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Vážení spoluobčané, 
přijměte srdečné přání do tohoto hezkého a pokojného svátečního času. Dovolte, abych Vás krátce seznámil s pohledem do historie 
a přítomnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. Dva sousedící mikroregiony Vizovice a Slušovicko v roce 2007 založily Místní akční 
skupinu (MAS). Velkou motivací byla snaha o úspěch v operačním programu Program rozvoje venkova pro roky 2007 – 2013, který by otevřel 
možnost čerpat další finanční prostředky pro rozvoj tohoto území. Toto se podařilo. V hlavní dotační oblasti jsme přinesli do regionu za pět let 
existence 19,1 milionu Kč. Celkem to bude asi padesát projektů. Každá obec dosáhla na jeden nebo více projektů. Celkový přínos do území 
odhadujeme na 28,2 milionů Kč. Při přepočtu na obyvatele to je asi 1 400 Kč na každého. Jsou to především obce, které nám svým příspěvkem 
nejvíce pomáhají v naší činnosti. Současné plánovací období roků 2007 - 2013 je prakticky u konce. V roce 2013 vyhlásíme výzvy k předkládání 
projektů za 4,8 mil. Už od jara 2012 se připravujeme na další plánovací období (2014 – 2022), které by mohlo přinést i více peněz regionu. 
Každá hospodář ví, že pokud chce za čas sklízet, nesmí dát na blbé nálady, ale musí orat a sít ve správný čas. Připravujeme se tedy na nové 
plánovací období, které nám s největší pravděpodobností přinese mnohem více možností než doposud. Každý z nás se už nyní může zapojit 
svým příspěvkem přes anketu, která je na našich webových stránkách, nebo účastí na veřejném jednání k přípravě našich strategií, nebo 
konkrétním zájmem v obci, spolku, církvi, v podniku nebo při tvorbě tvůrčího společenského klimatu.  
Každému z Vás přejeme krásný a požehnaný sváteční čas.           Petr Žůrek, projektový manažer 
 

 

 

Příprava 6. výzvy. 

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou 

v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola 

příjmu žádostí o dotaci. První bude tzv. 18 

kolo PRV („zimní“) od 6. 3. – 12. 3. 2013. 

Posledním bude „letní“ 19. kolo v červnu. 

V tomto posledním kole zatím pro 

nedostatek prostředků neočekáváme 

vyhlášení výzvy pro Vizovicko a Slušovicko.  

Realizace „zimní“ výzvy bude probíhat takto: 

 Vyhlášení výzvy 20. 12. 2012. 

 Školení žadatelů 3. 1. 2013. 

 Předkládání projektů 10. 1. - 31. 1. 

2013.  

Bude třeba se dopředu ohlásit, na každého 

žadatele bude vyčleněno 80 minut na 

administraci žádosti. 

Veřejná obhajoba a výběrová komise 18. 2. 

2013.  
Seznam vyhlášených dotačních oblastí: 

1. Udržitelný rozvoj venkova 

2. Kvalita života a služeb 

3. Moderní zemědělství 

4. Rozvoj drobného podnikání 

5. Kulturní dědictví 

Veškeré potřebné informace a nejen 

o dotacích naleznete na internetových 

stránkách http://www.masvas.cz/. 

Hodnocení MAS 

Místní akční skupiny jsou každoročně 

hodnoceny na Ministerstvu zemědělství. 

Hodnocení má významný vliv na výši 

prostředků na další období. Letošní 

hodnocení potvrdilo trendy kvality 

leaderovských regionů a jejich regionálních 

kanceláří v tříleté řadě. Přineslo celkové 

zlepšení většiny MAS, řadu dílčích zlepšení 

jednotlivých regionů, ale i ojedinělé propady, 

často překvapivé. 

Hodnocení MAS 2012 
Hodnocení se uskutečnilo od 30. července 

do 9. srpna formou veřejných prezentací 

v budově Ministerstva zemědělství ve 

spolupráci MZe a SZIF. MAS byly dle počtu 

získaných bodů rozřazeny do čtyř skupin (A, 

B, C a D). Na vrcholu pomyslného žebříčku je 

tentokrát MAS – Partnerství Moštěnka (sídlí 

v Kostelci u Holešova) následována dalšími 

moravskými MAS Moravský kras, MAS Horní 

Pomoraví a Region Haná.  

