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Tým MAS VaS na Svatomartinském trhu

Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme vám další vydání Zpravodaje MAS Vizovicko a Slušovicko. Přesto, že se nové operační
programy ještě dokončují, můžeme už nyní hovořit
o velmi úspěšném vstupu do dalšího období. Předpokládáme, dle informací z nadřízených orgánů,
přímou podporu ze dvou operačních programů pro
naše území ve výši cca 36 milionů korun. Hlavními
oblastmi, odkud budeme čerpat podporu, bude Integrovaný operační program (IROP) a Program rozvoje
venkova (PRV). Z nich předpokládáme více než deset
milionů korun pro projekty zemědělců, živnostníků

a menších firem. V listopadu se nám podařilo jako
první MAS, která působí pouze na území Zlínského
kraje, získat certifikát „standardizace“, který je naprosto nezbytný pro čerpání finančních prostředků
v budoucnosti.
Na začátku nového programového období si umíme
představit mnoho zajímavého, s čím bychom mohli pomoci k rozvoji našeho území a ke spokojenosti
jeho obyvatel.
Aktuální dění z MAS můžete sledovat na našem facebooku nebo webových stránkách (www.masvas.cz).
Petr Žůrek a tým MAS

Získali jsme osvědčení o splnění
standardů MAS
Další krůček k čerpání evropských dotací v období 2014-2020
byl úspěšně zdolán!
MAS splnila požadované standardy, díky kterým prokázala, že je schopna
se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.
Po úpravách zřizovacích dokumentů, nové volbě orgánů a nastavení
dotačních postupů jsme získali Osvědčení o splnění standardů MAS,
což nás opravňuje k podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ke schválení Řídícímu orgánu, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj.

Svatého Martina vítalo plné vizovické
náměstí
V sobotu 14. 11. 2015 se ve Vizovicích na náměstí uskutečnil již 5. ročník Svatomartinského
trhu, který byl i letos pořádán pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

N

ikoliv sníh, ale krásné slunečné počasí
vítalo už od ranních hodin první návštěvníky Svatomartinského trhu. Ti si zde
mohli nakoupit domácí uzeniny, čerstvé těstoviny, frgály a mnoho dalších regionálních i národních produktů. K tomu jim hrála vizovická cimbálová muzika Ocún, která svými valašskými
písněmi dokreslovala příjemnou atmosféru trhu.
S blížícím se příjezdem svatého Martina bylo vizovické náměstí postupně zaplňováno lidmi všech věkových kategorií. Návštěvnost trhu v tuto dobu byla
rekordní, pravděpodobně nejvyšší v historii konání
této akce. Především k radosti malých návštěvníků
se s úderem desáté hodiny objevil svatý Martin na
bílém koni přivážející Svatomartinské víno. To bylo
letos požehnáno dokonce dvěma faráři: slušovic-
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kým otcem Emilem Matušů a evangelickým farářem
ze Zádveřic Milošem Vavrečkou. Ještě před tím však
všechny přítomné přivítal pan Petr Žůrek, ředitel
MAS Vizovicko a Slušovicko, která trh spolupořádala.
Poté měli všichni zúčastnění příležitost ochutnat požehnaná Svatomartinská vína a mohli využít možnosti vyfotit se se svatým Martinem a jeho koněm. Na
závěr proběhlo předání cen vítězům „facebookové“
soutěže a pozvání do restaurace Café Retro Vizovice,
která už tradičně pořádá pro tento účel husí hody.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž by trh nemohl být uskutečněn, a kteří se postarali o jeho hladký průběh. Velký dík však také patří lidem, kteří akci navštívili. A již teď se těšíme,
že se za rok při stejné příležitosti setkáme znovu.

Jak vycvičit Šmaka aneb Monitoring
projektu na skautském táboře
Rozlehlá louka uprostřed lesů, potok s dívčí a chlapeckou tůňkou, skauty pojmenovaný kopec
Kuraheee, v noci obloha plná hvězd, spousta kamarádů a zajímavý program – to vše nabízel
tábor slušovických skautů v Novém Hrozenkově.

