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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a vážení čtenáři,

tato výroční zpráva shrnuje nejdůležtější činnosti, jak 

organizační složky Místní akční skupina, tak i celé spo-

lečnosti. V roce 2019 probíhala intenzivní práce na re-

alizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

což dokazuje nejen počet vyhlášených výzev, ale také 

množství podaných a administrovaných projektů. Cel-

kem jsme vyhlásili 7 výzev v rámci všech programových 

rámců tj. Integrovaný regionální operační program, Pro-

gram rozvoje venkova a Operační program životní pro-

středí. Přijali jsme téměř 30 projektů s požadovanou výší 

dotace přesahující 15 mil. Kč.

I v roce 2019 jsme se věnovali podpoře vzdělavání. Jed-

nak prostřednictvím pomoci školám s projekty zjedno-

dušeného vykazování tzv. Šablonami, tak realizací pro-

jektu Místní akční plán vzdělávání (Naše škola - naše 

radost II), jehož pozornost je zaměřena nejen na peda-

gogy, ale také žáky i rodiče.

Nezapomínali jsme ani na zástupce obcí, pro které jsme 

uspořádali několik vzdělávacích seminářů, jejichž téma-

ta se týkala např. energetických úspor, nakládání s od-

pady či zlepšení kvality ovzduší. Informace o národních 

a krajských dotačních titulech jsme starostům představi-

li v rámci oblíbené akce Snídaně se starosty. Od poloviny 

roku jsme zahájili realizaci projektu mikrojesle Komínek, 

který byl podpořen z dotačního programu Ministerstva 

práce a sociálních věcí.

Úspěšně jsme dokončili dvouletý projekt Komunitní 

plánování sociálních služeb, díky kterému vznikl stra-

tegický dokument určující další směřování rozvoje so-

ciálních služeb na Vizovicku a Slušovicku. Byl vytvořen 

nový web a katalogy poskytovatelů, které pomohou 

veřejnosti lépe se zorientovat v nabízených službách  

a rychleji nalézt pomoc v nelehkých situacích.

V průběhu roku došlo také k personálním změnám, 

kdy z pozice ředitele odstoupil pan Petr Žůrek. Je na-

místě mu ještě jednou poděkovat za vykonanou práci  

a snahu rozvíjet nejen MAS, ale i celé uzemí.

Jsme rádi, že s podporou MAS se počítá i do dalšího 

programového období a věříme, že i nadále budeme 

významným partnerem při rozvoji našeho regionu. 

Ing. Pavel Elšík

ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS
MAS 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.  
MAS je nezisková organizace využívající metodu LEADER (CLLD), jejímž cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, 
podpora drobného podnikání a zemědělství, ale také 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 spo-
lečnosti se v roce 2019 staralo 7 pracovníků zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. Na dalších aktivitách 
souvisejících s fungováním MAS se podíleli zaměstnanci, se kterými jsou uzavřeny dohody o provedení práce. 

Ing. Pavel Elšík
Od poloviny roku 2019 zastává funkci ředitele MAS a Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Mimo zabezpe-
čení fungování společnosti spadá do jeho kompetence vše, co je spojeno s operačním programem IROP. Zejména 
obcím pak pomáhá s realizací zadávacích řízení a přípravou žádostí o dotaci do celé řady dotačních titulů. V pro-
jektu MAP působí jako věcný manažer.

Ing. Ondřej Štach
Od svého nástupu do MAS se zaměřoval především na vyhlašování výzev a konzultace projektů pro zemědělce a 
podnikatele, i nadále tedy pracuje jako Projektový manažer pro PRV. V projektu MAP pracuje jako věcný manažer 
a vzhledem k tomu, že s čísly si opravdu rozumí, zastává také pozici finančního manažera.

Ing. Renata Štachová
Její hlavní úkol je práce s řediteli škol a vedení týmu v rámci projektu MAP, kde je hlavním manažerem. Ředitelům 
také pomáhá jako animátor území s projektem Šablony.

Ing. Marie Ponížilová
Pracuje na pozici Finanční manažer a administrativní pracovník. Po úspěšném dokončení projektu Komunitní plá-
nování sociálních služeb, který kompletně koordinovala, se zaměřila na metodické vedení projektu MAP.

Bc. Alena Rasochová
Jako manažerka implementace v MAP zajišťuje zábavné vzdělávací aktivity dětem a další nejen vzdělávací činnosti 
jejich učitelům. V roli hlavní manažerky projektu Mikrojesle Komínek zajišťuje jeho chod a když je administrativy 
příliš zaskakuje také jako chůva.

Ing. Eva Přehnalová
Její největší vášní je příroda a životní prostředí, proto pracuje na pozici Projektový manažer MAS pro OPŽP, kde se 
cítí jako ryba ve vodě.

Petr Hába
Pracuje jako IT pracovník a má tedy na starosti vše, co se týká počítačů a sítí. Své odborné znalosti využívá také 
při pomoci školám a školkám zapojeným v MAP. Mimo to zastává funkci PR manažer a tiskového mluvčí, vše na 
projektu MAP.
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Územní působnost
MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území dva-
ceti obcí, jejichž katastrální území se rozkládá  
na 176 km2. Toto území se nachází severovýchod-
ním směrem od krajského města Zlín a je shodné  
s územím dvou mikroregionů.

