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Letošního cyklovýletu MASKA JEDE se zúčast-
nilo 89 cyklistů! Za ideálního počasí pro cyklisty 
se v neděli 17. června 2018 uskutečnil již 3. roč-
ník této cykloakce, kterou pořádala Místní akč-
ní skupina Boskovicko PLUS, z.s. ve spolupráci 
s městem Boskovice, městysy Doubravice nad 
Svitavou a Svitávka a obcemi Újezd u Bosko-
vic, Obora, Jabloňany a Skalice nad Svitavou. 
Registrace probíhala opět v informačním cen-
tru na Masarykově náměstí v Boskovicích, kde 
účastníci obdrželi startovací balíček. Manažerka 
MAS Radka Bezděková přivítala všechny přítom-
né a začala úvodním slovem a povzbuzením pro 
všechny cyklisty. Simona Konopáčová oznámila 
bližší údaje ke kontrolním bodům na trase. Nad-
šenci se pak vypravili na 33 km dlouhou cestu 
po Boskovicku. Hned na začátku je čekal 2,5 km 
dlouhý kopec z Pilského údolí do Újezdu u Bos-
kovic, kde se všichni pěkně zapotili, ale zvládli 
ho levou zadní. Cyklisté po cestě sbírali na 7 sta-
novištích razítka do sběrného listu, a pokud jich 
nasbírali všech 7, byli následně zařazeni do slo-
sování o pěkné ceny. Náhodně bylo vylosováno 
13 šťastlivců. 

MASKA JEDE 2018
Věříme, že tato akce se již v regionu MAS Bosko-
vicko PLUS stala stálicí, která i do budoucna bude 
lákat mnoho příznivců cyklosportu a každý rok si 
budou moci užít pohodový cyklovýlet naší roz-
manitou a krásnou krajinou. 

Organizační tým cyklovýletu tímto děkuje všem 
podporovatelům a sponzorům a věří, že se účast-
níkům cyklovýlet líbil, a že se opět za rok sejdeme 
v tak hojném počtu jako letos!                             SK 
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Mid-term evaluace, to je jeden z dalších nečeských 
pojmů, které v současné době budeme slýchat 
poměrně často ve vztahu k čerpání dotačních 
prostředků období 2014–2020. I přes značné zpož-
dění ve schválení všech operačních programů 
a následně s tím spojeným zahájením čerpání, se 
nakonec podařilo se skřípěním zubů vyhlásit prv-
ní výzvy a to jak samotným řídícím orgánům, tak 
nositelům integrovaných nástrojů, tedy místním 
akčním skupinám. 
Naše MAS vyhlásila svoji vůbec první výzvu nové-
ho období v programovém rámci Operační pro-
gram Zaměstnanost (OPZ) v únoru roku 2017. OPZ 
je také pro naši MAS asi nejlépe čerpaným pro-
gramem. Díky dobrému čerpání nyní naše MAS 
dokonce čeká navýšení alokace, z níž bude moci 
podpořit i další projekty, které nyní čekají v zásob-
níku opatření Sociální služby a sociální začleňování 
i Slaďování rodinného a profesního života.   
Podmínku minimálně 50 % čerpání máme spl-
něnou také v Programu rozvoje venkova, kde 
se o to postarali především stabilní zemědělské 
podniky na území MAS, 
které v rámci Fiche č. 1 
modernizují své pod-
niky hlavně nákupem 
nových zemědělských 
strojů. Problematickým 
programem je od sa-
mého začátku Integro-
vaný regionální operač-
ní program (IROP), kde 
schválení jakéhokoliv 
podkladu trvá neúměr-
nou dobu, vše se tím 
natahuje a nakonec po-
kud už se podaří vyhlá-
sit výzvu, tak značná ad-
ministrativní náročnost 
způsobuje u IROPu jeho 
obtížné čerpání.
Pro přehlednost je v gra-
fu uveden i Operační 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 
ROZVOJE BOSKOVICKO ŽIJE 

Krátké zhodnocení stavu realizace
program Životní prostředí, který se nově rozjíždí 
až nyní a my budeme s velkým očekáváním sledo-
vat, zda se nám bude dařit závazkovat tuto alokaci, 
kterou nám Ministerstvo životního prostředí svě-
řilo pouze proto, že na centrální úrovni se čerpání 
na výsadbová opatření příliš nedaří a očekává se, 
že MAS jako místní partner toto trochu rozhýbe. 
V posledních týdnech se na pořad dne v rámci ko-
munitně vedeného místního rozvoje znovu dostá-
vá také Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK), o němž se na po-
čátku programového období také jednalo na poli 
MAS. Nyní se otevírá možnost podpory drobných 
podnikatelů prostřednictvím tohoto nástroje. Tak 
uvidíme, jak se situace vyvine.  

Nyní věříme, že se nám nakonec podaří všechny fi-
nance alokovat na přínosné projekty, a že se v rámci 
vyjednávání podmínek nového období 2021+, které je 
nyní již v běhu, podaří vyjednat podporu vhodnějších 
aktivit, které budou více odpovídat skutečným potře-
bám našich žadatelů a celého území.      RB

Program rozvoje 
venkova 

– operace 19. 2. 1.

Program rozvoje 
venkova 

– operace 19. 3. 1.

