
 

      

 Členové týmu MAS  VaS  Bc. Renata Bednářová, Martin Štach, Mgr. Petr Dostál, Bc. Ondřej Štach, Bc. Tereza Macková, Ing. Pavel 

Elšík, Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
  
Vážení přátelé MAS, vážení čtenáři, 
letošní rok je v naší MAS poznamenán několika významnými milníky. Především existence Místních akčních skupin (u nás od roku 2007) se ukázala jako velmi 
hodnotná. MASky potvrdily významný příspěvek k životu na venkově, který obohacují, pomáhají mu a přinášejí konkrétní výsledky. U nás to byla především 
iniciativa starostů obou mikroregionů, která byla prozíravá a zacílená na vznik a podporu nástroje, kterým MAS mohou být.  
 
Celkově, vyčísleno finančně, přinesla MAS do našeho území přes 30 mil. Kč, důležitější jsou ale lidé, kterých je několik tisíc a Ti mohli pocítit náš pozitivní vliv, 
zvláště u projektů, kterých bylo téměř 60, a ty se nám společným snažením podařilo realizovat. Musíme zdůraznit, že bez ducha spolupráce, vzájemné komunika-
ce a snahy by se společné dílo nepodařilo. Chceme poděkovat všem starostkám, starostům a jejich týmům na obcích, žadatelům z řad zemědělců, živnostníků a 
podnikatelů, z neziskového sektoru za vše, co se podařilo. Všechny projekty ale úspěšné nebyly, něco nám i nevyšlo. Snad mohu říci, že děkujeme   
i v těchto případech za pochopení.  
 
Dalším důležitým milníkem je změna právní formy a budování týmu MAS. V počátečních letech pracovala naše MAS zpravidla v jednom či dvou lidech, to se 
začalo výrazně měnit v loňském roce a v současnosti se orientujeme na specializace našich zaměstnanců a spolupracovníků do oblastí podle jejich zájmu, zpravi-
dla vždy na dva budoucí operační programy. Výbornou zkušeností jsou pro nás také dobrovolníci a stážisté. I letos se nám podařilo uspět s žádostí o dotaci na 
stáž pro mladé.  
 
Velkou kapitolou je také příprava a zpracování Strategií pro budoucí rozvoj Vizovicka a Slušovicka. Tady je třeba poděkovat také všem našim spolupracovníkům 
 i firmě, která nám pomáhá expertně komunitním způsobem, provádí nás úskalími strategie a inspiruje při plnění tohoto úkolu. V této věci se nám daří spolupra-
covat s jednou ze tří nejlepších na českém trhu. S financováním nám pomohl Zlínský kraj (100 tis.) a zvláště Ministerstvo pro místní rozvoj (750 tis).  
Na podzim nás čekají volby. Možná nás čekají i zajímavé či významné změny, přesto si dovolím říci, že spolupráce se všemi nám byla potěšením a obohacením, že 
jsme měli mnoho příležitostí si všímat kvalit a nasazení mnohých našich žadatelů a spolupracovníků.  
 
Dovolujeme si na závěr Vám poděkovat a popřát mnoho úspěchů a snad i mnoho dalších kvalitních projektů v novém plánovacím období 
                         Petr Žůrek a tým MAS 
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Členská základna MAS se stále 

rozrůstá 

Místní akční skupiny pokrývají s výjimkou 
měst nad 25 000 obyvatel téměř celé 
území ČR. Dle standardizace, která Míst-
ní akční skupiny čeká od 24. 11. 2014 do 
22. 5. 2015, by členské základny MAS 
měly splňovat následující dvě podmínky:  

 počet partnerů MAS je nejmé-

ně 21; 

 MAS pokrývajících území s po-

čtem obyvatel nad 41 999 (po-

čet obyvatel ke dni 1. 1. 2014 

dle ČSÚ) je počet partnerů na-

staven tak, aby na 1 partnera 

připadlo maximálně 2 000 oby-

vatel.  

V ČR tuto podmínku splňuje 149 MAS 
(včetně MAS VaS) a nesplňuje ji 30 MAS 
(stav k 1. 3. 2014).  V průběhu 1. polovi-
ny letošního roku bylo do kanceláře MAS 
doručeno 5 nových přihlášek, které 
Valná hromada MAS dne 28. 2. 2014 
akceptovala bez výhrady. Díky přijetí 
těchto pěti osob, MAS VaS minimální 
hranici 21 členů stanovenou v metodice 
pro standardizaci nyní převyšuje o 42 
osob, což znamená, že v současnosti má 
63 členů. V průměru tedy na 1 člena 
MAS VaS připadá 313 obyvatel Vizovicka 
a Slušovicka. 
 
