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1 Základní údaje 

Název organizace  Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. 

Sídlo MAS: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

Statutární zástupce Ing. Jaroslav Burkart 

tel. 608 882 092  

Právní forma  Občanské sdružení 

IČ: 270 56 660 

Manažer: Mgr. Petr Žůrek, ST.D. 

Tel.: 777304299 a 577599128  

E-mail manazer@masvas.cz  

Web www.masvas.cz 

Seznam obcí v území MAS Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-

Raková, Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, 

Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Kašava 

a Vlčková. 

 

 

Mapa MAS VaS k 30. 6. 2011 



2 Strategie MAS 

2.1 Strategický plán LEADER „ROZVOJ REGIONU CESTOU INOVACÍ“ 

Strategické téma naší MAS je definován v názvu SPL: „ROZVOJ REGIONU CESTOU INOVACÍ“. 

Strategický plán LEADER MAS VaS, o.s. na období 2007 – 2013 byl zpracován komunitním způsobem 

plánování a vznikal na základě dvou strategických dokumentů mikroregionů a osmi metodologických 

kroků. Základem byl IS území MAS, dotazníkový průzkum, náměty do zásobníku projektů, připomínky 

veřejnosti a oponentský posudek. Počet FICHÍ se v původním SPL stanovil na čtyři. Při přípravě 

střednědobého hodnocení se ukázalo na potřebu vytvoření další FICHE opatření. Aktuální počet je 

pět. Původní zpracování SPL a jeho plány se orientovaly na podstatně vyšší rozpočet, ten však musel 

být následkem zařazení mezi MAS 32+ výrazně snížen a redukován. Při hodnocení našeho naplňování 

SPL a zvláště při naplnění monitorovacích indikátorů musí být naše výchozí cíle výrazně sníženy 

a celkově zredukovány.  

2.2 Složení SPL 

Zdrojovými dokumenty pro SPL jsou Strategický plán rozvoje mikroregionu Vizovicko, Strategický plán 

rozvoje mikroregionu Slušovicko, Dotazníkový průzkum (2007), Strategický plán rozvoje města 

Vizovice a Dotazníkový průzkum (aktualizace z roku 2008). Nástrojem k dosažení cílů a naplňování 

prioritních os jsou jednotlivé FICHE opatření. V nich jsou cíle SPL zasazeny do reálného 

a proveditelného rámce s jasně stanovenými pravidly, postupy a kritérii, které respektují definované 

prioritní oblasti. Pro naplnění SPL nastavila MAS 4 priority a původně 4 FICHE, po první aktualizaci pět 

FICHE opatření. 

2.3 Popis cílů 

Hlavním cílem je podpora trvale udržitelného rozvoje vyjádřená v názvu SPL „Rozvoj regionu cestou 

inovací“ a je v souladu se širšími strategiemi a koncepcemi na úrovni kraje a státu platnými pro území 

regionu v období 2007 - 2013. Společně se tedy propojuje udržitelný rozvoj venkova, kvalita života 

a služeb, zemědělství a lesnictví, podnikání a zaměstnanost s kulturním dědictvím ve čtyřech 

prioritách. Během realizace SPL se v období, které je předmětem hodnocení, se ukázalo, že tyto 

vytypované oblasti byly správně zvoleny, ale s  každou oblastí je třeba individuálně pracovat, 

s přiměřenou volbou různých marketingových nástrojů. Na důležitosti získávalo téma „Ochrany 

a rozvoje kulturního dědictví“, které získalo novou FICHI a ukazuje důležitost pro zachování a tvorbu 

identity, vlivu na inovující se procesy, obnovu a uchování originality a svébytnosti území. 

 

 



Priorita I: Udržitelný rozvoj venkova 

Tato priorita se zaměřuje na vytváření podmínek pro plnohodnotný život a práci ve venkovských 

oblastech, chce zlepšit stav základní a dopravní infrastruktury venkova a zlepšit podmínky dopravní 

dostupnosti a obslužnosti území.  