Operační program
Životní prostředí

Operační program
Zaměstnanost

Integrovaný 
regionální

operační program

Dotace 
v Kč

50 000 000

45 000 000

40 000 000

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Celkový přehled čerpání podpory
listopad 2018

   Vyčerpáno         Celkové alokace
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Čerpání finančních prostředků pro příjemce IROP 
se stále nedá přirovnat k procházce růžovou za-
hrádkou, i tak máme úvodem jednu pozitivní 
zprávu. Všechny projekty z Výzvy č.  1 „Bezpeč-
nost chodců a cyklistů v dopravě“ prošly hodno-
cením na Centru pro regionální rozvoj a nyní jsou 
ve fyzické realizaci! Konkrétně se jedná o žadate-
le: město Olešnice (2 projekty), město Boskovice 
a obec Drnovice. Po realizaci projektů, obdrží zmí-
nění žadatelé dotaci v celkové výši 5,5 mil. Kč. 

Stav ulice Dukelská v Boskovicích před 
realizací projektu                  zdroj: město Boskovice

Rekonstruovaný chodník v Drnovicích
zdroj: obec Drnovice

Rekonstruovaný chodník na ulici Dukelská 
v Boskovicích                                                        zdroj: MAS

Doprava se „rozjíždí“
Nyní se vypravíme do světa investičních projek-
tů, které má na svědomí Integrovaný regionální 
operační program, zkráceně IROP.

Níže si můžete na fotografiích prohlédnout realizované projekty města Boskovice a obce Drnovice.

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o vy-
hlášení Výzvy č. 2 „Rozvoj vzdělávání“. Žadatelé 
mohli předkládat svoje projekty do 12. června 2018.  
Maximální alokace na projekt činila 3 mil. Kč a na ce-
lou výzvu 11,5 mil. Kč. Ačkoliv se u výzvy původ-
ně očekával přetlak žádostí, přihlásili se s žádostí 
o podporu jen 3 žadatelé: Základní škola Boskovi-
ce, Základní škola Edvarda Beneše Lysice a obec 
Voděrady. 
Důvodů menšího zájmu o dotaci bylo několik. 
Zmíníme některé z nich: část žadatelů využilo 
možnosti přímého čerpání prostředků z IROP a zá-

roveň často požadovalo větší množství financí než 
3 mil. Kč na projekt; záměry některých žadatelů ne-
byly uvedeny ve Strategickém rámci Místního akč-
ního plánu (MAP); žadatele tížila i nadměrná by-
rokracie. Ani hodnocení těchto 3 projektů nebylo 
příliš radostné. Nejprve musel být vyřazen projekt 
ZŠ Lysice, neboť žadatel nereagoval na výzvu pro 
doplnění během hodnocení formálních náležitostí 
a přijatelnosti z důvodu čerpání větších finančních 
prostředků napřímo přes IROP. Zbylé dva projekty 
byly bohužel vyřazeny při hodnocení na Centru 
pro regionální rozvoj.

Zpráva o výsledku 2., 3. a 4. výzvy
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DOTACE

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce;

organizace zřizované/zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní

organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Jedině u MAS dotace ve výši 95 %

Způsobilé výdaje na projekt až 8 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výzvu +- 20,4 mil. Kč

Možnost realizace do 1. 6. 2022

- WEB: masboskovickoplus.cz

(Realizace Strategie - Výzvy - IROP)

- Kancelář MAS Boskovicko PLUS

Od 7. 11. 2018 (0:00)

Do 1. 3. 2019 (0:00)

Přes systém ISKP

MAS Boskovicko PLUS

Masarykovo nám. 4/2; 680 01 Boskovice

E-mail: mas@masboskovickoplus.cz

tel.: 731 630 386

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ II

Infrastruktura předškolního vzděl.

- Stavební práce (vč. bezbariérovosti), pořízení

vybavení budov a učeben za účelem rozšiřování

kapacit

Infrastruktura ZŠ, SŠ, VOŠ,

Infrastruktura pro neformální vzděl.

- Stavební práce (vč. bezbariérovosti), pořízení

vybavení budov a učeben pro zajištění rozvoje

žáků v klíčových kompetencích

- Klíčové kompetence: komunikace v cizích

jazycích; technické a řemeslné obory; přírodní

vědy; práce s digitálními technologiemi

Soulad se záměrem v MAP/KAP !

Doporučujeme Vaše žádosti předem

konzultovat na MAS
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Rozjíždíme další vyhlašování výzev IROP !

Výzva č. 5 „Kulturní památky pro návštěvníky“ je 
vyhlášena od 31. října 2018 do 1. března 2019 s nej-
pozdějším ukončením realizace do 1. června 2022. 
Žadateli mohou být pouze vlastníci památek nebo 
subjekty s právem hospodaření. Na výzvu (i pro-
jekt) je stanovena max. alokace ve výši 2,1 mil. Kč. 
Podporována bude pouze revitalizace a zatraktiv-
nění národních kulturních památek na území MAS, 

což v našem regionu může být pouze zámek Lysi-
ce a zámek Kunštát.
Více informací se potenciální žadatelé 
dozvědí jak na webu MAS 
(Realizace strategie – VÝZVY – IROP – Kulturní památky 
pro návštěvníky), 
tak na semináři k výzvě, který se uskuteční 
dle domluvy v kanceláři MAS Boskovicko PLUS.

Přehled hodnocených projektů 2. výzvy IROP

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace (v Kč)

Celkové hodnocení 
Výběrové komise

Odborné učebny Slovákova Základní škola Boskovice, 
příspěvková organizace 1.148.247,87 60

Dětská skupina Voděrady – navýšení 
kapacity předškolního vzdělávání Obec Voděrady 2.595.625,15 55

Modernizace výuky na ZŠ Lysice Základní škola Edvarda 
Beneše Lysice    2.850.000 -

Přehled hodnocených projektů 3. výzvy IROP

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace (v Kč)

Celkové hodnocení 
Výběrové komise

Mobilita CHPS Blansko Diecézní charita Brno       932.387 50

Další dvě výzvy byly vyhlášené do 15. srpna 2018 
a týkaly se sociální problematiky. Výzva č. 3 „So-
ciální služby a  sociální bydlení“ byla vyhlášena 
na více než 5 mil. Kč. Žádost o podporu podal 
1 žadatel „Diecézní charita Brno“ s  projektem 
„Mobilita CHPS Blansko“. Žadatel požaduje do-

taci ve výši 932 tis. Kč. Projekt již splnil podmínky 
způsobilosti k financování. Do Výzvy č. 4 „Rozvoj 
sociálního podnikání“ se nepřihlásil žádný žada-
tel. MAS nyní zvažuje přesun finančních prostřed-
ků do výzvy Bezpečnost chodců a cyklistů v do-
pravě II.

