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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ukončilo dne 30. června 2017 výzvu s názvem 
Podpora škol formou projektů zjednodu-
šeného vykazování - Šablony pro MŠ a  ZŠ 
I. financovanou z  Operačního programu 
Výzkum, vývoj a  vzdělávání (OP VVV). Vý-
hodou této výzvy byla „nárokovost“ dotace 
(od 200.000,- až po téměř 2.000.000,- po-
dle počtu žáků školy) a výběr z předem defi-
novaných aktivit, takže školy nemusely prac-
ně sestavovat celou projektovou žádost.

Šablony pomáhají školám lépe zvládnout 
průběh společného vzdělávání dětí a  žáků, 
a to možností personálního posílení o školní 
asistenty, školní psychology, speciální pe-
dagogy, sociální pedagogy, případně chůvy 
(pouze v  mateřských školách). Důležitými 
oblastmi jsou vzdělávání pedagogických 
pracovníků (v  oblasti čtenářské a  mate-
matické gramotnosti, inkluze, cizích jazyků 

Evropské fondy pomáhají 
školám skrz tzv. „šablony“

a mentoringu), dále pak  usnadnění přecho-
du žáků z mateřské do základní školy, spolu-
práce s rodiči dětí a žáků a zařazení žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
do  hlavního vzdělávacího proudu. Podpoře-
ny jsou také mimoškolní aktivity jako čtenář-
ské kluby, kluby zábavné logiky a deskových 
her, doučování a příprava na vyučování žáků 
základních škol ohrožených školním neúspě-
chem.  

V  regionu Hranicko se do  první výzvy za-
pojilo celkem 18 základních a  mateřských 
škol, což představuje cca 58% škol, přičemž 
celorepublikový průměr je 75%. Důvodem je 
vyšší zastoupení menších mateřských a  zá-
kladních škol, u nichž se shora nastavené pa-
rametry šablon nepotkávaly s realitou. Jed-
nalo se např. o příliš malý počet dvouletých 
dětí pro zaměstnání chův, nebo nemožnost 
dosáhnutí min. rozpočtu projektu, pokud 

nebyla zvolena žádná „personální“ šablona. 
U  zapojených mateřských škol byl největší 
zájem o  šablonu „chůva“, kterou si zvolilo 
celkem třináct mateřských škol, ve  třech 
školkách budou působit také školní asis-
tenti. Dalšími nejčastěji volenými šablonami 
byly „sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných návštěv“ 
a  „vzdělávání pedagogických pracovníků 
MŠ - zaměřené na  matematickou pregra-
motnost“, které si zvolilo 10 mateřských škol. 
U základních škol byly nejčastěji využity „Klub 
zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ“ 
a  „Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem“, které si zvolilo 7 škol, na  pěti 
školách bude díky šablonám působit školní 
asistent. 

V únoru 2018 je plánováno vyhlášení dru-
hé vlny šablon, které budou nově rozšířeny 
též na  školní družiny, školní kluby, středis-
ka volného času a  základní umělecké školy. 
Objem financí pro jednotlivé školy bude ob-
dobný jako u  první vlny, jen minimální výše 
dotace nově klesne na  100.000,- Kč, což by 
mělo umožnit lepší využití šablon i na malých 
vesnických školách. Doba realizace projektu 
bude opět 2 roky a vzdělávací instituce budou 
moci podávat žádosti až do  konce června 
2019. 

Šablony zůstanou s  drobnými obměnami 
stejné jako v 1. vlně, přibudou ale nové: zapo-
jení ICT technika do  výuky, školní kariérový 
poradce nebo zapojení odborníka z  praxe 
do výuky. 

 V případě dotazů a zájmu o konzultace se 
obracejte na  Animátorku škol na  Hranicku 
Mgr.  Hanu Gaďurkovou, h.gadurkova@regi-
onhranicko.cz, 773  593  020. Další podrob-
nosti a  aktuality nabízí tematická podsekce 
webu MAS na odkazu www.regionhranicko.
cz/skoly.
← Spolupráce s chůvou v MŠ Pohádka

Čeští a polští 
žáci poznávají 
své kořeny 
Čtyři základní školy z Hranicka se od března 
2017 zapojily do společného projektu „Hledá-
me své kořeny přírodní i kulturní“ se školami 
z města Kolonowskie v Opolském vojvodství 
v Polsku. Jde o ZŠ Bělotín, ZŠ 1. máje Hrani-
ce, ZŠ Hustopeče n. B. a ZŠ Střítež n.L., jež 
své společné aktivity rozvrhly do období 20 
měsíců. Hlavním partnerem projektu je Hra-
nická rozvojová agentura, z.s..

Za dotační podpory z Operačního progra-
mu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
spolupracují české a polské školy při organi-
zaci aktivit z různých oblastí lidského života 
a seznamují se s tradicemi sousedního státu. 
Jedná se o čtyři oblasti – poznávání tradic a 
zvyků, místní kultury, gastronomie a sportu. 
Všechny tyto oblasti prozkoumají žáci i uči-
telé prostřednictvím realizace zajímavých 
aktivit od března 2017 do října 2018. 

pokračování na straně 4 →
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Mikroregionu Hranicko 
 Hranické rozvojové agentury

Centrum 
společných služeb
spuštěno
Centrum společných služeb (CSS) je kon-
taktní místo pro občany a obce mikroregio-
nu Hranicko, vzniklo v červenci 2017 a bude 
fungovat min. do června 2019.  Dobrovolný 
svazek obcí Mikroregion Hranicko se rozho-
dl toto centrum zřídit v rámci projektu „Posi-
lování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce“, který realizuje Svaz 
měst a obcí ČR. Díky tomuto projektu vzniklo 
přes osmdesát obdobných center po celé 
České republice. 

pokračování na straně 4 →

Zpravodaj
Region 
Hranicko

pr
os

in
ec

 2
01

7

Plán udržitelné mobility pro město Hranice vznikne v rámci mezinárodního projektu, více na str. 6

