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O NÁS
MAS Bystřička je společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí). Hlavním cílem MAS je podpora
místních akcí, zlepšování kvality života
a životního prostředí. Chceme rozvíjet
nové
aktivity,
které
povedou
ke zlepšování života v našem regionu
a k trvale udržitelnému rozvoji území
MAS Bystřička.
Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů
dosáhnout, je také aktivní získávání
a rozdělování dotačních prostředků.
Podmínkou pro čerpání dotací
z evropských fondů je zpracování
Strategie
komunitně
vedeného
místního rozvoje (SCLLD), proto i MAS
Bystřička má zpracovanou vlastní
strategii rozvoje. Součástí SCLLD jsou
specifické cíle:
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nositele SCLLD pro dané území.
Důraz je kladen zejména na to,

• Zvýšení podnikatelských aktivit
a zaměstnanosti v regionu
• Kvalitnější infrastruktury v území
• Ochrana a péče o kulturní dědictví
a rozvoj cestovního ruchu
• Lepší ochrana a péče o životní
prostředí.
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V programovém období 2014 - 2020
bylo možné v území MAS čerpat
finanční
prostředky
z operačních
programů:
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řídícím

orgánům, platební agentuře,
žadatelům i široké veřejnosti
v území působnosti MAS byly
transparentní

a

nediskriminační.

Integrovaný regionální operační
program
Program rozvoje venkova
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí

• Efektivnější
veřejná správa a lepší
o
komunitní život v obci
• Kvalitnější infrastruktura a rozvoj
spolupráce v oblasti volnočasových
aktivit a kvalitnější školství a vzdělávání
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Nadcházející události
V roce 2020 byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů MAS.
Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla
žádat o podporu implementace strategie CLLD a podporu administrativních
kapacit MAS z evropských fondů. V rámci přípravy na programové období
2021 – 2027 je nezbytné aktualizovat informace poskytnuté MAS pro nové
programové období. Tyto standardy musí MAS dodržovat po celou dobu
realizace strategie CLLD. V roce 2021 bude pokračovat příprava na tvorbu
nové strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027.
V roce 2020 byla vyhlášena 4. výzva PRV – článek 20 – Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských oblastech – Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven. Bylo podáno 18 žádostí, v letošním roce probíhá jejich
administrace a samotná realizace. Letos bude pravděpodobně vyhlášena
další výzva v programu PRV – bude dočerpán zůstatek financí z minulého
období a plánuje se uvolnění prostředků ze dvou let nového období.
V loňském roce byla vyhlášena 7. výzva IROP – Bezpečnost dopravy II, v roce
2021 se budou projekty realizovat.
V letošním roce bude dobíhat poslední rok projektu MAP II (Místní akční plán
vzdělávání II), na kterém spolupracujeme s MAS Šternbersko.
V roce 2021 bude opět v rámci OPVVV probíhat realizace šablon pro
základní a mateřské školy, nově také pro školní družiny.
Pokračuje také projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Projekt je
zaměřen na zkvalitnění neformální vzdělávání neziskových organizací. MAS
Bystřička realizuje aktivitu Projektový den v klubovně.

Operační program životního
prostředí (OPŽP)
V roce 2018 jsme přijali nabídku Ministerstva životního
prostředí na rozdělení částky 10 mil. Kč v našem území
v rámci Operačního programu životní prostředí. Nově
jsme tedy začlenili do strategie (Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje – SCLLD) dvě opatření:
•
•

Realizace ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční
prvky)
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně

První Výzva MAS byla vyhlášena v termínu 4.3. –
15.5.2019. Na Realizaci ÚSES nebyl podán žádný
projekt, do Realizace sídelní zeleně byl podán
a schválen 1 projekt žadatele Města Velká Bystřice –
Návrh a dosadba uličních stromořadí. Projekt byl
realizován v roce 2020, V roce 2021 bude podána
žádost o proplacení.
Ve dnech 2.12.2019 – 6.1.2020 byla vyhlášena 3. výzva
OPŽP na Realizaci ÚSES II a 4. výzva na Realizaci sídelní
zeleně II. Na Realizaci ÚSES nebyl podán žádný
projekt, do Realizace sídelní zeleně byl podán1 projekt
žadatele obce Přáslavice. V roce 2021 probíhá
administrace a realizace projektu.