Není čas ztrácet čas! I naše MAS se snaží vyhlásit co nejvíce výzev pro podporu místního rozvoje. 
Všichni ale víme, že čelit administrativním překážkám není jednoduché. 
Níže představujeme nové výzvy MAS:

KULTURNÍ PAMÁTKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Výzvy na dopravu a školství jsou vyhlášeny již podruhé!

BEZPEČNOST CHODCŮ A CYKLISTŮ V DOPRAVĚ II 
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ II
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DOTACE

Obce, dobrovolné svazky

obcí, organizace jimi

zřizované/zakládané

Jedině u MAS dotace ve výši 95 %

Způsobilé výdaje na projekt až 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výzvu +- 9,4 mil. Kč

Možnost realizace do 1. 6. 2022

- WEB: masboskovickoplus.cz

(Realizace Strategie - Výzvy - IROP)

- Kancelář MAS Boskovicko PLUS

Od 7. 11. 2018 (0:00)

Do 1. 3. 2019 (0:00)

Přes systém ISKP

Doporučujeme Vaše žádosti předem

konzultovat

MAS Boskovicko PLUS

Masarykovo nám. 4/2; 680 01 Boskovice

E-mail: mas@masboskovickoplus.cz

tel.: 731 630 386

Bezpečnost dopravy:

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba

bezbariérových chodníků podél silnic I., II., III.

třídy a místních komunikací;

- Přechody pro chodce/místa pro přecházení

- Nástupiště zastávek vč. bezbariérovosti

a komunikací pro pěší

- Prvky zvyšující bezpečnost dopravy

(železniční/silniční/cyklistické/pěší)

Cyklodoprava:

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba

komunikací pro cyklisty a liniových opatření

pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru

pozemních komunikací

Terminály a parkovací systémy:

- Výstavba a modernizace přestupních

terminálů a samostatných parkovacích

systémů
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V prvním pololetí letošního roku proběhla již 2. vý-
zva Programu rozvoje venkova (PRV) s celkovou 
alokací 5 mil. Kč. V jejím rámci bylo přijato celkem 
15 žádostí o dotaci. Po jejich zpracování na úrov-
ni MAS byly 2 žádosti o dotaci vyřazeny na úrovni 
administrativní kontroly. Do věcného hodnocení 
bylo předáno 13 projektů, z nichž bylo 9 podáno 
do Fiche č. 1 na Modernizaci zemědělských podni-
ků, 3 projekty do Fiche č. 2 na Podporu zpracova-
telů a 1 projekt do Fiche č. 3 na Podporu podnikání 
a agroturistiky. Ve Fichi č. 2 a 3 nebyla naplněna 
alokace daná výzvou. Všechny projekty v těchto 
Fichích byly tedy doporučeny k financování a pře-
dány k hodnocení Státnímu zemědělskému inter-
venčnímu fondu (SZIF). Ve Fichi č. 1 byl naopak vý-
znamný převis požadavků na podporu. Alokovaná 
částka byla 2,4 mil Kč, do věcného hodnocení byly 
předány projekty s požadovanou dotací ve výši 
4,2 mil. Kč. Po přesunu zbytkových alokací z nena-
plněných Fichí bylo orgány MAS Boskovicko PLUS 
doporučeno k financování 7 projektů na Moder-
nizaci zemědělských podniků a pouze 2 musely 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

být z důvodu nedostatku finančních prostředků 
zařazeny mezi nevybrané. Na SZIF bylo tedy pře-
dáno celkem 11 projektů. Neblahým jevem se už 
při 1. výzvě PRV stalo odstoupení některého z vy-
braných žadatelů a ukončení administrace jeho 
projektu. V první výzvě se toto stalo v jednom pří-
padě, ve 2. výzvě to byli dokonce 2 žadatelé. Každý 
z odstupujících žadatelů sice uvedl pochopitelné 
důvody pro své počínání, ale při odstoupení ve fázi 
těsně před podáním na SZIF nebo i po něm, vzni-
ká pro MAS situace, kterou již nedokáže dále řešit. 
Pokud by své úmysly sdělili MAS s dostatečným 
časovým předstihem před podáním na SZIF, bylo 
by možné uvolněnými financemi podpořit další 
žadatele v pořadí. Proto apelujeme na žadatele, 
kteří zvažují podání žádosti v rámci 3. výzvy PRV, 
aby svůj záměr opravdu důkladně zvážili a to včet-
ně následné realizace a lhůty vázanosti a v přípa-
dě jakýchkoliv pochybností konzultují své úmysly 
s kanceláří MAS. 