MAS Hranicko 
má schválenou 
Strategii CLLD
Místní akční skupina Hranicko v srpnu 2017 
úspěšně završila proces přípravy a schvalo-
vání Strategie komunitně vedeného místní-
ho rozvoje (nazýváno též jako anglická 
zkratka SCLLD) pro region Hranicko na roky 
2014 až 2022. Paradoxně se jí to podařilo až 
ve třetím roce období, k němuž se celý rozvo-
jový plán vztahuje. Hlavním důvodem bylo 
zpoždění s nastavením podmínek a pravidel 
ze strany řídících orgánů operačních pro-
gramů, které obdobně postihlo všech 179 
MAS po celé České republice. Ač nové pro-
gramovací období EU začalo 1. lednem 2014, 
výzva k podávání strategií na Řídící orgán 
Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) byla vyhlášena až na pod-
zim roku 2015. První dva roky nové periody 
tak MAS pouze připravovala podklady: pro-
vedla důkladnou analýzu předností a slabin 
Hranicka ve všech základních oblastech ven-
kovského života.

pokračování na straně 2 →
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← pokračování ze strany 1 

Dále sestavila 6 prioritních oblastí, sadu 
specifických cílů, opatření a  aktivit a  čekala 
na  rozběh nadřazených dotačních progra-
mů IROP, Programu rozvoje venkova (PRV) 
a  Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ). Až ty teprve ukázaly, kde se naše roz-
vojové potřeby prolínají s dotačně podporo-
vanými oblastmi a kam tedy můžeme nasmě-
rovat více než 83 milionů korun dotací, které 
MAS rozdělí v následujících letech mezi kon-
cové žadatele přímo z regionu Hranicko. 

MAS Hranicko žádost o  schválení SCLLD 
podala 29. února 2016, další rok a půl se vy-
tvořenou strategií zabývaly 3 řídící orgány 
na  ministerstvech zemědělství, pro místní 
rozvoj a  práce a  sociálních věcí. Výsledkem 
je nyní akceptace našeho plánu a tím otevře-
ní dveří ke  spuštění 3 vlastních dotačních 
programů, o  kterých Vás informujeme 
na  dalších místech tohoto zpravodaje. MAS 
se tak nyní intenzivně zabývá přípravou prv-

MAS Hranicko má schválenou Strategii CLLD
ních Výzev a  nastavení vlastních administ-
račních procesů. Dolaďuje vlastní prefe-
renční kritéria, která pomohou seřadit 
předložené žádosti o dotaci podle jejich pří-
nosnosti pro region a rozhodnou tak o získá-
ní či nezískání dotace. Ve většině podporova-
ných oblastí totiž očekáváme převis 
požadovaných prostředků nad objemem fi-
nancí, který má MAS k dispozici.

Dotační programy MAS 
poběží až do roku 2020
Oproti minulému období, kdy místní akční 
skupina podpořila v Programu LEADER „Mě-
níme Hranicko“ v  letech 2007 až 2013 hned 
81 projektů s celkovým objemem 43 milionů 
korun, vzrostl tento finanční objem téměř 
dvojnásobně, výrazně se také rozšířila škála 
oblastí, ve kterých se MAS bude dotační pod-
porou angažovat. Proto také narostl počet 

dotačních programů z  jednoho na  tři. MAS 
v minulých měsících aktualizovala a schválila 
Harmonogram Výzev pro celé plánované ob-
dobí s tím, že u let 2019 a 2020 samozřejmě 
může ještě dojít ke změnám, které budou re-
agovat na  aktuální vývoj a  zájem o  vypsané 
dotační tituly. Takto tomu bude např. v oblas-
ti boje s  nezaměstnaností. V  době přípravy 
strategie v roce 2014 byla tato oblast vnímá-
na jako jedna z důležitých, nyní o 3 roky poz-
ději vidíme, že se ekonomice daří a podporu 
tak odkládáme na budoucnost, kdy se může 
vrátit ekonomická recese. Tabulka finanč-
ních alokací zobrazuje výši poskytnutých do-
tací, k nimž žadatelé v některých případech 
přidají vlastní stanovený podíl spolufinanco-
vání. U podnikatelských aktivit, kde se dota-
ce pohybují do 50%, to tedy bude víc než po-
lovina vlastních financí, u  dotačního prog-
ramu MAS-IROP se bude přidávat jen 5%, 
měkké projekty v programu MAS-OPZ budou 
dotovány povětšinou ze 100% a tedy bez nut-
nosti zapojení vlastních prostředků. 

Harmonogram Výzev a alokací MAS Hranicko, verze 12/2017

Číslování 
Fichí

Názvy Fichí/rozdělení aktivit do 
Výzev 2017 2018 2019 2020 Celkem za 

období

Dotační 
program 

MAS-IROP

MAS-IROP 01
Parkovací systémy 0 0 1 000 000 0 1 000 000

Bezpečnost dopravy 2 922 249 0 2 485 248 0 5 407 497

MAS-IROP 02 Cyklodoprava 0 18 321 436 0 0 18 321 436

MAS-IROP 03
Sociální služby 2 700 000 0 0 0 2 700 000

Komunitní centra 1 204 568 0 0 0 1 204 568

MAS-IROP 04 Sociální bydlení 0 2 152 519 2 152 519 0 4 305 037

MAS-IROP 05 Sociální podniky - infrastruktura 0 1 301 523 0 0 1 301 523

MAS-IROP 06
Infrasruktura předškolního vzdělávání 0 0 1 552 666 0 1 552 666

Infrastruktura základního vzdělávání 9 361 273 0 1 000 000 0 10 361 273

Celkem MAS-IROP v Kč 16 188 090 21 775 478 8 190 433 0 46 154 000

Dotační 
program 
MAS-OPZ

MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora 0 6 090 000 0 0 6 090 000

MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti 0 3 209 846 1 604 923 1 232 461 6 047 230

MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora 0 2 106 462 0 0 2 106 462

MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření 0 2 708 308 0 0 2 708 308

Celkem MAS-OPZ v Kč 0 14 114 616 1 604 923 1 232 461 16 952 000

Dotační 
program 

MAS-PRV

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků 1 813 447 1 813 447 1 813 447 1 813 447 7 253 788

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty 1 763 079 0 1 763 079 0 3 526 158

MAS-PRV 13 Drobné podnikání 1 773 154 1 329 865 0 1 329 865 4 432 884

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 2 014 947 0 0 0 2 014 947

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce 0 1 914 200 0 0 1 914 200

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS 0 456 500 456 500 0 913 000

Celkem MAS-PRV v Kč 7 364 627 5 514 012 4 033 026 3 143 312 20 054 977

CELKEM v Kč 23 552 717 41 404 106 13 828 382 4 375 773 83 160 977
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MAS-IROP zacílí 
na cyklostezky a školy
Co do  množství financí je dotační program 
MAS-IROP nejvýznamnější, celková alokace 
činí více než 46 milionů korun. V  prvních 5 
Výzvách programu bude rozděleno nejméně 
27 milionů korun a částka se může rozhodnu-
tím MAS ještě navýšit pro případ, že bude 
podáno dostatečné množství kvalitních pro-
jektů. 

První Výzva se soustředí na zvyšování bez-
pečnosti chodců a  cyklistů v  dopravě budo-
váním přechodů, chodníků či zpomalovacích 
prvků, zde je připraveno víc jak 2 miliony ko-
run. Téměř 4 miliony korun nabídne 2. a  3. 
výzva na budování zázemí pro rozvoj sociál-
ních služeb v regionu nebo vznik jednoho ko-
munitního centra, tedy místa, kde se ke spo-
lečným aktivitám scházejí místní obyvatelé 
při povinném zapojení osob handicapova-
ných, sociálně vyloučených nebo dlouhodo-
bě nezaměstnaných. 4. výzva umožní za  víc 
jak 9 milionů korun základním školám vybu-
dovat či vybavit nové odborné učebny zamě-
řené na přírodní a polytechnické obory. Zda-
leka nejvíc prostředků, 11 až 18 milionů Kč dle 
brzkého rozhodnutí, MAS vyhradí v  5. výzvě 
na budování cyklostezek, které umožní bez-
pečnou dopravu obyvatel do  zaměstnání, 
škol a za službami. Nesmí se tedy jednat pri-
márně o stezky využívané pouze v cestovním 
ruchu.

MAS vyhlásí první 4 výzvy v prosinci 2017, 
5. výzvu v  lednu 2018 a  uzavře je vždy po  2 
měsících, aby měli žadatelé dostatečný pro-
stor pro přípravu žádostí o dotaci. V dalších 
výzvách vždy na  podzim 2018 a  2019 dojde 
též na  budování sociálních bytů, sociálních 
podniků, menších parkovišť nebo navyšování 
kapacity mateřských škol, pokud to bude ně-
kde v regionu potřeba. 

MAS-OPZ podpoří sociál-
ní služby a dětské skupiny
Dotační program MAS-OPZ zahrnuje vý-
hradně neinvestiční podporu, jedná se tedy 
o podporu tzv. „měkkých projektů“. Program 
bude pomáhat čelit negativním jevům v  ob-
lasti sociálního vyloučení či chudoby nebo 
např. podpoří návrat osob pečujících o malé 
děti do zaměstnání. Aktuálně MAS připravu-
je výzvy na  Prorodinná opatření a  Sociální 
služby s  předpokládaným vyhlášením v  led-
nu 2018.  U  sociálních služeb je podmínkou 
zařazení příslušného počtu „jednotek“ 
do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, 
takže zde je už výčet možných žadatelů 
v současné době znám. Druhá výzva bude za-
měřená především na podporu podnikových 
dětských skupin, které budou preferovány 
před dětskými skupinami pro veřejnost. 
Uspět mohou ale oba typy projektů. V  třetí 
oblasti Podpora zaměstnanosti prozatím 

MAS realizaci projektů odkládá v návaznosti 
na situaci na trhu práce, která je nyní velmi 
příznivá (nezaměstnanost na  Hranicku činí 
aktuálně 2,4 %). Čtvrtou oblastí bude v  bu-
doucí Výzvě také podpora sociálního podni-
kání. 

Pokud jste zaměstnavatel, který by rád 
usnadnil Vašim zaměstnancům, kteří pečují 
o  malé děti, návrat do  práce, je podniková 
dětská skupina flexibilnější a dostupnější al-
ternativou k  firemní školce. Její zřízení není 
tak administrativně náročné a  náklady jsou 
daňově uznatelné. 

Dětská skupina představuje zařízení pravi-
delné péče o  děti, a  to pro děti ve  věkovém 
rozpětí od 1 roku do zahájení povinné školní 
docházky. Výhodou je, že dítě se do  dětské 
skupiny může přihlásit a  nastoupit kdykoli 
v průběhu roku. 

Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou 
se ale jedná o menší věkově smíšené skupin-
ky do max. 12 dětí, o které se starají obvykle 
dvě pečující osoby. Ty musí splňovat odbor-
nou kvalifikaci danou zákonem, jedná se pře-
devším o  pedagogické, sociální či zdravot-
nické profese. Zařízení musí být otevřeno 
všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 ho-
din denně. Délka umístění dítěte v  dětské 
skupině záleží na dohodě mezi rodičem a po-
skytovatelem služby.

sahuje celkem 4 Fiche (oblasti podpory) 
a  i  zde platí, že MAS může po  vyhodnocení 
žádostí dále navýšit finanční alokaci, která 
prozatím činí min. 7  300  000 Kč. Fiche č.11 
Rozvoj zemědělských podniků nasměruje 
necelé 2 miliony korun do investic v rostlinné 
a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí 
budov mohou zemědělci nakoupit také pev-
ně stojící technologie nebo mobilní zeměděl-
ské stroje. 

