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HraniceLipník nad Bečvou

BOHUSLÁVKY, BUK, DOLNÍ NĚTČICE, DOLNÍ ÚJEZD, GRYMOV, HLINSKO, HORNÍ NĚTČICE, HRADČANY, JEZERNICE, KLADNÍKY, LAZNÍČKY, LAZNÍKY, LHOTA,  
LIPNÍK NAD BEČVOU, OLDŘICHOV, OPROSTOVICE, OSEK NAD BEČVOU, PAVLOVICE U PŘEROVA, PROSENICE, RADOTÍN, RADSLAVICE, RADVANICE, SOBÍŠKY, SOBĚCHLEBY, 

SUŠICE, ŠIŠMA, TUČÍN, TÝN NAD BEČVOU, VESELÍČKO, VÝKLEKY, ZÁBEŠTNÍ LHOTA, ŽÁKOVICE

Vážení členové místní akční skupiny,  
vážení občané,

s blížícím se koncem roku 2013 všichni 
zvažujeme, co nám již odcházející rok při-
nesl a co nás čeká v roce následujícím. Do-
volte mi tedy krátké shrnutí toho, co bylo 
významné pro naši společnou organizaci, 
místní akční skupinu MAS Moravská brá-
na.

V prosinci 2012, kdy jsme se setkávali na 
přípravných jednáních k „restartu“ Míst-
ní akční skupiny Záhoří-Bečva, a stejně  
i dnes, jsme vystaveni působení měnících 
se pravidel a rozhodnutí týkajících se ná-
rodního systému rozdělování dotačních 
prostředků z kohezních fondů Evropské 
unie. Tyto finanční prostředky nám umož-
nily v letech 2008-2013 podporovat rozvo-
jové projekty na území našich obcí a podle 
dosavadního vývoje jsme přesvědčeni, že 
tomu bude i v letech 2015-2020, a to vyš-
ší měrou ve prospěch místních akčních 
skupin (dále jen MAS). Pro řadu, zejména 
menších obcí, podnikatelů či neziskových 
organizací je to tak jedna z mála možností, 
jak úspěšně rozvíjet svoji obec, podnik či 
spolek. Stejně tak se potvrzuje, že mož-
nost vyššího čerpání dotací s sebou přine-
se vyšší nároky na standardy organizace 
MAS a na kvalitu zpracování jejich územ-
ních strategií. 

Po valné hromadě v lednu 2013 a rozšíře-
ní územní působnosti o město Lipník nad 
Bečvou jsme vedle stěhování a organizač-
ních změn v MAS zvládli vypsat 5. výzvu 
programu Leader  2008-2013 a uspořádat 
již tradiční kulturní akce z projektu pře-
shraniční spolupráce Euroregionu Praděd. 
Získali jsme dotaci na zpracování strategie 
MAS a úspěšně ji připravovali na veřejných 
projednáváních tak, aby odpovídala aktu-
álním metodickým požadavkům přísluš-
ných ministerstev. V druhé polovině roku 
jsme se zapojili do projektu Centrum so-
ciálních inovací, jehož nositelem je Cent-
rum pro komunitní práci Moravskoslezský 
kraj a podařilo se nám společně s partner-
skou MAS Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko získat dotace na projekt spolu-
práce – Hudební a filmová muzea našich 
regionů (Muzeum B. Smetany v Týně nad 
Bečvou a Filmové muzeum v Dolních Nět-
čicích). Na jednání v Pavlovicích u Přerova 

jsme dohodli další rozšíření mezinárod-
ní spolupráce s polskými partnery z  LGD 
Bory Niemodlinskie v  Opolském regionu. 
V  prosinci jsme pak rozhodli partnersky 
podpořit projekt Meziobecní spolupráce 
SMO ČR, jehož nositelem se stane Mikro-
region Lipensko.