 
Noví členové MAS: 
 

 Komunitní škola Sova, o.s.  

(zastoupena Lucií Alexandrou  

Šebestovou) - nezisková orga-

nizace 

 Sbor dobrovolných hasičů 

Všemina (zastoupen Janem 

Chovancem) - nezisková orga-

nizace 

 Tomáš Martinů - zemědělec 

 Petr Jarcovják - zemědělec 

 Kateřina Čočková - fyzická  

osoba 

 
Zástup sektorů v MAS VaS je následující: 

 Soukromý sektor   23 

subjektů (zemědělci, živnostní-

ci) 

 Veřejný sektor   20 

subjektů (obce) 

 Neziskový sektor   20 

subjektů (organizace) 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci a dobrovolníci 

MAS v roce 2014 

 
 
 
V roce 2014 se kancelář naší MAS roz-
rostla o několik zaměstnanců a dobro-

volníků.  Kromě 
ředitele Mgr. Petra 
Žůrka S.T.D. jsou 
zaměstnáni na 
částečný úvazek od 
listopadu 2013 dva 
asistenti a projekto-
ví manažeři Bc. 
Ondřej Štach a Ing. 

Pavel Elšík. Oba docházeli do MAS již 
během roku 2013 jako dobrovolníci a 
seznamovali se s chodem MAS i projekty 
Spolupráce.  
 
 
 
 

Ondřej Štach se 
zabývá  Programem 
rozvoje venkova 
2014 - 2020, cho-
dem kanceláře a 
monitoringem 
dotačních možností 
především pro 

neziskový sektor.  
 

Pavel Elšík monito-
ruje Integrovaný 
regionální operační 
program 2014 - 
2020 a administruje 
projekty podané 
v 7. výzvě v únoru 
2014.  
 

 
Od ledna 2014 dochází do kanceláře 
MAS také Bc. Renata Bednářová a Bc. 

Marie Ponížilová 
(nyní na mateřské 
dovolené), které 
mají DPP v rámci 
projetu Podpora 
SCLLD (Strategie 
komunitně vedené-
ho místního rozvoje) 

z OP Technická pomoc. Slečna Bednářo-
vá není v naší MAS novou  
tváří. Již 
během 
léta 2013 
absolvo-
vala stáž 
pro-
střednic-
tvím proj
ektu 
Stáže pro mladé.  
 
 
Od začátku roku do kanceláře dochází 
také nová posila – Bc. Tereza Macková. 
Slečna Macková 
monitoruje přípravu 
OP Věda, výzkum, 
vzdělávání a podílí 
se na administraci 
projektu Spolupráce 
Od Trnkové stezky 
k Jižnímu Valašsku.  
 V MAS také absolvují studenti 
své stáže.  V měsíci květnu a červnu 
absolvovala studijní stáž v MAS student-
ka Střední průmyslové školy polytechnic-
ké Lucie Poláchová, která se seznámila 
s administrací dotací a získala povědomí 
o dotační politice současné i připravova-
né.  
 Ředitel, projektoví manažeři a 
administrativní pracovnice se kromě 
svých agend především věnují přípravě 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS pro nové programovací 
období 2014-2020 společně s externím 
zpracovatelem - firmou SMARV. Finanční 
prostředky pro zpracování a administra-
tivní přípravu celého dokumentu jsou 
z velké části hrazeny z Operačního pro-
gramu Technická pomoc, ze kterého 
MAS získala dotaci na období leden – 
srpen 2014 ve výši 750 000 Kč. Tyto 
peníze slouží k výplatě mezd pracovníků 
MAS a zaplacení přípravy strategie ze 
strany SMARV. 
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Dobrovolnictví 