Obdobné je to u  Fiche č. 12 Zemědělské 
a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, 
že hlavní podporovanou oblastí je už samot-
né zpracování plodin, mléka či masa do finál-
ních výrobků určených na jídelní stoly obyva-
tel regionu. I zde se jedná o cca 1 a tři čtvrtě 
milionů korun a téměř totožná částka je pak 
určena ve  Fichi č. 13 Drobné podnikání pro 
nezemědělské podnikatele na další rozvoj je-
jich řemeslných dílen, opraven, prodejen 
a provozoven, kde poskytují své služby. Spe-
ciální podskupinu tvoří ve Fichi č. 14 Podniká-
ní v cestovním ruchu penziony, kempy a ko-
merčně provozovaná sportoviště, kde je 
připraveno na  investice žadatelů více než 2 
miliony korun. 

Jak získat dotaci v progra-
mech MAS Hranicko?
Pro celý proces získání dotace platí ustálený 
postup. Žadatelé se musí řídit dotačními pra-
vidly, které MAS již zveřejnila a dále doplňuje 
na vlastních webových stránkách www.regi-
onhranicko.cz/sclld. Hlavním dokumentem 
je samotný text jednotlivých Výzev, který 
kromě souhrnu těch nejzákladnějších pod-
mínek slouží i  jako rozcestník s  odkazy 
na  další přílohy, pravidla nadřazených ope-
račních programů a  soupis preferenčních 
kritérií. Dle nich budou podané žádosti Výbě-
rovou komisí seřazeny do  finálního pořadí, 
které rozhodne o konečném získání dotace.

Z nejdůležitějších vstupních podmínek při-
pomeňme zajištění příslušných povolení 
od  stavebního úřadu, jsou-li potřeba, sesta-
vení studie proveditelnosti či podnikatelské-
ho plánu nebo u  programů MAS-IROP 
a  MAS-PRV nutnost vlastního předfinanco-
vání, dotace jsou totiž propláceny až zpětně. 
V případě převisu žádostí o dotaci samozřej-
mě MAS nebude moci uspokojit všechny ža-
datele, pak bude rozhodovat počet bodů, 
které projekty získají během hodnocení dle 
předem stanovených a zveřejněných prefe-
renčních kritérií.

Místní akční skupina vyzývá všechny po-
tenciální žadatele, aby se na  jejich webu 
s  podklady seznámili a  v  případě, že splňují 
základní kritéria, kontaktovali pracovníky 
místní akční skupiny se žádostí o konzultaci, 
která je samozřejmě poskytována bezplatně. 
Konzultace výrazně eliminují případné nedo-
statky a chyby v Žádostech o dotaci a tím zvy-
šují šanci jednotlivých záměrů na  získání fi-
nancí.

MAS-PRV už pouze pro 
zemědělce a podnikatele
Aktuální podmínky Programu rozvoje venko-
va (PRV) už bohužel neumožňují tak jako 
v období 2007 – 2013 podporu občanské vy-
bavenosti nebo veřejných prostranství, cel-
ková alokace 20 milionů Kč tak zůstává hlav-
ně zemědělcům, ale i drobným podnikatelům 
mimo zemědělskou oblast. 

Mnohá opatření více méně kopírují podpo-
ru z minulého programovacího období, takže 
se MAS může opřít o bohaté zkušenosti z dří-
vějška. Aktuálně již vyhlášená Výzva tak ob-

Dotace opět podpoří místní výrobu potravin
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MAS-IROP zacílí 
na cyklostezky a školy
Co do  množství financí je dotační program 
MAS-IROP nejvýznamnější, celková alokace 
činí více než 46 milionů korun. V  prvních 5 
Výzvách programu bude rozděleno nejméně 
27 milionů korun a částka se může rozhodnu-
tím MAS ještě navýšit pro případ, že bude 
podáno dostatečné množství kvalitních pro-
jektů. 

První Výzva se soustředí na zvyšování bez-
pečnosti chodců a  cyklistů v  dopravě budo-
váním přechodů, chodníků či zpomalovacích 
prvků, zde je připraveno víc jak 2 miliony ko-
run. Téměř 4 miliony korun nabídne 2. a  3. 
výzva na budování zázemí pro rozvoj sociál-
ních služeb v regionu nebo vznik jednoho ko-
munitního centra, tedy místa, kde se ke spo-
lečným aktivitám scházejí místní obyvatelé 
při povinném zapojení osob handicapova-
ných, sociálně vyloučených nebo dlouhodo-
bě nezaměstnaných. 4. výzva umožní za  víc 
jak 9 milionů korun základním školám vybu-
dovat či vybavit nové odborné učebny zamě-
řené na přírodní a polytechnické obory. Zda-
leka nejvíc prostředků, 11 až 18 milionů Kč dle 
brzkého rozhodnutí, MAS vyhradí v  5. výzvě 
na budování cyklostezek, které umožní bez-
pečnou dopravu obyvatel do  zaměstnání, 
škol a za službami. Nesmí se tedy jednat pri-
márně o stezky využívané pouze v cestovním 
ruchu.

MAS vyhlásí první 4 výzvy v prosinci 2017, 
5. výzvu v  lednu 2018 a  uzavře je vždy po  2 
měsících, aby měli žadatelé dostatečný pro-
stor pro přípravu žádostí o dotaci. V dalších 
výzvách vždy na  podzim 2018 a  2019 dojde 
též na  budování sociálních bytů, sociálních 
podniků, menších parkovišť nebo navyšování 
kapacity mateřských škol, pokud to bude ně-
kde v regionu potřeba. 

