / Obnova kaple sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově 193.021
Obec Pavlovice u Přerova/ Obnova kaple v Prusínkách 445.485
Obec Veselíčko / Muzeum Záhoří 485.919

Název žadatele / Název projektu Dotace (Kč) 
Obec Oprostovice / Zastávka bus – přístřešek pro cestující 146.218
Obec Dolní Nětčice / Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství v Dolních Nětčicích 889.279
Obec Radvanice / Revitalizace obce Radvanice 718.200
Obec Pavlovice u Přerova / Hezká veřejná prostranství – spokojenost občanů obce Pavlovice u Přerova 839.160
Obec Buk / Revitalizace veřejných prostranství obce Buk 823.200
Obec Grymov / Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov 247.398
Obec Oprostovice / Obnova zeleně u obecního úřadu v obci Oprostovice – návrh revitalizace 89.653
Obec Jezernice / Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu přes potok a přilehlého veřejného prostranství 840.000
Obec Radslavice / Obnova veřejných prostranství ulic Školní a Na Návsi 537.547
Obec Sobíšky / Sobíšky – atraktivnější místo pro život 590.000
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Porodna prasnic - porodní kotce s ohrádkami včetně vybavení

Příjemce dotace: Mgr. Eliška Malíková Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2010 Výše dotace: 127.780 Kč
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Reg. č. 09/008/41200/164/000959

Na zemědělské usedlosti v Oseku nad Beč-

vou hospodařili rodiče dnešní majitelky 

Elišky Malíkové již ve 30. letech minulého 

století. Rodinné hospodářství zkonfi skova-

né za minulého režimu obnovila za pomo-

ci manžela a dcery – Elišky Kravcové, v roce 

1991. Dnes hospodaří na 42 ha zeměděl-

ské půdy a věnuje se chovu prasat.

Realizací tohoto projektu bylo umožněno 

individuální ustájení čtyř rodících prasnic

v samostatné sekci. Každá má k dispozi-

ci kotec vybavený korýtkem s napáječkou 

a je fi xována speciální zábranou. Součástí 

porodního kotce je elektricky temperovaná palanda a doupě pro selata. Krmné směsi pro 

rodící prasnice a pro selata jsou skladovány v místnosti porodny.

Příjemce dotace: Jiří Složil Místo realizace: Oldřichov

Období realizace: 2011- 2012 Výše dotace: 500.000 Kč

Pořízení kolového nakladače

Reg. č. 11/014/41200/164/001731 

Pan Jiří Složil hospodaří v obci Oldřichov 

na 10,5 ha zemědělské půdy a věnuje

se rostlinné i živočišné výrobě. Svou far-

mu se snaží postupně rozvíjet.

Vybavení farmy technikou se mu daří po-

stupně zlepšovat. Pro již poměrně roz-

sáhlou živočišnou výrobu nebyla zajiště-

na technologie pro přípravu krmení skotu

a prasat, samotné krmení, přípravu pode-

stýlky pro dobytek a následné odklizení

podestýlky a chybělo zařízení k usklad-

nění konzervovaných objemných krmiv - pícnin a jadrných krmiv. Fyzicky tyto činnosti

nešlo kvalitně zabezpečit. Řešením bylo zakoupení kolového nakladače řízeného pro-

kluzem kol (smykem řízený) včetně potřebného příslušenství. Žadatel pořízenou techniku 

sdílí s dalšími subjekty na základě smlouvy o partnerství.

7 
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Reg. č. 12/017/41200/164/001716

Reg. č. 12/017/41200/164/001728
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Agrochov Jezernice a.s. je jedním z největších zeměděl-

ských podniků v MAS. Intenzivně se věnuje rostlinné 

výrobě, chovu skotu a prasat, pěstování ovoce a ovoc-

ných stromků, výrobě peletek a dále nabízí nákladní 

přepravu a zápůjčku zemědělských strojů.

Předmětem projektu byl nákup univerzálního naklada-

če, který slouží pro živočišnou výrobu. Nakladač je po-

užíván k vyhrnování hnoje ze stájí a následné kladení 

hnoje na odvozový prostředek, ke stlaní, kladení krm-

ných směsí, siláže a senáže do krmného vozu a také

k manipulaci s balíky slámy a sena. Stávající stroj byl

pro aktuální kapacitu stájí nedostačující, velice nespo-

lehlivý a zastaralý. Pořízený nakladač má vyšší výkon 

s větší manipulační plochou pro odklízení hnoje, což 

umožňuje rychlejší úklid, má menší spotřebu paliva, nižší provozní hlučnost a lepší emis-

ní parametry. 

V rámci postupného rozvoje své farmy přistoupil pan Složil v roce 2013 k nákupu další

potřebné techniky. 

Postřikovač umožní provádět agrotechnické zásahy při 

aplikaci herbicidů a kapalných hnojiv v optimální dobu 

podle stavu vegetace. Pracovní záběr odpovídá násob-

kům pracovního modulu secího stroje 3 m na kolejové 

řádky. Výživa zvířat na farmě je prováděna konzervova-

ným krmivem z travních porostů - senáží. K uložení balíků 

senáže bylo s podporou z PRV vybudováno vhodné plato.

Vlastní zabalení balíků senáže do ochranné folie bylo pro-

váděno zastaralým strojem a k jeho obsluze byli potřeba 

3 pracovníci, kteří nebyli vždy k dispozici. Porosty se tak 

mohly často sklízet až po optimální době obsahu živin 

ve sklízené hmotě. Zkrmováním později sklizené senáže 

je dosahováno nižší užitkovosti chovaného skotu. Proto 

byla zakoupena nová balička píce.  

Příjemce dotace: Agrochov Jezernice, a.s. Místo realizace: Jezernice

Období realizace: 2012 Výše dotace: 273.160 Kč

Příjemce dotace: Jiří Složil Místo realizace: Oldřichov

Období realizace: 2013 Výše dotace: 500.000 Kč

Nákup univerzálního nakladače pro živočišnou výrobu

Nákup postřikovače a baličky

8 
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Nákup zemědělských strojů

Nákup postřikovače

Příjemce dotace: Věra Zapletalová Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2013 Výše dotace: 245.000 Kč

Příjemce dotace: Vítězslav Beneš Místo realizace: Tučín

Období realizace: 2013-2014 Výše dotace: 169.320 Kč
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Reg. č. 12/017/41200/164/001736 

Reg. č. 13/019/41200/164/002412

Paní Věra Zapletalová se věnuje zeměděl-

ské činnosti od roku 1998. V rámci projektu 

mohla pro svou farmu zakoupit dva země-

dělské stroje - secí stroj a postřikovač. Secí 

stroj je využíván k setí jarních a ozimých 

obilovin a řepky. Postřikovač je používán

k chemické ochraně plodin a přihnojování.

Historie soukromého zemědělského podnikatele pana Beneše sahá do roku 1994. Postu-

pem času se plocha obdělávané půdy rozšiřovala, až dosáhla 55 hektarů, tato skutečnost 

založila potřebu vytvářet strojovou základnu fi rmy. Pan Beneš se aktuálně věnuje jen rost-

linné výrobě, zejména pěstování obilí a řepky. 

Pan Beneš se snaží vybavení technikou průběžně obnovovat. Předmětem projektu bylo

pořízení neseného postřikovače, který 

umožní hnojení i ochranné postřiky, a to 

v nejvhodnější dobu z hlediska stupně 

vzrůstu vegetace i z hlediska počasí (vítr).

Optimálním dodáváním živin bude farma

realizovat vyšší výnosy za použití méně

vstupů (díky vzduchové asistenci se pou-

žije méně chemikálií, jejich účinek bude 

zároveň větší z důvodu směrovaného

postřiku). Zároveň nebude docházet

k místnímu přehnojení.

9 
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Reg. č. 10/011/41200/164/002119
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Ing. Zdeněk Dohnal zahájil své podnikání v roce 2006 v oblasti zámečnictví a obrábění.

Navázal tak na své několikaleté zkušenosti z obo-

ru. Provozovnu získal v Oseku nad Bečvou v ob-

jektu bývalé výrobny těstovin místního země-

dělského družstva. Objekt, postavený zhruba

v roce 1989, k výrobě těstovin sloužil jen do ro-

ku 1997. Následně byl více jak 10 let opuštěný

a chátral až do roku 2007, kdy si je nejdříve ža-

datel pronajal a následně odkoupil. 

Realizace projektu umožnila zlepšení technického stavu a základní infrastruktury objektu. 

Byla provedena rekonstrukce otopného systému budovy, vodovodních rozvodů vč. insta-

lací vodovodních baterií a zázemí pro zaměstnance fi rmy. Strojní vybavení fi rmy bylo do-

plněno o zařízení na ruční dělení materiálu elektrickým obloukem, které zvýší efektivitu 

fi rmy při výrobě. Ruční plazma je využita při zařezávání konců materiálů při zakružování. 

Toto zařízení využívá moderní technologii, která umožní větší přesnost.

Příjemce dotace: ZAPRO PROFI s. r. o. Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2010- 2011 Výše dotace: 381.780 Kč

Zlepšení zázemí fi rmy Ing. Zdeněk Dohnal – I. etapa

Reg. č. 11/014/41200/164/001733

Společnost TAXLES, s.r.o. byla založena v roce 2005. Hlavními předměty činnosti jsou plá-

nování hospodářské úpravy lesů, znalecké posudky, kartografi cké práce, projektová, inže-

nýrská činnost a poradenská a konzultační čin-

nost. 

