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1. Základní údaje o sdružení
Název: Na cestě k prosperitě,o.s.
Sídlo: Doloplazy 15, 798 26 Doloplazy
Právní forma: Občanské sdružení
IČ: 270 35 077
Předmět činnosti:
Sdružení je založeno za účelem podpory všestranného a udržitelného rozvoje dotčeného regionu a podpory regionálních činností uskutečňovaných v rámci
partnerské spolupráce a je zřízeno na dobu neurčitou.
Předmětem činnosti sdružení je podporovat a napomáhat principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení sociálního,
hospodářského rozvoje a životního prostředí a realizace projektů dle rozvojové strategie oblasti, která je jeho základním rozvojovým dokumentem při zapojení
do iniciativy Evropské unie Leader a dalších aktivit podporujících rozvoj venkova.

Území působnosti MAS Na cestě k prosperitě:
Území MAS Na cestě k prosperitě se rozkládá na jižním okraji Olomouckého kraje, částečně zasahuje do kraje Jihomoravského, v těsném sousedství s krajem
Zlínským. Do Jihomoravského kraje území MAS zasahuje katastry obcemi z mikroregionu Melicko a vojenským prostorem Březina , kteří se začlenily do
katastrálního území MAS. Území MAS tedy pokrývá 29 obcí a vojenský prostor Březina na 30 970,6 ha a na území žije cca 17 tisíc obyvatel.
Oblast působnosti této MAS vzniklo propojením tří sousedních mikroregionů – Němčicko, Předina, částečně Melicko a vojenský újezd Březina. Pro celou oblast
je typických několik znaků – příslušnost k národopisné oblasti Haná, mimořádně rovinatý reliéf, který mj. poskytuje dobré podmínky pro zemědělství a
cykloturistiku. Jedná se o typicky vesnický region bez přítomnosti většího sídla. Největší obcí jsou Němčice nad Hanou čítající pouze 2176 obyvatel. Více než
polovina obcí (17 z 29 obcí) spadá do kategorie obcí s méně než 500 obyvateli. Nejmenší jsou obce Srbce (80 obyv.) a Vincencov (87 obyv.).
Jmenovitě tvoří region tyto obce: Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drysice, Dřevnovice, Hradčany-Kobeřice, Hruška, KováloviceOsíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Podivice, Radslavice, Srbce, Tištín, Tvorovice,
Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Zelená Hora, Želeč, vojenský újezd Březina.
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Cíle sdružení
Základním cílem sdružení je podporovat své členy i ostatní okolní organizace v našem regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale
udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Organizace chce být nápomocna při tvorbě
jednotlivých strategií cílených do regionu MAS – Němčicko, Předina a Melicko. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráci, ať
již mezi členy organizace, ale i mezi jinými MAS z celé Moravy. Příkladem jsou vzájemné akce (sportovní , kulturní) pořádané na celém území naší MAS nebo
Projekty spolupráce s jinými MAS.
Sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování těchto cílů je realizace Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe
nám spolem dobře belo“, který s přispěním prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR umožňuje realizaci a finanční podporu rozvojových projektů
našeho regionu.

Události v organizaci
Začátek letošního roku byl ve znamení Voleb do rozhodovacích orgánů organizace. Valná hromada na svém zasedání 17.2.2010 zvolila, dle nových stanov, nové
členy Představenstva, Výběrové komise, Programového výboru, Revizní komise. Statutárním zástupcem organizace byla zvolena Ivana Korvasová,
místopředsedkyní Ivana Dvořáková a místopředsedou Miroslav Kolísek.
Byla schválená zpráva o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu roku 2010. Dále na Valné hromadě byl schválen plán Výzev a Fichí pro rok 2010. Členové
organizace na svém zasedání schválili podání Projektů spolupráce a podání projektu do Programu obnovy venkova z rozpočtu Olomouckého kraje. (Podrobněji o
projektech na dalších stranách zpravodaje).

2. Členové a orgány sdružení
Seznam členů k 31.12.2010
Členskou základnu organizace tvoří obce (označeny modře), podnikatelé (označeny zeleně) a neziskové organizace, spolky a církve (označeny oranžově).

sídlo organizace
1.
2.
3.
4.
5.

Obec Dobromilice
Obec Doloplazy
Obec Dřevnovice
Obec Hruška
Obec Koválovice-Osíčany

zástupce organizace
Dobromilice 6,798 25
Doloplazy 15,798 26
Dřevnovice 44, 798 26
Hruška 30,
Koválovice 67, 798 29

Pavel Drnovský
Ladislav Sypko
Bohumila Charvátová
František Baláš
Josef Polášek
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Obec Mořice
Městys Nezamyslice
Město Němčice nad Hanou
Obec Pavlovice u Kojetína
Obec Pivín
Obec Srbce
Městys Tištín
Obec Tvorovice
Obec Víceměřice
Obec Vitčice
Obec Vrchoslavice
Městys Brodek u Prostějova
Obec Dobrochov
Obec Hradčany
Obec Ondratice
Obec Otaslavice
Obec Vincencov
Obec Vranovice-Kelčice
Obec Vřesovice
Obec Ţeleč
Vojenský újezd Březina
Obec Drysice
Obec Podivice
Obec Radslavice
Obec Zelená Hora
Agrodruţstvo Tištín
ZOD Agrispol Mořice
Černý Ladislav, Ing.
Farm SELECT s.r.o.
Interier KM s.r.o.
Mlýn M+B
Pila Otaslavice
Velinvestik, spol.s.r.o.
Sdruţ.pěst.rodin Olomouc o.p.s.

U kapličky 68, 798 28
Tjabinova 111, 798 26
Palackého nám.3, Němčice n/H
Pavlovice u K. 55
Pivín 220, 798 24
Srbce 2, 798 27 Němčice n/H
Tištín 37, 798 29
Tvorovice 51, 798 23 Klenovice n.H.
Víceměřice 26, 798 26 Nezam.
Vitčice 31, 798 27
Vrchoslavice 100, 798 27
Císařská 39,
Dobrochov 43,
Hradčany 14,798 07 Brodek u PV
Ondratice 15,
Otaslavice 343
Vincencov 63, 798 04 Určice
Kelčice 31, 798 08 Kelčice
Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
Ţeleč 62,
Víta Nejedlého, Vyškov
Drysice 120, 683 21 Pustiměř
Podivice 63, 683 21 Pustiměř
Radslavice 91, 683 21 Pustiměř
Zelená Hora 32, 683 21 Pustiměř
Tištín 240,
Mořice 181,798 28
Ondratice 160
Dobrochov 18
Ţeleč 34
Dřevnovice 36
Otaslavice 340,798 06
Němčice nad Hanou
Dobromilice 40

