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Začala realizace Místního akčního plánu
Již v minulém vydání našeho zpravodaje jsme vás in-

formovali o projektu na vypracování Místního akčního 
plánu na území Vizovicka a Slušovicka. Projekt, kte-

rý jsme pojmenovali „Naše škola – naše radost“ v prosinci 
úspěšně prošel formální kontrolou a počátkem roku 2016 
kontrolou věcnou, kde bylo jedním hodnotitelem navrženo 
mírné krácení rozpočtu. Projekt následně putoval k Výbě-
rové komisi OP VVV, která našemu projektu dala zelenou! 
Od 1. dubna jsme se tedy odhodlaně pustili do realizace 
dvouletého projektu, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělá-
vání, a to prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, 
ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnujících se dětem 
a mládeži, kdy je důležitá informovanost, vzdělávání peda-
gogických pracovníků, spolupráce a koordinace partner-
ských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb.
V průběhu prosince a začátkem ledna vyplňovala školská 
zařízení dotazník vytvořený pracovníky MŠMT, který bude 
jedním ze základních podkladů pro zpracování analytic-
ké části dokumentu MAP, SWOT analýzy a podkladem pro 
navržení priorit rozvoje do roku 2023. Samozřejmostí je, že 

všechny důležité otázky budou konzultovány s řediteli škol 
na pravidelných jednáních, pracovních skupinách a tzv. Ří-
dícím výboru, který bude celý dokument průběžně projed-
návat a v závěru schvalovat. Součástí projektu bude také 
realizace několika vzdělávacích seminářů, které poskytnou 
ředitelům a učitelům možnost rozšířit či prohloubit své zna-
losti v oblastech školství, jako je např. inkluze, čtenářská a 
matematická gramotnost, vzdělávání žáků ohrožených 
školním neúspěchem apod. První velké setkání v rámci 
projektu proběhlo dne 17. května, na kterém byli přítomní 
seznámeni s cíli projektu, jeho harmonogramem a realizač-
ním týmem. Díky živé diskuzi jsme vybrali hlavní priority roz-
voje vzdělávání a následně se zamysleli nad silnými a slabý-
mi stránkami, příležitostmi a ohroženími v těchto oblastech. 
Věříme, že další spolupráce bude stejně tak přínosná jako 
toto setkání.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se můžete 
obrátit na hlavní manažerku projektu Ing. Renatu Bedná-
řovou (email: masvas-skola@email.cz, tel.: 775 935 123)

Animace školských zařízení a šablony
Naše místní akční skupina se v nynějším programovém 

období 2014 – 2020 zapojuje do činnosti Animátora. 
Jedná se o funkci týkající se metodické pomoci ZŠ a 

MŠ v rámci Animace škol a školských zařízení pro OP VVV. 
Cílem projektu je, aby podávání žádostí bylo pro školy a 
školky co možná nejjednodušší. Nemusí si tudíž sami vytvá-
řet jednotlivé činnosti, ale vybírají ze šablon aktivit.
Jednotliví ředitelé již vyplnili jim zaslaný dotazník, kde podle 
odpovědí na otázky bude vyhodnoceno a doporučeno, 
kterými šablonami by se konkrétní školské zařízení mohlo a 
mělo zabývat, aby byly potřeby jejich rozvoje skutečně na-
plněny.
Rozdělení aktivit je podle zaměření buď na mateřské, nebo 
základní školy. Mateřské školy si mohou požádat o perso-
nální podporu (např. asistenta či chůvu) nebo podpořit roz-
voj svých pedagogů prostřednictvím supervize či výměnou 
zkušeností při vzájemných návštěvách. V neposlední řadě 
je zde prostor o usnadnění přechodu dětí do základních 

škol, kde mohou školky využít možnosti prevence logope-
dických vad u dětí či odborně zaměřených setkání s rodiči 
dětí.
Co se týče škol základních, ty mají kromě možnosti perso-
nální podpory (např. školní psycholog a sociální pedagog) 
či rozvoje pedagogů základních škol (kupříkladu tandemo-
vá výuka nebo vzdělávání pedagogů na stále více aktuální 
téma inkluze) příležitost k tzv. extrakurikulárním rozvojovým 
aktivitám. Jedná se o mimoškolní činnosti, kde nechybí klub 
čtenářský či klub zábavné logiky a rozvoje matematické 
gramotnosti. Základní školy mají taktéž možnost komunika-
ce s rodiči prostřednictvím odborně zaměřených tematic-
kých setkávání.
Z oslovených školských zařízení na území naší MAS se již ně-
kolik ozvalo s prosbou o pomoc v této záležitosti, je tedy 
vidět, že zájem ze strany školek a škol zde je, a věříme, že 
společně podpoříme jejich rozvoj a pomůžeme jim v jejich 
činnosti.