MAS Vizovicko a Slušovicko získala 123 bodů, 

tj. 82 % úspěšnost (vloni tato úspěšnost byla 

62 %). Obhájili jsme zařazení do skupiny „B“, 

což komentuje MZe jako dobře fungující 

MAS, u které je prokazatelná nadstavba 

metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat 

peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce 

finančních prostředků přes ně má přidanou 

hodnotu oproti centralizovanému 

rozdělování). 

Toto vyšší hodnocení přineslo v měsíci říjnu 

konkrétní zprávu o navýšení našeho 

rozpočtu o téměř 17 % na rok 2013, tím jsme 

dosáhli na třetí nejvyšší navýšení rozpočtu 

v naší skupině (z 32 soutěžících MAS). 

Celkový rozpočet na rok 2013 tak poprvé 

přesáhne 5 mil. Kč.  

Výzva k předkládání projektů 

v MAS roku 2012  

V dubnu 2012 byla vyhlášena 5. výzva 

k předkládání žádostí o dotaci ve 

vyhlášených dotačních oblastech. Během 

května nám bylo dodáno do kanceláře 16 

projektů. Po příjmu projektů proběhla podle 

pravidel administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti, následovalo informování 

konečného žadatele a možné doplnění 

žádosti.  

Veřejná obhajoba projektu 5. výzvy 
V polovině června žadatelé prezentovali své 

projekty na veřejné obhajobě, někteří se 

tohoto úkolu zhostili na výbornou a to 

i s PowerPoint prezentací, jiní pouze 

seznámili výběrovou komisi se stručným 

obsahem jejich projektu. Po této veřejné 

obhajobě proběhlo zasedání Výběrové 

komise, která jednotlivé projekty obodovala. 

Na základě bodového odhodnocení byli 

vybrány nejlepší projekty a na Valné 

hromadě 19. 6. schváleno deset projektů. 

Během přípravy podpisu dohody 
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o poskytnutí dotace však jeden úspěšný 

žadatel odstoupil. Máme tedy devět 

projektů této výzvy (viz. tabulka na straně 4). 

V tyto dny již podepisujeme dohody 

o poskytnutí dotace na pracovišti v Olomouci 

a někteří úspěšní žadatelé již podávají 

žádosti o proplacení. Po úspěšné kontrole 

mohou očekávat peníze do 3 měsíců.  

Noví členové MAS 

Řady členské základny MAS byly rozšířeny 

o dva nové členy. Valná Hromada souhlasila 

se vstupem těchto členů dne 22. listopadu 

2012 ve Vizovicích, tam se také noví členové 

krátce prezentovali. 

O členství požádali: 

 JASNO, spol. s r. o. 

 Petr Tomšíček, Neubuz 

V současnosti má naše MAS 49 členů, z toho 

je 20 obcí. Celkový počet obyvatel se blíží ke 

20 tisícům.  

Projekty Spolupráce naší MAS 

Projekty spolupráce dotvářejí pestrou 

mozaiku činnosti Místních akčních skupin. 

Postupně se můžete seznámit s některými, 

které realizujeme nebo se budeme snažit je 

obhájit na Ministerstvu zemědělství v roce 

2013 a získat pro ně finanční podporu. Výše 

dotace je u těchto projektů 90 %. Prvním 

z nich je projekt, který zve všechny uživatele 

fotoaparátů a nových médií 

Jižní Valašsko zve všechny fotografické 

nadšence na fotosoutěž 

POZNEJ KRÁSY JIŽNÍHO VALAŠSKA 

Foťte a posílejte fotografie nejen 

z fotoaparátů, ale také z mobilních či 

chytrých telefonů a získejte některou 

z hodnotných cen. 

Zašlete nám své fotografie vyfocené od 

2. května 2012 a to ve 4 kategoriích: 

* Kulturní tradice (kulturní akce, řemesla, 

život na Valašsku) 

* Historie a příroda (památky – hrady, 

zámky, přírodní krásy) 

* Nová média (fotky pořízené z mobilních 

a chytrých telefonů,….) 

* Fotomaraton – od čtvrtku 2. 5. 2013 – do 

soboty 4. 5. 2013 – informace budou 

upřesněny! 

