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V IROP eviduje MAS Horní Pomoraví 
sedm žádostí
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2|2017

zpravodaj

Orgány MAS Horní Pomoraví schválily finanční podporu 
sedmi žádostí, které žadatelé předložili v průběhu května do 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
MAS Horní Pomoraví podpoří modernizaci chodníku v obci 
Zvole, modernizaci učeben základních škol v Bohdíkově, 
Rudě nad Moravou a Zábřeze. 

„Velmi zajímavý je projekt Základní ško-
ly Severovýchod ze Zábřehu, z něhož se 
zafinancují stavební úpravy učeben pro 
výuku robotiky, což je plně v souladu
s MAP Zábřežsko, zaměřeném na pod-
poru polytechnického vzdělávání,“ uved-

zpravodaj

la Anna Bartošová ředitelka MAS Horní 
Pomoraví a manažerka MAP Zábřežsko.
„Máme velkou radost, že naše MAS 

může podpořit také poskytovatele so-
ciálních služeb, s nimiž jsme dosud nespo-
lupracovali. Jejich projektové záměry patří 
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První výzva z Programu rozvoje 
venkova podpoří i naučnou stezku
Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví přijala v rámci 

realizace strategie rozvoje území ve dnech 2. až 17. května 
letošního roku v první výzvě Programu rozvoje venkova 
(PRV) celkem 25 žádostí o dotaci ve všech pěti vyhlášených 
fichích (oblastech podpory). 

Na základě doporučení výběrové 
komise schválil na svém jednání na konci 
června programový výbor všechny žádosti 
k financování. Celkem bylo ve výzvě 
alokováno 11,5 miliónů korun, poža-
davky přijatých žádostí činily 10,8 miliónů 
korun. Nevyčerpané prostředky budou 

převedeny do další výzvy, která bude vy-
hlášena ke konci roku 2017.
Konkrétně budou podpořeny projekty 

zemědělců, kteří podali žádosti převážně 
na zemědělskou techniku, modernizovat 
se bude výrobní zařízení dvou potravinářů 
z našeho regionu. Pracovní místa vznik-

nou u drobných podnikatelů, kteří žádali 
na stroje pro své provozovny, techniku si 
pořídí i podnikatelé v lesnictví. Díky PRV 
vzniknou i odpočinková místa v rámci 
realizace projektu Charity Zábřeh na tu-
ristické stezce ze Zábřehu do Lupěného. 

mezi velmi podnětné a přínosné pro plně-
ní strategie. Těšíme se na navazující pro-
jekty v Operačním projektu Zaměstna-
nost,“ podotkl projektový manažer Karel 
Hošek. Seznamy podpořených projektů 
se nachází na www.hornipomoravi.eu

Filip Raif
Textový rámeček
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Ing. Renata Baslerová, manažer programového rámce PRV, Mgr. Karel Hošek, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Seznam žádostí o dotaci vybraných k podpoře v 1. výzvě PRV MAS Horní Pomoraví

Místní akční skupina Horní Pomoraví přijala 
ve dnech 2.-17.5.2017 do 15:00 hod. v 1.výzvě 
Programu rozvoje venkova celkem 25 žádostí
o dotaci ve všech 5 vyhlášených fichích. Dne 

Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba
Pořadí Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace NUTS 5 Bodový zisk Náklady Přiznaná dotace

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

Eliška Krobotová

AGRISEN s.r.o.

Aleš Jurenka

Bc. Jan Švéda

Ing. Eva Halenková

Ing. Přemysl Čech

Pavel Krobot

Bludovská a.s.

František Straka

Vlastimil Jandrt

Jaromír Janků

Ing. Jaromír Janků

Pavel Mrázek

Farma Jandrt s.r.o.

