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SLOVO PŘEDSEDY NA ÚVOD
Vážení čtenáři,
vážení aktéři v územní působnosti Místní akční skupiny Svitava z. s.,
od vydání předchozího zpravodaje uplynul bezmála rok. V mém úvodníku
loňského zpravodaje jsem žehral na nepružnost administrativních procesů
ministerstev a fondů, které jsou poskytovateli alokačních finančních prostředků
pro místní akční skupiny. Obehraná písnička se nemění. Je to stále stejné, i když
jsme si všichni mysleli, že v tomto dotačním období to bude po této stránce lepší.
Opak je pravdou. Nicméně se s tímto problémem zatím úspěšně vyrovnáváme.
Snahou rady, našich manažerů a dalších orgánů MAS je vyjít všem žadatelům
o dotaci prostřednictvím naší MAS vstříc a dotáhnout jejich snahy do úspěšného
konce.
V loňském roce bylo vyhlášeno několik výzev k podávání žádostí
o dotace v Programu rozvoje venkova, v Integrovaném regionálním operačním
programu a v Operačním programu Zaměstnanost. Taktéž byla v roce 2017
vyhlášena výzva v tzv. Malém LEADRU, kde mohly být podávány žádosti na
drobné projekty do 40.000,- Kč. Termíny vyhlašování výzev v jednotlivých OP
v letošním roce jsou/budou zveřejněny na webových stránkách MAS. Žádosti
o dotace podávané v loňském roce jsou úspěšně administrovány a většina je již
v realizaci. Věříme, že tak budeme pokračovat i nadále, abychom splnili tzv.
milník v čerpání finančních prostředků.
Nemohu také nezmínit zapojení naší MAS do projektu zpracování
Místního akčního plánu vzdělávání škol v naší územní působnosti. Díky naší
manažerce a jejímu pracovního týmu jsme k 31. 8. 2017 odevzdali zpracovanou
strategii zaměřenou na zlepšení a rozvoj vzdělávání v území. V letošním roce se
rozbíhá návazná část projektu. Naše MAS byla jedna z prvních, která žádost
o podporu měla zpracovanou a odevzdanou v prvním termínu na MŠMT. Věřím,
že i v tomto období budeme administraci zvládat tak, aby její výsledky byly pro
všechny zapojené subjekty užitečné.
Závěrem přeji všem žadatelům o dotace a školám zapojeným do projektů
Šablony I, Šablony II a MAP II, aby se podařilo jejich úsilí završit úspěšnou
realizací svých záměrů.
Vladimír Buchta, předseda
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VÝZVY ROKU 2017
Program rozvoje venkova
Místní akční skupina Svitava z. s. vypsala dne 12. 6. 2017 první výzvu k
předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova o celkové finanční
alokaci výši 4,1 mil. Kč pro následující jednotlivé fiche:
•
•
•

F1 – Podpora zemědělských podnikatelů (2,0 mil. Kč)
F2 – Rozvoj nezemědělského podnikání (1,8 mil. Kč)
F4 – Rekreační funkce lesa (0,3 mil. Kč)

V rámci příjmu žádostí, který probíhal od 26. 6. 2017 do 10. 7. 2017, bylo
přijato 13 projektů od 10 žadatelů. V červenci provedla kancelář MAS
administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, a následně během srpna byly
přijaté projekty Výběrovou komisí MAS vyhodnoceny dle preferenčních kritérií.
Z jednání Výběrové komise MAS vzešel výstup pro Radu MAS (rozhodovací
orgán MAS) a to seznam žádostí dle získaného počtu bodů. Rada MAS následně
na svém jednání dne 17. 8. 2017 rozhodla o podpoře všech 13 projektů. Zároveň
rozhodla o přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z fiche 1 a 2 ve
prospěch fiche 4, kde byl převis projektů, a také o přesunu části finanční alokace
fiche 4 z následující výzvy pro rok 2018, čímž bylo umožněno plné pokrytí
podaných žádostí do fiche 4.
Na RO SZIF bylo k 22. 9. 2017 zaregistrováno 12 projektů, neboť u 1
projektu došlo chybou žadatele při vygenerování žádosti v Portálu Farmáře na
SZIF k vyřazení pro neexistující spojitost mezi PF a žádostí. Dále byla ze strany
RO SZIF ukončena, z důvodu nezpůsobilosti předmětu dotace, administrace
dalšího 1 projektu.
K 31. 3. 2018 bylo podepsáno 8 Dohod o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR. Další 3 projekty ještě nemají vydaný právní akt, neboť se
jedná o projekty s výběrovými řízeními.
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Seznam projektů s vydanými právními akty:

