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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, kolegové a partneři MAS,
otevíráme stránky Výroční zprávy MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s. za rok 2014. Byl to rok, který z pohledu
viditelných a realizovaných projektů stál ve stínu roku předešlého. Byl to také rok, ve kterém jsme byli svědky
mnoha improvizací, oddalování předem slíbených termínů, změn v metodikách i hodnocení a jiných těžkostí.
Některé těžkosti byly způsobeny i opožděním začátku nového plánovacího období.
V roce 2014 se nám toho také mnoho podařilo. Stabilizovali jsme tým kanceláře a všechny orgány Místní
akční skupiny. Podali jsme žádost o standardizaci (máme číslo 30 ze 180). Získali jsme dotaci z OPTP na naši
činnost a strategii. Daří se nám spolupráce s organizacemi zastupujícími zájmy venkova. Máme stabilní růst
členské základny. Daří se nám podpora našich členů při přípravě a realizaci jejich projektů.
Rok 2014 přinesl i zklamání z neúspěchů. Nepodařilo se získat podporu pro venkov v novém PRV pro naše
obce a neziskový sektor, a zůstal zde pouze prostor pro zemědělce a malé podniky. Kultura a kulturní dědictví
bude také mnohem hůře hledat oporu v novém období. Nepodařilo se prosadit přímou účast MAS v OP PIK
a nedostatečně budou využity možnosti MAS i v OP ŽP.
Chci poděkovat všem za spolupráci i za trpělivost. Mnohé plody práce roku 2014 budeme sklízet až v dalších
letech. Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech orgánech naší MAS se vystřídali nebo vyměnili mnozí členové,
chtěli bychom ještě jednou poděkovat za spolupráci i za vstřícnost všem, kteří nám pomáhají.

Petr Žůrek
ředitel MAS VaS
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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MAS
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je společenstvím občanů, neziskových organizací,
soukromé a veřejné sféry, které spolupracují na rozvoji venkova a zemědělství působících na území Vizovicka
a Slušovicka. MAS Vizovicko a Slušovicko je neziskovou organizací využívající metodu LEADER, jejímž cílem je
zlepšit kvalitu života na venkově, podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také podpora udržitelného
rozvoje v daném území.
Z rozhodnutí Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko o.s. se zakladateli MAS Vizovicko
a Slušovicko, o.p.s. staly oba členské mikroregiony, které sdružují takřka všechny obce a reprezentují téměř
všechny občany. Zakladateli tedy jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko a Mikroregion
Vizovicko.

Název organizace
Sídlo
IČ
Právní forma

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice
270 56 660

Číslo účtu

Obecně prospěšná společnost
5. listopadu 2013 u Krajského soudu Brno, odbor
O spisová vložka 650
1420087389/0800

Email

manazer@masvas.cz

Internetové stránky

www.masvas.cz

Telefon

777 304 299

Zapsáno

Kancelář MAS
O chod kanceláře MAS, realizaci, administraci a udržitelnost projektů, konzultace, pořádání akcí či prezentaci
MAS se v roce 2014 starali tři stálí zaměstnanci (s různou výškou úvazků). Mimo nich se na dalších aktivitách
souvisejících s fungováním MAS podílejí zaměstnanci, se kterými jsou uzavřeny dohody o provedení práce
nebo zde pracují v rámci projektu Stáže pro mladé z Fondu dalšího vzdělávání.

Tým MAS
Statutární zástupce - ředitel
Zaměstnanci

Zaměstnanci na DPP

Stážisté
Účetní

Petr Žůrek
Pavel Elšík
Ondřej Štach
Renata Bednářová
Tereza Macková
Marie Ponížilová
Petr Dostál
Marek Smetana
Martin Štach
Lucie Poláchová
Marcela Burkartová (do 30. 9. 2014)
Ilona Klesná (od 1. 10. 2014)
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Územní působnost
MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území 20 obcí, jejichž katastrální území se rozkládá na 176 km2. Toto
území se nachází severovýchodním směrem od krajského města Zlín a je shodné s územím dvou mikroregionů
– Slušovicko a Vizovicko, přičemž zasahuje i do obce Vlčková. Administrativně oblast náleží do regionu NUTS
II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, LAU I okres Zlín, převážně spádové území obce s rozšířenou působností
Vizovice. 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 vzájemně
spolupracovat. Daří se být regionem s příznivým podnikatelským prostředím, multifunkčním zemědělstvím,
lesnictvím 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 informovanost. 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.
Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 698 obyvatel)
a Slušovice (2 917 obyvatel), které se podílejí 39 % na
celkovém počtu obyvatel. Hranici 1000 obyvatel dnes
překračuje šest obcí MAS – Hvozdná, Slušovice, Trnava,
Vizovice, Všemina a Zádveřice-Raková. Na území se dále
nachází dalších 14 obcí, v mnohých z nich najdeme činné
spolky nebo sbory dobrovolných hasičů. Stručný přehled
základních informací o obcích představuje následující
tabulka.
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č.

