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Úvodní slovo

Milé čtenářky a vážení čtenáři,
otevíráte výroční zprávu za rok 2018. Naše ne-
zisková organizace vstoupila do jedenáctého 
roku své existence. Rok 2018 můžeme právem 
nazvat rokem velké dynamiky a rozvoje MAS. 
Naplno se nám rozjelo plánovací období 2014-
2020. Daří se vyhlašování výzev, administra-
ce projektů, kontroly a monitoring. Důležitým 
organizačním krokem bylo přestěhování vět-
šiny aktivit do nových prostor nad restaurací  
RETRO ve Vizovicích. Přijali jsme dva nové ko-
legy na realizaci Místního akčního plánu vzdě-
lávání.Rozšiřuje se také naše partnerská zá-
kladna. Zároveň jsme podstatně navýšili počet 
spolupracovníků a také dobrovolníků. Rozšířili 
jsme naši strategii a naše portfolio o aktivity pro 
životní prostředí a získali jsme na to 10 milio-
nů korun. Pokud budeme v této oblasti úspěšní, 

rozpočet může být dále navýšen. Naším úkolem 
a snahou je pomáhat rozvoji našeho regionu. 
Díky znalosti místního prostředí umíme vytvářet 
sítě kontaktů, propojovat společné zájmy, po-
máhat řešit společné problémy, poskytovat do-
tační a projektové poradenství, propagovat naše 
území. Naše činnost je financována především 
z dotačních prostředků evropských i národních, 
pomáhá nám i Zlínský kraj, a také naši členové. 
Máme i vlastní doplňkovou činnost.
A co nás nejvíce těší? 
Asi vědomí, že většina aktivit a projektů, které 
přispívají ke kvalitě našeho života, by bez nás 
nikdo na Vizovicku a Slušovicku nerealizoval.  
Přejeme mnoho osobních úspěchů.

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel společnosti  
a tým MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s
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Základní informace o MAS
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé  
a veřejné sféry, které spolupracuje na rozvoji venkova a zemědělství, působící na území Vizovicka a Slušovicka.  
MAS je nezisková organizace využívající metodu LEADER (CLLD), jejímž cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, 
podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také udržitelného rozvoje v daném území.
Zakladateli jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko a Mikroregion Vizovicko.

Název organizace MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Sídlo Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČ 270 56 660
Právní forma Obecně prospěšná společnost

Zapsáno 5. listopadu 2013 u Krajského soudu Brno, od-
bor O spisová vložka 650

Číslo účtu 1420087389/0800
Email info@masvas.cz
Internetové stránky www.masvas.cz
Telefon 777 304 299

Kancelář	MAS
V polovině roku se MAS přestěhovala do nových kanceláří. Zázemí 
pro pracovníky se nyní nachází ve Vizovicích (Masarykovo nám. 650) 
v prvním patře nad restaurací RETRO. K dispozici jsou tři kanceláře, 
kuchyň, toaleta a malá zasedácí místnost. Kancelář v budově MěÚ 
ve Vizovicích využíváme především při konzultacích se zemědělci  
v době vyhlášení výzev.
V průběhu roku se také rozšířily řady MAS  o dva nové pracovníky.  
O chod kanceláře MAS, realizaci, administraci a udržitelnost pro-
jektů, konzultace, pořádání akcí či prezentaci společnosti se tak  
v roce 2018 staralo 8 pracovníků zaměstnaných v hlavním pracov-
ním poměru.

 ● Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
 ● Ing. Pavel Elšík
 ● Ing. Ondřej Štach
 ● Ing. Renata Bednářová
 ● Bc. Matěj Pluhař
 ● Ing. Marie Ponížilová
 ● Bc. Alena Rasochová
 ● Petr Hába

