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MAS HOSTILA KONFERENCI KOMUNITNÍ 
OBEC - KOMUNITNÍ ŠKOLA
Ve dnech 12. 4. – 13. 4. 2018 se 80 účastníků ze 4 míst-

ních akčních skupin z Česka i Slovenska zúčastnilo 
vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc. 

Toto setkání, které se odehrávalo na území MAS Vizovic-
ko a Slušovicko, bylo zaměřeno na téma Komunitní obec 
– komunitní škola. Stěžejním místem konání byl Activity-
park Hotel Všemina. Dopolední blok byl zahájen předsta-
vením projektu Vidiek bez hraníc a prezentací jednotlivých 
projektových partnerů, po němž následovala přednáška  

Ing. Jana Fialy, člena Národní sítě venkovských komunit-
ních škol na téma „Cesta obce (nejenom) ke komunitní 
škole“.
Odpoledne se neslo v duchu návštěv vybraných obcí MAS 
Vizovicko a Slušovicko. V obci Neubuz proběhla prohlíd-
ka základní školy, obecního úřadu a Komunitní školy Sova, 
následovala diskuze s paní starostkou a ředitelkou komu-
nitní školy. V obci Hvozdná byla představena kontejnerová 
přístavba školky k základní škole, projekt revitalizace návsi  
a místní divadlo, kde pan starosta představil obec, její historii  
a realizované projekty.
Večer následoval společenský večer s hudbou a ochutnáv-
kami regionálních specialit, ukázkou výroby Vizovického 
pečiva a sdílení potenciálních projektů spolupráce a příkla-
dů dobré praxe. 
Následující den proběhla exkurze do základních škol. V ZŠ 
Slušovice pan ředitel představil svou školu, její projekty  
a provedl účastníky po celém areálu. Následovala Základní 
škola a Mateřská škola Kašava a Komunitní škola Kašava. 
Zde pan zástupce ředitele spolu s žáky provedl účastníky 
celou školou a interaktivně vysvětlil, jak celá škola funguje.
Po společném obědě měli zúčastnění možnost navštívit re-
gionálního zpracovatele ovocných destilátů a také barokní 
zámek ve Vizovicích.

VZDĚLÁVÁNÍ A INSPIRACE V RÁMCI  
PROJEKTU VIDIEK BEZ HRANÍC
Na konci června se konala v pořadí 3. vzdělávací akce 

v rámci projektu Vidiek bez hraníc, kterou organizo-
vala MAS Vršatec. Celá konference byla zaměřena 

na téma Marketing cestovního ruchu. Během prezentací 
se účastníci dozvěděli jak by se měl marketing v cestovním 
ruchu aplikovat, kde začít a jak postupovat, aby se lokalita 
stala pro návštěvníky atraktivní. Dále se seznámili s marke-
tingem území postaveným na tradovaných a skutečných 
historických příbězích nebo s moderními produkty v ces-
tovním ruchu. 
Z přednáškového bloku se návštěvníci vydali do terénu. 
První zastávkou bylo letiště v obci Slavnica. Odtud se pře-
sunuli do kaštela v Bohnicích, kde proběhla ochutnávka 
dobové kuchyňe a návštěva Muzea regionu Bílé Karpaty. 
Nechyběla ani prohlídka kláštera ve Skalce nad Váhom 
nebo rodiné farmy Gazdovství Uhliská.
Ve dnech 18. – 19. 9. 2018 proběhla závěrečná vzdělávací 
exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc, kterou organi-
zovala MAS Kopaničiarský region. Celá akce se věnovala 
tématu Spolupráce s podporou Evropské unie. Teoretic-
ká část byla věnována přeshraničnímu programu Interreg 
V-A SR – ČR, projektům spolupráce v PRV 2014 – 2020 a 
méně známým evropským programům jako například DA-
NUBE, Horizon 2020, Evropa pro občany, Kreativní Evropa 
a další. 