Mikroregion Slušovicko (12 obcí) - Březová, Dešná, 
Hrobice, Hvozdná, Kašava, Neubuz, Ostrata, Pod-
kopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina

Mikroregion Vizovicko (7 obcí) - Bratřejov, Lutonina,  
Lhotsko, Jasenná, Ublo, Vizovice, Zádveřice - Rako-
vá

Navíc do působnosti MAS spadá obec Vlčková. 

Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 808 oby-
vatel) a Slušovice (2 893 obyvatel), které se podílejí 
téměř 40 % na celkovém počtu obyvatel.

Název obce Počet obyvatel
k 1. 1. 2020

Bratřejov 762

Březová 502

Dešná 199

Hrobice 458

Hvozdná 1 273

Jasenná 984

Kašava 935

Lhotsko 282

Lutonina 409

Neubuz 465

Ostrata 401

Podkopná Lhota 326

Slušovice 2 893

Trnava 1 129

Ublo 299

Veselá 841

Vizovice 4 808

Vlčková 414

Všemina 1 119

Zádveřice – Raková 1 437

CELKEM 19 936
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PARTNERSKÁ ZÁKLADNA
Ke dni 31. 12. 2019 měla místní akční skupina 69 partnerů. Novými partnery MAS se stala paní Martina Punčochá-
řová  a SK Hvozdná. Mezi partnery, kteří ukončili členství v MAS patří paní Michaela Bičová, pan Jiří Kučera, Roman 
Pavelka a Martin Kašpárek.

Složení členů
partnerské 
základny

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. využívá k zajištění své 
činnosti následující orgány:

 ● Správní rada – rozhodovací orgán společnosti, 
tvoří ji 9 členů

 ● Dozorčí rada – kontrolní orgán společnosti, tvoří ji 
minimálně 3 členové

 ● Ředitel – statutární orgán společnosti, fyzická 
osoba

 ● Organizační jednotka Místní akční skupina – pod-
poruje vznik a rozvoj partnerství místních subjektů –  
veřejného, neziskového a podnikatelského sek-
toru. Koordinuje Komunitně vedený místní rozvoj 
realizovaný na základě SCLLD. Provádí činnosti 
v oblasti strategického plánování, nástroje CLLD  
a LEADER. Činnosti spojené s příjmem, výběrem, 
kontrolou, administrací, monitoringem a evaluací 
projektů. Orgány místní akční skupiny: 

 ● Valná hromada – nejvyšší orgán místní akč-
ní skupiny, tvoří ji všichni partneři

 ● Programový výbor – rozhodovací orgán 
místní akční skupiny, tvoří jej miminálně  
7 členů ze zástupů Valné hromady

 ● Výběrová komise - hodnotí a boduje po-
dané projekty podle schválených kritérií  
a bodovacích tabulek a navrhuje jejich pořa-
dí dle přínosu projektů k naplňování záměrů  
a cílů SCLLD. Je složena z minimálně 7 čle-
nů

 ● Monitorovací výbor – kontrolní orgán místní 
akční skupiny v minimálním počtu 3 členů

veřejný

20
sektor

neziskový 

23
sektor

soukromý 

26
sektor

Partneři byli dále kvůli procesu standardizace MAS rozděleni do pěti tzv. zájmových skupin: 

 ● církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor (CSVZ) - 14 členů

 ● SDH a sportovní sektor (SSS) - 9 členů

 ● mikroregiony a obce (MO) - 20 členů

 ● podnikatelský sektor (PS) - 9 členů

 ● zemědělský sektor a ostatní (ZSO) - 17 členů
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Složení orgánů MAS (k 31. 12. 2019)

Programový výbor

ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Martin Déva Soukromý PS

ČCE Zádveřice - Raková Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ

SDH Veselá Roman Krajíček Neziskový SSS

PKN nábytek, s.r.o. Pavel Kamenčák Soukromý PS

Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO

Obec Neubuz Renata Zábojníková Veřejný MO

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

Výběrová komise

ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

NMB Vizovice Zdeňka Vlčková Neziskový CSVZ

Obec Zádveřice - Raková Radovan Karola Veřejný MO

Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO

Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový CSVZ

Martina Punčochářová Marek Punčochář Soukromý ZSO

JASNO, spol. s.r.o. Jarmila Šimková Soukromý ZSO

SK Hvozdná, z.s. Jan Hrazdira Neziskový SSS
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Správní rada

ČLEN SR SEKTOR

Roman Krajíček Neziskový

Miloš Vavrečka Neziskový

Zdeněk Vlk Neziskový

Daniel Juřík Veřejný

Dana Daňová Veřejný

Richard Zicha Veřejný

Jan Divila Soukromý

Dušan Matůšů Soukromý

Štěpán Macek Soukromý

Dozorčí rada

ČLEN DR SEKTOR

Petr Hradecký Veřejný

Darina Uhříková Soukromý

Martin Vávra Neziskový

Složení orgánů společnosti (k 31. 12. 2019)

STRATEGIE KOMUNITNĚ  
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
Během roku 2019 vyhlásila MAS 7 dotačních výzev ve třech operačních programech. Třikrát se jednalo o výzvy  
z Integrovaného regionálního operačního programu, jedna výzva byla vyhlášena v rámci Programu rozvoje venkova 
a tři výzvy z Operačního programu životní prostředí. Ve všech těchto výzvách bylo přijato celkem 27 projektových 
žádostí. MAS také v průběhu roku provedla povinnou střednědobou evaluaci. Na jejím základě došlo ke změně 
strategie CLLD - především se jednalo o přidání čl. 20 PRV, změnu rozdělení finančních prostředků a úpravu aktivit  
v IROP.
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Program rozvoje venkova
Dne 26. 2. 2019 byla vyhlášena v pořadí třetí výzva MAS v Programu rozvoje venkova. Během příjmu žádostí, který 
probíhal od 1. 3. do 1. 4. 2019, bylo do 2 Fichí podáno celkem 12 projektů. Na základě hodnocení Výběrové komise 
rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 23. 9. 2019, že  ve 3. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko 
uspělo 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 851 913  Kč. V rámci 3. výzvy byly vyhlášeny následující fiche:

• F1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby

• F4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh –neze-
mědělské činnosti

Název projektu
Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

INVESTICE DO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY 1 210 000,-

Nákup technologií pro Dřevosklad 
Vizovice s.r.o.

