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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a vážení čtenáři,
otevíráte výroční zprávu za rok 2017. Protože
se konečně rozjelo nové plánovací období,
je i naše MAS Vizovicko a Slušovicko plně zapojená do realizace SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Patří se
poděkovat každému, kdo přispívá k rozvoji
našeho regionu. Z pohledu dovnitř našich
aktivit je ale třeba především poděkovat
spolupracovníkům v kanceláři MAS, členům
orgánů, partnerům a všem blízkým i vzdáleným kolegům. Vyhlásili jsme výzvy díky naší
strategii, rozvíjíme spolupráci, pracujeme pro
školy, podílíme se na realizaci přeshraničního projektu, spolupracujeme na komunitním
plánování sociálních služeb, vytváříme projekty pro obce, neziskový sektor, pracujeme
pro veřejnost. Počet zaměstnanců se během

roku ustálil tak, abychom zvládali požadavky
našich žadatelů a zároveň se přiměřeně strategicky rozvíjeli novými směry v naší činnosti.
Opět musím zopakovat, že jsme rádi, když si
v tvrdém konkurenčním prostředí volíte právě nás. Pokračujeme v zasílání přehledu aktuálních dotací a členům orgánů zasíláme
náš newsletter. Mezi projekty roku 2017, které
nás obzvlášť těší patří třeba získání dotace
na nový automobil pro Dotek z. ú. O mnoha
dalších projektech a aktivitách se dočtete na
stránkách této výroční zprávy nebo na webu
či Facebooku.
Přeji mnoho osobních i společných úspěchů
nám všem.
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel společnosti
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O MAS VaS
Místní akční skupina 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. Je nezisková organizace využívající metodu LEADER (CLLD), jejímž cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také podpora 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,
odbor O spisová vložka 650

Číslo účtu

1420087389/0800

Email

info@masvas.cz

Internetové stránky

www.masvas.cz

Telefon

777 304 299

Kancelář MAS

O chod kanceláře MAS, realizaci, administraci a udržitelnost projektů, konzultace, pořádání akcí či prezentaci
MAS se v roce 2017 staralo pět pracovníků zaměstnaných na pracovní smlouvu.
●● Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
●● Ing. Pavel Elšík
●● Ing. Ondřej Štach
●● Ing. Renata Bednářová
●● Bc. Matěj Pluhař
Mimo nich se na dalších aktivitách souvisejících s fungováním MAS podíleli zaměstnanci, se kterými jsou uzavřeny dohody o provedení práce. Konkrétně se jednalo o:
●● Bc. Martin Štach
●● Ing. Marie Ponížilová
●● Mgr. Martin Vávra

Územní působnost

MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území dvaceti 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 a převážně
do spádového území obce s rozšířenou působností Vizovice.
Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 789 obyvatel) a Slušovice (2 988 obyvatel), které se podílejí téměř
40 % 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.
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Členské obce MAS VaS
Název obce

Počet obyvatel

Bratřejov

768

Březová

502

Dešná

209

Hrobice

472

Hvozdná

1 294

Jasenná

976

Kašava

920

Lhotsko

271

Lutonina

412

Neubuz

459

Ostrata

405

Podkopná Lhota

332

Slušovice

2 988

Trnava

1153

Ublo

302

Veselá

832

Vizovice

4 789

Vlčková

405

Všemina

1 135

Zádveřice – Raková

1 451

MAS Vizovicko a Slušovicko | 5

PARTNERSKÁ ZÁKLADNA

Ke dni 31. 12. 2017 měla místní akční skupina 66 partnerů. V roce 2017 dva partneři přistoupili do MAS. Jednalo
se o Dostihy Slušovice z.s. a Římskokatolickou farnost Vizovice.
Partnerská základna je rozdělena do tří sektorů:
●● neziskový - 22 členů
●● veřejný - 20 členů
●● soukromý - 24 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 - 8 členů
●● zemědělský sektor a ostatní - 16 členů

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. využívá k zabezpečení své činnosti následující orgány:
●● Správní rada – rozhodovací orgán společnosti, tvoří ji minimálně 6 členů
●● Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti, tvoří ji minimálně 3 členové
●● Ředitel – statutární orgán společnosti, fyzická osoba
●● Organizační jednotka Místní akční skupina – partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které
působí na území MAS a navrhuje a realizuje na tomto území SCLLD. Na rozhodovací úrovni veřejný
sektor, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje 49 % hlasovacích práv. Orgány místní
akční skupiny:
●● 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
●● Výběrová komise - hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených 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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Členové orgánů MAS
Programový výbor
ČLEN MAS

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Jaroslav Burkart

Neziskový

SSS

AGRODELTA, s.r.o.