Název
obce

1.

Bratřejov

774

1 195

2.

Březová

506

265

3.

Dešná

208

216

4.

Hrobice

480

436

5.

Hvozdná

1 219

735

6.

Jasenná

939

1 235

7.

Kašava

908

845

8.

Lhotsko

271

295

9.

Lutonina

418

613

10.

Neubuz

457

542

11.

Ostrata

383

356

12.

Podkopná
Lhota

321

483

13.

Slušovice

2 917

714

14.

Trnava

1 159

1 880

15.

Ublo

277

462

16.

Veselá

816

445

17.

Vizovice

4 698

2 855

18.

Vlčková

396

1 090

19.

Všemina

1 139

1 164

20.

Zádveřice
-Raková

1 450

1 796

19 736

17 622

Celkem

Počet
obyvatel

Rozloha
(ha)

Všemina

Kašava

Hvozdná

Neubuz

Bratřejov

Ostrata

Jasenná

Březová

Lhotsko

Dešná

Lutonina

Hrobice

Ublo

Podkopná
Lhota

Vizovice

Slušovice

ZádveřiceRaková

Trnava

Vlčková

Veselá
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PARTNERSKÁ ZÁKLADNA
Během roku 2014 se stejně jako v roce předešlém zvýšil počet členů o 8 osob/subjektů. Počet tedy
k 31. 12. 2014 čítal 65 partnerů.
Na Valné hromadě dne 28. 2. 2014 byli přijati:


Komunitní škola SOVA (zastoupena Lucií Alexandrou Šebestovou)



SDH Všemina (zastoupen Janem Chovancem)



Petr Jarcovják



Tomáš Martinů



Kateřina Čočková

Následně na Valné hromadě dne 19. 12. rozšířili řady MAS:


René Gargulák



Karel Pilčík; farma Bratřejov



Slušovjánek, z.s

Z MAS vystoupil pan Filip Čech.

Vývoj počtu členů MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v letech 2007 - 2014
Členská základna je rozdělena do tří sektorů (soukromý, neziskový a veřejný) a kvůli procesu standardizace
MAS, která vyžaduje jistou míru transparentnosti a otevřenosti byli členové MAS rozděleni, dle vlastního
výběru, do pěti tzv. zájmových skupin (I. církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor; II. SDH a sportovní
sektor; III. mikroregiony a obce; IV. podnikatelský sektor; V. sektor zemědělský a ostatní).
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Zastoupení partnerů v jednotlivých sektorech:

24 - Soukromý
21 - Neziskový
20 - Veřejný

Grafické vyjádření počtu osob (procent) v jednotlivých sektorech
Zastoupení partnerů v jednotlivých zájmových skupinách

14 - Neziskový sektor - církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní
7 - Neziskový sektor – SDH a sportovní
20 - Veřejný sektor – mikroregiony a obce
8 - Soukromý sektor – podnikatelský
16 - Soukromý sektor – zemědělský a ostatní

Grafické vyjádření počtu osob v jednotlivých zájmových skupinách
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Jmenovitý seznam partnerů v jednotlivých zájmových skupinách.

Forma

Subjekt

Zástupce

Sídlo

NEZISKOVÝ SEKTOR – CÍRKEVNÍ, SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A VZDĚLÁVACÍ
PO

Ochotnický spolek Kašava, o.s.

Štěpán Marcoň

Kašava

PO

Kosmopolitní občanské sdružení hudebníků

Petr Černoch

Kašava

PO

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 18. středisko
Slušovice

Marek Dostál;
Veronika Rybáčková

Březová

PO

39. přední hlídka Royal Rangers v Kašavě

Zdeněk Vlk

Kašava

PO

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic

Antonín Novák

Slušovice

PO

Slušovjánek, z.s.

Marta Hefková

Slušovice

PO

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VITEK,
Středisko NADĚJE o.s. Vizovice

Kateřina Pivoňková

Vizovice

PO

Dotek o.p.s.

Veronika Olejníková

Vizovice

PO

Centrum pro rodinu Vizovice o.s.

Hana Radoňová

Vizovice

PO

Komunitní škola Kašava

Jana Langerová

Kašava

PO

Komunitní škola Sova, o.s.