S ukončováním programu Leader 2008-
2013 se postupně ukončuje i finanční 
podpora provozu místních akčních sku-
pin. Projekty a finanční podpora pro nové 
plánovací období však v ČR reálně za-
čnou fungovat až v roce 2015. Stejně jako 
všechny další MAS jsme stáli  před pro-
blémem, jak zajistit financování provozu 
v příštím roce, kdy budeme certifikovat or-
ganizaci MAS a dopracovávat a následně 
předkládat ke schválení naši územní stra-
tegii. Před řešením utlumit činnost jsme, 
podobně jako při „restartu“, dali přednost 
cestě rozšíření a rozvoje MAS, která nám 
umožní rozšířit čerpání dotací i na sekto-
rové operační programy EU. Plánujeme 
přitom zachovat stejnou výši členských 
příspěvků jako v  roce 2013. Rozpočet 
dofinancováváme výnosy z projektů, do 
kterých jsme zapojili jak stávající, tak nové 
manažery MAS. Našim členům to přinese 
vyšší přidanou hodnotu (vyšší možnosti 
čerpání dotací v poměru ku členskému 
příspěvku na provoz MAS). Pro organizaci, 
vedení a programovací výbor MAS to pak 

znamená vyšší zátěž a výzva financovat  
a řídit více projektů současně.

Jaké jsou tedy naše nejbližší kroky? Reali-
zace projektů nám umožní dofinancovat 
provoz v  příštím roce a vytvořit dosta-
tečnou manažerskou kapacitu MAS pro 
období 2015-2020. MAS bude současně 
vykonávat služby administrativy a účet-
nictví pro mikroregiony Zahoří-Helfštýn, 
Lipensko a Pobečví. Navíc máme příleži-
tost rozšířit naši územní strategii i o tzv. 
sektorové strategie týkající se např. vzdě-
lávání, komunitního plánování sociálních 
služeb a dalších oblastí. O těchto krocích  
a dalších tématech budeme jednat na val-
né hromadě v  lednu 2014, kterou v  sou-
časné době připravujeme.

Vážení členové místní akční skupiny, váže-
ní občané, děkujeme Vám všem, kteří jste 
jakkoli přispěli k činnosti místní akční sku-
piny a zapojili se do její činnosti. Vážíme 
si toho a jsme přesvědčeni, že společně 
dokážeme rozvíjet činnost místní akční 
skupiny a v dalším období ještě výrazněji 
podpoříme rozvojové projekty na našem 
území.

Přeji Vám radostné vánoce  
a šťastný nový rok 2014.

Ing. Otakar Dokoupil, CSc.
předseda 
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KONTROLA REALIZACE PROJEKTŮ ZE 4. VÝZVY
» Dne 24.9.2013 proběhlo každoroční 
jednání monitorovacího výboru MAS 
Moravská brána, o.s. Jeho hlavním 
úkolem je fyzická kontrola realizova-
ných projektů. V  letošním roce bylo 
předmětem monitoringu 14 projektů 
podaných v  rámci 4. výzvy. Na místě 
realizace bylo zjišťováno, zda projek-
ty probíhají dle plánovaného harmo-
nogramu, zda se vyskytly nějaké pro-
vozní problémy a případně jestli bylo 
podáno hlášení o změnách. Dále byla 
u každého projektu vytvořena foto-
galerie aktuálního stavu a byl vyhoto-
ven zjišťovací protokol.

Kontroly se zúčastnili všichni 4 čle-
nové výboru, kteří tomuto odpověd-
nému úkolu obětovali celý pracovní 
den. Zahajovalo se v 8:00 v Podhoří 
u projektu Rostislava Šindlera (Nová 
truhlářská dílna) a výjezd byl ukon-
čen ve 14:30 v Oldřichově (Složil Jiří 
– Nákup postřikovače a baličky). Na 
závěr předseda výboru Ing. Eduard 
Rýček zkonstatoval, že všechny pro-
jekty se realizují dle pravidel Pro-
gramu rozvoje venkova ČR a budou 
řádně připraveny k  závěrečnému 
proplacení.  

MONITOROVACÍ VÝBOR MAS:
Osoba sektor mikroregion subjekt
Josef Vaculin V  Záhoří – Helfštýn Obec Týn nad Bečvou
Eduard Rýček V  Lipensko Obec Dolní Újezd
Luboš Zatloukal N Pobečví SDH Prosenice
Jirí Gogela N Lipensko TJ Sokol Veselíčko