Když se řekne slovo „dobrovolník“, každý 
si představí něco ve smyslu „práce bez 
koláče“ nebo také „za málo peněz hodně 
muziky“. Ve většině případech jsou tyto 
fráze pravdivé, avšak je důležité to, ze 
kterého pohledu se na ně díváte. 
 Z pohledu nezainteresovaného 
se může zdát práce dobrovolníka jako 
práce rolníka, či hůř - otroka. Pro dobro-
volníky to neznamená ani jedno. Zname-
ná to především práce, kterou si sami 
vybrali, práce, která je baví i naplňuje, 
práce bez finančního ohodnocení - dob-
rovolná.  
 Je to ale pravda? Žádné odmě-
ny je nečekají? Samozřejmě ano. Každý 

dobrovolník ve skrytu duše očekává, že 
bude nějak ohodnocen. Pokud děláte 
dobrovolníka v nemocnici, jistě vás potě-
ší obličej uzdraveného pacienta, pokud 
děláte s dětmi, potěší vás jejich úsměv.  
 Pokud jste dobrovolníkem v 
Místní akční skupině Vizovicko a Slušo-
vicko, můžete to mít vše najednou! 
Dobrovolníci v MAS VaS se snaží pomá-
hat na všech frontách. Jistě víte, že Míst-
ní akční skupiny pomáhají především 
zemědělcům, drobným podnikatelům, 
neziskovým organizacím ale i obcím. A to 
všechno na venkově. Pokouší se získat co 
nejvíce finančních prostředků, které by 
zajistily potřeby všech. Každý dobrovol-
ník se věnuje něčemu jinému. Jeden 
školám, druhý obcím, třetí zemědělcům, 
jiný zase neziskovým organizacím podle 

toho, co ho nejvíce baví, a kde by chtěl 
pomoci. A když je moc šikovný, dostane i 
nějakou tu korunku.  
 Na závěr je třeba dodat, že 
každý dobrovolník v organizaci přinese 
novou vlnu pozitivního myšlení, elánu, 
nadšení a jistě se u nás neztratí!  
 
 
 

 
 

Veřejné projednávání strategie MAS 

Po ukončení programovacího období EU 2007 - 2013 se MAS Vizovicko a Slušovicko, stejně jako 

ostatní MAS v ČR, připravuje na nové programovací období 2014 - 2020. Plány jsou velké, avšak 

bez potřebné přípravy nebudou moci být realizovány. Jedna z hlavních podmínek pro čerpání 

finančních prostředků z Evropské unie je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území 

(ISRÚ/SCLLD). Tento dokument obsahuje konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech a 

oblastech. Avšak stejně jako v minulém programovacím období, tento dokument nevytváříme 

sami. Podílíte se na něm vy, občané venkova, a společně zkoumáme místní potřeby, možnosti a 

další specifické potřeby našeho regionu.  

 

 

 V úterý dne 24. 6. 2014 proběhlo v orlovně ve Vizovicích již třetí Veřejné projednávání 

Integrované strategie rozvoje území. Za účasti pracovníků Středomoravské agentury pro rozvoj 

venkova (SMARV) byl zúčastněným přiblížen současný stav tvorby strategie, stav zdejšího území. 

Přítomní se v následující diskuzi zamýšleli nad vizí a globálními cíli strategie - co by chtěli změnit a 

co očekávájí. 
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Integrovaný regionální operační 
program (IROP) 

IROP je spolu s Operačním programem 

Zaměstnanost a Programem rozvoje 

venkova operační program, ve kterém 

bude možno plnohodnotně využít 

metodu Komunitně vedeného místního 

rozvoje (CLLD).  

 Globálním cílem Integrovaného 

regionálního operačního programu je: 

„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit 

veřejné služby a veřejnou správu pro 

zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění 

udržitelného rozvoje v obcích, městech a 

regionech“. 

 Toho bude dosaženo 

snižováním územních rozdílů, 

zkvalitněním infrastruktury a posílením 

konkurenceschopnosti v regionech. K 

dosažení cíle byly stanoveny prioritní 

osy, které se zabývají třemi hlavními 

faktory rozvoje konkurenceschopnosti. 

Jsou jimi infrastruktura, lidé a instituce. 

 

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, 

dostupné a bezpečné regiony (faktor 

konkurenceschopnosti „infrastruktura“) 

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných 

služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů (faktor konkurenceschopnosti 

„lidé“) 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí (faktor 

konkurenceschopnosti „instituce“) 

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní 

rozvoj 

Všechny operační programy včetně IROP 

byly schváleny vládou ČR a nyní budou 

procházet procesem schvalování v 

Evropské komisi. Vyhlášení prvních výzev 

pro čerpání prostředků s EU se očekává 

na počátku příštího roku. 

