
 
 

      
Členové týmu MAS VaS na Svatomartinském trhu

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Milí čtenáři, vážení přátelé MAS  
Vizovicko a Slušovicko, 

otevíráte další z našich Zpravodajů. V této již téměř 

sváteční době si dovolujeme vám přiblížit něco z  

bohaté činnosti naší MAS, popřát klidné a pokojné 

svátky a zároveň inspirovat a povzbudit do nové  

spolupráce. Pokud bych měl z pohledu ředitele MAS a 

strategického řízení charakterizovat rok 2014 jedním 

slovem, pak asi nejpregnantnější je slovo „zbrojení“. 

Tedy všestranná příprava na nové plánovací období 

2014 – 2020. Pracujeme na budování a zacvičování 

týmu a spolupracovníků, na všestranném vzdělávání, 

vytvořili jsme rámcově naši strategii, účastnili jsme se 

různých vyjednávání, připravujeme standardizaci a  

řešíme mnoho dalších úkonů k úspěšnému rozjezdu 

nového období. Zároveň se účastníme aktivně na  

podpůrných projektech SMS ČR a SMO, projektově 

podporujeme naše členy, dokončujeme rozpracované 

projekty, vytváříme sítě kontaktů a vztahů, které by 

přispěly k multiplikaci našeho snažení. V následujících 

měsících nás čeká velmi důležité dolaďování strategie, 

strategických rámců, získání standardizace, 

aktualizace projektových záměrů, jednání pracovních 

skupin, příprava integrovaných projektů a posilování 

kapacit. 

 
S pozdravem a přáním inspirativního čtení  
 

Petr Žůrek a tým MAS 
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NÁRODNÍ KONFERENCE  
VENKOV 2014 

Letošní konference, která se konala 

v Konstantinových lázní v Plzeňském 

kraji, se nesla v duchu hesla KOSTEL - 

ŠKOLA - STATEK - HOSPODA,  

vystihujícího čtyři neopomenutelné 

prvky každé vesnice. První konferenční 

den byl věnován především zasedání 

partnerských organizací působících ve 

venkovském prostoru, po kterém  

následoval workshop – politika  

zaměstnanosti a CLLD. Následně se 

účastníci přesunuli na vrch Krasíkov, 

kde v kapli Máří Magdalény proběhl 

netradiční zahajovací večer ve stylu 

venkovské Pecha Kucha night aneb 

prezentace inspirativních iniciativ a 

projektů, spojený s ochutnávkou 

regionálních produktů a specialit.  

Závěr dne patřil country večeru 

v krásné stodole Dvoru Krasíkov,  

kterým provázel Michal Tučný revival 

band.  

Druhý den začal plenárním zasedáním, 

na kterém mimo jiné vystoupil i  

ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Poté proběhly tematické pracovní  

skupiny, my jsme se zúčastnili 

workshopu STATEK zaměřený na  

zemědělství, vztah k půdě,  

živnostenské podnikání na venkově aj. 

a workshopu KOSTEL, který se zabýval 

péčí o kulturní památky, kulturou na 

venkově aj. Na večer proběhla exkurze 

rodinného pivovaru Chodovar v  

nedaleké obci Chodová Planá.  

Závěrečný třetí den odstartoval  

seminář Kreativita – Inovace –  

Spolupráce - Rozvoj, který byl zaměřen 

zejména na využívání sítí na venkově 

k podpoře inovací, na spolupráci  

místních aktérů s výzkumnými centry 

a na potenciál CLLD a evropského  

inovačního partnerství. Na konec celé 

konference se uskutečnilo závěrečné 

shromáždění všech účastníků. 