Jaroslav Knap
Jiří Doubrava
Ivana Dvořáková
Pavel Barnet
Jan Vrána
Mgr.Jana Přecechtělová
Alena Wágnerová
Milena Pírková
Eduard Novotný
Mojmír Grepl
Jiří Řezáč
JUDr. Radek Rozmánek
Ing.Miloslav Kříţ
Karel Svoboda
Ing. Ladislav Černý
Ing. Rostislav Drnovský
JUDr. Jarmila Pospíšilová
Irena Blaţková
Josef Fica
Ing.Bronislava Augustinová
Pplk. Ing. Karel Schimitzek
Iva Marková
Vlastimil Dostál
Věra Marková
Petr Grmela
Josef Horák
Ing.Jaromír Řezáč
Ing.Ladislav Černý
Ladislav Kalandr
Miroslav Kolísek
Vlastimil Matoušek
Ing. Mojmír Sokol
František Ţvátora
Bureš Jiří, Mgr.Ing.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Českom.myslivecká Jednota
ČSOP Němčice nad Hanou
MRS MO Němčice
MŠ Pivín
MS Brodek u Prostějova
Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
Národopisný soubor Pantlék
SDH Ondratice
TJ Sokol Pivín
TJ Sokol Ondratice
TJ Sokol Otaslavice
TJ Stavební stroje Němčice n.H.
Domov u rybníka Víceměřice
D.O.M. ZUŠ Němčice nad Hanou
Hobby klub
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou
TJ Sokol Němčice nad Hanou
Římskokatolická farnost Nezamyslice
SDH Nezamyslice
SDH Ondratice
SDH Otaslavice
SDH Vrchoslavice
SDH Ţeleč
Sdruţení ČMS Němčice nad Hanou
Šikovné ruce o.s.
TJ Sokol Tvorovice
TJ Sokol Vitčice
TJ Sokol Vrchoslavice
ZO ČZS Vranovice-Kelčice

Ţeleč, 798 07
Komenského nám.28, Němčice n/H
Havlíčkova 93, Němčice n/H
Pivín 244,798 24
Ondratice 124
Němčice nad Hanou
Dolní brána 399, Němčice n/H
Ondratice 12
Pivín 87
Ondratice
Otaslavice 345,
Masarykova 421, 798 27 Němčice nad Hanou
Víceměřice 32
Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou
Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou
Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou
Nová 586, 798 27 Němčice nad Hanou
Nám. Děk.F.Kvapila 15, 798 26 Nezamyslice
Nezamyslice
Ondratice
Otaslavice
Vrchoslavice
Ţeleč
Masarykova ul., 798 27 Němčice nad Hanou
Víceměřice 32, 798 27 Víceměřice
Tvorovice
Vitčice
Vrchoslavice 110, 798 27 Němčice nad Hanou
Vranovice

Miroslav Kořínek
Drahoslav Kňourek
Rostislav Rosík
Dagmar Zboţínková
Zdeněk Černý
Milan Ševčík
Ing.Jana Otáhalová
Miroslava Zámečníková
Sigmund Jiří
Jan Beneš
Miloslav Jeţek
Mgr.Hana Matušková
Ing. Pavla Václavíčková
Jiří Novák
Bc.Lenka Králová
Ladislav Gazdag
Vladimír Kalinay
Miroslav Hřib
Kamil Málek
Miroslava Zámečníková
Antonín Láznička
Bc. Daniel Svačina
Radomír Pazdera
Pavel Kvíčala
Josef Konečný, Lenka Trněná
Jiří Petrovský
Ing. Luděk Ferenc
Bc. Daniel Svačina
Ing. Ivana Hasalová
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Valná hromada
je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni řádní členové sdružení. Valná hromada se koná nejméně
dvakrát ročně. Svolává ji předseda nebo Představenstvem pověřený člen. V roce 2010 se Valná hromada
sešla 2x a rozhodovala o důležitých záležitostech organizace. V únoru roku 2010 proběhla na Valné
hromadě řádná volba všech členů orgánů MAS.

Představenstvo
Schůze představenstva svolávala předsedkyně sdružení dle potřeby. Členové se sešli v roce 2010 8x.
Představenstvo pracovalo v roce 2010 v tomto složení: Ivana Korvasová, Mgr. Hana Matušková, Miroslav
Kolísek, Ivana Dvořáková, Mgr. Jana Přecechtělová, Jiřina Kalábová, Ing. Miloslav Kříž, Miloslav Ježek,
Ing. Pavla Václavíčková. Na svých zasedáních projednávalo otázky čerpání dotace PRV a její plnění.

Revizní komise
Je revizním a kontrolním orgánem sdružení. V roce 2010 se sešla 21.6.2010 a provedla kontrolu příjmových a výdajových dokladů pokladny a vedení účetnictví
za rok 2009. Kontrolovala i kázeň členské základny v placení členských příspěvků. Revizní komise v roce 2010 pracovala v tomto složení: Alena Wágnerová,
Ing. Bronislava Augustinová, Vlastimil Matoušek.
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Programový výbor
V roce 2010 plnil úkoly Strategického plánu Leader a dvou Výzev. V tomto roce pracoval v tomto složení:
Ing. Jaromír Řezáč, Ing. Mojmír Sokol, František Králík, Milan Ševčík, Drahoš Kňourek. Předsedou
Programového výboru byl zvolen pan ing. Řezáč (Agrispol Mořice).
V roce 2010 se sešel 7x v období přípravy a realizace Výzvy č.2 a 3/2010. Rozhodoval v otázkách finanční
alokace přidělované do jednotlivých fichí, přesuny finančních částek v jednotlivých Výzvách a schvalování
pořadí doporučených projektů pro registraci na RO SZIF v Olomouci na základě strategického plánu. Po
uzavření Výzvy č.3/2010 diskutovali členové o Preferenčních kritériích jednotlivých fichí a jejich nastavení
pro další Výzvy příštího roku.