MAS-OPZ podpoří sociál-
ní služby a dětské skupiny
Dotační program MAS-OPZ zahrnuje vý-
hradně neinvestiční podporu, jedná se tedy 
o podporu tzv. „měkkých projektů“. Program 
bude pomáhat čelit negativním jevům v  ob-
lasti sociálního vyloučení či chudoby nebo 
např. podpoří návrat osob pečujících o malé 
děti do zaměstnání. Aktuálně MAS připravu-
je výzvy na  Prorodinná opatření a  Sociální 
služby s  předpokládaným vyhlášením v  led-
nu 2018.  U  sociálních služeb je podmínkou 
zařazení příslušného počtu „jednotek“ 
do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, 
takže zde je už výčet možných žadatelů 
v současné době znám. Druhá výzva bude za-
měřená především na podporu podnikových 
dětských skupin, které budou preferovány 
před dětskými skupinami pro veřejnost. 
Uspět mohou ale oba typy projektů. V  třetí 
oblasti Podpora zaměstnanosti prozatím 

MAS realizaci projektů odkládá v návaznosti 
na situaci na trhu práce, která je nyní velmi 
příznivá (nezaměstnanost na  Hranicku činí 
aktuálně 2,4 %). Čtvrtou oblastí bude v  bu-
doucí Výzvě také podpora sociálního podni-
kání. 

Pokud jste zaměstnavatel, který by rád 
usnadnil Vašim zaměstnancům, kteří pečují 
o  malé děti, návrat do  práce, je podniková 
dětská skupina flexibilnější a dostupnější al-
ternativou k  firemní školce. Její zřízení není 
tak administrativně náročné a  náklady jsou 
daňově uznatelné. 

Dětská skupina představuje zařízení pravi-
delné péče o  děti, a  to pro děti ve  věkovém 
rozpětí od 1 roku do zahájení povinné školní 
docházky. Výhodou je, že dítě se do  dětské 
skupiny může přihlásit a  nastoupit kdykoli 
v průběhu roku. 

Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou 
se ale jedná o menší věkově smíšené skupin-
ky do max. 12 dětí, o které se starají obvykle 
dvě pečující osoby. Ty musí splňovat odbor-
nou kvalifikaci danou zákonem, jedná se pře-
devším o  pedagogické, sociální či zdravot-
nické profese. Zařízení musí být otevřeno 
všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 ho-
din denně. Délka umístění dítěte v  dětské 
skupině záleží na dohodě mezi rodičem a po-
skytovatelem služby.

sahuje celkem 4 Fiche (oblasti podpory) 
a  i  zde platí, že MAS může po  vyhodnocení 
žádostí dále navýšit finanční alokaci, která 
prozatím činí min. 7  300  000 Kč. Fiche č.11 
Rozvoj zemědělských podniků nasměruje 
necelé 2 miliony korun do investic v rostlinné 
a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí 
budov mohou zemědělci nakoupit také pev-
ně stojící technologie nebo mobilní zeměděl-
ské stroje. 

Obdobné je to u  Fiche č. 12 Zemědělské 
a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, 
že hlavní podporovanou oblastí je už samot-
né zpracování plodin, mléka či masa do finál-
ních výrobků určených na jídelní stoly obyva-
tel regionu. I zde se jedná o cca 1 a tři čtvrtě 
milionů korun a téměř totožná částka je pak 
určena ve  Fichi č. 13 Drobné podnikání pro 
nezemědělské podnikatele na další rozvoj je-
jich řemeslných dílen, opraven, prodejen 
a provozoven, kde poskytují své služby. Spe-
ciální podskupinu tvoří ve Fichi č. 14 Podniká-
ní v cestovním ruchu penziony, kempy a ko-
merčně provozovaná sportoviště, kde je 
připraveno na  investice žadatelů více než 2 
miliony korun. 

Jak získat dotaci v progra-
mech MAS Hranicko?
Pro celý proces získání dotace platí ustálený 
postup. Žadatelé se musí řídit dotačními pra-
vidly, které MAS již zveřejnila a dále doplňuje 
na vlastních webových stránkách www.regi-
onhranicko.cz/sclld. Hlavním dokumentem 
je samotný text jednotlivých Výzev, který 
kromě souhrnu těch nejzákladnějších pod-
mínek slouží i  jako rozcestník s  odkazy 
na  další přílohy, pravidla nadřazených ope-
račních programů a  soupis preferenčních 
kritérií. Dle nich budou podané žádosti Výbě-
rovou komisí seřazeny do  finálního pořadí, 
které rozhodne o konečném získání dotace.

Z nejdůležitějších vstupních podmínek při-
pomeňme zajištění příslušných povolení 
od  stavebního úřadu, jsou-li potřeba, sesta-
vení studie proveditelnosti či podnikatelské-
ho plánu nebo u  programů MAS-IROP 
a  MAS-PRV nutnost vlastního předfinanco-
vání, dotace jsou totiž propláceny až zpětně. 
V případě převisu žádostí o dotaci samozřej-
mě MAS nebude moci uspokojit všechny ža-
datele, pak bude rozhodovat počet bodů, 
které projekty získají během hodnocení dle 
předem stanovených a zveřejněných prefe-
renčních kritérií.

Místní akční skupina vyzývá všechny po-
tenciální žadatele, aby se na  jejich webu 
s  podklady seznámili a  v  případě, že splňují 
základní kritéria, kontaktovali pracovníky 
místní akční skupiny se žádostí o konzultaci, 
která je samozřejmě poskytována bezplatně. 
Konzultace výrazně eliminují případné nedo-
statky a chyby v Žádostech o dotaci a tím zvy-
šují šanci jednotlivých záměrů na  získání fi-
nancí.

MAS-PRV už pouze pro 
zemědělce a podnikatele
Aktuální podmínky Programu rozvoje venko-
va (PRV) už bohužel neumožňují tak jako 
v období 2007 – 2013 podporu občanské vy-
bavenosti nebo veřejných prostranství, cel-
ková alokace 20 milionů Kč tak zůstává hlav-
ně zemědělcům, ale i drobným podnikatelům 
mimo zemědělskou oblast. 