Priorita je realizována prostřednictvím FICHE 1. 

Priorita II: Kvalita života a služeb 

Tato priorita je zaměřena na vytvoření podmínek pro kvalitní život obyvatel na území MAS Vizovicka 

a Slušovicka, na činnost místních spolků a tím posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím, 

zapojením nově přistěhovaných obyvatel mezi starousedlíky, zlepšení stavu objektů občanské 

vybavenosti i kulturních památek dotvářejících typický ráz venkovské krajiny včetně muzeí apod. 

Chce zlepšit podmínky a předpoklady pro konání tradičních i nových společenských, kulturních, 

sportovních akcí. 

Dále chce vytvořit podmínky pro zlepšení stavu kulturního dědictví venkova, jeho udržování, obnovu 

a zhodnocování. Klade si za cíl zvyšování atraktivity života na venkově, rozvíjení tvůrčího, inovativního 

a kulturního potenciálu.  

Priorita je realizována prostřednictvím FICHE 2 a 5. 

Priorita III: Zemědělství a lesnictví 

Součástí této priority je vytvoření podmínek pro dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost 

a rozvoj zemědělské výroby na území MAS: 1) Zejména modernizací stávajících strojů, zařízení 

a budov používaných k zemědělské výrobě; 2) zaváděním inovací a nových technologií do výroby 

včetně podpory zvyšování kvality, marketingu a odbytu výrobků; 3) podporou diverzifikace činnosti 

zemědělců do oblasti zemědělsko-potravinářské výroby a tím zmírnění rizik z možného negativního 

vývoje v zemědělské prvovýrobě.  

Priorita je realizována prostřednictvím FICHE 3. 

Priorita IV: Podnikání a zaměstnanost  

Tato priorita chce pomoci vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj zaměstnanosti na venkově 

diverzifikací činností venkovské ekonomiky. Jde především o zakládání nových a rozvoj existujících 

mikropodniků v oblasti výroby a zpracování (drobná řemeslná a jiná výroba s/bez vztahu k produkci 

místních či tradičních výrobků a služeb).  

Priorita je realizována prostřednictvím FICHE 4. 

2.3.1 Popis priorit 

Všechny stanovené cíle mají sjednocující charakter pro definované vize MAS VaS. Cíle jednotlivých 

priorit se vzájemně doplňují a umožňují dosažení významného synergického efektu při jejich 

současné realizaci. K tomu přispívá jak efektivní koordinace jednotlivých aktivit tak využití vhodných 

nástrojů, mezi které patří IS území a zejména SPL.  



2.3.2 Popis FICHÍ 

FICHE 1 Udržitelný rozvoj venkova 

Cíl 

Vytvořit podmínky pro plnohodnotný život a práci ve venkovských oblastech, posílit 

sounáležitost obyvatel s územím MAS, zlepšit stav základní technické a dopravní 

infrastruktury a zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy, podmínky dopravní dostupnosti 

a obslužnosti území, zlepšit kvalitu údržby zelených ploch a životní prostředí venkovských 

sídel. 

Předmět 

Předmětem fiche je podpora projektů, jejichž aktivity přispějí k: 

- Zlepšení stavu stávající a dobudování chybějící technické infrastruktury v obcích 
(zejména kanalizace a ČOV) 

- Zlepšení technických parametrů a stavu místních a účelových komunikací v obcích 
(zejména používaných k dopravní obslužnosti území MAS) 

- Zlepšení bezpečnosti chodců na komunikacích zejména v obcích a v místech se 
zvýšeným výskytem dětí a mládeže 

- Zlepšení stavu prostor a objektů používaných cestujícími veřejnou dopravou 
- Zlepšení vzhledu a kvality péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích 
- Zlepšení rozsahu a kvality péče o krajinu mimo území obcí a v lesích, včetně vybavení 

drobným mobiliářem.  