Výběrová komise
Členové Výběrové komise začali pracovat s vyhlášením Výzvy č.2. Po zkušenostech z Výzvy
č.1/2009 a na základě aktualizace Stanov sdružení Valná hromada odsouhlasila změnu počtu
členů Výběrové komise na celkový počet 11. Členové byli proškoleni, jak hodnotit projekty a
byli seznámeni s harmonogramem vyhlášení Výzev v roce 2010. Byla to práce pro některé
zcela nová, náročná, ale všichni úkol hodnocení projektů zvládli dobře. Komise pracovala
v tomto složení: Josef Horák, Jarmila Hurčíková, Zdeněk Černý, Miroslav Hrubý, Radomír
Pazdera, Ladislav Gazdag, František Žvátora, Oto Hons, Ivana Pluhařová, Ing. Jan Vrána, Ing.
Vladimír Ambros. Po ukončení Výzev roku 2010 členové VK zhodnotili svou práci v tomto
roce.
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Přehled jednání orgánů MAS v roce 2010
Orgány MAS
Valná hromada

Představenstvo

Programový výbor

Výběrová komise

Datum r. 2010
17. 2.
21. 9.
4. 2.
18. 2.
15. 3.
20. 5.
12. 8.
21. 9.
3. 11.
15. 12.
4. 2.
17. 2.
12. 4.
26. 5.
14. 9.
6. 10.
15. 12.
13. 4.
22. 5.
25. 5.
15. 9.

Předmět jednání
Volba členů do orgánů MAS, Zpráva o hospodaření, Návrh rozpočtu
Informace LEADER, Výzva č. 2/2010, Výzva č. 3/2010, Projekt OPLZZ, Informace o programu Zelená
úsporám, Projekty spolupráce
Informace LEADER, Fiche r. 2010
Volba členů Představenstva, Otevření revolvingového úvěru u ČS
Projekty spolupráce, Pracovní skupina Propagace, Informace POV
POV 2010, Dodatky k vnitřním směrnicím, Zpráva z Revizní komise
Kontrola Mze, Zpravodaj Maskáček, Prezentace projektů z Výzvy č. 1/2009
Informace LEADER, Výzva č. 3/2010, Akce MAS, Rozšíření území MAS o MRG Melicko
Závěry z kontroly provedené Mze a NS MAS, Propagace na Zemi živitelce, Přístup MRG Melicko do
MAS
Členské příspěvky, Propagace výzev r. 2010, Projekty spolupráce, Schválení rozšíření území MAS
Rozpočet MAS, Fiche r. 2010
Výzva č. 2/2010, Volba předsedy Programového výboru
Výzva č. 2/2010
Výzva č. 2/2010, Informace Výběrové komise, Informace o finanční alokaci ve Výzvě č. 2/2010
Schvalování manuálu výběrové komise
Výzva č. 3/2010
Rozdělení alokace do jednotlivých fichí pro r. 2011, Projednávání změn preferenčních kritérií
Školení členů k výzvě č. 2/2010
Hodnocení projektů
Vyhodnocení projektů
Školení výběrové komise
9
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Revizní komise
Pracovní skupina Propagace
Pracovní skupina
Pro zachování kulturního
dědictví v regionu

29. 9.
2. 10.
5. 10.
21. 7.
11. 2.
11. 11.
1. 7.
11. 8.

Rozdělení projektů, Časový harmonogram, Etický kodex
Seznámení s projekty Výzvy č. 3/2010
Prezentace projektů z Výzvy č. 3/2010, Uzavření hodnocení projektů z Výzvy č. 3/2010
Fyzická a účetní kontrola hospodaření
Vyhlášení fotosoutěže, Další propagace MAS
Vyhodnocení fotosoutěže
Vznik pracovní skupiny Pro zachování kulturního dědictví
Projednání divadelních vystoupení a folklórních akcí na území MAS, Spolupořádání divadelních pátků v
Němčicích

3.Realizace Strategického plánu LEADER

v roce 2010 „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“

Základní informace
MAS Na cestě prosperitě od roku 2009 naplňuje vlastní Strategický plán LEADER (dále jen SPL) „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ popisující
cíle, nástroje a opatření k rozvoji celého regionu. Díky získané finanční podpoře v rámci Osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR (dále jen PRV) vyhlásila
MAS dotační Program LEADER „Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“, který do regionu nasměruje v letech 2009 – 2013 zhruba 50 miliónu Kč
dotačních prostředků. Program umožňuje žadatelům po splnění podmínek získat dotace na realizaci koncových investičních projektů, které jsou v souladu s SPL
„Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“ a cíli PRV. Na základě každoročních veřejných výzev podávají žadatelé na MAS Žádosti o dotaci na
realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. „Realizace místní rozvojové strategie“ Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádosti o dotaci). Žádosti jsou podávány
v rámci jednotlivých fichí (opatření), což jsou závazné dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých oblastí
podpory. MAS tedy funguje jako prostředník, který díky znalosti specifik svého regionu nejlépe rozhodne, jaké projekty nejvíce přispějí k naplňování cílů SPL.
Žádosti o dotace může podat jakýkoli vhodný žadatel, jehož záměr odpovídá cílům a podmínkám programu.
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MAS Na cestě k prosperitě stanovila pro Program LEADER 6 fichí.

Pro stanovení priorit a cílu využívá náš SPL mimo jiné
zásobník projektových námětu od obcí, neziskových
organizací a podnikatelských subjektů, z nichž se dá
odvodit, které oblasti života v regionu je třeba posílit a
podpořit. Globální cíle, které uvozují celou návrhovou
část SPL vymezují okruhy, ve kterých MAS plánuje
dosáhnout pozitivních efektů v průběhu celého dotačního
programu. Další část je členěna na priority, ve kterých
jsou konkrétněji definovány specifické cíle a opatření
(fiche) s nejvyšším potenciálem dopadu k naplnění cílů
SPL. V každém opatření jsou pak definovány typové
projekty, které se stanou předmětem podpory v
dotačním programu.
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číslo

Název fiche

Oprávnění žadatelé

Míra
dotace

Hlavní podporované aktivity

Fiche
1

Modernizace
zemědělských podniků

Zemědělský podnikatel,
podnikatelský subjekt vlastněný
zemědělskými prvovýrobci

40%
(50%)

Fiche
2
Fiche
3

Rozvoj podnikání na
venkově

fyzické i právnické osoby
podnikatelé

60%

Budování a opravy jímek.
Modernizace zemědělských objektů v návaznosti na snižování negativních dopadů
zemědělství na životní prostředí.
Pořizování zemědělských technologií v oblasti živočišné a rostlinné výroby.
Pořizování technologií na produkci obnovitelných zdrojů energie.
Budování a rozvoj objektů a ploch pro rozvoj podnikání.
Nákup strojů, výrobních zařízení a technologií.

