Vážení čtenáři, milí přátelé,
tento Zpravodaj MAS Vizovicko a Slušovicko je dalším
kamínkem do mozaiky našeho venkova. Protože se
snažíme o prezentování naší práce a zároveň
nechceme opomenout již vyzkoušené informační
nástroje, dostává se Vám tentokrát do rukou kromě
elektronické verze i tištěné vydání. Aktuální dění
můžete sledovat také prostřednictvím našich
webových stránek či stále aktualizovaného
facebookového profilu.
V posledních měsících se některé věci opravdu
podařily, jmenovat můžeme například dotace z MZe

na projekt spolupráce ve výši půl milionu, získání
dotace na kompostéry a štěpkovače, které budou
sloužit zapojeným obcím z MAS, další projekty z OP ŽP
(přírodní hřiště při MŠ), projekt z MMR pro
mikroregion, dokončení projektů z PRV 2007 – 2013,
žádosti o dotace pro některé naše neziskovky apod.
Přejeme všem inspirativní čtení a těšíme se na další
spolupráci.

Petr Žůrek a tým MAS

V průběhu loňského roku jsme stáli před rozhodnutím,
s kým navázat spolupráci v rámci výzvy na realizaci
projektů spolupráce. Stěžejním faktorem pro nás bylo
využití projektu i v novém programovacím období
2014 – 2020. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli spolupracovat se 4 MAS: MAS Moravská cesta, MAS Moravská brána, Mas – Partnerství Moštěnka a MAS Střední
Haná. K nim se po prvních dvou jednání připojila ještě
moravskoslezská MAS Regionu Poodří. Cílem našeho
projektu bylo vytvoření Metodiku monitoringu a evaluace (MME), která poskytuje návod jak provádět monitorování a evaluaci projektů a celého území MAS
v období 2014-2020.

V lednu 2015 koordinační MAS podala Státnímu intervenčnímu zemědělskému fondu Žádost o dotaci a my
mohli začít zpracovávat podklady a jednotlivé kapitoly
metodiky. Během následujících 5 měsíců jsme se zúčastnili 8 koordinačních schůzek, 4 seminářů k nastavení monitorovacích indikátorů a 2 školení na zdokonalení znalostí v Microsoft Word a Excel.

Na tvorbě MME se podílely všechny MAS prací na konkrétní kapitole. Naše MAS měla za úkol zpracovat případovou studii. Ta byla zaměřena na nastavení indikátorů a evaluačních otázek pro prioritní osu č. 2 z naší
strategie, která se věnuje podnikání a zaměstnanosti.
Metodiku jsme zdárně dopracovali a 25. května ji
koordinační MAS zaslala k hodnocení Národní síti
Místních akčních skupin ČR. Aby byly splněny všechny
podmínky stanovené v žádosti o dotaci, musel být
projekt odprezentován na semináři k projektům
spolupráce v Choceradech.

V rámci projektu SMS ČR „MAS JAKO NÁSTROJ
SPOLUPRÁCE OBCÍ pro efektivní chod úřadů“ se napříč
republikou konal cyklus workshopů, které měly za cíl
posílit informovanost, kompetence a připravenost
starostů na počátku nového programovacího období
EU, a to se zvláštním zřetelem na oblast spolupráce
mezi obcemi. Pro Zlínský kraj se tento workshop konal
v Kostelci u Zlína a jeho organizaci pomáhala zajišťovat
MAS Vizovicko a Slušovicko. A co účastníci z řad
starostů na workshopech získali? Především lepší
orientaci v nepřeberném množství novinek, které
nejlépe reprezentují jejich samotné zkratky - MAS,

CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Za nimi se skrývají
konkrétní příležitosti pro územní rozvoj založený na
spolupráci mezi obcemi a dalšími subjekty. Z úst
odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR
Radima Sršně zaznělo: „Koncept místních akčních
skupin bude v následujících letech významnější, proto
je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství
zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova“.
Zdroj SMS ČR, editace MAS VaS
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Na začátku roku proběhla kontrola
ze SZIFu u naší členky paní Bičové.
Ta si díky dotaci z MAS pořídila
malotraktor
s
přívěsem
a
příslušenstvím, díky kterému se jí
snížily
náklady
na
obhospodařování pastvin a sušení
sena pro vlastní spotřebu.