05981425

26787521

60983850

75116197

60983493

65168682

44773366

25836498

44885628

49594630

15392503

73955655

60000872

29468556

Vybavení farmy mladého zemědělce

Obraceč píce

Žací stroj pro farmu 

Přepravník balíků třínápravový
a mobilní hrazení k manipulaci se zvířaty

Přepravník

Stroje pro ekologickou farmu

Modernizace farmy 

Krmný vůz pro skot ve středisku ŽV Chromeč 

Luční brány

Modernizace techniky

Univerzální nakladač pro farmu

Nová technika pro farmu

Pořízení rozmetadla a zábran

Traktorový návěs

Písařov

Staré Město

Jakubovice

Štíty

Staré Město

Rovensko

Písařov

Chromeč

Bušín

Hanušovice

Janoušov

Písařov

Hanušovice

Hanušovice

60

50

50

50

50

50

50

45

40

40

40

40

40

40

387 200 Kč

290 00 Kč

335 000 Kč

390 000 Kč

400 000 Kč

500 000 Kč

465 000 Kč

800 000 Kč

99 500 Kč

270 000 Kč

810 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

900 000 Kč

210 040 Kč

174 000 Kč

201 000 Kč

234 000 Kč

240 000 Kč

250 000 Kč

279 000 Kč

400 000 Kč

59 700 Kč

162 000 Kč

486 000 Kč

600 000 Kč

600 000 Kč

630 000 Kč

Celkem přiznané dotace za Fichi 4 525 740 Kč

Fiche 2 - Potravinářství
Pořadí Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace NUTS 5 Bodový zisk Náklady Přiznaná dotace

01.

02.

Designfood s.r.o.

Josef Klimeš

27842762

18975780

Zvýšení výrobní kapacity konzervárny

Modernizace výrobny uzenin 

Zábřeh

Bušín

60

45

1 646 000 Kč

1 000 000 Kč

823 000 Kč

500 000 Kč

Celkem přiznané dotace za Fichi 1 323 000 Kč

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání
Pořadí Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace NUTS 5 Bodový zisk Náklady Přiznaná dotace

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Roman Žanda

JPMB Technology s.r.o.

Robert Uherko

Krovstav, s.r.o.

Hasící přístroje
Kvapilík s.r.o.

Pavel Chamlar

05452601

24213691

65127765

64618064

03632008

66948801

Centrum oprav palivových systémů

Obráběcí centrum

Ohraňovací lis

Rozvoj firmy KROVSTAV

Modernizace dílny

Modernizace provozu

Nemile

Postřelmov

Bušín

Hanušovice

Vyšehoří

Písařov

70

55

55

55

45

45

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

270 000 Kč

865 000 Kč

450 000 Kč

2 250 000 Kč

900 000 Kč

450 000 Kč

121 500 Kč

389 250 Kč

Celkem přiznané dotace za Fichi 4 560 750 Kč

Fiche 4 - Lesnictví
Pořadí Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace NUTS 5 Bodový zisk Náklady Přiznaná dotace

01.

02.

Ing. Přemysl Čech

Pod Burdovým 
vrchem, s.r.o.

65168682

05948991

Lesnická technika

Investice do techniky pro hospodaření
v lese

Rovensko

Ruda n. Moravou

70

55

500 000 Kč

151 250 Kč

250 000 Kč

76 625 Kč

Celkem přiznané dotace za Fichi 325 625 Kč

28.6.2017 proběhlo hodnocení projektů Výbě-
rovou komisí MAS, která stanovila pořadí pro-
jektů a doporučila všechny předložené projek-
ty k podpoře v souladu s Interními postupy pro 

PRV. Dne 29.6.2017 na základě doporučení Vý-
běrovou komisí schválil Programový výbor 
všechny žádosti k financování.

Fiche 5 - Relax v lese
Pořadí Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace NUTS 5 Bodový zisk Náklady Přiznaná dotace

01. Charita Zábřeh 42766796 Naučná stezka - Poznáváme les se skřítkem 
Lesánkem

Jestřebí 80 120 000 Kč 120 000 Kč

Celkem přiznané dotace za Fichi 120 000 Kč

Celkem plánovaná alokace ve výzvě 11 500 000 Kč

Celkem přiznaná dotace za všechny podpořené projekty v 1. výzvě 10 855 115 Kč
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Starostové snídali
v lázních

Hostem setkání byl tentokrát hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, 
který se starosty hovořil o možnostech 
dalšího rozvoje obcí, ochotně reagoval 
na dotazy a přislíbil, že se bude věnovat 
podnětům, které z jednání vzešly.
V rámci jednání se prezentovala po-

střelmovská základní škola, která před-
stavila lego-robotiku. Motorky poháněné 
stavebnice řízené žákem druhého stupně 
základní školy, který je autorem těchto 
robotů. Šlo o názorné představení, kudy 