Kromě tohoto týmu  se na dalších aktivitách souvisejících s fungováním 
MAS podíleli zaměstnanci, se kterými jsou uzavřeny dohody o prove-
dení práce. Jednalo se například o členy pracovních skupin, které se  
setkáváji v rámci projektů Místní akční plán Naše škola - naše ra-
dost  a Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 
na Vizovicku a Slušovicku.
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Územní působnost
MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území dva-
ceti obcí, jejichž katastrální území se rozkládá  
na 176 km2. Toto území se nachází severovýchod-
ním směrem od krajského města Zlín a je shodné  
s územím dvou mikroregionů – Slušovicko a Vizo-
vicko, přičemž zasahuje i do obce Vlčková. 
Administrativně oblast náleží do regionu NUTS II 
Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, LAU I okres 
Zlín a převážně do spádového území obce s rozšíře-
nou působností Vizovice.
Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 800 oby-
vatel) a Slušovice (2 980 obyvatel), které se podí-
lejí téměř 40 % na celkovém počtu obyvatel. Hra-
nici 1000 obyvatel dnes překračuje šest obcí MAS 
– Hvozdná, Slušovice, Trnava, Vizovice, Všemina  
a Zádveřice-Raková. Na území se dále nachází dal-
ších 14 obcí, v mnohých z nich najdeme činné spol-
ky nebo sbory dobrovolných hasičů. 

Název obce Počet obyvatel
k 1. 1. 2019

Bratřejov 762
Březová 516
Dešná 216
Hrobice 465
Hvozdná 1 286
Jasenná 967
Kašava 924
Lhotsko 275
Lutonina 412
Neubuz 457

Ostrata 409
Podkopná Lhota 331
Slušovice 2 980
Trnava 1166
Ublo 302
Veselá 832
Vizovice 4 800
Vlčková 414
Všemina 1 134
Zádveřice – Raková 1 456
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Partnerská základna
Ke dni 31. 12. 2018 měla místní akční skupina 67 partnerů. V roce 2018 dva partneři přistoupili do MAS. Jednalo  
se o firmu PKN nábytek, , s.r.o. a pana Jiřího Kučeru (podnikatelský sektor).

Partnerská základna je rozdělena do tří sektorů: 
 ● neziskový - 22 členů
 ● veřejný - 20 členů
 ● soukromý - 25 členů

Partneři byli dále kvůli procesu standardizace MAS rozděleni do pěti tzv. zájmových skupin: 
 ● církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor - 14 členů
 ● SDH a sportovní sektor - 8 členů
 ● mikroregiony a obce - 20 členů
 ● podnikatelský sektor - 9 členů
 ● zemědělský sektor a ostatní - 16 členů

Organizační	struktura
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. využívá k zabezpečení své činnosti následující orgány:

 ● Správní rada – rozhodovací orgán společnosti, tvoří ji 9 členů
 ● Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti, tvoří ji minimálně 3 členové
 ● Ředitel – statutární orgán společnosti, fyzická osoba
 ● Organizační jednotka Místní akční skupina – podporuje vznik a rozvoj partnerství místních subjektů –  

veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Koordinuje Komunitně vedený místní rozvoj realizovaný 
na základě SCLLD. Provádí činnosti v oblasti strategického plánování, nástroje CLLD a LEADER. Činnosti 
spojené s příjmem, výběrem, kontrolou, administrací monitoringem a evaluací projektů.  Na rozhodovací 
úrovni veřejný sektor, ani žádná z jednotli-
vých zájmových skupin nepředstavuje 49 % 
hlasovacích práv. Orgány místní akční sku-
piny: 

 ● Valná hromada – nejvyšší orgán 
místní akční skupiny, tvoří ji všichni 
členové

 ● Programový výbor – rozhodovací 
orgán místní akční skupiny, tvoří jej  
z Valné hromady volení zástupci členů 
místní akční skupiny, má miminálně  
7 členů

 ● Výběrová komise - hodnotí a bodu-
je předložené projekty podle schvá-
lených kritérií a bodovacích tabulek 
a navrhuje jejich pořadí dle přínosu 
projektů k naplňování záměrů a cílů 
SCLLD, má minimálně 5 členů

 ● Monitorovací výbor – kontrolní orgán 
místní akční skupiny, má minimálně  
3 členy
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Složení orgánů MAS (k 31. 12. 2018)

Programový výbor
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO
RUDOLF JELÍNEK, a.s. Martin Déva Soukromý PS
ČCE Zádveřice - Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ
SDH Veselá Roman Krajíček Neziskový SSS
Jiří Kučera Jiří Kučera Soukromý PS
Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO
Obec Neubuz Renata Zábojníková Veřejný MO

Monitorovací výbor
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

Obec Kašava Josef Jarcovják Veřejný MO
Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO
Junák – svaz skautů a skautek 
ČR,  18. středisko Slušovice Radomír Švihel Neziskový SSS