V rámci 65. výzvy Operačního programu Životní prostředí jsme pomáhali obci Kašava, zpracovávat
projekt na úpravu současného
dětského hřiště a zahrady na
zahradu v přírodním stylu tj. doplnění vhodnými herními a vegetačními prvky, terénními úpravami
atd. Zároveň jsme prováděli
aktualizaci projektu a zpracovávali
žádost do totožné výzvy pro obec
Hrobice, která se se svým
projektem ucházela o dotaci již
v loňském roce v rámci 54. výzvy.
Projekt sice nebyl vybrán, ale byl
zařazen do zásobníků projektů. Ze

Tento malotraktor byl zvolen jak
z důvodu jeho ekologičnosti a
výkonosti, tak i z důvodu snadné
obsluhy pro ženy. Dalším velkým
pozitivem toho stroje je jeho
víceúčelové využití.
V úterý 26. května nastal pro naší
MAS slavnostní okamžik, a to
fyzická kontrola pracovníky SZIF
projektu Obnova komunikace v
obci Všemina – posledního
podpořeného projektu metodou
Leader v programovacím období
2007–2013. V brzkém odpoledním
čase přijel pan kontrolor Zdeněk
Vymětal se svou kolegyní na
Obecní úřad ve Všemině, kde ho již
čekala paní účetní a zástupci naší
MAS – ředitel a projektový
manažer. Po kontrole účetních
dokladů,
zaúčtování
dotace
a dokumentů k technické realizaci,

se kontroloři spolu se zástupci MAS
vydali k místu fyzické realizace.

kterého byl později na základě
žádosti vyjmut a díky dovýběru
schválen k podpoře. Z toho důvodu
byla žádost z 65. výzvy stažena.
Celkově se do této výzvy přihlásilo
276 projektů za bezmála půl
miliardy Kč. Na konci května byly
zveřejněny výsledky, ve kterých byl
mezi schválené projekty zařazen i
projekt obce Kašava.

Ministerstvem pro místní rozvoj.
Projekt mikroregionu, který byl
zařazený do dotačního titulu 3, je
zaměřen na vytvoření propagačních publikací, map a pohlednic
prezentující úspěšné projekty
realizované na území mikroregionu. Související aktivitou projektu
je uspořádání dvou vzdělávacích
seminářů, z nichž první se bude
věnovat novým strategiím pro
rozvoj a obnovu venkova a druhý
bude zaměřen na rozvojový
potenciál regionu v oblasti kultury.
Realizací projektu obce Kašava
(zařazen do dotačního titulu 2) by
došlo k technickému vybavení
kluboven spolků sídlící v budově
obecního úřadu. Na základě
výsledků zveřejněných v půli
května, bylo zjištěno, že k podpoře
byl
vybrán
pouze
projekt
Mikroregionu Vizovicko.

Na
počátku
roku
jsme
spolupracovali s mikroregionem
Vizovicko a obcí Kašava na
zpracování žádostí do programu
„Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2015“ vyhlášeného

Kromě nezbytného focení projektu
přišlo na řadu také měrné kolo,
které měřilo délku obnovené
komunikace.
Po
podepsání
potřebných dokumentů kontrola
skončila a nebylo shledáno žádné
pochybení. Obec Všemina se tak
může těšit na proplacení celé výše
přiznané dotace.
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Do projektu Stáže pro mladé 2 jsem se přihlásila
jednak pro získání praxe a jednak pro obohacení se o
praktické zkušenosti a nové zážitky. Díky tomuto
programu jsem dostala příležitost pracovat v Místní
akční skupině Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS), která
sídlí na městském úřadu ve Vizovicích. Stáži
předcházelo výběrové řízení, které jsem absolvovala
s panem Mgr. Petrem Žůrkem, S. T. D., ředitelem MAS
VaS, který byl zároveň mentorem mé stáže.
Má stáž započala v pátek 15. 1. 2015 a trvala až do 16.
4. 2015, tedy tři měsíce. Celkově jsem odpracovala

Dne 29. 4. schválila Evropská komise první operační
program, tím se stal Operační program Podnikání a
Inovace pro konkurenceschopnost. Z programu, který
bude spravovat Ministerstvo průmyslu a obchodu,
bude možné v období 2014-2020 získat přibližně 116
miliard korun. Následně byla uveřejněna avíza, která
dávají potencionálním žadatelům předběžné informace o parametrech prvních výzev OP PIK. V první
vlně plánuje ministerstvo vyhlásit 11 výzev s celkovou
alokací ve výši 17,35 miliard korun. Příjem prvních žádostí je naplánován na začátek června.
Druhým schváleným operačním programem se stal
Operační program Životní prostředí. V tomto
programu, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, je pro žadatele přichystáno téměř
72 miliard korun. A stejně jako u OP PIK tak i u OPŽP
byla zveřejněna avíza výzev nového programového
období, tentokrát však na ekologické projekty v celkovém objemu 8 miliard Kč. Vyhlášení ostrých výzev a
následný příjem žádostí se spustí 14. srpna.
V pořadí třetím schváleným programem se dne 6. 5.
2015 stal Operační program Zaměstnanost. Celková
alokace programu, jehož řídicím orgánem je
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70
miliard korun a první otevřené výzvy určené veřejnosti
budou vyhlášeny v srpnu 2015.

