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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a vážení čtenáři,

přestože nás všechny uplynulý rok ovlivňovala řada mi-

mořádných opatřeních zavedených v souvislosti s pan-

demií koronaviru, byl na druhou stranu plný nových vý-

zev a příležitostí. Rok 2020 také ukázal, jak je důležité 

držet při sobě, myslet lokálně a hledat udržitelná řeše-

ní. I když ani pracovníci MAS se nevyhli práci z domo-

va a spoustu běžných činností jako pořádání seminá-

řů, jednání orgánů, komunikaci s partnery či konzultaci 

projektů bylo nutné přesunout do on-line prostředí, na 

fungování společnosti neměly tyto vynucené změny 

žádný významný vliv. A to i díky zavedenému systému 

využívání nástrojů pro týmovou komunikaci, sdílení dat, 

dokumentů či kalendáře.

V rámci implementace strategie CLLD se podařilo vy-

hlásit 5 výzev k předkládání žádostí o podporu. Tři vý-

zvy z Integrovaného regionálního operačního programu  

a dvě výzvy z Program rozvoje venkova. Přijali jsme a ad-

ministrovali více než 30 projektů s požadovanou výší do-

tace přesahující 14 mil. Kč. Díky dobrému čerpání jsme 

se zařadili mezi 43 MAS z celé ČR, kterým byla navýšena 

alokace v Programu rozvoje venkova o 5,6 milionu Kč.

Omezený provoz školských zařízení nám zkompli-

koval práci na projektu Naše škola - naše radost, 

i přesto se však podařilo zrealizovat spoustu zají-

mavých a důležitých aktivit. Podobně tomu bylo  

i u projektu Mikrojesle Komínek, které musely být také 

na několik týdnů uzavřeny. O to více jsme se mohli sou-

středit na zahájení realizace projektu "Dobrodružství na 

dosah každému je učení se", který je zaměřen na pod-

poru rozvoje neziskových organizací nejen z území MAS.

Významným úspěchem bylo splnění podmínek stan-

dardizace MAS. Získání tohoto osvědčení spolu s aktua-

lizací strategie CLLD jsou nezbytnými kroky pro čerpání 

dotací z evropských fondů z nového programového ob-

dobí 2021-2027. Věřím, že se nám společnými silami po-

daří zvládnout tento proces co nejrychleji tak, aby mohly 

vznikat nové, kvalitní projekty, které přispějí k udržitelné-

mu rozvoji celého území MAS.

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. (dále jen MAS VaS) 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, jejímž cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, podpora drobného podnikání a zeměděl-
ství, ale také udržitelného rozvoje v daném území. Zakladateli jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovic-
ko a Mikroregion Vizovicko. V rámci o.p.s. figuruje organizační jednotka s názvem Místní akční skupina.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jedná se zejména:

a) konzultační, poradenská a informační činnost při pří-
pravě a realizaci projektů v oblasti venkova, při získávání 
grantů a dotací z evropských, národních, krajských a ji-
ných zdrojů včetně realizace výběrových řízení a účet-
nictví dle platné legislativy
b) služby podporující rozvoj venkova a zemědělství, 
včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ 
c) služby v oblasti strategického plánování
d) činnosti spojené s příjmem, výběrem, kontrolou, ad-
ministrací, monitoringem a evaluací projektů
e) organizování činností zaměřených na zapojování ve-
řejnosti do akcí rozvoje venkova
f) organizování konferencí, seminářů, školení, besed, od-
borných kurzů, stáží a jiných vzdělávacích akcí včetně 
lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venko-

va
g) organizování odborných setkání mezi regiony pro 
předávání dobrých zkušeností a příkladů dobré práxe
h) zajištění realizace kulturních, společenských a vzdě-
lávacích národopisných, sportovních a volnočasových 
akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin 
obyvatelstva
i) publikační a osvětové činnosti související s obnovou  
a rozvojem venkova včetně vydávání periodických i ne-
periodických publikací a propagačních materiálů
j) zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a sou-
kromými institucemi a širokou veřejností v rámci území 
regionu 
k) navazování kontaktů a spolupráce v České republice 
i v zahraničí

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

Kancelář MAS
Na chodu kanceláře MAS, realizaci, administraci a udržitelnosti projektů, konzultace, pořádání akcí či prezentaci 
společnosti se v roce 2020 podílelo 8 pracovníků zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. Další aktivity souvi-
sející s fungováním MAS zajišťovali zaměstnanci, se kterými jsou uzavřeny dohody o provedení práce. 

Ing. Pavel Elšík Ředitel a vedoucí zaměstnance pro realizaci SCLLD

Ing. Ondřej Štach Projektový manažer (PRV) a animátor SCLLD, manažer projektu šablony NNO

Ing. Renata Štachová Hlavní manažerka projektu MAP II, manažerka projektu šablony NNO

Ing. Marie Ponížilová Finanční manažerka a animátorka SCLLD

Bc. Alena Rasochová Manažerka implementace MAP II, manažerka projektu mikrojesle Komínek

Ing. Eva Přehnalová Projektová manažerka (OPŽP)

Petr Hába IT pracovník projektu MAP II

Mgr. Jan Malota Věcný mananažer projektu MAP II
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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 (4 856 oby-
vatel) a Slušovice (2 887 obyvatel).

Název obce Počet obyvatel
k 1. 1. 2021

Bratřejov 776

Březová 506

Dešná 199

Hrobice 458

Hvozdná 1296

Jasenná 988

Kašava 947

Lhotsko 278

Lutonina 417

Neubuz 460

Ostrata 411

Podkopná Lhota 320

Slušovice 2887

Trnava 1146

Ublo 310

Veselá 824

Vizovice 4856

Vlčková 401

Všemina 1119

Zádveřice – Raková 1486

CELKEM 20085
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PARTNERSKÁ ZÁKLADNA
Místní akční skupina je tvořena partnery (kterými jsou FO, FOP a PO), kteří zastupují veřejné a soukromé místní 
socioekonomické zájmy, a je otevřeným partnerstvím. Ke dni 31. 12. 2020 měla místní akční skupina 68 partnerů. 
Novými partnery MAS se v roce 2020 stal Martin Vlček, Luďek Štalmach a ČOKOLÁDOVNA CARLETTI, s.r.o.

