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ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky a vážení čtenáři,

v uplynulém roce se velká pozornost věnovala přípravě  
Koncepční části strategie CLLD pro nové programové období 
2021–2027. Díky zapojení všech důležitých aktérů se podařilo 
vytvořit kvalitní dokument, což se projevilo v jeho jednomysl-
ném odsouhlasení členů Valné hromady a rychlém schválení 
ze strany Řídícího orgánu.
V rámci implementace současné strategie CLLD se nám po-
dařilo vyhlásit 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu. Dvě 
výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 
a jednu z Program rozvoje venkova. Přijali jsme a adminis-
trovali 46 projektů s požadovanou výší dotace přesahující  
15 mil. Kč.
Během roku rozšířili členskou základnu 4 noví partneři, Řím-
skokatolická farnost Hvozdná, Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Hvozdná a Myslivecký spolek Vrchovi-
na Hvozdná se zařadili do zájmové skupiny Církevní, sociál-
ní, vzdělávací a zdravotní sektor a obec Držková se připojila  
do skupiny Mikroregiony a obce.
I přes nejrůznější omezení jsme nadále podporovali školy  
a školky díky projektu „Naše škola – naše radost II“. V této  
aktivitě budeme pokračovat i v dalších dvou letech, jelikož nám  

byl schválen navazující projekt „Naše škola – naše radost III“. 
Pomáhali jsme také v rozvoji neziskových organizací prostřed-
nictvím projektu „Dobrodružství na dosah, každému je učení 
se“. S menšími vynucenými přestávkami pokračoval provoz 
Mikrojeslí Komínek. V reakci na vyhlašované dotační tituly  
z Národní sportovní agentury jsme rozšířili portfolio nabíze-
ných služeb v rámci vedlejší činnosti o zpracování Programů 
rozvoje sportu, čehož využilo již několik našich obcí.
Programové období 2014–2021 se loni dostalo do svého finá-
le, byly vyhlášeny poslední výzvy a úspěšní žadatelé dokonču-
jí své projekty. V novém období nás čekají nejen nové oblasti 
podpory, proces administrace projektů, ale dle dostupných in-
formací i více financí pro rozvoj našeho Vizovicka a Slušovicka.

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 zemědělství, ale také udržitelného rozvoje v 
daném území. Zakladateli jsou Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Slušovicko 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 přípravě  
a realizaci projektů v oblasti venkova, při získávání grantů a do-
tací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů včetně 
realizace výběrových řízení a účetnictví 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, administ-
rací, monitoringem a evaluací projektů
e) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti 
do akcí rozvoje venkova
f) organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odbor-
ných kurzů, stáží a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova
g) organizování odborných setkání mezi regiony pro předává-
ní dobrých zkušeností a příkladů dobré práxe
h) zajištění realizace kulturních, společenských a vzděláva-
cích národopisných, sportovních a volnočasových akcí, aktivit 
na podporu dětí a mládeže a dalších skupin obyvatelstva
i) publikační a osvětové činnosti související s obnovou a rozvo-
jem venkova včetně vydávání periodických i neperiodických 
publikací a propagačních materiálů
j) zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukro-
mými 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 2021 podílelo 8 pracovníků zaměstnaných v hlavním pracovním poměru. Další aktivity související 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. Edita Nezvalová Projektová manažerka a animátorka SCLLD

Petr Hába IT pracovník projektu MAP II

Mgr. Jan Malota Věcný mananažer projektu MAP II



5

MAS Vizovicko a Slušovicko působí na území dva-
ceti jedna obcí, jejichž katastrální území se rozkládá  
na 197 km2. Toto území se nachází severovýchod-
ním směrem od krajského města Zlín a je shodné  
s územím tří mikroregionů.

Mikroregion Slušovicko (12 obcí) - Březová, Dešná, Hro-
bice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, 
Trnava, Veselá, Všemina, Kašava 

Mikroregion Vizovicko (7 obcí) - Bratřejov, Lutonina,  Lhot-
sko, Jasenná, Ublo, Vizovice, Zádveřice - Raková

Navíc do působnosti MAS spadá obec Vlčková a Držková. 

Přirozenými centry území jsou Vizovice (4 809 obyvatel) 
a Slušovice (2 892 obyvatel).