P

o pěti letech jsem mohla na své oblíbené místo na
několik dní zavítat, poznat
nové kamarády a zažít opět nezapomenutelné chvíle. Téma letošního tábora „Jak vycvičit
Šmaka“ bylo inspirováno světovým bestsellerem Hobit, kdy se
děti společně s Bilbem, Gandalfem a tlupou trpaslíků vydali na

výpravu k Opuštěné hoře, kde
se nacházel obrovský poklad
střežený nebezpečný drakem.
Ale proč o táboře píši?
Skauti v roce 2013 získali z
MAS dotaci na obnovu a pořízení nového vybavení (např.
tee-pee, hangár, nářadí, deskové hry aj.). Během svého pobytu
jsem měla možnost vidět, že do-

tace měla své opodstatnění a její
obsah slouží všem zúčastněným.
Dětem, kterým v noci byla zima
(nad ránem bývá vždy) mohly být
zapůjčeny péřové spacáky, které jim poskytly dostatečné teplo,
hangár či tee-pee poskytoval
útočiště za nepříznivého počasí
a táborníci v nich mohli hrát nejrůznější hry (především deskové
byly v oblibě). Předposlední táborový večer složilo na Kurahee
Skautský slib několik děvčat a
chlapců. Díky nově pořízeným
krojům, které byly dětem bez
vlastního kroje zapůjčeny, byl celý
akt mnohem slavnostnější. Poslední den už došlo jen na boření a úklid tábořiště, což šlo s novým nářadím také více od ruky.

“Jsem opravdu ráda, že jsem mohla být svědkem správného využití
evropských dotací, kdy z pořízených věcí má užitek jak organizace, tak samotné děti a mládež”.
Renata Bednářová

Projekt “Kompostéry 2”
byl úspěšně realizován
Díky projektu “Kompostujeme v každé rodině
– doplnění systému“, který byl podán do 64. výzvy Operačního progarmu životní prostředí a jehož
žadatelem byla MAS Vizovicko a Slušovicko, bylo
mezi 6 obcí (Lutonina, Bratřejov, Jasenná, Hrobice,
Vlčková a Hvozdná) rozděleno 110 ks kompostérů, 8 ks kontejnerů a dva štěpkovače. Tyto
štěpkovače budou sloužit nejen obcím kterým byly
předány, ale dle potřeby i ostatním zapojeným obcím. S jednotlivými obcemi byla sepsána smlouva
o výpůjčce, kdy pořízený majetek zůstává po dobu
udržitelnosti projektu (tzn. 5 let od realizace projektu) ve vlastnictví MAS. Po její uplynutí bude vybavení bezúplatně převedeno do majetku obcí.

Celkové výdaje projektu: 1 362 359,- Kč
Dotace: 1 217 122,15,- Kč
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Starostové se sešli na střelnici

S

třelnice v Bratřejově byla dalším místem setkání starostů obcí MAS Vizovicko a Slušovicko.
Narozdíl od těch oficiálních mělo toto setkání zcela jiný cíl. Tím bylo odhodit za hlavu starosti
všedních dní, zapomenout na úřednické povinosti
a užít si netradičně strávené odpoledne s možností
naučit se novým dovednostem. Pozvání pana starosty z Bratřejova, z jehož hlavy nápad vzešel a který je
zároveň majitelem střelnice, přijala více než desítka

představitelů obcí. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu
z brokovnic na letící holuby a také střelbu z krátkých
zbraní. Zatímco pánové dominovali v sestřelování
holubů, dámy měly pevnější ruku při střelbě na terč.
Po spoustě vystřílených nábojů se všichni sešli u stolu s uzenými žebírky, kterými se toto setkání krásně
završilo. Vzhledem k pozitvním reakcím věříme, že se
podobná akce v co nejbližsí době uskuteční znovu.