4 80 208,-

Nákup olepovačky hran 4 244 005,-

Nákup měřícího setu pro revizní
techniky elektro

4 93 600,-

POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO 
VOZIDLA VIZOVICE

4 224 100,-

Název projektu
Číslo 
Fiche

Dotace
Kč

Nový stroj pro hospodaření a
údržbu pozemků

1 337 953,-

Pořízení přepravní techniky 1 181 500,-

Modernizace farmy v Trnavě 1 238 800,-

Manipulační ohrady - ovce
Bratřejov

1 78 481,-

Nákup zemědělské techniky 1 299 940,-

Nákup stroje 1 138 000,-

Nákup obráběcího centra 4 669 497,-

V rámci Programu rozvoje venkova byly do roku 2019 vyhlášeny 3 výzvy, jejichž alo-
kace činila cca 7 mil Kč. Bylo podpořeno celkem 21 projektů, které získaly více než 

6,6 mil. Kč dotace. Průměrná výše dotace na jeden projekt činí 315 tis. Kč.
i

Seznam 
vybraných 
žádostí o dotaci

Seznam 
nevybraných 
žádostí o dotaci



10

Integrovaný regionální operační program
V průběhu roku 2019 došlo k vyhlášení třech nových výzev v rámci IROP. Jednalo se o výzvy Bezpečnost dopravy, 
Rozvoj sociální služeb a Sociální bydlení. Probíhálo také hodnocení a administrace projektů podaných do 2. výzvy.

V rámci 2. výzvy, která byla zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se 
zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání, bylo podáno celkem 5 projektů, přičemž 
ve čtyřech případech se jednalo o projekty základních škol a v jednom případě o zájmové a nefor-
mální vzdělávání. Všechny projekty prošly úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení 
Centra pro regionální rozvoj ČR, byly schváleny Řídícím orgánem IROP k financování. Na podporu 
vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku tak byla rozdělena částka přesahující 5 mil. Kč.

Název projektu Žadatel CZV Kč

Centrum pro všechny Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov 749 951

Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny Obec Trnava 1 000 844

Modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice Základní škola Slušovice 1 048 569

Přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Kašava Obec Kašava 1 050 030

Modernizace odborného technického vzdělávání v 
ZŠ Vizovice

Základní škola Vizovice 1 245 892

Operační program životní prostředí
MAS Vizovicko a Slušovicko díky změně strategice CLLD získala možnost vyhlašovat výzvy i v rámci Operačního 
programu životní prostředí. V roce 2019 byly vyhlášeny 3 výzvy k podávání žádostí o podporu, ve kterých bylo přijato 
celkem 5 projektů.

Dne 14. 3. 2019 byla vyhlášena první výzva MAS v Operačním programu životní prostře-
dí (OPŽP). Celkově bylo na projekty zaměřené na zakládání veřejné zeleně připrave-
no 3 000 000 Kč. Do konce příjmu žádosti tj. 30. 9. 2019 se z důvodu změny pravidel ze 
strany OPŽP nepřihlásil žádný projekt. Na což reagovala MAS vyhlášením nové výzvy 
č. 3.

Výzva č. 3 byla vyhlášena dne 31. 10. 2019 a měla stejné zaměření jako výzva č. 1 s tím rozdílem, že 
se řídila aktualizovanými pravidly, které byly pro potencionální žadatele výhodnější a nabízela širší 
zaměření. Během příjmu žádostí, který trval do 3. 1. 2020 byly podány celkem 4 projekty. Ke všem 
vyhlášeným výzvám se uskutečnily semináře, jejichž cílem bylo poskytnout žadatelům nejdůleži-
tější informace pro úspěšné podání žádosti o podporu.

Do 2. výzvy OPŽP, která probíhala od 14. 3. 2019 do 29. 11. 2019, byla přijata 1 žádost o dotaci. Tento 
projekt byl zaměřen na zlepšení biodiverzity prostřednictvím vybudování mokřadu. Následovala 
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, během které bylo zjištěno, že projekt nesplňuje pře-
depsané zaměření výzvy a musel být z hodnocení vyřazen.