Kontroly ze SZIFu proběhly úspěšně
Během měsíce února proběhly dvě kontroly projektů, 
které byly podpořeny z minulého programového ob-
dobí. První projekt, jehož žadatelem byla společnost 
EZOP reklamní agentura s.r.o., byl zaměřen na rozšíření 
tiskového provozu o ekologické tiskařské zařízení. Mezi 
přednosti tohoto zařízení patří zejména bezzápachový 
a ekologický tisk bez dopadu na životní prostředí, nízká 
cena inkoustů či možnost tisku na širokou paletu mate-
riálů. Druhým projektem, který si kontroloři SZIFu vzali na 
mušku, byla volnočasová dřevostavba v obci Ostrata, 
sloužící pro pořádání společenských a sportovních akcí.  
U obou projektů proběhla kontrola účetních dokladů, za-
účtování dotace a také nezbytná fyzická kontrola před-
mětu dotace. Výsledkem zjištění bylo, že kontroloři u těch-
to projektů neshledali žádné pochybení.
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Valná hromada schválila Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje

Od roku 2009 realizovala MAS 
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
Strategický plán LEADER s ná-

zvem Rozvoj regionu cestou inovací. 
Ačkoliv platnost této strategie byla na 
období 2007-2013, její realizace probí-
hala až do poloviny roku 2015. 
Jakým směrem se bude ubírat rozvoj 
území v programovém období 2014-
2020 napovídá Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na-
zvaná příznačným mottem Valašský 
kraj - trnek a slivovice ráj. Aby byl ob-
sah podložen fakty a skutečnými po-
třebami, předcházelo jejímu zpraco-
vání několik komunitních projednání, 
dotazníkové šetření, aktualizace pro-
jektových záměrů, setkání pracovních 
skupin a individuální rozhovory s part-
nery MAS.
Všechny tyto aktivity koordinoval pra-

covní tým MAS ve spolupráci se Stře-
domoravskou agenturou rozvoje ven-
kova. Členové tohoto týmu v letech 
2013 a 2014 průběžně zpracovávali 
podklady a výstupy pro jednotlivé ka-
pitoly analytické části strategie, které 
v roce 2015 aktualizovali o nové údaje 
ČSÚ. V roce 2015 proběhlo zpracová-
ní strategické a implementační části, 
které také předcházela úprava postu-
pů MAS dle požadavků povinné stan-
dardizace. Koncem roku 2015 byly 
zpracovány programové rámce IROP 
a PRV, jejichž krátký popis a alokace 
jsou uvedeny níže.
Náročná práce na přípravě byla zavr-
šena schválením Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Vi-
zovicko a Slušovicko, o.p.s. na obdo-
bí 2014-2020 Valnou hromadou MAS 
dne 21. 3. 2016. Po finálních úpravách 
SCLLD a jejich příloh byly vyplněny 
povinné atributy v ISKP 14+ a dne  
30. 3. 2016 odeslána na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR ke konečnému 
hodnocení.
Kompletní dokument vč. všech příloh 
je k nahlédnutí na internetových strán-
kách MAS v sekci Strategie → Strate-
gie CLLD.

VIZE MAS
• Území MAS Vizovicko a Slušovicko je svébytným regionem, který vytváří podmínky pro kvalitní 

a trvale udržitelný život. Rozvoj se opírá o zdejší společenství, jeho soudržnost a schopnost vzá-
jemně spolupracovat.

• Daří se být  regionem s příznivým podnikatelským prostředím, multifunkčním zemědělstvím, les-
nictvím a cestovním ruchem. Ke svému rozvoji využívá jak místní zdroje, tak i inovativní přístupy 
a kooperační vazby.

• Podporuje soustavné vzdělávání a nové technologie, pracovní příležitosti, solidaritu a infor-
movanost. Je aktivní ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zkvalitňování sociálních 
a zdravotních služeb.