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 – 
podporuje vznik a rozvoj partnerství místních sub-
jektů – veřejného, neziskového a podnikatelského 
sektoru. Koordinuje Komunitně vedený místní roz-
voj realizovaný na základě SCLLD. Provádí činnos-
ti 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 akční 
skupiny, tvoří ji všichni partneři.

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

 ● Výběrová komise - je orgánem plnícím výbě-
rovou funkci ve  ve vztahu k realizaci  k reali-
zaci SCLLD. Je složena z minimálně 7 členů.

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

veřejný

20
sektor

neziskový 

23
sektor

soukromý 

25
sektor

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

 ● církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor (CSVZ) - 13 členů

 ● SDH a sportovní sektor (SSS) - 10 členů

 ● mikroregiony a obce (MO) - 20 členů

 ● podnikatelský sektor (PS) - 8 členů

 ● zemědělský sektor a ostatní (ZSO) - 17 členů

Výše partnerských příspěvků pro rok 2020

 ● Neziskové organizace – 200 Kč/rok

 ● Obce – 15 kč/obyvatele/rok

 ● Fyzické osoby a podnikatelé – 2000 Kč/rok
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Složení orgánů MAS (k 31. 12. 2020)

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 Petr Černoch 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

SDH Bratřejov Petr Polách 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

Dagmar Daňková Veřejný

Složení orgánů společnosti (k 31. 12. 2020)

Program rozvoje venkova
Od 3. 2. 2020 do 27. 2. 2020 probíhal příjem žádostí do čtvrté výzvy MAS v Programu rozvoje venko-
va.  Alokace činila 1 568 628 Kč a projekty mohly být podávány do Fiche 1 - Investice do rostlinné 
a živočišné výroby a Fiche 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb 
a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti. Celkem bylo přijato 15 žádostí. Na základě 
provedeného hodnocení bylo vybráno k podpoře 7 projektů s celkovou výší požadované dotace 
přesahující 1 milion korun.

Název projektu Číslo Fiche
Dotace

Kč

Technika na obnovu a údržbu travních porostů 1 81 000

Pořízení techniky do ŽV 1 137 214

Nákup diskového podmítače 1 219 000

Nákup zemědělské techniky 1 120 000

Modernizace 2020 1 266 000

nákup sušárny řeziva 4 49 810

Nákup deskového laminovacího stolu 4 151 425

STRATEGIE KOMUNITNĚ  
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
Během roku 2020 vyhlásila MAS 5 dotačních výzev ve dvou operačních programech. Třikrát se jednalo o výzvy  
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dvě výzvy byly vyhlášeny v rámci Programu rozvoje 
venkova (PRV). Ve všech těchto výzvách bylo přijato celkem 30 projektových žádostí. V reakci na aktuální potřeby 
území byla provedena změna strategie v programovém rámci  IROP a PRV. MAS také dvakrát v průběhu roku podala 
zprávu o plnění SCLLD na Řídící orgán.

Seznam vybraných žádostí o dotaci

4.
výzva
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V rámci Programu rozvoje venkova bylo do roku 2020 vyhlášeno 5 výzev, z nichž 
bylo podpořeno celkem 36 projektů, které získaly více než 9,5 mil. Kč dotace. Prů-

měrná výše dotace na jeden projekt činila cca 263 tis. Kč.
i

Seznam nevybraných žádostí o dotaci

Název projektu Číslo Fiche
Dotace

Kč

Nákup strojů pro výrobu a zkvalitnění krmiva 1 1 282 000

Pořízení vleku za traktor 1 1 252 000

Manipulační ohrady - ovce Bratřejov 1 77 682

Nákup zařízení pro rozvoj farmy 1 30 020

Nákup malé linky na vylévání forem 4 448 987

Nákup dodávky N1 do 3,5t 4 224 550

Inovace softwaru pro evidenci výroby 4 112 500

Nové ubytování ve Slušovicích 4 450 000

5.
výzva

Od 22. 6. 2020 do 21. 8. 2020 probíhal příjem žádostí o dotaci ve Fichi 6 Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech. Jednalo se o novou dotační příležitost především pro neziskové 
organizace a také obce v následujících oblastech: kulturní a spolkové zařízení vč. knihoven, ob-
chody pro obce a vybrané kulturní památky. Do výzvy bylo přijato 8 žádostí v celkové výši dotace 
přesahující částku 1,9 mil. Kč. Díky vysoké alokaci finančních prostředků byly vybrány všechny pro-
jekty k podpoře.

Název projektu Číslo Fiche Dotace Kč

Nákup nového vybavení knihovny v Dešné 5 112 928

Židle a stoly Komunitní centrum Neubuz 5 394 388

Nové vybavení pro činnost Centra pro rodinu Vizovice 5 45 200

Nové topení v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích 5 239 583

Nové vybavení pro spolkovou činnost SDH Bratřejov 5 239 764

Nové vybavení pro areál Lovka 5 62 400

Rekonstrukce obchůdku v Uble 5 534 994

Nákup zvukové aparatury 5 279 810
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Integrovaný regionální operační program
V průběhu roku 2020 byly vyhlášeny tři nové výzvy v rámci programového rámce IROP. Jednalo se o výzvy Bezpeč-
nost dopravy, Vzdělávání II a Rozvoj komunitních center II.