2.
výzva

3.
výzva

1.
výzva

2.
výzva

Název projektu Žadatel CZV Kč

Obecní sbírkový ovocný sad, obec Jasenná, k.ú. 
Jasenná na Moravě 

Obec Jasenná 239 194,96 Kč

Realizace sídelní zeleně obec Dešná, k.ú. Dešná u 
Zlína

Obec Dešná 463 430 Kč

Realizace sídelní zeleně obec Hrobice, k.ú. Hrobice 
na Moravě

Obec Hrobice 501 106,90 Kč

Síla stromů - zeleň v intravilánu obce Trnava Obec Trnava 680 965,70 Kč
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Do 3. výzvy IROP, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Slušo-
vicko byly přijaty 4 žádosti o dotaci. Všechny projekty byly 
zaměřeny na aktivitu Bezpečnost dopravy. Nejčastěji se 
jedná o výstavbu či rekonstrukci bezbariérových chodníků, 
které doplňuje realizace přechodů pro chodce a veřejného 
osvětlení. Po provedeném hodnocení rozhodl Programový 
výbor, že budou podpořeny všechny projekty, což následně 
schválil i Řídící orgán IROP. Na zlepšení bezpečnosti dopra-
vy v obcích tak poputuje dotace ve výši téměř 8,5 mil Kč.

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 7. 10. 2019 již 4. výzvu v rámci IROP. Ta byla zaměřena 
na podporu rozvoje sociálních služeb. Příjem žádostí o dotaci probíhal do 31. 12. 2019 a k rozdělení 
byla připravena částka 1,5 mil. Kč. Minimální výše způsobilých výdajů byla stanovena na 100 000 
Kč, maximální potom 1 mil. Kč. Míra podpory činila 95%. Do výzvy byla přijata jedna projektová žá-
dost. 

Dne 25. 10. 2019 byla vyhlášena 5. výzva MAS v IROP. Hlavním zaměřením byla podpora sociálního 
bydlení. Příjem žádostí o dotaci probíhal do 31. 12. 2019, přičemž byla alokována částka 1 mil. Kč. 
Minimální výše způsobilých výdajů činila 100 000 Kč maximální potom 1 mil. Kč. Míra podpory byla 
95%. Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 

Název projektu Žadatel CZV Kč

Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: 
chodník podél silnice I/69, II. etapa

Obec Jasenná 2 105 263 Kč

Všemina – dobudování chodníku podél silnice 
III/4915 - horní konec obce

Obec Všemina 3 000 000 Kč

ZÁDVEŘICE – silnice III/4885 - chodník a veřejné 
osvětlení

Obec Zádveřice-Raková 2 631 579 Kč

Modernizace chodníku v obci Kašava Obec Kašava 1 029 171 Kč

Do konce roku 2019 vyhlásila MAS 5 výzev v IROP, jejichž celková alokace činila cca 
19,5 mil Kč. Bylo podpořeno 9 projektů, které získaly více než 13 mil. Kč dotace. 

Průměrná výše jednoho projektu byla cca 1,4 mil Kč.
i

3.
výzva

4.
výzva

5.
výzva

Evaluace strategie CLLD
MAS Vizovicko a Slušovicko provedla v průběhu roku 
povinnou střednědobou evaluaci. V 1. části byla proved-
na evaluace interních procesů a postupů implementace 
SCLLD na úrovni MAS. Hodnotil se především proces 
přípravy výzev, vyhlášení výzev a příjem žádostí, hodno-
cení žádostí o dotaci a výběr projektů a animační čin-
nost. Manažeři jednotlivých programových rámců (IROP, 
PRV, OPŽP) vyplnili sebeevaluační tabulky. 
Ve 2. části byla zhodnocena relevance SCLLD ve vzta-
hu k aktuálním problémům a potřebám území a také  
s aktuálně platným strategickým dokumentem. K to-
muto hodnocení byla svolána 9. 5. 2019 fokusní skupina, 
která se skládala ze 2 pracovníků MAS, zástupců Správ-
ní rady, Programového výboru a Monitorovacího výboru. 
Evaluátorem a tedy i moderátorem byla zvolena Alena 
Rasochová, která je implementační pracovnicí MAP II  
a tedy není přímo vázána na SCLLD.

V poslední části mid-term evaluace byly hodnoceny 
vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné 
vazby a změny, které výstupy způsobily v různých ob-
lastech společnosti a hospodářství. Pro tuto oblast byly 
zpracovány 2 případové studie realizovaných projektů  
a dne 24. 6. 2019 byla svolána další fokusní skupina. Ná-
sledovalo projednání a schválení Evaluační zprávy od-
povědným orgánem MAS a předložení Evaluační zprávy 
MMR-ORP skrze ISKP14+.

Bylo zjištěno, že cíle a opatření SCLLD stále odpovídají 
aktuálním problémům a potřebám území MAS, přestože  
v jednotlivých oblastech dochází k průběžnému zlep-
šování. Dále byly identifikovány oblasti, o které je velký 
zájem, ale i takové, kde zájem žadatelů není. Díky těm-
to zjištění bylo možné provést změnu strategie, která 
spočívala v zařazení čl. 20 do programového rámce PRV 
a přesunu finančních prostředků v IROP.
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ČINNOST SPOLEČNOSTI

Animace školských zařízení - šablony
Více než 5,5 miliardy korun – to je částka, kterou využívají 
školy, kromě hlavního města Prahy na realizaci aktivit pod-
porovaných Šablonami II z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Na území MAS VaS spolupracujeme 
s 9 školami a školkami, jejichž souhrnná výše dotace činí  
5 211 072 Kč. Jedná se především o menší částky, ty se 
odvíjí od počtu dětí/žáků ve škole. MAS pomáhá čtyřem 
základním školám a pěti mateřským školám. Nejčastěji 
jsou využívány aktivity projektových dnů ve škole i mimo 
školu, kde díky financím může být zaplacen odborník  
z praxe, který s dětmi/žáky pracuje. Například se může 
jednat o řemeslníky, cestovatele, historiky, IZS apod. 
Dále lze peníze použít na nákup materiálů, odměn  
a u projektových dnů mimo školu také dopravu. Často 
jsou také využívány aktivity na vzdělávání pedagogů či 
na uhrazení úvazků školních asistentů, psychologů, spe-