Projekt  
Podpora meziobecní 
spolupráce
» Mikroregion Lipensko se ve spolu-
práci s  MAS Moravská brána připojil  
k projektu Svazu měst a obcí ČR, jehož 
cílem je vytvořit podmínky pro dlou-
hodobý rozvoj meziobecní spolupráce 
v  ČR. Zahraniční zkušenosti jedno-
značně prokazují, že spojení sil umož-
ní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služ-
by, a tím získat pro obce a města další 
finanční prostředky pro jejich rozvoj. 
To je také záměrem Svazu. Z  dlouho-
dobého hlediska chceme docílit pod-
pory státu pro meziobecní spolupráci. 
Stát by měl výrazně finančně podpo-
rovat obce, které budou spolupraco-
vat v území na zajištění svých zákon-
ných kompetencí.
Projekt umožní vytvořit pro podpo-
ru spolupráce obcí odborné a admi-
nistrativní zázemí ve všech územích 
správních obvodů obcí s  rozšířenou 
působností. Malé týmy pracovníků, za 
výrazné podpory motivujících starostů 
z daného území a metodické podpory 
ze strany Svazu, umožní vytvořit ucele-
né materiály za jednotlivá území. Ty se 
stanou podkladem pro diskusi zástup-
ců obcí, jak řešit dostupnost základních 
škol nebo sociálních služeb v  území, 
jaké jsou možnosti řešení dopravní ob-
služnosti, jak společně zadávat výběro-
vá řízení, jak výhodně řešit odpadové 
hospodářství, jak společně nakupovat 
energie či jiné služby apod. Bude jen na 
Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrho-
vaných řešení se rozhodnete – nebude 
to stát, který obcím diktuje shora, jak co 
má být, ale Vy sami.

Více zde: http://www.obcesobe.cz/o-
projektu/

Základní informace o projektu:
•	 reg.	č.:	CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
•	 pilotní	Projekt	je	hrazený	plně	ze	zdrojů	OP	LZZ;
•	 zapojit	se	mohou	i	obce	a	města,	která	nejsou	

členy	Svazu;
•	 doba	trvání	je	od	1.	května	2013		

do	30.	června	2015;
•	 přímá	finanční	podpora	do	jednotlivých	území	

je	až	2,5	mil.	Kč

Výběr nového manažera MAS
V  průběhu měsíce listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na nového 
manažera MAS. Současný pracovní tým kanceláře MAS totiž opouští Ing. 
Eva Pospíšilová, která nastupuje na mateřskou dovolenou. Do samotné-
ho konkurzu se přihlásilo 8 uchazeček, které se osobně představili včetně 
prezentace svých pracovních zkušeností a dovedností celé radě MAS.

V  rámci hodnocení se rada MAS jednomyslně usnesla přijmout 2 manažer-
ky, obě na částečný úvazek. Ing. Jana Jurajdová podepsala pracovní smlouvu  
k 1. 12. 2013 a kolegyně Ing. Martina Zdráhalová nastoupí do pracovního pro-
cesu od 1. 1. 2014.
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» Projekt „Hudební a filmová muzea našich regionů“, který 
podávala naše MAS společně s MAS Rozvojové partnerství 
Hranicko v  rámci 19.kola Programu rozvoje venkova ČR, 
byl definitivně schválen Státní zemědělským intervenčním 
fondem. V současné době se připravuje Dohoda o poskyt-
nutí dotace, která by měla být podepsána v průběhu ledna 
2014. Dle harmonogramu se jako první bude realizovat 
odborný výzkum, digitalizace nahrávek a od jara se roz-
běhnou také stavební práce a budování muzeí. Projekt by 
měl být ukončen v prosinci 2014.  
Cílem projektu je přispět k zachování kulturního dědictví venko-
va na poli hudby a filmu a to vybudováním a provozem 3 ven-
kovských expozic: Hudební a filmové muzeum regionu Hranic-
ko, Hustopeče nad Bečvou, Muzeum Bedřicha Smetany, Týn nad 
Bečvou a Filmové muzeum, Dolní Nětčice
Odborný historický výzkum bude podkladem pro hudební 
sekce muzeí zaměřených na hudební historii a současnost, 
osobnosti, soubory a události a to za využití moderních AV pro-
středků (audioprůvodce, projekce, poslech). Filmová muzea pak 

Projekt spolupráce „Hudební a filmová muzea našich regionů“ 
definitivně podpořen. Partnerem projektu je Hranicko.

nabídnou nejen exponáty, ale především vytvoření digitální 
databáze historických filmových záběrů s možností dálkového 
přístupu a prohlížení. Propagace bude zajištěna společným le-
tákem, webem a panely. Projekt doprovodí společná exkurze, 
odborná konference, vzdělávací seminář či série slavnostních 
otevření expozic za doprovodu společně nacvičených skladeb 
dechových hudeb z obou regionů.