V rámci projektu byl pořízen dvourolový mul-

tifunkční plotr (tiskárna) se zabudovaným

systémem pro podporu spolupráce týmů ná-

vrhářů s možností webového sdílení. Zařízení

umožňuje pracovat s tiskovými aplikacemi

přímo z dotykového displeje. Má zabudovaný

velkoformátový skener, který umožní rychlé

skeny výkresů a náčrtů. Na plotr je navázána

webová knihovna souborů propojující jednotlivé rozpracované projekty, týmy a tiskárny. 

Zařízení s vlastním pevným diskem umožňuje práci se dvěma rolemi pro média a snadným 

automatickým přepínáním mezi nimi lze pracovat na více projektech současně. Integrova-

né tiskové profi ly umožní dodržení konzistentní kvality tiskovin. Díky automatické kalibra-

ci barev jsou omezeny chyby tisku, uživatelské zásahy a plýtvání materiálem. 

Příjemce dotace: TAXLES, s. r. o. Místo realizace: Výkleky

Období realizace: 2011-12 Výše dotace: 130.680 Kč

Pořízení plotru pro další rozvoj fi rmy TAXLES, s.r.o.

10 
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Dobré zprávy pro záhorské vesnice:
nový produkční digitální ti skový stroj

Příjemce dotace: Ondřej Havlík Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2012 Výše dotace: 160.480 Kč
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Reg. č. 11/014/41200/164/001734

Pan Ondřej Havlík podniká od roku 1998 v oblasti re-

klamní činnost, marketing, vydavatelská činnost, poly-

grafi cká výroba, knihařské a kopírovací práce, vypraco-

vání technických návrhů a grafi cké a kresličské práce. 

Předmětem projektu bylo pořízení nového moderní-

ho digitálního produkčního tiskového stroje ve formá-

tu A3. Pořizovaný digitální stroj je určen pro zpracování 

malo-nákladových zakázek, kde cena na jednotku pro-

dukce je výrazně nižší než u ofsetového tisku. S pomocí 

nové technologie tak může žadatel nabídnout své služ-

by s daleko vyšší efektivitou v kvalitě, která konkuruje ofsetovému tisku. 

Pan Havlík nabízí tiskové služby v menších nákladech nejen občanům a podnikatelům, ale 

i neziskovým organizacím a obcím, které zde mohou levně tisknout informační materiá-

ly, jako jsou obecní zpravodaje, letáky o zajímavostech a aktivitách v obcích, plakáty, nebo 

pozvánky na místní akce.

Nová truhlářská dílna – II. etapa

Příjemce dotace: Rostislav Šindler Místo realizace: Jezernice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 436.140 Kč

Reg. č. 12/017/41200/164/001744

Pan Rostislav Šindler se od roku 1998 věnuje truhlářství a díky realizaci projektu mohl roz-

šířit svou působnost i na sklenářské práce, rámování a paspartování. 

Projekt byl zaměřen na 2. etapu vybudování nové truhlářské dílny v bývalém objektu líh-

ně kuřat v Jezernici. V suterénu objektu byla vybudována vzorkovna s ukázkami výroby

určená pro jednání a prezentaci služeb zákazníkům. Vzorkovna byla po drobných úpra-

vách vybavena stolem, vestavěnou skříní a kuchyňskou linkou. Dále byla v 1NP zřízena 

v příruční dílně sklenářská dílna s pracovním pon-

kem a sadou nezbytného sklenářského nářadí. 

V souvislosti s vytvořením nového pracovního mís-

ta a nárůstem poptávky zákazníků byla truhlářská 

dílna dovybavena sadou ručního nářadí. Na ob-

jektu nové truhlářské dílny proběhly dílčí staveb-

ní úpravy spočívající v opravě fasády, v částečné

výměně oken na severní straně objektu. Kolem

celého areálu byl opraven plot.

11 
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Pan Michal Pospíšil převzal rodinnou fi r-

mu v roce 2009. Nabízí služby v oblasti

stavebnictví, projektové činnosti, pora-

denství v energetice vč. zpracování audi-

tů a provozními řády balneoprovozů. 

Při realizaci staveb je nutno zajistit od-

voz, převoz a nakládání suti, výkopku,

materiálu apod. Před realizací projektu

tuto činnost zajišťovali pracovníci fi rmy

lopatou a kolečkem. Tato činnost je fy-

zicky i časově náročná. Díky zakoupení

pásového minidumpera představuje ta-

to činnost pouze minimální fyzickou zá-

těž a časově se zrychlila minimálně o 75 %. Šířka pásového minidumpera 80 cm umož-

ňuje práci i uvnitř v objektech, dostane se i na méně přístupná místa. Díky nízké

hmotnosti, malým rozměrům a pojezdu pásy, tento stroj neničí terén a vzrostlou zeleň.

Zakoupení stroje otevřelo fi rmě nové pracovní příležitosti, zvýšilo výkonnost a umožnilo 

uspokojit více zákazníků. 

Příjemce dotace: Michal Pospíšil Místo realizace: Tučín

Období realizace: 2012- 2013 Výše dotace: 159. 570 Kč

Zakoupení pásového minidumpera k rozšíření možností  
uplatnění stavební fi rmy 

12 
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Reg. č. 11/014/41200/164/001735

Reg. č. 11/014/41200/164/001736

Pořízení drti če větví pro prvotní zpracování dřevní hmoty

Malotraktor s nástavbou pro práci v lese

Příjemce dotace: Obec Hradčany Místo realizace: Hradčany

Období realizace: 2011- 2012 Výše dotace: 38. 400 Kč

Příjemce dotace: Obec Osek nad Bečvou Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2012 Výše dotace: 250.000 Kč
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Obec Hradčany je vlastníkem 10,52 ha

lesů. Před realizací projektu byly lesní

plochy zanesené větvemi, které znemož-

ňují bezpečný a pohodlný průchod lesem

a tím snižují rekreační kapacitu lesa. Větve

zůstávají nevyužité v lese nebo jsou vyta-

hovány z lesa a páleny, a tak vzniká opa-

kovaně riziko vzniku požáru. 

Projekt řešil nákup stroje sloužícího pro 

prvotní zpracování dřevní hmoty. Drce-

ním větví vznikne štěpka o rozměrech 

cca 30 - 50 mm, která je podle partnerské

dohody mezi obcí a fi rmou EXOTICA P+J 

Doležalovi mající sídlo v obci Hradčany spalována v kotli na biomasu. Po ukončení reali-

zace projektu bude drtič větví nadále využíván k výše popsanému účelu až do skončení

životnosti stroje. Pak bude stroj ekologicky zlikvidován.

Obec Osek nad Bečvou hospodaří na 8,13 ha lesních pozemků, o něž je třeba soustav-

ně pečovat. Obecní lesy se nacházely v neutěšeném stavu bez dobré přístupnosti. K na-

pravení této situace bylo zapotřebí obecní lesy revitalizovat a vybudovat síť lesních cest. 

Obec se nejprve věnovala zalesňování 

holin a výstavbě oplocenek. Poté co byly 

tyto práce dokončeny, bylo nutné se sou-

středit na těžbu druhově nevhodné dřevi-

ny. K těmto akcím je však potřeba vhodná 

technika, kterou by bylo možné tyto prá-

ce provést. Proto obec přistoupila ke kou-

pi malotraktoru s náhonem 4x4 s příslu-

šenstvím (1 ks přední radlice šířky min. 

1600mm pro úpravu lesních cest, 1 ks 

navijáku pro přibližování dřevní hmoty

a ochrannými rámy skel).

13 
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Obec Prosenice je vlastníkem lesních porostů o celkové výměře 22,66 ha, z toho cca. 8,5 ha

je mladý les, vyžadující údržbu proti buřině. Ochrana mladého lesa byla prováděna che-

mickými postřiky, což bylo fi nančně náročné (5500,- Kč/ha) a mělo to negativní účinky 

jak na mladé stromky, tak na okolí. Proto obec přistoupila v roce 2012 k vysekávání bu-

řiny mechanicky. Práci při údržbě lesa zajišťovali na základě dohody členové Myslivecké-

ho sdružení Prosenice-Grymov s využitím 

bubnových sekaček v majetku obce. Zku-

šenosti však ukázaly, že údržba je časo-

vě náročná, bubnové sekačky při nasaze-

ní v lese trpěly častý poruchami, v důsled-

ku čehož docházelo k přerušování práce

a zvýšeným nákladům na opravy. 

Obec se proto rozhodla zakoupit stroj pro 

údržbu lesních pozemků – mulčovač s pa-

rametry, které zaručí vysokou produktivi-

tu (až 5x rychlejší než bubnové sekačky) 

a nižší náklady (až o 30 % - nižší spotře-

ba benzínu, nižší náklady na opravy tech-

niky). Společně s údržbou mladého lesa je nyní prováděna údržba lesních cest a stezek

a okrajů všech lesních pozemků a míst pro krmení zvěře. Zlepšila se tak i přístupnost lesa 

pro rekreační vycházky. Díky snížení nákladů na údržbu lesních pozemků má projekt i po-

zitivní vliv na výsledky hospodaření obce.