Žadatel

Fiche

1

Bc. Vlastimil Hejl

1

Josef Menšík

1

Zemědělská
společnost
Vítějeves a.s.

2

Lucie Musilová

2

Ing. Jiří Menšík

4

Obec Koclířov

4

Město
Březová
nad Svitavou

4

Obec Brněnec

Název projektu
Pořízení
dvourotorového
shrabovače píce
Fixační klec na ošetřování
paznehtu u skotu

Celkové
výdaje
projektu
(Kč)

Návrh
výše
dotace
(Kč)

471 900

283 140

121 000

50 000

481 580

238 800

423 500

190 575

85 305

38 387

99 825

99 825

Březovský lesní downhill

404 140

398 090

Lesní
downhill
prameny

180 290

180 290

2 267 540

1 479 107

Pořízení nových budek pro telata
Pořízení CO2 laseru pro řezání a
gravírování
Pořízení
vybavení
pro
kovovýrobu
Zřízení odpočinkového místa u
pramene řeky Třebovky

CELKEM

brněnecké

Operační program Zaměstnanost
Dne 3. 7. 2017 vyhlásila Místní akční skupina Svitava z. s. 2 výzvy
z Operačního programu Zaměstnanost na podporu sociálního začleňování
(sociální služby nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
komunitní sociální práce, komunitní centra (alokace: 9,3 mil. Kč)) a na prorodinná
opatření (příměstské tábory (alokace: 2,17 mil. Kč)).
Příjem žádostí probíhal do 1. 8. 2017 prostřednictvím systému ISKP14+.
Do výzvy na sociální začleňování byly přijaty celkem 2 projekty o celkových
způsobilých výdajích necelých 3 mil. Kč. Do druhé výzvy na prorodinná opatření
bylo přijato 5 projektů o celkových způsobilých výdajích 2,6 mil. Kč. V srpnu MAS
provedla hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kde uspělo všech 7
podaných žádostí o dotaci. V měsíci září Výběrová komise MAS uskutečnila
věcné hodnocení přijatých žádostí, ve kterém navrhla ukončení administrace 1
5
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projektu, z důvodu nesplnění jednoho z hlavních kritérií. Výběrová komise MAS
na svém jednání vytvořila přehled hodnocených projektů jako podklad pro jednání
Rady MAS. Rada MAS rozhodla o podpoření 6 projektů z OPZ a o ukončení 1
projektu z OPZ.

Závěrečným ověřením způsobilosti prošlo níže uvedených šest žádostí
o dotaci:
Výzva

Žadatel

Název projektu

Celkové
způsobilé
výdaje projektu
(Kč)
1 500 000

1

Bonanza Vendolí, z.ú.

Aktivizace rodin na Svitavsku

1

Město Svitavy

Domovník

2

Bonanza Vendolí, z.ú.

Příměstské tábory Bonanza *

595 250

2

"Lidé v lese"

Příměstské tábory v přírodě *

406 850

2

Mateřské a rodinné centrum
Krůček Svitavy, z.s.