• Pečuje o zdravé životní prostředí. Navazuje a rozvíjí silné tradice, vazby na rodinu a hrdost 
zdejších lidí na místa, kde se narodili a žijí.

• Podporuje aktivitu obyvatelstva a bohatý spolkový a kulturní život.

STRATEGICKÉ CÍLE
• Zajistit kvalitní občanské vybavení a služby.

• Rozvíjet na území zdravou konkurenceschopnou ekonomiku tvořící pracovní místa založenou 
na regionálním průmyslu, službách, zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu.

• Posílit péči o krajinu a životní prostředí.

• Podporovat partnerství a spolupráci.
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Fresh nákup - farmářské bedýnky ze Slušovic
Trend farmářských bedýnek se nevyhnul ani území naší “Masky”. Za těmi ze Slušovic s názvem Fresh nákup stojí dvě sym-
patické sestry Hana a Jitka Bednaříkovy. Jaké byly jejich začátky, proč si vybraly tuto oblast podnikání a na další otázky 
naleznete odpověď v našem rozhovoru.

Kdo přišel s nápadem podnikat s far-
mářskými bedýnkami? A proč zrovna 
farmářské bedýnky?
Nápad se zrodil u nás v rodině ve 
chvíli, kdy naše dcera Anička začala 
požadovat kromě maminčina mléč-
ka i něco zeleninového či ovocného 
na zub. Představa výroby pokrmů pro 
naši dcerku z běžně dostupné a che-
micky ošetřené zeleniny byla poněkud 
děsivá, a proto jsme začali hledat, 
kde kvalitní suroviny sehnat. Vyzkouše-
li jsme shánění výrobků v okolí, dovoz 
bedýnek z Prahy a pak nás napadlo 
vymyslet a zkusit rozjet stejný systém 
ve Zlíně. Rozvoz bedýnek do domu se 
nám zdál velmi sympatický, pohodlný 
a praktický jak pro nás, tak i pro po-
dobně zaměřené domácnosti s dětmi 
nebo jen s chutí konzumovat kvalitní 
potraviny a podpořit regionální produ-
centy.

Co bylo na rozjetí “Fresh nákupu” nej-
těžší?
Všechny začátky jsou těžké. Kdyby-
chom dopředu věděli, kolik úsilí to 
bude stát, snad bychom ani odvahu 
nenašli. Ale díky zaujetí a podpoře 
jsme se do toho vrhli a jsme za to rádi. 
Naštěstí jsme obklopeni skvělými lid-
mi kolem sebe, kteří nám i s těmi nej-
těžšími úkoly pomáhají a to nás vede 
úspěšně dál.

Je něco, v čem je “Fresh nákup” jiný 
oproti dalším bedýnkovým firmám?
Ostatní bedýnkové firmy neznáme 
příliš osobně, abychom detailně zhod-
notili. Systém je u všech v podstatě 
stejný. Na čem si ale zakládáme a v 
čem, doufáme, jsme dobří, je osobní 
přístup ke každému zákazníkovi a to, 
že klademe důraz na lokální produkty, 
tak abychom podporovali co nejvíce 
místní poctivé producenty.

Velký vliv na úspěch “Fresh nákupu” 
mají také samotní dodavatelé. Jak je 
vybíráte? Museli jste už řešit např. ne-

čekaný výpadek dodávek?
Nejdůležitějšími kritérii pro výběr našich 
dodavatelů je na prvním místě způsob 
jejich produkce tak, aby se slučovala 
s naší filozofií co nejvíce chránit příro-
du a prospívat lidskému zdraví. Dále 
podporujeme lokální producenty tak, 
aby to, co je u nás vyrobeno, se tady 
také zkonzumovalo. Občas se výpad-
ky dodávek objeví, ale nečiní nám to 
výrazné problémy, jsme na ně připra-
veni. Naše zákazníky upozorňujeme a 
vysvětlujeme jim, že dodavatelé jsou 
velmi poctiví, a když například dva 
týdny nenabízíme kuřata, je to proto, 
že jednoduše čekáme, až přirozeně 
dorostou. Je to také známka toho, že 
jejich chov probíhá opravdu bez po-
užití léčiv či jiných podpůrných pro-
středků.