Neformální setkání starostů s názvem Snídaně starostů se 
uskutečnilo na konci června v Lázních Bludov. Tato set-
kávání organizuje MAS Horní Pomoraví ve spolupráci
s MAS Šumperský venkov pravidelně a program je vždy 
zaměřen na informace v oblasti dotační politiky a spolu-
práce obcí, navíc se zde projednávají další aktuální témata, 
která starostové mohou společně prodiskutovat a vzájem-
ně se inspirovat.

se ubírá současná polytechnická výchova 
a jak se mění potřeby vzdělávání ve vazbě 
na pracovní trh. „Ukázka spolu s komen-
tářem pedagoga přiměla starosty jako 
zřizovatele škol k zamyšlení, jakým smě-
rem podporovat rozvoj vzdělávání a co je 
vlastně v dnešním světě ve vzdělávání 
důležité. Tato prezentace byla součástí 
projektu zvyšování kvality vzdělávání v re-
gionu,“ řekla Anna Bartošová z MAS 
Horní Pomoraví, která je manažerkou 
MAP Zábřežsko.

Další kolo dotací pro venkov
MAS Horní Pomoraví,

za podpory EU vyhlásí 2. kolo 
výzev pro předkládání žá-
dostí o dotaci na podporu 
rozvoje venkova na Hanušo-
vicku a Zábřežsku. Podávat 
své projekty budou moci 
žadatelé z řad obcí hasičů, 
škol a poskytovatelů sociál-
ních služeb od srpna do října. 

Vyhlášené dotační tituly budou dispo-
novat částkou více jak 45 miliónů korun, 
z nich největší část poputuje na podpo-
ru modernizace základní škol, chodníků
a sociálních služeb. Nově MAS Horní 
Pomoraví bude moci v OP Zaměstnanost 
podporovat provoz dětských skupin, pří-
městských táborů, sociálních služeb či so-
ciálních podniků. Celkově bude otevřeno 
9 výzev zaměřených na tyto oblasti:

IROP

jednotky požární ochrany (JPO II a III)
(6. výzva IROP), alokace 3,0 mil. Kč,
příjem žádostí do 31. října

sociální podniky
(7. výzva IROP), alokace 5,3 mil. Kč,
příjem žádostí do 7. listopadu

doprava
(8. výzva IROP), alokace 14 mil. Kč,
příjem žádostí do 21. listopadu

modernizace základních škol II
(9. výzva IROP), alokace 12 mil. Kč,
příjem žádostí do 7. listopadu

komunitní centra II
(10. výzva IROP), alokace 2 mil. Kč,
příjem žádostí do 21. listopadu

rozvoj sociálních služeb II
(11. výzva IROP), alokace 2,5 mil. Kč, 
příjem žádostí do 14. listopadu

OP Zaměstnanost

prorodinná opatření
(1. výzva OPZ), alokace: 3,2 mil. Kč,
příjem žádostí do 20. října

sociální služby
(2. výzva OPZ), alokace: 4,5 mil. Kč,
příjem žádostí do začátku listopadu

sociální podnikání
(3. výzva OPZ), alokace 5,2 mil. Kč,
příjem žádostí do 10. listopadu

„Velkým specifikem 2. kola výzev MAS 
bude investiční a provozní podpora so-
ciálních podniků, které mohou systema-
ticky pomoci řešení dlouhodobě neza-
městnaným, což je oblast, která trápí náš 
region,“ doplnil projektový manažer Ka-
rel Hošek.

Aktuální informace na
www.hornipomoravi.eu
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„Hlavním cílem kurzu bylo nabídnout 
obyvatelům Zábřeha a okolí trochu jiný ja-
zykový kurz. Kde nebude hlavní náplní gra-
matika, ale reálná konverzace v angličtině. 
V našem regionu si lidé těžko popovídají na 
ulici nebo kdekoli jinde v cizím jazyce. Při-
tom je to nejlepší způsob, jak osvěžit své 
znalosti získané na klasických hodinách 
výuky cizího jazyka,“ uvedla Anna Barto-
šová, ředitelka MAS Horní Pomoraví. 
Kurz vedli dva zkušení lektoři, rodilý mluv-

čí Cameron Ramsey a učitelka angličtiny 
Johana Corrigan, kteří se vydali zábavnou 
cestou výuky. Místo klasických učebnico-
vých metod zvolili netradiční hry, rozvazu-