Projekty vybrané k podpoře v rámci 2. Výzvy PRV 
najdete v tabulce.  RB

Jistota v čerpání dotací

Název žadatele Název projektu Požadovaná 
dotace

Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků

Jan Musil Nákup mulčovače 162.000

Jan Musil Pořízení pluhu 177.500

Jaroslav Kobelka Pořízení kolového traktoru 599.400

Josef Vlach Pořízení zemědělské techniky 598.800

ZEAS Lysice, a.s. Technika pro živočišnou výrobu ZEAS Lysice, a. s. 495.000

ZD Skály, družstvo Pořízení krmného vozu 591.000

VSP Group, a.s. Investice do strojů pro ŽV 573.804

Fiche č. 2 Podpora zpracovatelů

František Šutera Investice do zpracovatelského provozu 484.750

Fiche č. 3 Podpora podnikání a agroturistiky

Milan Bezděk Rozvoj malého podnikání 163.500

Tabulka vybraných a SZIFem schválených projektů ve Výzvě č. 2 PRV
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V průběhu roku 2019 bude nepochybně vyhlášena 
3. výzva PRV, v níž už může být zohledněn také při-
pravovaný článek 20 (podpora drobných obecních 
projektů typu veřejných prostranství, mateřských 
a základních škol, obecních knihoven, kluboven, 
drobných prodejen apod). O tento článek bude 
možné rozšířit Programový rámec PRV, alokace 
však nebude řídícím orgánem nijak navýšena. 
V době, kdy má MAS již více než 60 % alokace zá-
vazkované v projektech, je takový krok na pováže-
nou a bude o něm v orgánech MAS ještě jednáno. 
Každopádně další výzva bude určitě otevřena bě-
hem první poloviny roku 2019. Více informací se po-
tenciální žadatelé dozvědí na webu MAS (Realizace 
strategie VÝZVY – PRV) nebo přímo v kanceláři MAS. RB Rekonstrukce střediska opravárenství 

v AGROSPOLU, agrární družstvo, v KnínicíchPořízení sedmiradličného otočného pluhu 
v rámci projektu Technika pro rostlinnou 
výrobu v ZD SKÁLY, družstvo

Modernizace technologií 
ve zpracovatelském provozu v Olešnici
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   Vyčerpáno      
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V přiloženém grafu je vyhodnoceno čerpání 
v rámci jednotlivých Fichí PRV. Obnova polní cesty Na pastviska v Nýrově
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Přinášíme dobré zprávy! MAS Boskovicko PLUS 
bude navyšovat rezervovanou alokaci SCLLD 
prostřednictvím podpory projektů v zásob-
nících, a to projekty zařazené do zásobníku, 
jelikož se nám daří úspěšně čerpat prostředky 
OPZ. Konkrétně budou podpořeni tito žadatelé: 
Práh jižní Morava, z. ú. v rámci opatření Sociální 
služby a soc. začleňování s CZV 3,13 mil. Kč, dále 
zapsané spolky Na Slunci a Koníček, Kuničky 
v rámci opatření Slaďování rodinného a pro-
fesního života s CZV 3,05 mil. Kč a 460 tis. Kč. 
V minulém čísle jsme avizovali vyhlášení čtvrté 
výzvy s názvem Sociální podnikání s celkovou 
alokací 1,5 mil. Kč, kam se nakonec nepřihlásil 
žádný zájemce. Z toho důvodu předsednictvo 
MAS schválilo přesun celé alokace ve výši 1,5 mil. Kč 
do opatření Slaďování rodinného a profesního života, 
kde se potvrdila správnost rozhodnutí. Výzva na Sla-
ďování rodinného a profesního života byla vyhláše-
na dne 5. června 2018 s celkovou alokací 4,3 mil. Kč. 
V rámci této výzvy podalo své projektové žádosti 
na příměstské tábory, dětskou skupinu a dokonce 
na dětský klub celkem pět žadatelů: zapsaný spolek 
Na Slunci, Obec Voděrady, Mateřské centrum Vese-
lý Paleček, z.  s., Koníček, Kuničky, z. s. a Ochotnické 
divadlo Svitávka, spolek. Všechny žádosti prošly 
formálním hodnocením, dále byly v rámci věcného 
hodnocení zpracovány odborné posudky. Následně 
provedla výběrová komise při svém jednání bodo-
vé hodnocení všech předložených žádostí a na zá-
kladě bodových výsledků bylo sestaveno jejich 
pořadí. V rámci krácení rozpočtu u projektu Ochot-
nického divadla Svitávka, došlo ke snížení celkových 

způsobilých výdajů pod minimální limit daný vý-
zvou (minimální výše CZV v žádosti = 400 tis. Kč). 
Z tohoto důvodu výběrová komise nedoporučila 
projekt k fi nancování. Podpořenými žadateli jsou 
Obec Voděrady, která plánuje provoz dětské skupi-
ny a Mateřské centrum Veselý Paleček, které plánuje 
od příštího léta realizovat příměstský tábor v Bosko-
vicích. Již podruhé byla dne 17. září 2018 vyhlášena 
výzva na Zvyšování zaměstnanosti. O seminář ni-
kdo neprojevil zájem a do výzvy se znovu přihlásil 
pouze jediný žadatel, a to Mateřské centrum Veselý 
Paleček. Podaná žádost splnila formální náležitosti 
a podmínky přijatelnosti a nyní se zpracovává od-
borný posudek. Pevně doufáme, že žádost bude 
úspěšná i v dalších fázích hodnocení, bude moci zís-
kat dotační podporu a proběhnou prospěšné akce 
na území MAS k podpoře zaměstnanosti především 
žen po mateřské dovolené.  SK
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   Vyčerpáno         Celkové alokace

Níže přikládáme fotografi e deklarující provázanost, tedy synergii strategie CLLD, kdy děti v  rámci pří-
městského tábora v Olešnici podpořeného z OPZ, využívají výstupů projektu Úprava povrchu lesní stezky 
a doplnění mobiliáře lesoparku Skalky podpořeného v rámci 1. Výzvy Programu rozvoje venkova. 
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MAS BOSKOVICKO PLUS AKTIVNĚ  
PODPORUJE VÝSADBU ZELENĚ