Uzavírka soutěže bude v sobotu 4. 5. 2013 ve 

12 hod. Slavnostní vyhodnocení proběhne 

v sobotu 4. 5. 2013 v rámci plesu. Technické 

požadavky na fotografii – její velikost musí 

být alespoň 1 MB (neplatí pro kategorii 

NOVÁ MÉDIA). Své fotky nahrajte do 

formuláře na: www.jiznivalassko.cz. Bedlivě 

čtěte podmínky soutěže. 

Spolupráce venkovských škol v rámci 

environmentálního vzdělávání 

Dalším projektem spolupráce, který nás 

velmi zajímá, je téma udržitelného rozvoje 

a vzdělávání pro environmentální oblast. 

Přesto, že jedna z místních akčních skupin od 

něj zatím odstoupila, a jeho realizaci nadále 

chceme prosazovat pouze na našem území 

a v sousední MAS Ploština, dovolujeme si 

Vás s tímto projektem seznámit. Princip 

udržitelného rozvoje je spojen se 

zachováním základních hodnot pro budoucí 

generace a je založen na vzájemném souladu 

mezi hospodařením a zachováním životního 

prostředí. Vzhledem k tomu, že je toto téma 

tolik aktuální a pro budoucí generace velmi 

důležité, je nutné vést děti a mládež 

k dodržování těchto principů již od raného 

věku. Nejlepší příležitostí k osvojení těchto 

principů je proto zavedení kvalitní 

environmentální výchovy v mateřských 

a základních školách. 

Projekt byl původně zaměřen na společné 

vzdělávání pedagogických pracovníků na 

venkovských školách a do důležité oblasti 

environmentálního vzdělávání v území MAS 

Severní Chřiby a Pomoraví, MAS Ploština, 

a MAS Vizovicko a Slušovicko. V rámci 

realizace projektu by měly proběhnout 

vzdělávací kurzy pro pracovníky MŠ a ZŠ na 

téma EVVO ve vybraných zařízeních na 

území všech MAS. Součástí těchto kurzů 

bude také společná exkurze pedagogů (ze ZŠ 

a MŠ) po střediscích ekologické výchovy. 

Poté proběhne v každé škole modelová 

hodina za účasti lektora. Pro podporu výuky 

na školách budou dále pořízeny podpůrné 

výukové materiály do školek a škol. Pro žáky 

ZŠ bude uspořádaná environmentální 

soutěž.  
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PRAVÉ VALAŠSKÉ – regionální známka 

našeho kraje 

V současné době probíhá realizace první 

etapy projektu „Pravé valašské“. V rámci 

první části byla vytvořena regionální známka 

s názvem „PRAVÉ VALAŠSKÉ“. Tato známka 

byla ve slovní i grafické podobě 

zaregistrovaná na úřadu průmyslového 

vlastnictví. Od začátku roku 2012 probíhá 

práce na studii a databázi místních 

producentů, kterých bylo zatím osloveno 

a zmapováno cca 120. Bylo uspořádáno 

celkem 8 farmářských trhů již s účastí 

výrobků s označením certifikátem „Pravé 

valašské“. Samozřejmě proběhla také první 

certifikace místních výrobců a v rámci tohoto 

prvního kola bylo certifikováno 14 výrobců, 

např. výrobci sýrů, producenti medu 

a výrobků z něj, zhotovitelé krojů, apod. 

Pracuje se také na zprovoznění webových 

stránek značky a na vydání katalogu 

certifikovaných výrobců za rok 2012.  

 

Vynikající produkty Valašska 
Projekt PRAVÉ VALAŠSKÉ, na kterém 

budeme spolupracovat, navazuje na již 

realizovaný projekt spolupráce s názvem 

„Síťování místních výrobků na Valašsku“, 

jehož cílem bylo vytvoření nové regionální 

značky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“. Tento projekt se 

zaměřuje především na další rozvoj vzniklé 

regionální značky. Hlavní inovací je rozšíření 

působnosti značky o nové území, tedy i na 

Vizovicko a Slušovicko, čímž dojde k pokrytí 

celého etnografického území Valašska. 

Budou se realizovat aktivity zaměřené 

k propagaci a uvedení regionální značky do 

povědomí regionu. Projekt se zaměří také na 

vzdělávání v oblasti zpracování místních 

surovin a jejich využití. Hlavní aktivity druhé 

etapy spočívají v hlubší integraci jednotlivých 

subjektů lokální ekonomiky a propagaci 

značky především uvnitř regionu. Společné 

setkávání producentů a odběratelů umožní 

navázat vzájemné vazby a vytvořit 

partnerství. 