Program rozvoje venkova (PRV)  

MAS bude i v následujících letech čerpat 
finanční zdroje a vypisovat výzvy finan-
cované z Programu rozvoje venkova. 
Oproti minulým letům tento operační 
program prošel velkými změnami. Podle 
dokumentu, který schválila vláda a bude 
připomínkovat Evropský parlament, 

budou moci čerpat dotace pouze země-
dělští podnikatelé či fyzické a právnické 
osoby hospodařící v lesích. Již nebudou 
prostřednictvím tohoto programu pod-
porovány projekty neziskových organiza-
cí, podnikatelů a obcí (vyjma opatření 
v lesích).  

  
Podpořené projekty budou muset splňo-
vat jednu z následujících podpor: Odbor-
né vzdělávání a informační činnost, 
Investice do hmotného majetku, Lesnic-
ká infrastruktura, Investice do nezemě-
dělských činností, Předcházení poškozo-
vání lesů lesními požáry a přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi 
a obnova poškozených lesů, Investice ke 
zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty 
lesních ekosystémů, Investice do lesních 
technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh. Velký 
důraz bude kladen na zkracování potra-
vinového řetězce a modernizaci v oblasti 
zpracování.  
 Jedna z mála typů podpor, 
které zůstávají z minulých let, jsou pro-
jekty Spolupráce. Jedná se o společné 
projekty více MAS, snažící se vyřešit 
společný problém. V novém programo-
vacím období by si MAS měli rozdělit 
z PRV celkem 2,7 mld. Kč. Žadatelé bu-
dou moci také čerpat plošné dotace a 
finanční dotace v rámci individuálních 
žádostí. 

Komunitně vedený místní rozvoj 

(CLLD) 

Metodu CLLD lze považovat za nástupce 
metody LEADER, která je známá 
z předchozích plánovacích období. Po-
mocí nástroje CLLD, který je koncipován 
ve směru zdola-nahoru a může vykazo-
vat vyšší efektivitu než plošné centrální 
řízení, by mělo dojít k celkovému zlepše-
ní charakteristik venkovských oblastí ČR.  
 Klíčovým faktorem úspěchu 
CLLD je znalost místního prostředí, která 
povede k lepšímu zacílení podpory a 
rozvoji spolupráce mezi jednotlivými 
aktéry na lokální úrovni. Důležitým 
aspektem využití CLLD je zapojení komu-
nit na úrovni místních akčních skupin do 
rozhodování o výběru projektů. 
 Úspěšného rozvoje lze dosáh-
nout dobře zpracovanou strategií Komu-
nitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD), kterou připraví místní akční 
skupiny a ve které jsou vymezené priori-
ty rozvoje. Mezi hlavní efekty kvalitně 
prováděných strategií místního rozvoje 
patří nejčastěji udržitelný rozvoj území a 
krajiny, diversifikace a rozvoj místní 
ekonomiky a tvorba pracovních příleži-
tostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, 
podpora života komunity, zajištění do-
stupnosti a obslužnosti území. 
 Kromě cílů rozvoje je důležité 
stanovit i jednotlivá opatření vedoucí k 
jejich naplnění. MAS je odpovědná za 
soulad podpořených projektů v regionu 
své působnosti se stanovenými cíli obsa-
ženými ve strategii. Podporou metody 
lze dosáhnout vyšší hospodárnosti v 
nakládání s veřejnými zdroji – využije se 
přesnějšího posouzení potřebnosti pro-
jektu pro danou lokalitu a synergických 
efektů jednotlivých programů ESIF. 

Výtah z programového dokumentu IROP 

Operační program Věda, vý-

zkum, vzdělávání 

OP VVV je jedním z programů, který MAS 

přímo neadministruje, ale může být jeho 

žadatelem. Zaměřuje se především na 

zvýšení kvality vzdělávání (od školky až 

po vysokou školu), zajištění dobrých 

podmínek pro kvalitní výzkum, propojení 

vzdělávání a výzkumu s trhem práce a 

posílení principu rovného přístupu ke 

vzdělávání. Měl by také snížit rizika 

neúspěchu mladých lidí a předčasných 

odchodů ze vzdělávání.  

Další programy 

 OP Zaměstnanost 

 OP Životní prostřední 

 OP Přeshraniční spolupráce CZ-
PL 

 OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

 
a mnoho dalších.. 
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Co se stalo 

LEDEN 
20. ledna se v hojném počtu uskutečnila 
v kanceláři MAS Pracovní schůzka „Ze-
mědělci“. Od 10. ledna se přijímaly žá-
dosti k 7. výzvě.  