„Rekordní teploty“ – pojem, který slýcháme takřka 
denně ve všech zpravodajstvích. Pro zamezení 
klimatické katastrofy je třeba proaktivní přístup, 
kterému chceme napomoci i osvětou. Naše MAS 
měla tu čest, že mohla zprostředkovat již druhý se-
minář pořádaný Jihomoravským krajem na téma 
„Adaptace na klimatické změny pomocí zelené 
infrastruktury“ (zkráceně Klimatická zeleň).
Seminář ke  Klimatické zeleni se konal 6. listopa-
du 2018 na Městském úřadě v Boskovicích a byl ur-
čen všem zájemcům o problematiku životního pro-
středí. Účastníci se nejprve dozvěděli o aktuálních 
dotačních programech Jihomoravského kraje, poté 
následovala prezentace krajinářky Ing. Jitky Schne-
iderové. Cílem bylo představit náležitosti výsadeb 
dřevin na venkově, což bylo inspirativní zejmé-
na pro obce Kuničky a Zhoř, které jsou zapojené 

do projektu Klimatická zeleň, v rámci něhož budou 
na svém území komunitně vysazovat stromy.
Pracovníci MAS Radka Bezděková a Pavel Marek 
následně přítomné informovali o nové možnosti 
čerpání dotací z OPŽP (Operačního programu Ži-
votní prostředí) prostřednictvím naší MAS, které Mi-
nisterstvo životního prostředí přidělilo sumu 10 mil. 
Kč. Žadatelé budou moci žádat o podporu na ná-
sledující opatření: Realizace ÚSES (pro zakládání 
i zlepšení funkčního stavu ÚSES); Protierozní opat-
ření (pro zamezení větrné i vodní erozi); Revitali-
zace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (pro 
zakládání a revitalizaci veřejné zeleně). Žadatelem 
bude moci být téměř každý: tj. nejen obce všech 
velikostí, ale i další subjekty. Informace k výzvám 
budou postupně zveřejňovány na stránkách MAS 
Boskovicko PLUS (Realizace strategie – Výzvy – OPŽP).
MAS Boskovicko PLUS v oblasti životního prostře-
dí nelení a dne 12. listopadu 2018 zorganizovala 
ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR semi-
nář na téma: Agrolesnictví – šance pro regionální 
rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny.
Seminář byl zacílen zejména na místní zemědělce. 
Účastníci semináře si nejprve vyslechli odbornou 
prezentaci, po níž následovala ohnisková debata. 
Výstupy debaty byly plodné a určitě mohou pomo-
ci výzkumníkům i samotným zemědělcům v praxi.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
V ORP BOSKOVICE JE ZAHÁJEN

V říjnu 2018 začala MAS pracovat na novém kom-
plexním projektu Místní akční plán II rozvoje vzdě-
lávání v ORP Boskovice (MAP II). Hlavním cílem 
projektu je zlepšovat a rozvíjet kvalitu vzdělávání 
v MŠ a ZŠ, a to ve spolupráci se školami, zřizovateli, 
rodiči i veřejností v daném území. 
V rámci realizace se ve středu 21. listopadu 2018 ko-
nalo první jednání řídícího výboru projektu MAP II. 
Setkání zahájil předseda předsednictva MAS Bosko-
vicko PLUS Zdeněk Peša a poděkoval všem přítom-
ným za účast i za ochotu spolupracovat na projek-
tu. Poté se slova ujala hlavní manažerka MAP Lenka 

Dvořáčková a seznámila přítomné s programem 
a průběhem jednání. Během schůze řídícího výbo-
ru došlo k projednání a následnému schválení sta-
tutu, jednacího řádu, organizační struktury a strate-
gického rámce, důležitých dokumentů, které jsou 
povinnou součástí celého projektu. Dále hlavní 
manažerka seznámila účastníky s obsahem projek-
tu, se základními pojmy souvisejícími s MAP II a cíli 
tohoto projektu. Členům řídícího výboru byly také 
vysvětleny hlavní funkce orgánů MAP II, řídícího vý-
boru a pracovních skupin. Zdeněk Peša účastníky 
seznámil i s realizačním týmem MAP II.
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JAK ZVÝŠIT ZÁJEM U DĚTÍ A MLÁDEŽE  
O TECHNICKÉ VĚDY A UČEBNÍ OBORY 

Ve středu 3. října 2018 jsme se za MAS Boskovic-
ko PLUS zúčastnili velmi inspirativního semináře 
„Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické 
vědy a učební obory“, který uspořádala senátorka 
Jaromíra Vítková v krásném prostředí Senátu ČR, 
v rámci Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lid-
ská práva a petice. Během tříhodinového semináře 
jsme shlédli prezentace zástupců Střediska tech-
nického vzdělávání pro Jihomoravský kraj, vedoucí 
Odboru školství Jihomoravského kraje, zástupce 
MŠMT a místostarostky Boskovic.
Rádi bychom blíže zmínili dvě prezentace, které se 
nevíce týkaly práce MAS, a to v rámci programu 