Výběrová komise
ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

NMB Vizovice Zdeňka Vlčková Neziskový CSVZ
Obec Zádveřice - Raková Radovan Karola Veřejný MO
Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO
Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ
Ezop reklamní agentura s.r.o. Darina Uhříková Soukromý PS
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Správní rada
ČLEN SR SEKTOR

Roman Krajíček Neziskový
Miloš Vavrečka Neziskový
Jaroslav Burkart Neziskový
Daniel Juřík Veřejný
Petr Číž Veřejný
Richard Zicha Veřejný
Karel Pilčík Soukromý
Martin Déva Soukromý
Petr Slovák Soukromý

Dozorčí rada
ČLEN DR SEKTOR

Petr Hradecký Veřejný
Martin Kašpárek Soukromý
Martin Vávra Neziskový

Složení orgánů společnosti (k 31. 12. 2018)
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Činnost	MAS	v	roce	2018

Program rozvoje venkova
V rámci Programu rozvoje venkova byly do konce roku 2018 vyhlášeny 2 výzvy, ve kterých získali úspěšné projekty 
celkovou dotaci ve výši 5 772 148 Kč. MAS se tak podařilo vyčerpat více než 50% alokace. Zároveň se MAS podařilo 
splnit podmínku vytvoření 1 pracovního místa. Plnění alokace znázorňuje následující tabulka.

Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje
Během roku 2018 vyhlásila MAS 3 výzvy v rámci dvou operačních programů. Ve dvou případech se jednalo o výzvy 
z Integrovaného regionálního operačního programu a jedna výzva byla vyhlášena v rámci Programu rozvoje ven-
kova. Proběhla také změna strategie CLLD, díky které bude mít MAS možnost podporovat projekty z Operačního 
programu životní prostředí.

1. VÝZVA 2. VÝZVA
Fiche 1 1 371 872,00 Kč 3 357 255,00 Kč
Fiche 2 0,00 Kč 263 429,00 Kč
Fiche 4 135 840,00 Kč 643 752,00 Kč
CELKEM 1 507 712,00 Kč 4 264 436,00 Kč
CELKEM 5 772 148 Kč
CELKEM v % 52,28%
CELKEM ALOKACE 11 040 250 Kč

Kontrola projektů podpořených z 1. výzvy PRV
V roce 2018 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 ža-
datelům tedy již byly finanční prostředky připsány na jejich účty. Celkově byly v rámci 1. výzvy proplaceny dotace  
ve výši 1 507 712 Kč.
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NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO FICHE DOTACE

Modernizace farmy 1 700 000 Kč

Nákup lučních bran 1 60 000 Kč

Modernizace farmy v Kašavě 1 193 624 Kč

Investice do pastevního areálu 1 284 400 Kč

Nákup - Lis na kulaté balíky 1 288 585 Kč

Stroj na přísev luk 1 300 000 Kč

Paseme na Chrastěšově 1 348 646 Kč

Nová síla do Bratřejov 1 894 000 Kč

Sila na jadrná krmiva 1 288 000 Kč

Navýšení kapacity 6 ks kvasných nerezových tanků 2 263 429 Kč

Inovace ve výrobě nábytku 4 643 752 Kč

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Název projektu Číslo Fiche Dotace

BOXPALETY na sklizeň do švestkového sadu Vizovice 1 300 000 Kč

2. výzva Programu rozvoje venkova
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 (alokace 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 místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské 
činnosti (alokace cca 860 000 Kč)
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Operační program životní prostředí
MAS Vizovicko a Slušovicko využila možnosti rozšířit svou strategii CLLD o další programový rámec. MAS tak 
získala možnost vyhlašovat výzvy i v rámci Operačního programu životní prostředí a to ve specifických cílech 4.3. - 
Posílení přirozené funkce krajiny 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 výzev bylo 
naplánováno na začátek roku 2019. Celkem je na projekty žadatelů připraveno 10 mil. Kč, přičemž výše podpory 
může dosahovat až 100 % celkových způsobilých výdajů.
V souvislosti s přidáním programového rámce OPŽP bylo nutné provést změnu strategie CLLD, který byla podána 
v květnu a ze strany ŘO schválena v měsíci září. Následovalo oslovování potenciálních žadatelů, studium aktu-
alizovaných pravidel a příprava dokumentů pro vyhlášení výzev. Bylo také realizováno výběrové řízení na pozici 
Manažer OPŽP, na kterou byla přijata paní Eva Přehnalová. 

