
V polovině roku 2015 jsme vyhlásili vlastní výzvu s názvem Mikrogranty MAS Lašsko. 
Pravidla nebyla složitá, a tak mohli obyvatelé žijící na území MAS velice jednoduše 
získat příspěvek ve výši 2 000,-. Celková částka, kterou MAS na tyto projekty vyčlenila, 
byla 20 000,-. Žádosti byly příjímány od září do poloviny listopadu 2015 a zpětně bylo 
možné žádat také na akce, které se konaly v průběhu letních prázdnin. Celkem bylo 
doručeno 11 žádostí, které byly posouzeny výběrovou komisí. Žádosti byly hodnoceny 
z hlediska přínosu projektu vedoucí k rozvoji obce nebo regionu a k soulad s 
naší Strategií. Podpořeno bylo 10 níže uvedených projektů neziskových organizací, 
místních podnikatelů i fyzických osob z území MAS.  

Příspěvek získala organizace PRO-BIO regionální centrum Moravská brána za 
seminář Zemědělci včelám - nektarodárné biopásy. Seminář byl určen pro zemědělce 
hospodařící na území MAS Lašsko a jeho smyslem bylo zvýšit povědomí o tom, jak mohou 
ovlivňovat biodiverzitu na jimi obhospoařované půdě, konkrétně podpořit výskyt hmyzu, 
zejména opylovačů. Seminář byl také zaměřen na možnosti čerpání z Programu rozvoje 
venkova (PRV) - agroenvironmnetální a klimatické opatření.  

Sdílená kancelář CC Příbor, s.r.o. získala příspěvek na realizaci workshopu "Jak být 
aktivním občanem..Aneb Aktivním občanstvím proti ovčanství" pro veřejnost bez 
věkového omezení. Účastníci si na workshopu prověřili své občanské kompetence 
formou testu a poté živě diskutovali nad tématy občanských a komunikačních 
dovedností.   

Nezisková organizace La Parta z Rybí využila mikrogrant k proplacení výdajů 
spojených s realizací dětského tábora, který se konal na Lapači v srpnu 2015. Děti si 
užily týden plný sportovních her, výletů do okolí a jiných aktivit.  

Podpořen byl také Příměstský tábor organizovaný Farním sborem Českobratrské 
církve evangelické ze Štramberka.  

Římskokatolická farnost Lichnov uspořádala pro obyvatele obce druhý ročník 
fotbalového turnaje Asfalt Cup. K realizaci využila příspěvek získaný z projektu 
Mikrogranty.    

Lesní školka U Potůčku ze Závišic využila mikrogrant na zhotovení dřevěné flétny 
dvojačky. Děti nejen že využijí flétnu jako doprovod ke zpěvu písní, ale budou mít 
možnost setkat se přímo s místním výrobcem a dozvědět se tak více o tomto řemeslu.  

Volné sdružení rodičů s dětmi Kulíšek žádal o pomůcky na odchyt a pozorování 
vodních živočichů. Tato otevřená skupina se schází jednou měsíčně a společně 
vyrážejí do okolí poznávat místní přírodu. 

Dále byl podpořen projekt tvorby krátkých animovaných filmů dětmi základních škol. 
Děti měly za úkol zhotovit scénář k tématu týkajícího se regionální historie nebo 
geografie. Ukázka animace: akrobatka od Michaely Raškové z 9.C, rostlina od Jana 
Kajana z 9.D 

O prázdninách loňského roku oživil centrum města Kopřivnice kontejnerový pop up 
shop a expozice, tzv. Sdílko. Velice úspěšný projekt dal možnost představit 
obyvatelům města lokální i české značky, prodejce, návrháře, umělce aj. I tento projekt 
byl částečně podpořen mikrograntem.  

http://maslassko.cz/cile_a_priority.php
http://pro-bio.cz/
http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/nektarodarne_biopasy_-_pozvanka.pdf
http://www.ccpribor.cz/
http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/mas-lassko_sdilena-kancelar-cc-pribor_nebud-ovcan_01_propagacni-letak.pdf
http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/mas-lassko_sdilena-kancelar-cc-pribor_nebud-ovcan_01_propagacni-letak.pdf
http://www.laparta.cz/
http://evangelicka-cirkev-stramberk.webnode.cz/
http://evangelicka-cirkev-stramberk.webnode.cz/
http://www.lichnov.farnost.cz/
http://lesni-zahrada-u-potucku.webnode.cz/
http://www.komenskeho66.cz/materialy/vv/akrobatka222.gif
http://www.komenskeho66.cz/materialy/vv/rostlina2.gif
http://www.sdilko.cz/


Ve Sdílku se představila také místní módní návrhářka Lada Vyvialová, která zde 
představila model Bondtrička. Tímto modelem chtěla návrhářka rozproudit mezi lidmi 
diskusi nad tématem bondingu - podpory rané nepřerušované vazby dítěte s 
matkou. Příspěvek byl požadován na workshop o bondingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladavyvialova.cz/
http://www.bondtriko.com/
http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/10_kroku_-nejnovejsi.pdf
http://maslassko.cz/mnews/data/files/others/10_kroku_-nejnovejsi.pdf


Výsledné hodnocení žádostí o dotaci v projektu Mikrogranty MAS Lašsko, z.s. 2015 

Maximálně možný počet získaných bodů: 60 

 

Pořadí Název projektu Žadatel 
Bodové 

hodnocení 

Souhlas 

s přidělením 

dotace 

1. Zemědělci včelám – nektarodárné biopásy PRO-BIO regionální centrum Moravská brána 59 ANO 

2. - 4. Sdílko. Pop up expozice v Kopřivnici Štěpánka Vontrobová 53 ANO 

2. - 4. Asfalt cup Římskokatolická farnost Lichnov u N.J. 53 ANO 

2. – 4.  Dětský tábor 2015 LA PARTA, občanské sdružení 53 ANO 

5. 
Workshop „Jak být aktivním občanem..Aneb Aktivním 

občanstvím proti ovčanství“ 
Sdílená kancelář CC Příbor, s.r.o. 51 ANO 

6. 
Výtvarné zpracování regionálního kulturního dědictví očima 

žáků ZŠ 
Jitka Šenková 50 ANO 

7. Vybavení pomůckami k poznání vodního prostředí regionu Kulíšek - volné sdružení rodin s dětmi 47 ANO 

8. Příměstský tábor pro děti ve Štramberku 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve 

Štramberku 
46 ANO 

9. – 10. 
Workshop: Bonding – podpora rané nepřerušované vazby 

dítěte s matkou pomocí módy 
Mgr.art Lada Tomečková 41 ANO 

9. – 10. Tradiční lidová hudba místním dětem v přírodě Kamila Polehlová (Lesní klub U potůčku) 41 ANO 

11. Prodej dárkových předmětů s motivem Rybí Josef Malinovský 19 NE 

 