V rámci praktické části  proběhly ukázky realizovaných 
projektů. Nejprve obecní pálenice a moštovna v obci Bres-
tovec, dále běžecké a cyklistické stezky a na závěr ubyto-
vací zařízení se sadem s původními odrůdami ovoce, který 
je součástí projektu ovocno – destilátová cesta. Došlo také 
na návštěvu Mohyly M. R. Štefánika, Památné izby Dušana 
Samuela Jurkoviče nebo turistického a informačního cen-
tra v Myjavě.
V průběhu projektu byla vytvořena sada propagačních pu-
blikací a databáze projektových záměrů. Projekt umožnil 
výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova mezi jednot-
livými partnery, navázání nových kontaktů a podpořil další 
spolupráci.
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SVATÝ MARTIN A S NÍM STOVKY LIDÍ  
DORAZIL DO VIZOVIC
I přesto, že se letošní Svatomartinský trh uskutečnil netradičně v neděli 11. 11. 2018, našlo si 
cestu na vizovické náměstí stovky lidí. Ten byl, stejně jako v několika předchozích letech, pořádán 
pod záštitou ministra zemědělství.

Počasí bylo ideální, Svatý Martin 
přijel, vína a regionálních výrob-
ků bylo požehnaně a muzika hrá-

la výborně. Prostě 8. ročník se vydařil. 
Už od půl deváté byly připraveny 
stánky plné regionálních výrobků. 
Bylo možné nakoupit kromě obvyk-
lých pochoutek, jako jsou frgály, do-
mácí uzeniny, čokoláda nebo med, 
také novinky, mezi které patří mléčný 
karamel, fairtradové výrobky, čerstvý 
mošt, nebo kozí sýry z Farmy Tomšíč-
kovi. 

Po celé dopoledne zpříjemňovala at-
mosféru Svatomartinského trhu cim-
bálová muzika Denica ze Zlína. Pro 
děti byla připravena řemeslná dílnič-
ka, kde si děti mohly nazdobit papí-
rového koně a připravit vlastní směs 
vloček s ovocem pro chladná rána. 
Dospělí pak měli možnost získat spe-
ciální svatomartinskou tašku, ve které 
si mohli odnést všechny nakoupené 
produky.
S blížící se půl jedenáctou se oči pří-
tomných netrpělivě obracely směrem 

k ulici, kudy Martin pravidelně přijíž-
dí. Než se k nim však dostal, pozdravil 
ještě obyvatele domu s pečovatelskou 
službou. Tito senioři se na náměstí 
nemohli dostavit, o to větší však byla 
jejich upřímná radost z pohledu na 
koně se sv. Martinem. Poté se dočkali 
i ostatní návštěvníci trhu, když tento 
světec dorazil i s mladými víny na ná-
městí. Zde po uvítacím projevu pana 
ředitele Mgr. Petra Žůrka z pořádající 
MAS Vizovicko a Slušovicko požehnal 
místní farář p. Vít Hlavica Svatomar-
tinské víno. Následně děti z Biofarmy 
Březová v čele s vedoucí tamních jez-
deckých kroužků Michaelou Bičovou 
zahrály scénu z křesťanské legendy, ve 
které se rozdělil sv. Martin s žebrákem  
o svůj plášť. Na závěr byla také mož-
nost vyfotografovat se se sv. Marti-
nem a jeho koněm. Během trhu probí-
hala propagace MAS a jejich projektů. 
Zejména pak Místního akčního plánu 
vzdělávaní a Komunitního plánování 
sociálních služeb. Za vyplnění dotazní-
ku pak účastníci dostali drobné dárky.
Pořadatelé děkují Městu Vizovice a 
všem, bez nichž by se trh nemohl 
uskutečnit, a kteří se postarali o jeho 
hladký průběh. Velký dík patří také li-
dem, kteří akci navštívili a již teď se tě-
šíme, že se za rok při stejné příležitosti 
setkáme znovu.
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DOTEKU BYL PŘEDÁN 
NOVÝ AUTOMOBIL
Během měsíce března došlo za přítomnosti zástupců 
společnosti Dotek, z.ú., DOBE-CAR a MAS VaS k pře-
dání nového vozu Škoda Fabia. Dotek na jeho finan-
cování získal 70% dotaci z programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Automobil bude využíván za 
účelem přepravy pracovníků společnosti za klien-
ty nebo pro zajištění kontaktu klientů se sociálním 
prostředím (návštěva lékaře, úřadu, obchodu, atd.). 
Pořízení auta tak přispěje k tomu, aby klienti mohli 
setrvat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle.