Hlavní opatření III.2.1.1 a) b) -  Obnova a rozvoj vesnic 

Vedlejší opatření I.1.2.3 - Lesnická infrastruktura 

Vedlejší opatření II. 2.4.2. - Neproduktivní investice v lesích 

 

FICHE 2 Kvalita života a služeb 

Cíl 

Vytvořit podmínky pro kvalitní život obyvatel na území MAS Vizovicka a Slušovicka, 

činnosti místních spolků a tím posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím, zapojení 

nově přistěhovaných obyvatel mezi starousedlíky, zlepšit stav objektů občanské 

vybavenosti i kulturních památek dotvářejících typický ráz venkovské krajiny včetně muzeí 

apod. Zlepšit podmínky a předpoklady pro konání tradičních i nových společenských, 

kulturních, sportovních akcí. 

Předmět 

Předmětem fiche je podpora projektů, jejichž aktivity přispějí k: 

- zlepšení a rozšíření nabídky a dostupnosti služeb pro obyvatele  
- zlepšení technického stavu a vybavení kulturních, společenských, spolkových domů. 
- zlepšení technického stavu a vybavení vzdělávacích, školských, předškolních a 

mimoškolních zařízení a budov služeb  
- zlepšení technického stavu a vybavení objektů pro volnočasové aktivity, včetně 

sportovních a dětských hřišť. 

- zlepšení technického stavu a zejména vzhledu kulturních památek a kvality expozic 
muzeí ve vazbě na tradice a jedinečné charakteristiky území MAS 

Hlavní patření III.2.1.2 a) b) c) - Občanské vybavení a služby 

 

 



FICHE 3 Moderní zemědělství 

Cíl 

Vytvořit podmínky pro dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost a rozvoj zemědělské 

výroby na území MAS. 1) Zejména modernizací stávajících strojů, zařízení a budov 

používaných k zemědělské výrobě 2) zaváděním inovací a nových technologií do výroby 

včetně podpory zvyšování kvality, marketingu a odbytu výrobků 3) podporou diverzifikace 

činnosti zemědělců do oblasti zemědělsko-potravinářské výroby a tím zmírnění rizik 

z možného negativního vývoje v zemědělské prvovýrobě. 

Předmět 

Předmětem fiche je podpora projektů, jejichž aktivity přispějí k: 

- modernizaci strojů, zařízení, budov v zemědělství 
- modernizaci technologií a zavedení inovací v zemědělství 
- rozšíření zemědělské činnosti o výrobu místních produktů 
- diverzifikaci zemědělské činnosti do oblasti potravinářství 
- zavádění nových metod a technologií výroby produktů  
- zvýšení hygieny a čistoty výroby, kvality a vlastností produktu 
- zvýšení přidané hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům 
- zefektivnění procesu výroby, balení a distribuce produktů na trh 
- zkvalitnění marketingu, propagace a podpory prodeje produktů  

Hlavní opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Vedlejší opatření I. 1.3.1. – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Vedlejší opatření 
I. 1.3.2. – Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. Inovací) 

v potravinářství 

 

FICHE 4 Rozvoj drobného podnikání 

Cíl 

Vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj zaměstnanosti na venkově diverzifikací činností 

venkovské ekonomiky. Především zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků 

v oblasti výroby a zpracování (drobná řemeslná a jiná výroba s/bez vztahu k produkci 

místních či tradičních výrobků a služeb).  

Předmět 

Předmětem fiche je podpora projektů, jejichž aktivity přispějí k: 

- vzniku nových mikropodniků a živnostníků v oblasti výroby a zpracování 
- rozvoji aktivit stávajících mikropodniků v oblasti řemeslné a doplňkové výroby 

a zpracování. 
 

PS: důraz bude kladen na vznik a udržitelnost nových pracovních míst 

Hlavní patření III.1.2 a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

 

 

 



FICHE 5 Kulturní dědictví 

Cíl 

Vytvořit podmínky pro zlepšení stavu kulturního dědictví venkova. Jeho udržování, 

obnova a zhodnocování. Zvyšování atraktivity života na venkově. Rozvíjení tvůrčího, 

inovativního a kulturního potenciálu.  