Příjemce dotace: Obec Prosenice Místo realizace: Prosenice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 91. 735 Kč

Stroj pro údržbu lesních pozemků v obci Prosenice

14 
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Reg. č. 09/008/41200/164/000967

Obnova veřejného prostranství u sportovního areálu a u Zelového

Příjemce dotace: Obec Horní Nětčice Místo realizace: Horní Nětčice

Období realizace: 2010 Výše dotace: 208.957 Kč
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Horní Nětčice se rozhodly řešit komplex-

ní obnovu dvou veřejných prostranství 

obce - u sportovního areálu a u Zelové-

ho. V rámci prací byla provedena obnova

70m místních komunikací, výsadba zele-

ně, osazení nového mobiliáře a pořízení

techniky na údržbu zeleně. Zeleň ve spolu-

působení s mobiliářem utváří místa k od-

počinku, u Zelového je součástí prostran-

ství i památka místního významu – ka-

menný kříž, označený stojanem s infor-

mační cedulí, lokalizace kříže je znázor-

něna i na mapě vydané Mikroregionem

Záhoří-Helfštýn, společně s dalšími památkami v rámci naučné stezky regionu. Nezaned-

batelná je estetika působení veřejných prostranství, která mají být místy setkávání oby-

vatel, seniorů, matek s dětmi a dalších obyvatel, turistů procházejících obcí. Údržbu

zeleně zajistí obec s pomocí nově pořízeného křovinořezu.

Reg. č. 09/0O8/41200/164/000977

Revitalizace veřejných prostorů U garáží, 
Pod garážemi a Ke kořenové čistí rně

Příjemce dotace: Obec Soběchleby Místo realizace: Soběchleby

Období realizace: 2010 Výše dotace: 1.407.914 Kč

Obec Soběchleby se zaměřila na tři veřejná prostranství v intravilánu obce, která již na 

první pohled vyžadovala obnovu. Lokalita U garáží a Pod garážemi na sebe navazuje, na-

chází se v severozápadní části obce. Třetí lokalita se nachází v jižní části obce při výjezdu

na Simři. Dotčené plochy jsou v majetku 

obce Soběchleby. Všemi řešenými úseky 

prochází místní komunikace, které byly 

ve velmi špatném stavebně-technickém 

stavu. Projekt umožnil obnovu 300 m 

místních komunikací, nákup mobiliáře, 

parkové úpravy a výsadbu veřejné zele-

ně. Jeho součástí byl rovněž nákup ploto-

střihu pro údržbu zeleně. 
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Reg. č. 09/0O8/41200/164/000988

Reg. č. 10/011/41200/164/002122
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Osek nad Bečvou se dlouhodobě snaží 

zvelebovat vzhled své obce. V rámci pro-

jektu byl opraven chodník v lokalitě „Hli-

níky“ a rozšířen malý parčík, kde byla vy-

sazena zeleň a instalována lavička. Na 

údržbu svažitého terénu parčíku a úzkých 

prostor podél nově opraveného chodní-

ku byl zakoupen mulčovač. Chodník i par-

čík jsou v místech mezi místní restaurací, 

obchodem s potravinami a chodník vede 

podél modelářské prodejny VALKA.  

Projekt řeší obnovu veřejného prostran-

ství v ulici Na Chodníku, obnovu 266 m 

místní komunikace a veřejného osvětlení, 

osazení mobiliáře, výsadby zeleně a poří-

zení plotostřihu na údržbu zeleně. Projekt 

přispěl ke zlepšení dopravní infrastruk-

tury, lidé bydlící v této lokalitě mají lep-

ší přístup k místní občanské vybavenosti

a ke svému okolí. Výsadbami obec zkrášli-

la ulici a zároveň nenásilně vymezila uliční 

prostor. Díky pořízení plotostřihu je obec 

schopna pečovat o výsadbu během doby udržitelnosti. Umístěním laviček, stojanu na kola

a drobných herních prvků bylo vytvořeno nové odpočinkové místo v obci. 

Příjemce dotace: Obec Osek nad Bečvou Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2010 Výše dotace: 800.000 Kč

Příjemce dotace: Obec Týn nad Bečvou Místo realizace: Týn nad Bečvou

Období realizace: 2011 Výše dotace: 1.073.903 Kč

Revitalizace „Hliníky“

Obnova veřejného prostranství v ulici Na Chodníku

16 



Reg. č. 10/011/41200/164/002133

Reg. č. 10/011/41200/164/002139

Zastávka bus – přístřešek pro cestující

Čtvrtá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství 
v obci Dolní Nětčice

Příjemce dotace: Obec Oprostovice Místo realizace: Oprostovice

Období realizace: 2011 Výše dotace: 146.218 Kč

Příjemce dotace: Obec Dolní Nětčice Místo realizace: Dolní Nětčice

Období realizace: 2011 Výše dotace: 889.279 Kč
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Obec Oprostovice se rozhodla vybudo-

vat nový přístřešek na autobusové za-

stávce. Stávající zastávku tvořilo pouze 

dlážděné nástupiště, které bylo doplně-

no přístřeškem, lavičkami, odpadkovým 

košem a lampou veřejného osvětlení.

V okolí zastávky byly provedeny sadové 

úpravy. Pro jejich následnou úpravu byl 

pořízen plotostřih. Realizací projektu do-

šlo ke zlepšení kultury cestování obyvatel 

obce Oprostovice. Zavedením veřejného 

osvětlení do této části obce je cestování pro obyvatele obce bezpečnější.

Projekt obce Dolní Nětčice byl již čtvrtou aktivitou obce v oblasti revitalizace veřejných 

prostranství. Navázal na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu centra 

obce, opravu chodníků ve středu obce

a úpravu veřejného prostranství kolem

potoka. V rámci tohoto projektu obec

provedla vybudování bezdrátového roz-

hlasu s digitálním kódováním, rekon-

strukci veřejného osvětlení za využití

úsporných technologií, pořízení ploto-

vých nůžek, rekonstrukce chodníku po-

dél potoka, rekonstrukci místní komuni-

kace a výsadbu zeleně a instalace mobi-

liáře u vodní nádrže.
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Reg. č. 11/014/41200/164/001737

Reg. č. 11/014/41200/164/001738

Obec Radvanice provedla v rámci toho-

to projektu komplexní revitalizaci veřej-

ného prostranství v obci, která spočívala

v obnově čekárny na autobusové zastáv-

ce, obnově 120 m chodníku na návsi, 

oplocení požární nádrže, instalaci laviček, 

odpadkových košů a stojanů na kola a vý-

sadbě veřejné zeleně. Součástí projektu 

byla rovněž výměna stávajícího obecního 

rozhlasu za bezdrátový a pořízení zahrad-

ního traktoru pro údržbu obecní zeleně. 

Pro údržbu chodníků, místních komuni-

kací a zelených ploch se obec rozhodla

pořídit komunální úklidovou techniku

s příslušenstvím. Obec v rámci projektu 

zakoupila malotraktor, příkopové rame-

no a zametací kartáč. Dále byla na břehu 

Houpavá provedena výsadba půdo po-

kryvných dřevin na ploše 73 m2, obno-

va 98 m chodníku U hřbitova a výměna

informační tabule - úřední desky na bu-

dově obecního úřadu.

Příjemce dotace: Obec Radvanice Místo realizace: Radvanice

Období realizace: 2012 Výše dotace: 718.200 Kč

Příjemce dotace: Obec Pavlovice u Přerova Místo realizace: Pavlovice u Přerova

Období realizace: 2012 Výše dotace: 839.160 Kč

Revitalizace obce Radvanice

Hezká veřejná prostranství – spokojenost občanů obce 
Pavlovice u Přerova
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Reg. č. 12/017/41200/164/001756

Reg. č. 12/017/41200/164/001770

Revitalizace veřejných prostranství obce Buk

Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov

Příjemce dotace: Obec Buk Místo realizace: Buk

Období realizace: 2013 Výše dotace: 823.200 Kč

Příjemce dotace: Obec Grymov Místo realizace: Grymov

Období realizace: 2013 Výše dotace: 247.398 Kč

V obci Buk provedli opravu pochůzí plo-

chy veřejného prostranství před vstupem 

do kulturního domu Vysazením jehlična-

tého stromu, umístěním laviček, stojanů

na kola a odpadkových košů v horním 

parku v obci, byl výrazně zvýšen komfort 

užívání a atraktivita lokality. V dolní části 

obce byla vysázena alej 20 stromů. Sou-

částí projektu bylo i pořízení bezdráto-

vého obecního rozhlasu a nákup křovi-

nořezu a malotraktoru s radlicí, kartáčem

a vlekem pro údržbu veřejných prostran-

ství v obci. 

Obec Grymov přistoupila k obnově 243 m 

chodníku na návsi. Chodníky byly vybu-

dovány počátkem 70. let minulého století 

a dávno již nevyhovovaly potřebám bez-

pečnosti obyvatel. V rámci úpravy chod-

níků došlo i k zúžení vozovky, což přispělo

ke zpomalení jízdy vozidel a větší bez-

pečnosti chodců. Současně bylo důstojně

upraveno okolí hlavní dominanty ná-

vsi, kaple sv. Jana Křtitele, kde se občané 

shromažďují během oslavy hodů, největ-

šího svátku obce.
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Reg. č. 12/017/41200/164/001764

Reg. č. 12/017/41200/164/001759

V obci Oprostovice byla v rámci úprav 

veřejných prostranství provedena re-

konstrukce zeleně v prostoru p.č. 69/1 

při Obecním úřadu a zároveň kulturní-

ho domu. Bylo provedeno vyfrézování 

pařezů po předchozí výsadbě, úplná re-

konstrukce trávníkových ploch, vysazeny 

stromy, keře a zamulčování. Plocha osa-

zena lavičkami a odpadkovými koši. Sou-

časně byla provedena obnova betonáže 

a nátěr sloupů veřejného osvětlení. Pro 

údržbu stromů a dřevin v obci byla zakoupena motorová pila.