WORKSHOP: Evropské fondy a MAS
(podruhé) a polopatě

D

ne 19. 11. 2015 se v kulturním domě Elektra v
Luhačovicích uskutečnil druhý Workshop pro
starosty pořádáný Sdružením místních samospráv v rámci projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”. Cílem bylo seznámit starosty s nejnovějšími informacemi z oblasti
financování projektů z národních i evropských zdrojů
a to jak prostřednictvím MAS, tak i individuálních výzev nových operačních programů.
Dále se dozvěděli informace o aktuálním stavu OP
Přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká repub-
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lika, po nichž následovaly informace o konkrétních
příkladech dobré praxe spolupráce obcí v MAS. Tomuto tématu se také věnuje vydaná publikace Jak
se vám líbí náš venkov?, kterou všichni starostové
obdrželi. Nakonec proběhlo představení Centra pro
regionální rozvoj, které
bude zastávat roli zprostředkujícího a kontrolního subjektu pro vybrané
operační programy.

Projekty přírodních zahrad finišují
Snaha poskytnout dětem přirozené a bezpečné prostředí pro vzdělávání, hru a odpočinek byla hlavním
faktorem pro obce Kašava a Hrobice k podání žádostí do 65. výzvy OPŽP, zaměřené na vybudování
zahrad v přírodním stylu.

P

rojekt obce Hrobice s názevem „Přírodní zahrada ČMELÁČEK při MŠ Hrobice“ byl zaměřen na
vybudování zahrady v přírodním stylu, která přiblíží dětem přírodní prostředí a vytvoří základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry a o vztazích člověka a přírody. Cílem
bylo vytvořit pestrou zahradu s přírodními herními
prvky, která bude ovlivňovat sociální chování, tvořivost
i celkovou osobnost dítěte.
Po terénních a stavebních úpravách byly dodavatelskou firmou nainstalovány herní prvky a v závěru
vysazen trávník, bylinky a trvalky. Mezi herní prvky,
které byly nainstalovány patří např. dendrofon, řetězový můstek, zastíněné pískoviště, domeček se
skluzavkou, hmyzí domeček, ptačí budky atd. Vzhledem k dokončení zahrady na podzim si děti budou

muset počkat na její využítí až do jara, kdy se chystá
i slavnostní otevření. Kromě pobytu dětí na zahradě za příznivého počasí se předpokládá její využívání
i pro aktivity Školního vzdělávacího programu, zaměřeného na roční období a akce,
jichž se kromě dětí účastní i jejich rodiče.

Realizace projektu 17.8.2015 – 9.10.2015
Celkové výdaje - 1 397 613,- Kč
Dotace - 1 184 780,- Kč
Projekt obce Kašava „Školička v přírodě u MŠ v
Kašavě“, díky kterému se děti z mateřské školy mohou těšit na nové pískoviště, altán, skuzavku a další herní prvky je v současné době v realizaci. Jeho
ukončení se předpokládá v polovině měsíce prosince.

Místní akční plán s názvem Naše
škola – naše radost
Projekt s názvem Naše škola – naše radost je místním akčním plánem vzdělávání, neboli MAPem, který
je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
V rámci realizace projektu se předpokládá realizace kulatých stolů, setkávání pracovních skupin, ale také
vzdělávací semináře, které pomohou zvýšit úroveň školství v různých oblastech podpory. Očekávaným
výstupem MAPu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku
2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých
prioritách.
Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření:
• Opatření 1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
• Opatření 2 - Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
• Opatření 3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Žádost o podporu byla podána 24. 11. 2015
Realizace je naplánována na 24 měsíců (1. 4. 2016 – 31. 3. 2018)
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Vlčková, Neubuz a Veselá opravily
své sakrální památky

M

ezi 273 projekty, které
byly vybrány k podpoře
v rámci Programu rozvoje a obnovy venkova v roce
2015 byly i projekty našich obcí
– Vlčkové, Neubuzi a Veselé, jejichž žádosti jsem pomáhali
zpracovávat. V obci Vlčková došlo díky příspěvku Ministerstva
pro místní rozvoj ke kompletní

obnově nátěrů kapličky, která
patří k nejvýznamějším památkám obce. Dále byla opravena
malba Madony, která je zobrazena nad vstupem do kapličky.
Cílem projektu obce Veselá
bylo zrestaurování pískovcového kříze, včetně jeho nápisů
a odlitku Krista. Dále byl opraven
také přístupový chodník ke kříži.