Lucie Alexandra
Šebestová

Neubuz

Zdeňka Vlčková

Vizovice

Miloš Vavrečka

Zádveřice - Raková

Radmila Včelná

Jasenná

PO
PO
PO

Českomoravská provincie Hospitálského řádu
sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří
Farní sbor Československé církve evangelické v
Zádveřicích - Rakové
Farní sbor Československé církve evangelické v
Jasenné

NEZISKOVÝ SEKTOR – SDH a SPORTOVNÍ
PO

Sbor dobrovolných hasičů Vizovice

Jan Štalmach

Vizovice

PO

Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov

David Schreiber

Bratřejov

PO

Sbor dobrovolných hasičů Veselá

Roman Krajíček

Veselá

PO

Sbor dobrovolných hasičů Březová

Pavel Divila

Březová

PO

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Jan Chovanec

Všemina

PO

Sbor dobrovolných hasičů Neubuz

Stanislav Tomšů

Neubuz

PO

SK Vizovice

Jaroslav Burkart

Vizovice

VEŘEJNÝ SEKTOR - MIKROREGIONY A OBCE
PO

Město Slušovice

Petr Hradecký

Slušovice

PO

Město Vizovice

Silvie Dolanská

Vizovice

PO

Obec Kašava

Josef Jarcovják

Kašava

PO

Obec Vlčková

Pavel Huňa

Vlčková

PO

Obec Březová

Zdeněk Kráčalík

Březová

PO

Obec Dešná

Jaroslav Kopečný

Dešná

PO

Obec Hrobice

František Gajdošík

Hrobice

PO

Obec Hvozdná

Miroslav Válek

Hvozdná

PO

Obec Neubuz

Renata Zábojníková

Neubuz

PO

Obec Ostrata

Miroslav Gargulák

Ostrata
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PO

Obec Podkopná Lhota

Libor Baďura

Podkopná Lhota

PO

Obec Trnava

Marie Bořutová

Trnava

PO

Obec Veselá

Daniel Juřík

Veselá

PO

Obec Všemina

Robert Tomšů

Všemina

PO

Obec Jasenná

Roman Boháč

Jasenná

PO

Obec Lhotsko

Jana Horčicová

Lhotsko

PO

Obec Lutonina

Petr Číž

Lutonina

PO

Obec Ublo

Jaroslav Šimek

Ublo

PO

Obec Zádveřice - Raková

Lubomír Kokeš

Zádveřice - Raková

PO

Obec Bratřejov

Richard Zicha

Bratřejov

SOUKROMÝ SEKTOR - ZEMĚDĚLSKÝ A OSTATNÍ
FOP

Vladimír Matušů

Vladimír Matušů

Všemina

FOP

Pavel Kamenčák

Pavel Kamenčák

Vizovice

FOP

Dušan Matůšů

Dušan Matůšů

Slušovice

FOP

Michaela Bičová

Michaela Bičová

Březová

FOP

Štěpán Macek

Štěpán Macek

Lutonina

FOP

Petr Tomšíček

Petr Tomšíček

Neubuz

FOP

Vladimír Sluštík

Vladimír Sluštík

Kašava

FOP

Roman Pavelka

Roman Pavelka; Eliška
Pavelková

Kašava

FOP

Martin Kašpárek

Martin Kašpárek

Trnava

FOP

Tomáš Martinů

Tomáš Martinů

Všemina

FO

Petr Jarcovják

Petr Jarcovják

Kašava

FO

Kateřina Čočková

Kateřina Čočková

Veselá

FOP

Pavel Černoch

Pavel Černoch

Kašava

PO

MAMIAN, spol. s.r.o.

Jan Švéda

Hrobice

PO

AGRODELTA, s.r.o.

Petr Slovák

Zlín

PO

JASNO, spol. s.r.o.

Jaroslav Šimek

Jasenná

SOUKROMÝ SEKTOR - PODNIKATELSKÝ
PO

REVIKA s.r.o.

Pavel Kadlček

Vizovice

PO

Ezop reklamní agentura s.r.o.

Darina Uhříková

Vizovice

PO

ZLINUX s.r.o.

Jan Špaňhel

Vizovice

PO

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Jiří Koňařík

Vizovice

PO

ROX COMPANX s.r.o.

Roman Kořének

Všemina

PO

Arborea Březová s.r.o.

Jan Divila

Březová

PO

René Gargulák

René Gargulák;
Michaela Garguláková

Kašava

PO

Karel Pilčík

Jiří Vymětal

Bratřejov
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ORGÁNY MAS
V závislosti na podmínkách standardizace MAS, byla vytvořena nová organizační jednotka s názvem Místní
akční skupina (MAS) – jedná se o jednotku, která realizuje SPL /CLLD. Tuto jednotku tvoří:


Valná hromada – nejvyšší orgán organizační jednotky MAS



Programový výbor – rozhodovací orgán organizační jednotky MAS



Výběrová komise – výběrový orgán organizační jednotky MAS



Monitorovací výbor – kontrolní orgán organizační jednotky MAS

Mimo tyto orgány funguje ve Společnosti Správní rada a Dozorčí rada.