Mnohá opatření více méně kopírují podpo-
ru z minulého programovacího období, takže 
se MAS může opřít o bohaté zkušenosti z dří-
vějška. Aktuálně již vyhlášená Výzva tak ob-

Dotace opět podpoří místní výrobu potravin
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← pokračování ze strany 1 

Centrum společných služeb (CSS) je kon-
taktní místo pro občany a obce mikroregio-
nu Hranicko, vzniklo v červenci 2017 a bude 
fungovat min. do  června 2019. Dobrovolný 
svazek obcí Mikroregion Hranicko se rozho-
dl toto centrum zřídit v rámci projektu „Posi-
lování administrativní kapacity obcí na  bázi 
meziobecní spolupráce“, který realizuje Svaz 
měst a obcí ČR. Díky tomuto projektu vzniklo 
přes osmdesát obdobných center po  celé 
České republice. 
Centrum společných služeb nabízí obcím:
• příprava, řízení a  administrace projektů 
obcí a mikroregionu, 
• monitoring dotačních titulů a projektové 
poradenství obcí, 

Mikroregion Hranicko spustil 
Centrum společných služeb

• odborné konzultace, zadávání, zpracová-
ní a hodnocení veřejných zakázek 
• organizace společných nákupů energií 
nebo jiných komodit, 
• prosazování společných zájmů např. při 
vyjednávání s  dodavateli služeb obcí (odpa-
dy, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), 
• pomoc při zpracování územních plánů 
a rozvojových strategií obcí, 
• zajištění vzdělání v  požadovaných oblas-
tech veřejné správy, 
• vydávání informačního zpravodaje pro ob-
čany, propagace a zvyšování informovanosti 
o činnosti CSS a členských obcích
 a občanům:

• Konzultace podnětů k rozvoji území regio-
nu Hranicko
• poradenství pro občany – dotace, fungová-
ní obcí
• Poskytování informací o  nabídce služeb 
na území regionu

Tým CSS pracuje v tříčlenném složení a je 
Vám plně k dispozici:
Ing.  Marcela Tomášová, manažerka CSS 
a specialistka pro rozvoj regionu
Ing.  Šárka Beránková, specialistka pro roz-
voj regionu
Ing.  Josef Křeháček, specialista na  veřejné 
zakázky
Více na http://www.regionhranicko.cz/css

Čeští a polští žáci 
společně poznávají své kořeny
← pokračování ze strany 1 

Například ZŠ Bělotín představí účastníkům 
tradiční zpracování potravin, různá odvětví 
zemědělské výroby a  pomocí geokešingu 
místní přírodní krásy. Díky ZŠ Střítež nad Lu-
dinou se účastníci projektu vydají cestou 
sportu, připraví pro ostatní různé, i netradič-
ní sportovní aktivity. ZŠ Hustopeče nad Beč-
vou se zase bude věnovat aktivitám spoje-
ným s  tradicemi a  zvyky ve  stravování 
a  stolování v  jednotlivých regionech, pro-
střednictvím přípravy a  ochutnávky tradič-

ních pokrmů. Všechny výtvory pak budou 
prezentovány na společné výstavě. ZŠ 1. máje 
Hranice pak zajišťuje vytvoření společného 
znaku projektu a  poznávání města Hranice 
díky geokešingu. Touto aktivitou budou žáci 
rozvíjet svou manuální zručnost, která je to-
lik důležitá pro jejich budou vývoj. 

Život v  České republice i  v  Polsku má ně-
které odlišnosti, které se projevují ve  všech 
oblastech a díky projektu je účastníci pozna-
jí. Školy, které se do projektu zapojily na čes-
ké i polské straně, jsou jak školy vesnické, tak 
i  městské. V  Kolonowskie jsou nám školy 

blízké i  svou velikostí a  počtem žáků. Velmi 
důležitá je také blízkost našich jazyků. 
Do  projektu jsou zapojeni kromě žáků part-
nerských škol i  jejich pedagogové, vedení 
škol a veřejnost. 

V říjnu 2017 již proběhla první společná ak-
tivita v  polském Kolonowskie nazvaná Tan-
cujme a  pějme česko-polsky, kde všechny 
školy předvedly své připravené lidové tance 
a písně. Společně se naučili polskou píseň Za-
chodzi słoneczko. 

Děti i paní učitelky z Hranicka představily polským kamarádům moravské písně i kroje.
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Počátkem roku 2016 byl na Hranicku stejně 
jako postupně v dalších 200 regionech Čes-
ké republiky spuštěn projekt napříč vzdě-
lávacím systémem pro děti a  žáky do  15 let 
s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní (MAP). Stal se příležitostí, jak společnými 
silami místních aktérů posunout a zkvalitnit 
vzdělávání na Hranicku. Po roce a půl došlo 
v polovině července 2017 na jednání Řídícího 
výboru MAP ke schválení finálního výstupu - 
strategického dokumentu Místní akční plán 
vzdělávání pro Hranicko, který byl vytvořen 
ve spolupráci s partnery v území a vychází ze 
zjištěných potřeb vzdělávacích institucí v na-
šem regionu. 

Asi nejdůležitější částí dokumentu je tzv. 
Strategický rámec MAP, který obsahuje 
komunitně sestavenou vizi stavu místního 
vzdělávání v  roce 2023 a  stanovuje 9 re-

Strategický plán místního vzdělávání dokončen 

gionálních cílů (čeho chceme dosáhnout). 
Součástí strategického rámce je tzv. Doho-
da o  prioritách v  oblasti vzdělávání, která 
obsahuje tabulku projektových (investičních 
i  neinvestičních) záměrů škol a  organizací 
neformálního a zájmového vzdělávání. Tento 
ucelený přehled pomůže především obcím 
v lepším plánování investic a bude využit při 
hledání vhodných dotačních titulů. Strate-
gický rámec MAP lze jednou za šest měsíců 
aktualizovat.