Předmět 

Předmětem fiche je podpora projektů, jejichž aktivity přispějí k: 

- udržování, obnova, vzhled a zhodnocení kulturního dědictví 
- budování expozic, muzeí s vazbou na místní genius loci 

- rozvoj tvůrčího, inovativního a kulturního potenciálu. 
 

Hlavní patření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 



3 Informace o organizaci 

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko je nezisková organizace, která svou činností pomáhá 

k rozvoji regionu, ve kterém působí. Zakládající členové Místní akční skupiny si na počátku fungování 

MAS stanovili konkrétní priority, které jsou v daném regionu problémové a do kterých je potřeba 

investovat. Byly stanoveny čtyři základní priority, které MAS podporuje formou poskytování dotací. 

Podporovány jsou investice týkající se obnovy a rozvoje vesnic, budování občanské vybavenosti 

a služeb. Dále jsou dotace poskytovány zemědělcům a drobným podnikatelům. Finanční prostředky 

na svou činnost získává MAS od Státního zemědělského intervenčního fondu. 

3.1 Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet 

Předpokládaná výše rozpočtu byla 46 milionů. Se zařazením do MAS 32+ můžeme do konce 

plánovacího období předpokládat výši asi 15 milionů. 

  

% 
z rozpočtu 

% 
z rozpočtu 

Podané žádosti 
Zaregistrované 

žádosti 
Schválené žádosti 

Proplacené 
projekty 

(dle 
platného 

SPL) 

(stav k 30. 
6. 2011) 

ks Kč ks Kč ks Kč ks Kč 

Fiche 1 44 32 15 5 269 722,- 14 5 139 064,- 13 4 813 442,- 6 2 520 878,- 

Fiche 2 -25 -12,55 7 2 230 690,- 7 2 230 690,- 6 1 882 568,- 2 397 170,- 

Fiche 3 25 5,26 4 1 964 065,- 2 790 399,- 2 790 399,- 1 390 399,- 

Fiche 4 6 1,99 1 299 999,- 1 299 999,- 1 299 999,- 0 0 

Fiche 5 -25 -3,33 1 500 346,- 1 500 346,- 1 500 346,- 0 0 

Celkem 100 100 28 10 264 822,- 25 8 960 498,- 23 8 286 754,- 9 3 308 447,- 

Fiche 2 byla rozšířena a následně rozdělena na dvě FICHE (Aktualizace SPL 2011). Původní objem na 

tuto FICHI v rozpočtu roku 2009 byl stanoven na 25 %. Součet skutečného čerpání obou FICHE je 

15,88 %. Parametry čerpání budou aktualizovány po seznámení s alokací na rok 2013. 

Rozvržení finančních prostředků mezi FICHE dle SPL z roku 2009 
 
(Podíl jednotlivých FICHÍ dle původního rozpočtu SPL v roce 2009 se zanesením skutečného počtu FICHÍ ke dni 
30. 6. 2011) 
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Podíl finančních prostředků jednotlivých FICHÍ na celkové částce aktuálního čerpaného 

rozpočtu IV.1.2. kde dni 30. 6. 2011 

(Tabulka odpovídá všem zaregistrovaným projektům na SZIF ke shora uvedenému datu, které byly před tímto 
datem nebo po něm schváleny a u nichž již proběhla platba, nebo je podepsána dohoda). 
 

 
 

V této tabulce je přehledně zobrazeno procento ze schválených projektů SZIF. 

3.2 Výzvy 

Za období realizace SPL byly vyhlášeny v MAS VaS za sledované období 4 výzvy. Nová pátá FICHE byla 

vyhlášena ve 4 výzvě. 