Programový výbor

SK Vizovice

Jaroslav Burkart

Neziskový

Zájmová
skupina
SSS

AGRODELTA, s.r.o.

Petr Slovák

Soukromý

ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Jiří Koňařík

Soukromý

PS

ČCE Zádveřice-Raková

Miloš Vavrečka

Neziskový

CSVZ

Obec Veselá

Daniel Juřík

Veřejný

MO

Město Vizovice
Město Slušovice

Silvie Dolanská
Petr Hradecký

Veřejný
Veřejný

MO
MO

Člen MAS

Zastupující osoba

Sektor

Programový výbor se v roce 2014 sešel celkem 4 krát. Z důvodu standardizace došlo v prosinci k volbám do
tohoto orgánu. Obec Hvozdná (zástupce Miroslav Válek) byla nahrazena obcí Veselá (zástupce Daniel Juřík),
SDH Neubuz (zástupce Renata Zábojníková) vystřídala firma RUDOLF JELÍNEK, a.s. zastoupená Jiřím
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Koňaříkem, město Vizovice nově zastupuje Silvie Dolanská a posledním novým členem se stal FS CČE
v Zádveřicích – Rakové (zástupce Miloš Vavrečka), který nahradil ČM provincii Hospitálského řádu sv. Jana z
Boha – Milosrdných bratří (zástupce Zdeňka Vlčková). Stejná obměna proběhla i v rámci Správní rady, která
má až na město Slušovice (zástupce Petr Hradecký) totožné členy jako Programový výbor.

Výběrová komise
Sektor

Zájmová
skupina

Zdeňka Vlčková

Neziskový

CSVZ

Lubomír Kokeš

Veřejný

MO

Obec Hvozdná

Miroslav Válek

Veřejný

MO

ZLINUX s.r.o.

Jan Špaňhel

Soukromý

PS

Ezop reklamní agentura s.r.o.

Darina Uhříková

Soukromý

PS

Člen MAS
ČM provincie Hosp. řádu sv. Jana
z Boha – Milosrdných bratří
Obec Zádveřice-Raková

Zastupující osoba

Celkem dvě zasedání Výběrové komise proběhla v roce 2014, při jednom z nich byla novou předsedkyní
zvolena Zdeňka Vlčková zastupující ČM provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří,
která se stala novým členem namísto Centra pro rodinu Vizovice o.s. (zástupce Miroslava Šonová). Dále byla
obec Jasenná (zástupce Pavel Machovský) nahrazena obcí Zádveřice – Raková (zástupce Lubomír Kokeš)
a obec Veselou (zástupce Daniel Juřík) vystřídala obec Hvozdná (zástupce Miroslav Válek).

Monitorovací výbor

Obec Kašava

Josef Jarcovják

Veřejný

Zájmová
skupina
MO

Petr Tomšíček
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
18. středisko Slušovice

Petr Tomšíček

Soukromý

ZSO

Veronika Rybáčková

Neziskový

SSS

Člen MAS

Zastupující osoba

Sektor

Monitorovací výbor se sešel celkem dvakrát, předsedou byl opětovně zvolen Josef Jarcovják zastupující obec
Kašava. Všem členům bylo prodlouženo funkční období.

Správní rada

Obec Veselá

Daniel Juřík

Veřejný

Zájmová
skupina
MO

Město Vizovice

Silvie Dolanská

Veřejný

MO

RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Jiří Koňařík

Soukromý

PS

SK Vizovice

Jaroslav Burkart

Neziskový

SSS

AGRODELTA, s.r.o.

Petr Slovák

Soukromý

ZSO

ČCE Zádveřice-Raková

Miloš Vavrečka

Neziskový

CSVZ

Člen MAS

Zastupující osoba

Sektor

V roce 2014 proběhly čtyři jednání Správní rady. Jejím předsedou byl zvolen Jaroslav Burkart. Obměna členů
viz. Programový výbor.
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Dozorčí rada

Město Slušovice

Petr Hradecký

Veřejný

Zájmová
skupina
MO

Ing. Štěpán Macek

Štěpán Macek

Soukromý

ZSO

Komunitní škola Kašava

Jana Langerová

Neziskový

CSVZ

Člen MAS

Zastupující osoba

Sektor

Zasedání Dozorčí rady se v uplynulém roce konalo pouze jednou a během tohoto jednání se projednávala
výroční zpráva a účetnictví za rok 2013. Novým členem se stala Komunitní škola Kašava (zástupce Jana
Langerová), která nahradila Dotek o.p.s (zástupce Radomíra Pečeňová).