Na strategický rámec navazuje Akční plán, 
který k  jednotlivým cílům přidává opatření 
(jakou cestou chceme cílů dosáhnout) a akti-
vity (co konkrétně budeme dělat), které jsou 
detailně rozřazeny do  jednotlivých ročních 
plánů. Prozatím byly schváleny akční plány 
na roky 2017 a 2018.

Na  závěr projektu byla vydána brožura 
„Tvoříme vzdělávací MAPu Hranicka“, jejímž 
cílem je představit myšlenku a výsledky MAP 
široké veřejnosti. Lze se v  ní ve  stručnosti 
dočíst, co obsahuje a  jak vznikal finální do-
kument Místní akční plán vzdělávání pro 
Hranicko, zamyšlení místních odborníků nad 
stavem např. čtenářské gramotnosti nebo 
inkluze v místních školách, zajímavý je i pře-
hled doprovodných, především vzdělávacích 
aktivit jako byly různé exkurze, přednášky či 
společné workshopy pedagogů.   

Závěr publikace nabízí výhled budoucí-
ho směřování a  také první obrysy projektu 
Místní akční plán vzdělávání II., v němž chce 
MŠMT tento prozatím jimi pochvalovaný 
místní přístup dále rozvinout. Publikace je 
k dispozici na webu 
www.regionhranicko.cz/map. 

Název 
pilíře

Řízení regionální vzdělávací 
politiky

Spolupráce mezi regionál-
ními aktéry

Profesní podpora vzděláva-
cích institucí

Hlavní cíl konkretizovat regionální 
vzdělávací strategii

nastavit model místní spolu-
práce především škol

dosáhnout vyšší využi-
telnosti šablon než bude 
celorepublikový průměr

Klíčový 
nástroj

pracovní skupiny MAP budování znalostních kapa-
cit v duchu MAP

spolupráce s externími sub-
jekty nabízejícími podporu

Hlavní 
aktéři

zřizovatelé a ředitelé pedagogičtí lídři ředitelé a pedagogičtí 
pracovníci

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Místní akční
plán I

Implementace MAP I

Implementace MAP II

Šablony 2016

Šablony 2018

Šablony 2020

Místní akční plán II

Celkový přehled podpory MAP a šablon ze strany OP VVV

Co bude dál?
Dokončením strategického dokumentu Míst-
ní akční plán vzdělávání pro Hranicko tedy 
nic nekončí, ale spíše teprve začíná. Ve stře-
du 27. září 2017 se v LD Moravan v Teplicích 
nad Bečvou sešli zástupci vedení města Hra-
nice, ostatních zřizovatelů a ředitelů vzdělá-
vacích institucí na  Hranicku na  závěrečné 
konferenci, na které došlo ke shrnutí výstu-
pů a výsledků projektu a účastnici diskutovali 
o  tom, jak na  tento projekt navázat, aby byl 
co nejvíce užitečný a pomohl i nadále rozvíjet 
oblast vzdělávání v našem regionu. Moderá-
torka konference paní Silvie Pýchová, která 
se aktivně podílí na vzniku dvou MAP v Krá-
lovehradeckém kraji, se podělila o své zkuše-
nosti a rozproudila tím debatu o problémech 
v našem regionu. Účastníci se shodli na tom, 
že je třeba podporovat vzdělávací instituce 
nejen v  tom, aby měly kvalitní zázemí, ale 
aby se  v  nich zvyšovala kvalita vzdělávání, 
aby v nich vládla pozitivní atmosféra a rostla 
tak důvěra rodičů v kvalitu škol. Spolupráce 
všech aktérů v území přinese důležité infor-
mace o  potřebách škol, všechny subjekty si 
mohou navzájem předávat příklady dobré 
praxe a  vzájemně se inspirovat tak, aby ze 
všech žáků mohli vyrůst silní, sebevědomí 
a vyzrálí lidé uplatitelní na trhu práce.

Výzva na  podávání projektů MAP II. běží 
od poloviny listopadu, realizace pak může být 
volitelně tříletá nebo čtyřletá s  plánovaným 
startem v  září 2018. Prostředky v  objemu 
až 13 milionů Kč budou využity na  podporu 
a  provádění aktivit naznačených v  MAP I. 
stejně jako na  další prohloubení strategic-
kého plánování a  vytvoření akčních plánů 
na  roky 2019 až 2022.  Otevírá se nám tak 
cesta, kterou jsme si na  Hranicku zhmotnili 
do 3 pilířů.

Projekt MAP završilo důležité setkání ředitelů a starostů

3 pilíře pro rozvoj vzdělávání na Hranicku
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Hranická rozvojová agentura se od  roku 
2014 zapojila již do šesti mezinárodních pro-
jektů, kdy v současné době probíhají hned 3 
zároveň a na další se připravujeme. 

První, který začal již v loňském roce, je na-
zvaný VIDA Youth (Violence in Dating for 
Youth), jež řeší násilí a šikanu mezi mladými 
lidmi/dětmi. Cílovou skupinou projektu je 
mládež od  13 do  18 let, kdy ve  spolupráci 
s dalšími partnery projektu se pokusíme pře-
dat školám v Hranicích a regionu zkušenosti 
z ostatních zemí. Universita v Murcii (Španěl-
sko) připravila dotazníkové šetření, které 
ve školách již proběhlo a v průběhu podzimu/
zimy bude distribuován vytvořený didaktický 

materiál. Ten by měli mít pedagogové k dis-
pozici při práci se svými žáky/studenty (tříd-
nické hodiny, občanská výchova apod.). Pro-
jekt je podpořený z  programu ERASMUS 
+2016 KA205 a  vedoucím partnerem je or-
ganizace TENDER z italské Ancony. 