 
 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
Během letních měsíců a příprav na nové programové období jsme se 

všemi kolegy usoudili, že naše internetové stránky už nejsou dost  

reprezentativní a neodpovídají současným moderním trendům ve 

webdesignu. Proto jsme se obrátili na Tomáše Ševčíka, aby provedl  

redesign našich stránek. Představu, kterou jsme mu prezentovali,  

dokázal realizovat k naší maximální spokojenosti. Nově vzniklé stránky, 

které fungují na stávající adrese www.masvas.cz, teď nabízí mnohem  

přehlednější uspořádání kategorií, moderní vzhled, rychlejší  

vyhledávání a intuitivní redakční systém, díky kterému je správa  

stránek výrazně jednodušší a pohodlnější. Tímto Tomášovi ještě  

jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 
 

 

 
 

 

http://www.masvas.cz/
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SVATOMARTINSKÝ TRH 
SE ZÁŠTITOU MINISTRA  

Již čtvrtým rokem se 8. listopadu 2014 

ve Vizovicích na náměstí uskutečnil 

Svatomartinský trh. Letošní ročník byl 

výjimečný v tom, že záštitu nad touto 

akcí převzal ministr zemědělství  

p. Marian Jurečka. 

Ani vydatný déšť nezabránil svatému 

Martinovi, aby se i letos se svým  

koněm objevil na vizovském náměstí. 

Zde na něj už netrpělivě čekali  

návštěvníci tradičního Svatomartin-

ského trhu, kteří si už od rána mohli 

čekání zpříjemnit nákupem  

regionálních i národních specialit 

přímo od jejich výrobců.  K tomu je 

mimo punče a slivovice zahřívala i 

hudba místní cimbálové muziky Ocún. 

Po příjezdu a přivítání svatého Martina 

panem Petrem Žůrkem, ředitelem 

Místní akční skupiny Vizovicko a  

Slušovicko, která tento trh pořádala, 

došlo na žehnání vína, kterého se ujal 

lukovský farář p. Jan Machů.  

 

Následně i přes malou nervozitu koně 

svatého Martina, která vyústila v lehké 

znečištění místní komunikace,  

proběhlo focení přítomných dětí bez 

problémů a k jejich celkové  

spokojenosti.  

A komu se tento den nechtělo do  

vaření obědu, mohl využít nabídku  

restaurace Café RETRO Vizovice, která 

měla připraveno speciální husí menu. 

Pořadatelé tímto také děkují  

účastníkům, prodejcům a všem,  

kteří jakkoli přispěli ke klidnému  

průběhu Svatomartinského trhu. 

 

 

 

(SMARV), která metodicky vedla přípravu dokumentu a  

pořádala tři veřejná setkání se členy a občany z území MAS.  

Během září byly připraveny všechny potřebné podklady a 

podána žádost o platbu, která následně byla akceptována. 

Během měsíce listopadu byla celá požadovaná částka 

připsána na účet MAS. V rámci projektu proběhlo také  

připomínkování rozpracované strategie ze strany členů 

MAS i ostatních obyvatel. 

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 
MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále 

SCLLD) území MAS Vizovicko a Slušovicko je střednědobým 

koncepčním dokumentem regionu působnosti MAS pro 

období 2014–2020. Hlavním úkolem této strategie je 

zformulovat rozvojové aktivity tak, aby přispívaly k  

vyváženému a trvale udržitelnému rozvoji regionu a 

umožňovaly racionální využití prostředků. 

V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno několik jednání 

pracovních skupin a také 3 veřejná projednávání. Díky 

rozhovorům s obyvateli, podnikateli, zemědělci, bylo 

možno do strategie zachytit náš region z mnoha pohledů, 

což je zřejmé zejména ze SWOT analýzy. 

V současné době se pracuje na tzv. implementační části, 

která je tvořena v rámci Projektu spolupráce (EMI 6) 

s dalšími pěti moravskými MAS.  

Na přípravu strategie získala MAS VaS prostřednictvím OP 

Technická pomoc příspěvek ve výši 750 000 Kč. Mezi  

uznatelné náklady patřilo také administrativní zabezpečení 

kanceláře formou pracovních úvazků a DPP.  Během období 

leden – srpen 2014 se kromě pracovníků kanceláře podílela 

na přípravě Strategie komunitně vedeného místního  

rozvoje také Středomoravská agentura rozvoje venkova 
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STÁŽ FDV 
Díky Fondu dalšího vzdělávání, konkrétně prostřednictvím 

Programu Stáže pro mladé 2, jsem dostal příležitost stáže 

v Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS), 

která sídlí na městském úřadě ve Vizovicích.  