ČINNOST MAS V ROCE 2014
Realizace SPL
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader „Rozvoj regionu cestou inovací“
vyhlásila dne 20. prosince 2013 7. výzvu k předkládání žádostí. Tyto bylo možné podávat ve 2 FICHích, a to
nejpozději do 31. ledna 2014. Byly přijaty 4 žádosti, z nichž Výběrová komise na svém zasedání dne 28. 2. 2014
vybrala 2 projekty, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Fiche

Název Žadatele

Název projektu

Místo realizace

Dotace (Kč)

1

Obec Všemina

Obnova komunikace v obci Všemina

Všemina

186 700

4

Roman Pavelka

Dovybavení opravny aut v Kašavě

Kašava

95 905

Celkem

282 600

Obnova komunikace v obci Všemina
Předmětem projektu byla obnova stávající komunikace zkvalitňující pohyb a bezpečnost obyvatel v blízkosti
centra a zlepšující dostupnost blízkého okolí v jižní části obce Všemina. Komunikace byla ve velmi
zanedbaném stavu a v minulosti často intenzivně zatěžována pohybem zemědělské a lesní techniky. Celkem
bylo obnovenocca 114 metrů obecní komunikace pokládkou nového asfaltového povrchu. Díky tomu vznikl
bezpečný a bezbariérový přístup k místní části a jejím propojení na střed obce, dále bude lépe dostupná blízká
příroda a lesy. Modernizovaná komunikace usnadní bezpečný a kvalitní pohyb obyvatel. Žádost o proplacení
projektu bude realizována v roce 2015.

Dovybavení opravny aut v Kašavě
Projekt byl zaměřen na dovybavení opravny aut v obci Kašava zakoupením servisního vozíku, testeru na
autobaterie a vybavení dílny novými dílenskými vraty (2 ks). Získáním nového vybavení se zlepšilo
poskytování stávajících služeb a možnost nabídnout služby nové. Projekt tak pomohl k zachování služeb ve
venkovské oblasti a k zajištění konkurenceschopnosti vůči velkým opravnám aut ve městech. Žádost
o proplacení projektu byla podána, ale nebyla doposud proplacena.
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Kontrola projektů ze SZIF
V roce 2014 proběhla kontrola SZIF u 7 projektů, které shrnuje následující tabulka.
Datum
9. 1. 2014

Název projektu

Místo kontroly

Chodník podél místní komunikace

Obec Hrobice

10. 2. 2014

Zkvalitnění zázemí v Orlovně

Orel jednota Vizovice

13. 2. 2014

Firemní sídlo = dobrá vizitka

Arborea

26. 3. 2014

Římskokatolická farnost Slušovice

28. 8. 2014

Obnova Slušovického kostela
Modernizace pícnin. linky na výrobu krmiva a ošetření
travnatých porostů
Modernizace zemědělské techniky

22. 9. 2014

„Nad točnou sa zatočíme“

Obec Vlčková

19. 6. 2014

Štěpán Macek
Vladimír Sluštík
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Projekty spolupráce
Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku
Jediným projektem Spolupráce byl projekt Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku, který byl primárně zaměřen
na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka / Jižní Valašsko. Do
projektu se zapojily 4 MAS, kromě MAS VaS také Luhačovské Zálesí, Ploština a Hornolidečska. Výstupem
tohoto projektu bylo, na území MAS VaS, vybudování dvou cyklopointů v obcích Neubuz a Zádveřice-Raková,
vybavení informačních center ve Vizovicích, Slušovicích a Všemině, fotosoutěž a společenský večer
a v neposlední řadě tvorba nových propagačních materiálů. Žádost o dotaci byla podána již v roce 2012
a žádost o proplacení v průběhu roku 2014. Fyzická kontrola na místě s pracovníky SZIF proběhla začátkem
ledna 2015.
Celkové uznatelné náklady (Kč)

Dotace (Kč)

