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V Náměšti na Hané        Datum: dne 26. 10. 2015 
 
 

Zápis z pracovního setkání Koordinátorů KPSS MAS Region HANÁ, z. s.  
26. 10. 2015 v Náměšti na Hané od 9:00 hod. 

 
 

Přítomni: viz. Prezenční listina, prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Informace o MAS Region HANÁ, z.s.   
2) Proces komunitního plánování v území MAS Region HANÁ, z.s.  
3) Podpora z Operačních programů v období 2016 - 2020 
4) Závěr 

 

Ad 1.: 

Ing. Jaroslav Brzák přivítal zúčastněné a zahájil jednání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

Představil MAS Region HANÁ (informace o MAS, území MAS), informace o strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje (ISU 2020), která je připravována.  

Strategie ISU je připravována i v oblasti sociální (podpora na základě OP Zaměstnanost, IROP). MAS má 

k dispozici 10 mil. Kč z OPZ. MAS se bude snažit pomáhat i iniciovat samozřejmě i individuální projekty. 

Konicko je jediné území, kde komunitní plánování probíhá, je vzorem.  

Ad 2.:  

Konicko je jediné území, kde komunitní plánování probíhá, je vzorem. SVL (soc. vyloučené lokality) 

maximálně na našem území jsou to: Stražisko, a Prostějovsko (Čelechovice na Hané, Pěnčín). 

Pí. Tichavská vznesla dotaz, zda budou investice z operačních programů na měkké i tvrdé projekty. IROP 

(tvrdé investice), OPZ (na měkké investice, mzdy).  

ORP Litovel – celé ORP Litovel komunitně plánuje. I Olomoucko komunitně plánuje za celé ORP (to jsme 

doposud nevěděli, je to pro nás nová informace). Ing. Brzák vznesl dotaz, jestli by na území MAS nebylo 

vhodné podchytit bílá místa a začít komunitně plánovat.  

Pokryto komunitním plánem bude celé ORP Litovel, ORP Konice, ORP Olomouc, Prostějov plánuje na 

území města (Pí. Rašková – Prostějovsko). Němčicko nemá komunitní plán – dělali pouze šetření a 

výzkum, je to použitelné.  

Ing. Brzák ukázal přítomným mapku MAS dle příslušnosti k ORP. Vzniká komunitní plánování jen na 

území ORP? Podle zákona není stanoveno, že se musí komunitně plánovat, ale každé ORP je povinné 
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kraji dávat k dispozici data z celého území. Vzor je ORP Konice a Litovelsko, kteří komunitně plánují. ORP 

Olomouc bude mít komunitní plán. Prostějovsko se neví. Asi se také něco začíná dít.  

Řeší se nějak překryvy mezi jednotlivými obcemi ORP? Olomoucký kraj z hlediska financování žádné 

překryvy neřeší. Jsou směrodatné plány těch ORP. Olomoucko je nesourodé – obce se nepotkávají např. 

Drahanovice, Náměšť na Hané. Ing. Brzák uvedl, že se mu ORP Olomouc a ORP Prostějov zdá nesourodé 

a nebude tak komunitní plánování fungovat.  

Co do budoucna s naším územím? Pí. Tichavská – zkusí pošťouchnot Prostějov, budou tvořit nový plán. 

Bude tam časová prodleva, než kom. plán vznikne. V případě, že to nedopadne je schopná MAS zajistit 

komunitní plán na území ORP Prostějov? Pí. Tichavská doporučuje Němcice na Hané.  

VIZE MAS: ORP Prostějov a ORP Olomouc – obce v území MAS, udělat komunitní plán na této úrovni. 

ORP Prostějov, 3 komunitní pány (subúzemí).  

ORP Olomouc – dotazník v obcích ORP Olomouc, zda mají zájem se zapojit do komunitního plánu ORP 

Olomouc. 33 obcí ano, 11 obcí nechtějí – poslat obce e-mailem, které jsou nezapojené. Zatím nepřišla 

žádná připomínka ke komunitnímu plánu od obcí.  

Vytvořit fond pro sociální oblast v rámci MAS. Pečovatelská služba, terénní služba, návazné služby.  

Podchytit, zmapovat – celé území MAS – začít komunitně plánovat. Můžeme si to nazvat prosociální 

politika Regionu HANÁ, z.s. nemusí se jmenovat přímo komunitní plán (uvedla pí.Tichavská). Pokrýt 

těmito dokumenty, mechanizmem komunitního plánování a doplnit bílá místa na území MAS.  

Komunitní plán soc.služeb je podporovaný – lze získat prostředky na pracovníky?? Jaro 2016 – dotace.  

Udělat samostatný projekt – subprojekt, sever, město Prostějov, jedno Němčicko, jeden projekt pro 

samostatné mikroregiony, kromě Prostějova.   

Ad 3.: 

OPZ – měkké peníze 

IROP – tvrdé peníze, možnost podporavat registrované i neregistrované sociální služby. Registrovaní  
uživatelé - jaké typy projektů chtějí realizovat v letech 2016 – 2020? DZR Bílsko má hodně záměrů. Co 
charita Konice, a co ostatní poskytovatelé? 

Azylové domy – individuální projekty, noclehárny, denní centra,  

Ol. Kraj – DZR, domov pro seniory, hospic,  

DZR Bílsko – rozšířit, vytvořit společenskou místnost, navyšování kapacity je nějaká rezerva,  

Ad 4.: 

 

Závěr:  
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Komunikovat s regist. sociálními službami napříč regiony, územím a zjistit jejich konkrétní potřeby.  Co 
jim můžeme nabídnout? Jaké mají požadavky v horizontu 7-mi let.  

Registrovaní poskytovatelé – jaké jsou jejich potřeby? 

Neregistrovaní??  

Musí být soulad s komunitním plánem ORP, měst.  

 

Střednědobý plán komunity MAS. Konicko samostatně. Území dole pro Olomouc a Prostějov.  

MAS RH preferuje podporovat zařízení zřizované obcí (preference před krajskými zařízeními, ale 
opatrně). 

 

 

Příloha č. 1 Prezenční listina s kontakty 

 

 

 

Zapsala dne 29. 10. 2015 Ing. Kateřina Vičarová 
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