Petr Slovák

Soukromý

ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Jiří Koňařík

Soukromý

PS

ČCE
Zádveřice - Raková

Miloš Vavrečka

Neziskový

CSVZ

Daniel Juřík

Veřejný

MO

Město Vizovice

Silvie Dolanská

Veřejný

MO

Město Slušovice

Petr Hradecký

Veřejný

MO

SK Vizovice

Obec Veselá

Výběrová komise
ČLEN MAS

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Zdeňka Vlčková

Neziskový

CSVZ

Obec
Zádveřice - Raková

Lubomír Kokeš

Veřejný

MO

Obec Hvozdná

Miroslav Válek

Veřejný

MO

Zdeněk Adamuška

Neziskový

CSVZ

Darina Uhříková

Soukromý

PS

NMB Vizovice

Orel jednota Vizovice
Ezop reklamní
agentura s.r.o.

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
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Členové orgánů společnosti
Správní rada
ČLEN MAS

ZASTUPUJÍCÍ OSOBA

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Jaroslav Burkart

Neziskový

SSS

AGRODELTA, s.r.o.

Petr Slovák

Soukromý

ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Jiří Koňařík

Soukromý

PS

Miloš Vavrečka

Neziskový

CSVZ

Daniel Juřík

Veřejný

MO

Silvie Dolanská

Veřejný

MO

Zastupující osoba

Sektor

Zájmová skupina

Obec Slušovice

Petr Hradecký

Veřejný

MO

Martin Kašpárek

Martin Kašpárek

Soukromý

ZSO

Komunitní škola
Kašava

Martin Vávra

Neziskový

CSVZ

SK Vizovice

ČCE ZádveřiceRaková
Obec Veselá
Město Vizovice

Dozorčí rada
Člen MAS
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ČINNOST MAS

Schválení strategie a vyhlašování výzev

Dne 20. 6. 2017 byla definitivně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Valašský kraj trnek a slivovice ráj“ (SCLLD). Do území MAS se tak dostane více než 37 mil. Kč (IROP 26,4 mil. Kč, PRV 11 mil.
Kč). Během více než ročního hodnocení byla strategie podrobena důkladné kontrole všech jejich částí a ze
strany MAS několikrát, na základě požadavků řídícího orgánu, doplněna či upravena.
Následoval proces přípravy a schválení dokumentů nezbytných pro vyhlašování výzev v jednotlivých operačních programech. V roce 2017 došlo k vyhlášení jedné výzvy a to v rámci Programu rozvoje venkova.

1. Výzva MAS v Programu rozvoje venkova

Od 2. 8. 2017 do 16. 8. 2017 probíhal příjem žádostí do 1. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. Ve dvou
fichích, které byly v rámci výzvy vyhlášeny (Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby, Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh) bylo přijato celkem
7 žádostí s celkovou výší dotace 2 952 252 Kč. Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový
výbor na svém zasedání dne 7. 9. 2017, že v 1. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo celkem 5 žádostí
s celkovou výší požadované dotace 1 555 260 Kč.
Před samotným vyhlášením výzvy proběhlo jednání pracovní skupiny zemědělci a především seminář pro
žadatele. Zde byli potenciální předkladatelé žádostí seznámeni s konkrétním zaměření jednotlivých fichí,
s celým procesem hodnocení a výběrem projektů. Byla také představena preferenční kritéria, pravidla pro
zadávání veřejných zakázek a na nejdůležitější termíny.

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Název žadatele

IČ

Název projektu

Místo realizace
projektu (NUTS 5)

Číslo
Fiche

Body

Petr Jarcovják

02849755

Moderní stroje pro zemědělskou činnost

Kašava

1

90

Petr Tomšíček

69669538

Nákup techniky pro ošetřování
TTP

Neubuz

1

90

Štěpán Macek

75156105

Nákup techniky pro živočišnou
výrobu

Lutonina

1

75

POLMER, spol. s r.o.