ciálních pedagogů nebo chův. Oceňovanou aktivitou je 
také výuka ICT, kde školy v rámci této šablony nakoupily 
notebooky nebo čtečky, které využívají v běžné výuce 
po dobu půl roku až dva roky.
Daní za tyto přínosy škole, pedagogům, dětem a žákům 
je každých osm měsíců povinnost vypracovat Zprávu  
o realizaci, se kterou se školám snažíme maximálně po-
moci, stejně tak jako po celou dobu realizace projektu.
Poslední informace z MŠMT jsou, že na jaře 2020 by 
měly být vyhlášeny Šablony III, kde však nebude mož-
né již volit aktivity vzdělávání pedagogů, ale naopak by 
měly být nově možnosti výjezdů pro žáky i pedagogy do 
zahraničí. Jakmile získáme relevantní informace, kontak-
tujeme školy a opět jim budeme nápomocni při volbě 
jednotlivých šablon, jejich výkladu a podání žádostí o 
podporu.

Komunitní plánování sociálních služeb na  
Vizovicku a Slušovicku

I v roce 2019 realizovala MAS Vizovicko a Slušovicko  
a město Vizovice jako partner, projekt Podpora procesu 
komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku  
a Slušovicku, který byl financován z OP Zaměstnanost. 

V rámci projektu byly realizovány 2 vzdělávací semináře 
a veřejná setkání. Dne 21. 5. 2019 se uskutečnil seminář  
s názvem Zapojování veřejnosti do procesu KPSS pro-
střednictvím sociálních sítí zaměřený na efektivní pou-
žívání Facebooku. Zde byli účastníci semináře detailně 
seznámeni s možnostmi využití, výhodami a úskalími 
používaní facebookového profilu v oblasti komunitního 
plánování sociálních služeb. A dne 8. 10. 2019 se usku-
tečnil vzdělávací seminář s názvem Metody a postupy 
prezentování komunitního plánu sociálních služeb za-
měřený na prezentování komunitního plánu a oslovo-
vání veřejnosti. Závěrečné veřejné setkání KPSS pro-
běhlo 7. 11. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Vizovice. Na 
tomto setkání byl k dispozici k připomínkování Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních služeb na Vizovicku 
a Slušovicku. Setkání se zúčastnila i radní Zlínského 

kraje Michaela Blahová. Do střednědobého plánu so-
ciálních služeb, který je hlavním výstupem projek-
tu, byly zahrnuty zjištěné potřeby v území vyplývající  
z analýz probíhajících na přelomu roku 2018/2019. 
Každá pracovní skupina definovala cíle a priority pro 
svou cílovou skupinu. V průběhu roku byla vytvoře-
na podoba letáku, tištěného katalogu i webových 
stránek, které patří také mezi výstupy projektu KPSS.  
I přesto, že projekt 31. 12. 2019 skončil, členové všech 
pracovních skupin se na společném závěrečném jedná-
ní dne 17. 12. 2019 dohodli, že v průběhu roku 2020 pro-
běhne setkání, na němž dojde k evaluaci všech výstupů 
projektu.
Všechny informace o projektu, jeho výstupech, ale hlav-
ně přehled poskytovatelů sociálních služeb na Vizovicku 
a Slušovicku naleznete na přehledném webu na adrese  
www.kpssvizovice.cz.



13

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Naše škola - 
naše radost II
V lednu se sešli na svém jednání zástupci škol – tzv. ma-
nažeři, kde byli seznámeni se svojí rolí v projektu MAP II 
a s dosavadní činností jednotlivých pracovních skupin.

Začátkem února jsme uspořádali pro pedagogy z  MŠ 
a prvních dvou ročníků základní školy seminář na téma 
matematické a čtenářské pregramotnosti s paní lektor-
kou Mgr. Bínovou. Seminář se setkal s velmi příznivým 
ohlasem a již máme rezervován u paní lektorky termín 
na další seminář v následujícím roce. V březnu proběhla  
3. jednání pracovních skupin, která byla zaměřena na 
aktualizaci SWOT analýzy. Členové PS se zamýšleli nad 
platností jednotlivých bodů stávající analýzy, aktuální si-
tuací ve vzdělávání a ve svých školách a definovali své 
požadavky. 

Na konci března jsme se rovněž připojili k  platformě 
s názvem „Jedu v tom taky“, v rámci které probíhá sdíle-
ní a výměna zkušeností k různým tématům vztahujícím 
se k realizaci povinných i implementačních aktivit MAPů 
mezi manažery MASek z celé Moravy. V dubnu se usku-
tečnil odložený seminář velmi uznávané dětské psycho-
ložky PhDr. Pekařové s tématem „Tresty a odměny, soci-
ální a citové týrání dětí“, na který se nám podařilo zajistit 
10 míst v rámci spolupráce s agenturou Mgr. Blechové. 
Na seminář jsme obdrželi ze strany účastnic také velmi 
příznivé ohlasy. 