Program rozvoje venkova (PRV)

Realizace projektů z 1. – 3. výzvy
Projekty, které byly podány v rámci
1. – 3. výzvy PRV jsou všechny
ukončeny a proplaceny.
Celkem bylo z
těchto výzev
zrealizováno a proplaceno 23
projektů podnikatelů, zemědělců a
obcí.
Realizace projektů z výzev 2020
Ve dnech 1. srpna - 31. srpna 2020
probíhal příjem žádostí o dotaci ve 4.
výzvě Programu rozvoje venkova v
MAS Bystřička. Žadatelé mohli
předkládat ve výzvě své projekty
v rámci Fiche 5 – Základní služby a
obnova vesnic, článek 20, písmeno

Integrovaný regionální operační
program (IROP)
Realizace výzev z roku 2019
Infrastruktura základních škol
4. výzva IROP – Infrastruktura základních škol II. byla
vyhlášena ve dnech 1.10. – 5.11.2019. Byla předložena
a schválena jedna žádost s názvem Rozvoj vzdělanosti
na Masarykově základní škole a mateřské škole Velká
Bystřice – v oblastech technických a řemeslných
oborů a práce s digitálními technologiemi. Projekt je
ukončen, v letošním roce bude podána žádost o
platbu.
Projekty roku 2020
V rámci operačního programu IROP byla vyhlášena 7.
výzva – opatření Budování a rekonstrukce dopravní
infrastruktury. V termínu 1.7 – 8.9.2020 byly podány 4
žádosti o dotaci, všechny byly schváleny. Jedná se o
projekty obcí Daskabát (rekonstrukce a dobudování
chodníků), Doloplazy (vybudování a rekonstrukce
komunikací pro pěší), Přáslavice (obnova chodníků a
vybudování chodníků), Velká Bystřice (vybudování
nových a rekonstrukce stávajících komunikací pro
pěší).
V roce 2021 proběhne schválení, administrace a
realizace projektů.

f) – Kulturní a spolkové zařízení
včetně knihoven.
Bylo přijato a následně schváleno
celkem 18 žádostí. V letošním roce
proběhne realizace většiny projektů.
Z poskytnutých
financí
bude
pořízeno mobilní vybavení pro
kulturní akce, doplněno vybavení
pro spolkovou činnost, proběhne
rekonstrukce kulturních domů.
V roce 2021 (případně 2022) bude
vyhlášena další výzva PRV, jejíž
zaměření
a
alokace
budou
upřesněny.

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Realizace projektů z výzev 2019
Prorodinná opatření II.
Ve dnech 24. 4. – 31. 7. 2019 byla vyhlášena výzva z projektu OPZ Prorodinná
opatření II, ve které byly předloženy a schváleny dva projekty:
Příměstské tábory Moravský Beroun – „Prázdninová Nenuda“ – žadatele Ecce
Homo Šternberk, z.s. – projekt podporuje sladění pracovního a rodinného života
cílové skupiny aktivitou „Příměstské tábory“ o jarních a letních prázdninách.
BABY PARK mini – žadatele PARK VALLEY z.s.- projekt rozšiřuje kapacitu dobře
zavedené dětské skupiny BABY PARK ve Velké Bystřici.
Sociální práce
Ve dnech 11. 10. – 11.11 2019 byla vyhlášena výzva Sociální práce. Byl
předložen a schválen 1 projekt - Aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
– Sociální práce na Moravskoberounsku, žadatele Ecce Homo Šternberk, z.s.
V roce 2021 bude probíhat realizace těchto projektů.