Žádost o dotaci

339 700

305 730

Žádost o proplacení

339 321

305 388

Projekty z jiných operačních programů a nadací
Fond mikroprojektů Region Bílé Karpaty
Dne 23. října 2014 byla v rámci Fondu mikroprojektů Region Bílé Karpaty vyhlášena 17. výzva na předkládání
žádostí o finanční příspěvek. Do této výzvy byly podány dva projekty – Tancem přes hranice a Dvě farnosti,
dvě věže, jedna spolupráce.
Myšlenkou projektu „Tancem přes hranice“, jejímž žadatelem byl Vizovjánek – soubor valašských písní
a tanců o.s., bylo přispět k propagaci souboru a jeho přeshraničního partnera, navázání nové spolupráce,
výměna zkušeností, prezentace měst Vizovice a Trenčín a posílení turistického potenciálu. Součástí projektu
bylo také ušití měšťanských krojů pro soubor Vizovjánek a jejich představení při tradičních akcích obou
partnerů. Po doplnění formálních náležitostí byla žádost předána výběrové komisi, která rozhodne o jejím
schválení. Celkové výdaje projektu činí 23 275, 90 EUR.
Cílem projektu „Dvě farnosti, dvě věže, jedna spolupráce“ bylo navázat spolupráci mezi žadatelem - Farností
Vizovice a Farností Vrbové a rozšíření dlouholeté kooperace mezi městy Vizovice a Vrbové o oblast turismu,
a to prostřednictvím zpřístupnění věže kostela sv. Vavřince ve Vizovicích spolu s využitím potenciálu tzv.
šikmé věže přeshraničního partnera. Naplánovány byly také vernisáže v obou věžích, prohlídky dalších
kulturních zajímavostí, diskuze o rozvoji turismu a vydání publikací zaměřených na prezentaci těchto
kulturních památek. Celkové náklady na projekt byly stanoveny na 25 809,69 EUR. Projekt však nebyl vybrán
k podpoře.

Nadace ČEZ
V loňském roce podal Orel jednota Vizovice ve spolupráci s MAS dvě žádosti o dotaci do Nadace ČEZ.
Konkrétně do grantového řízení Podpora regionů putoval projekt s názvem „Vzdělávání nás baví“, zaměřený
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na vytvoření a vybavení multimediální učebny v prostorách stávající Orlovny. Druhým projektem, který nesl
název „Energie pro rozvoj Orelské jednoty“, by se přispělo k rozšíření současného hřiště, položení nového
umělého povrchu, instalaci osvětlení, nakoupení vybavení pro nejrůznější sporty a celkovému zvýšení
víceúčelovosti. I přes zjevný přínos a kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci nebyly, stejně jako
v roce 2013, tyto projekty schváleny.

Návrh zpracoval Bc. Tomáš Gábor

Operační program životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Operačního programu životní prostředí LIX. výzvu
k předkládání žádostí o dotaci. Příjem žádostí probíhal od 5. března 2014 do 30. května 2014. MAS nabídla
svým členům pomoc při zpracování žádostí. Této možnosti využila obec Lutonina a zemědělec Petr Jarcovják
z Kašavy. Projekty obou žadatelů byly vybrány, úspěšně realizovány a proplaceny.
Projekt obce Lutonina, s názvem „Snížení imisní zátěže pro obec Lutonina“, byl zaměřen na snížení imisní
zátěže na vedlejších komunikacích obce, které jsou znečišťovány automobilovou dopravou, zemědělskou
technikou a dřevařskou výrobou. Součástí projektu bylo vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu 3. kategorie, jehož předmětem bylo vybrat dodavatele malotraktoru a komunálního zametacího
kartáče s hydraulickým pohonem.
Celkové výdaje projektu: 790 574,- Kč,
Dotace:

620 099,96,- Kč

Petr Jarcovják podal žádost o dotaci na projekt s názvem „Obnova remízů a extenzivního ovocného sadu
v obci Kašava“. Cílem projektu bylo vytvořit prostor pro extenzivní pastvu pro hospodářská zvířata. Druhou
nedílnou součástí bylo vysazení ovocného sadu, který se stal ovocnou základnou pro výrobu slivovice, povidel
a jiných produktů, ale především zajistil tradiční vzhled valašské krajiny.
Celkové výdaje projektu: 713 294,96,- Kč
Dotace:

635 902,15,- Kč
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Fond dalšího vzdělávání
V rámci projektu Fondu dalšího vzdělávání, který je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních
věcí, bylo vyhlášeno již druhé kolo Stáží pro mladé. Hlavním cílem projektu je preventivními aktivitami,
absolvováním pracovní stáže, zvýšit zaměstnatelnost, tj. konkurenceschopnost mladých zájemců
o zaměstnání při jejich prvním vstupu na trh práce. Této situace využil student oboru Regionální rozvoj
a cestovní ruch Masarykovy univerzity v Brně Martin Štach, který po osobním pohovoru zanechal nejlepší
dojem a zvítězil tak v konkurenci dalších 3 zájemců. Své nastudované informace o cestovním ruchu
a regionálním rozvoji zúročil především při tvorbě strategie MAS, spolupráci na projektech a administrativě.
Stáž probíhala od 1. 8. do 1. 11. 2014 v objemu 300 hodin. Celkové náklady projektu činili 52 839,-, přičemž
stážistovi byla vyplacena mzda ve výši 18 000,-.
Po ukončení stáže se MAS rozhodla pokračovat v tomto trendu a začátkem listopadu vypsala stáž novou. Na
niž se přihlásila studentka Vysoké školy báňské v Ostravě Bc. Veronika Rybáčková, jež byla na základě
pohovoru vybrána a od ledna 2015 bude moci pod vedením mentora, odpracovat celkem 300 hodin a nabýt
tím nové zkušenosti a vědomosti z procesu fungování místních akčních skupin. Jelikož se zkušenost se stážisty
osvědčila, nabídla MAS administrativní spolupráci i ostatním členům. Tuto nabídku využila nezisková
organizace DOTEK, o.p.s., která tak získala stážistku pro svoji sociálně-zdravotní činnost.