 
ÚNOR 

V únoru se ve Hvozdné uskutečnila 
Správní rada MAS, na které se projedná-
valo přijetí nových členů a výběr projek-
tů 7. výzvy.  

 
 

BŘEZEN 
Na Valnou hromadu Národní sítě MAS se 
v březnu vypravil ředitel MAS VaS Petr 
Žůrek a asistent Ondra Štach. 

 
DUBEN 

V dubnu zasedala Správní rada.  

Účastnili jsme se setkání zemědělců s 
ministrem zemědělství Mariánem Jureč-
kou ve Fryštáku.  
29. dubna jsme se účastnili Hejtmanské-
ho dne v Pozlovicích. My, jako zástupci 
obcí, podnikatelského sektoru a nezisko-
vého, jsme hovořili s vedením Zlínského 
kraje v čele s hejtmanem Stanislavem 
Mišákem. Společně s dalšími MASkami 

jsme se prezentovali a vedení Zlínského 
kraje nám vyjádřilo podporu. 
 

KVĚTEN 

 
Dne 6. května jsme absolvovali seminář o 
ochraně půdy a obcí před erozí a přívalo-
vými srážkami. Důraz byl kladen na 
právní aspekty probíraných problémů,  
plánování a realizace opatření k ochraně 
krajiny a lidských sídel. Přednáška byla 
doplněna o exkurzi na realizované akce v 
okolí Vizovic - vysazení biokoridoru, 
zatravnění zahrady, atd. Hlavním pořa-
datelem a organizátorem byl prof. 
Šarapatka z UP v Olomouci. 

 
Také jsme pořádali veřejné projednávání 
Strategie obce Jasenná, kterého se 
účastnilo více jak dvě desítky obyvatel. 
Od nich jsme nasbírali nespočet nápadů 
a připomínek, jak zlepšit životní úroveň 
Jasenné, které nedostatky jsou prioritou 
a na které se zapomnělo třeba úplně. 
 

 
 
Mezi ty nejzávažnější obyvatelé zařadili 
nefunkční koupaliště, chybějící kanaliza-
ci, špatné zázemí fotbalového hřiště, 
špatný stav budovy Sokola a mnoho 
dalších drobných problémů.  
 

ČERVEN 
Červen byl pro MAS Vizovicko a Slušovic-
ko nejzásadnější. Na Orlovně ve Vizovi-
cích se uskutečnilo Veřejné projednávání 
Strategie MAS společně s občany Vizovic 
a členy SMARV týmu, kteří Strategii 
zpracovávají.  

 
Také proběhla kontrola ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu u 
zemědělce Štěpána Macka v Lutonině, 
který čerpal dotace na zemědělské stroje 
a obloukovou halu, která je v ČR novin-
kou, ale velice usnadňuje uskladnění 
sena a slámy. 
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Seznam realizovaných projektů v programovém období 2007 -2013 

 

 
 

Žadatel Výzva Rok Fiche Název projektu Výše dotace - ŽOD
Obec Podkopná Lhota 1 2009 1 Rekonstrukce centrální části obce 357 750,00                    

Obec Zádveřice-Raková 1 2009 1 Oprava místní komunikace 384 759,00                    

Obec Dešná 1 2009 1 Rekonstrukce veřej. osvětlení 395 222,00                    

Obec Trnava 1 2009 2 Dětské hřiště 448 509,00                    

Obec Hvozdná 1 2009 1 Oprava komunikací 479 661,00                    

Obec Neubuz 1 2009 1 Bezdrátový rozhlas 454 977,00                    

Dotek, o.p.s. 2 2010 2 Zimní zahrada 540 000,00                    

AGRODELTA, s.r.o. 2 2010 3 Zlepšení Welfare v chovu telat a zvýšení kapacity skladování kejdy 400 000,00                    

RUDOLF JELÍNEK,a.s. 2 2010 3 Sušárna ovoce 390 399,00                    

SDH Bratřejov 2 2010 2 Zkvalitnění vybavení 190 350,00                    

Mikroregion Slušovicko 2 2010 2 Technická výbava pro lepší propagaci 206 820,00                    

Obec Ostrata 3 2010 2 Volnočasová dřevostavba pro spo. a kulturní využítí 432 000,00                    