300 hodin, přičemž nejvíce odpracovaných hodin jsem
vykonala během měsíců února a března. Během
vykonávání stáže jsem se seznámila se všemi
zaměstnanci MAS VaS a zároveň plnila jimi svěřené
úkoly.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen za příležitost,
která mi byla poskytnuta, ale také za velice příjemnou,
přátelskou a vstřícnou atmosféru, která panovala po
celou dobu trvání mé stáže. Pevně věřím, že se mi tato
cenná zkušenost bude hodit nejen při hledání
budoucího zaměstnání.
Ing. Veronika Rybáčková

Poté následovalo schválení nejdražšího Operačního
programu Doprava, jehož cílem je modernizovat
stávající silniční a železniční infrastrukturu a rozvíjet
udržitelnost tuzemské dopravní sítě. Program bude
čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského
fondu pro regionální rozvoj a k dispozici bude mít 127
miliard korun.
Následně došlo ke schválení Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má za cíl rozvoj
výzkumu, vysokých škol a rovný přístup ke vzdělávání.
Tento operační program bude financován ze dvou
zdrojů a to z Evropského sociálního fondu (ESF)
a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), ESF
je určen pro neinvestiční akce a naopak EFRR podporuje investiční a infrastrukturní projekty. Celková
alokace programu přesahuje částku 76 miliard korun.
Šestým schváleným programem se stal Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Peníze z PRV půjdou zejména na obnovu,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na
zemědělství, na investice v zemědělských podnicích,
dále na podporu zpracování a vývoje zemědělských
produktů i technologií, a také na vytváření nových
pracovních míst na venkově. Celkově bude moci české
zemědělství získat více než 84 miliard korun.
Dále následovalo schválení Operačního programu Rybářství a v zápětí byl schválen pro MAS stěžejní program - Integrovaný regionální operační program
(IROP). Program, z něhož budou mimo jiné MAS financovat projekty a svůj chod, přinese do ČR investice za
více než 127 miliard Kč.
M A S V i z o v i c k o a S l u š o v i c k o |4

Jak využít efektivně náhradní volno? Třeba se zajet
podívat na EXPO do Milána. Několik manažerů, kteří
spolupracují na realizaci projektů pro naše obce, se v
půli května vydalo do Milána na EXPO 2015. Světová
výstava má tentokrát za své hlavní téma:
„Nasytit zemi“ a je skutečně ideálním místem, kde se
v koncentrované podobě můžete setkat s téměř celou
planetou a tématem zemědělství a potravinářství.
Obrovská kreativita lidstva je jistě korunována i českým pavilonem, který je považován za jeden z
nejzdařilejších. Fotografie podivného velkého kamene
je ze střechy našeho pavilonu. Můžete, ale vidět i fotku
ze Slovenského pavilonu anebo ze střešního atria

Polské republiky. Vynikající nápady, umění i zemědělství, nové pohledy na materiál, řemeslné zpracování
všech možných hmot, artistické pojetí kulinářství
anebo vůně vzdálených zemí a ještě mnohem více je
k vidění. Dojmy ze světové výstavy jsou opravdu silné
a stojí za to zůstat aspoň dva či tři dny. Osobně si
myslím, že Miláno je tak blízko, že snad každý
otevřenější člověk by EXPO měl vidět. Pro nás z
Vizovicka je o to větším lákadlem i úspěch firmy KOMA
Vizovice, která je tvůrcem českého pavilonu. Letošní
EXPO určitě žádného z návštěvníků nezklame
obrovským množstvím inspirací, které opět posunou
mnohá odvětví lidského vnímání a činností o kus dále.
Petr Žůrek
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potřebného
technologického
vybavení. Je určen pro nové
začínající mikropodniky (do 10
zaměstnanců) s podnikatelskou
historií max. 3 roky.

 Výše dotace 100 až 225 tis. Kč

Podporovanými aktivitami jsou:

 Příjem žádostí do 31. 10. 2015


Jedním z programů OP PIK je
program Technologie, jehož primárním cílem je podpora realizace
podnikatelských záměrů drobných
podnikatelů
díky
zakoupení



Nákup
strojů,
zařízení,
technologií, včetně software
zajištujícího jejich funkčnost.
Pořízení patentových licencí,
software nezbytných pro
provoz strojů.

 Maximální výše dotace 45%
 Celkové náklady na projekt
max. 500 tis. Kč

Zajímá Vás tato či jiná
výzva z OPPIK?