V posledním květnovém týdnu se pracovní skupiny 
sešly na svém 4. jednání a zabývaly se prioritizací cílů 
k  tvorbě Akčního plánu na další rok. Členové jednotli-
vých pracovních skupin si připravili konkrétní návrhy na 
realizaci implementačních aktivit v rámci svých zájmo-
vých oblastí. 
V rámci spolupráce s projektem SRP (Strategické říze-
ní a plánování) se pravidelně manažeři projektu účast-
ní setkání, která jsou pro nás metodickou podporou  
a zdrojem důležitých informací a novinek. Rovněž jsou 
pro nás příležitostí potkávat se s kolegy manažery nejen  
z okolních MAPů, ale také si vyměňovat informace, ná-
pady a zkušenosti. Souběžně s tím probíhá spolupráce 
s Krajským akčním plánem na tvorbě Školské inkluzivní 
koncepce kraje. 

Podařilo se nám navázat spolupráci s projektem Malé 

technické univerzity, který v  roce 2019 absolvovalo  
11 našich škol. Podle ohlasů pedagogů, ale zejména dětí, 
jde o projekt velice zajímavý a přínosný, děti si lekce uži-
ly a odnesly si z  nich spoustu důležitých poznatků do 
dalšího života. I v roce 2020 mají školy možnost v tomto 
programu pokračovat. 

Nezahálelo se ani o prázdninách, kdy probíhalo vy-
hodnocování výsledků dotazníkového šetření potřeb 
jednotlivých škol, pro vytvoření Akčního plánu na rok 
2019/2020. Výstupy z dotazníkového šetření byly před-
staveny členům pracovních skupin pro čtenářskou  
a matematickou gramotnosti a PS pro rovné příležitosti 
na dalším, v pořadí již pátém jednání. Návrhy na aktivity 
a činnosti pro další rok, které vzešly i z tohoto setkání, se 
promítnou právě do nového Akčního plánu. Ještě před 
tím s nimi ale budou seznámeni členové pracovní skupi-
ny pro financování, aby je podpořili nebo vyloučili k za-
řazení do připravovaného dokumentu. 

Z jednání pracovních skupin vzešel požadavek na zvyše-
ní informovanosti žáků o nebezpečí v online prostředí. 
Z toho důvodu jsme zajistili pro úplné základní školy 
vzdělávací program Zodpovědně v digitální džungli po-
skytovaný společností Zvol si info. Žáci byli seznámeni 
s pojmy jako hoax, fakenews, konspirace, deziformace  
a také jak se jim bránit. 

Mezi nejúspěšnější akce roku patřil výjezd pedagogů 
našich škol k výměně zkušeností a vzájemné inspiraci 
do škol na území MAS Opavsko a přednáška vyhlášené 
dětské psycholožky Lidmily Pekařové.
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Provoz a animace MAS Vizovicko a Slušovicko
MAS Vizovicko a Slušovicko podala v roce 2019 projekt "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS", 
který navazuje na stejný projekt ukončený v roce 2018 a slouží k zajištění podpůrných, provozních a animačních 
činností MAS při implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt bude realizován v období  
1. 1. 2019 - 31. 12. 2022, výše dotace činí 95 % a rozpočet projektu je cca 5,2 mil. Kč. Z projektu jsou hrazeny mzdové 
a režijní výdaje, výdaje na nákup služeb, propagaci, publicitu apod.

Mezi hlavní aktivity v projektu patří zejména:

Provozní činnosti

 ● aktualizace strategie CLLD

 ● evaluace a monitorování strategie CLLD

 ● vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS

 ● zpracování a vyhlašování výzev MAS

 ● poskytování konzultací a informací žadatelům

 ● příjem žádostí o podporu

 ● kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

 ● věcné hodnocení projektů

 ● výběr projektů k financování

 ● další administrace projektů (komunikace s ŘO, CRR a SZIF, archivace,...)

 ● průběžná aktualizace webových stránek MAS

 ● kontroly a konzultace na místě v době udržitelnosti projektu

 ● vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů

 ● příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027

Animační činnosti

 ● propagace strategie CLLD (letáky, zpravodaje, výroční zprávy, web atd.)

 ● osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS

 ● semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS

 ● animace škol a školských zařízení v OP VVV

 ● metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon

 ● školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ

 ● konzultační činnost při realizaci projektu, např. povinná publicita

 ● metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu

 ● metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu

 ● metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy  
o realizaci projektu

Spolufinancování vlastního podílu režijních 
výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko
Projekt je zaměřen na spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu Zlepšení řídicích 
a administrativních schopností MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a Zlepšení řídicích a administrativních schop-
ností MAS podpořených v 6. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu.

 ● realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020

 ● výše dotace: 70 %

 ● celková podpora: 201 900 Kč

 ● poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Projekt "Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko" je spolufinancován 
Zlínským krajem.
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Prezentujeme projekty MAS v obcích
Naše MAS se snaží propagovat svoji činnost, projekty  
a strategii také na nejrůznějších událostech v člen-
ských obcí. V roce 2019 jsme navštívili 7 akcí, kde 
jsme mimo nejrůznějších propagačních materiálů  
a ukázek realizovaných projektů využili také nově po-
řízený lis na výrobů odznaků (buttonků), který má za 
cíl podporovat polytechnické a EVVO vzdělávání. Ten-
to tzv. buttonkovač si mají možnost zapůjčit všechny 
školy a školky zapojené do projektu MAP Naše ško-
la - naše radost II a obohatit tak své projektové dny  
a jiné školní aktivity. Poprvé jsme buttonkovač před-
stavili na Velikonočním jarmarku v Kulturním domě 
ve Vizovicích. Pro děti jsme připravili k vymalování ša-
blony s velikonočními a jarními motivy. Ty si pak moh-
ly vyrazit na speciálním vyřezávacím zařízení, které je 
součástí sady na výrobu buttonků. Pro maminky a ba-