Obec Jasenná 3 2010 1 Odvodnění komunikace 394 398,00                    

Obec Lutonina 4 2011 2 Stavební úpravy kulturního domu 376 378,00                    

Obec Lhotsko 4 2011 1 Digitální a bezdrátový rozhlas 212 130,00                    

ČM provinice Hospi. 4 2011 5 Revitalizace uliční fasády, 1.etapa 500 346,00                    

Obec Bratřejov 4 2011 1 Rekonstrukce místní komunikace 447 212,00                    

Ezop rekl. Agentura 4 2011 4 Rozšíření tiskového provozu o ekologické zázemí 299 999,00                    

Obec Všemina 4 2011 1 Všemina - chodník podél silnice 421 135,00                    

Obec Veselá 4 2011 2 Obnova kulturního zařízení Veselanka 429 131,00                    

Obec Ublo 4 2011 1 Oprava místní komunikace 218 099,00                    

Obec Ublo 4 2011 2 Pořízení sociálního zařízení 139 349,00                    

SK Vizovice 4 2011 1 Technické vybavení pro SK Vizovice 127 965,00                    

Obec Hrobice 5 2012 1 Hrobice - chodník podél místní komnunikace 490 347,00                    

Junák - Skaut Slušovice 5 2012 2 Obnova vybavení skautského střediska 173 340,00                    

Obec Březová 5 2012 2 Dětská indiánská vesnička 485 769,00                    

Michaela Bičová 5 2012 3 Malotraktor VARI k rozvoji malé farmy Březová 61 150,00                       

Pavel Kamenčák 5 2012 3 Nový stroj pro rozvoj farmy v Bratřejově 493 350,00                    

Štěpán Macek 5 2012 3 Nákup kolového kloubového nakladače 375 000,00                    

Dušan Matůšů 5 2012 3 Nákup zemědělského obraceče píce POOTINGER HIT 810 192 000,00                    

JASNO, spol.s.r.o. 5 2012 3 Jasno v Jasnu aneb modernizujeme náš areál 497 793,00                    

ČM provincie Hospi. řádu 5 2012 5 Sanace vlhkého zdiva v Nemocnici Mil. Bratří ve Vizovicích 497 151,00                    

Obec Dešná 6 2013 1 Oprava obecní komunikace ke hřišti 173 250,00                    

Obec Kašava 6 2013 1 Obnova místní kounikace 347 175,00                    

Obec Vlčková 6 2013 1 "Nad točnou" sa zatočíme 309 207,00                    

FS ČCE v Jasenné 6 2013 2 Rekonstrukce multifunkčního sálu ve sborovém dome ČCE v Jasenné 390 207,00                    

Obec Veselá 6 2013 2 Zajištění vybavenosti jednotky SDH Veselá pro mimoškol. aktivity dětí 238 709,00                    

Orel jednota Vizovice 6 2013 2 Zkvalitnění zázemí v Orlovně 347 002,00                    

Jezdecký klub Krásno 6 2013 2 Rozvoj jezdeckého sportu 270 000,00                    

AGRODELTA, s.r.o. 6 2013 3 Teplovod u bioplynové stanice Hvozdná 450 000,00                    

Vladimír Sluštík 6 2013 3 Modernizace zemědělské techniky 365 000,00                    

Štěpán Macek 6 2013 3 Modernizace pícnin. linky na výrobu krmiva a ošetření trav. porostů 498 000,00                    

Petr Tomšíček 6 2013 3 Nákup pícninářských strojů pro rozvoj a modernizaci farmy 244 020,00                    

Pavel Kamenčák 6 2013 3 Kvalitním krmivem ku kvalitnímu masu 168 200,00                    

ARBOREA Březová s.r.o. 6 2013 4 Firemní sídlo = dobrá vizitka 278 400,00                    

Roman Pavelka 6 2013 4 Modernizace opravny aut 139 348,00                    

FS ČCE v Zádveřicích 6 2013 5 Obnova varhan 118 710,00                    

ŘKF Slušovice 6 2013 5 Obnova Slušovického kostela 409 788,00                    

Obec Všemina 7 2014 1 Obnova komunikace v obci Všemina 186 700,00                    

Roman Pavelka 7 2014 4 Dovybavení opravny aut v Kašavě 95 905,00                       

16 542 110,00     výše dotace celkem