Integrovaný regionální operační program
1. výzva - Rozvoj komunitních center
První výzva MAS, která byla vyhlášena v rámci IROP, byla zaměřena na podporu rozvoje komunitních center.  
Žadatelé mohli podávat projekty, které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí objektů vhodných k setkávání čle-
nů 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

V rámci této výzvy nebyly podány žádné projekty

2. výzva - Vzdělávání
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila byla zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující  
se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Mezi hlavní podporované aktivity patří například zřízení  
či rekonstrukce 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

V této výzvě bylo přijato celkem 5 projektů. 
Mezi další činnnosti, které probíhaly v rámci IROP byla realizace seminářů pro žadatele, příprava na vyhlášení  
3. výzvy, která je zaměřena na aktivity Bezpečnost dopravy a Terminály a parkovací systémy. Konkrétně se jednalo 
o zpracování textu výzvy, kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení. Byla také 
provedena aktualizace Interních postupů IROP.
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Místní akční plán Naše škola - naše radost
Projekt Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání s názvem Naše škola 
– naše radost byl dne 31. 3. 2018 
ukončen. Během dvou let jeho rea-
lizace jsme ve spolupráci s řediteli 
škol a jejich zřizovateli vypracovali 
dokument, který popisuje aktuální 
stav školství a vzdělávání na území 
Vizovicka a Slušovicka, vytipova-
li 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 zvyšo-
vání znalostí a dovedností pedago-
gických pracovníků a dalších osob 
působících ve vzdělávání. Za dva 
roky jsme zorganizovali pro zapoje-
né subjekty:

 ● 14 seminářů a workshopů 
zaměřených např. na polytech-
niku, experimenty v matema-
tice, problémové 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 pracov-
níků a dobrovolníků pracujících  
s dětmi a mládeží

V z h l e d e m  
k tomu, že pro-
jekt byl po 
všech stránkách 
úspěšný a po-
mohl definovat 
oblasti, které vy-

žadující další zlepšení, byl zahájen 
navazující projekt Naše škola – naše 
radost II, který je realizován od 1. 5. 
2018 až do 30. 4. 2022. Tento pro-
jekt bude zaměřen na požadovaná 
témata vzdělávacích institucí - po-
lytechnickou 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 vzdělává-
ní (MAP II.)  začali s naplňováním tzv. implementačních 
aktivit. Podařilo se nám vytvořit čtyři pracovní skupiny – 
pro podporu čtenářské gramotnosti, pro podporu mate-
matické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání  
a finanční skupinu. Členové všech pracovních skupin se 
do konce roku potkali 2x. 
V oblasti polytechnického vzdělávání dětí v mateř-
ských školách a prvních ročnících základních škol, 
jsme se dohodli na spolupráci s projektem Malé tech-
nické univerzity.  V letošním školním roce mají školy  
a školky možnost využít 3 z celkové nabídky 12 lekcí. 
Děti si v rámci tohoto programu 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 na začátek února ce-
lodenní seminář na téma matematické a čtenářské gra-
motnosti. Začali také přípravy na dvoudenní exkurzi, 
jejíž součástí bude i workshop na téma “Komunikace 

školy a rodiny”. Workshop lektorky  PhDr. Lidmily Pe-
kařové, který je zaměřen na “Tresty a odměny, sociál-
ní a citové týrání dětí” byl z listopadu 2018 přesunut  
na duben 2019. 
S Dr. Pekařovou, která je vyhlášenou psycholožkou,  
je připravován další seminář pro rodiče  na téma “Rodi-
čovství nové doby”.
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Animace školských zařízení
Jistě jste si všimli, že na nástěnkách některých škol visí plakát, že škola realizuje projekt financovaný Operačním 
programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). V mnoha případech se shoduje i jedno klíčové slovo v ná-
zvu projektu - šablony. Tento zvláštní název je odvozen od způsobu volby aktivit pro jednotlivé projekty. Předem 
definované 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 3 480,- 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 realisticky zvolenými počty šablon dosáhnout.
Dne 28. února 2018 byla vyhlášena druhá výzva, která byla otevřena až do 28. června 2019 a minimální výše pro-
jektu byla 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.  