Zúčastnil jsem se výběrového pohovoru s Mgr. Petrem  

Žůrkem, S.T.D., který je ředitelem MAS VaS a zároveň také 

mentorem mojí stáže. Při osobním pohovoru bylo  

konzultováno jak mé vzdělání, tak i informovanost ohledně 

činností MASek a o sektoru dotací EU. Byl jsem vybrán ze 

čtyř kandidátů. Věřím, že k mému výběru pomohlo i to,  

že studuji obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, tedy obor 

blízce spjatý s činností MAS VaS, zvláště tedy regionální  

rozvoj. Na stáž jsem nastoupil v pátek, 1. 8. 2014. Má stáž 

trvala tři měsíce, tedy do 1. 11. 2014. V tomto období jsem  

odpracoval 300 hodin, přičemž nejvíce odpracovaných  

hodin jsem měl samozřejmě v srpnu a v první polovině září, 

tedy v době, kdy ještě nezapočal nový semestr.  

Při vykonávání stáže jsem se setkával se všemi zaměstnanci 

MAS VaS a plnil jimi svěřené úkoly. Většinu času stáže jsem 

byl v kanceláři, kde jsem se seznámil s fungováním MAS a 

PRV 2007-2013, psal Monitorovací zprávy z realizovaných 

projektů MASky a dílčími úkoly jsem se podílel na přípravě 

a zpracování Strategie komunitně vedeného místního  

rozvoje (SCLLD). Tuto činnost jsem čas od času prokládal  

vyřizováním dopisů na nedaleké poště. Velmi cennou  

zkušeností byly pro mě také porady, ať už ty menší v kruhu 

MAS VaS, či ty větší, například s kolegy z jiných MAS při  

projednávání Strategie.  

Na závěr chci říct, že mi stáž pěkně a příjemně utekla a že 

jsem rád za tuto příležitost, která se, jak doufám,  

bude pěkně vyjímat v mém životopisu, a která mi snad  

pomůže v budoucnu s hledáním zaměstnání a s mou  

kariérou. Děkuji za tuto cennou zkušenost.  

Martin Štach – stážista. 

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM ŘÍMEM ANEB POD-
ZIMNÍ DOVOLENÁ MAS VAS A MAS 

PLOŠTINA 
„Všechny cesty vedou do Říma.“ Význam této věty se v  

listopadu rozhodlo prozkoumat 14 výletníků. Z naší MAS 

jsme vyrazili 4 (Petr Žůrek, Ondřej Štach, Renata Bednářová, 

Tereza Macková) a Tomáš Gábor, zatímco za kopcem  

zabalilo kufry 9 lidí.  

Výlet jsme započali na letišti v Bratislavě a nechali se  

letadlem dopravit na letiště Roma Champino. Po ubytování 

v Papežské koleji Nepomucenum jsme se vydali na první 

noční procházku městem. Každý den jsme obešli a navštívili 

spoustu památek, např. Koloseum s přilehlým Forem  

Romanum a Palatinem, Andělský hrad, Pantheon, nespočet 

fontán a nádherných bazilik. Jakýmsi pomyslným vrcholem 

byla také účast na nedělní polední modlitbě se sv. Otcem 

Františkem na Svatopetrském náměstí, kde se sešlo mnoho 

tisíc lidí. Do paměti se nám také vryla návštěva Vatikánských 

muzeí se Sixtinskou kaplí a Svatopetrské baziliky, kde jsme 

zavzpomínali na své blízké. 