60741953

Nákup přepravníku zvířat

Vizovice

1

65

Jaroslav Pavliš

66830532

Zkvalitnění výroby stolařských
prací

Zádveřice - Raková

4

67

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
IČ

Název projektu

Místo realizace
projektu (NUTS 5)

Číslo
Fiche

Body

DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ

46971483

ZLEPŠENÍ USTÁJENÍ PRO TELATA

Zádveřice - Raková

1

60

RUDOLF JELÍNEK
sady s.r.o.

03976025

Ovocnářský traktor

Vizovice

1

50

Název žadatele
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Místní akční plán Naše škola – naše radost

Místní akční plán vzdělávání neboli MAP, 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. MAP Vizovicko a Slušovicko s názvem Naše škola – naše radost je zpracováván
pro následující obce: Bratřejov, Březová, Držková, Hrobice, Jasenná, Kašava, Neubuz, Slušovice, Trnava, Ublo,
Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková.
V roce 2017 proběhly zejména následující aktivity:
• připomínkování analytické části MAP
• aktualizace projektových záměrů škol ve Strategickém rámci MAP
• výběr priorit k rozpracování do akčního plánu MAP
• jednání pracovních skupin k tvorbě akčního plánu MAP
• jednání Řídícího výboru
• setkání aktérů působících ve vzdělání
• dvoudenní vzdělávací akce do škol v ORP Litovel
• školení a semináře (seminář Problémový žák nebo problémové chování, seminář pro ředitele škol ORP Vizovice a ORP Luhačovice, školení první pomoci, program Příběhy pana Tydýta, seminář na téma školské
legislativy)
Členové administrativního týmu se aktivně účastnili setkání v rámci projektu SRP, nejčastěji v sídle NIDV Zlín
či konferencí a školení. Někteří také využili možnosti sledování online webinářů na témata zpracování MAP.
Na webových stránkách MAS byla pravidelně aktualizována sekce věnující se MAPu a bylo také publikováno
několik článků, které o projektu informovaly širokou veřejnost.

Projekt přeshraniční spolupráce SR - ČR

Čtyřy místní akční skupiny (MAS Kopaničiarsky region, MAS Vršatec, MAS Moravský kras a MAS Vizovicko a
Slušovicko) jsou nositelem projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Vidiek bez hraníc“. Jeho realizace
odstartoval 1. srpna 2017 a bude pokračovat až do října 2018. Je zaměřen především na podporu kulturního
a přírodního dědictví, regionálních producentů, volnočasových aktivit a jiných projektů spolupráce. Nosnými
aktivitami jsou čtyři dvoudenní vzdělávací setkání za rovnoměrné účasti zástupců všech zapojených MAS.
Ve dnech 26. a 27. září se zástupci MAS spolu se zástupci regionálních výrobců a poskytovatelů služeb z území Vizovicka a Slušovicka vydali na první vzdělávací akci. Dějištěm konání tohoto setkání bylo území MAS
Moravský kras. Zejména pak zámek ve Křtinách, kde již první den byly nachystány prezentace týkající se činnosti jednotlivých zapojených Místních akčních skupin či představení regionální značky cestovního ruchu v
podobě kreslené postavičky šneka Krasíka. Vrcholem vzdělávací části pak bylo školení věnující se samotným
inovativním trendům v marketingu regionálních produktů. Kromě části teoretické byl nachystán i zajímavý
poznávací program. K vidění byly dvě farmy, jedna kozí v Šošůvce a druhá pštrosí v Doubravici nad Svitavou.
Součástí programu byla i pálenice v Rudicích, mlékárna v Otinovsi či muzeum v Senetářově. Všichni zúčastnění měli také možnost prezentace vlastní výroby v rámci společenského večera, při kterém docházelo ke
sdílení dobré praxe a k získávání nových kontaktů.
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Animace školských zařízení