MAP Zábřežsko připravilo netradiční 
kurz angličtiny. Pro velký úspěch
už plánuje jeho pokračování

jící jazyk i největším introvertům. Ú častníci, 
převážně učitelé základních a mateřských 
škol, ale také rodičovská veřejnost, se kurzu 
zúčastnili hlavně proto, aby se přestali bát 
mluvit a aby se nestyděli za chybu. „Jsem 
introvert a ve společnosti moc nemluvím, 
spíše poslouchám, co říkají jiní. Nemám 
problém se čtením anglických textů ani
s psaním, ale je pro mě velmi těžké mluvit. 
Tento kurz mi trochu pomohl ztratit 
ostych,“ zhodnotila kurz jedna z účastnic 
Marcela.
MAP Zábřežsko, tedy místní akční plán 

vzdělávání, zlepšuje v našem regionu pro-
ces vzdělávání dětí v mateřských a základ-

ních školách. Vedle učitelů a žáků může 
významnou měrou ovlivnit úspěšnost a roz-
voj vzdělávacího procesu široká rodičovská 
veřejnost. Její sebevzdělávání, získávání no-
vých informací a fungující spolupráce s pe-
dagogy je důležitým cílem projektu. Proto 
MAP Zábřežsko rozjelo aktivity i pro veřej-
nost. Kromě kurzu angličtiny už má za se-
bou také Rodičovskou akademii, která pro 
velký zájem z řad rodičů i pedagogů bude 
od dalšího školního roku pokračovat. 
Více na www.mapzabreh.cz a na
 Facebooku MAP Zábřežsko.

Pivo, muzeum nebo pouť jsou nově 
pod ochrannou známkou JESENÍKY 

®originální produkt  
Hanušovická piva, šité a háčkované vý-

robky či dřevěná srdce a svícny se uchá-
zely v jarním kole certifikace o ochran-
nou známku JESENÍKY originální pro-

®dukt . Kromě výrobků se sešla i certifi-
kační komise pro služby a zážitky. Nově 
tak ponese značku například Pradědovo 
dětské muzeum v Bludově či roubená 
stavba v Jindřichově.
Certifikát jesenické originality tak po-

nesou vlajkové produkty z Pivovaru Hol-
ba Hanušovice. Z řemeslných výrobků 
získaly značku šité a háčkované užitné
a dekorační předměty Dany Hojgrové 
„Truhlice“ z Kolšova. Komise ocenila pře-
devším precizní práci háčkovaných 
záclon, které známe z oken našich ba-
biček. Do třetice získal značku Tomáš Ne-

MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.  2|2017

Ve dnech 9. až 23. června uspořádal MAP Zábřežsko intenzivní večerní kurz angličtiny
s rodilým mluvčím. Vůbec první akce tohoto druhu, určená především těm, kteří už mají 
základy gramatiky i konverzace dávno za sebou a potřebují opravdu konverzovat, měla 
úspěch. Proto se chystá pokračování.  

Mezi certifikované výrobky se zařadily dřevěné svícny a srdce Tomáše Nevřely. Foto: Bára Haušková

Pokračování na straně 3
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vřela z Králce, který vyrábí dřevěná srdce 
a dřevěné svícny. 
„Mezi certifikované služby se zařadila 

Chata Eduard z Bělé pod Pradědem, 
která byla postavena v roce 1907 a její 
interiér odkazuje na jesenické reálie. Jako 
druhá získala ochrannou známku rou-
benka v Jindřichově, jejíž počátek sahá ke 
konci 19. století,“ uvedla koordinátorka 

®značky JESENÍKY originální produkt  Ha-
na Olejníková z Místní akční skupiny Hor-
ní Pomoraví. 
Mezi originální jesenické zážitky se za-

řadila Mariánská pouť v Branné, která 
odkazuje na tradiční poutě, které se ko-
naly v historii k místnímu Mariánské-
mu prameni. „Akce si dochovala tradiční 
charakter, součástí jsou i historicko-vlasti-
vědné expozice a navíc láká do horské 
obce kolem tisícovky návštěvníků,“ po-
psala Olejníková. Druhým certifikovaným 
zážitkem se stalo Pradědovo dětské mu-
zeum v Bludově, které nabízí celoroční 
vyžití pro dětské návštěvníky s hravými 

expozicemi s tematikou Jeseníků. Do tře-
tice byly certifikovány Exkurze do mlýna 
společnosti Pro-bio ve Starém Městě.