Podpora služeb
cestovního ruchu

zemědělský podnikatel,
nezemědělské podnikatelské
subjekty

Fiche
4

Památky a kulturní
dědictví

Obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, zájmová
sdružení, Církve

90%

Fiche
5

Veřejná prostranství

Obce, Svazky obcí, Nestátní
neziskové organizace, Zájmová
sdružení, Církve

60%

Fiche
6

Sociální infrastruktura
obcí

Obce, Svazky obcí, Nestátní
neziskové organizace, Zájmová
sdružení, Církve

90 %

Budování a obnova malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení.
Rekonstrukce a obnova objektů, ploch a zařízení pro volnočasové vyžití návštěvníků
regionu.
Doprovodná technická infrastruktura ubytovacích a stravovacích zařízení.
Budování turistických a naučných tras.
Budování muzeí a expozic
Obnova památek včetně úprav. přilehlých veřejných prostranství a jejich vybavení
mobiliářem.
Revitalizace historických parků, zahrad a dřevin včetně budování doplňkového
mobiliáře.
Budování bezpečnostních prvků na místních komunikacích.
Obnova a budování veřejných prostranství včetně doplňkového mobiliáře.
Parkové úpravy, výsadba zeleně, nákup techniky na údržbu zelených ploch.
Obnova památek včetně navazujících zelených ploch.
Obnova sportovních ploch.
Dětská hřiště a zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Zázemí a činnosti spolků a zájmových sdružení.
Obnova a budování zařízení pro kulturu.
Objekty rozvíjející občanskou vybavenost v obcích.
Budování expozic prezentující místní historické dědictví a tradice.

Provoz kanceláře MAS a náročnou administraci Programu Leader zajišťovala v roce 2010 ředitelka programu Ivana Korvasová a manažerka Petra Zmidlochová.
V říjnu roku 2010 paní Zmidlochová podlehla těžké nemoci a na místo manažera byla přijata Libuše Gardavská. Nová manažerka je z Němčic nad Hanou,
vystudovala ekonomickou školu v Přerově. Celou svou profesní dráhu věnovala administrativní práci, v posledních letech v soukromé sféře. Zkušenosti má
i z oblasti příjmu a administrace projektů a dotací. Do funkce manažera MAS nastoupila dne 8.11.2010.
Na začátku roku 2010 změnila naše organizace sídlo organizace i sídlo kanceláře. Najdete nás nadále v kanceláři MAS na zámku v Doloplazích v prvním patře
(zadní vchod zámku).
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Výroční zpráva 2010

Příprava na vyhlášení Výzev roku 2010
Historicky první Výzvu Programu LEADER vyhlásila MAS Na cestě k prosperitě již v roce 2009 a proto se příprava na další kolo mohla opřít o nejrůznější získané
zkušenosti. Na podzim roku 2009 proběhlo v MAS interní připomínkování řízení Výzvy a preferenčních kritérií fichí. Úpravy, které definitivně vstoupily v platnost
po schválení SZIF v únoru 2010, byly zaměřeny na změnu preferenčních kritérií.
V lednu MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok 2010.

Rozdělení přidělené alokace na rok 2010:
Celková Alokace

8.184.363,--Kč

Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1. PRV)

1.636.872,--Kč

Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV)

6.547.491,--Kč

Na následném jednání Programového výboru MAS bylo stanoveno rozdělení alokace mezi koncové projekty a zázemí MAS. Rozdělení finanční alokace bylo dle
procentuálního rozpisu SPL do jednotlivých fichí. MAS si rovněž odsouhlasila harmonogram realizace SPL pro rok 2010. V něm se počítalo s vyhlášením Výzvy
č.2/2010 v měsíci březnu, uzávěrkou koncem dubna a registrací Žádostí na RO SZIF v červnu a vyhlášením Výzvy č.3/2010, která proběhla v období červenec –
srpen s registrací Žádostí na RO SZIF v říjnu.
Předpokládaná alokace a procentuální podíl pro jednotlivé Fiche vyhlášené ve Výzvách roku 2010

Výzva 2/2010

Fiche

Alokace v Kč

č.4 Památky a kulturní dědictví

1.346.899,13
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Výzva 3/2010

č.5 Veřejná prostranství

1.346.899,-

č.1 Rozvoj zemědělských podniků

2.254.514,-

č.6 Sociální infrastruktura

1.599.179,-

Celkem

6.547.491,-

Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí
Výzva č.2/2010
V březnu 2010 vyhlásila kancelář MAS Výzvu č.2/2010 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů. Výzva byla vyhlášeny pro 2 ze 4 plánovaných fichí
pro Výzvy roku 2010:
Fiche č.4 Památky a kulturní dědictví na podporu budování muzeí a expozic, obnova památek včetně úprav přilehlých veřejných prostranství a jejich vybavení
mobiliářem, revitalizace historických parků, zahrad a dřevin včetně budování doplňkového mobiliáře.
Fiche č.5 Veřejná prostranství na podporu budování bezpečnostních prvků na místních komunikacích, obnova a budování veřejných prostranství včetně
doplňkového mobiliáře, parkové úpravy, výsadba zeleně, nákup techniky na údržbu zelených ploch, obnova památek včetně navazujících zelených ploch.
Fiche byly určeny pro tyto žadatele : obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace. V této
výzvě se zapojily poprvé farnosti z našeho regionu.