Předmětem projektu obce Jezernice byla 

oprava místní komunikace III. třídy včetně 

rekonstrukce mostu přes Jezernický po-

tok, který je její nedílnou součástí. Dalším 

cílem byla obnova sadovnických úprav 

přilehlého veřejného prostranství, které 

je součástí centrálního prostoru zástavby 

obce, doplnění mobiliáře veřejného pro-

stranství (2 lavičky, odpadkový koš, stojan 

na kola, informační tabule). 

V rámci projektu byl zakoupen i profesi-

onální křovinořez nezbytný pro údržbu

zeleně veřejného prostranství obce.

Příjemce dotace: Obec Oprostovice Místo realizace: Oprostovice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 89. 653 Kč

Příjemce dotace: Obec Jezernice Místo realizace: Jezernice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 840. 000 Kč

Obnova zeleně u obecního úřadu v obci Oprostovice 
– návrh revitalizace 

Obnova místní komunikace III. třídy včetně opravy mostu 
přes potok a přilehlého veřejného prostranství 
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Reg. č. 13/019/41200/164/002409

Reg. č. 13/019/41200/164/002405

Obnova veřejných prostranství ulic Školní a Na návsi

Sobíšky – atrakti vnější místo pro život 

Příjemce dotace: Obec Radslavice Místo realizace: Radslavice

Období realizace: 2014 Výše dotace: 537.547 Kč

Příjemce dotace: Obec Sobíšky Místo realizace: Sobíšky

Období realizace: 2014 Výše dotace: 590.000 Kč

Projekt obce Radslavice spočíval v obno-

vě 400 m chodníku vč. 1 ks osvětlení po-

dél velice dopravně frekventované silnice 

II. třídy, která je významným dopravním 

tahem napojující východní část spádové-

ho území Přerova. 

Dále byly provedeny sadové úpravy a osa-

zení laviček, odpadkových košů a stoja-

nu na kola před mateřskou školou. Obec 

v rámci projektu zakoupila i křovinořez

a zametač chodníku. 

Obec Sobíšky usiluje o zamezení vysídlování a snaží se udržet mladé lidi ve vesnici.

Cílem projektu byla rekonstrukce a úpra-

va místní komunikace v délce 108 m,

která vykazovala značné nerovnosti a stá-

le hlubší a širší výmoly. Současně byla 

provedena úprava veřejného prostran-

ství vytvořením odpočinkového místa

s méně vzrostlou a více estetickou zelení. 

Na odpočinkové místo byly umístěny čty-

ři lavičky a jeden odpadkový koš. Pro kva-

litnější údržbu zeleně na veřejném pro-

stranství obce byl koupen křovinořez.

Fi
ch

e 
4 

 O
b

n
o

va
 a

 r
o

zv
o

j 
ve

sn
ic

 –
 v

eř
ej

n
á 

p
ro

st
ra

n
st

ví

21 21 



Reg. č. 09/008/41200/164/001046

Reg. č. 09/008/41200/164/001054
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V obci Pavlovice u Přerova byla díky pro-

jektu opravena část budovy 1. stupně ZŠ. 

Provedené stavební úpravy, které zajisti-

ly vytvoření požadovaného prostředí ve 

škole. Součástí budovy bývalo i zdravotní 

středisko. V těchto prostorách nyní vznik-

la nová učebna, do které byla přesunuta 

5. třída z budovy 2. stupně ZŠ a došlo tak 

k zlepšení koncepčnosti školního systé-

mu v Pavlovicích u Přerova. Změnou dis-

pozičního řešení vznikl nový zastřešený

a bezbariérový vstup do budovy, nové 

šatny pro žáky a dostatečně velká sborovna. Byla vyměněna okna a dveře, čímž se zajisti-

la úspora energií. 

STODOLA – místo, kde to žije je název projektu Římskokatolické farnosti v Pavlovicích 

u Přerova. Společně zde vytvořili příjemnou a vybavenou multifunkční klubovnu, kte-

rá slouží širší skupině uživatelů, má bez-

bariérový přístup pro vozíčkáře a nabízí

se zde řada aktivit pro děti a mládež. Klu-

bovna má přístup ze dvora, je propoje-

na s venkovním prostorem, kde se nachá-

zí i dětské hřiště. Díky projektu je možné 

uspokojit více klientů, žadatelů o před-

nášky a kurzy a pořádat tyto akce ve vět-

ší místnosti. Farnost získala i zázemí pro 

vaření a přípravu občerstvení na akcích. 

Projekt vytvořil nové prostory k setkávání

a přispěl tak k budování nových sociál-

ních kontaktů v regionu, snížení sociálního vyloučení matek s dětmi a seniorů, a pomohl

k osobnímu růstu a tvořivosti všech sociálních skupin.

Příjemce dotace: Obec Pavlovice u Přerova Místo realizace: Pavlovice u Přerova

Období realizace: 2010 Výše dotace: 1.605.959 Kč

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost 

Pavlovice u Přerova
Místo realizace: Pavlovice u Přerova

Období realizace: 2010- 2011 Výše dotace: 467.040 Kč

Obnova objektu 1. stupně ZŠ v Pavlovicích u Přerova                           

„STODOLA – místo, kde to žije!“
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   Reg. č. 09/008/41200/164/001087

Reg. č. 10/011/41200/164/002141

Stavební úpravy a přístavby střelnice v Radslavicích

Zřízení multi funkčních místnosti  na OÚ Radotí n

Příjemce dotace: Obec Radslavice Místo realizace: Radslavice

Období realizace: 2010 Výše dotace: 606.767 Kč

Příjemce dotace: Obec Radotín Místo realizace: Radotín

Období realizace: 2011 Výše dotace: 283.500 Kč
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V severovýchodní části obce Radslavice se 

nachází střelnice. Je to přízemní budova

v majetku obce, kterou využívá ke své čin-

nosti Střelecký klub Radslavice. Počátky 

sportovní střelby v Radslavicích se datují 

do padesátých let minulého století. 

Díky realizaci projektu bylo provedeno 

zvětšení zasedací místnosti, která slouží 

v zimních měsících k tréninkům střelby ze 

vzduchových zbraní. Vybudováním nové 

rampy u vstupu a bezbariérového WC byla budova zpřístupněna i pro tělesně postižené

občany. Předlážděním plochy střeliště došlo ke zvýšení bezpečnosti při pohybu po této 

ploše i při střelbě samotné. Žadatel rovněž vybudoval 3 nové místnosti skladů, čímž

získal prostory, kde budou moci členové Střeleckého klubu ukládat své potřeby.

Na obecním úřadě v Radotíně se nachází 

3 místnosti, které slouží k různým účelům: 

jako veřejná knihovna pro občany, kan-

celář starosty obce a zasedací místnost 

pro obecní zastupitelstvo, místnost s ve-

řejným přístupem k internetu, která slou-

ží zároveň jako kancelář pokladní a dále 

se zde nachází společenská místnost s ku-

chyňkou, kde se konají různé společenské 

a rodinné akce a veřejné schůze.

Při realizaci projektu byly vyměněny okna,

opraveny hlavní vchodové dveře a schody. Dále byla odhlučněna stěna v kuchyňce. Z dů-

vodů špatného odvětrávání v kuchyňce byla provedena oprava komína, který slouží k od-

sávání přebytečných par. 

Do knihovny byla zakoupena nová skříň, na chodbu odkládací stěna a pro konání besed 

byla pořízena audiovizuální technika. 
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  Reg. č. 10/011/41200/164/002143

Reg. č. 10/011/41200/164/002144

Projekt TJ Sokol Týn nad Bečvou spočí-

val v instalaci nových povrchových pod-

lah, obnově fasády (vnějších omítek)

a výměně oken. Realizací projektu se vy-

řešily primární nedostatky budovy, zne-

možňující její plné využití. Obnovil se

jediný prostor v obci sloužící k sportovní 

a společenské činnosti. Zrekonstruovaná 

Sokolovna nyní slouží jako halové spor-

tovní zázemí určené pro širokou veřejnost, 

které zkvalitňuje místní základní vybave-

ní a nabídku služeb v obci. Budova slouží nejen TJ Sokol, ale je k dispozici i pro další místní

spolky a zejména je využívána pro výuku tělesné výchovy ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, která 

nemá vlastní tělocvičnu. 

Sokolovna je jediným objektem v obci, kapacitně umožňujícím shromáždění většího po-

čtu občanů za účelem realizace společenských, sportovních, informačních a volnočaso-

vých akcí, zájmů a aktivit, je přirozeným interaktivním centrem obce Lazníky. Realizace

tohoto projektu přispěla k odvrácení 

hrozby dalšího poškozování objektu so-

kolovny, který by mohl dojít až do ha-

varijního stavu s následkem jeho uza-

vřen. V sokolovně byla opravena stře-

cha a stropu nad jevištěm poškozené-

ho zatékáním. Dále byla provedena

výměna oken a bylo pořízeno nové vnitř-

ní vybavení. Nyní mohou všechny akce 

probíhat v mnohem příjemnějším a este-

tičtějším prostředí než dosud. 