Klíčový projekt MAS
Příměstské tábory
Také v letošním roce pokračovala realizace projektu
zaměřeného na pořádání příměstských táborů během
školních prázdnin. Projekt byl v říjnu 2020 ukončen
a celkem se zrealizovalo 40 táborů.
Cílem projektu bylo napomoci sladit rodinný a
pracovní život na území MAS. Projekt přispěl k naplnění
cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
3.3.2. Podpora prorodinných opatření. Cílovou
skupinou byli rodiče předškolních dětí a žáků 1. – 5.
ročníku ZŠ.
Projekt byl hrazen z dotace Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.
Detailnější informace ke každému táboru v roce 2020
naleznete v samostatné příloze.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP
Šternberk II.
Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022
Nositel projektu MAS Šternbersko o.p.s., spolupracující subjekt Bystřička, o.p.s.
Projekt probíhá na území obou MAS, celkem je zapojeno 43 vzdělávacích
subjektů / škol.
Projekt podporuje společné plánování a realizaci aktivit týkající se vzdělávání
dětí a mládeže v území. Tyto aktivity jsou zahrnuty do Místního akčního plánu,
což je souhrnný dokument mapující vzdělávání v území obou partnerů.
Realizací akcí dochází ke zlepšení kvality výuky v MŠ a ZŠ.
Výrazně podporována je spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání, důraz je kladen na podporu pedagog. pracovníků. V rámci
projektu je pro pedagogy také organizována řada vzdělávacích seminářů.
Součástí projektu je i realizace aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem.
Příklady projektů realizovaných v rámci projektu:
* Besídky pro rodiče
*Den Země

*Pasování předškoláků

*Školní akademie

*Matematická soutěž ZŠ
pedagogy

Podpora zvyšování kvality
neformálního vzdělávání v Ol. kraji
MAS Bystřička realizuje v letech 2020 – 2023 projekt
Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání
v Olomouckém kraji. Projekt je zaměřen na zkvalitnění
neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků
neziskových organizací.
Cílem projektu je zvyšování kvality každodenní práce
při výchově a vzdělávání dětí prostřednictvím výměny
zkušeností mezi pracovníky neziskových organizací,
řešení dlouhodobých problémů, které jsou zapříčiněny
špatnou dostupností aktivit pro trávení volného času
pro děti a mládež, rozvoj zapojených neziskových
organizací v oblasti vzdělávání dětí a mládeže Projekt
obohacuje neformální vzdělávání v území z hlediska
kvality i finančních možností.
MAS Bystřička v rámci projektu realizuje aktivitu
Projektový den v klubovně s financováním osobních
nákladů. Aktivita je chápána jako pracovní úkol
s jasně stanoveným cílem, účastníci se učí
samostatnému
řešení
úkolů,
spolupráci,
odpovědnosti, rozvíjejí své komunikační dovednosti,
tvořivost a aktivitu. Na přípravě a realizaci
projektového dne se musí podílet externí odborník
z praxe. Projektový den by měl být zaměřen například
na techniku, přírodní vědy, umění, řemeslo a
podobně.
V roce 2020 se na území MAS Bystřička uskutečnilo 9
projektových dnů, v roce 2021 bude realizace
projektu pokračovat.

*Exkurze u zaměstnavatelů

*Výtvarná soutěž ZŠ

*Workshopy pro rodiče

*Divadelní představení
*Vzdělávací semináře pro

*Vánoční tvoření

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OPVVV)
Šablony do škol
V roce 2019 většina škol ukončila
realizaci šablon I. a podala si žádost
na další projekt v navazující výzvě
MŠMT na šablony II. V rámci nové
výzvy mohly školy nově žádat i o
aktivity do školních družin. Od září
pak již všechny školy na území MAS
Bystřička kromě MŠ Domašov
zahájily realizaci svých projektů.
MAS nabízí v rámci svých činností
hrazených z projektu školám tyto
služby:

Kontakty
MAS Bystřička
Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
Velká Bystřice
783 53
Petra Janišová
vedoucí strategie
janisova@masbystricka.cz
tel.: 724 588 832
Ing. Petra Andrýsková
manažer a animátor OPVVV
andryskova@masbystricka.cz
tel.: 608 823 448
Ing. Pavla Dzieržavová
manažer SCLLD
info@masbystricka.cz
tel.: 734 585 543

www.masbystricka.cz

• Osobní konzultace při
zpracování žádostí
• Pomoc při výběru aktivit
a nastavování indikátorů

• Vedení při administraci projektu
a vykazování aktivit
• Poradenství a vedení při
zpracování zpráv o realizaci
• Poskytování aktuálních informací
týkající se novinek a změn
• Pomoc při změně aktivit projektu,
čerpání financí a další
Nejčastěji volené aktivity:
ZŠ – projektový den, využití ICT ve
vzdělávání, doučování žáků, kluby
pro žáky, personální podpora
ŠD – projektový den, kluby,
vzdělávání pedagogických pracovníků
MŠ – projektový den, chůva, školní
asistent, vzdělávání pedagogických
pracovníků, personální podpory