Dne 9. 3. 2020 vyhlásila MAS svou 6. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Do této výzvy, která byla zaměřena na aktivitu Zlepšení bezpečnosti dopravy, byl přijat 
jeden projekt. Po provedené kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a věcném hodnocení, byl 
projekt schválen k podpoře a předán k závěrečnému ověření způsobilosti. Centrum regionálního 
rozvoje však projekt z důvodu nesprávného doplnění vyřadilo.

Název projektu Žadatel CZV Kč

Udržitelná doprava Vizovice Město Vizovice 3 000 000

Operační program životní prostředí
Na začátku roku skončil příjem žádostí do 3. výzvy MAS v OPŽP – Realizace sídelní zeleně II, která 
měla stejné zaměření jako 1. Výzva MAS v OPŽP – Realizace sídelní zeleně, ovšem jen s tím rozdí-
lem, že se řídila zaktualizovanými pravidly, které byly pro potencionální žadatele výhodnější a nabí-
zely širší zaměření. Do výzvy byly podány 4 projekty z obcí Jasenná, Dešná, Hrobice a Trnava. Obec 
Trnava nakonec od žádosti odstoupila. Do kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti postoupily 
tedy tři projekty, které dne 31. 8. 2020 Výběrová komise MAS vyhodnotila dle předem stanovených
kritérií. Následně zasedl Programový výbor, který na doporučení Výběrové komise vybral tyto tři 
projekty k financování. Poté byly předány k dalšímu hodnocení na nadřazený kontrolní orgán AOPK 
ČR a na hlavní řídící orgán MŽP ČR, který všechny projekty schválil. Realizace budou probíhat v roce 
2021, přičemž se počítá i s následnou péčí do roku 2023.

3.
výzva

6.
výzva

Název projektu Žadatel CZV Kč

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

Obec Jasenná 143 188,80

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

Obec Dešná 362 829,93

Realizace sídelní zeleně obec Hrobice, k.ú. Hro-
bice na Moravě

Obec Hrobice 490 228,45

Do 7. výzvy - Vzdělávání II, která byla zaměřena na zlepšení infrastruktury v základních školách  
a organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání, bylo podáno 
celkem 5 žádostí o podporu. Všechny splnily podmínky formálních náležitostí i věcného hodno-
cení. Vzhledem k požadavkům projektů, které převyšovaly alokaci této výzvy, došlo k podpoře  
4 projektů a 1 byl zařazen do náhradních.

7.
výzva

Název projektu Žadatel CZV Kč

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Kašava Obec Kašava 990 000

Modernizace učebny fyziky na ZŠ Trnava Obec Trnava 749 999

Modernizace učebny matematiky na ZŠ Trnava Obec Trnava 749 999

Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Hvozdná ZŠ a MŠ Hvozdná 747 000

Multimediální učebna ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice 644 466
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MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 7. 10. 2019 již 8. výzvu v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Ta byla zaměřena na podporu rozvoje komunitních center. Příjem žádostí  
o dotaci probíhal do 30. 9. 2020 a alokace činila 2 241 900 Kč. Do této výzvy byl podán jeden pro-
jekt, který úspěšně splnil podmínky formálních náležitostí i věcného hodnocení. Následovala zá-
věrečná kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj, která také proběhla úspěšně a projekt byl 
schválen k financování.

Do konce roku 2020 vyhlásila MAS 8 výzev v IROP, jejichž celková alokace přesaho-
vala částku 30 mil Kč. Bylo podpořeno 15 projektů, které získaly více než 18,3 mil. Kč 

dotace. Průměrná výše dotace na jeden projekt činila 1,2 mil. Kč.
i

8.
výzva

Název projektu Žadatel CZV Kč

Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina Obec Všemina 2 241 900

Výše získané dotace úspěšných projektů na 
území jednotlivých obcí

Nejvíce dotačních prostředků z alokace MAS putova-
lo do území obce Všemina (cca 5,2 mil. Kč) na realiza-
ci tří projektů. Téměř 4,5 mil. Kč si rozdělili žadatelé ve 
Vizovicích. Úspěšní v čerpání dotací byli také žadatelé  
z obce Kašava, kteří získali více než 3 mil. Kč. Ne malé fi-
nance přispěly k rozvoji obce Zádveřice - Raková, a to ve 
výši 2,6 mil. Kč. Částkou převyšující 2,3 mil Kč byly pod-
pořeny projekty z Jasenné a Trnavy. Na druhou stranu 
pět obcí ještě nepodalo na MAS žádnou žádost o dotaci.

Počty úspěšných projektů dle operačních 
programů na území jednotlivých obcí 

Od roku 2017 do 2020 podpořila MAS celkem 54 projektů 
za téměř 28,5 mil Kč. Z alokace PRV bylo realizováno 36 
projektů. V rámci IROP bylo podpořeno 15 žádostí o dotaci. 
Tři žadatelé získali dotaci z OPŽP. Nejaktivnější žadatelé 
byli z území Vizovic, kde bylo podpořeno 14 projektů (12 
PRV, 2 IROP). Osm projektů bylo relizováno v Kašavě (6 PRV,  
2 IROP). Nad průměrem je také území obce Bratřejov, kde 
žadatelé využili dotace přes MAS v 5 případech. (4 PRV,  
1 IROP).
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Úspěšné projekty podpořené z IROP
V průběhu roku došlo k fyzické realizaci a ukončení některých projektů, které byly schváleny v prvních výzvách 
IROP. Jednalo se především o projekty zaměřené na zlepšení infrastrukty základních škol a organizací věnujících 
se zájmovému a neformálnímu vzdělávání. 

FARNOST BRATŘEJOV
CENTRUM PRO VŠECHNY BRATŘEJOV

Primárním cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové 
a neformální vzdělávání v obci a modernizace odborných učeben. Díky 
projektu vznikla nová, plně vybavená cvičná kuchyň a místnost pro výuku 
cizích jazyků.