Hlavním výstupem projektu je tedy vznik 3 expozic zamě-
řených tentokrát na fenomény hudby a filmu. Hudební a fil-
mové muzeum regionu Hranicko v Hustopečích shromáž-
dí zajímavosti z hudební historie a současnosti a umožní 
přehrávání zdigitalizovaných filmových historických zázna-
mů. Muzeum Bedřicha Smetany v Týně n.B. připomene poby-
ty tohoto skladatele v regionu a také smrt jeho dcery, která 
je pochována na zdejším hřbitově. Filmové muzeum Dolní 
Nětčice především nabídne technologické zázemí pro vytvo-
ření digitálního archivu filmových záznamů z regionu a umož-
ní dálkový přístup a prohlížení přes internet. Výdaje počítají  
s propagací muzeí, společná exkurze a vzdělávací seminář pro 
změnu přispějí k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Kromě tvrdých investic tak projekt vygeneruje širší pozitivní do-
pady a synergické efekty.

» Od 1. září 2013 byl zahájen provoz Centra Sociálních Ino-
vací v Lipníku nad Bečvou vedle kanceláře MAS Moravská 
brána, o.s.. Provoz je zajištěn ve spolupráci s Centrem pro 
komunitní práci (CpKP) a jeho prostory se nachází v příze-
mí budovy zámku, kancelář č. 107, ul. Bratrská 358/3, Lip-
ník nad Bečvou.
V nově otevřeném centru sociálních inovací se ve dnech 19. 
a 20. listopadu uskutečnil workshop se zahraničními experty 
k problematice sociálního podnikání a fungování sociálních 
družstev v rámci projektu „Zaměstnanecká družstva jako so-
ciálně inovativní nástroj na trhu práce“.

Pracovní workshop byl zaměřený zejména na výměnu infor-
mací a praktických zkušeností v  oblasti rozvoje sociálních 
podniků v regionu. Projekty z  oblasti sociálního podnikání 
představili odborní experti z Polska a České republiky. Celou 
akci organizoval Ústav sociálních inovací, o.p.s.

Více informací naleznete na www.centruminovaci.cz.

Zahájen provoz Centra Sociálních Inovací v Lipníku nad Bečvou

Dům Bedřicha Smetany

Zámek Hustopeče nad Bečvou
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ZA 5 LET MAS PODPOŘILA  
60 PROJEKTŮ 
ZA 29 MILIONŮ 
» MAS Moravská brána, o.s. uzavírá období pěti let naplňování Strategického 
plánu LEADER, díky kterému získalo podporu 60 projektů za 29 milionů korun 
dotace, ke kterým přidali místní podnikatelé, neziskové organizace a obce další 
vlastní zdroje. Pro srovnání a přehled, celkem MAS v Olomouckém kraji pod-
pořily 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.

Vyhlášené fiche  
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 1894320 1725000 7,4 13%

Fiche	2:	Podpora	zakládání		
a	rozvoje	mikropodniků 5 1290352 1290352 5,5 10%

Fiche	3:	Investice	do	lesů		
–	lesnická	technika 3 380135 380135 1,6 9%

Fiche	4:	Obnova	a	rozvoj	
vesnic	-	veřejná	prostranství 14 9488505 7162960 30,6 30%

Fiche	5:	Občanské	vybavení		
a	služby 24 13796241 11348488 48,4 28%

Fiche	6:	Náš	tradiční	venkov	
	–	kulturní	dědictví 8 2470702 1539298 6,6 10%

CELKEM 60 29320255 23446233

Přehled čerpání v jednotlivých fichích k 1. 12. 2013

Podpořené projekty na území působnosti MAS v letech 2009–2013
Název  žadatele  / Název projektu Dotace (Kč) 

Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků
Mgr.	Eliška	Malíková	/	Porodna	prasnic		
–	porodní	kotce	s	ohrádkami	včetně	vybavení 140.000