Výzva č.3/2010
30.7.2010 vyhlásila kancelář MAS Výzvu č.3/2010 pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů. Výzva byla vyhlášeny pro další 2 ze 4 plánovaných fichí
roku 2010:
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků na podporu modernizace zemědělských objektů v návaznosti na snižování negativních dopadů zemědělství na životní
prostředí, pořizování zemědělských technologií v oblasti živočišné a rostlinné výroby, pořizování technologií na produkci obnovitelných zdrojů energie.
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Fiche č.6 Sociální infrastruktura na obnovu sportovních ploch, dětská hřiště a zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zázemí a činnosti spolků a
zájmových sdružení, obnova a budování zařízení pro kulturu, objekty rozvíjející občanskou vybavenost v obcích, budování expozic prezentující místní historické
dědictví a tradice.
Fiche byly určeny pro tyto žadatele : zemědělské podniky, podnikatelský subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci, obce, svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.
Žádosti o dotace a své projekty podalo v obou Výzvách roku 2010 celkem 30 žadatelů. Žadatelé své projekty představili hodnotitelům ve dne veřejné obhajoby
projektů v kanceláři MAS v Doloplazích.
Vyhlášení výzev doprovázela informační kampaň ve formě tištěných plakátků velikosti A3 a A4 vyvěšených na úředních deskách všech obcí obou mikroregionů,
po předchozí dohodě se starosty všech obcí. Dále zveřejněním textu na www stránkách MAS a hromadnou emailovou rozesílkou všem členům sdružení a
potencionálním žadatelům.
Centrem informací se od počátku staly webové stránky organizace na adrese www.masnaceste.cz, především pak informace věnované přímo Programu LEADER.
Zde bylo možno nalézt a stáhnout veškeré potřebné dokumenty, text výzvy, fichí, pravidel apod. Obě manažerky během trvání Výzvy poskytly množství
telefonických, emailových a osobních konzultací.
Kanceláří MAS byl připraven a zveřejněn Metodický pokyn pro hodnocení projektů, který žadatelům i Výběrové komisi MAS podrobně přibližoval obsah a míry
naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. Členové Výběrové komise se zúčastnili školení, kde se seznámili s pravidly PRV, preferenčními kritérii a jejich
výkladu v závislosti s hodnocením projektů. Praxi si ukázali na již hodnocených a přijatých projektech.
Pro potencionální žadatele byly uspořádány Informační semináře, které uspořádala MAS Na cestě k prosperitě za účelem přiblížení základních pravidel a
postupů při podávání Žádostí o dotaci ve výzvách Programu LEADER „Abe se nám dobře žilo, abe nám spolem dobře belo ". Seminářů se zúčastnilo přes 40
potenciálních žadatelů, tím si kancelář udělala předběžný monitoring předkládaných projektů v jednotlivých Výzvách. Po úvodní obecné části, ve které se
účastníci dozvěděli jak bude jejich žádost hodnocena, jaké úskalí je čekají při vyplňování formuláře Žádosti, či které důležité podmínky musí splnit, přišla na řadu
možnost individuálních konzultací, kterých někteří zájemci s povděkem využili. Pracovníci MAS byli po celou dobu Výzev stále k dispozici

Administrace žádostí
Po uzávěrce každé Výzvy ihned započala třístupňová kontrola podaných žádostí. Hned při podání to bylo kontrola úplnosti, kdy se ověřovalo, zda byla žádost
podána ve správném formátu, v příslušném počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala administrativní kontrola, jejímž předmětem
bylo podrobné přezkoumání obsahu Žádosti a její soulad se závaznými vzory a pravidly. Většina žadatelů byla vyzvána k opravě či doplnění údajů. Po odstranění
nedostatků pak byla třetí kontrolou tzv. kontrola přijatelnosti, kterou prošly bez výhrad všechny projekty.
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Výběr projektů
V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Úvodním aktem bylo čtyřhodinového intenzivní školení. Tady se členové seznámili
s jednotlivými hodnotícími kritérii a vysvětlili si hodnotící pohledy na bodová kritéria projektů. Program i délka byla přizpůsobena připomínkám a zkušenostem
z roku 2009. V tomto roce byla Výběrová komise rozšířena o 7 členů. Toto opatření bylo učiněno na základě praxe z roku 2009, kdy mnozí členové měli
zkušenosti s hodnocením i 15. projektů. Školení obsahovalo nejen teoretický podrobný rozbor jednotlivých kritérií, ale taktéž praktický rozbor informací
z projektů minulé výzvy. Na zasedání VK 22.5.2010 v druhé Výzvě a 29.9.2010 ve třetí Výzvě došlo k rozlosování projektů mezi jednotlivé hodnotitele.
Následovalo Veřejné slyšení žadatelů v obou Výzvách, na němž žadatelé představili přítomným členům komise a členům MAS své projekty. Jednotliví členové VK
pak vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění preferenčních kritérií. Opírali se přitom o Metodický pokyn pro hodnocení projektů a také
o informace z předcházejících školení členů komise. Na dalším zasedání komise stanovila a schválila pořadí projektů dle udělených bodů.
Programový výbor byl na své schůzce 26.5.2010 a 6.10.2010 seznámen s navrhovaným pořadím projektů jednotlivých Výzev, které odsouhlasil s tím, že přesunul
nevyčerpané alokace tak, aby přidělené alokace co nejlépe odpovídaly požadovaným částkám. Definitivně tak bylo schváleno pořadí projektů doporučených
k registraci na RO SZIF v Olomouci a k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace.
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Seznam projektů doporučených k registraci na RO SZIF v rámci Výzvy č.2/2010

Fiche č. 4

Vybrané
projekty

Pořadí

Název žadatele

Název projektu

Přidělený
počet
bodů

Rozpočet
projektu

Způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Přiznaná
dotace v Kč

1.

Římskokatolická farnost Pivín

Oprava fasády kostela Sv.Jiří v Pivíně

83

516.152,-

516.152,-

464.356,-

2.

Obec Otaslavice

Obnova hřbitova Otaslavice

62

340.704,-

283.920,-

255.528,-

3.

Římskokatolická farnost
Nezamyslice

Obnova vzhledu a funkčnost – výměna oken
kaple Dřevnovice

50

104.580,-

104.580,-

94.122,-

4.

Město Němčice nad Hanou

Kamenný kříž na místním hřbitově

48

72.000,-

60.000,-

54.000,-

celkem

1.033.436,-

964.652,-

868.006,-

Fiche č. 5

Vybrané
projekty

Pořadí

Název žadatele

Název projektu

Přidělený
počet
bodů

Rozpočet
projektu

Způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Přiznaná
dotace v Kč

1.

Obec Doloplazy

Doloplazy – mobiliář pro pohodu v obci

225

150.000,-

125.000,-

112.500,-

2.

Obec Vrchoslavice

Zkvalitnění života v obci – Abe nám tu dobře
belo

220

224.206,-

186.838,-

168.154,-
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3.

Obec Koválovice-Osíčany

Zelenou za zdravý styl obce

204

239.940,-

199.950,-

179.955,-

4.

Obec Srbce

Obnova veřejného rozhlasu, aneb všichni ví
všechno

189

225.692,-

188.077,-

169.269,-

5.

Rybářský spolek Tvorovice

Rybník Tvorovice – místo klidu a odpočinku

187

98.990,-

98.990,-

89.091,-

6.

Obec Hruška

Obnova veřejného prostranství za kulturním
domem

187

304.010,-

258.675,-

230.107,-

7.

Obec Tištín

Sadovnická úprava ulice ke hřišti, Tištín

172

258.307,-

218.632,-

196.768,-

8.

Obec Dobrochov

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

131

234.000,-

195.000,-

175.500,-

celkem

1.735.145,-

1.471.162,-

1.321.344,-

2.768.581,-

2.435.814,-

2.189.350,-

Celkem za Výzvu č.2/2010

Zrealizovaný projekt Výzvy 2/2010
Žadatel - Římskokatolická farnost Pivín
Projekt - Obnova kostela sv. Jiří v Pivíně
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Seznam projektů doporučených k registraci na RO SZIF v rámci Výzvy č.3/2010
Fiche č. 1

Vybrané
projekty

Pořadí

Název žadatele

Název projektu

Přidělený
počet
bodů

Rozpočet
projektu

Způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Požadovaná
dotace v Kč

1.