2. VÝZVA MAS V PRV
Dne 9. 1. 2018 byla vyhlášena v pořadí druhá výzva MAS 
v Programu rozvoje venkova. Během příjmu žádostí, který 
probíhal od 16. 1. do 6. 2. 2018, bylo do 3 Fichí podáno  
celkem 13 projektů. Na základě hodnocení Výběrové komise 
rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 12. 3. 2018,  
že  v 2. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo celkem  
11 žádostí s celkovou výší požadované dotace 4 308 764  
Kč. 
V rámci 2. výzvy byly vyhlášeny následující fiche:
• F1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby (aloka-

ce cca 3 250 000 Kč)
• F2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh (alokace cca 260 000 Kč)
• F4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje míst-

ních podniků a služeb a uvádění produktů na trh –
nezemědělské činnosti (alokace cca 860 000 Kč)

NOVÉ MOŽNOSTI DOTACÍ PŘES MAS
MAS Vizovicko a Slušovicko využila možnosti rozší-

řit svou strategii CLLD o další programový rámec. 
MAS tak bude mít nově možnost vyhlašovat výzvy 

i v rámci Operačního programu životní prostředí a to 
ve specifických cílech 4.3. - Posílení přirozené funkce kra-
jiny a 4.4. - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Konkrétně 
se bude jednat o opatření: Revitalizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně, Protierozní opatření a Realizace ÚSES. 
Vyhlášení výzvy se předpokládá v únoru 2019. Ale již nyní 
probíhá sběr a konzultace projektových záměrů. Celkem 
je na projekty žadatelů připraveno cca 10 mil. Kč, přičemž 
výše podpory může dosahovat až 100 % celkových způso-
bilých výdajů. 

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

Modernizace farmy 1 700 000

Nákup lučních bran 1 60 000

Modernizace farmy v Kašavě 1 193 624

Investice do pastevního areálu 1 284 400

Nákup - Lis na kulaté balíky 1 288 585

Stroj na přísev luk 1 300 000

Paseme na Chrastěšově 1 348 646

Nová síla do Bratřejov 1 894 000

Sila na jadrná krmiva 1 288 000

Navýšení kapacity 6 ks kvasných
nerezových tanků 2 263 429

Inovace ve výrobě nábytku 4 643 752

Název projektu Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

BOXPALETY na sklizeň do švestk-
ového sadu Vizovice 1 300 000

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Konzultace projektů IROP
Ing. Pavel Elšík
tel: 605462078

email: pavel.elsik@masvas.cz

Konzultace projektů PRV
Ing. Ondřej Štach

tel: 732 688 651
email: ondrej.stach@masvas.cz
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MAS VYHLÁSILA VÝZVY V INTEGROVANÉM 
REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

1. výzva - Rozvoj komunitních center
První  výzva MAS, která byla vyhlášena v rámci IROP, byla zaměřena na podporu rozvoje komunitních center. Žadatelé 
mohou podávat projekty, které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí objektů vhodných k setkávání členů komunity a 
k realizaci  sociálních, vzdělávacích, volnočasových aktivit nebo kulturních a zájmových akcí. 

• příjem žádostí: od 24. 8. 2018 do 12:00 do 31. 12. 2018 do 12:00

• alokace: 2 223 750 Kč

• výše podpory: 95%

• limity způsobilých výdajů: min. 500 000 Kč max. 2 223 750 Kč 

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních 
center.

2. výzva - Vzdělávání
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se zá-
jmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Budou podpořeny projekty zaměřené například na zřízení či 
rekonstrukci odborných učeben, budování bezbariérovosti nebo zlepšení připojení k internetu.

• příjem žádostí: od 7. 11. 2018 do 12:00 do 31. 3. 2019 do 12:00

• alokace: 4 892 000 Kč

• výše podpory: 95%

• limity způsobilých výdajů: min. 300 000 Kč max. 1 500 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 2. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání.