Celkové výdaje: 749 951 Kč | Výše dotace: 712 453,45 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE
MODERNIZACE ODBORNÉHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  
V ZŠ VIZOVICE

Cílem projektu byla modernizace polytechnické učebny, do které byl za-
koupen nový nábytek a vybavení. Jednalo se např. o dílenské stoly, nářádí, 
soustruh, pásovou pilu, robotickou soupravu, 3D tiskárnu či 3D skener.

Celkové výdaje: 1 240 143,4 Kč | Výše dotace: 1 178 136,22 Kč

OBEC TRNAVA
REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Cílem projektu bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní 
škole Trnava, a to díky modernizaci počítačové učebny. Ta bude sloužit 
pro výuku cizích jazyků a informatiky. V rámci projektu byly pořízeny nové 
počítače, interaktivní tabule, robotická soustava nebo 3D tiskárna.

Celkové výdaje: 1 000 844 Kč | Výše dotace: 950 801,80 Kč

OBEC KAŠAVA
PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA ZŠ A MŠ KAŠAVA

Cílem projektu byly drobné stavební úpravy a nákup vybavení do přírodo-
vědné  učebny. V rámci projektu byly pořízeny nové počítače, mikroskopy, 
videoprojektor, interaktivní tabule, model lidského těla či vestavné skříně 
pro uložení modelů a exponátů.

Celkové výdaje: 1 050 030 Kč | Výše dotace: 997 528,50 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUŠOVICE
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLUŠOVICE

Hlavním cílem projektu byly drobné stavební úpravy a pořízení vybavení 
do 2 odborných učeben - Mulitmediální učebna a cvičný byt (kuchyňka). 
V cvičné kuchyni vzniklo 6 samostaných pracovišť pro přípravu pokrmů. 
Pořízen byl také videoprojektor či keramická tabule.

Celkové výdaje: 1 048 569 Kč | Výše dotace: 996 140,55 Kč
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Rok 2020 přinesl nové dotační možnosti i více 
peněz pro žadatele
Uplynulý rok přinesl pro realizaci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje několik významných změn, 
které přináší spoustu nového a otevírájí další možnosti. V 
rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) došlo ke zrušení některých aktivit, o které nebyl  
v území zájem a zároveň přesunu financí do těch oblas-
tí, po kterých byla zejména ze strany obcí největší po-
ptávka. K nemalým změnám došlo také v programovém 
rámci PRV. Tou nejvýznamější bylo zařazení tzv. článku 
20, který přináší investice do základní infrastruktury obcí. 
Tím se nově otevírá větší možnost čerpání prostředků 
z PRV pro obce a také se podstatným způsobem rozši-
řuje okruh způsobilých žadatelů například z řad církve, 
spolků a neziskových organizací. Mezi nově podporova-
né aktivity patří rekonstrukce a vybavení obchodů pro 

obce, obnova vybraných kulturních památek a rozvoj 
kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven. V průbě-
hu ledna 2020 rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR o 
navýšení alokace programového rámce Programu roz-
voje venkova pro ty MAS, které splnily podmínku vy-
čerpání více než 50 % alokace do konce roku 2019. Díky 
dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání 
alokace se i naše MAS stala jednou ze 43 MAS, kterým 
byla navýšena alokace pro PRV o  5,6  milionu Kč. Tyto 
prostředky budou rozděleny mezi projekty zemědělců 
a podnikatelů, ale především do nových oblastí, které 
si členové MAS sami zvolili. Část financí byla vyčerpána  
v rámci 5. výzvy PRV, nicméně větší polovina bude k dis-
pozici žadatelům na začátku roku 2021, kdy bude vyhlá-
šena výzva č. 6.

Příprava nového programového období 2021 - 
2027
V rámci příprav na nové programové období 2021-2027 
je nezbytné, aby MAS prošly procesem standardizace. 
Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí 
MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace 
SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z ev-
ropských fondů. 
Dne 23. 10. 2020 získala osvědčení o splnění standardi-
zace i naše MAS a dostali jsme se tak mezi prvních 30 
MAS (ze 180) z celé České republiky, které splnily poža-
davky Ministerstva pro místní rozvoj na složení partner-
ství, kompetence rozhodovacích a kontrolních orgánů  
a nastavení procesů v souvislosti s udělováním dotací  
v následujících letech.
Zvládli jsme tak první krok v přípravě na nové programové 
období 2021-2027. Dalším krokem, který nás v následují-
cích měsících čeká, je předložení koncepční části připra-
vované strategie CLLD ke schválení MMR. Zde budou po-
jmenované problémové oblasti našeho území a navržena 
potřebná opatření pro jeho udržitelný a vyvážený rozvoj.
Výchozími aktéry, kteří byli osloveni pro zjištění potřeb  
a potenciálu území byli starostové všech 21 obcí. Pracov-
níci kanceláře se se zástupci obcí setkali prostřednictvím 
osobních či on-line schůzek, které začaly v říjnu 2020  

a pokračovaly až do začátku roku 2021. Do nového pro-
gramového období se rozšíří území naší MAS. Jednad-
vacátou obcí, která schválila zařazení svého území do 
působnosti MAS, je Držková. Po úspěšné spolupráci  
s místní mateřskou školou v projektu MAP se tak těšíme 
na spolupráci s celou obcí Držková a dalších subjektů.
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Animace školských zařízení - šablony
MAS VaS i v tomto roce pokračovala s pomocí mateř-
ským a základním školám s projekty zjednodušeného 
vykazování, tzv. šablonami z OP VVV. V roce 2020 byla 
vyhlášena nová výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo 
hlavní město Praha, a zároveň stále probíhala realizace 
projektů z předchozí výzvy. Při realizaci projektů v těchto 
výzvách MAS poskytovala školám následující služby:

 ● metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných 
šablon,

 ● konzultační činnost při realizaci projektu, např. 
zadávání veřejných zakázek, povinná publicita,

 ● metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv 
o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat 
do monitorovacího systému, zajištění správnosti 
předávaných výstupů,

 ● metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke 

zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,

 ● metodická pomoc při kontrole na místě, při ukon-
čování realizace projektu a při přípravě závěrečné 
zprávy o realizaci projektu.