Příjemce dotace: Tělocvičná Jednota 

Sokol Týn nad Bečvou
Místo realizace: Týn nad Bečvou

Období realizace: 2011 Výše dotace: 899.640 Kč

Příjemce dotace: Obec Lazníky Místo realizace: Lazníky

Období realizace: 2011 Výše dotace: 462.693 Kč

Rekonstrukce sokolovny v Týně nad Bečvou 

Obnova víceúčelového zařízení Sokolovna Lazníky, I. etapa
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  Reg. č. 10/011/41200/164/002145

Reg. č. 10/011/41200/164/002148

Oživení tradic Záhoří – místní partnerství pro rozvoj 
obce Veselíčko a regionu lipenského Záhoří 

Rekonstrukce požární zbrojnice

Příjemce dotace: Záhoří, o. s. Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2011 Výše dotace: 145.200 Kč

Příjemce dotace: Obec Osek nad Bečvou Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2011 Výše dotace: 418.256 Kč

V minulosti v obci působil lidový soubor

písní a tanců, který se věnoval folkloru

Záhoří. Obsahem projektu bylo pořízení

lidových záhorských krojů tak, aby byly

připomínány a uchovávány tradice regio-

nu. Na tyto akce navázal sběr písní a v sou-

časné době je vydáno několik publikací

s tematikou Záhoří. Tento projekt byl roz-

dělen do dvou aktivit. První aktivita s názvem Pořízení záhorských krojů spočívala ve sběru 

podkladů od obyvatel obce a regionu. Následovala pracovní schůzka s odborníky a po-

řízení 28 ks záhorských krojů. Druhou aktivitou byl rozvoj spolupráce a uspořádaní mini-

málně jedné nové akce s představením krojů. Projekt přispěl k rozvoji a podpoře tradič-

ních činnosti a k zavedení nové aktivity rozvíjející kulturní a společensky život v regionu. 

Obec Osek nad Bečvou má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad 

Bečvou JPO III. Budova požární zbrojnice byla postavena v roce 1982. Průběžně zde by-

ly prováděny potřebné částečné opravy

z rozpočtu obce, např. oprava plynové in-

stalace, výměna vrat a oprava střechy. 

V roce 2010 byl zpracován návrh potřeb-

ných stavebních úprav s cílem minimali-

zace tepelných ztrát při využívání budo-

vy. Pro zlepšení tepelné izolace se pro-

vedlo zastropení 2. nadzemního podlaží

formou závěsného stropního podhledu 

s tepelnou izolací a výměna nevyhovu-

jících oken a vstupních dveří za plastová

s odpovídajícími tepelně izolačními vlast-

nostmi. Dále byly provedeny potřebné 

opravy omítek v celé budově a také obnova obkladů a dlažeb v prostorách sociálního

zázemí budovy.
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Reg. č. 10/011/41200/164/002153

Reg. č. 11/014/41200/164/001739

TJ Sokol Dolní Újezd je aktivní spolek,

který umožňuje občanům obce sportov-

ní i společenské vyžití. V rámci tohoto

projektu se zaměřil na dvě aktivity. Pro

všechny návštěvníky sokolských akcí by-

lo vybudováno kryté venkovní poseze-

ní, nabízející místo k občerstvení a od-

počinku. Pergola s posezením je využí-

vána především v rámci větších sportov-

ních, kulturních a jiných společenských 

akcí. Ša na domácích fotbalistů, jenž má

největší rozměry slouží také jako klu-

bovna pro místní spolky a žáky ZŠ. Je zde proto k dispozici audiovizuální technika

pro pořádání školních přednášek, sportovních či jiných výukových programů. Tato te-

chnika je využívána také při školních besídkách či při spolkových schůzích.

Cílem tohoto projektu byla kompletní

obnova zázemí Kulturního Domu v obci 

Soběchleby. Rekonstrukce zahrnovala

obnovu jeviště, WC ve vestibulu i u je-

viště, šatny jeviště, klubovny pod jeviš-

těm, schodů, skladu a šatny pro veřej-

nost. Pro údržbu a úklid podlahových 

ploch byl pořízen brousící a leštící stroj 

včetně doplňků. Poté následovalo zabu-

dování oken, obezdění záchodových mís, 

zabudování vodovodních rozvodů a od-

padů, oprava topení, osazení zárubní

a dveří, oprava elektroinstalace a osvětlení, provedení omítek, montáž keramické dlažby

a provedení nátěrů a výmalby prostor.

Příjemce dotace: Tělovýchovná Jednota 

Sokol Dolní Újezd
Místo realizace: Dolní Újezd

Období realizace: 2011 Výše dotace: 283.020 Kč

Příjemce dotace: Obec Soběchleby Místo realizace: Soběchleby

Období realizace: 20112 Výše dotace: 604.576 Kč

Nové zázemí pro sportovní a spolkové akti vity v obci Dolní Újezd

Oprava zázemí KD Soběchleby 2011
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Reg. č. 11/014/41200/164/001740

 Reg. č. 11/014/41200/164/001741

Vytápění víceúčelové budovy – centrum volného času

Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou

Příjemce dotace: Obec Tučín Místo realizace: Tučín

Období realizace: 2012- 2013 Výše dotace: 839.877 Kč

Příjemce dotace: Obec Týn nad Bečvou Místo realizace: Týn nad Bečvou

Období realizace: 2012 Výše dotace: 839.160 Kč

Víceúčelová budova obecního úřadu v obci Tučín je hojně využívána pro aktivity spol-

ků, veřejnosti, dětí i mládeže jako cent-

rum pro volný čas. V době konání plesů, 

či jiných hromadných akcí nebylo možné 

využití společenských prostor pro ostat-

ní případné zájemce. Vhodné prosto-

ry byly v suterénu objektu. Obec zde již

v minulých letech opravila sociální zaříze-

ní a sprchu, ale z důvodu absence topení 

nebylo možné tyto prostory využívat celo-

ročně. Proto se obec rozhodla zrekonstruo-

vat ústřední topení v celé budově a ve 

stávajících nevytápěných prostorách pro-

vést úpravy a vybudovat nové topení. Tím se rozšířila možnost využití prostor OÚ pro spol-

kové aktivity nezávisle na ostatních akcích v budově. 

Školní budova prošla v roce 2007 rekon-

strukcí. Ke školní budově přiléhá školní 

dvůr a školní zahrada. Zvláště uzavřený 

školní dvůr je místem, kde tráví svůj volný 

čas děti a žáci místní MŠ a ZŠ nejen o pře-

stávkách, ve výuce, ale i ve školní družině. 

V rámci rekonstrukce zde byla vybudová-

na venkovní učebna, dvůr byl osazen her-

ními prvky, lavičkami a zelení, nad písko-

viště byla umístěna stahovací markýza

a část dvora je nyní asfaltová a slouží jako 

plocha pro malování křídami či pro pro-

jížďky na koloběžkách nebo odrážedlech. 

Plocha dvora působí esteticky a pro děti je to ideální bezpečné prostředí pro hry a vyučo-

vání pod širým nebem. 
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Reg. č. 11/014/41200/164/001743

 Reg. č. 11/014/41200/164/001744

CPR Ráj již řadu let organizuje s podporou obce pro-

rodinné aktivity v Pavlovicích u Přerova. Sídlí na míst-

ní faře, která centru poskytuje potřebné zázemí. Jeho 

projekt byl zaměřen na vytvoření dvou bezpečných 

hracích ploch ve venkovním areálu farního dvora

v Pavlovicích u Přerova pro děti a mládež a rodiče

s dětmi, kteří se zúčastňují různých programů CPR 

Ráj a partnerských organizací. Součástí záměru bylo 

pořízení mobilního venkovního posezení, zaclonění 

hracích ploch a velkého pískoviště a krytí pískoviště. 

Dále centrum pořídilo pro děti díky projektu venkovní 

trampolíny, mobilní minigolfovou dráhu, soubor ven-

kovních zahradních her, sportovních pomůcek, dět-

ských hraček na pískoviště a zahradu a soubor desko-

vých logických a vzdělávacích her. V neposlední řadě 

došlo k nákupu dataprojektoru, závěsné sklokeramic-

ké tabule a megafonu, který si děti velmi oblíbily.

Kulturní dům v Dolním Újezdě je jedi-

ným vhodným prostorem, který slouží 

ke sportovním a kulturním aktivitám ob-

čanů. Mimo kulturních a společenských 

akcí je budova využívána i ZŠ pro výu-

ku tělesné výchovy, TJ Sokolem pro zim-

ní přípravu fotbalových družstev a také 

mužstvy stolního tenisu. Dále se zde na-

chází klubovna pro mládež. V rámci mo-

dernizace byla provedena rekonstrukce 

elektroinstalace a osvětlení, montáž no-

vých radiátorů a výměna oken a vstup-

ních dveří.

Příjemce dotace: Centrum pro rodinu Raj o. s. Místo realizace: Pavlovice u Přerova

Období realizace: 2012 Výše dotace: 343.896 Kč

Příjemce dotace: Obec Dolní Újezd Místo realizace: Dolní Újezd

Období realizace: 2012 Výše dotace: 828.240 Kč

Hrou a pohybem – nudit se nebudem

Modernizace kulturního domu v Dolním Újezdě
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Reg. č. 12/017/41200/164/001780

 Reg. č. 12/017/41200/164/001792

Vybavení školní kuchyně v ZŠ Radslavice

Úprava areálu výleti ště v Žákovicích

Příjemce dotace: Základní škola 

a Slaměníkova mateřská škola Radslavice
Místo realizace: Radslavice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 812.683 Kč

Příjemce dotace: Obec Žákovice Místo realizace: Žákovice

Období realizace: 2013 Výše dotace: 172.411 Kč

Původní vybavení ŠJ bylo staré v průmě-

ru 25 let a neodpovídalo pracovním ani 

hygienickým předpisům pro školní stra-

vování. Realizace projektu vyřešila pro-

blém špatného technického stavu školní 

kuchyně a zabezpečila odpovídající pra-

covní i hygienické podmínky pro přípra-

vu jídel jak pro děti SMŠ, tak i pro žáky

a pedagogické pracovníky Základní školy, 

seniory a sociálně potřebné občany Rad-

slavic. 