Projekt Podpora procesu komunitního 
plánování sociálních služeb na Vizovicku a 
Slušovicku
Od 1. 1. 2018 začala MAS s realizací dvouletého projektu Podpora procesu komu-
nitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, který je financován  
z OP Zaměstnanost, parnerem projektu je město Vizovice a celý projekt je zamě-
řen na území ORP Vizovice. 
Účastníci projektu byli dle jejich zájmu nanominováni do řídící skupiny a pracovních 
skupin. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a zdravotně postižené, rodiny  
s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V rámci projektu byly realizovány 2 veřejná setkání a 2 vzdělávací semináře. Cílem 
prvního setkání bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem projektu, ale také  
s významem a smyslem komunitního plánování. Účastníci setkání také hlasovali o nejlepší Logo projektu Komunit-
ního plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemina.
Uskutečnili se dva semináře s tématy: Principy a cíle komunitního plánování a Monitoring výstupů komunitního 
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 za-
čátku setkání informovala koordinátorka projektu Ing. Marie Ponížilova zúčastněné o průběhu realizace projektu. 
Vyzdvihla nabídku možného vyjádření názoru prostřednictvím dotazníku ke kvalitě života v obcích Vizovicka a Slu-
šovicka 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 poskytovatelů sociálních služeb, které nabízejí služby  
na území ORP Vizovice, tedy na Vizovicku a Slušovicku.
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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 Vizovicko  
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. V obci Hvozdná byla představena kontejnerová pří-
stavba 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 ochut-
návkami regionálních specialit, ukázkou výroby Vizovic-
kého pečiva a sdílení potenciálních projektů spolupráce 
a příkladů 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 Zá-
kladní 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.

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  
organizovala MAS Vršatec. Celá konference byla 

zaměřena na téma Marketing cestovního ruchu. Během 
prezentací se účastníci dozvěděli jak by se měl marke-
ting v cestovním ruchu aplikovat, kde začít a jak postu-
povat, aby se lokalita stala pro návštěvníky atraktivní. 
Dále se seznámili s marketingem území postaveným na 
tradovaných a skutečných historických příbězích nebo  
s moderními produkty v cestovním ruchu. 
Z přednáškového bloku se návštěvníci vydali do terénu. 
První zastávkou bylo letiště v obci Slavnica. Odtud se 
přesunuli do kaštela v Bohnicích, kde proběhla ochut-
návka 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 vzdě-
lávací exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc, kte-
rou organizovala MAS Kopaničiarský region. Celá akce 
se věnovala tématu Spolupráce s podporou Evropské 
unie. Teoretická část byla věnována přeshraničnímu 
programu Interreg V-A SR – ČR, projektům spolupráce 
v PRV 2014 – 2020 a méně známým evropským progra-
mům jako například DANUBE, Horizon 2020, Evropa pro 
občany, Kreativní Evropa a další. 

V rámci praktické části  proběhly ukázky realizovaných 
projektů. Nejprve obecní pálenice a moštovna v obci 
Brestovec, dále běžecké a cyklistické stezky a na závěr 
ubytovací zařízení se sadem s původními odrůdami ovo-
ce, který je součástí projektu ovocno – destilátová cesta. 
Došlo také na návštěvu Mohyly M. R. Štefánika, Památ-
né izby Dušana Samuela Jurkoviče nebo turistického  
a informačního centra v Myjavě.
V průběhu projektu byla vytvořena sada propagačních 
publikací a databáze projektových záměrů. Projekt 
umožnil výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova 
mezi jednotlivými partnery, navázání nových kontaktů  
a podpořil další spolupráci.
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Jarmark Mikroregionu 
Slušovicko
Dne 1. 12. proběhl tradiční Adventní jarmark Mikrore-
gionu Slušovicko. Akce, na které spolupracují všichni 
starostové mikroregionu se každým rokem těší velké 
oblibě. 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 mohli dozvědět o čin-
nosti 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 mož-
nost prezentace a také všem, kteří se u našeho stánku 
zastavili.