Častým tématem konzultací MAS a škol bylo dokládání 
výstupů Zpráv o realizaci a samotná realizace projektu  
v době mimořádných pandemických opatření spoje-
ných s nemocí Covid-19. 

 ● Šablony II – 3 základní školy, 1 sloučená škola, 4 
mateřské školy, kde probíhala realizace a konzul-
tace výstupů či podání Závěrečné zprávy o reali-
zaci

 ● Šablony III – 3 základní školy, 1 mateřská škola, 
kde byly žádosti o dotaci podány do konce roku 
2020 + 1 mateřská škola, která žádost podá v roce 
2021

ŠABLONY II Rok podání ŽoD Výše podpory ŽoD Výše podpory ŽoP

Šablony II v ZŠ Neubuz 2018 493 392 Kč 470 160 Kč 

Šablony II ZŠ Slušovice 2018 1 761 104 Kč 1 709 950 Kč 

Zjednodušené financování v MŠ Trnava č.2 2018 397 120 Kč bude podáno v roce 2021

ŠABLONY II MŠ Vizovice 2018 748 873 Kč 748 873 Kč 

Šablony II v MŠ Hrobice 2018 270 531 Kč bude podáno v roce 2021

Šablony v MŠ Březová 2018 201 760 Kč bude podáno v roce 2021

Šablony II v ZŠ a MŠ Všemina 2018 820 398 Kč bude podáno v roce 2021

Šablony II. - ZŠ Jasenná 2019 517 944 Kč bude podáno v roce 2021

ŠABLONY III Rok podání ŽoD Výše podpory ŽoD

Šablony III v ZŠ Slušovice 2020 951 324 Kč

Šablony III v MŠ Vizovice 2020 458 343 Kč

Šablony III v ZŠ Neubuz 2020 226 265 Kč

Šablony III - ZŠ Jasenná 2020 276 160 Kč

Šablony III v MŠ Březová konzultace – podání v 2021 -
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Provoz a animace MAS Vizovicko a Slušovicko
Provoz místní akční skupiny byl i v roce 2020 financován z projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schop-
ností MAS". Tento projekt zajišťuje realizaci podpůrných, provozních a animačních činností MAS při implementaci 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Z projektu jsou hrazeny především 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

V roce 2020 byla podána žádost na pokračování projektu, který bude spolufinancovat režijní výdaje MAS až do 
konce roku 2023. Výše požadované dotace činí 81 207 Kč.

Projekt "Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko" je spolufinancován 
Zlínským krajem.
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ČINNOST SPOLEČNOSTI
Školy mají naši podporu i v době distančního 
vzdělávání
Loňský rok byl pro nás všechny velmi atypický. Koronavirová pandemie se promítla negativně i do realizací 
aktivit našeho Akčního plánu projektu Naše škola – naše radost II na rok 2020. Uzavření a omezený provoz 
školských zařízení nám zkomplikovalo práci na poměrně dlouhé období. I přesto se však podařilo zrealizovat 
spoustu zajímavých a důležitých aktivit. 

Byli jsme nuceni zrušit například naplánovanou vel-
mi zajímavou exkurzi našich ředitelů a pedago-
gů do škol na Vysočině. Přesunuli jsme seminá-
ře oblíbené lektorky Mgr. Bínové. Bylo přesunuto  
i tradiční pololetní setkání ředitelů s panem Valentou  
v Luhačovicích.  Nedošlo ani k realizaci všech smluvených 
lekcí Malé technické univerzity, které mají školky a školy  
v území možnost již druhým rokem dopřávat svým žá-
kům. Ředitelé, učitelé, žáci i rodiče se museli poprat  
s výukou na dálku – přes počítače, tablety, telefony. 
Snažili jsme se jim poskytnout podporu ve formě předá-
vání informací a inspirací ohledně distanční výuky přes 
různé komunikační prostředky a aplikace.
V lednu proběhlo pravidelné jednání pracovních skupin  
s hlavním tématem podoby regionálního materiálu pro 
školy. V tomto měsíci jsme také podávali Zprávu o reali-
zaci projektu a další pak v červenci.
Ještě v únoru jsme se zúčastnili celonárodní konferen-
ce „Současné a budoucí trendy regionálního školství  
a akčního plánování“ v pražských Emauzích, kde byly 
představeny výsledky šetření ČŠI o úrovni českého škol-
ství a další plány a vize v oblasti školství.
Během léta a prázdnin jsme pracovali na aktualiza-
ci strategického dokumentu, kterým se budeme řídit  
v dalším období realizace. Rovněž jsme podávali zprávu  
o realizaci a Žádost o platbu za první pololetí.
Výjezdní jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání při 
Národní síti MAS, které jsme také členem, se tentokrát 
konalo v Krkonoších. Zde jsme se zúčastnili diskuze  
k aktuálním tématům vzdělávání v ČR. K diskutovaným 
tématům patřil například střední článek ve vzdělávání, 
Strategie vzdělávání 2030, projekt MAP III a další. 
Nechyběli jsme ani na setkání platformy Jedu v tom taky  
v Kroměříži, kde pravidelně sdílíme příklady dobré  
i „špatné“ praxe s kolegy z dalších MAPů Zlínského i Mo-
ravskoslezského kraje. 
O prázdninách se také konaly některé odložené akce  
v okolních obcích. Děti v Neubuzi a v Dešné si moh-
ly opět vyrobit krásné buttonky v podobě odznáčků, 
magnetek, otvíráků a zrcátek díky stroji, který jsme vloni  
z projektu zakoupili nejen pro školy. 
Po celou dobu prázdnin byl k dispozici i náš IT technik, 
jehož služby některé paní ředitelky či páni ředitelé, vyu-
žili.  Zabýval se například pořízením nového i opravou a 
reinstalací stávajícího  vybavení k výuce, ale i administ-
rativní práci pedagogů. 
Nový školní rok jsme odstartovali 21. 9. 2020 jednáním 
pracovních skupin projektu, na kterém jsme hodnotili 