Očami po krajine - Očima po krajině 

Realizace projektu spolupráce „Očima po 

krajině“ přispěje k zatraktivnění území 

partnerů projektu, nabídne rozšíření nabídky 

turistických možností a napomůže k poznání 

přírodního a kulturního dědictví krajiny 

výstavbou rozhleden, altánků a přírodních 

vyhlídek. Jejich využití v cestovním ruchu 

bude zároveň prostorem pro společnou 

propagaci a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Společnou realizací uvedených aktivit 

podpoříme vzájemnou spolupráci a poznání 

mezi českými a slovenským partnerem 

projektu. 

Na území MAS VaS tento projekt navazuje na 

předchozí projekty spolupráce, které měly za 

hlavní téma zvýšení turistické atraktivity 

našeho území a přiblížení specifických 

produktů, které mají na našem území 

dlouhou tradici. Spolu s okolními místními 

akčními skupinami jsme realizovali projekt 

„Trnková stezka“, „Trnková stezka 2 aneb 

Trnky, kam se podíváš“ a projekt „Od 

Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku“. Mezi 

hlavní výstupy patřila zvýšená propagace 

zájmového území, vybudování několika 

cyklopointů a podpora navazující turistické 

a volnočasové infrastruktury a také další 

aktivity kulturní, společenské a orientované 

na cestovní ruch.  

Nejrozsáhlejším projektem spolupráce byla 

„Obnova pramenů Střední Moravy“, v rámci 

které jsme realizovali na území MAS obnovu 

29 studánek, studní a minerálních pramenů, 

dále několik kulturních, společenských 

a volnočasových akcí, také vydání DVD, map, 

tiskových zpráv a poskytli jsme rozhovor 

Českému rozhlasu. Tyto projekty dokonce 

navazují na další záměry, které realizují 

některé obce v rámci svých strategických 

plánů rozvoje. V obci Kašava se podařilo 

výborně multiplikovat projekt obnovy 

studánek do probíhajícího projektu 

přeshraniční spolupráce mezi ČR a SR. 

K návštěvě obce i naučné stezky srdečně 

zveme všechny zájemce o poznání krás 

našeho kraje.  

Obnova a vybudování studánek a vyhlídek 

přinese zvýšený zájem o krajinu, místopis 

a další projektové záměry, které obce 

připravují k realizaci. Některé projekty MAS 

jsou také inspirací pro obecní zastupitelstva, 

místní podnikatele nebo neziskovky jak 

navazovat na to co se daří a dále rozvíjet 

nebo kompletovat dílčí záměry. 

StartUP Valachia aneb Valašsko plné 

inovací 

Projekt je zaměřen na vytvoření 

strategického rozvojového rámce MAS 

Vizovicko a Slušovicko, Ploština, Rožnovsko, 

Bojkovsko a Luhačovské Zálesí. Jde nám 

především o oblast podpory drobné 

venkovské ekonomiky, o spolupráci 

relevantních aktérů života na venkově 

a rovněž o vytvoření podmínek pro vznik 

a rozvoj inovací v rámci každé MAS a jejich 

významných partnerů. Primárním 

předmětem projektu je vytvoření 

kvalitnějších podmínek pro rozvoj 

venkovského území. Tento projekt chce být 

významným impulsem pro přípravu 

a realizaci dalšího plánovacího období let 

2014 – 2022 v oblasti drobného podnikání 

na našem území. 

Všeminění bavilo děti i dospělé 

Místní akční skupina ve spolupráci s dalšími 

aktéry, zvláště Mikroregionem Slušovicko, 

podporuje aktivity pro děti. Podobně jako 

v minulém roce proběhl Velký Napoleon, 

také letos na svátek všech dětí – jsme 

v areálu Activityparku Hotelu Všemina uvítali 

děti, vzácné hosty i běžné návštěvníky. 

Nabitý program ve spolupráci s hotelem 

připravily Dětský domov a Základní škola 

z Vizovic, za podpory Místní akční skupiny.  