Jiří	Složil	/	Pořízení	kolového	nakladače 500.000

Agrochov	Jezernice,	a.s.	/	Nákup	univ.	nakladače	pro	živočišnou	výrobu 340.000

Jiří	Složil	/		Nákup	postřikovače	a	baličky	 500.000

Věra	Zapletalová	/	Nákup	zemědělských	strojů 245.000

Vítězslav	Beneš	/	Nákup	postřikovače	(Tučín) 169.320

Fiche 2: Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků

ZAPRO	PROFI	s.r.o.	/	Zlepšení	zázemí	firmy	Ing.	Zdeněk	Dohnal	–	I.	etapa 381.780

TAXLES,	s.r.o.	/	Pořízení	plotru	pro	další	rozvoj	firmy	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																																																																										 457.842

Michal	Pospíšil	/	Zakoupení	pásového	minidumpera	k	rozšíření	možností	uplatnění	stavební	firmy																																																					 159.570

Fiche 3: Investice do lesů – lesnická technika

Obec	Hradčany	/	Pořízení	drtiče	větví	pro	prvotní	zprac.	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 4: Obnova a rozvoj vesnic - veřejná prostranství

Obec	Horní	Nětčice	/	Obnova	veřejného	prostranství	u	sportovního	areálu	a	u	Zelového 217.693

Obec	Soběchleby	/	Revitalizace	veřejných	prostorů	U	garáží,	Pod	garážemi	a	Ke	kořenové	čistírně 1.407.914

Obec	Osek	nad	Bečvou	/	Revitalizace	„Hliníky“ 800.000

GALERIE ZREALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ MAS (2009-2013)
SDH Veselíčko
Obnova zbrojnice k výročí  
100 let založení  (fiche 5)                       
Dotace 198.240,-Kč

Obec Prosenice 
Stroj pro údržbu lesních pozemků v obci 
Prosenice  (fiche 3)
Dotace 91.735,-Kč

Mateřská škola Buk,  
příspěvková organizace 
Revitalizace areálu mateřské školy  
v obci Buk  (fiche 5)                       
Dotace  607.207,- Kč

Obec Grymov
Rekonstrukce chodníků na návsi  
v obci Grymov  (fiche 4)                       
Dotace 247.398,- Kč
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Čerpání dotací podle sektorů

Sektor Počet projektů Výše dotací v Kč %

Veřejný	sektor 37 15897648 67,8

Neziskové	organizace 12 4533233 19,3

Podnikatelé 11 3015352 12,9

Základní škola a Slaměníkova 
mateřská škola Radslavice                         
Vybavení školní kuchyně v ZŠ a SMŠ 
Radslavice  (fiche 5)
Dotace 840.000,- Kč

Tělovýchovná jednota  
Sokol Soběchleby
Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby  
(fiche 5)                       
Dotace 806.430,- Kč

Obec Lhota
Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice 
Lhota – výměna oken a dveří  (fiche 5)
Dotace 376.601,- Kč

Obec Jezernice 
Obnova místní komunikace III.třídy 
včetně opravy mostu přes potok a 
přilehlého veřej. prostranství  (fiche 4)                       
Dotace 840.000,- Kč

GALERIE ZREALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ MAS (2009-2013)

Název  žadatele  / Název projektu Dotace (Kč) 

Obec	Týn	nad	Bečvou	/	Obnova	veřejného	prostranství	v	ulici	Na	Chodníku 1.073.898

Obec	Oprostovice	/	Zastávka	bus	–	přístřešek	pro	cestující 146.218

Obec	Dolní	Nětčice	/	Čtvrtá	etapa	komplexní	revitalizace	veřejného	prostranství	v	obci	Dolní	Nětčice	 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	komun.	III.tř.	vč.	opravy	mostu	přes	potok	a	přilehlého	veřej.	prostranství 840.000

Obec	Radslavice	/	Obnova	veřejných	prostranství	ul	Školní	a	Na	Návsi   805.892

Obec	Sobíšky	/	Sobíšky	–	atraktivnější	místo	pro	život 590.000

Fiche 5: Občanské vybavení a služby

Obec	Pavlovice	u	Přerova	/	Obnova	objektu	1.stupně	ZŠ	v	Pavlovicích	u	Přerova 1.662.785

Římskokat.	farnost	Pavlovice	u	Přer.	/	„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	reg.	lipenského	Záhoří 145.200

Obec	Osek	nad	Bečvou	/	Rekonstrukce	požární	zbrojnice  418.256

Tělovýchovná	Jednota	Sokol	Dolní	Újezd	/	Nové	zázemí	pro	sport.	a	spolkové	aktivity	v	obci	Dolní	Újezd 283.020