minulý Akční plán a zároveň navrhovali aktivity pro ten 
další. Účastníci jednání byli také seznámeni s informa-
cemi o programu IROP ve vazbě na vzdělávání pro nové 
programové období. 
Vztahy ve školách a třídách jsou stále aktuálním téma-
tem a pedagogové vítají podporu i v této oblasti. Proto 
jsme se rozhodli navštívit olomouckou společnost Sdru-
žení D, která se tvorbou a realizací preventivních pro-
gramů úspěšně zabývá. Na základě tohoto jednání byla 
vytvořena nabídka pro naše školy.
Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo za zvýšených hy-
gienických opatření  školení k didaktickým souborům 
Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, které budou sloužit 
učitelkám v MŠ k diagnostice a práci s dětmi. Jelikož se 
koronavirus přímo dotkl i provozu některých mateřských 
škol, budou tyto soubory školkám poskytovány začát-
kem roku 2021.
Všechny školy i školky zapojené v projektu Naše škola 
– naše radost jsme se rozhodli podpořit také částkou 
3.000 Kč na nákup metodického materiálu – knih a po-
můcek. 
Další aktivity projektu musely být bohužel odloženy. Se-
minář a přednáška dětské psycholožky a soudní znal-
kyně Mgr. Mariky Kropíkové jsou přeloženy na březen. 
Plánované setkání asistentů pedagoga se zástupkyní 
Pedagogicko – psychologické poradny ve Zlíně je odlo-
ženo na neurčito. Na listopad jsme měli pro rodiče i další 
zájemce připraveno ve vizovickém kině promítání zná-
mého dokumentu V Síti jako součást osvěty o hrozbách 
internetového prostředí. 
I přes omezení v podobě vyhlášených vládních opatření 
je za námi spousta viditelné i té neviditelné práce a máme  
z ní radost. Už se všichni těšíme, až se s Vámi opět se-
tkáme.
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Inspirujeme se a sdílíme online
Nedílnou součástí naší práce je i sdílení zkušeností  
a předávání informací. Za tímto účelém funguje velmi 
dobře facebooková skupina Naše škola - naše radost. 
Pedagogičtí pracovníci a všichni, kteří se na Vizovicku  
a Slušovicku věnují výchově a vzdělávání dětí, žáků  
a mládeže, se  zde mohou dozvědět důležité informace, 

nápady a aktuální 
nabídky na zají-
mavé webináře.  
V on-line prostře-
dí probíhá povin-
ná spolupráce se 
systémovým pro-
jektem SRP a Ná-
rodním pedago-
gickým institutem 

ČR i jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání.  Účastníme 
se také dle možností webinářů s různými tématy. On-li-
ne formou proběhl také Tematický den Pracovní skupiny 
pro vzdělávání s cílem prezentovat úspěšné propojování 
dalších operač-
ních programů 
se vzděláváním. 
Tato akce, je-
jíž součástí byla  
i prezentace pro-
pojení oblasti 
školství s projek-
ty IROP na území 
MAS, zaznamena-
la velký úspěch.

Mikrojesle Komínek
Jak se daří dětem v našich Mikrojeslích Komínek na vizovické faře? Teď už zase lépe, mohly se totiž vrátit zpět 
do jesliček. Stejně jako na jaře, i v podzimní vlně Covidu jsme byli nuceni provoz na nějaký čas přerušit. 

Na jaře opustily děti prostory mikrojeslí na dlouhých 10 
týdnů. Nyní na podzim to bylo na štěstí podstatně méně. 
I tak máme zprávy od maminek, že se děti na ostatní  
i na tety moc těšily. V polovině roku se s námi rozloučily 4  
z 8 docházejících dětí z důvodu stěhování nebo přijetí k 
docházce do mateřské školy. Podle maminek byl dětem 
pobyt v našich jesličkách velkým přínosem a navštěvo-
valy je rády, což nás velmi těší.  Volná místa se podařilo 
naplnit téměř okamžitě, neboť děti ve věku kolem dvou 
let mají jen velmi malou šanci se dostat do MŠ. Maminky 

takto malých ca-
partů, které potře-
bují nastoupit do 
práce, mají tedy 
možnost umístit 
je právě k nám. 
Nově jsme přijali 
5 dalších dětí do-
cházejících opět 
jen některé dny  
v týdnu podle po-

třeb rodičů. Provoz 
jesliček byl zajiš-
těn samozřejmě 
i o prázdninách. 
V červenci jsme 
navštívili naše ko-
legy z mikrojeslí  
v Zašové a vzá-
jemně se obohatili 
o zkušenosti a in-
formace spojené 
s provozem i ad-
ministrací projektu. Postupně pořizujeme nové hračky, 
didaktické pomůcky a výtvarný materiál pro děti. Insta-
lovali jsme na zahradě pískoviště a od prázdnin „vaříme“ 
v nové kuchyňce. V pátek 4. 12. navštívil naše jesličky 
Mikuláš se svým Andělem a nadělil dětem samé dobro-
ty. Děti jim za to přednesly básničky a zazpívaly koledu. 
Blíží se Vánoce, tak už máme připraven dopis pro Ježíš-
ka se seznamem toho, co by nám udělalo radost i co 
bychom potřebovali. Snad nám přání vyplní.