Propagace MAS
Svatomartinský trh ve Vizovicích
Tradiční akcí MAS je Svatomartinský trh, který byl i letos pořádán pod záštitou ministra zemědělství Miroslava  
Tomana. Stejně jako loni jsme na tuto akci získali i příspěvek od MZe, ze kterého byl zaplacen pronájem prodejních 
stánků, reklamní spot v rádiu a grafický návrh a tisk plakátů a výroba nákupních tašek. Již 8. ročníku se zúčastnilo 
26 prodejců, z nichž 7 bylo na trhu poprvé. O hudební doprovod se postarala CM Denica ze Zlína. Součástí akce byl 
také infostánek MAS, ve kterém probíhala její prezentace a rozdávány propagační materiály. V připravených dílnič-
kách si děti mohly připravit vlastní müsli nebo vytvořit koně svatého Martina. Novinkou bylo také krátké představení 
o legendě o svatém Martinovi. Poděkování patří účastníkům trhu a všem, ktěří se podíleli na jeho přípravě.

Snídaně pro starosty
V předvánočním čase jsem pro naše starosty a mís-
tostarosty uspořádali 1. ročník akce nazvané „Snídaně 
pro starosty“, kde mohli probrat své aktuální problémy, 
povědět si, čím se právě zabývají, a co se jim podařilo. 
Během tohoto neformálního setkání byli informování  
o podmínkách dotačních titulů Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstva zemědělství. Seznámili se také  
s novou možností čerpaní dotací přes MAS v rámci 
Operačního programu životní prostředí. Na závěr pro-
běhla diskuze k připravované výzvě MAS, která bude 
zaměřena na bezpečnost dopravy a vybudování termi-
nálů a parkovacích systémů. Jsme rádi, že tato akce 
měla úspěch a proto v ní bude MAS pokračovat i v dal-
ších letech.
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Další aktivity MAS
 ● Pro naše členy se v průběhu celého roku 

monitorovaly aktuální dotační možnosti  
a pravidelně každý měsíc byl rozesílán tzv. 
Přehled aktuálních výzev.

 ● S měsíční četností byly také orgánům 
MAS (správní rada, programový výbor, 
monitorovací výbor, dozorčí rada) rozesí-
lány newslettery o činnosti zaměstnanců 
MAS.

 ● Aktuální informace byly partnerům a také 
ostatním příznivcům MAS podávány jak 
během osobních či telefonických kon-
zultací, tak prostřednictvím Zpravodaje 
MAS, emailů, zpráv na pravidelně aktualizovaných webových stránkách 
MAS, facebookovém profilu a na Instagramu.

 ● Manažeři také pomáhali členům MAS (nejčastěji obcím) s přípravou 
žádostí o dotaci do evropských, národních či krajských dotačních titulů 
(MZe, MMR, OPŽP, MŽP)

 ● Několika obcím jsme zajišťovali realizaci výběrových řízení na dodavatele v rámci veřejných zakázek.

Příklady úspěšných projektů
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2018 činily 4 733   tis. Kč (v roce 2017 – 2 933 tis Kč). Nejvyšší položkou zůstávají celkové 
osobní náklady, za nimiž následovaly spotřebované služby a nákupy.
Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2018 patřily především výnosy za čerpané dotace, a to ve výši 3 928 tis. Kč  
(v roce 2017 2 505 tis. Kč), následovány tržbami za vlastní výkony, tedy z poskytování služeb.
Celkové výnosy MAS činily 4 913  tis. Kč (v roce 2017 to bylo 3 005 tis. Kč). Výsledek hospodaření po zdanění byl 
180 tis. Kč (oproti roku 2017, kdy to bylo 72 tis. Kč).

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2018 dlouhodobý majetek v hodnotě 326 tis. Kč (před rokem 500 tis. Kč), krátkodobý finanční 
majetek MAS byl 1 561 tis. Kč (před rokem 3 994 tis. Kč). Pasiva MAS byla z velké části tvořena výsledkem hospo-
daření a v menší míře pak vlastním jměním MAS.
Aktiva a pasiva MAS tedy činila 3 213 tis. Kč (před rokem 4 494 tis. Kč). Máme vyrovnaný stav bilance.

Zpráva	o	hospodaření
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Poděkování
Děkujeme za vykonanou práci všem členům a dalším partnerům MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., kteří se podíleli 
na její činnosti a za jejich práci v orgánech. 
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2018 děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství mlá-
daže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Zlínskému kraji, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregio-
nu Slušovicko, Mikroregionu Vizovicko a našim partnerům.

Kontaktní údaje
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČ: 27056660
ID datové schránky: 47c7qrc
Tel.: 777 304 299
Email: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz
Facebook: www.facebook.com/MasVizovickoaSlusovicko