ZD Klenovice n.H.,družstvo

Rekonstrukce topných systémů

222

528.000

440.000

176.000

2.

ZOD Agrispol Mořice

Odstranění tepelného stresu a webere dojnic

162

768.000

640.000

256.000

3.

Agrodružstvo Tištín

Modernizace technologie dojírny krav

132

3.120.000

2.000.000

800.000

4.

Farm Select s.r.o.

Rekonstrukce skladů obilí a olejnin

124

660.000

550.000

220.000

celkem

5.076.000

3.630.000

1.452.000

Fiche č. 6
Pořadí

Název žadatele

Název projektu

Přidělený
počet
bodů

Rozpočet
projektu

Způsobilé
výdaje
projektu v Kč

Požadovaná
dotace v Kč

1.

Myslivecký spolek Němčice n.H.

Vytvoření zázemí pro činnost MS

236

480.000

480.000

432.000

2.

MS Tištín

Technické vybavení pro MS Tištín

234

148.000

148.000

133.200

3.

Tělovýchovná jednota Vitčice

Modernizace centra volného času ve Vitčicích

221

399.500

399.500

359.550

4.

Tělocvičná jednota Sokol
Vřesovice

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově
sokolovny

219

295.576

295.576

266.018
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náhradní
projekt

5.

Obec Vrchoslavice

Zamlýní – Prostor pro všechny

210

238.500

198.750

178.875

6.

Obec Vitčice

Venkovní klubovna ve Vitčicích

209

349.800

291.500

262.350

7.

Sdružení hasičů ČMS Dobrochov

Mobiliář pro společenský život

193

65.000

65.000

58.500

8.

Občanské sdružení DOM ZUŠ
Němčice nad Hanou

Lepší nástroje, lepší orchestr!

187

299.000

299.000

269.100

9.

Přátelé otevřené školy

Aktivně ve volném čase aneb moderní posilovna
pro všechny

164

246.947

246.947

222.252

10.

Obec Pivín

Vybudování venkovní klubovny – altánu a
zahradního domku na zahradě MŠ Pivín

163

100.000

80.000

72.000

11.

MS Želeč

Rekonstrukce myslivecké klubovny – zvýšení kvality
činnosti sdružení a udržování mysliveckých tradic

159

477.818

477.818

430.036

12.

Obec Tvorovice

Místa odpočinku napříč generacemi

149

237.060

197.550

177.795

13.

SH ČMS Dřevnovice

Pořízení zázemí pro konání kulturních a sportovních
akcí při nepřízni počasí

139

90.000

90.000

90.000

14.

Obec Dobromilice

Víceúčelové hřiště v Dobromilicích, 1. etapa

132

2.340.696

1.500.000

0

celkem

5.767.897

4.769.641

2.951.676

10.843.897

8.399.641

4.350.391

Celkem ve Výzvě č. 3/2010

20

Výroční zpráva 2010
Ve dvou Výzvách roku 2010 jsme přijali celkem 31 projektů.
Ve Výzvě 2/2010 jsem přijali 13 projektů di fiche 4 a 5. Všech 13 projektů bylo hodnoceno VK a doporučeno PV k registraci na RO SZIF. Poprvé se stalo, že SZIF
vyřadil jeden projekt při AK SZIF – Venkovní klubovna ve Vitčicích. Po zhodnocení situace se žadatelem starostou obce Vitčice a pracovníky RO SZIF jsme se
rozhodli nepodávat odvolání proti rozhodnutí CP SZIF. Dohody se SZIF byly podepsány s 12 žadateli během měsíce listopadu.
Ve Výzvě 3/2010 jsme přijali 18 projektů do fiche 1 a 6. Všechny přijeté projekty prošly AK MAS a byly hodnoceny VK. PV schválil 17 projektů k registraci na RO
SZIF, 1 projekt byl zařazen jako náhradní z důvodů vyčerpané alokace. K podpoře celkových nákladů posledního projektu převedla kancelář MAS finanční
prostředky z režie kanceláře.
Za rok 2010 jsme zaregistrovali na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) k dalším kontrolám 30 projektů vybraných a 1
projekt náhradní. Celkem se rozdělilo do obou regionů na realizaci projektů ve Výzvě č.2/2010 a č.3/2010 částka 6.539.741,-Kč. Během podzimu pak na základě
administrativních kontrol RO SZIF došlo u doporučených Žádostí k odstranění drobných nedostatků a tím byla administrativní kontrola završena definitivním
schválením Žádostí o dotaci.

Období po registraci Žádostí
V prosinci 2010 se sešli členové Výběrové komise a Programového výboru i pracovnice kanceláře MAS k hodnocení postupů Výzev a preferenčních kritérií.
Administrace všech žádostí byla náročná. Výsledky monitoringu byly diskutovány a byly navrženy změny preferenčních kritérií, které zapracujeme do Fichí pro
příjem žádostí dalšího kola Výzev v roce 2011. Všechny připomínky pracovnice kanceláře zpracovaly a předaly Představenstvu za přítomnosti předsedy PV a
předsedy VK. Následně pracovnice kanceláře byly pověřeny pro zpracování Hlášení o změně na aktualizací hodnotících kritérií ve Fichích.
Již nyní lze ovšem konstatovat, že díky lepšímu nastavení harmonogramu, zpřesněným postupům a nasbíraným zkušenostem došlo ke zkvalitnění
administrativního průběhu Výzev roku 2010.
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4.Propagace a prezentace MAS a realizace SPL
Propagace naší organizace se ubírá několika směry.
MAS v roce 2010 připravila sadu prezentačních materiálů a předmětů pro propagaci principů LEADER „Aby se nám dobře
žilo a abe nám spolem dobře belo“, které se navzájem doplňují. V tomto roce MAS připravila propagační materiály na
podporu dětských akcí, které pořádají organizace a spolky na celém našem území – nafukovací balonky, tužky,létající
talíře. I tímto způsobem se dostává do povědomí všech obyvatel slovo MAS. MAS také pořídila trička s logy MAS
k prezentaci na různých soutěžích, pořádaných vlastní organizací i ostatními členy a partnery.
V roce 2010 MAS vydala další dvě čísla svého zpravodaje „Maskáček“, barevného osmistránkového sešitu velikosti A4, byl
distribuován do každé obce na území MAS a stal se půlročním periodikem MAS. V jeho obsahu informovala MAS o
aktuálním průběhu realizace SPL a informovala o dalších činnostech organizace. Velký prostor dostal informativní text o
tom, jak se naplňuje program LEADER „Aby se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo“.
Ke konci roku byly pořízeny propagační předměty s příslušnými logy - propisovačka, kalendáře a relaxační koule, které
byly pořízeny od výrobce z našeho území a byly použity jako PF MAS. MAS pořídila zajímavý materiál k prezentaci
zrealizovaných úspěšných projektů Výzva 1/2009. Všechny tyto projekty jsou v ucelené formě na DVD s doprovodným
letákem. Zpracoval je pro nás pan Michal Gazdag, který využil zakoupené techniky Klubu přátel ZUŠ z dotace MAS. Tak se
propojila získaná dotace s potřebami regionu a MAS. DVD bude k dostání od roku 2011 v kanceláři MAS.