V rámci projektu byla provedena celková

modernizace prostor školní jídelny a jejího vybavení (plynový sporák, pánev a varná

stolička, el. konvektomat, el. mycí stroj, stolní nádobí, el. universální kuchyňský robot,

el. výdejní ohřívací vozík, pracovní nerez stoly a regály, digitální váhy, el. chladící a mrazí-

cí skříně a další vybavení).

Na výletišti u myslivecké chaty byly insta-

lovány lavičky a stoly, pod kterými nebyla 

zpevněná plocha. Stav laviček i stolů byl 

nevyhovující. V případě deště zde neby-

lo z důvodu nezpevněných ploch zde po-

řádat akce. Přístřešek pro muzikanty a vy-

stupující se rozpadal. 

Projekt spočíval v položení 114 m2 beto-

nové zámkové dlažby a osazení 19 ks za-

hradních setů levice a stůl pod altány. 

Dále byla provedena oprava stávajícího 

přístřešku pro muzikanty - odstranění stá-

vající krytiny, položení nové krytiny, opra-

va vnějších omítek a 6 ks schodů včetně vymalování.
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Reg. č. 12/017/41200/164/001785

 Reg. č. 12/017/41200/164/001795

Budova šaten byla postavena v r. 1962 

-1964 a jejímu stáří odpovídal také její stav

- poškozená střecha (při silném dešti za-

téká), vybavení místností - zastaralé a po-

škozené židle, stoly a lavice, původní ne-

vyhovující elektroinstalace, sprchy, WC, 

obklady a dlažby, chybí rozvod vody, zte-

řelá nedovírající okna a dveře. 

Díky realizaci projektu byly zrekonstruo-

vány prostory o rozloze 17,1 m x 9,5 m 

(zachován stávající půdorys), zabudová-

na nová okna - 10 ks a přebudovány vnitř-

ní prostory šaten - 4 šatny pro hráče a rozhodčí vč. sprch a WC, klubovna, sklad, a bylo

pořízeno i vnitřní vybavení šaten (4 ks lavic, 35 ks židlí, 10 ks stolů). Vybudované moderní 

prostory splňují svůj účel v podmínkách odpovídajících dnešní době.

Tento projekt má návaznost na dosud 

provedené opravy a úpravy fasády bu-

dovy a dlážděného vchodu ze strany uli-

ce, kde sídlí mateřská škola a obecní úřad.

V rámci projektu byla provedena oprava 

fasády o ploše 315m2, oprava zídky o plo-

še 64m2 a umístění 3 ks kovových (mag-

netických) psacích tabulí o rozměrech 

150x100cm na opravenou plochu zdi, dá-

le okapového chodníku u této zídky o cel-

kové ploše 11.2 m2. V prostorách dvora 

byla zřízena venkovní učebna a byla zde 

umístěna buková kláda pro sezení v délce 3m se čtyřmi opěrnými body. Předlážděním 

235m2 plochy byla dokončena celková oprava a sjednocení vzhledu zpevněných ploch 

dvora, zlepšila se pochůznost a proveditelnost údržby.

Příjemce dotace: Tělovýchovná jednota 

Sokol Soběchleby
Místo realizace: Soběchleby

Období realizace: 2013 Výše dotace: 806.430 Kč

Příjemce dotace: MŠ Buk, příspěvková

organizace
Místo realizace: Buk

Období realizace: 2013 Výše dotace: 607.206 Kč

Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby 

Revitalizace areálu mateřské školy v obci Buk
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Reg. č. 12/017/41200/164/001799

 Reg. č. 13/019/41200/164/002404

Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice Lhota – výměna oken 
a dveří 

Obnova Domu zahrádkářů

Příjemce dotace: Obec Lhota Místo realizace: Lhota

Období realizace: 2013 Výše dotace: 376.601 Kč

Příjemce dotace: Obec Sušice Místo realizace: Sušice

Období realizace: 2014 Výše dotace: 637.019 Kč

Projekt obce Lhota řešil 1. fázi rekonstruk-

ce objektu kulturního domu a hasičské 

zbrojnice. Stávající dřevěná okna, vcho-

dové dveře a výplně na schodišti byla vy-

měněna za plastová, včetně výměny vnitř-

ních parapetů a dodávky a montáže žalu-

zií na sále KD a ve školící místnosti. 

Realizace této investice umožnila sníže-

ní nákladů na vytápění objektu a zvýše-

ní komfortu při jeho využívání. Vznikly tak 

podmínky pro širší využití objektu a pro 

přesun některých společensko-kulturních 

a sportovních aktivit z prostorů objektu obecního úřadu č. p. 63.

Dům zahrádkářů v Sušicích byl postaven 

v roce 1980. Tato budova je jediný ob-

jekt v majetku obce, kde se mohou konat 

různé společenské, kulturní a sportovní 

akce, zasedání zastupitelstva a schůzová 

činnost spolků. 

Projekt spočíval v celkovém zateplení bu-

dovy vč. nové fasády a plastových oken 

a dveří, výměně svodu, odstranění sta-

rých svítidel a instalace nového osvětle-

ní v sále, kuchyňce, chodbě a venkovního 

osvětlení nad vstupem, obnova podlahy v chodbě a kuchyňce na PVC. 
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Reg. č. 13/019/41200/164/002403

 Reg. č. 13/019/41200/164/002402

V obci funguje několik velmi činných 

spolků a neformálních skupin, které pra-

cují s dětmi a mládeží a zapojují je v rám-

ci volnočasových aktivit do zájmových 

kroužků. Ke svým aktivitám využívají inte-

riér kulturního domu, klubovnu obecního 

úřadu a exteriérové plochy sportovního 

areálu tvořeného dnes fotbalovým hřiš-

těm, šatnami Tělovýchovné jednoty a ví-

ceúčelovým hřištěm. 

TJ Sokol Žákovice se díky realizaci tohoto 

projektu podařilo zrekonstruovat sprchy 

a dovybavit budovu šaten nábytkem. Objekt je využíván jako zázemí pro všechny akce 

konané na hřištích, zejména akce TJ Žákovice (kopaná, fl orbal, basketbal), spolku zvané-

ho PLŠI (děti ve věku 3 až 13 let na hřišti nacvičují břišní tance, učí se angličtinu) a dalších 

neformálních skupin.

Předmětem projektu byla obnova vzhledu a zlepšení funkčnosti budovy hasičské zbroj-

nice ve Veselíčku. Byla provedena výměna oken, vstupních dveří, vrat, okapů, rýn, ople-

chování a obnova fasády. Díky realizaci projektu se zlepšil tak vzhled budovy i celého 

veřejného prostranství. Zateplení se pro-

jeví na úspoře energie potřebné k vytá-

pění objektu.   

Akce byla naplánovaná stavebně tak, aby 

byl objekt hasičárny modernizován do 

doby oslav 100 let výročí založení SDH, 

které se uskutečnilo v červnu roku 2014. 

Nyní bude následovat obnova vnitřního 

vybavení - společenské místnosti, kuchy-

ně a toalet, které budou více sloužit k jed-

náním členů SDH, okrskových schůzím ha-

sičů, jednání dalších místních spolků a nejrůznějším školením.

Příjemce dotace: TJ Žákovice Místo realizace: Žákovice

Období realizace: 2014 Výše dotace: 244.608 Kč

Příjemce dotace: SDH Veselíčko Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2014 Výše dotace: 198.240 Kč

Obnova šaten TJ Sokol Žákovice 

Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení
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Reg. č. 13/019/41200/164/002401

 Reg. č. 13/019/41200/164/002400

Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby 

Hlinsko – stavební úprava a nadstavba víceúčelové budovy
na sportovně kulturní centrum

Příjemce dotace: ZŠ a MŠ Soběchleby Místo realizace: Soběchleby

Období realizace: 2014 Výše dotace: 345.779 Kč

Příjemce dotace: Obec Hlinsko Místo realizace: Hlinsko

Období realizace: 2014 Výše dotace: 840.000 Kč

Objekt tělocvičny je součástí souboru budov Základní školy a Mateřské školy Soběchleby. 

Vytápění bylo zastaralé a z hlediska své-

ho stáří a opotřebení již ve špatném tech-

nickém stavu. Předmětem projektu byla 

obnova plynového vytápění tělocvičny 

osazením 4 ks plynových zářičů o výkonu

30 kW pro ohřev sportovní plochy. Tělo-

cvična je základní školou využívaná od 

ranních hodin až do večera, kdy ji využíva-

jí doplňkově také místní spolky. Přístupo-

vý chodník k tělocvičně byl neosvětlený. 

Hrozilo zde případně i zranění příchozích 

cvičenců do objektu tělocvičny. Žadatel 

proto v rámci projektu provedl i osazení 3 ks solárních svítidel nad přístupový chodník.

Klíčovým místem pro všechny obyvatele obce Hlinsko je víceúčelová budova (bývalá ško-

la) a její bezprostřední okolí, kde se nachází dětské hřiště a kryté posezení. V objektu se 

nachází tělocvična, kde bylo fi tness vy-

bavení a stoly pro stolní tenis. Tělocvična 

byla využívána i pro kulturní a společen-

ské akce, což vyžadovalo neustálé stěho-

vání cvičebního nářadí. 

