
 
 

                             

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

V Náměšti na Hané         Datum: dne 08. 03. 2017 
 
 
 

Zápis 05/2017 ze setkání v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice  
08. 03. 2017 od 08:30 v Náměšti na Hané 

 
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Informace o plánovaných výzvách pro školy z MAS pro r. 2017 

2) Revize a sběr nových projektových záměrů jednotlivých škol v území ORP Konice, které budou 

podkladem pro aktualizaci investičních priorit, které jsou součástí Strategického rámce MAP 

vzdělávání v ORP Konice do r. 2023 

3) Závěr  

 

 

Ad 1) 

Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS) zahájil setkání a přivítal přítomné.  

Přítomné obeznámil s připravovanou aktualizací Strategického rámce MAP do roku 2023, jehož součástí 

jsou investiční priority jednotlivých škol. Další aktualizace bude možná za půl roku (září 2017).  

Projekty do MAS – výzvy se blíží. Věcné hodnocení strategie CLLD běží i formální. Červen 2017 první výzvy 

do MAS (předpoklad).  

Alokace výzvy - školy 19 mil. Kč. Můžou žádat je ZŠ, MŠ nemůžou žádat v té červnové výzvě. V území MAS je 

23 škol. Kdyby podala projekt téměř každá škola, vychází to na cca 1 mil. Kč pro 1 školu.  

MŠ – školky ne, MAS kopíruje IROP. Prozatím mohly MŠ žádat na navyšování kapacity (vybudování celého 

nového oddělení). Navýšení o 16 dětí.  

Rýsuje se národní dotační program do škol a školek.  

Hvozd – bude podávat do ITI.  

Finance z MAS se mají čerpat do r. 2021. Má se uskutečnit 6 kol výzev. Do r. 2018 se musí vyčerpat polovina 

alokace.  

Chodníky – kdo má nachystaný projekt na chodníky? Rekonstrukce (nesmí být oprava), i nový chodník. 

Většina projektů se bude muset řešit na stavební povolení. Dostačující je zažádání na stavebním úřadu o 

stavební povolení. Cca 500 tis. Kč na 1 chodník.  
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Komunitní centra – cca 12-15 obcí z MAS má zájem o komunitní centrum. Každé komunitní centrum by 

mohlo dostat cca 1 mil. Kč. Stavební věci až po podání žádosti. Projektová žádost uznatelná od od r. 2014. 

Výzva z MAS bude také červen 2017. Kdo bude žádat reálně?  

Zájmové a neformální vzdělávání – zde připravují Kladky žádost (IROP výzva č. 57). Možné žádat na 

vybudování, investice, vybavení prostor. Je nutné podpořit klíčovou kompetenci. Menší částky, 0,5 mil – 1 

mil. Kč / projekt. 

Důležité je mít zřízený kvalifikovaný elektronický podpis.  

PRV – cca 3 odpočívadla do lesa, výzva leden 2018. Stroje do lesa.   

OPZ – 5,5 mil na komunitní centra, 5,5 mil na družiny, rodinná centra, příměstské tábory. Vše na měkké 

aktivity. Na začátku roku 2018 výzvy z MAS.  

Ad 2) 

Investiční záměry:  

Hvozd 

Přístavba – 1 mil. Kč, dílny pro školy, Vybudování multifunkční učebny, přidá se nový projekt, aby to 

pasovalo na zájmové a NNO – dílnička pro zájmové a nef. vzdělávání. Podávají i projekt do ITI. Do MAS 

ano. 

Chodníky – ne, 50 – 70 m chodníku – jeden chodník, cca 300 tis. Kč. Hvozd chodníky asi ne. 

Komunitní centra – ne 

 

Skřípov – MŠ – není potřeba nic přidávat, žádný záměr.  

Zájmové a neformální vzdělávání – ne  

Chodníky – ne, Komunitní centra – ne 

 

Lipová  

ZŠ  - IROP podávali. 2 nové učebny – jazyková a enviro učebna.  Zkusí vyčlenit projekt, který by podali do 

MAS.   

Chodníky – dokumentaci má kompletně hotovou. Celkem chodníky za 10 mil. Kč. Ano podal by do MAS. 

Zájmové a neformální – ne, Komunitní centra - ne 

 

Bohuslavice  

Komunitní centrum – ne, spěchají  

Školy -   venkovní enviro učebna – MAS - ano 

mailto:region.hana@seznam.cz


 
 

                             

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

Chodníky – ano, částečně. Potencionálně 1 chodník. Od křižovatky směrem dolů. 

Stražisko  

MŠ – priorita je spravit dvůr (žádost podána na MMR), ne z MAS.  

Chodníky – ne, protože už mají žádost zpracovanou a budou dávat na SFDI. Eventuálně by šla část udělat 

z MAS, pokud jim to nevyjde ze SFDI.  

Komunitní centrum – ne 

Suchdol  - MŠ – nový záměr ne 

Komunitní centrum – ano (do 1. výzvy) 

Chodníky – ano, do první výzvy ne. Až do říjnové.  

Neformální vzdělávání – vymyslí projekt.  

Konice  

Podávají do IROPu.  

Zájmové a neformální vzdělávání – ano, přidají záměr.  

MAS – můžou podat část projektu do MAS.  

Chodníky  - ano šli by do výzvy červnové. Komunitní centra – mají podáno v IROPu.  

Kladky  

Přidat záměr – Přejmenovat záměr, přidat nový záměr. Podávají do 57.  

Neformální a zájmové – 1 mil. z MAS 

Chodníky – je územní rozhodnutí, ano. 500 tis. Kč.  

Komunitní centrum – ano, naplánují záměr, 2. – 3. kolo výzvy  

Ad 3) 

 
Závěrem bylo dohodnuto, že realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice pošle e-mailem tabulky 
investičních priorit, které jsou součástí Strategického rámce MAP jednotlivým starostům k doplnění a 
připomínkování. Návratnost byla stanovena do 15. 03. 2017. 
 
 
Příloha č. 1: Prezenční listina s kontakty 

 

 

 

 

Zapsala dne 08. 03. 2017       Ing. Kateřina Vičarová, v.r.  
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