TÝM MAS SE ROZROSTL A PŘESTĚHOVAL 
DO NOVÝCH KANCELÁŘÍ
Zhruba v polovině roku se MAS přestěhovala do nových kanceláří. Zázemí pro pracovníky MAS se nyní nachází ve Vizo-
vicích (Masarykovo nám. 650) v prvním patře nad restaurací RETRO. K dispozici jsou tři kanceláře, kuchyň, toaleta a malá 
zasedácí místnost. 
V souvislosti s realizací projektu MAP II Naše škola - naše radost, se rozšířily řady MAS o dva nové kolegy. Na pozici 
implementačního manažera MAP nastoupila Alena Rasochová, která bude mít na starosti především naplňování aktivit 
škol ve vybraných klíčových oblastech. Post IT pracovníka obsadil Petr Hába, který bude k dispozici školám při řešení 
problémů s IT vybavením.
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OBEC BRATŘEJOV
V rámci projektu byly vytvořeny 3 místa pasivního odpočinku. Ta jsou tvoře-
na dřevěným přístřeškem se stolem a lavičkami a odpadkovým košem. Jejich 
vzhled je navržen tak, aby zapadaly do prostředí, ve kterém jsou umístěny. 
Místa jsou veřejně přístupná a je možné je navštěvovat  bez omezení.
Celkové výdaje: 120 516 Kč | Výše dotace: 84 361 Kč

OBEC UBLO
Předmětem dotace byla oprava vnějších i vnitřích stěn a podlah v hasičské 
zbrojnici. Na vnější straně byla obnovena omítka, provedena nová izolace, aby 
se zamezilo opětovnému zatékání a byla položena nová dlažba. Vnitřní stěny 
byly zbaveny nesoudržné omítky, praskliny a spáry byly vyčištěny a nanesena 
nová omítka s penetrací. Původní podlaha byla vybourána a nahrazena novou.
Celkové výdaje: 457 154 Kč | Výše dotace: 317 568 Kč

OBEC VESELÁ
Předmětem projektu byla oprava hasičské zbrojnice, která se nachází ve středu 
obce Veselá, v těsné blízkosti zastávky linkové veřejné autobusové dopravy  
a MŠ a ZŠ Veselá. Konkrétně byla provedena oprava omítek a stropů (od-
stranění olejových maleb, provedení opravy omítek, oprava stávajících stropů) 
a oprava podlah místností 
Celkové výdaje: 315 619 Kč | Výše dotace: 220 933 Kč

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z MZE
Celkem 8 žadatelů využilo možnost podat projekt do dotačního titulu Údržba a obnova kulturních  
a venkovských prvků, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Všechny žádosti uspěly a tak moh-
ly být na území vizovicka a slušovicka opraveny 2 hřbitovní zdi, 2 hasičské zbrojnice, 2 kříže, 
1 vstupní dveře kostela a vybudování 6 míst pasovního odpočinku.

OBEC HVOZDNÁ
Předmětem projektu byla oprava 2 křížů v obci Hvozdná, které se nachází u 
kostela Všech svatých a na hřbitově. V rámci restaurování proběhla u obou 
památek oprava základu pod památkami, čištění, injektáž prasklin, plastické  
a barevné retuše, zlacení kamene a osazení na nově zhotovený základ.
Celkové výdaje: 350 000 Kč | Výše dotace: 245 000 Kč

ŘKF HVOZDNÁ
Realizací projektů došlo k opravě vstupních dveří v kostele Všech svatých ve 
Hvozdné. Na základě konzultace s odborníky byly však dveře vyměněny za 
nové, které mají tytéž vzhledové i funkční vlastnosti. Dveře jsou vyrobeny  
z dubu a jsou tvořeny 6 dřevěnými výplněmy.
Celkové výdaje: 78 650 Kč | Výše dotace: 55 055 Kč
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OBEC VESELÁ
Díky dotaci vznikla v obci Veselá 3 místa pasivního odpočinku. Na dvou mís-
tech byl vybudován dřevěný přístřešek se sedlovou střechou z modřínového 
šindele. Přístřešek tvoří jeden celek se stolem a dvěma lavičkami. Třetí odpo-
činkové místo má podobu altánu obloženého do výšky 1m dřevěnými laťemi 
se střechou z modřínového šindele.
Celkové výdaje: 313 252 Kč | Výše dotace: 163 386 Kč