Aktivity týmu MAS


Během roku se nejvíce času věnovalo přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020 s názvem Valašský kraj – trnek a slivovice ráj. Na tvorbě strategie se podílela
i Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV). Díky Operačnímu programu Technická pomoc
získala MAS na její zpracování a osmi měsíční chod kanceláře finanční pomoc ve výši 749 984,-.



Díky procesu standardizace, kterým musí každá MAS projít, aby mohla implementovat svoji strategii,
došlo k vypracování nového Statutu, Volebního řádu a Jednacích řádů jednotlivých orgánů.



V průběhu roku došlo k modernizaci webových stránek www.masvas.cz, které díky tomu získaly
mnohem přehlednější uspořádání kategorií, moderní vzhled, rychlejší vyhledávání a intuitivní
redakční systém, díky kterému je správa stránek výrazně jednodušší a pohodlnější. Byl založen i profil
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na facebookových stránkách, který nabízí nejnovější informace o aktuálních dotačních titulech,
realizovaných seminářích či fotografie projektů a nejrůznějších akcí. Díky tomu každým měsícem
narůstá jeho oblíbenost a dosah zveřejněných příspěvků a MAS se tak dostává do povědomí více lidí.


Na konci roku 2014 byla podána Žádost o standardizaci, ačkoliv díky formálnímu nedostatku musela
být doplněna a opět podána na začátku ledna 2015. Po tomto podání, byla žádost úspěšně
zaregistrována.



MAS se také stala koordinátorem a zpracovatelem Strategie obce Jasenná. Pro její zpracování byly
uspořádány dvě projednávání – jedno se zastupiteli obce a druhé určené pro veřejnost. Se změnou
vedení obce se ovšem zpracování pozastavilo.



Pracovníci kanceláře se také zapojili do projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“, který je realizován o d 1. 9. 2014 do 30. 11. 2015, který je primárně zaměřen
na podporu spolupráce obcí na platformě MAS s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné
správy.



Pravidelnou akcí, kterou MAS pořádá je Svatomartinský trh ve Vizovicích, jehož 4. ročník tentokrát
konaný 8. 11. 2014 byl výjimečný v tom, že získal záštitu ministra zemědělství. I přes nepřízeň počasí
se trh těšil vysoké návštěvností.

Konzultace a semináře
Partnerům MAS jsou informace podávány prostřednictvím Zpravodaje MAS, který je vydáván dvakrát ročně,
Zpravodaje venkova, emailů, aktuálních zpráv na Facebooku a na webových stránkách. MAS poskytla
především žadatelům a příjemcům v roce 2014 téměř šedesát konzultací v kanceláři MAS, dále proběhly tři
desítky návštěv na místech realizací projektů a nespočet telefonických a emailových konzultací. Rovněž se
zástupci MAS pravidelně zúčastňovali zasedání obou mikroregionů.
MAS klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců. Aby měli ucelené informace o novém plánovacím
období, o projektech, které budou v rámci operačních programů podporovány a o jiných relevantních
informací účastní se seminářů a školení, díky kterým mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tyto
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informace poté sdílí a prodiskutovávají se svými kolegy z kanceláře či jiných MAS. Prostor pro tuto činnost
bývá zpravidla každé pondělí při společných poradách.

Akce spojené s implementací SPL
Datum

Místo konání

Akce

25. 2. 2014

Kostelec u Holešova

Školení k sociálním družstvům

12. 3. 2014

Týnec nad Sázavou

Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje

13. 3. 2014

Týnec nad Sázavou

25. 3. 2014

Zlín

27. 3. 2014

Praha

Valná hromada NS MAS
Seminář k možnostem financování kulturního dědictví –
prezentace NS MAS ČR
Konference pro podporu regionálního rozvoje

31. 3. 2014

Brno

23. 6. 2014

Zlín

24. 6. 2014

Vizovice

Veletrh TECHARGO
Zadávání veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 se
zaměřením na konkrétní příklady z praxe a chyby
Veřejné projednávání strategie na Orlovně

29. 7. 2014

Otrokovice

Školení MZe k o.p.s.