MAP. Předseda předsednictva MAS Zdeněk Peša, 
představil velmi úspěšný projekt „Malý technik“. 
Účastníci semináře shlédli video z „Konference Malý 
technik“, která se konala v roce 2017 v Boskovicích. 
Cílem projektu bylo zvýšení manuální zručnosti 
a technického myšlení u dětí I. stupně ZŠ prostřed-
nictvím konstrukce výrobků ze stavebnice Merkur. 
Ivana Havelková, učitelka MŠ Boskovice, odprezen-
tovala „Práci s  dětmi v  Technických školkách“. 
Tato prezentace byla velmi pěkným příkladem 
dobré praxe, kde bylo možné vidět velké nadšení 
dětí z práce na drobných technicky zaměřených 
projektech. Paní učitelka Havelková je skvělým pří-
kladem nadšeného pedagoga, který děti zapojuje 
do úkolů rozvíjejících manuální zručnost a tech-
nické myšlení již u těch nejmenších. 
Obě prezentace jsou pěkným příkladem spoluprá-
ce subjektů v ORP Boskovice a aplikace projektu 
MAP (Místní akční plán) v praxi.
Vzhledem k tomu, že se v následujících čtyřech le-
tech budeme věnovat projektu MAP II, který je při-
rozeně navazující na MAP I, jsme rádi, že si můžeme 
připomenout tyto příklady dobré praxe a těšíme se 
na další výzvy spojené s tímto projektem. LD

Během jednání bylo několikrát zdůrazněn vý-
znam projektu a jeho dopad na úroveň vzdělávání 
v ORP Boskovice, zejména v souvislosti se strate-
gickým rámcem, který byl vzdělávacími subjekty 
aktualizován po roce a půl. Za zmínku jistě stojí 
fakt, že celkem 15 projektů plánovaných ve stra-
tegickém rámci bylo zrealizováno a dalších 15 
projektů se aktuálně realizuje. Je tedy logické, že 
14 škol doplnilo dokument o další plánované pro-
jekty až do roku 2023.
Hlavní manažerka MAP II v závěru seznámila řídí-
cí výbor s implementací aktivit na rok 2018/2019. 
Za zmínku jistě stojí jedna z větších akcí, Veletrh 
polytechnických dovedností, který je naplánován 
na únor 2019, či workshop matematických doved-
ností, který se uskuteční pravděpodobně v druhé 
půlce roku 2019. 
Do konce letošního roku plánuje realizační tým 
MAP II společné setkání pracovních skupin, kde by 
mělo dojít k seznámení všech členů jednotlivých 

skupin a k projednání plánu konkrétních aktivit 
projektu. V lednu 2019 je také připravován prv-
ní seminář pro pedagogy a asistenty pedagogů, 
ve spolupráci se Střediskem služeb školám.
Závěrem jednání byly zdůrazněny možnosti pro-
jektu a jejich konkrétní pozitivní dopady na rozvoj 
školství v ORP Boskovice. Z průběhu řídícího vý-
boru bylo zřejmé, že se realizační tým MAP II vrhl 
do práce s velkým nadšením a bude se snažit co 
nejlépe naplnit všechny klíčové aktivity, které jsou 
vytčeny osnovou projektu postavenou na zákla-
dech již ukončeného MAPu I. LD
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Naše projektová manažerka Simona Konopáčová 
vyrazila na studijní cestu do Evropského parlamen-
tu ve Štrasburku na pozvání pana europoslance  
Stanislava Polčáka.
Všichni účastníci měli možnost blíže poznat fun-
gování Evropského parlamentu a osobně besedo-
vat o aktuálních tématech dneška s europoslanci 
Stanislavem Polčákem (STAN) a Jiřím Pospíšilem 
(TOP 09). V rámci programu si účastníci studijní 
cesty vyzkoušeli roli pozorovatelů Evropského par-
lamentu a měli možnost se vyfotit před vlajkami 

STUDIJNÍ CESTA DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

zúčastněných států. Nejzajímavější částí programu 
bylo bezpochyby následné živé sledování plenár-
ního zasedání Evropského parlamentu z návštěv-
nické galerie. Zpestřením toho všeho bylo vystou-
pení pěveckého sboru Divinum z Valašska.
Dále bylo možné prohlédnout si významné fran-
couzské město Štrasburk, jež je sídlem nejen Ev-
ropského parlamentu, ale i dalších evropských 
institucí – Rady Evropy a Evropského soudu pro 
lidská práva, navštívit jeho historické centrum 
s nádhernou katedrálou Notre – Dame de Stras-
bourg a také absolvovat projížďku lodí s výkladem 
o historii Štrasburku. Pěkným zakončením dne bylo 
pozvání do restaurace Le Gruber, kde se podávalo 
tradiční alsaské menu. Další den byla na progra-
mu návštěva vyhlášené vinné stezky – Riquewihr 
s ochutnávkou alsaských vín.

Studijní cesta byla pro manažerku velkým příno-
sem, neboť mohla navštívit jednu z nejvýznamněj-
ších evropských institucí, dozvědět se něco o jejím 
fungování a pohovořit s europoslanci za ČR. SK
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První část, o které jste se mohli dočíst 
na stránkách minulého čísla našeho Zpra-
vodaje, proběhla v Gruzii a koncem května 
tohoto roku se uskutečnila 2. část na statku 
v Palčicích na Vysočině. Akce se účastnilo 28 
mladých lidí z 6 různých zemí (Česká republi-
ka, Itálie, Španělsko, Řecko, Libanon a Gruzie).
Tento projekt zajišťuje organizace Genesis 
(Česká republika) a ICPI (Gruzie) a cílí na ty, 
kteří plánují založit si v budoucnu sociální 
podnik, dále poskytuje příležitost pro part-
nery z různých zemí setkat se, vyměňovat si 
zkušenosti, nápady a plánovat budoucí spo-
lupráci v oblasti rozvoje sociálního podnikání pro 
udržitelný růst. Díky účasti na tomto projektu měli 
mnozí možnost získat nové informace a poznatky, 
které mohou uplatnit ve své profesi a také pomoci 
potenciálním žadatelům v oblasti sociálního pod-
nikání, především poskytnout informace k založe-
ní sociálního podniku a k podnikatelským zámě-
rům a také předat kontakty na relevantní subjekty 
v regionu.
Na druhé části projektu pracovali účastníci už s ho-
tovou ideou svého podnikání, tvořil se podnikatel-
ský a finanční plán.
V první části projektu se projektová manažerka 
zmínila o místních akčních skupinách a to vzbudilo 

u všech takový zájem, že si na druhou část projektu 
připravila prezentaci o tom, kdo jsme a co děláme.
Další aktivitou byl výlet do dvou sociálních pod-
niků. První návštěvou byl sociální podnik Vrátka 
v Třebíči a druhou byla návštěva sociálního pod-
niku Pragulic v Praze. Smyslem těchto návštěv byl 
přenos informací o fungování sociálních podniků 
a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení 
sociálních podniků. Dále pak poskytnutí reálného 
vhledu do sociálního podnikání a navazování cen-
ných kontaktů.