 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 

1. výzva (od 1. 9. 2009 – 21. 9. 2009) X     

2. výzva (od 24. 3. 2010 - 4. 5. 2010)  X X   

3. výzva (od 10. 8. 2010 – 6. 9. 2010) X X    

4. výzva (od 9. 5. 2011 - 30. 5. 2011) X X X X X 

Pozn.: Křížky označují Fiche, které byly v dané výzvě vyhlášeny.  
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4 Činnost MAS VaS v roce 2011 

Časové rozmezí a místo příjmu žádostí 4. výzvy 

Datum vyhlášení výzvy:  22. 04. 2011 

Příjem žádostí na MAS: od 06. 05. 2011 do 26 .05. 2011 (do 12:00 hod.)  

Místo příjmu Žádostí o dotaci:  MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, 

kancelář MAS VaS, číslo dveří 217.  

Předpokládaná alokovaná částka pro 4. výzvu ve 13. kole příjmu do PRV, ve kterém budou Žádosti 

registrovány na RO SZIF 

Výše alokovaných prostředků pro toto kolo: 3 386 452, - Kč.  

Seznam vybraných žádostí – 4. výzva 

Název subjektu NUTS 5 Název projektu / FICHE Dotace (Kč) 

Obec Ublo Ublo Oprava místní komunikace / FICHE 1 218 099 

SK Vizovice Vizovice Technické vybavení pro SK Vizovice / 

FICHE 1 127 965 

Obec Všemina  Všemina Všemina – chodník podél silnice 

III/4915 v úseku 3,000 – 3,089 / 

FICHE 1 421 135 

Obec Bratřejov Bratřejov Rekonstrukce místní komunikace 

Chrámečné / FICHE 1 447 212 

Obec Veselá Veselá Obnova kulturního domu Veselanka – 

III. etapa / FICHE 2 429 131 

Obec Lhotsko  Lhotsko Digitální bezdrátový rozhlas pro obec 

Lhotsko s napojením na JSVV – IZS 

Zlínského kraje  / FICHE 2 212 130 

Obec Ublo Ublo Pořízení soc. zařízení / FICHE 2 139 349 

Obec Lutonina Lutonina Stavební úpravy kulturního domu 

v obci Lutonina / FICHE 2 376 378 

Ezop reklamní agentura 

s.r.o. 

Vizovice Rozšíření tiskového provozu o 

ekologické tiskové zařízení / FICHE 4 299 999 

Českomoravská 

provincie Hospitálského 

řádu sv. Jana z Boha – 

Milosrdných bratří 

Vizovice Nemocnice Milosrdných bratří ve 

Vizovicích – revitalizace uliční fasády, 

1. Etapa / FICHE 5 

500 346 

 

 



5 Zpráva o hospodaření 

Náklady celkem  888 240,50 Kč 

Spotřebované nákupy  17 716,00 Kč 

Služby celkem  431 641,50 Kč 

Cestovné  33 111,50 Kč 

Náklady na reprezentaci 2 981,00 Kč 

Ostatní služby  395 549,00 Kč 

Daně a poplatky celkem 2 325,00 Kč 

Daň silniční 2 025,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky 300,00 Kč 

Osobní náklady celkem  404 157,00 Kč 

Mzdové náklady  313 935,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění  90 222,00 Kč 

Ostatní náklady celkem  32 401,00 Kč 

Ostatní pokuty a penále 505,00 Kč 

Úroky 1 348,00 Kč 

Dary 15 000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 15 548,00 Kč 

  
Výnosy celkem  954 063,13 Kč 

Ostatní výnosy celkem  755 927,13 Kč 

Úroky  215,13 Kč 

Zúčtování fondů 755 712,00 Kč 

Přijaté příspěvky celkem 198 136,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky 198 136,00 Kč 

  
Hospodářský výsledek před zdaněním  65 822,63 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění  65 822,63 Kč 

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011: 

Pokladna: Kč 4 541,00 

Běžný účet: Kč 79 435,84 

Ostatní dlouhodobé závazky: Kč 517 536,75 

 



6 Závěr 

Tato výroční zpráva MAS VaS je připravena ke schválení Programovému výboru, který ji následně 

předloží Valné hromadě. Programový výbor zaujme stanovisko k dalším tématům, které by bylo 

vhodné integrovat do této zprávy. 