MAS Vizovicko a Slušovicko se v nynějším programovém období zapojuje do činnosti Animátora. Animátor
školských aktivit má za úkol pomáhat základním a mateřským školám na našem území realizovat jimi požadované měkké projekty (získání chůvy, školního asistenta a mnohé další). Tyto projektové žádosti mají formu tzv.
šablon, tedy zjednodušených předvyplněných žádostí o podporu. Naši bezplatnou pomoc v plném rozsahu
využily MŠ Trnava, MŠ Vizovice a ZŠ Slušovice. Spolupráce s těmito subjekty probíhala velice příjemně a ke
spokojenosti obou zúčastněných stran. Naše MAS se společně s jednotlivými řediteli postarala o elektronické
vyplnění zjednodušených žádostí a následné dodání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dále ze strany MAS nechybí poskytování odborné pomoci a cenných informací, tak aby žádná ze školek či
škol nemusela mít obavu o nedodržení či přehlédnutí některé z podmínek a termínů. Kromě již výše zmíněných
organizací si žádost o podporu podala rovněž MŠ a ZŠ Kašava. Ta sice zpracovala žádost sama, přizvala nás
však k její následné kontrole. Jsme rádi, že i v tomto případě jsme mohli pomoci další škole při získávání podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku

Na začátku roku 2017 podala MAS žádost o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na projekt zaměřený na podporu procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni. Smyslem projektu, jehož realizace
začne od 1. 1. 2018, je s pomocí zapojení veřejné správy a široké veřejnosti zmapovat problémy a potřeby
cílových skupin (tj. senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením) a pokusit se najít vhodné řešení. Výstupem projektu bude především Střednědobého plánu sociálních
služeb, katalog poskytovatelů soc. služeb a informační portál soc. služeb. Realizace projektu, jehož výdaje činí
cca 2,5 mil. Kč (100% dotace) bude trvat do 31. 12. 2019.

Projekty z dotačních titulů MMR

Na konci roku 2016 se na nás obrátilo 6 žadatelů se zájmem o zpracávání žádosti o dotaci do Programu
rozvoje a obnovy venkova 2017, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Z osmi podaných projektů
byly tři úspěšné a jeden projekt byl zařazen do náhradních. Ve Slušovicích a Jasenné se tak dočkali nových
dětských hřišť s moderními herními prvky. V obci Hvozdná bylo vybudováno odpočinkové místo v centru obce
a založeno travnaté hřiště. Následně byl dovybrání i náhradní projekt a v obci Hvozdná tak došlo k rekonstrukci místní komunikace.
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Projekty z dotačních titulů MZe

Na přelomu března a dubna bylo s naší pomocí podáno devět projektů v rámci dotačního titulu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Novinkou tento rok byla mimo jiné podpora obnovy hasičských
zbrojnic (postavených do konce roku 1992). Této možnosti využili dvě obce - Ublo a Veselá. Vzhledem k dlouhému
procesu hodnocení bude většina projektů realizována až v roce 2018. Výjimkou jsou projekty ŘKF Bratřejov a Města
Vizovice, jejichž realizace je již ukončena. Výše dotace u všech projektů činí 70% celkových způsobilých výdajů.
Seznam podaných žádostí
●● Obec Bratřejov - vybudování odpočinkových míst
●● Město Slušovice - rekonstrukce hřbitovní zdi
●● Obec Ublo - rekonstrukce hasičské zbrojnice
●● ŘKF Bratřejov - rekonstrukce fasády kostela v Bratřejově
●● Město Vizovice - rekonstrukce hřbitovní zdi
●● ŘKF Hvozdná - obnova vstupních dveří kostela
●● Obec Hvozdná - rekonstrukce kříže
●● Obec Veselá - rekonstrukce hasičské zbrojnice a vybudování odpočinkového místa

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) rozesílány newslettery o činnosti zaměstnanců MAS.
●● Tradiční akcí MAS je Svatomartinský trh, který byl i letos pořádán pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. 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 informačních letáčků, plakátů a propagačního banneru. Již 7. ročníku se zúčastnilo 24 prodejců, z nichž 7 bylo na trhu poprvé. O hudební
doprovod se postaral Joung Moravia Jazzband a mladí gajdoší z Kašavy. Součástí akce byl také infostánek MAS, ve kterém probíhala její prezentace a rozdávány propagační materiály. Dále zde probíhalo
také malování na obličej a ukázka kovářství. Dle odhadu se akce zúčastnilo cca 600 návštěvníků.