V současné době rozvážíte převážně 
po Zlínsku a jeho okolí. Plánujete se 
rozšířit i do dalších měst či krajů?
Letos zatím zůstáváme s rozvozy na 
Zlínsku tak, abychom mohli kvalitně 
obsloužit místní zákazníky. Rádi by-
chom do budoucna rozšířili naše služ-
by i do vzdálenějších destinací, nicmé-
ně čas ukáže, kdy budeme kapacitně 
schopni tuto expanzi zrealizovat.

Nabídka vašich produktů je opravdu 
široká, o co z nabízeného sortimentu 
je největší zájem?
Největší zájem u našich zákazníků je 
o kvalitní zeleninu. Letos plánujeme 
sortiment rozšířit o nové druhy, které 
nám vloni v nabídce chyběly. Už teď 
se těšíme na ohlas zákazníků. Roste i 
poptávka po mase, mléčných výrob-
cích, biopotravinách. Jsme zvědaví, 
kolik zákazníků ocení nové kozí výrob-
ky či praženou kávu z Valašska.

Je nějaký produkt, který byste rádi 
zařadily do vaši nabídky, ale zatím se 
vám to nedaří?
Jsme stále otevřeni novým výrobkům, 
novým dodavatelům z různých odvět-

ví potravin. Dlouhodobě hledáme do-
davatele kvalitního vepřového masa 
nebo čerstvých vajec.

Jaké jsou zkušenosti v zahraničí, kde 
jsou bedýnky nejoblíbenější?
Bedýnky stejně jako kvalitní, regionální 
či bio potraviny jsou v zahraničí velmi 
oblíbené a ze všech koutů Evropy hlásí 
rekordní nárůsty prodeje. U nás se situ-
ace stále zlepšuje, zájem permanent-
ně roste a to je pro nás velmi pozitivní 
předpoklad do budoucna.

Nedávno jste oslavili 1. výročí od za-
ložení “Fresh nákupu”, jak tento rok 
hodnotíte?
První rok fungování Fresh nákupu byl 
pro nás hektický, vyplněn neustálou 
prací, novými úkoly, zařizováním a 
hlavně nedostatkem času. To vše je 
však kompenzováno zájmem zákazní-
ků a jejich spokojeností. Pozitivní ohla-
sy nám dávají energii pokračovat dál 
a díky nim věříme, že má náš projekt 
smysl.

Kam má “Fresh nákup” namířeno do 
budoucna?
Rádi bychom obsluhovali prostřednic-
tvím našeho e-shopu www.freshnakup.
cz stále více spokojených zákazníků a 
třeba už příští rok přidali další rozvo-
zové dny a rozšířili dovoz do dalších 
měst. Na prvním místě je pro nás ale 
kvalita, jak nabízených výrobků, tak i 
služeb, proto všeho s mírou a i expanzi 
nechceme na úkor kvality. Přejeme si 
do budoucna, aby nám naše práce 
stále přinášela radost a byli jsme si na 
sto procent jistí, že ji děláme správně 
a poctivě.
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Starostovo žebírko aneb setkání na střelnici 
podruhé
Stejně jako minulý rok, tak i letos se starostové MAS VaS sešli v Bratřejově na střelnici, aby utužili své vztahy, sdíleli 

zkušenosti, zajímavosti ale i problémy ze svých obcí a v neposlední řadě také proto, aby si vyčistili hlavu od svých 
každodenních starostí a povinností. Mimo již tradiční střelbu na holuby a z krátkých zbraní si nově mohli starostové a 

starostky vyzkoušet také střelbu ze samopalu. Poté, co každý vystřílel několik zásobníků, došlo na tradiční občerstvení v 
podobě uzených žebírek. 
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CO BUDE MAS PODPOROVAT?
Programový rámec PRV (11,037 mil. Kč)
Fiche 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby (6,85 mil. Kč)
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci

 ✔ výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. technologií

 ✔ výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur vč. protikroupových systémů a sítí na ochranu proti 
ptactvu

 ✔ výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven vč. souvisejících technologií

 ✔ výstavba a rekonstrukce dalších staveb vč. souvisejících technologií, dočasná úložiště vyzvednutého sadebního 
materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na 
ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, a lesní školky s produkcí na zeměděl-
ské půdě

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, 
králíci, koně)

 ✔ výstavba/rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení

 ✔ pořízení technologií pro živočišnou výrobu

 ✔ výstavba/rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpraco-
vání

 ✔ výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
Investice do peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh (526 tis. Kč)
Investice do výstavby a rekonstrukce budov vč. nezbytných manipulačních ploch