MĚSTO VIZOVICE
V rámci projektu došlo k opravě hřbitovní zdi, umístěné v severovýchodní části 
hřbitova ve Vizovicích. Zídka o délce 8,65 m byla narušena několika výraznými 
prasklinami a vrchní část byla mírně nakloněna. Z toho důvodu došlo k jejímu 
částečnému rozebrání a následnému vystavění. 
Celkové výdaje: 114 086 Kč | Výše dotace: 79 760 Kč

MĚSTO SLUŠOVICE
Předmětem projektu byla oprava hřbitovní zdi ve Slušovicích (severní, východní 
a jižní část). Konkrétně došlo k rekonstrukci opěrných zdí, které byly v někte-
rých částech silně poškozené. Dále také k opravě železobetonových krycích de-
sek. Realizace byla provedena ve stejném provedení, rozměrech i materiálech 
jako původní zeď.
Celkové výdaje: 1 876 172 Kč | Výše dotace: 700 000 Kč

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB NA VIZOVICKU A SLUŠOVICKU
Jsme v polovině doby realizace 

projektu Podpora procesu komu-
nitního plánování sociálních slu-

žeb na Vizovicku a Slušovicku, který je 
financován z OP Zaměstnanost. Tento 
projekt realizuje MAS Vizovicko a Slu-
šovicko a město Vizovice je jeho part-
nerem.
Účastníci projektu byli dle jejich zájmu 
nanominování do řídící skupiny a pra-
covních skupin. Pracovní skupiny byly 
rozděleny na seniory a zdravotně po-
stižené, rodiny s dětmi a osoby ohro-
žené sociálním vyloučením.
V rámci projektu byly realizovány 2 
veřejná setkání a 2 vzdělávací semi-
náře. Cílem prvního setkání bylo se-
známit širokou veřejnost se záměrem 
projektu, ale také s významem a smys-

lem komunitního plánování. Účastníci 
setkání také hlasovali o nejlepší Logo 
projektu Komunitního plánování soci-
álních služeb. Do výtvarné soutěže se 
zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemi-
na.
Uskutečnili se dva semináře s téma-
ty: Principy a cíle komunitního plá-
nování a Monitoring výstupů komu-
nitního plánování sociálních služeb a 
jeho evaluaci. Pro účastníky semináře 
byla připravena detailní prezentace 
a studijní opora. Absolventi obdrželi 
osvědčení o absolvování semináře.
Dne 21. listopadu 2018 se uskutečnilo 
v prostorách Komunitního centra ve 
Vizovicích 2. Veřejné setkání. Na začát-
ku setkání informovala koordinátorka 
projektu Ing. Marie Ponížilova zúčast-

něné o průběhu 
realizace projektu. 
Vyzdvihla nabídku 
možného vyjádře-

ní názoru prostřednictvím dotazníku 
ke kvalitě života v obcích Vizovicka a 
Slušovicka a také oznámila spuštění 
stránky www.kpssvizovice.cz, která 
bude obsahovat katalog sociálních 
služeb a již teď je přesměrována na 
nejdůležitější informace o projektu.
Nedílnou součástí setkání byla také 
prezentace jednotlivých poskytova-
telů sociálních služeb, které nabízejí 
služby na území ORP Vizovice, tedy na 
Vizovicku a Slušovicku. 
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PODPORA ŠKOL POKRAČUJE MAPEM II
Projekt Místní akční plán rozvo-

je vzdělávání s názvem Naše 
škola – naše radost byl dne 31. 