Přikládáme několik málo fotografií pro lepší 
představu, jak takový projekt probíhal. SK

BE ENTERPRISING – BE BOLD ... 2 část
Jak podnikat a zároveň pomáhat tak, aby to dávalo smysl? Jak generovat zisk a nastavit or-
ganizaci udržitelně? Jak mít v businessu společenský přesah a pomáhat znevýhodněným?  
Na tyto otázky zná odpověď naše projektová manažerka Simona Konopáčová, jelikož se účast-
nila projektu Be Enterprising – Be Bold. 
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KONFERENCE
V říjnu 2018 se za MAS Boskovicko PLUS Simona 
Konopáčová a Lenka Dvořáčková zúčastnily Místní 
krajské konference SRP (Strategické řízení a pláno-
vání ve školách a územích) společnou pro Jiho-
moravský a Zlínský kraj. Konference byla zahájena 
skvělým pěveckým vystoupením žáků ZUŠ Pavla 
Křížkovského, čímž byla hned na začátku navoze-
na příjemná atmosféra, která panovala po celou 
dobu akce.
V průběhu dne bylo věnováno spoustu času pre-
zentacím z oblasti příkladů dobré praxe, mezi 
něž lze zahrnout i prezentace projektu MAS Bos-
kovicko PLUS „Malý technik“, který tu sklidil velký 
úspěch. Dále se tu prezentovaly činnosti ostatních 
MAS, u kterých jsme se mohli inspirovat pro náš 
následující projekt MAP II. V rámci programu nám 
lektoři NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) 
představili své právě probíhající projekty a výsled-
ky své práce.
Další zajímavou prezentací byla prezentace KAP 
(Krajský akční plán) a IKAP (Implementace KAP), 
ve které jsme se dozvěděli o aktualitách, připravo-
vaných akcích KAP/IKAP a možnostech spolupráce 
s MAP.  
Závěrem lze říci, že to byla zajímavá a inspirativní 
akce a  jsme rády, že jsme se za  MAS Boskovicko 
PLUS mohly zúčastnit. LD
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LEADERFEST 2018
„Úspěch českého venkova“ 
– tak znělo motto konference LEADERFEST 2018. 
Letošní, již tradiční, akce LEADERFEST se konala 22.–24. května 2018 
ve valašském Rožnově pod Radhoštěm. Za MAS Boskovicko PLUS 
se konference zúčastnili Radka Bezděková, Simona Konopáčová 
a Pavel Marek. 
Ofi ciální zahájení proběhlo na lázeňské kolonádě v Rožnově 
za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka, sta-
rosty Rožnova pana Radima Holiše, předsedy Národní sítě MAS ČR 
pana Jiřího Krista. V rámci konference proběhlo několik seminářů 
s příklady dobré praxe ze všech koutů naší vlasti. Pro účastníky 
konference byl připraven bohatý doprovodný program: farmářský 
trh, vystoupení folklorních souborů, návštěva místního pivovaru 
a čokoládovny, společenský večer a exkurze. Důležitou součástí 
konference bylo předávání znalostí a zkušeností mezi pracovníky 
jednotlivých MAS. Právě tyto informace jsou klíčové pro zajištění 
úspěchu českého venkova i pro rozvoj našeho regionu.               PM

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
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Po skvělých zkušenostech ze soutěže na logo MAS Boskovicko PLUS vyhlašujeme novou soutěž

návrh loga pro MAP II. 
Nejlepší návrhy oceníme hodnotnými cenami 

(poukázka do knihkupectví, vstup do lázní, kina, knihy, hry a spoustu dalších)

Podmínky soutěže: 
• Soutěž je určena pro dospělé i děti všech věkových kategorií, 

soutěžit mohou jak jednotlivci, tak skupiny.

• Své výtvarné návrhy posílejte na e-mail: kancelar@masboskovickoplus.cz 
nebo přineste osobně do kanceláře MAS Boskovicko PLUS.

• U návrhu uvádějte: jméno, příjmení, věk, třídu, adresu a telefonní kontakt.

• Návrhy přijímáme do 31. prosince 2018.
Co je MAP II?
Jde o projekt, jehož cílem je zlepšit a rozvíjet kvalitu vzdělávání pro děti a žáky do 15 let. Důraz 
je kladen na matematickou, fi nanční a čtenářskou gramotnost, inkluzi a vzdělávání technické 
a kreativní. Projekt cílí na zlepšení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči i veřejností v daném území.

A toto jsou ocenění:
Kategorie od 4 do 5 let: Dominik Šebek (4 roky), Kateřina Zouharová (5 let)
Kategorie od 6 do 8 let: Šárka Hájková (7 let), Ondřej Holma (8 let)
Kategorie od 9 do 11 let: Natali Tomanová (11 let), Bára Kubecová (11 let)
Kategorie od 12 do 13 let: Eliška Štefańáková (12 let), Sabina Demlová (12 let)
Kategorie 15+: Dominika Plchová (16 let)
Speciální cena za společný výtvor: MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

Velkou radost nám udělalo, jaký zájem soutěž vyvolala. Sešlo se nám více 
než 200 obrázků a tak rozhodování o vítězích jednotlivých kategorií nebylo 
vůbec jednoduché. Výstava všech obrázků probíhala v prostorách Infocent-
ra celý týden a tak doufáme, že děti, rodiče i další zájemci měli dostatek času 
si všechny výtvory prohlédnout. 
Gratulujeme všem vítězům a těšíme se na další soutěže, které budou následovat!