Zástupci MAS Zlínského kraje se opět sešli ve 
Vizovicích
Manažeři MAS Zlínského kraje se dne 10. června 2020 sešli v prosto-
rách Komunitního centra ve Vizovicích.  Cílem setkání bylo především 
projednání stanoviska NS MAS k zamýšlenému vytvoření středního 
článku ve školství.  Vedení této diskuze se ujal Mgr. Petr Kulíšek z MAS 
Sdružení Splav, který se na tomto procesu podílí na národní úrovni. Vý-
stupy z jednání byly poté prezentovány na celorepublikovém setkání 
zástupců MAS. Účastníci si dále vyměnili  zkušenosti z realizace CLLD 
2014–2020 a zabývali se také přípravou nového programového období 
2021–2027. Zazněly i aktuální informace z některých projektů NS MAS 
ČR (MASky v obraze, akademie LEADER, REGIONY SOBĚ).
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Nový projekt MAS podpoří činnost neziskových 
organizací v regionu
S činností spolků a nejrůznějších občanských sdružení 
jsme se ve svém každodenním životě setkali ve svých 
obcích téměř všichni. Málokdo ale už ví o reálných pro-
blémech, se kterými se musí dobrovolníci při své práci 
potýkat.  Ať už se jedná o nedostatek finančních pro-
středků nebo nedostatek znalostí, informací a kontaktů  
v oblastech, jimž se neziskové organizace věnují. 
Z toho důvodu vznikl projekt „Dobrodružství na dosah 
každému je učení se“, který si klade za cíl výše uvedené 
problémy řešit a poskytnout tak neziskovému sektoru 
kvalitní základ pro jeho činnost a další rozvoj.
V rámci projektu bylo vypsáno několik aktivit, do 
nichž se mohli zástupci neziskových organizací na-
šeho regionu přihlásit. Jednalo se např. o vzdělává-
ní pracovníků v neformálním vzdělávání, sdílení zku-
šeností mezi nimi, zavádění nových metod výuky, 
organizace klubů a projektových dnů atd. O formál-
ní stránku projektu se stará MAS Vizovicko a Slu-
šovicko, která metodicky jednotlivé účastníky vede  
a řeší s nimi povinné administrativní úkony. Samotná re-
alizace je pak již na jednotlivých účastnících.

O projekt je v našem regionu zájem, účastní se ho cel-
kem 8 neziskových organizací – soubor valašských písní  
a tanců Vizovjánek, národopisný soubor Klobučan, 
Junák Slavičín, Centrum pro rodinu Vizovice, Orel Dr-
novice a Orel Vizovice, Mateřské a rodinné centrum 
BERUŠKA a Mládež Dolní Lhota. Účastníci mají za úkol 
si jednotlivé vzdělávací akce domluvit (kurzy, lektory, 
místnosti), uspořádat projektové dny a neformální se-
tkání (mezi účastníky i externími spolky a jednotlivci) atd. 
Vše je pouze na nich a na jejich aktivitě. Veškeré náklady 
jsou předem hrazeny z rozpočtu projektu, který je pod-
pořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání. Realizace projektu potrvá až do 31. 8. 2023 a MAS 
na něj získala 100% dotaci. Věříme, že přispěje k pro-
pojování území a různých aktérů, přenášení zkušeností 
mezi formálním a neformálním vzděláváním a podpoře 
komunitního způsobu života.

Naše obec - naše radost, aneb to nejlepší 
z mikroregionů
Společně se zástupci obcí z obou mikroregionů sdružených v naší MAS jsme se v neděli 13. září 2020 zúčastnili 
přehlídky mikroregionů a prožili příjemný a inspirativní den na luhačovické kolonádě.

Destinační společnost Zlínsko – Luhačovicko zde uspo-
řádala za spoluúčasti mikroregionů  Luhačovské Zá-
lesí, Slušovicko, Vizovicko, Valašské Klobouky a měst 
Zlín, Uherský Brod a Bojkovice a Otrokovice setkání  
s názvem Naše obec – naše radost. Prezentovali se zde 
jednak lokální producenti, ale také zástupci z oblasti 
kultury a společenského života. Naši oblast zastupovali 
Pivovar Vraník, Farma Tomšíčkovi – obojí jsou čerstvými 
držiteli ocenění Perla zlínska za své výjimečné produkty 
a Přírodní pečivo Staňky Elšíkové, jejíž dobroty můžete 
zakoupit v různých koutech naší republiky a dokonce  
i na Slovensku. Svou hudební produkcí obohatila do-
polední program dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy  
a slunečné odpoledne zpříjemnili tanečníci souboru Por-