Obec	Soběchleby	/	Oprava	zázemí	KD	Soběchleby	2011 638.176

Obec	Tučín	/	Vytápění	víceúčelové	budovy	–	centrum	volného	času 839.877

Obec	Týn	nad	Bečvou	/	Úprava	škol.	dvora	zákl.	školy	v	Týně	nad	Bečvou 839.160

Centrum	pro	rodinu	Raj	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	v	ZŠ	a	SMŠ	Radslavice 840.000

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 607.207

Obec	Lhota	/	Kult.	dům	včet.	has.	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 355.475

Obec	Hlinsko	/	Hlinsko	–	stavební	úprava	a	nadstavba	víceúčelové	budovy	na	sportovně	kulturní	centrum 840.000

Fiche 6: Náš tradiční venkov – kulturní dědictví

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	/	Obnova	kaple	v Prusínkách 445.485

Obec	Veselíčko	/	Muzeum	Záhoří 485.919
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MAS Moravská brána na prahu nového programovacího období
» Současné dotační období Evrop-
ské unie 2007–2013 se chýlí ke konci  
a příprava struktury na přerozdělo-
vání dotačních prostředků pro ná-
sledující sedmileté plánovací období 
Evropské unie 2014–2020 je v plném 
proudu. Také místní akční skupiny 
(MAS) – jako nositel evropských do-
tací pro různé žadatele z venkova – se 
připravují na příští plánovací období 
EU. V něm budou mít prostřednictvím 
tzv. komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD) umožněno přerozdělo-
vat finanční prostředky pro místní ža-
datele nejen z Programu rozvoje ven-
kova (PRV), jak tomu bylo dosud, ale 
i z dalších operačních programů. MAS 
očekávají, že jim bude zpřístupněn 
Integrovaný regionální operační pro-
gram, který nahradí dosavadní ROPy, 
a Operační program Zaměstnanost.
Jednou z podmínek pro čerpání dota-
cí pro místní projekty je kvalitně zpra-
covaná integrovaná strategie rozvoje 
území, která zmapuje celkový potenci-
ál a možnosti rozvoje regionu a stanoví 
základní směry, co chceme dále roz-
víjet, obnovovat nebo modernizovat. 
Přípravy nové Integrované strategie 
území působnosti MAS Moravská brá-
na byly zahájeny v březnu tohoto roku. 
V  přípravné fázi se dosud uskutečnil 
sběr dotazníků od obcí, podnikatelů  
a neziskových organizací, kteří mj. ak-
tualizovali svou infrastrukturu a stáva-
jící zázemí a byli vyzváni k formulování  
a prezentaci svých projektových zámě-
rů do budoucna. Uskutečnila se rov-
něž čtyři veřejná projednávání (Dolní 
Újezd, Prosenice, Žákovice, Lipník nad 
Bečvou) za účasti starostů, podnikatelů 
i neziskových organizací z celého regi-
onu.

Z veřejného projednání v Dolním Újez-
dě vzešlo cca 60 projektových námětů, 
které byly rozděleny do témat (priorit) 
- občanská vybavenost, spolkový život 
a kultura, podnikání, infrastruktura, 
vzdělání, zaměstnanost, sociální oblast, 
životní prostředí, cestovní ruch, činnost 
a zázemí MAS. Do těchto priorit se ná-
sledně zařazovaly i další projektové ná-

měty (cca 30) na veřejném projednání 
v  Prosenicích. Zde navrhli účastníci 
názvy pro jednotlivé priority. Také zde 
účastníci pracovali s terčem, tzn. seřadi-
li jednotlivé priority dle důležitosti. Dle 
seskupených projektových námětů byl 
následně pro každou zpracován návrh 
opatření, resp. podopatření, ke které-
mu se vyjádřila veřejnost na veřejném 
projednání v Žákovicích současně s na-
vržením finančního plánu (rozdělení fi-
nancí pro jednotlivé priority). Vznikl tak 
první návrh seznamu priorit a opatření 
včetně budoucího možného rozdělení 
financí.        