 ✔ pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků

 ✔ investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracov-
ání

 ✔ investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů

 ✔ investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh

 ✔ investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Fiche 3 - Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů (526 tis. Kč)
Společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů

 ✔ modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřeb-
ných k umožnění efektivního využití zdrojů

 ✔ v souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik a koordinaci spolupracujících sub-
jektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu

 ✔ v případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zeměděl-
ských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh

Fiche 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb 
a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (2,63 mil. Kč)
Podpora investic do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, 
posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech

 ✔ stavební obnova či nová výstavba provozovny 

 ✔ pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 

 ✔ doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání) 

 ✔ nákup nemovitostí 
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Fiche 5 - Projekt Spolupráce (503 tis. Kč)
Popis tématu spolupráce v souladu s SCLLD MAS

 ✔ měkké akce (propagační, informační, vzdělávací, volnočasové) – pořádání konferencí, festivalů, workshopů, ex-
kurzí, výstav, přenos příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.)

 ✔ hmotné a nehmotné investice vč. stavebních úprav na:

 ➤ investice týkající se zajištění odbytu místní produkce vč. zavedení značení místních výrobků a služeb

 ➤ investice související se vzdělávacími akcemi

 ➤ investice do informačních a turistických center

Programový rámec IROP (26,407 mil. Kč)
OP1 - Modernizace a výstavba infrastruktury školního a předškolního vzdě-
lávání a jejich vybavení

 ✔ podpora zařízení péče o děti do 3 let, MŠ a dětských skupin – stavby, stavební úpravy (vázáno na rozšíření kapa-
cit)

 ✔ podpora inkluze v MŠ, ZŠ – stavební úpravy budov, učeben, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a vy-
bavení, u MŠ úprava venkovního prostředí

 ✔ podpora infrastruktury pro ZŠ – stavební úpravy, vybavení pro rozvoj kompetencí v oblastech: komunikace v 
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními tech-
nologiemi

 ✔ vnitřní konektivita škol a připojení k internetu

OP2 - Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 ✔ podpora infrastruktury – stavební úpravy, vybavení pro rozvoj kompetencí v oblastech: komunikace v cizích jazy-

cích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

 ✔ doplňkové úpravy venkovního prostranství

OP 3 - Výstavba a modernizace prostor pro celoživotní vzdělávání
 ✔ podpora infrastruktury – stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro potřeby 

dalšího vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technic-
kých a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi ve vazbě na sladění 
nabídky a poptávky regionálního trhu práce

 ✔ doplňkové úpravy venkovního prostranství

OP 4 - Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vyba-
vení – sociální služby a sociální začleňování

 ✔ výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení zajišťujících komunitní péči vč. pobytových zařízení

 ✔ nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních 
služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami

 ✔ rozvoj infrastruktury komunitních center – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení

 ✔ rozvoj sociálního bydlení – pořízení bytů, základního vybavení bez nábytku

 ✔ roplňková zeleň v okolí budov, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů

OP 5 - Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, 
zastávek a parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy

 ✔ přestupní terminály a záchytná parkoviště, parkovací místa pro kola

 ✔ výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou 
dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou 
dopravu

 ✔ nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

 ✔ bezpečnost na komunikacích – bezbariérový přístup k zastávkám, úpravy chodníků

 ✔ výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras vč. doprovodné infrastruktury 

 ✔ zeleň v okolí terminálů budov a na budovách, aleje a doplňující zeleň u cyklodopravy
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CO SE STALO!
LEDEN

Dne 14. 1. jsme se zúčastni-
li školení k 14. a 15. výzvě IROP - 
Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání pro SVL/mimo SVL. 
Mimo podrobných informací o 
jednotlivých výzvach, došlo také 
na představení Centra pro regio-
nální rozvoj, které bude zastávat 
roli zprostředkujícího subjektu pro 
IROP, seznámení s procesem pří-
jmu žádostí prostřednictvím sys-
tému MS2014+ a na závěr zazněly 
informace o zadávání veřejných za-
kázek.