U projektu obce Neubuz byl realizován komplexní restaurátorský
zásah na místním pískovcovém
kříži. Součástí projektu bylo také
přezlacení litinového odlitku Krista, nápisu na tabulce nad jeho
hlavou a přezlacení reliéfu kříže.
Všechny projekty jsou úspěšně realizovány a obce v současné době
čekají na jejich proplacení.

Propagační materiály Mikroregionu
Vizovicko

M

ikroregion Vizovicko získal v polovině roku
2015 dotaci z Ministerstvem pro místní
rozvoj, konkrétně z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Zástupci mikroregionu požádali naši MAS jak o sepsání příslušné žádosti, tak také o samotnou realizaci projektu. Jak
už jeho název „Mikroregion Vizovicko a jeho
úspěšné projekty“ napovídá, cílem bylo propagovat mikroregion skrze úspěšné projekty realizované v letech 2004 – 2014. Samotným výstupem
projektu pak byly tři druhy propagačních materiálů (mapa, pohlednice a brožura) a dvě vzdělávací akce zabývající se strategickým plánováním obcí
a rozvojovým potenciálem regionů v oblasti kultury.
Samotná příprava materiálů zohledňovala názory
jednotlivých starostů, kteří měli hlavní slovo v tom,
které projekty budou použity. Dále byla klíčová práce fotografa, se kterým jsme místa osobně navštívili
a mohli jsme být u samotného nafocení objektů. Neméně důležitá byla práce grafických designérů, ať už
se jednalo o mapy, pohlednice či brožury. Docházelo
tak k pravidelné e-mailové, telefonické, ale i osobní
komunikaci. Jednotlivé návrhy se diskutovaly mezi
námi, tvůrci designu a mezi starosty. Naší snahou bylo
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vytvořit hezké a funkční materiály, se kterými budou
spokojeni jak starostové, tak obyvatelé obcí a turisté.
Práce na projektu byla někdy náročná, ale bezesporu
zajímavá a obohacující.
Věříme, že se materiály budou líbit a že splní svůj
účel, kterým je propagace obcí skrze jejich úspěšné
projekty. Zároveň děkujeme Mikroregionu Vizovicko
za poskytnutou šanci a těšíme se na další spolupráci.

Národní dotační titul pro obce na
venkově
I pro rok 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2016. Obce do 3 tis. obyvatel a svazky obcí mohou do 15. ledna žádat celkem v 5 dotačních titulech:
1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
4. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
5. Podpora obnovy místních komunikací.
Pro své projektové záměry můžete získat finanční dotaci až ve výši 70% uznatelných výdajů. Nově je
možné žádat také na obnovu či opravu místních komunikací (s pasportem vydaným do 29. 2. 2016) s
max. výší dotace dosahující 1 mil. Kč (50% uznatelných výdajů). Žádosti se vyplňují v elektronickém prostředí DIS ZAD, tištěnou verzi žádosti je nutné dodat na podatelnu ministerstva do 15. ledna 2016. Je
tedy nejvyšší čas pro přípravu Vašich projektových záměrů na podporu obnovy a rozvoje venkova.
V roce 2015 naše MAS pomohla se sepsáním žádostí a realizací těchto projektů v programu MMR:
• Mikroregion Vizovicko a jeho úspěšné projekty
• Restaurování pískovcového kříže v obci Neubuz
• Obnova a zpřístupnění kříže u točny v obci Veselá
• Obnova kapličky ve Vlčkové
Obce naší MAS a Mikroregion Vizovicko získali prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj finanční
prostředky ve výši 302 354 Kč.
Rádi Vám poskytneme bližší informace o jednotlivých dotačních titulech a poskytneme kompletní servis
pro podání žádosti o dotaci s potřebnými přílohami.