28. – 30. 8. 2014

České Budějovice

Země živitelka – prezentace MAS

15. – 17. 10. 2014

Konstantinovy Lázně

Konference VENKOV

3. 11. 2014

Praha

Modlitba za domov

4. 11. 2014

Praha

Školení k projektům spolupráce

8. – 9. 12. 2014

Pozlovice

Školení NS MAS

Ostatní akce
Datum

Místo konání

Akce

16. 1. 2014

Brno

Regiontour

26. – 27. 3. 2014

Zlín

Školení k systému kvality služeb

24. 4. 2014

Pozlovice

Hejtmanský den

6. 5. 2014

Vizovice

Seminář o ochraně půdy před erozí a přívalovými srážkami

7. 5. 2014

Zlín

Školení k veřejné podpoře

22. – 23. 5. 2014

Pozlovice

Školení k OP TP

26. 5. 2014

Jasenná

Veřejné projednávání

31. 7. 2014

Grygov

Školení: Úvod do monitoringu a evaluace SCLLD

31. 7. 2014

Zlín

Seminář: Zdravý kraj

24. 9. 2014

Pardubice

Konference IOP A IROP: Úspěchy a nové cíle

21. 10. 2014

Háj ve Slezsku

3. 11. 2014

Zlín

11. 11. 2014

Pardubice

20. 11. 2014

Velehrad

26. 11. 2014

Zlín

Seminář k sociálnímu podnikání
Školení k projektům přeshraniční spolupráce Regionu Bílé
Karpaty
MAS ECHÚ
Konference Modrá – propagace regionálních produktů a
úspěšných projektů
Seminář REGION řízení a finance v období 2014 - 2020
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Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
MAS VaS se od 1. 9. 2014 zapojila do nového projektu s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“, jehož nositelem je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční
podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Do
projektu se v ČR zapojilo přes 1900 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. Z MAS
VaS na projektu pracují 3 osoby – krajský koordinátor a dva manažeři.
Cílem tohoto projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS a hledat
nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Projektem SMS ČR bylo
vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě šetření mezi starosty
a vypracované strategie MAS VaS, byla vybrána 3 témata, která bude MAS VaS dále zpracovávat.
Vybraná témata MAS VaS:




Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
Regionální školství
Dopravní obslužnost

Během projektu vznikne:







Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu
formou spolupráce.
Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.
Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS VaS
Dodatek Strategie MAS VaS
Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS VaS
Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2014 činily 1 659 737,69 Kč. Nejvyšší položkou byly celkové osobní náklady, za nimiž
následovaly nakoupené služby a spotřebované nákupy.
Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2014 patřily především účet zúčtování fondů – tedy dotace, a to ve výši
1 259 196,50 Kč následované tržbami z prodeje služeb. Celkové výnosy MAS činily 1 968 220, 97 Kč.
Výsledek hospodaření po zdanění byl 308 483,28 Kč.

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2014 dlouhodobý majetek v hodnotě 1 127 428 Kč (došlo k pořízení nových cyklopointů,
které zůstávají majetkem MAS), krátkodobý majetek MAS byl 2 435 884 Kč. Pasiva MAS byla z velké části
tvořena výsledkem hospodaření a v menší míře pak vlastním jměním a ostatními cizími zdroji. Aktiva a pasiva
MAS tedy činila 3 563 312,57 Kč – vyrovnaný stav bilance.
Během přípravy výroční zprávy proběhl audit Ing. Vladimírem Zelinou. Ten byl zaměřen jak na část SPL, tak
na celé účetnictví. Zpráva nezávislého auditora je přílohou této výroční zprávy.
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PŘÍLOHY
Zpráva nezávislého auditora

Souhrn roku v číslech

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 MAS. Zvláštní dík patří také manažerovi, zaměstnancům
kanceláře, dobrovolníkům, stážistům a partnerům, kteří svou prací přispěli k naplňování cíle MAS VaS.
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2014 děkujeme Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(SZIF), Zlínskému kraji, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko a Mikroregionu Vizovicko
a našim partnerům.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Mgr. Petr Žůrek S.T.D., tel.: 777 304 299, email: manazer@masvas.cz

Kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Ing. Pavel Elšík, tel.: 605 462 078, email: info@masvas.cz
Bc. Ondřej Štach, tel.: 732 688 651, email: masvas-asistent@email.cz
Bc. Renata Bednářová, tel.: 775 935 123, email: masvas-sekretariat@email.cz

Adresa sídla
Masarykovo náměstí 1007,
763 12 Vizovice

Internetové stránky
www.masvas.cz
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