Příměstské tábory - Svitavsko

445 580

2

Středisko
Svitavy

Příměstské tábory pro SVČ
Svitavy *

561 791,25

volného

času

1 498 417,50

CELKEM – Sociální začleňování

2 998 417,50

CELKEM – Prorodinná opatření

2 009 471,25

* K 31. 3. 2018 vydán právní akt

Integrovaný regionální operační program
Dne 27. 7. 2017 MAS vyhlásila souběžně 3 výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu: 1 – Bezpečná doprava (alokace: 5 mil. Kč),
2 – Bezpečnost v území MAS (alokace: 0,5 mil. Kč) a 3 – Podpora vzdělávání
(alokace: 6 mil. Kč).
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Příjem žádostí probíhal do 15. 9. 2017 a byly přijaty celkem 4 projekty.
V září/říjnu MAS provedla hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, ve
kterém, po doplnění (1 projekt), uspěly všechny přijaté žádosti. Dne 31. 10. 2017
Výběrová komise MAS provedla věcné hodnocení a vypracovala seznam
vybraných žádostí k podpoře, který následně Rada MAS na svém jednání dne
23. 11. 2017 schválila a rozhodla tak o podpoře níže uvedených projektů:
Výzva

Žadatel

Název projektu

Stav žádosti
k 31. 3. 2018

1

Obec Koclířov

Řešení bezpečnosti chodců u
komunikací v obci Koclířov

Administrace ŘO IROP

2

Obec Radiměř

Zvýšení odolnosti hasičské
zbrojnice v Radiměři

Administrace ŘO IROP

3

Základní
škola
Svitavy, Felberova 2

ZŠ Svitavy - Felberova 2 učebna přírodních věd

Administrace ŘO IROP

3

Obec Radiměř

Rekonstrukce a vybavení
učebny IT - Základní škola
Radiměř

Administrace ŘO IROP

Projekty byly dne 28. 11. 2017 předány k Závěrečnému ověření
způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018
Pardubický kraj v roce 2017 vyhlásil dotační titul na podporu aktivit
místních akčních skupin spojených s vhodnými opatřeními pro obce v území
MAS. Do nového dotačního titulu s názvem Malý LEADER se zapojila i naše
MAS s výzvou s názvem Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018. Kraj na
podporu alokoval 400 tis. Kč / 1 MAS s finančním příspěvkem 70 % / 1 projekt.
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Po zářijových přípravách a stanovení pravidel byla dne 4. 10. 2017
vyhlášena výzva Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018 na podporované
aktivity:
1. obnova a údržba občanské vybavenosti (objekty: radnice, školy,
mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, hasičské
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné
dopravy, aj.)
2. obnova a údržba venkovského prostoru
3. obnova a údržba sportovních zařízení
Příjem žádostí probíhal do 18. 4. 2017 a bylo přijato celkem 15 žádostí.
Jednotliví žadatelé mohli podat max. 1 žádost na neinvestiční projekty
v celkové výši způsobilých výdajů 15 tis. – 40 tis. Kč. Z důvodu nastavených
podmínek krajem byly způsobilými žadateli pouze obce, které však mohly žádat
i ve prospěch svých organizací.
Obodování a výběr žádostí prováděla Výběrová komise MAS dne
31. 10. 2017 na základě ve výzvě uvedených preferenčních kritérií (1. velikost
obce, kde je projekt realizován; 2. komunikační plán projektu). V případě shody
počtu bodů byly zvýhodněny žádosti s dřívějším datem a časem podání.
Vzhledem k překročení krajské alokace byly schváleny všechny žádosti, avšak
hraniční projekt bude pokrácen v závislosti na vyúčtování ostatních žádostí.
„Zastřešující“ projekt Malý LEADER pro Svitavsko pro rok 2018 byl na
Krajský úřad pro Pardubický kraj podán k 30. 11. 2017, kde bude probíhat další
hodnocení předložených projektů. V současné době čekáme na schválení
souhrnné žádosti Zastupitelstvem Pardubického kraje, které by mělo proběhnout
na jaře 2018.
Další informace jsou k dispozici na: http://massvitava.cz/maly-leader

8

Zpravodaj Místní akční skupiny Svitava z. s.