Nový dotační titul Ministerstva
zemědělství
Ministerstvo zemědělství připravuje vyhlášení zcela nového dotačního titulu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který bude podporovat památky na venkově a opravu či vybudování odpočinkových míst. Oprávněnými žadateli budou obce do 5 tis. obyvatel a fyzické či právnické osoby
(majitelé objektu či parcely). Téměř 240 mil. Kč bude rozděleno do 3 oblastí:
• Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
• Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů
• Podpora pro vytvoření zázemí nebo obnova místa pasivního odpočinku.
Žádosti v listinné podobě se budou odevzdávat do 15. 3. 2016 na RO SZIF Olomouc. Při stejném bodovém hodnocení bude vybrán projekt, který byl podán v dřívějším datu, proto je vhodné začít s přípravou projektů co nejdříve. Podle pracovní verze pravidel dotačního titulu bude nutné projekty dokončit
nejpozději do 30. 9. 2016 a odevzdat soupisku všech dokladů.
Finanční prostředky lze získat na památky, které nejsou v městské či venkovské památkové rezervaci a
nejsou chráněnými kulturními památkami. V rámci jednotlivých projektů lze opravit památky nejen v
intravilánu obce, ale také v extravilánu. Bodově budou zvýhodněny ty projekty, jenž budou zaměřeny na
opravy památek v havarijním stavu a spolu s památkou budou modernizovat její okolí.
Výše dotace je stanovena na 70% uznatelných nákladů, s max. dotací nepřesahující 500 tis. Kč.
Aktuální informace o vyhlášení dotačního titulu, pravidlech či změnách termínů se dozvíte prostřednictvím našeho mailového informačního servisu nebo na tel.732 688 651 či mailu masvas-asistent@email.cz.
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Co se stalo!
SRPEN

Dne 3. 8. proběhlo jednání se
zástupkyní
Středomoravské
agentury regionálního rozvoje (SMARV) Marií Tesařovou k
aktuálnímu stavu a dalšímu postupu v tvorbě Strategie Komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD).

MAS jako nástroj pro efektivní
chod úřadů se 17. 9 uskutečnil 2. Kulatý stůl pro starosty. Při tomto jednání byly prezentovány dosavadní výstupy
projektu, byla představena
a schválena Strategie spolupráce obcí (SSO) a došlo také
ke schválení Paktu o spolupráci a partnerství.

voje venkova z pohledu Ministerstva zemědělství a Programem rozvoje venkova z
pohledu Státního zemědělského a intervenčního fondu.
Dne 20. 11. se v Kroměříži uskutečnilo Setkání regionalistů
Zlínského kraje. Toto jednání bylo zaměřeno zejména na
téma Krajských a Místních akčních plánů vzdělávání a Kotlíkové dotace.

ZÁŘÍ

Ve středu 9. 9. se v kanceláři
MAS uskutečnilo jednání s p.
Filipem a dalšími zástupci Zlínského kraje k aktuální stavu
přípravy Místních akčních
plánů.
Ve zlínském hotelu Moskva se
uskutečnil seminář k Operačnímu programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Podrobně zde byly
prezentovány jednotlivé prioritní osy, aktuální a připravované výzvy a také se účastníci dozvěděli jak vybírat dodovatele
včetně nejčastějších pochybení
ve výběrových řízení.

ŘÍJEN

Ve zlínské 21. budově se konal seminář OPŽP, věnovaný
aktuálně vyhlášeným výzvám.
Zůčastnění se mimo jiné dozvěděli na co jsou jednotlivé
výzvy zaměřeny, jaký způsobem se budou podávat žádosti, jaké přílohy se musí
dokládat, kdo je způsobilým
žadatelem a spoustu dalších
důležitých informací nezbytných k podání žádostí.

LISTOPAD

V rámci projektu Sdružení
místních samospráv s názvem
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Ve středu 11. 11. proběhl v
rámci Konference Venkov seminář ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji. Ten byl
rozdělen do tří kulatých stolů,
které se zabývaly Integrovaným regionálním operačním
programem, Programem roz-

Ke konci měsíce listopadu proběhl seminář k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu. Došlo zde k
představení portálu MS 2014+,
ISKP+ a Centra pro regionální
rozvoj. Poté byly prezentovány aktuální vyhlášené výzvy
a systém příjmu a hodnocení
žádostí. Závěr patřil změnám
při zadávání veřejných zakázek.

PROSINEC

OP Zaměstnanost byl hlavním bodem programu jednání
MPSV a MAS. Tento program
umožní čerpat prostředky jak
většině MAS, tak individuálně.
Mezi novinky bude patřit podpora např. Enviromentálních
sociálních podniků nebo sociálního podnikání.