Druhý projekt, jež byl zahájený v červenci 
letošního roku v  Rimini (Itálie), má název 
SMART COMMUTING. Projekt podpořený 
z  programu Interreg Central Europe je 
v  současné době největším projektem, jež 
Hranická rozvojová agentura realizuje. Nové 
zkušenosti s  novými partnery jsou z  oblasti 
udržitelné mobility, dopravy, dojíždění do za-
městnání. Vedoucí partner – město Rimini – 

Pokračujeme v mezinárodních projektech 
řídí projekt s celkovým rozpočtem 1.662.236 
EUR. Do  května 2020 budeme jako český 
partner realizovat řadu aktivit, kdy mezi ty 
nejdůležitější patří příprava plánu udržitelné 
mobility v Hranicích. 

Poslední projekt, jež byl zahájen až v říjnu 
2017, je ENSuRE – European Network for the 
Cohesion and Solidarity in Rural Areas a  je 
financován z programu Evropa pro občany. 
Rozvojová agentura ze slovinského města 
Slovenská Bystrica vede tento zajímavý pro-
jekt společně s  dalšími 13 partnery. Zkuše-
nosti a  příklady dobré praxe si budou part-
neři předávat ještě následující rok a půl. 

Od ledna 2018 začne pak realizace projek-
tu, jež už svou první stopu na Hranicku udělal. 
Jedná se o  projekt EGPiS (Zapojování dívek 
do sportu), který díky dobře zpracované žá-
dosti byl podpořen Evropskou komisí k finan-
cování i v poslední výzvě a čeká ho pokračo-
vání. Vedoucí partner ENDAS (italská spor -
tovní asociace) přizval k  jeho realizaci další 
partnery, ale opět se můžeme těšit na spolu-
práci se silnými partnery ze Švédska, Portu-
galska, Kypru, Itálie. 

Velmi nosné je téma projektu, a  to jakým 
způsobem podpořit dívky ve věku 13 – 17 let, 
aby více sportovaly, aktivně se hýbaly a nebo 
aby „svůj“ sport neopouštěly. Připravovaný 
projekt je podpořen z programu ERASMUS + 
Sport. 

Projekt ENSuRE svedl účastníky na první setkání do Slovinska

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI  
„NAŠE HRANICKO“

Naše Hranicko – Mobilní průvodce do kapsy | www.nase-hranicko.eu 
Kateřina Hojgrová | +420 777 432 455 | hojgrova@hranickarozvojova.cz

zprávy z úřadu města

tipy na výlet

aktuality, info

kultura, sport

služby a řemeslakrása a zdraví

doprava, taxi

Mikroregion zajistil domácnostem na Hranicku už více než 2500 kompostérů →
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Další společné aktivity
Členské obce Mikroregionu Hranicko spolu-
pracují na  dalších společných aktivitách, 
mezi které patří studijní cesty do některého 
ze zajímavých regionů, po letošním Znojem-
sku, plánujeme v roce 2018 návštěvu Třeboň-
ska. Pro obce zajišťujeme společné seminá-
ře, které vyplývají ze stále se měnící le gis -
lativy a byrokracie, která se na obce neustále 
valí. Připravujeme také významné investiční 
akce, jako jsou dostavby úseků Cyklostezky 
Bečva či zlepšení cyklodopravy do  práce 
a školy např. mezi Hustopečemi n.B. a Miloti-
cemi n.B. Každoročním společným postu-
pem při nákupu energií zajišťujeme obcím 
nemalé úspory. Těší nás, že obce služeb CSS 
využívají.

Nové projekty i tradiční aktivity mikroregionu
Kompostéry pro 
domácnosti, 
kontejnery pro obce
V minulých letech Mikroregion Hranicko re-
alizoval již 4 projekty zaměřené na odpadové 
hospodářství. Celkem bylo pořízeno již více 
než 2200 kompostérů. Jelikož se třídění bio-
logicky rozložitelného odpadu (BRO) osvěd-
čilo a mezi občany je o kompostéry nadále 
zájem, Mikroregion Hranicko předložil další 
žádost o dotaci na pořízení 371 ks komposté-
rů a 2 štěpkovače , které byly do konce srpna 
dodány do obcí Bělotín, Horní Újezd, Husto-
peče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Po-
lom, Skalička, Střítež nad Ludinou, Ústí, Špič-
ky a Zámrsky. Celkové náklady projektu jsou 
1.857.834,- Kč, z toho dotace z Operačního 

programu Životního prostředí ve výši 85% 
činila 1.555.154,- Kč. 

Dalším společným projektem, z oblasti od-
padového hospodářství je pořízení velkoob-
jemových kontejnerů, které budou obce pou-
žívat na biologicky rozložitelný odpad. 
Kontejner bude přístupný na volně dostup-
ném místě, kde bude sloužit k ukládání bio-
odpadu z veřejných zelených ploch a velkých 
zahrad s následným vývozem na kompostár-
nu. Celkem se bude pořizovat 15 kontejnerů 
pro obce Býškovice, Černotín, Horní Újezd, 
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 
Partutovice, Ústí a Zámrsky. Kontejnery bu-
dou dodány nejpozději do konce března 
2018, nachystány na příští vegetační sezónu. 
Také tento projekt je podpořen z Operačního 
programu Životní prostředí. Celkové nákla-
dy: 904.475 Kč, výše dotace 768.803 Kč.

Grantový program letos mj. podpořil ↑ žákovskou hasičskou soutěž v Opatovicích, přehlídku trofejí v Hustopečích n.B. ↑ a aktivity děti ve Všechovicích ↓

Grantový program 
regionu Hranicko 2017
I v letošním roce pokračoval další, již jubilejní 10. ročník Grantového programu regionu Hra-
nicko. Celkem bylo podpořeno 14 akcí z oblasti sportu i kultury, pro děti i všechny věkové kate-
gorie. Díky partnerům Grantového programu: Cement Hranice, akciová společnost, CS STE-
EL a.s.,  DEMSTAV group, s.r.o., Kunst spol. s.r.o., SSI Schäfer s.r.o., TON

↑ Starostové sbírali inspirace na bicyklech