Z veřejných projednání vzešly také po-
ložky SWOT analýzy vypsané na flip-
chartových arších.  Pro každou část – 
silné stránky, slabé stránky, příležitosti  
i ohrožení vznikly samostatné listy  
s jednotlivými  podněty, které byly 
doslovně přepsány pro zachování au-
tentičnosti.  MAS si dále zvolila slogan 
„Otevřeně pro rozvoj regionu“, který 
doprovází nové logo. Ústředním moti-
vem nové strategie bude název „Spo-
lečně v  pohybu“, který vykrystalizoval 
po projednáváních a symbolizuje sepě-
tí tří mikroregionů a novou dynamiku 
rozvoje.

V  průběhu prvního čvrtletí roku 2014 
se předpokládá zpracování definitiv-
ních verzí dokumentů – analytická část, 
SWOT analýza a návrhová část a sou-
časně se začne pracovat na implemen-
tační části strategie. Předpokládaný ter-
mín, kdy by měla být strategie hotová, 
je červen 2014. Po té ji budou projed-
návat všechna zastupitelstva a schválit 
ji musí valné shromáždění členů MAS.

Priority a opatření integrované stra-
tegie MAS Moravská brána:

SPOLEČNĚ V POHYBU:

1.		 Cesty za poznáním krajiny 
 a historie regionu	 (9	%)
	 Cyklostezky,	Rozhledny,	Ubytování,	Muzea		

	 a	expozice,	Kostely,	sakrální	stavby

2.		 Příležitosti pro práci a podnikání 
 na venkově		 (13	%)
	 Řemesla,	Podnikání,	Zemědělství,	Poradenství

3.		 Budování zázemí 
 pro obyvatele obcí		 (30%)
	 Chodníky	a	místní	komunikace,	Výstavba	bytů,		 	

	 Opravy	a rekonstrukce	obecních	budov,

							Kulturní	a	sportovní	zařízení,	Sportovní	areály	,		 	

	 Opravy	a	rekonstrukce	vzdělávacích	zařízení

4.		 Podpora společenského života, vzdělávání 
 a sociálních služeb	 (13	%)
	 Vzdělávání	dětí,	mládeže	a	dospělých,	Sociální		 	
	 	služby.	Měkké	aktivity	v kultuře,	sportu	a	volném		
	 čase
							Podpora	mateřských	center,	Publikační	činnost	-			
	 obce	a	region

5.		 Zlepšování technické infrastruktury 
 a životního prostředí	 (28	%)
	 Vodovody,	Kanalizace,	Čistírny	odpadních	vod,		 	

	 Krajina	a	pozemkové	úpravy,	Zeleň,	Vodní	plochy,		

	 Nakládání	s odpady

6.		 Rozvoj spolupráce a místního partnerství   
 Management,	Projekty	spolupráce,	 (7	%)
	 Společný	projekt	regionu	



Akce je součástí projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“, který je spolufinancován z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

» Dne 16.11. 2013 se již podruhé uskutečnila v Pavlovi-
cích u Přerova prezentačně-hudební akce organizovaná 
MAS Moravská brána a Moravskou Veselkou s  názvem 
„2. záhorské odpoledne s… 2013“.  Tentokrát to bylo  
v rámci projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“. V rámci této 
akce se opět přestavila MAS Moravská brána se svými 
aktivitami, produkty, projekty a navíc byla akce spojena 
s  koštem svatomartinského vína. O výbornou a přátel-
skou hudební atmosféru se postarala Moravská Veselka 
- jako hudební garant akce, která si v rámci svého vystou-
pení dovolila seznámit posluchače s „hudební ochutnáv-
kou“ jejího budoucího nového pohádkového CD-nosiče. 
Velkému potlesku a uznání se dostalo také doprovodnému 
programu, který letos zajistili Zvonky dobré zprávy z Kate-
řinic u Vsetína. Jako hlavní host se letos představila vyni-
kající kapela ze Slovenska-Drietomanka s průřezem tvorby 
na jejich posledním CD-nosiči-Rodičom.

Na závěr je nutno ještě dodat, že přítomná polská delegace 
z LGD Bory Niemodlinskie už řešila s vedením MAS Moravská 
brána další možnosti spolupráce na další rok i celé nové plá-
novací období.

Mgr. Jaromír Školoudík, PhD.