- MAS Na cestě k prosperitě se zúčastnila národní výstavy Země živitelka 2010 v Českých Budějovicích
Účastníme se různých propagačních akcí, konferencí pořádaných NS MAS. Mezi ty hlavní je prezentace naší MAS na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Zde
jsme prezentovali náš region společně s MAS Prostějov venkov. Místní akční skupiny Čech i Moravy měli své prezentace v jednom pavilonu R1. Nejen, že jsme
se účastnily různých seminářů, pořádaných při příležitosti této výstavy, ale čerpali jsme zkušenosti, nápady z ostatních regionů.
Večera venkova se zúčastnily i naši místopředsedové paní Dvořáková a pan Kolísek. Na tomto večeru se zveřejnily výsledky kontroly Mze, SZIF a Národní sítě
MAS. Umístění jednotlivých MAS z celé republiky byly zařazeny do 4 skupin. Naše MAS Na cestě k prosperitě se umístila ve druhé skupině.
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- Konference příkladů dobré praxe
MAS Na cestě k prosperitě uspořádala dne 11. listopadu 2010 v obci Hruška v novém zrekonstruovaném kulturním domě Konferenci úspěšných projektů roku
2009, podpořených z dotačního programu LAEDER. V průběhu se všem přítomným představili úspěšní žadatelé se svými projekty, podělili se o zkušenosti
z realizace svých projektů a představili nám výsledky svých hotových projektů.
Na závěr této konference naplněné zrealizovanými díly jsme vyhodnotili fotografickou soutěž vyhlášenou MAS v dubnu roku 2010. V každé kategorii jsme
předali úspěšným fotografům krásné ceny, jejich fotogragie byly zveřejněny v časopisu Maskáček. Ceny do soutěže věnovala firmy BAZO s r.o..
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5. Projekty spolupráce a jiné dotace
- Zmapování a marketing nevyužitých prostor
V roce 2010 byla MAS Na cestě k prosperitě úspěšná v podání Žádosti o projekt spolupráce Zmapování a marketing nevyužitých prostor. Projekt byl realizován
ve spolupráci s partnery z MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko a MAS Mohelnicko.
Hlavním úkolem projektu bylo zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území působnosti všech tří partnerů.
Projekt se zaměřil především na menší objekty, jakými jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité prostory pro rozvoj
služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu a rozvoj drobného podnikání.
Internetová databáze nevyužitých prostor, ve kterých jsou zveřejněny všechny zmapované objekty, se stala účinným pomocníkem každému, kdo hledá prostor
pro realizaci svých záměrů a projektů, ať už se bude jednat o začínajícího podnikatele, podnikatele, který potřebuje rozšiřovat své kapacity, zájmové spolky či
jiné organizace, které hledají místo pro své působiště. Kromě internetové databáze budou moci případní zájemci o objekty využít dalších služeb týkajících se
možnosti financování svých záměrů prostřednictvím národních či evropských fondů a dotací. Posláním databáze je tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto
objektů a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho regionu. Databáze, umístěná na internetových stránkách www.masnaceste.cz/projektyspolupráce . Stejná
databáze bude sloužit i regionům Hranicko a Mohelnicko, které jsou partnery projektu.
Celý projekt vyvrcholil 21.7.2010 konferencí v Mořicích, v prostorách místního pohostinství za podpory starosty obce Mořice Jaroslava Knapa . Konference se
zúčastnili nejen zástupci spřátelených MAS – Hranicko a Mohlelnicko, ale i starostové, zástupci podnikatelů, zemědělské oblasti. Manažerka projektu Jarka
Kvasničková přednesla cíl projektu a zhodnotila celý jeho průběh. Pan Balek z Rozvojové hranické agentury přednesl možnosti čerpání dotací na rekonstrukce a
možnosti podnikání v nevyužitých prostorách z různých zdrojů.
My i naši partneři projektu – MAS Mohelnicko a MAS Hranicko, jsme zhodnotili výstupy projektu.
Byla podána žádost o proplacení a projekt prošel svou fyzickou kontrolou ze strany SZIF, a MAS
obdržela vložené finanční prostředky na svůj účet. Ale projekt tímto neskončil někde v šuplíku,
pořád funguje databáze a info servis naší MAS.
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- Další projekty spolupráce
Ani v letošním roce jsme nezaháleli a od začátku roku jsme pracovali na přípravě třech projektů ve spolupráci s jinými MAS. V červnu jsme podali na Centrální
pracoviště státního zemědělského intervenčního fondu tři Projekty spolupráce.
První společný projekt jsme zpracovali s partnery MAS Prostějov venkov a MAS ORPV (Občané pro rozvoj venkova) pod názvem Pořárním útokem na obnovu
zbrojnic. Ve společném projektu se jedná o obnovu 15 budov SDH na územích partnerských MAS v celkovém nákladu 5.000.000,-Kč. Předmětem obnovy jsou
výměny oken, dveří, vrat a rekonstrukce střech, podlah, elektroinstalace a další, tak jak to konkrétní budovy vyžadují. Na našem území by se mělo obnovovat 6
hasičáren, v cenovém rozpětí 90 000 - 550 000 Kč, a to v obcích Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Otaslavice, Ondratice. Celkové
náklady projektu pro naši MAS jsou 1.900.000,- Kč. Tento projekt bohužel nebyl úspěšný.
Druhý společný projekt pod názvem Najdi poklad ve svém regionu jsme zpracovali s MAS Společná cesta. Obsahem projektu spolupráce je společná příprava a
realizace pěších stezek. Území obou MAS se nejeví zdaleka tak atraktivní, avšak toto je jen zdání. Vždyť na území obou mikroregionů Němčicka a Přediny se
nachází spousta skvostů, o kterých ani nevíme. Např.chráněný přírodní celek Křéby nad obcí Koválovice-Osíčany, v obcích Vitčice a Dobrochov jsou identické
rozhledny Štátula a Štátule. Biocentra jsou zbudována v Tištíně a Víceměřicích, v Mořicích mokřad Mokroš a rybníky ve Vrchoslavicích, Doloplazích, Tvorovicích,
Vitčicích, Otaslavicích a Želči. Do architektonických památek regionu patří zámky v Doloplazích (sídlo MAS), Víceměřicích, Dobromilicích, Vřesovicích,
Nezamyslicích a Brodku u Prostějova, také Žudr v Němčicích nad Hanou je jednou z památek, která vévodí náměstí této obce. K zajímavostem patří taktéž
dominanta Otaslavic kamenná hladomorna, kostel s krytým schodištěm a přírodní amfiteátr ve farské zahradě. Všechny tyto zajímavosti našeho regionu je třeba
připomenout a dát všem místním i těm, co náš region navštíví na vědomost.
Na území MAS Na cestě k prosperitě budou zmapovány pěší stezky propojující jednotlivé obce a dva mikroregiony Němčicko a Předina. Současně bude na jihu
stezka napojena na stezku území MAS Společná cesta. Na jihozápadě zasahuje cíp stezky do území MAS Společná cesta. Tím je projekt obou MAS dokonale
provázán. Na zmapovaných stezkách, procházejících jednotlivá katastrální území obcí, budou rozmístěny rozcestníky a informační tabule s odpočívadly. Tento
projekt byl úspěšně přijat a bude se realizovat v roce 2011.
Třetí projekt jsme zpracovali společně s MAS Prostějov venkov pod názvem Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku. Projekt je zaměřen na rekonstrukci
sportovních hřišť, navazuje na vzájemná utkání zúčastněných regionů a výsledkem budou zrekonstruovaná sportoviště. Na území MAS Na cestě k prosperitě
z tohoto projektu bude podpořena výstavba 2 hřišt v obci Ondratice a Srbce a na území MAS Prostějov venkov to bude hřiště v obci Prostějovičky. Všechny tyto
obce měly připravenou projektovou dokumentací a stavebním povolením, tak aby Společný projekt mohl být zpracován a podán k registraci. I tento projekt
obstál ve velké konkurenci ostatních projektů a bude se realizovat v roce 2011.
25