Pradědovo dětské muzeum je otevřené celoročně. Nabízí i řadu aktivit, mimo jiné Dětský gastrofestival.
Foto: Bára Haušková

Pokračování ze strany 4

Aktuálně nese ochrannou známku JE-
®SENÍKY originální produkt  73 výrobků, 

22 služeb a 18 zážitků.
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Kalendář akcí – srpen 2017

BLUDOV
5.8.2017 Letní kino – Teorie tygra

OLŠANY
5.8.2017 Letní kino – Bezva ženská na krku / Hřiště Olšany od 21:00

ROVENSKO
5.8.2017 Hry bez hranic / Fotbalové hřiště 

ŠTÍTY
11.8.2017 Varhanní koncert / Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18:00

MALÁ  MORAVA
12.8.2017 Malomoravské slavnosti / Hřiště Podlesí

JESTŘEBÍ
12.8.2017 SDH Jestřebí / Fotbalové hřiště Jestřebí od 13:00

BRANNÁ
12.8.2017 Koncert – recitál zpěvačky a kytaristky Evy Henychové / Kostel svatého Michaela archanděla od 18:00

JAKUBOVICE
12.8.2017 Košt vín o pouti / Jakubovice od 15:00

BRANNÁ
13.8.2017 Mariánská pouť / Branná od 9:00

ŠTÍTY
13.8.2017 Spirituál kvintet / Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 14:00

RUDA NAD MORAVOU
18.8.2017 Letní kino – Špunti na vodě / Koupaliště Ruda nad Moravou

HANUŠOVICE
18.8.2017 Letní kino – Špunti na vodě / Areál fotbalového hřiště FK Hannušovice od 21:00

RUDA NAD MORAVOU
19.8.2017 Letní kino – Špunti na vodě / Koupaliště Ruda nad Moravou

BOHDÍKOV
19.8.2017 Bohdíkovské Hry bez hranic / Bohdíkov - hasičská zahrada od 14:00

BOHDÍKOV
19.8.2017 Rocková noc / Bohdíkov - hasičská zahrada od 19:00

POSTŘELMOV
20.8.2017 Folklórní soubor – LOUS CADETOUNS / KD Postřelmov od 19:00

POSTŘELMOV
23.8.2017 Minizájezd do Hanáckého skanzenu Příkazy / Postřelmov

BLUDOV
26.8.2017 První letní ples – rebelové pod hvězdami / KD Bludov od 18:00

LEŠTINA
26.8.2017 16. ročník MORAVSKÉHO BIKEMARATONU (30/50/80 km) / Sokolovna Leština

RUDA NAD MORAVOU
26.8.2017 Obecní veselice / Areál koupaliště od 15:00

ŠLÉGLOV
27.8.2017 Letní koncertní rozjímání s pěveckým sborem OCULOS MEOS ze Šumperka

/ Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Šléglově v 16:00D Bludov od 18:00
HANUŠOVICE

30.8.2017 Letní kino – Lego BATMAN / Areál fotbalového hřiště FK Hanušovice od 21:00

 / Biograf Láska v BLubově od 21:15

Kalendář akcí – září 2017
OLŠANY /  – 

/ Hřiště Olšany od 21:00
RUDA NAD MORAVOU / 1.9.2017 / Letní kino – Lala land

/ Areál koupaliště
HANUŠOVICE / 1.9.2017 / Pivovarské slavnosti

/ Arteál pivovaru 
HANUŠOVICE / 2.9.2017 / Pivovarské slavnosti

/ Arteál pivovaru 
ROVENSKO / 3.9.2017 / Rovenské hody

/ Rovensko od 7:00
POSTŘELMOV / 3.9.2017 / Letní kino – Špunti na vodě

/ Velký sál KD od 15:00

1.9.2017 / Letní kino Strašidla POSTŘELMOV / 5.9.2017 / Závody koloběžek
/ Kulturní dům od 15:30

BUŠÍN / 9.9.2017 / Bušínská pouť 
/ Areál Kořínek od 14:00

RUDA NAD MORAVOU / 16.9.2017 / Festival mažoretek
/ Areál koupaliště

POSTŘELMOV / 17.9.2017 / Letní kino – Všechno nebo nic
/ Velký sál KD 18:00

KLÁ ŠTEREC / 22.9.2017 / Koncert Štěpána Raka
/ Kostel Zvěstování Páně v Klášterci 18:00

Kalendář akcí – říjen 2017

HANUŠOVICE /  / Dům kultury Hanušovice 16:005.10.2017 / Talk show - Zbigniew Czendlik