bičky měly děti možnost vyrobit zrcátko, pro sebe od-
znáček a pro ostatní magnetku. Další akcí, kde jste 
nás mohli s našim pomocníkem potkat, byl Velikonoč-
ní jarmark v Bratřejově. Rozšířili jsme nabídku kom-
ponentů ještě o magnetický otvírák, který se setkal  
s velikým úspěchem zejména u tatínků. Během roku 
si mohli ti, které tvoření buttonků zaujalo, vyzkoušet 
svoji kreativitu a zručnost také na Dnu Mikroregionu 
Slušovicko, na oslavách Dne dětí v Dešné a v Neubu-
zi, na Všeminských slavnostech a na našem Svato-
martinském trhu. Pro adventní Jarmark Mikroregionu 
Slušovicko jsme si připravili z buttonků novou aktivitu  
s názvem „Bez práce nejsou koláče“. Ta má především 
děti seznámit se vznikem pokrmů, jaké suroviny jsou  
k jejich výrobě potřeba a odkud se berou. Stroj využily 
pro své aktivity i děti z letního tábora v Bratřejově.

Propagační a informační činnost

Provoz mikrojeslí Komínek byl zahájen

Díky úspěšnému projektu z dotačního programu Minis-
terstva práce a sociálních věcí otevřela MAS Vizovicko  
a Slušovicko, o.p.s. od 1. července 2019 mikrojesle s ná-
zvem Komínek. Ty jsou umístěny v budově Římskokato-
lické fary ve Vizovicích. Dětem maminek, které potřebují 
zajistit péči po dobu, kdy pracují, hledají nové zaměstnání 
nebo studují, se tu věnují dvě tety – chůvy, denně v době od  

7 do 15 hodin i v době prázdnin. Pravidla projektu umož-
ňují současný pobyt 4 dětí ve věku od 6 měsíců do dne 
před čtvrtými narozeninami. Ty mohou pobývat v jeslič-
kách minimálně tři hodiny denně a mohou se v docház-
ce různě střídat podle potřeb rodičů, ale samozřejmě 
s ohledem na kapacitu zařízení. Proto je nutné docházku 
plánovat a zapisovat. Aktuálně navštěvují jesle děti ve 
věku 17 až 30 měsíců, tomuto věku je přizpůsoben pro-
voz i program. Po příchodu si děti hrají a učí se vzájemně 
komunikovat a spolupracovat se svými kamarády. Spo-
lečně se nasvačí a připraví na pobyt venku, který tráví 
většinou v přilehlém zámeckém parku, nebo na farním 
hřišti. Po návratu do jesliček jim tety připraví oběd, kte-
rý si přinesly z domu, stejně tak svačinky a pití. Po obě-
dě některé děti odchází domů a některé naopak tepr-
ve přicházejí na odpolední odpočinek, který následuje. 
Po spinkání se děti mohou nasvačit a při hraní čekat, až 
si je rodiče vyzvednou. Cílem projektu je pomoc rodi-
nám s malými dětmi, hlavně maminkám, sladit pracovní  
a soukromý život.
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Svatomartinský trh ve Vizovicích
Opět po roce tentokrát však v areálu Státního zámku ve 
Vizovicích se dne 16. listopadu od 9:00 do 15:00 hodin 
uskutečnil již po deváté Svatomartinský trh.
Přestěhování akce z Masarykova náměstí do prostře-
dí vizovického zámku dalo akci zcela nový rozměr. Ač 
počasí nebylo ideální, našlo si na nádvoří zámku cestu 
rekordní počet návštěvníků. Zde byla převážná část pro-
dejních stánků regionálních produktů, ale nechyběly ani 
zabijačkové speciality či burgery s husím trhaným ma-
sem. Přilehlá Galerie Mariette byla plná živých ukázek 
tradičních řemesel a vánočních ozdob. Zámecká čoko-
ládovna nabídla komentované prohlídky.  
Jako každoročně jsme přivítali nejen svatého Martina  
a ochutnali letošní vína, která po krátkém proslovu Pav-
la Elšíka z MAS Vizovicko a Slušovicko, požehnal místní 
kněz Vít Hlavica. Zážitkem bylo také vystoupení středo-
věkého alchymisty s jeho neuvěřitelnými pokusy. Děti 
zaujaly také soutěže a dílničky DDM Zvonek, výroba 

odznáčků, zrcátek a přívěšků ve stánku MAS Vizovicko 
a Slušovicko nebo ukázka zvířat ze záchranné stanice  
v Hošťálkové.
K tomu všemu zahrála cimbálová muzika Vizovský Ju-
ráš, kterou vystřídal folk rock Pavla Tabáska a dobová 
hudba v podání Karla Dvořáčka. Hudební produkci dopl-
nil gajdoš Petr Sovják se svou dudáckou muzikou.
Celou akcí provázel svým moderováním Jan Čada, kte-
rý také v hudebních pauzách zpovídal některé prodej-
ce. Návštěvníci se tak dozvěděli více o jejich podnikání 
a produktech. Novinkou bylo také losování rozdaných 
programů, kdy hlavní cenou bylo svatomartinské menu 
pro dvě osoby v Zámecké vrátnici.
Na pořádání akce jsme získali příspěvek z MZe, ze které-
ho byl zaplacen grafický návrh a tisk propagačních ma-
teriálů, propagace a služby moderátora. Část příspěvku 
byla také využita na pronájem prodejních stánků a stolů 
s lavičkami.