Díky realizaci projektu bylo zrekonstru-

ováno podkroví, do něhož byl přesunut 

stolní tenis i fi tness. Zřízené sportovní 

centrum je uzpůsobené pro potřeby dětí 

a mládeže, pro něž je centrum především 

vytvářeno. Fi
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Reg. č. 09/008/41200/164/001097
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V obci Lhota a jejím blízkém okolí se nachází 5 památek místního kulturního významu, 

které jsou její neodmyslitelnou částí, dotváří její charakter a jsou jejími dominantami. 

Jedná se o kapli sv. Václava, sousoší Crila

a Metoděje, dva kamenné kříže z roku 

1868 a 1910 a památník padlých. Obec 

Lhota si nechala vypracovat odborné po-

souzení jejich stavu a vytvořila si plán ob-

novy památek.

Prvním krokem byla odborná obnova nej-

starší památky v obci, kamenného kříže

z roku 1868, a památníku padlých z I. a II. 

světové války, který stojí v bezprostřed-

ní blízkosti kříže. V návaznosti na restau-

rátorské práce byla provedena rovněž

sadová úprava okolí.

Na území obce Veselíčko se nachází jedinečné místo - areál zámku, který je evidován ve 

státním seznamu kulturních památek. Součástí areálu zámku je bývalá okrasná zahrada

a park. Zámecký park ve Veselíčku byl založen na přelomu 19. a 20. století, avšak jeho

počátky sahají až do poloviny 16. století. Celý zámecký areál, zejména park, prošel dlou-

hodobým vývojem postupného chátrání a ob-

novy. Obec zde již v minulosti realizovala jiné

projekty směřující k návratu do původní po-

doby.

Cílem projektu byla obnova původní vodní 

plochy v parku. Při studiu archiválií zámecké-

ho areálu bylo zjištěno, že na místě označeném

v katastrální mapě se původně nacházela vod-

ní plocha – rybník s malým ostrůvkem. Díky tomuto projektu byla vodní plocha obnovena

a obec získala nové místo, kde jsou pořádány různé kulturně společenské akce.

Příjemce dotace: Obec Lhota Místo realizace: Lhota

Období realizace: 2010 Výše dotace: 179.902 Kč

Příjemce dotace: Obec Veselíčko Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2010 Výše dotace: 562.483 Kč

Obnova Kamenného kříže z roku 1868 a Památníku padlých 
v obci Lhota 

Obnova vodní plochy v zámeckém parku 
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Reg. č. 10/011/41200/164/002156

Reg. č. 10/011/41200/164/002160

Restaurování sochy Panny Marie a sochy sv. Máří Magdalény 

Obnova sousoší Cyrila a Metoděje v obci Lhota 

Příjemce dotace: Obec Radslavice Místo realizace: Radslavice

Období realizace: 2011 Výše dotace: 225.624 Kč

Příjemce dotace: Obec Lhota Místo realizace: Lhota

Období realizace: 2011 Výše dotace: 237.468 Kč
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Barokní sochy Panny Marie a sv. Máří Magdaleny pochází

z roku 1868 a jejich zhotovitelem je Antonín Tomáš Beck z Kro-

měříže. Obě sochy byly původně umístěny u kaple sv. Floriána 

a v roce 1938 byly přemístěny ke kostelu sv. Josefa, kde se na-

chází v současné době. 

Sochy s podstavci byly poškozeny již samotným přemístěním 

v roce 1938. Ulomené části pak byly dotmeleny cementem. 

Hlava M. Magdaleny byla ulomena a následné zčepování pro-

vedeno nekvalitně, takže čep zkorodoval a roztrhl krk. Sochy 

byly zrestaurovány v roce 1999 V roce 2009 pak bylo na zákla-

dě žádosti obce provedeno opětovné posouzení stavu soch

se závěrem, že je nutné památku podrobit dalšímu restaurá-

torskému zásahu. Realizace projektu zcela vyřešila problém 

havarijního stavu obou soch a umožnil jejich zachování v následujících min. 10-ti letech. 

Sousoší Cyrila a Metoděje se nachází cca 350 m před obcí Lhota na křižovatce komunika-

ce II/437 Lhota - Bystřice pod Hostýnem 

a vedlejší komunikace směr Paršovice, po 

její levé straně (směr Lhota). Taktéž se jed-

ná o křižovatku cyklotras č. 5035 a č. 6035. 

Je to jedna z nejexponovanějších lokalit 

obce ve vztahu k turistům a cykloturis-

tům a v návaznosti na komunikační trasy, 

polohu vůči Helfštýnu, atd. Sousoší Cyrila 

a Metoděje zde má své dominantní místo.

Stav památky byl havarijní a bylo nutné 

podniknout bezodkladné kroky k její zá-

chraně. Celé sousoší bylo zbaveno nevhodných předchozích nátěrů a kámen byl zrestau-

rován a zakonzervován. Sousoší získalo nový kříž a sokl byl opraven. V okolí obec proved-

la sadové úpravy a umístila zde odpočívku pro cyklisty.
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Reg. č. 11/014/41200/164/001746
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Folklórní soubor Záhorská muzika usiluje o oži-

vení tradic Záhoří. V rámci 5. fi che si soubor po-

řídil nové kroje, aby byly připomínány a ucho-

vávány tradice regionu. V minulosti v obci Vese-

líčko totiž působil lidový soubor písní a tanců, 

který se věnoval folkloru celého Záhoří. Na tyto 

akce navázal sběr písní a v současné době je vy-

dáno několik publikací s tematikou Záhoří. 

Předmětem projektu bylo natočení a vydání hu-

debního CD cimbálové muziky „Záhorská muzi-

ka“. První CD vydala v roce 2006. Od té doby má 

ve svém repertoáru řadu dalších lidových písní, 

které je potřeba zaznamenat pro uchování a roz-

voj tradic regionu.

Kaple sv. Filipa a Jakuba byla vybudována v roce 

1899 a vysvěcena v roce 1902. Z těchto let pochá-

zí i převážná většina vybavení interiéru. V roce 1988 

došlo k drobným úpravám a to k vydláždění podla-

hy, oprava výmalby, osazení lustru a lavic. Tato kaple 

byla ve značně špatném stavebně technickém stavu. 

Obec proto přistoupila k její opravě, která spočívala 

ve výměně čtyř kusů oken, předláždění plochy před 

kaplí, odvedení vlhkosti od vnější zdi a v provedení 

vnitřní sanační omítky.

Nutnost obnovy této kaple byla v potřebnosti zacho-

vat tuto památku místního významu, aby mohla být 

zachovaná a využívaná i nadále nejen současnými 

ale i budoucími generacemi. Obnovou kaple došlo 

k zatraktivnění území obce, jelikož se jedná o místní 

kulturní dominantu.

Příjemce dotace: Záhoří, o.s. Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2011 Výše dotace: 140.800 Kč

Příjemce dotace: Obec Oldřichov Místo realizace: Oldřichov

Období realizace: 2012 Výše dotace: 193.021 Kč

Oživení tradic Záhoří – nové hudební album folklórního
souboru Záhorská muzika 

Obnova kaple sv. Filipa a Jakuba v Oldřichově 

36 36 
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Reg. č. 13/019/41200/164/002398

Obnova kaple v Prusínkách 

Muzeum Záhoří 

Příjemce dotace: Obec Pavlovice u Přerova Místo realizace: Prusínky

Období realizace: 2014 Výše dotace: 445.485 Kč

Příjemce dotace: Obec Veselíčko Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2014 Výše dotace: 485.919 Kč
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Kaple se nachází v centrální části území místní části Prusínky obce Pavlovice u Přerova,

v zastavěném území obce. Místní ji nazý-

vají zvoničkou, protože je uvnitř funkční 

zvon. Kaple není zapsaná v seznamu kul-

turních památek, ale patří mezi památky

místního významu, které se obec snaží po-

stupně obnovovat tak, aby bylo zachováno

toto kulturní dědictví po další generace.

Projekt zahrnuje výměnu krovu a střechy 

kaple včetně klempířských prvků, výměnu 

stávající stropní konstrukce mezi I. a II. NP, 

odvlhčení objektu a výměnu výplní otvo-

rů. Dále byla řešena fasáda, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a betonové dlažby kolem 

objektu. V interiéru byly nainstalovány vitríny pro stálou expozici včetně vnitřního solární-

ho osvětlení vitrín. Solárního svítidlo bylo umístěno i nad vstup.

Obec má bohaté lidové tradice. Z místa pocházely sběratelky lidových písní, které vyda-

ly mj. publikace Záhorský zpěvník a Záhorské tance. V minulosti v obci působil Záhorský 

soubor písní a tanců, který vystupoval po celém světě, však pozvolna skončil s prostupu-

jící normalizací, aby v osmdesátých letech zanikl úplně. V posledních pěti letech se nově 

založené o.s. Záhoří snaží oživit lidové tradice pořádáním kulturních akcí. Obec tyto aktivi-

ty maximálně podporuje.

Předmětem projektu bylo vytvoření Muzea Záho-

ří - expozice historie obce a tradic národopisné ob-

lasti Záhoří. Muzeum sídlí v části objektu Na ko-

várně a je tvořeno 3 výstavními prostorami s užit-

nou plochou 85,6 m2. Pořídilo se základní materiál-

ní vybavení - recepční pult, prosklené vitríny a pro-

sklené nástěnné police. Součástí projektu bylo i vy-

pracování vstupní studie využití a soupis kulturní-

ho dědictví oblasti lipenského Záhoří (v obcích regionu MAS Moravská brána) pro prezen-

taci v expozici Muzea Záhoří a základní propagační publikace o Záhoří a muzeu v obci.