●● Aktuální informace byly partnerům a také ostatním příznivcům MAS podávány jak během osobních či
telefonických konzultací, tak prostřednictvím Zpravodaje MAS (vychází dvakrát ročně), emailů, zpráv
na pravidelně aktualizovaných webových stránkách MAS, facebookovém profilu a nově také na Instagramu.
●● Netradiční setkání starostů se uskutečnilo na střelnici v Bratřejově. Ti si zde vyzkoušeli střelbu z brokovnice
na letící holuby a střelbu na terč z krátkých zbraní. Toto setkání také příspělo k utužení vzájemných vztahů, předávání zkušeností a inspiraci do další spolupráce.
●● MAS v pěti případech realizovala pro své členy výběrová řízení.
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Akce a semináře

Zaměstnanci MAS VaS se během roku 2017 zúčastnili mnoha vzdělávacích seminářů, školení a akcí, které
přispívají k rozvoji jejich znalostí a dovedností. Mezi nejvýznamnější akce patřily:
Datum

Místo konání

Akce

19. 1.

Brno

Regiontour

21. 2.

Hulín

Školení systému CSSF14+

22. 2.

Praha

Konference k OP Danube

14. 3.

Zlín

16. 3.

Zašová

Školení k 4. kolu PRV

29. 3.

Přerov

Seminář LEADER

10. 4.

Zlín

Školení IROP - administrace projektů

27. - 28. 4.

ORP Litovel

Exkurze do škol v rámci projektu MAP

23. 5.

Zlín

PAYT Tour - odpadové hospodářství

25. 5.

Neubuz

8. 6.

Olomouc

Setkání MAS Zl. a Ol. kraje

13. 6.

Zlín

Krajské setkání MAP a KAP

22. 6.

Rožnov pod Radhoštěm

22. 8.

Zlín

6. 9.

Vizovice

Setkání příjemců IPo MAP

26. 9.

Záhlinice

Seminář MMR pro obce a MAS

26. - 27. 9.

MAS Moravský kras

Exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc

2. - 3. 10.

Ostrožská Nová Ves

Setkání MAS z ČR a SR

9. 10.

Praha

Seminář k přípravě MAP II

1. - 3. 11.

Dříteč

Konference Venkov

9. 11.

Praha

Seminář k režijním výdajů MAS

11. 11.

Vizovice

12. - 15. 11.

Valtice

8. 12.

Sazovice

12. 12.

Zlín

13. 12.

Praha

Setkání Krajské sítě MAS

Krajské kolo Vesnice roku 2017

Setkání MAP Zl. a Moravsko-slezsk. kraje
Školení facilatace pracovních týmů

Svatomartinský trh
Valná hromada NS MAS
Krajské shromáždění SMS ČR
Jednání CSV
Školení IROP - hodnocení projektů
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty

Náklady MAS v roce 2017 činily 2 933 tis. Kč. Nejvyšší položkou byly celkové osobní náklady, za nimiž následovaly spotřebované služby a nákupy.
Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2017 patřily především výnosy za čerpané dotace, a to ve výši 2 505 tis.
Kč, následovány tržbami za vlastní výkony, tedy z poskytování služeb. Celkové výnosy MAS činily 3 005 tis. Kč.
Výsledek hospodaření po zdanění byl 72 tis. Kč.

Rozvaha

MAS měla k 31. 12. 2017 dlouhodobý majetek v hodnotě 500 tis. Kč, krátkodobý majetek MAS byl
3 994 tis. Kč. Pasiva MAS byla z velké části tvořena výsledkem hospodaření a v menší míře pak vlastním jměním
MAS.
Aktiva a pasiva MAS tedy činila 4 494 tis. Kč – vyrovnaný stav bilance.
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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 MAS.
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2017 děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství mládaže a tělovýchovy, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko, 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: pavel.elsik@masvas.cz

Ing. Ondřej Štach

tel.: 732 688 651, email: ondrej.stach@masvas.cz

Ing. Renata Bednářová

tel.: 775 935 123, email: renata.bednarova@masvas.cz

Bc. Matěj Pluhař

tel.: 734 899 315, email: matej.pluhar@masvas.cz

Ing. Marie Ponížilová

tel.: 603 297 899, email: marie.ponizilova@masvas.cz

Adresa sídla

Masarykovo náměstí 1007,
763 12 Vizovice

Internetové stránky
www.masvas.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com

16|MAS Vizovicko a Slušovicko