3. 2018 ukončen. Během dvou let 
jeho realizace jsme ve spolupráci s 
řediteli škol a jejich zřizovateli vy-
pracovali dokument, který popisuje 
aktuální stav školství a vzdělávání na 
území Vizovicka a Slušovicka, vytipo-
vali a zpracovali plán činností, kte-
ré jsou pro rozvoj území prioritní,  
a které je třeba podporovat v násle-
dujících letech. Mimo tyto výstupy 
jsme se snažili podporovat zvyšování 
znalostí a dovedností pedagogických 
pracovníků a dalších osob působících 
ve vzdělávání. Za dva roky jsme zorga-
nizovali pro zapojené subjekty:

• 14 seminářů a workshopů za-
měřených např. na polytechniku, 
experimenty v matematice, pro-
blémové chování dětí, spolupráci  
s rodiči apod.

• 2 výjezdní vzdělávací exkurze 
do škol v okolí Litovle a Dřevo-
hostic

• 18 programů pro děti z MŠ  
a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ, zamě-
řených na inkluzi, do kterých se 
zapojilo 260 dětí a 20 učitelů

• 7 kurzů předlékařské první po-
moci, kterých se zúčastnilo více 
než 80 pedagogických pracovníků  
a dobrovolníků pracujících  
s dětmi a mládeží

Vzhledem k tomu, 
že projekt byl po 
všech stránkách 
úspěšný a pomohl 
definovat oblasti, 
které vyžadující 
další zlepšení, byl 

zahájen navazjící projekt Naše ško-
la – naše radost II, který je realizován 
od 1. 5. 2018 až do 30. 4. 2022. Ten-
to projekt bude zaměřen na poža-
dovaná témata vzdělávacích institucí 
- polytechnickou výchovu, čtenářskou  
a matematickou gramotnost, infor-
mační a komunikační technologie 
apod. Více informací naleznete na 
www.masvas.cz, sekce Projekty MAS.

Od září jsme v projektu Místní akční plán ve vzdělávání 
(MAP II.)  začali s naplňováním tzv. implementačních 
aktivit. Podařilo se nám vytvořit čtyři pracovní skupiny 

– pro podporu čtenářské gramotnosti, pro podporu matem-
atické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání  
a finanční skupinu. Členové všech pracovních skupin se již 
2x potkali na svých jednáních. 
V oblasti polytechnického vzdělávání dětí 
v mateřských školách a prvních ročnících 
základních škol, jsme se dohodli na spo-
lupráci s projektem Malé technické univer-
zity.  V letošním školním roce mají školy  
a školky možnost využít 3 z celkové nabíd-
ky 12 lekcí. Děti si v rámci tohoto progra-
mu mohou hravou formou vyzkoušet jaké 
je to být např. projektantem, stavitelem 
mostů, stavitelem věží nebo energetikem. 
Některé školy a školky již mají za sebou 
první lekce. V následujících letech budou 
mít možnost si objednat další. 
Pro naše pedagogy připravujeme začát-
kem února celodenní seminář na téma 
matematické a čtenářské gramotnosti. Ve 
stadiu příprav je také dvoudenní exkurze, 
jehož součástí bude i workshop na téma 
“Komunikace školy a rodiny”. Pro nemoc 
lektorky  PhDr. Lidmily Pekařové byl od-

ložen její workshop se zaměřením na “Tresty a odměny, 
sociální a citové týrání dětí” z 19. listopadu 2018 na 8.dub-
na 2019. 
Dr. Pekařová je vyhlášenou psycholožkou a odbornicí  
v oblasti poradenství pro rodiny a výchovu dětí, proto v lis-
topadu 2019 připravujeme pro rodiče  přednášku na téma 
“Rodičovství nové doby”.
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POMÁHÁME ŠKOLÁM SE ROZVÍJET
Jistě jste si všimli, že na nástěnkách některých škol visí plakát, že škola realizuje projekt financovaný Operačním pro-

gramem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). V mnoha případech se shoduje i jedno klíčové slovo v názvu 
projektu - šablony. Tento zvláštní název je odvozen od způsobu volby aktivit pro jednotlivé projekty. Předem defino-