Starostové získali informace, jak zlepšit nakládaní  
s odpady a kvalitu ovzduší
První seminář, který se uskutečníl v půlce září byl určen 
pro zájemce, kteří chtějí čerpat dotace nejen prostřed-
nictvím výzev MAS VaS – Realizace sídelní zeleně, ÚSES 
a protierozní opatření, ale také mají zájem čerpat na tyto 
oblasti podpory z velkého OPŽP. Aktivity z Prioritní osy  
4 – Ochrana přírody přijeli prezentovat zástupci Agen-

tury ochrany přírody a krajiny ČR – Ing. Buchwaldková 
a Ing. Šándor. Zároveň byl vyhrazen prostor pro diskuzi 
a konzultace konkrétních projektových záměrů. Nemalá 
část semináře byla věnována dotačním příležitostem v 
oblasti energetických úspor a zlepšení kvality ovzduší. 
Tuto důležitou a pro starosty zajímavou problematiku 
ochrany životního prostředí představil ředitel odboru 
ochrany ovzduší  SFŽP ČR pan Ing. Bohdan Polak.

Druhý seminář se věnoval tématice nakládání s odpady. 
Prezentovat tuto oblast Operačního programu životní 
prostředí přijela našim starostům paní Ing. Martina Ji-
routová z Odboru Odpadového hospodářství SFŽP ČR. 
Nejprve se dozvěli obecné informace o prioritní ose  
č. 3 - Zpracování odpadů a následně byli seznámeni s 
podmínkami aktuálně vyhlášené výzvy č. 126, zaměřené 
na separaci odpadů (nákup popelnic, nádob do sběr-
ných hnízd, velkoobjemových kontejnerů či monitorova-
cích systémů). Důležitost tématu nakládání s odpady si 
starostové dobře uvědomují, i proto se oba mikroregiony 
rozhodly, že podají projektové žádosti do této výzvy. 
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Další činnost MAS
 ● Pro naše členy jsme v průběhu celého roku monitorovali 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.

 ● Aktuální informace byly partnerům a také ostatním příznivcům MAS podávány jak během osobních či telefonic-
kých konzultací, tak prostřednictvím Zpravodaje MAS, emailů, zpráv na pravidelně aktualizovaných webových 
stránkách MAS, facebookovém profilu a na Instagramu.

 ● Manažeři také pomáhali členům MAS (nejčastěji obcím) s přípravou žádostí o dotaci do evropských, národních 
či krajských dotačních titulů (MZe, MMR, OPŽP, MŽP)

 ● Několika obcím jsme zajišťovali realizaci výběrových řízení na dodavatele v rámci veřejných zakázek.

 ● MAS je členem Národní sítě Místních akčních skupin, Krajské sítě MAS Zlínského kraje a Sdružení místních 
samospráv ČR. Zúčastňuje se jejich akcí (Leaderfest, Konference venkov, Valné hromady apod.) a využívá také 
jejich služeb.

Předvánoční snídaně starostů
V úterý 3. 12. 2019 uspořádala MAS v Komunitním centru 
ve Vizovicích druhý ročník Snídaně se starosty. Zhruba 
dvacítka starostů a místostarostů se během předvánoč-
ního dopoledne dozvěděla informace o aktuálně vyhlá-
šených dotačních titulech MZe a MMR. Prezentovat svoji 
činnost a možnost spolupráce přijeli zástupci destinační 
společnosti Zlínsko a Luhačovicko. Závěr setkání byl vě-

nován informacím z MAS. Pavel Elšík seznámil přítomné 
s aktuálním čerpáním alokace v jednotlivých operačních 
programech (IROP, PRV), vyhlášenými výzvami a s plány 
do roku 2020. Kdy se bude projednávat změna strategie 
CLLD, přidání článku 20 a pokračovat s vyhlašováním 
výzev. Za celoroční spolupráci jsme starostům poděko-
vali drobným dárkem.
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2019 činily 6 182  tis. Kč. Nejvyšší položkou zůstávají celkové osobní náklady, za nimiž následo-
valy spotřebované služby a nákupy.

Celkové výnosy MAS činily 6 272  tis. Kč. Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2019 patřily především výnosy za pro-
vozní dotace, a to ve výši 5 605 tis. Kč, následovány přijatými příspěvky.

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2019 dlouhodobý majetek v hodnotě 100 tis. Kč, krátkodobý finanční majetek MAS byl 2 744 tis. 
Kč. Pasiva MAS byla především tvořena výsledkem hospodaření a výnosy příštích období.

Aktiva a pasiva MAS tedy činila 3 700 tis. Kč. Máme vyrovnaný stav bilance.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Náklady celkem 6 182 tis. Kč

Výnosy celkem 6 272 tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 90 tis. Kč

Aktiva celkem 3 700 tis. Kč

Pasiva celkem 3 700 tis. Kč
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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. 
Za finanční podporu našich aktivit v roce 2019 děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství mláda-
že a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Zlínskému kraji, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregionu 
Slušovicko, Mikroregionu Vizovicko a našim partnerům.

Kontaktní údaje
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 27056660

ID datové schránky: 47c7qrc

Tel.: 777 304 299

Email: info@masvas.cz

Web: www.masvas.cz

Facebook: www.facebook.com/MasVizovickoaSlusovicko

Instagram: www.instagram.com/mas_vizovicko_slusovicko
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