Děti i dospělí se na Všemině bavili již 

podruhé. Program probíhal poklidně a ve 

hravém tempu, pořadatelé vše dokonale 

sladili. Jednotlivá hudební vystoupení  

Vojenská přehlídka Javornické gardy 
Svatého pluku, Popové školy a mnoha 

dalších, vojenská přehlídka v podání 

Javornické dělostřelecké gardy, divadélko 

s pohádkami pro nejmenší nebo akční zásah 

Policie ČR včetně jezdecké přehlídky. 

Venkovní program na hlavním pódiu pak 

v 19 hodin za hojné účasti dětí zakončila 

známá tvář Alžběta Kolečkářová. 
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Jednou z myšlenek letošního Všeminění bylo 

i připomenutí, že za druhé světové války na 

území Československa padlo a nebo bylo 

nezvěstných na 60 tisíc rumunských vojáků. 

Pozvání přijal i čestný host, obchodní rada 

Rumunského velvyslanectví, pan Mircea 

Borsa. I letošní Všeminění, stejně jako loni, 

bylo akcí charitativní. Jeho cílem je vždy 

podpořit hlavně děti z Dětského domova ve 

Vizovicích. „Myslím, že jsme touto akcí 

krásně odstartovali prázdniny. Troufám si 

říct, že se Všeminění vydařilo. Děkujeme za 

spolupráci všem organizátorů a sponzorům, 

bez nichž bychom to nikdy nezvládli,“ uvedla 

ředitelka Dětského domova ve Vizovicích Eva 

Čapková.  

Svatomartinský trh  

V sobotu 10. listopadu se ve Vizovicích 

uskutečnil již druhý ročník Svatomartinských 

trhů pořádaných MAS Vizovicko a Slušovicko, 

Agrární komorou Zlín, městem Vizovice 

a Ministerstvem zemědělství ČR. Trhům 

předcházela informační kampaň vedená jak 

pomocí plakátů, tak i v regionálních rádiích. 

Ve stáncích v centrum města si mohli 

návštěvníci koupit nejen uzeniny, vajíčka, 

koření, frgály, ale také vizovické pečivo či 

produkty Pravé Valašské a mnohé další. 

Velkým lákadlem se stal stánek 

s ochutnávkou oceněných regionálních 

potravin „Perla Zlínska“. Kolem 10 hod přijel 

na náměstí sv. Martin na koni, kterého 

přivítal pan starosta a všem přítomným 

vysvětlil tradici Svatomartinských hodů. Po 

proslovu následovalo žehnání vína, kterého 

se ujal místní pan farář.  K příjemné 

atmosféře trhů také přispělo vystoupení 

gajdoše. Závěr akce patřil restauraci „ Café 

Retro“, která si na tento den připravila 

speciální husí menu. 

Úspěšné projekty 5. výzvy MAS VaS v roce 2012 

Název žadatele Místo realizace Název projektu Dotace (Kč) 

OBEC HROBICE Hrobice 
HROBICE – CHODNÍK PODÉL MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE 
490 347 

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A 

SKAUTEK ČR, 18. STŘEDISKO 

SLUŠOVICE 

Slušovice OBNOVA VYBAVENÍ SKAUTSKÉHO STŘEDISKA 173 340 

OBEC BŘEZOVÁ Březová DĚTSKÁ INDIÁNSKÁ VESNIČKA 485 768 

MICHAELA BIČOVÁ Březová 
MALOTRAKTOR VARI K ROZVOJI MALÉ FARMY 

BŘEZOVÁ 
61 150 

PAVEL KAMENČÁK Bratřejov NOVÝ STROJ PRO ROZVOJ FARMY V BRATŘEJOVĚ 493 350 

ŠTĚPÁN MACEK Lutonina NÁKUP KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE 375 000 

DUŠAN MATŮŠŮ Slušovice 
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO OBRACEČ PÍCE 

POOTINGER HIT 810 
192 000 

JASNO, SPOL. S.R.O. Jasenná 
JASNO V JASNU ANEB MODERNIZUJEME NÁŠ 

AREÁL 
497 793 

ČESKOMOR. PROVINCIE 

(MILOSRDNÍ BRATŘI) 
Vizovice 

SANACE VLHKÉHO ZDIVA V NEMOCNCI 

MILOSRDNÝCH BRATŘÍ 
497 151 

 

 
 

Na Svatomartinský trh přijel i samotný svatý Martin 

 