vané aktivity, tedy šablony, si škola jen vybírá ze seznamu a nemusí složitě popisovat co v dané aktivitě bude dělat, jaké 
řeší problémy a jaké jsou výstupy – vše je stanoveno a předvyplněno. V rámci tohoto projektu lze podporovat pouze 
měkké aktivity (školení, sdílení zkušeností, nový zaměstnanec, doučování žáků, projektové dny, pořízení notebooků 
aj.), nelze však pořizovat majetek nad 40 000,-. Každá šablona má svoji stanovenou cenu, např. osmihodinové školení 
je ohodnoceno 3480,- nebo poloviční úvazek školního psychologa ve výši 29 355,-, čímž se škole postupně navyšuje 
rozpočet projektu. Tyto částky jsou určeny na pokrytí nákladů, avšak škola je nemusí k dosažení výstupu vyčerpat celé. 
Tím jí vznikají postupně zůstatky, za které může nakupovat drobné vybavení, např. tonery, pastelky, knížky, pomůcky aj. 
Velkou výhodou je, že každá škola, která o šablony požádá, své finanční dotační prostředky skutečně dostane, a to ve 
100% výši celkových nákladů.
Co MAS VaS školám zcela zdarma nabízí?

• pomoc s výběrem vhodných šablon

• provedení celým procesem získání dotace a vyplňování průběžných půlročních zpráv

• konzultaci výběru dodavatelů a poskytovatelů služeb

• pomoc při vyplňování dokumentů dokládající realizaci aktivit aj.

MAS VaS začala školám pomáhat již v roce 2016, kdy byla vyhlášena první výzva. Všechny čtyři projekty, které MAS 
pomáhala metodicky vést, byly v roce 2018 ukončeny a podány poslední závěrečné zprávy o realizaci. Důvodem poměrně 
nízkého zájmu škol byl fakt, že minimální výše projektu byla stanovena na 200 000,-, na což malé školy nedokázaly real-
isticky zvolenými počty šablon dosáhnout.
Dne 28. února 2018 byla vyhlášena druhá výzva, která je otevřena až do 28. června 2019 a minimální výše projektu je 
stanovena na 100 000,-. Do konce listopadu MAS pomohla již pěti školám, které mají vydaný právní akt (některé mají 
již peníze na účtech) v celkové výši cca 3 670 tis Kč. Do konce prosince mají ve spolupráci s MAS zamýšleno podat svoje 
žádosti o dotaci ještě minimálně dvě školy.  
V případě, že máte zájem se o šablonách dozvědět více, kontaktujte Ing. Renatu Bednářovou prostřednictvím emailu 
renata.bednarova@masvas.cz.

MAS SE PREZENTOVALA NA JARMARKU 
MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
V sobotu 1. 12. proběhl tradiční jarmark Mikroregionu 
Slušovicko. Akce, která se každoročně koná ve Slušo-
vicích a na které spolupracují všichni starostové mi-
kroregionu se každým rokem těší velké oblibě. A ne 
jinak tomu bylo letos. Jarmark nabízí široký sortiment 
zboží s vánoční tématikou, ukázky lidových řemesel a 
hlavně výborné zabíjačkové speciality. Jeden z mnoha 

stánků patřil i naší MAS. V něm se návštěvníci moh-
li dozvědět o činnosti a fungování MASky, zjistit na 
jakých projektech pracujeme, odnést si propagační 
materiály nebo se prostřednictvím dotazníku vyjádřit 
ke kvalitě života ve své obci. Velice tímto děkujeme za 
nabídnutou možnost prezentace a také všem, kteří se 
u našeho stánku zastavili.
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ŽADATELÉ Z 1. VÝZVY PRV MAJÍ DOTACE NA 
SVÝCH ÚČTECH
V letošním roce také proběhly fyzické kontroly u všech 5 projektů, které byly podpořeny v 1. výzvě MAS v Programu 

rozvoje venkova. Tyto kontroly jsou nezbytné k tomu, aby žadatelům mohla být vyplacena požadovaná dotace. 
Všem žadatelům tedy již byly finanční prostředky připsány na jejich účty. Celkově byly v rámci 1. výzvy proplaceny 

dotace ve výši 1 507 712 Kč.