KONTAKTUJTE NÁS
Tel.: 605 462 078
Email: info@masvas.cz

Z důvodu zvýšení propagace MAS VaS, a také abychom
byli více vidět, jsme se rozhodli pořídit nové propagační plachty. Jejich podoba vychází z grafického
návrhu našich internetových stránek. Část těchto
plachet bude sloužit k prezentaci MAS na
nejrůznějších akcích, jako naposledy při Jezdeckých
závodech na Chrámečném a druhá, větší část bude
nastálo vyvěšena ve vybraných členských obcích.
V současné době na ně můžete narazit ve Vizovicích a
Kašavě a v dalších obcích budou postupně přibývat.

Mezi projekty, které byly schváleny
v rámci 64. výzvy Operačního
programu životní prostředí, se
zařadil i projekt MAS VaS –
„Kompostujeme v každé rodině –
doplnění systému. Tento projekt je
již druhým v pořadí zabývající se
nákupem
kompostérů
pro

zapojené členské obce. Tentokrát
se do projektu zapojilo 6 obcí (Bratřejov, Hrobice, Lutonina, Jasenná,
Hvozdná a Vlčková). Na základě dotazníkového šetření, které bylo
uskutečněno mezi obyvateli výše
zmíněných obcí, vyplynula potřeba
110 ks kompostérů o objemu 900
litrů a 8 ks kontejnerů o objemu
1100 litrů. Součástí projektu je i
pořízení 2 ks stěpkovačů pro zpracování dřevního odpadu, které si
dle potřeby budou obce půjčovat.
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V pondělí 19. ledna proběhl
Workshop: Evropské fondy po lopatě,
který pořádalo Sdružení místních
samospráv ČR (SMS ČR) ve spolupráci
s MAS Zlínského kraje a je jedním z
výstupů projektu SMS ČR s
názvem "MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivní chod úřadů", do
kterého je zapojena i naše MAS.
Starostové, pro které byl workshop
určen, se zde mimo jiné mohli
dozvědět, jaké budou možnosti čerpání evropských dotací v nové programové období a jak se na něj připravit.

V Kongresovém centru ve Zlíně proběhl seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROPu), na kterém nechyběli
ani zástupci naší MAS. Nejprve byly
prezentovány priority a možnosti v
programovém období 2014+ a hlavní
změny oproti období minulém. Následně došlo na představení struktury
IROPu a jednotlivých specifických cílů.
Na závěr vystoupil zástupce NS MAS
ČR, který uvedl možnosti pro MASky.

Na semináři Biotour 2015 ve Zlíně byly
zúčastněným prezentovány aktuální
informace z bioodpadové legislativy,
systémy třídění, sběru a svozu
biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích, budoucí
možnosti čerpání prostředků z OPŽP v
oblasti třídění a další užitečné
informace zabývající se nakládáním s
odpady v obcích.

Dne 24. 3. jsme se zúčastnili semináře
Dotace pro podniky - první výzvy
detailně. Na tomto semináři jsme se
mimo jiné dozvěděli, jaké oblasti
budou podporovány v prních výzvách
v Operačním programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost a
Operačním
programu
Životní
prostředí a také jejich podrobný popis.

V pozlovickém hotelu VEGA jsme se
zúčastnili setkání MAS Zlínského a
Olomouckého kraje. Mezi probíraná
témata patřila sociální inkluze,
cyklodoprava, zákon o veřejných zakázkách a realizace projektů spolupráce.

V průběhu měsíce května jsme
absolvovali dva vzdělávací semináře.
První z nich se zabýval veřejnou
podporou se zaměřením na konkrétní
příklady z praxe a druhý se věnoval
zadáváním veřejných zakázek.
V Zábřehu proběhla Valná hromada
NS MAS, které se zúčastnili i zástupci
MAS VaS. Jednání poctil svou
návštěvou také ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka. Hlavním bodem
byla volba nového předsedy a
místopředsedů. V pozdních odpoledních hodinách byla do předsednické
funkce zvolena MAS Posázaví,
místopředsednické pozice obhájily
MAS Opavsko a MAS Český Západ.

Proběhlo setkání se zástupci DOTEK
Vizovice, při kterém se probírali nové
dotační možnosti pro sociální sektor v
novém programovém období 2014 2020 a také spolupráce MAS VaS a
DOTEKu
na
připravovaných
projektech.

Konference Strategické plánování
obcí konaná ve Velké Bystřici
(u Olomouce), měla starostům,
pracovníkům odborů krajských a
městských úřadů a zástupcům MAS
nastínit zejména přínosy koncepčního
přístupu k rozvoji obcí a představit
aplikaci OBCEPRO, sloužící k tvorbě
Programu rozvoje obce. Na závěr byly
prezentovány možnosti rozvojových
aktivit obcí prostřednictvím fondů EU
v novém programovém období.
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