Seznam vybraných projektů:
ML

Název projektu

Žadatel (obec)

1

Oprava hasičské zbrojnice ve Študlově

Študlov

2

Obnova obecního parčíku v obci Kukle

Kukle

3

Oprava stávajícího plotu na fotbalovém hřišti ve
Vítějevsi

Vítějeves

4

Oprava oken na sále kulturního domu v Baníně

Banín

5

Oprava fasády kulturního domu

Sklené

6

Oprava oken na místním kostele

Chrastavec

7

Oprava dětského hřiště u obecního úřadu

Mikuleč

8

Oprava čekárny na autobusové zastávce

Kamenná Horka

9

Oprava sportovní klubovny

Karle

10

Obnova podlahové krytiny šaten fotbalových kabin
v Koclířově

Koclířov

11

Oprava osvětlení kostela ve Vendolí

Vendolí

12

Oprava fasády MŠ v Bělé nad Svitavou – 1. etapa

Bělá nad Svitavou

13

Obnova vstupních dveří do budovy ZŠ

Opatovec

14

Oprava vstupního vestibulu společenského domu

Hradec nad Svitavou

15

Oprava vstupu do areálu KD v Opatově

Opatov

Projekt: „Oprava hasičské zbrojnice
ve Študlově“ (stav před realizací)
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VÝZVY V ROCE 2018
Operační program Zaměstnanost
Dne 12. 3. 2018 vyhlásila Místní akční skupina Svitava z. s. 3. výzvu
z OP Zaměstnanost na Sociální podnikání I.

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 3. 2018, 4:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 1. 6. 2018, 12:00
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců
Finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše podpory: 85 %
Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ

Podporované aktivity:
1. Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - integrační sociální podnik
2. Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - environmentální sociální podnik

Výzva
je
zveřejněna
na
webu
MAS:
http://massvitava.cz/3-vyzva-mas-v-ramci-opz-nasocialni-podnikani
Pro více informací kontaktujte pracovníky MAS.

10

Zpravodaj Místní akční skupiny Svitava z. s.

Program rozvoje venkova
V květnu 2018 plánuje Místní akční skupina z. s. vyhlásit 2. výzvu z
Programu rozvoje venkova na níže uvedené 4 Fiche.

Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí: 14. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2018
Finanční alokace výzvy: 6 196 922 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: dle výzvy
Fiche

Název Fiche

Alokace

Výše dotace

1

Podpora zemědělských podnikatelů

2 415 630 Kč

50 – 70 %

3

Technika pro lesní hospodářství

1 900 000 Kč

50 %

4

Rekreační funkce lesa

81 292 Kč

100 %

5

Protipovodňová prevence v lesích

1 800 000 Kč

100 %

F1 – Podpora zemědělských podnikatelů
Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou
výrobu, pořízení strojů pro zemědělskou výrobu, pořízení paletovacích zařízení
pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
F 3 – Technika pro lesní hospodářství
Investice na pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů, včetně dopravy dříví, na pořízení strojů ke zpracování potěžebních
zbytků, pro přípravu půdy před zalesněním, pro údržbu a opravy lesních cest aj.
F4 – Rekreační funkce lesa
Projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, značení výstavba a
rekonstrukce stezek pro turisty, výstavba herních a naučných prvků, opatření
k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, zařízení
k odkládání odpadků aj.
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F5 – Protipovodňová prevence v lesích
Investiční projekty na výstavbu, nebo opravu retenčních nádrží a objektů hrazení
bystřin, preventivní protipovodňová a protierozní opatření, a s tím spojené
projekční a průzkumné práce.