Výroční zpráva 2010

- Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro naši MAS
V letošním roce jsme byli úspěšní při podání Žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
v roce 2010 do oblasti podpory č.2 – Podpora venkovského společenstva pod názvem Společně pomůžeme sobě i krajině
Projekt byl zaměřen na podporu aktivit jednotlivých obcí v našem regionu a souvisí s aktivitami ve strategiích MRG Němčicka a Přediny.
Náplň projektu spočívala:
1. v pořízení vybavení pro kulturně-společenské akce tj. stany, paravany k prezentačním a propagačním účelům. Tím docílíme ucelenější nabídky služeb a
informovanost nejen obyvatel, ale i návštěvníků našeho regionu před, v průběhu, ale i po ukončení akcí. Posílíme mobilnost a flexibilitu propagace pro všechny
obce našeho území
2. v nákupu ozvučovací soupravy a elektrocentrály. Tím jsme zajistili zkvalitnění služby pro tradiční i nově vznikající společenské, kulturní, sportovní, ale i
církevní aktivity (tradiční mše) v obcích našeho regionu. Požadavek na pořízení vybavení pro kulturně-společenské akce vzešel z organizátorů a množství těchto
akcí v našem regionu, publikovaných v kulturním kalendáři
3. v nákupu mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství a to mulčovacích strojů. Při jednáních se všemi obcemi našeho regionu, zvláště
těch menších (do 500 obyvatel) vzešel požadavek na pořízení výše uvedeného investičního majetku. Tímto zajistíme efektivní využití finančních prostředků. Tím
podpoříme péči o zeleň na území všech obcí.
Uvedený majetek je již pořízen a slouží v plné síle všem obcím našeho regionu.

-
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- Společný projekt s Městem Němčice nad Hanou - Divadelní pátky
MAS Na cestě k prosperitě a Město Němčice nad Hanou se dohodly na realizaci projektu na zachování kulturního dědictví v regionu. Cílem tohoto projektu bylo
zachovat tradici divadelních představení v regionu. Město Němčice nad Hanou má nejlepší technické zázemí pro pořádání divadelních představení z celého
regionu a více než 40letou tradici pořádání divadelních přehlídek a ochotnického divadla. S městem Němčice nad Hanou je naše organizace ve smluvním
organizačním vztahu. V Němčicích nad Hanou proběhly tři ročníky Divadelních pátků. Během sezóny od října 2010 do března 2011 se na jevišti v sále kina Oko
v Němčicích nad Hanou vystřídá 5 divadelních souborů a jedno divadlo jako zájezd do Divadla v Ostravě. Cílem našeho společného projektu je zapojit spolky a
organizace našeho regionu zabývající se kulturním dědictvím (např. Divotadlo Otaslavice, Větřák Pivín, NS Pantlék) do Divadelních pátků formou patronátů nad
jednotlivými představeními. Umožnit co největšímu počtu diváků z celého regionu návštěvu divadelních představení.
MAS požádala o dotaci 25.000,- Kč Olomoucký kraj na tento společný projekt pod názvem Zachování divadelní tradice. V této žádosti byla úspěšná a finanční
podporu čerpala na zajištění svozu diváků z celého regionu MAS. Tento projekt bude ukončen v březnu roku 2011.

6. Společná setkání a společné akce
- Společná setkání
V rámci společného plánování našeho projektu jsme dne 5. 6. 2010 uspořádali v Němčicích nad
Hanou Hasičské závody v požárním útoku O pohár MAS. Akci skvěle připravili členové SDH Němčice
nad Hanou. Závodů se zúčastnily 4 družstva žen a 11 družstev mužů z území partnerských MAS.
Jako hosté se závodů zúčastnila zahraniční MAS SOTDUM ze Slovenska (oblast Duchoňky a
Topolčanska). Přátelům se u nás velmi líbilo, i když v soutěžním klání o pohár nebyli úspěšní.
Putovní pohár MAS získalo družstvo žen SDH Němčice nad Hanou a družstvo mužů SDH Dobromilice.
Ještě jednou jim blahopřejeme. V roce 2011 se těšíme na utkání v Hasičských závodech, které se
uskuteční v obci Skalka na území MAS Prostějov venkov.

27

Výroční zpráva 2010

7. Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2010
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