Ve středu 21. listopadu 2018 odpoledne došlo ke slavnostnímu předání cen vítězům výtvarné soutěže 
„Moje zážitky z výletu”. V prostorách informačního centra v Boskovicích jsme předali výhercům jednot-
livých kategorií odměny a poděkovali za účast v soutěži. Celkem jsme ocenili 10 výherců v 5 kategoriích. 

SOUTĚŽ O LOGO PRO MAP II 

Po skvělých zkušenostech těže na logo MAS Boskovicko PLUS
vyhlašujeme novou soutěž – návrh loga pro MAP II. Nejlepší návrhy 
oceníme hodnotnými cenami (poukázka do knihkupectví, vstup do 
lázní, kin další
Podmínky soutěž

 ěž čena pro dospělé i děti všech vě ých kategorií, 
ěž

 Své návrhy posílejte na e
nebo přineste osobně do kanceláře MAS Boskovicko

 U návrhu uvádějte: jmé ří í ě ří í

 Zasláním návrhu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Návrhy př í á

Jde o projekt, jehož cílem je zlepšit rozvíjet kvalitu vzdělávání pro děti 
a žáky do 15 let Důraz je kladen na matematickou, finanční a čtenářskou 
gramotnost, inkluzi a vzdělávání technické a kreativní. Projekt cílí na 
zlepšení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči i veřejností v daném 
území.

SOUTĚŽ O LOGO PRO MAP II 

Po skvělých zkušenostech těže na logo MAS Boskovicko PLUS
vyhlašujeme novou soutěž – návrh loga pro MAP II. Nejlepší návrhy 
oceníme hodnotnými cenami (poukázka do knihkupectví, vstup do 
lázní, kin další
Podmínky soutěž
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Jde o projekt, jehož cílem je zlepšit rozvíjet kvalitu vzdělávání pro děti 
a žáky do 15 let Důraz je kladen na matematickou, finanční a čtenářskou 
gramotnost, inkluzi a vzdělávání technické a kreativní. Projekt cílí na 
zlepšení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči i veřejností v daném 
území.
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oceníme hodnotnými cenami (poukázka do knihkupectví, vstup do 
lázní, kin další
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 ěž čena pro dospělé i děti všech vě ých kategorií, 
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 Své návrhy posílejte na e
nebo přineste osobně do kanceláře MAS Boskovicko

 U návrhu uvádějte: jmé ří í ě ří í

 Zasláním návrhu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Návrhy př í á

Jde o projekt, jehož cílem je zlepšit rozvíjet kvalitu vzdělávání pro děti 
a žáky do 15 let Důraz je kladen na matematickou, finanční a čtenářskou 
gramotnost, inkluzi a vzdělávání technické a kreativní. Projekt cílí na 
zlepšení spolupráce škol se zřizovateli, rodiči i veřejností v daném 
území.

SOUTĚŽ O LOGO 
PRO MAP II

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

1–U    2–A    3–I    4–L    5–E    6–C    7–Z    8–N    9–K

Tentokrát jsme pro Vás připravili 
trochu jiné luštění. Cílem toho-
to SUDOKU je doplnit chybějící 
číslice 1–9 takovým způsobem, 
aby se žádná neopakovala více-
krát v žádném řádku, sloupci ani 
čtverci. Poté čísla ve žlutě vyzna-
čených políčkách vypište tak, jak 
jdou za sebou po řádcích a ke ka-
ždému přiřaďte písmeno. Seznam 
písmen je vypsaný pod obrázkem. 

Tajenku z vyluštěného sudoku 
můžete zaslat poštou, e-mailem 
nebo přinést osobně do  kan-
celáře MAS. Pro tři vylosované 
z úspěšných luštitelů bude při-
praven dárkový balíček. 
(Při zaslání tajenky uveďte prosím 
své jméno a příjmení, telefonní kon-
takt a e-mailovou adresu).

Vylosovaní výherci: Vladimír Křepela – Drnovice, Lea Štulpová – Letovice, Kateřina Hradecká – Drnovice
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Sudoku

Sídlo: Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

Kancelář:  
Masarykovo nám. 29/28, 680 01 Boskovice 

Úřední hodiny

Pondělí a Středa 8.00–14.00

Úterý, Čtvrtek a Pátek 8.00–12.00

V případě potřeby lze telefonicky nebo e-mailem  
dohodnout i jiný termín schůzky.

Ing. Radka Bezděková – mobil: 725 777 898
e-mail: bezdekova@masboskovickoplus.cz

Mgr. Lenka Dvořáčková – mobil: 604 530 529 
e-mail: map@masboskovickoplus.cz

Ing. Simona Konopáčová – mobil: 736 519 712 
e-mail: info@masboskovickoplus.cz

Ing. Pavel Marek – mobil: 731 630 386 
e-mail: mas@masboskovickoplus.cz

Ing. Jana Ondruchová – mobil: 604 572 597 
e-mail: kancelar@masboskovickoplus.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
www.masboskovickoplus.cz

Místní akční skupina Boskovicko PLUS
PaedDr. Zdeněk Peša,  

předseda předsednictva MAS 

Správné znění tajenky 
ze Zpravodaje č. 18: „KLIMATICKÁ ZELEŇ“. 