Aktuální informace jsou k dispozici na: http://www.massvitava.cz/prv-201420

Integrovaný regionální operační program
Místní akční skupina Svitava z. s. připravuje na červenec 2018 vyhlášení
3 výzev k předkládání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, týkající se investic do udržitelné dopravy, do bezpečnosti v území a na
podporu vzdělávání.

Udržitelná doprava
Investice na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu chodníků podél silnic I., II. a
III. třídy a místních komunikací s přizpůsobením pro potřeby osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce. Dále se může
jednat o bezbariérovost komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné
dopravy aj. Plánovaná alokace je 4 700 000 Kč.
Bezpečnost v území
Investiční projekty na stavební úpravy stanic základních složek IZS JPO II a JPO
III. Plánovaná alokace je 5 400 000 Kč.
Podpora vzdělávání
V opatření na podporu vzdělávání bude vyhlášena aktivita na infrastrukturu
základních škol, týkající se stavby a stavebních prací spojených s výstavbou
nebo rekonstrukcí infrastruktury ZŠ, pořízení vybavení budov a učeben,
vybudování bezbariérovosti aj. Plánovaná alokace je 4 417 000 Kč.

O vyhlášení výzev budete informováni na: http://massvitava.cz/irop-2014-20
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PROJEKTY V REALIZACI
V Programu rozvoje venkova je k 31. 3. 2018 v realizaci 10 projektů
z 11 možných. 11. projekt má již fyzickou realizaci k 31. 3. 2018 ukončenou –
uveden níže. V Operačním programu Zaměstnanost se k 31. 3. 2018 realizují 3
projekty (1 projekt sociálního začleňování a 2 projekty na prorodinná opatření).
K 31. 3. 2018 jsou v realizaci také všechny 4 přijaté projekty z Integrovaného
regionálního operačního programu.

Projekt: Pořízení vybavení pro kovovýrobu
Do 1. výzvy z Programu rozvoje venkova se do Fiche 2 – Rozvoj
nezemědělského podnikání zapojil i Ing. Jiří Menšík s projektem na pořízení
vybavení pro kovovýrobu.
Žadatel se zabývá výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
povrchovou úpravou a zušlechťováním kovů, včetně inženýrské činnosti
související s technickým poradenstvím.
Předmětem projektu je pořízení souboru nového vybavení (svářecí
souprava a průmyslový vysavač) pro podnikatelskou činnost, které zefektivní jeho
výrobu. Fyzická realizace projektu probíhala od 31. 1. 2018 do 30. 3. 2018.
Celkové výdaje, na které mohla být poskytnuta dotace, činily 85 305,- Kč,
přičemž dotace činí 45 %, tj. 38 387,25 Kč.
Aktuálně podává žadatel Žádost o platbu na RO SZIF v Hradci Králové.
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ANIMACE ŠKOL V ROCE 2018
Již třetím rokem spolupracujeme na projektech zjednodušeného
vykazování tzv. Šablon, které jsou nástrojem pro rozvoj mateřských a základních
škol. Aktuálně je přes MAS zapojeno 19 MŠ a ZŠ. Podpora MAS spočívá
především při zpracování žádosti v systému ISKP14+ a v následné administraci
Zpráv o realizaci, případně žádostí o změnu a průběžné konzultace po celou
dobu realizace.
Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
výzvu s názvem Šablony II. Projektové žádosti je možné podávat do 28. 6. 2019
s možnou realizací do 31. 8. 2021. Zahájení realizace samotného projektu je
nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nicméně nejdříve však 1. 8. 2018.
Do výzvy se mohou přihlásit mateřské a základní školy, školní družiny, školní
kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Podmínkou přihlášení
je ukončený projekt Šablon I (pokud byl realizován).
Zapojení do Šablon II a ukončení Šablon I je podmíněno vyplněním
dotazníku, který má každá škola k dispozici na https://sberdat.uiv.cz/login.
Aktivity v Šablonách II jsou zaměřeny na personální podporu (školní
asistent, speciální pedagog, školní psycholog), osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity,
spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností. Oproti Šablonám I došlo k rozšíření
podporovaných subjektů. Nově kromě ZŠ a MŠ mohou o podporu požádat i
školní družiny či kluby, ZUŠ a Střediska volného času. Významně se rozšířila i
nabídka aktivit.
Maximální alokace na jeden projekt je MŠ, ZŠ (300 000 Kč na subjekt +
2 500,- Kč na dítě/žáka) a pro ŠD, ŠK, SVČ A ZUŠ (100 000 Kč na subjekt +
1 800,- Kč na dítě/žáka/studenta).
Nadále budeme animační činnost poskytovat všem zájemcům
zdarma.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ I A II
Místní akční skupina Svitava z. s. se stala v letech 2016 – 2017
realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (dále „MAP I“).
MAP I byl zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v mateřských a
základních školách ve spolupráci zřizovatelů, škol a jiných aktérů ve vzdělávání
v území MAS.
Na tvorbě MAP I se podíleli výše uvedení odborníci spolu s Realizačním
týmem (Stanislava Vaněčková, Mgr. Marta Bauerová, Ing. Alena Vašáková, Mgr.
David Šimek a PhDr. Erich Stündl), Řídícím výborem a Partnerstvím.
Výstupem projektu byla zpracovaná strategie vzdělávání (MAP ORP
Svitavy – http://www.massvitava.cz/map-orp-svitavy#), která je prioritně
zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. Strategie se skládá z několika částí – Strategický
rámec, Analytická část a Akční plán. Realizace projektu MAP ORP Svitavy byla
ukončena k 31. 8. 2017, přičemž bylo zapojeno všech 17 základních škol a všech
21 mateřských škol v území.