Po krásných a teplých 5 dnech jsme se bohužel museli vrátit 

domů, avšak na tento výlet nikdo z nás určitě jen tak  

nezapomene. 
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POSUŇME PRINCIPY  
LEADER/CLLD/MAS ZA HORIZONT 

ROKU 2020 
Dne 11. listopadu 2014 se na půdě krajského úřadu v  

Pardubicích konalo setkání širšího realizačního týmu pro-

jektu MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod řadů. 

Cílem setkání, kde se vedle centrálního týmu a regionálních 

koordinátorů sešlo téměř 100 manažerů podílejících se na 

realizaci projektu, bylo úspěšně zahájit vzájemnou  

spolupráci a seznámit se s jednotlivými aspekty realizace 

projektu. Výklad patřil jednak vysvětlení základních  

principů, na kterých stojí Sdružení místních samospráv ČR, 

a jednak také projektu samotnému. Ten se zaměří na pětici 

základních témat zaměřených na životní prostředí, regio-

nální školství i zaměstnanost. Radim Sršeň a Tomáš Chmela, 

kteří školení po odborné stránce vedli, také zdůraznili, že 

pro budoucnost venkova hrají roli rovněž další faktory –  

dostupné služby, příznivé podnikatelské klima a další. 

Setkání bylo samozřejmě hlavně platformou pro diskuzi  

jednotlivých aspektů realizace projektu, vyjasnění dalších 

úkolů i vzájemné představení jednotlivých aktérů podílejí-

cích se na řešení projektu. V rámci prezentace Tomáš 

Chmela také zdůraznil koncepci udržitelného rozvoje  

venkova jako základní ideu a hnací motor pro MAS a to 

včetně posunutí budoucnosti konceptu MAS za horizont 

roku 2020. Zároveň vyzdvihnul význam MAS, jako decentra-

lizační a endogenní proces, který může zkvalitňovat p 

rostředí veřejné správy. 

Součástí programu byla i prezentace regionálního  

koordinátora pro Zlínský kraj Petra Žůrka na téma Manažer 

MAS a animace starostů. Petr Žůrek osvětlil přítomným  

pojem animace starostů v jeho širších souvislostech, uvedl 

příklady nejrůznějších mezilidských vztahů, organizačních 

vazeb a v svém příspěvku také popsal horizontální  

působnost MAS a funkci starostů. Hostem setkání byl  

hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který  

potvrdil, že je velkým příznivcem platformy MAS, která  

funguje na principech od spodu nahoru, a to jak v aspektech 

samosprávy, tak i v rozdělování peněz z EU. Zastává názor, 

že území MAS jsou oproti ORP přirozeně vytvořené na 

funkční bázi a zároveň plní přirozeně decentralizační roli 

v území. V dosavadním programovacím období se koncept 

MAS velice osvědčil. Ačkoliv je pan hejtman kritický k  

hrozbám opětovného ,,nečerpání“ prostředků z fondů, tak 

o budoucnost MAS strach nemá. 

Zdroj: SMS ČR 

 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2014 
Země živitelka má za sebou letos již 41. ročník a stejně jako 

v loňském roce byla naše MAS vyzvána k prezentaci  

místních akčních skupin Zlínského kraje. Zástupci MAS  

Vizovicko a Slušovicko strávili v Českých Budějovicích dva 

dny. Ve čtvrtek procházeli areál a získávali praktické infor-

mace od vystavovatelů. V pátek potom věnovali čas  

návštěvníkům za pultem MAS Zlínského kraje, ale také 

workshopům na témata, týkajících se MAS v  

programovém období 2014-2020. V pátek se konal také tzv. 

Večer venkova, který byl pořádán pro zástupce MAS z celé 

ČR za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky. 

Ten poctil krátkou návštěvou všechny stánky v pavilonu.  