táš z Jasenné za doprovodu cimbálovky Vizovský Juráš. 
Návštěvníci projevili o náš region velký zájem, o čemž 
svědčí i velké množství rozdaných propagačních mate-
riálů. Zajisté je zaujalo i vystoupení našeho místního ga-
jdoše Petra Sovjáka, doprovázeného jeho družinou. Oži-
vili přítomným tradice našeho kraje nejen muzikou, ale  
i výkladem k historii a podobě valašského kroje. Atmo-
sféra celého dne byla velmi příjemná a srdečná. Jsme 
rádi za možnost podílet se na rozvoji našeho území  
a spolupracovat s partou nadšenců, jakými bezespo-
ru jsou nejen samotní představitelé obcí, ale i členové 
jejich rodin. Velmi nás těší také to, že můžeme pomoci 
svojí činností lokálním producentům, zemědělcům, živ-
nostníkům i firmám.
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Svatomartinský trh - netradičně on-line
Letošní rok byl, co se týká pořádání společenských 
akcí, velice složitý díky protikoronavirovým opatřením, 
což nám znemožnilo uspořádat Svatomartinský trh  
v tradiční podobě. 
Náš tým MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s, kte-
rý trh organizuje, neváhal a na situaci rychle zare-
agoval. Rozhodli jsme se vyzkoušet něco nové-
ho a jubilejní desátý ročník Svatomartinského trhu 
realizovat online formou prostřednictvím facebooko-
vé události. Propagace probíhala zároveň na Insta-
gramu a také na webu Regiony sobě, na kterém jsou 
prezentováni producenti nejen z území Vizovicka  
a Slušovicka, ale také z jiných regionů republiky.
V týdnu od 8. listopadu jsme průběžně zveřejňovali pří-
spěvky zaměřené na jednotlivé produ-
centy. Ti krátce představili sebe a své 
produkty prostřednictvím fotografií  
a krátkých informací s kontakty pro 
objednání. Vzniklo tak více než 20 
virtuálních stánků. Každý, koho pro-
dukt zaujal, měl možnost jednoduše 
nakoupit buď skrze odkaz na e-shop 
nebo na uvedeném kontaktu. Zá-
jemci si vybírali z řady domácích re-
gionálních produktů – k objednání 
byly například domácí cidery, siru-
py, ručně tkané koberce, česnek, bio 
povidla a spoustu dalšího. Nabídku 
jsme obohatili také o tipy na sva-

tomartinské husí hody nabízené blízkými restaurace-
mi. Díky tomuto jednoduchému, ale efektivnímu sys-
tému propagace se nám podařilo Svatomartinským 
trhem oslovit téměř 50 000 potencionálních zákazníků!  
A nechyběl ani doprovodný program, který bývá nedíl-
nou součástí klasických trhů. Proběhla soutěž o regio-
nální produkty, online žehnání vína, ukázka tradičního ře-
mesla ve formě výroby vizovického pečiva, přidali jsme 
recept na svatomartinské rohlíčky a o hudební vložku se 
postarala Cimbálová skupina Cyril.
Děkujeme všem, kteří podpořili místní producenty a ob-
jednali si jejich výrobky, ale i těm, kteří naši událost třeba 
jen “posunuli” dál sdílením. Akce se konala pod záštitou 
ministra zemědělství Miroslava Tomana.

MAS podporuje místní ekonomiku - VIZOVICKO 
A SLUŠOVICKO SOBĚ
Regiony sobě, neboli nová iniciativa Národní sítě Míst-
ních akčních skupin ČR, díky které může mnoho malých 
producentů, řemeslníků nebo majitelů restaurací získat 
nové zákazníky a znovu se tak vrátit k normálu po koro-
navirové krizi. Také naše MAS Vizovicko a Slušovicko se 
zapojila do této kampaně. Prvním krokem bylo vytvoření 
informačního plakátu VIZOVICKO A SLUŠOVICKO SOBĚ, 
který tento projekt prezentuje na webových stránkách, 
facebookovém i instagramovém profilu a byl také distri-
buován do všech obcí MAS.
Hlavním výstupem je potom vznik webové stránky  
www.regionysobe.cz  (pro naši MAS slouží unikátní od-
kaz www.regionysobe.cz/masvas), která mapuje, propa-
guje a propojuje místní producenty s veřejností. Zákla-
dem je interaktivní mapa, kde si zákazník vybere území, 
které jej zajímá.  V detailu pak nalezne konkrétní nabíd-
ky, základní informace o produktech, odkaz a kontakty. 
Prostřednictvím webu je také možné koupit voucher na 
jednotlivé výrobky či služby. Cílem je motivovat občany 
k zájmu o svůj region a nastartovat lokální ekonomiku. 
Díky webu má veřejnost možnost se lépe zorientovat  
v nabídce našich regionálních producentů a svým ná-
kupem je podpořit. Vznikne zároveň databáze toho nej-

kvalitnějšího, co nám Vizovicko a Slušovicko nabízí. Web 
může také dobře posloužit při plánování dovolené nebo 
víkendového pobytu. 

Máte-li zájem o propagaci, ozvěte se nám na  
info@masvas.cz, a my vás na web zdarma přidáme.
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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 dotačních možností.

 ● S měsíční četností byly orgánům MAS (správní rada, programový výbor, monitorovací výbor, dozorčí rada) roze-
sílány newslettery o činnosti zaměstnanců MAS.

 ● Aktuální informace byly partnerům a ostatním příznivcům MAS podávány jak během osobních či telefonických 
konzultací, tak prostřednictvím Zpravodaje MAS, emailů, zpráv na pravidelně aktualizovaných webových strán-
kách 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 administraci výběrových řízení.

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

 ● Jsme členy Pracovní skupiny Vzdělávání a nově vzniklé Pracovní skupiny Venkovská mládež
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2020 činily 4 563  tis. Kč. Nejvyšší položkou zůstávají celkové osobní náklady, za nimiž následo-
valy spotřebované nákupy a nakupované služby.

Celkové výnosy MAS činily 4 771  tis. Kč. Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2020 patřily především výnosy za pro-
vozní dotace, a to ve výši 4 229 tis. Kč, následovány přijatými příspěvky.

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2020 dlouhodobý majetek v hodnotě 71 tis. Kč, krátkodobý finanční majetek MAS byl 3 769 tis. Kč. 
Pasiva MAS byla především tvořena výsledkem hospodaření a výnosy příštích období.

Aktiva a pasiva MAS tedy činila 4 017 tis. Kč. Máme vyrovnaný stav bilance.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Náklady celkem 4 563 tis. Kč

Výnosy celkem 4 771 tis. Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 208 tis. Kč

Aktiva celkem 4 017 tis. Kč

Pasiva celkem 4 017 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 2020 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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KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev.

www.masvas.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
firem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! 

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
finančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

VIZOVICKO A
SLUŠOVICKO SOBĚ!
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