Setkání ředitelů ve Svitavách – 15. 6. 2017
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Od 1. 4. 2018 je realizován návazný projekt MAP II a Implementace
MAP ORP Svitavy, do kterého je opět zapojeno všech 17 základních škol, všech
21 mateřských škol a také 1 základní umělecká škola v území. Fyzická realizace
projektu je naplánovaná do 31. 3. 2022 o předpokládané výši 11,9 mil. Kč.
Hlavním přínosem projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného
systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a mládeže.
Projekt se věnuje rozvoji a aktualizaci MAP, evaluaci a monitoringu MAP nebo
implementaci MAP. Plánovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na rozvoj
čtenářské gramotnosti, na podporu nadaných dětí a žáků, na společná setkávání
ředitelů škol, na vzdělávání pedagogických pracovníků nebo na spolupráci
s neziskovými organizacemi.
Za řízení projektu odpovídá Realizační tým MAP, který je rozdělen na
dvě skupiny – RT MAP a RT Implementace, které zodpovídají za své relevantní
aktivity. Dále je vytvořeno 5 pracovních skupin, které se podrobněji věnují
naplánovaným aktivitám.
K 31. 3. 2018 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
vypořádáno věcné hodnocení podané žádosti a nyní čekáme na rozhodnutí
Výběrové komise MŠMT ohledně výběru projektu k financování.
Kontaktní osobou pro realizaci MAP II je Stanislava Vaněčková,
tel.: 606 931 111, e-mail: massvitava@unet.cz

PŘEDSTAVUJEME ČLENY MAS
Sportovní klub FC Koclířov, z.s.
Sportovní
klub
FC
Koclířov, z.s., zahájil svou činnost
v roce 2014 a navázal na činnost
TJ Sokol Koclířov, který v obci
působil od 50. let 20. století.
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Klub se věnuje sportovním, tělovýchovným a turistickým aktivitám v obci
Koclířov a svojí činností organizuje a vytváří materiální a tréninkové podmínky.
Zajišťuje v oblasti sportu vzdělávání svých členů a
dalšími formami své činnosti napomáhá v rozvoji
veřejného života, kultury, zdraví, a to zejména
formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností.
K 31. 12. 2017 měl klub
54 registrovaných členů, z nichž bylo 24 členů ve
věku 6 – 23 let. Fotbalový klub je součástí FAČR,
přičemž družstvo dospělých hraje třetí třídu
Okresního přeboru OFS Svitavy.
Sportovní klub FC Koclířov, z.s., vede děti
a mládež ke zdravému způsobu života a chce u
nich vybudovat vztah ke sportu.