37 37 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

na období 2014-2020
Metoda LEADER, která prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých dvaceti let, je v pro-

gramovacím období 2014–2020 součástí Komunitně vedeného místního rozvoje. Slogan MAS

Moravská brána „Otevřeně pro rozvoj regionu“ doplnilo motto strategie „Společně v pohy-

bu“, které symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie je přístup „odzdola nahoru“ kladoucí důraz na přímou spo-

lupráci veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu. Obyvatelé nebo uživatelé 

území mají možnost aktivního zapojení do plánovacích procesů a podílet se na rozvoji území. Ko-

munitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální 

a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na vytváření nových 

myšlenek. Podporuje společné zavádění efektivních a často zcela netradičních nápadů do praxe 

a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Role MAS Moravská brána v letech 2014–2020
 • hlavní kontaktní místo pro žadatele o dotaci

 • partner centrálních řídících orgánů zajišťující vyhlašování výzev, hodnocení, výběr, mo-

  nitorování, provádění plateb a kontrolu projektů u vybraných opatření Operačního pro-

  gramu Zaměstnanost, IROP a Programu rozvoje venkova

 • partner žadatelů a příjemců podpory poskytující základní informace a podporu pro pří-

  jemce dotace

 • realizátor vlastních projektů MAS

 • animátor spolupráce mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem

 • motor rozvoje území

Mise MAS Moravská brána v letech 2014–2020
 • zná svůj region

 • efektivně rozděluje peníze na projekty 

 • spolupráce přesahuje hranice regionu

 • poskytuje poradenské služby o dotačních programech, pomáhá s realizací

 • je otevřená změnám, transparentní a informující veřejnost

Vize
MAS Moravská brána je silným a prosperujícím regionem, založeným na přírodním poten-

ciálu a kulturním dědictví předcházejících generací. Region je zajímavou hospodářskou lo-

kalitou s novými pracovními příležitostmi a postavený na drobném, malém a středním pod-

nikání. Posiluje se zde místní produkce a zavádí se nové technologie a služby.

Moravská brána je dobrým místem, kde chtějí lidé žít, pracovat, vzdělávat se a bavit, i vyhle-

dávanou turistickou destinací s bohatou nabídkou atraktivit a odpovídající nabídkou kvalit-

ních služeb. K tomu napomáhá zlepšující se úroveň vybavenosti a vzhledu obcí, zachovávání 

kulturního a přírodního dědictví a pestrá nabídka kulturních a společenských akcí.

MAS Moravská brána je dobrým pomocníkem svých členů a místních aktérů, i spolehlivým 

partnerem na regionální a mezinárodní úrovni, který se cítí doma na Moravě, ale i v Evrop-

ské unii.

Co bude dál…
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MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest priorit-

ních oblastí, které řeší problémové okruhy.

Priority strategie MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD 2014 - 2020

1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 

1.1 Podpora cykloturistiky, inline sportu a turistiky 

1.2 Uchovávání kulturního dědictví regionu 

1.3 Zlepšení nabídky cestovního ruchu 

1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit 

2. Zlepšování technické infrastruktury a životního prostředí 

2.1 Zajištění kvalitní vodohospodářské infrastruktury 

2.2 Ochrana přírody, krajiny a péče o zeleň 

2.3 Zlepšení nakládání s odpady 

2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu 

3. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově  

3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 

3.2 Podpora zemědělství 

3.3 Podpora zaměstnanosti

4. Budování zázemí pro obyvatele obcí 

4.1 Zlepšení vzhledu obcí 

4.2 Modernizace a výstavba veřejných budov 

4.3 Podpora bytové výstavby

4.4 Zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity 

4.5 Vytváření a aktualizace územních a strategických plánů

4.6 Krizové řízení 

5. Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb 

5.1 Podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 

5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících  

5.3 Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase 

6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství  

6.1 Zajištění managementu rozvoje místního partnerství MAS 

6.2 Rozvoj meziobecní spolupráce 

6.3 Zajištění činnosti svazků obcí 

6.4 Projekty spolupráce typu LEADER 

6.5 Společné projekty MAS, přeshraniční spolupráce

Finanční zdroje
MAS bude v následujících letech usilovat o naplnění své strategie. K tomu bude nezbytné zajis-

tit maximální využití možností čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů

a současně se zaměřit i na národní zdroje, tedy rozpočty ČR a Olomouckého kraje. 

Nedílnou součástí fi nancování projektů však zůstanou vlastní zdroje žadatele. Nejvyšší míru spo-

luúčasti mohou jako dosud očekávat podnikatelé, v případě obcí a neziskových organizací však 

dotace mohou dosáhnout až 95% uznatelných nákladů projektu.

MAS je připravena podpořit žadatele ze svého území. Nabízí možnost konzultací vašich

projektových záměrů a pomoc s jejich zacílením na dotační programy.
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Schéma implementace SCLLD MAS Moravská brána 2014-2020 
 

 

 

Integrované projekty  

 p ednostn  podporovány tzv. integrované projekty

 

MAS bude intenzivn  rozvíjet spolupráci mezi žadateli vedoucí k tvorb  integrovaných projekt .

Integrované projekty 
V následujícím období budou přednostně podporovány tzv. integrované projekty. Jedná

se o projekty více žadatelů, kteří namísto realizace několika totožných či podobných projektů vy-

tvoří jediný, který bude realizován na větším území. Příkladem takového typu projektů může být 

např. společný projekt několika obcí na výstavbu sběrného dvora, který budou využívat obča-

né zapojených obcí. Obce se spolupodílí na provozních nákladech, objem vytříděného odpadu

je dostatečně vysoký, aby bylo možné získat dobrou cenu za jeho likvidaci. Společný projekt při-

nese novou službu občanům a současně úsporu pro obecní rozpočty. Dalším typem integrova-

ných projektů jsou projekty jednoho žadatele, na nějž bezprostředně navazuje další, který s prv-

ním bezprostředně souvisí. Příkladem pak může být projekt školy, která nejprve zmodernizuje 

budovu a vybavení a následně zde realizuje projekt pro rozšíření výuky, který dříve pořízené vyba-

vení využívá – např. vybudování dílen následované projektem na podporu technického vzdělá-

vání.

Smyslem integrovaných projektů je zabránit duplicitě aktivit, kdy několik žadatelů v relativní blíz-

kosti realizuje stejný či podobný projekt a následně díky nízkému využití řeší problém udržitel-

nosti provozu a současně umožnit dosáhnout úspor v řízení projektu, či nižší cenu díky většímu 

množství poptávaného vybavení či služeb. Tyto projekty přináší možnost smysluplného a efek-

tivního rozvoje.

MAS bude intenzivně rozvíjet spolupráci mezi žadateli vedoucí k tvorbě integrovaných 
projektů.

Schéma implementace SCLLD MAS Moravská brána 2014-2020

PS – pracovní skupina

PRV Program rozvoje venkova, PS CZ-PL Ppřeshraniční spolupráce ČR – Polsko, Operační program (OP) výzkum, vývoj, vzdělávání, OP zaměstnanost, 

Integrovaný regionální operační program, OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP životní prostředí, OP technická podpora



Získejte dotace prostřednictvím MAS Moravská brána 
V následujících letech bude MAS stejně jako dosud vyhlašovat vlastní výzvy pro žadatele o do-
taci z území MAS Moravská brána, na něž bude čerpat prostředky z Integrovaného regionálního
operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.

Kdo může žádat?
Vhodným žadatelem je obec nebo její příspěvková organizace, nezisková organizace, podnika-
telský subjekt nebo fyzická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Moravská brána. 
Konkrétní typ žadatele se může v jednotlivých výzvách lišit. 
Žadatel musí být připraven projekt 100% předfi nancovat.

Jak začít?
1. sepište si váš záměr, nápad, plán a vytvořte si ucelený předmět projektu 
2. konzultujte váš záměr v kanceláři MAS 
 - způsobilé výdaje – vhodnost a podmínky fi nancování 
 - místo realizace 
 - hodnota projektu a další náklady na projekt (příprava, výběrové řízení, stavební řízení) 
 - vlastnické vztahy k projektu, partnerství, zvážení možnosti realizovat integrovaný projekt
3. zjistěte si informace o aktuálních a plánovaných výzvách, registrujte se a nechte se informovat
4. připravte a podejte svůj projekt  
 - žádost o dotaci 
 - povinné a nepovinné přílohy (dle pokynů v textu Výzvy) 
 - předání žádost v kanceláři MAS v termínu stanoveném ve výzvě 

Co se děje dál?
5. proběhne kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola žádosti o dotaci 
 - provádí kancelář MAS, v případě zjištění formálních nedostatků vyzve žadatele k doplnění  
6. hodnocení projektů 
 - hodnotitelé provedou bodové hodnocení -- výběrová komise provede výběr projektů – určí 
 pořadí žadatelů včetně náhradníků 
7. registrace žádosti o dotaci na platební agenturu (ÚRR a RO SZIF) v Olomouci 
 - kancelář MAS předá žádosti o dotaci na platební agenturu v Olomouci, po schválení je se
 žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace a je možné začít projekt realizovat
8. po dokončení projektu je předložena žádost o proplacení, proběhne kontrola a projekt je pro-
 placen a uzavřen

Získejte dotace prost ednictvím MAS Moravská brána  

V následujících letech bude MAS stejn  jako dosud vyhlašovat vlastní výzvy pro žadatele o dotaci 
z území MAS Moravská brána

 

Kdo m že žádat? 

Žadatel musí být p ipraven projekt 100% p edfinancovat. 

Jak za ít? 

 

Co se d je dál? 
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