ÚNOR
Ve čtvrtek 18. 2. proběhlo školení 
na téma komplexních pozemko-
vých úprav. Byla řešena problemati-
ka vlastnických vztahů pozemkové 
držby, související infrastruktura či 
absence prvků ekologické stability 
krajiny.

BŘEZEN
Začátkem března proběhl seminář 
zabývající se komunitními centry a 
komunitními sociálními pracemi ve 
venkovském prostoru. Byli jsme se-
známeni se specifiky komunitních 
center a jejich podporou ze strany 
MAS, IROP a OP Zaměstnanost.

DUBEN
Dne 19. 4. se uskutečnil informační 
seminář k 2. kolu příjmu žádostí 
PRV 2014 - 2020. Během seminá-
ře byly prezentovány informace o 
všech vyhlašovaných opatřeních a 
pravidla pro zadávání veřejných za-
kázek.

KVĚTEN
Dne 4. 5. proběhl seminář Společ-
né vzdělávání a OP VVV, během 
kterého jsme získali informace pro 
komplexnější náhled na fungování 
školských zařízení po 1. září tohoto 
roku. V odpoledním bloku byly pre-
zentovány informace k šablonám.
Dne 5. 5. 2016 se uskutečnil semi-
nář Administrace Výzev MAS v rám-
ci CLLD, který seznámil účastníky 
se systémem schvalování projektů 
IROP, preferenčními kritérii v PRV, 
a zejména byl představen systém 
CSSF, prostřednictvím kterého bu-
dou MAS vyhlašovat své výzvy.

Kancelář MAS VaS
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.

manazer@masvas.cz
777 304 299

Ing. Pavel Elšík
pavel.elsik@masvas.cz

605 462 078

Bc. Ondřej Štach
ondrej.stach@masvas.cz

732 688 651

Ing. Renata Bednářová
renata.bednarova@masvas.cz

775 935 123

Bc. Martin Štach
martin.stach@masvas.cz

732 494 338

Ing. Marie Ponížilová
marie.ponizilova@masvas.cz

603 297 899

Slavnostní ote-
vírání přírodních 
zahrad
V obci Kašava a Hrobice byly, 
díky příspěvku z Operačního pro-
gramu  životní prostředí, při ma-
teřských školách vybudovány za-
hrady v přírodním stylu. Přestože 
byly tyto zahrady dokončeny už v 
závěru loňského roku, jejich slav-
nostní otevírání je naplánováno 
až na měsíc červen, kdy budou 
všechny rostliny, keře a stromy 
ve své plné kráse. V Kašavě, kde 
je tato událost navíc spojená 
se 70. výročím založení školy, se 
slavnostní otevírání uskuteční dne  
5. 6. 2016 od 14 hodin. Pokud vás 
zajímá, jak taková zahrada v pří-
rodním stylu vypadá a chcete 
strávit příjemné odpoledne, jste 
srdečně zváni.

                 Základní škola a Mateřská škola Kašava

70. VÝROČÍ
KAŠAVSKÉ ŠKOLY

DĚTSKÝ DEN

5. 6. 2016 • 14 hodin
škola, areál fotbalového hřiště

PROGRAM
14:00  Slavnostní otevření dětského hřiště MŠ
 • Průvod na fotbalové hřiště – Sdružení dechového orchestru mladých
14:30 Kulturní vystoupení dětí a učitelů ZŠ a MŠ
15:30 Prohlídka školy
 • výstava „Škola včera a dnes“ – fotogra e, kroniky, učební pomůcky
 • promítání videa ze školních akcí, prezentace školních projektů
15:30 Dětský den
 • hry a soutěže pro děti, trampolína, skákací hrad, malování na tvář, ...
15:30 Kulturní vystoupení dětských souborů při ZUŠ Morava
 • Young Moravia Jazzband, Cimbálová muzika Liptál, Kašavská gajdošská

 skola.kasava.cz
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Statistika projektů podaných v roce 2016
I přesto, že výzvy MAS ještě není možné vyhlásit, snažíme se pomáhat našim členům zpracovávat žádosti o dotaci i v 
jiných výzvách v různých Operačních programech a národních či krajských dotačních titulech. Za rok 2016 se nám do-
posud podařilo úspěšně podat 18 projektů s celkovými náklady přesahující částku 25 milionů korun. Kolik projektů bylo 
podáno, v jakých dotačních titulech, s jakými náklady a výší dotace, znázorňuje následující inforgrafika.