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.
Zemědělská společnost Vítějeves a.s. začala hospodařit v roce 1997.
Nachází se v nejjižnější části okresu Svitavy. Obhospodařuje 950 ha zemědělské
půdy, z toho 690 ha orné půdy a 260 ha trvalých travních porostů. Na orné půdě
pěstujeme převážně pšenici, ječmen, žito, oves a řepku. Dále kukuřici na siláž,
jetelinu a vojtěšku pro zajištění krmení pro skot.
V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu. Máme uzavřený obrat
stáda. V současné době chováme 210 červenostrakatých krav, jalovice
zařazujeme do základního stáda a býky vykrmujeme do porážkové hmotnosti a
následně prodáváme na jatka.
Provozujeme vlastní kuchyni, ve které vaříme v průměru 110 obědů
denně a z toho asi dvě třetiny rozvážíme do okolních obcí.
Máme 26 zaměstnanců, ale asi jako každý zemědělský podnik se
potýkáme s nedostatkem pracovníků. Starší traktoristé a opraváři v dílnách
odchází do důchodu a mladých, kteří by je mohli nahradit, moc nepřichází, ale
přesto musíme věřit, že budeme dále hospodařit a přispívat k udržení života na
vesnici.
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ORGÁNY MAS
Valná hromada na svém jednání dne 14. 12. 2017 na základě podnětu
Rady MAS pozměnila složení orgánů MAS. Z důvodu případného vyloučení
některého z členů rozhodujícího orgánu z procesu výběru žádostí (střet zájmů s
žadatelem) byl tento orgán rozšířen. Současně byl pozměněn i výběrový orgán
MAS.
Valná hromada – 33 členů
Výbor – Vladimír Buchta (předseda), Mgr. Iva Kumhálová (místopředsedkyně),
Mikroregion Brněnec
Rada – Vladimír Buchta (předseda), Mgr. Iva Kumhálová, Lucie Musilová, Mgr.
Milada Vacková, Petr Havlíček, Městská knihovna ve Svitavách, Mikroregion
Brněnec, Mikroregion Svitavsko, Sportovní klub FC Koclířov
Výběrová komise – Zemědělská společnost Vítějeves a.s., Mgr. Michaela Cichá,
mjr. Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Milan Hron, Mgr. Jana Kovářová, René Kulhan,
Ing. Bohuslav Lapáček, Ing. Jitka Látalová, Karel Mauer, Mgr. Vlasta
Pechancová, Mgr. Jiří Petr, Bc. Šárka Řehořová, Roman Satrapa
Kontrolní komise – Ing. Petr Kovář (předseda komise), Zemědělské družstvo
Vendolí, Bonanza Vendolí, z.ú.

ZÚČASTNILI JSME SE
Exkurze do Libereckého kraje
Ve dnech 18. – 19. října 2017 se uskutečnila exkurze MAS Pardubického
kraje v kraji Libereckém s tématem „Rozvoj venkova v Libereckém kraji
s podporou z Programu rozvoje venkova.“
První zastavení nás čekalo v MAS Brána do Českého ráje, z. s., kde nás
provedla Ing. Alena Klacková po zrealizovaných projektech společnosti ZEOS
Lomnice a.s. v Lomnici nad Popelkou. Následovala procházka po vyhlídkovém
okruhu pod Sokolem v obci Besedice se zástupkyněmi MAS Achát z.s. Večer
18
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proběhl workshop na téma „první výzvy PRV a zkušenosti s předloženými
žádosti,“ který uspořádala pořadatelská MAS LAG Podralsko z.s.
Druhý den jsme navštívili zemědělský subjekt ZOD Brniště a.s., kteří
prostřednictvím MAS, ale i vlastní iniciativou, nebo spoluprací s obcí Brniště, již
zrealizovali několik projektů z PRV, např. Ekocentrum Brniště nebo Koňskou
stezku Podralskem. Na závěr MAS Frýdlantsko, z.s. prezentovala projekty
spolupráce.
Za organizaci exkurze děkujeme MAS ORLICKO, z.s., LAG Podralsko
z.s. a také Celostátní síti pro venkov, která tuto akci finančně zaštítila.