Záhorské odpoledne s Moravskou Veselkou v Pavlovicích u Přerova

Touto akcí byl ukončen projekt „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“ 
a opět jsme poznali další přátele z  řad partnera projektu, 
poznali jsme další aktivity a také jsme představili své akce. 
Potvrdili jsme stávající přátelské vazby a navázali nové přá-
telství a nejvíce nás potěšila věta při loučení: A kdy se zase 
uvidíme? Jaká bude další akce? Což v  nás navozuje dobrý 
pocit, že naše aktivity mají smysl a účastníci jsou spokojeni.

Akce je součástí projektu „ROZUMÍME SI NAVZÁJEM“, který je 
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme hranice“.

» V  neděli  25. srpna v  obci Soběchleby proběhla  3. akce 
projektu ROZUMÍME SI NAVZÁJEM, 3. Záhorské dožínky 
MAS Moravská brána. Celý program byl zahájen  slavnost-
ním průvodem obcí za podpory hudebního doprovodu Mo-
ravské Veselky. Program pokračoval v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, kde byla sloužena slavnostní mše v českém  
i polském jazyce, při které byly požehnány dožínkové věnce.  
Po mši byl dokončen průvod obcí na výletiště a zahájen 
slavnostní program, ve kterém vystoupili Moravská Veselka, 

Moraváci, Hanácké Prosének, Orchestr mladých ZUŠ Hrani-
ce, Cimbálová muzika Kosénka a hosté z Ligoty Prószkówske 
- Ligockie Wrzosy. Odborná porota vyhodnotila soutěže  
o nejlepší výzdobu před domem, nejchutnější upečený do-
mácí chleba a nejlepší koláč. V rámci programu byl předán 
dožínkový věnec p. Michalu Symerskému, náměstku hejtma-
na Olomouckého kraje a vedoucí delegace z Ligoty Prósz-
kówske. Proběhlo  vyhlášení  výsledků a předání cen v sou-
těži o nejlepší výzdobu před domem, nejchutnější upečený 
domácí chleba  a nejlepší koláč. Pro všechny malé i velké byly  
k dispozici projížďka koňkou, nafukovací hrad a výstava ze-
mědělské techniky.

Po ukončení slavnostní části následovala dožínková veselice.

Naše díky patří pořadatelské obci  a také polským přátelům, 
kteří navštívili naše dožínky a společně s námi si užili pěkný den.

Záhorské dožínky MAS Moravská brána v Soběchlebích
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Návštěva z Gruzie se zajímala o veřejnou správu  
v Olomouckém kraji, zavítala i do naší MAS
Ve čvrtek 17. října se uskutečnilo setkání zástupců MAS Moravská brána, o.s. se 
zástupci města Batumi z autonomní republiky Adžára v Gruzii. Tématem schůzky 
byl systém veřejné správy v České republice a zapojení veřejnosti do rozhodování  
o důležitých otázkách rozvoje regionu. Představitelé gruzínského města byli v Olo-
mouckém kraji na studijní cestě a navštívili kromě města Olomouce také největší 
turistické atraktivity jako hrad Helfštýn, městskou památkovou rezervaci v Lipníku 
nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, atd. 

Společný meeting proběhl v Lipníku na zámku, kde se zástupci MAS a města Batu-
mi navzájem představili a vyměnili si zkušenosti se systémem uspořádání veřejné 
správy a možnostmi rozvoje regionů v jednotlivých zemích. V prezentacích infor-
movali o svém regionu, činnosti, podpořených projektech a domluvili se na další 
spolupráci. Setkání bylo zakončeno prohlídkou realizovaných projektů z Progra-
mu rozvoje venkova/Leader v obcích Jezernice, Pavlovice u Přerova a Tučín.

Obec Žákovice
Úprava areálu výletiště v Žákovicích                                                             
(fiche 5)          
Dotace 172.411,- Kč

Obec Tučín
Vytápění víceúčelové budovy  
– centrum volného času  (fiche 5)                       
Dotace 839.877,- Kč

Obec Oldřichov
Obnova kaple sv. Filipa a Jakuba 
v Oldřichově  (fiche 6)                       
Dotace 193.021,- Kč

GALERIE ZREALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ MAS  
(2009-2013)

P F    2 0 1 4
Příjemné prožití vánočních svátků a štastný Nový rok
Vám přeje MAS Moravská brána
Mikroregion Lipensko
Mikroregion Pobečví¨
Mikroregion Záhoří – Helfštýn
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