U našeho krajského stánku s radostí ochutnal poctivou  

domácí slivovici, ale také pravý valašský frgál pečený naší 

kolegyní Terezou Mackovou. V průběhu slavnostního  

večera proběhlo i vyhlášení fotosoutěže, která probíhala 

pod záštitou Celostátní sítě pro venkov. Před samotným  

vyhlášením si sám ministr zemědělství stihl zazpívat s  

cimbálovou kapelou známou písničku, Když sem šel z  

Hradišťa a za svůj výkon sklidil obrovský potlesk. Zbytek 

 večera pokračoval zajímavými rozhovory, ochutnávkou 

kvalitních českých potravin a vín za hudebního doprovodu 

cimbálové kapely. 
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ŽÁDAT O DOTACE BUDE 
JEDNODUŠŠÍ  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

úspěšně otestovalo jednodušší a plně 

elektronický monitorovací systém pro 

podávání projektových žádostí v  

novém programovém období 2014–

2020. Žadatelům o evropské dotace 

tak odpadnou mnohé zbytečné úkony, 

především papírování. Od září pro-

běhlo již 36 školících cyklů pro úřed-

níky jednotlivých ministerstev a bylo 

proškoleno více než 690 uživatelů. 

Možnost seznámit se v předstihu s  

novým prostředím nyní MMR nabízí i 

budoucím žadatelům. Jednou ze  

zásadních novinek při čerpání  

evropských dotací v novém  

programovém období 2014–2020 je 

softwarová Aplikace MS2014+, jejíž 

součástí je i nástroj pro podávání  

žádostí o dotaci. 

Oproti minulému období, kdy  

ministerstva využívala rozdílné a ne 

plně kompatibilní systémy, je nyní pro 

žadatele připraveno jednotné  

prostředí. „Žadatelé, kteří předkládají 

své projekty do různých operačních 

programů, se tak nebudou muset učit 

orientovat v rozdílných aplikacích. 

Současně odpadá časově náročné  

manuální vpisování údajů, které si 

nový systém ověří v registrech státní 

správy a vyplní je automaticky, aniž by 

je žadatel musel předkládat. Celý  

proces podání žádosti a monitorování 

realizace projektu se tím elektronizuje 

a zjednodušuje,“ uvedla Karla Šlech-

tová, ministryně pro místní rozvoj. 

Zdroj: MMR 

 

  

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS 
V druhé polovině roku proběhla 3 jednání, dvakrát se sešla 

Správní rada a jednou Valná hromada. Dne 30. 9. 2014  

proběhlo jednání Správní rady a následně Valné hromady.  

Začátkem prosince pak bylo na žádost předsedy svoláno 

ještě zasedání Správní rady.  

Mimo rozhodnutí týkajících se vnitřního chodu MAS níže 

uvádíme usnesení těchto orgánů: 

 byl schválen Statut Společnosti, jednací řády  

jednotlivých orgánů a volební řád 

 bylo schváleno vytvoření organizační jednotky 

s názvem Místní akční skupina 

 byla schválena Strategie MAS s názvem Valašský 

kraj – trnek a slivovice ráj 

 novou členkou Dozorčí rady byla zakladateli  

jmenována Jana Langerová, zastupující Komunitní 

školu Kašava 

Kvůli požadavkům standardizace se do konce roku 2014 

uskuteční již třetí Valná hromada tohoto roku (19. 12. 2014 

v 10 hodin v zasedací místnosti MěÚ Vizovice), na níž  

proběhnou mj. volby do orgánů Společnosti. 

 

STANDARDIZACE MAS VaS 
Od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015 bude probíhat příjem Žádostí 

o standardizaci místních akčních skupin. A co je  

standardizace, o které se ve spojení s MAS poslední dobou 

hovoří? Jedná se o proces, při němž musí MAS splnit 

 požadavky dané Ministerstvem zemědělství, aby mohla  

podat ke schválení svou Strategii komunitně vedeného  

místního rozvoje (jejíž povinnou přílohou bude osvědčení o 

splnění standardů MAS) a mohla tak následně žádat o  

dotace. Důraz je kladen především na to, aby MAS byla  

otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti 

MAS vykonávané vůči platební agentuře, řídicím orgánům, 

žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně  

transparentní a nediskriminační. Standardy jsou rozděleny 

do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní 

akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionali-

zace MAS. Součástí standardizace je i podmínka, aby MAS 

získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního 

zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.  

Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a  

majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím 

subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována dle  

potřeb MAS s vybraným dodavatelem Ministerstvem  

zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. 

Na základě Metodiky ke standardizaci byl vypracován nový 

Statut, Jednací řády orgánů, Volební řád, ale také nové  

internetové stránky, obsahující všechny požadované  

náležitosti. 
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CO SE STALO  
ČERVENEC 

Zástupci MAS VaS se zúčastnili  

semináře Zdravý kraj, který pořádala 

Energetická agentura Zlínského kraje. 

Byla probírána témata zabývající se 

odpadovým hospodářstvím, obnovi-

telnými zdroji energie, energetickou 

náročností budov a zároveň byly  

prezentovány příklady, jak se s těmito 

problematikami vypořádávají v  

zahraničí (zejména v Rakousku a Ně-

mecku). Dále byly představeny  

realizované projekty Energetické 

agentury a podrobnosti o programu 

Nová zelená úsporám. 

 

SRPEN 

Proběhla kontrola ze Státního  

zemědělského intervenčního fondu u 

p. Sluštíka  z Kašavy, který získal dotaci 

na pořízení lisu píce, díky němuž se mu 

zvýší produktivita práce a kvalita  

získaného krmiva. 

 

 

ZÁŘÍ 

Člen našeho týmu Pavel Elšík vstoupil 

v tomto měsíci do svazku 

manželského a rozšířil tím řady 

ženatých v naší kanceláři. 

 

Dne 24. 9. jsme v Pardubicích  

absolvovali konferenci IOP a IROP: 

Úspěchy a nové cíle. Tato konference 

byla zaměřena na zhodnocení a  

prezentaci úspěšných projektů z IOP, 

dále k představení specifických cílů  

Integrovaného regionálního operač-

ního programu a jeho implementaci 

prostřednictvím komunitně vedeného 

místního rozvoje. 

 

ŘÍJEN 

V říjnu se konaly v České republice 

dvoje volby – komunální a v 1/3  

volebních obvodů také volby senátní. 

V komunálních volbách ve Vizovicích 

kandidoval také člen našeho týmu  

Ondřej Štach, na 4. místě kandidátky 

KDU-ČSL. Se ziskem 240 hlasů nebyl 

zvolen do nového zastupitelstva, ale 

stal se novým členem Finančního  

výboru města Vizovice. V senátních 

volbách v obvodu 78 Zlín byl  

kandidátem STAN ředitel naší MAS 

Petr Žůrek. Z celkem 12 kandidátů mu 

patřila 4. příčka se ziskem 4 223 hlasů, 

a nepostoupil tak do druhého kola  

voleb. 

LISTOPAD 
Začátkem listopadu jsme se zúčastnili 

školení k 17. výzvě Fondu  

mikroprojektů – OPPS SR-ČR 2007 – 

2013. Díky kterému jsme následně na-

pomohli ŘKF Vizovice a Vizovjánku 

s vypracováním a podáním projekto-

vých žádostí do tohoto OP.  

 

PROSINEC 

Dne 8. prosince proběhlo školení člen-

ské základny NS MAS ČR na téma 

Vhodné fungování a zapojení nástrojů 

územních politik. Byli jsme seznámeni 

s problematikou daného tématu, byly 

představeny operační programy, ve 

kterých budou MASky moci čer-

pat prostřednictvím CLLD, dále byla 

prezentována možnost spolupráce 

MAS a Zlínského kraje a získali jsme in-

formace o nových výzvách MMR. 

 

Byli jsme přizváni k otevření první 

etapy rekonstrukce chodníku před 

kostelem sv. Vavřince ve Vizovicích. 

Pan farář nás, zástupce města Vizovice 

a zástupce památkového ústavu pro-

vedl po novém chodníku a popsal prů-

běh rekonstrukce. 
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