Ekocentrum Brniště

Společný seminář MAS Olomouckého a Pardubického kraje
Ve dnech 1. – 2. března 2018 se konal historicky první společný seminář
MASek Olomouckého a Pardubického kraje na Bouzově.
Čtvrteční program byl věnován implementaci SCLLD obou krajských
sdružení MAS, byly představeny rozvojové strategie na další plánovací období,
nebo byly uvedeny nejaktuálnější změny v IROP, PRV, OPZ a OPŽP.
Páteční dopoledne bylo věnováno prezentaci Celostátní sítě pro venkov
a zástupci SZIF informovali o možnostech změn/úprav SCLLD.
Za organizační zajištění děkujeme Krajské síti MAS Pk, MAS
BOHDANEČSKO z. s., Krajské síti MAS Ok, MAS Moravská cesta, z. s.,
Celostátní síti pro venkov a OP Technická pomoc.
19

Zpravodaj Místní akční skupiny Svitava z. s.

VZDĚLÁVACÍ AKCE, KTERÝCH JSME SE
ZÚČASTNILI
4. 1. – 6. 3. 2018 – Vzdělávací program pro příjemce IPo MAP II
12. 2. 2018 – Setkání příjemců IPo MAP v Pardubicích
20. 2. 2018 – Workshop OPZ k hodnocení sociálního podnikání v Praze
22. 2. 2018 – „Jak na dotace z EU pro MAS“ v Pardubicích
7. 3. 2018 – Seminář IROP na téma „Administrování projektů ve fázi realizace“
v Pardubicích
13. 3. 2018 – Workshop OPZ na téma „Sociální podnikání“ v Praze
15. – 16. 3. 2018 – Facilitace a strategická komunikace v Českém Brodě
19. 3. 2018 – Seminář pro členy MAS – Šablony II v Brně
22. 3. 2018 – Seminář OPZ pro příjemce – část 1. v Praze
27. 3. 2018 – Seminář OPŽP k novým aktivitám v CLLD v Olomouci
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KONTAKTNÍ ADRESY
Kancelář MAS:
adresa: Olomoucká 1097/26, Předměstí, 568 02 Svitavy
e-mail: massvitava@unet.cz
web: massvitava.cz
facebook: @massvitava

RŮZNÉ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PŘÍRODĚ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Lesní klub pro děti Napísek pořádá v termínech:
9. 7. – 13. 7. 2018
23. 7. – 27. 7. 2018
7. 8. – 11. 8. 2018
příměstské tábory pro děti ve věku 4 – 9 let. Cena je jednotná 900,-- Kč (v ceně
obědy + jízdné). Tábory se konají v obci Kukle a ze Svitav je zajištěn svoz dětí
autobusem. Probíhají denně od 8:00 do 16:00 za každého počasí.
Děti si užijí aktivity a hry plné přírody, vaření na ohni, výtvarné hrátky a volnou
hru, kterou tak milují. Součástí každého tábora budou různé návštěvy
profesionálů a workshopy, které doplní a zpestří táborové téma (např.
muzikoterapie, sklář, apod.).
Více informací na www.napisek.cz, nebo tel. 777 442 994.
Světlana Kluková, organizátorka
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