Název obce Počet obyvatel
k 1. 1. 2022

Bratřejov 783

Březová 509

Dešná 199

Držková 366

Hrobice 457

Hvozdná 1311

Jasenná 952

Kašava 936

Lhotsko 263

Lutonina 411

Neubuz 456

Ostrata 422

Podkopná Lhota 314

Slušovice 2892

Trnava 1172

Ublo 299

Veselá 841

Vizovice 4809

Vlčková 410

Všemina 1130

Zádveřice – Raková 1494

CELKEM 20426

Územní působnost
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PARTNERSKÁ ZÁKLADNA
Místní akční skupina je tvořena partnery (kterými jsou FO, FOP a PO), kteří zastupují veřejné a soukromé zájmy,  
a je otevřeným partnerstvím. Ke dni 31. 12. 2021 měla místní akční skupina 69 partnerů. Novými partnery MAS se  
v roce 2021 stala Římskokatolická farnost Hvozdná, Myslivecký spolek vrchovina Hvozdná, Základní organizace českého zahrád-
kářského svazu Hvozdná a obec Držková. Jeden člen zemřel.

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 or-
gán místní akční skupiny, tvoří jej miminálně  
7 členů ze zástupců Valné hromady.

 ● Výběrová komise - je orgánem plnícím výběro-
vou funkci ve vztahu  k realizaci SCLLD. Je složena  
z minimálně 7 členů.

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

veřejný

21
sektor

neziskový 

26
sektor

soukromý 

22
sektor

Partneři byli dále kvůli procesu standardizace MAS rozděleni do pěti tzv. zájmových skupin: 
 ● církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor (CSVZ) - 16 členů
 ● SDH a sportovní sektor (SSS) - 10 členů
 ● mikroregiony a obce (MO) - 21 členů
 ● podnikatelský sektor (PS) - 7 členů
 ● zemědělský sektor a ostatní (ZSO) - 15 členů

Výše partnerských příspěvků pro rok 2021

 ● 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. 2021)

Programový výbor

ČLEN MAS ZASTUPUJÍCÍ OSOBA SEKTOR ZÁJMOVÁ SKUPINA

Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO

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

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Petr Divílek Soukromý PS

Farní sbor Československé církve 
evangelické v Zádveřicích - Rakové Milloš Vavrečka Neziskový CSVZ

SDH Veselá Zuzana Oškerová Neziskový SSS

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

Pavel Spisar 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. 2021)

6.
výzva

Od 15. 3. 2021 do 12. 4. 2021 probíhal příjem žádostí do šesté výzvy MAS v PRV. Alokace čini-
la 7 277 155 Kč a projekty mohly být podávány do Fiche 1 - Investice do rostlinné  a živočišné vý-
roby, Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, Fiche 3 - Pod-
pora spolupráce při sdílení zařízení a strojů, Fiche 4 - Nezemědělské činnosti a Fiche 6 - Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Celkem bylo přijato 44 projektů. Na základě provede-
ného hodnocení bylo vybráno k podpoře 35 projektů s celkovou výší požadované dotace 7,1 mil. Kč. 

Název projektu Číslo Fiche Dotace Kč

Vybavení centra volného času - Veselá 130 6 483 532

Vybavení Komunitní centrum Neubuz 6 234 584

Nové topení - kostel Bratřejov 6 143 070

Nákup vybavení do knihovny a společenské akce 6 171 961

Nákup ozvučovací techniky v kostele sv. Vavřince ve 
Vizovicích 6 139 319

Doplnění technického vybavení spolků obce Kašava 6 234 546

Program rozvoje venkova

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 
MÍSTNÍHO ROZVOJE
Během roku 2021 vyhlásila MAS 3 výzvy k předkládání žádostí o dotaci ve dvou operačních programech. Dvakrát se jednalo 
o výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jedna výzva byla vyhlášena v rámci Programu rozvoje 
venkova (PRV). Ve všech těchto výzvách bylo přijato celkem 46 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.
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Název projektu Číslo Fiche Dotace Kč

Nákup stroje pro výrobu a zkvalitnění krmiva 1 180 000

Nákup zemědělské techniky pro farmu ve Vizovicích 1 200 900

Pořízení zemědělské techniky pro hospodářství 1 299 400

Nákup obraceče píce 1 165 000

Přepravník 1 175 000

Modernizace farmy 1 255 000

Pořízení vleku za traktor. 1 288 000

Nákup potravinářské techniky 2 62 500

Vybavení pro tesařské práce 4 69 750

Nákup vysokozdvižného vozíku pro manipulaci se 
zbožím ve skladu 4 135 000

Nákup ekologického tiskového stroje HP Latex 700 4 215 946

Nákup vybavení pro občerstvení Na Ranči 4 224 091

Zastřešení terasy u Restaurace SUD Slušovice. 4 670 500

Pořízení odsávacího systému s briketovacím lisem 4 449 500

Nákup vrtacího stroje 4 43 380

Užitkové vozidlo na rozvoz cukrářské produkce 4 315 000

Robotizace ve výrobě nábytku 4 387 000

Technické a reprezentativní vybavení pro členy SDH 
Březová 6 64 784

Nákup stejnokrojů pro členy SDH Raková 6 43 404

Nákup vybavení pro spolkovou činnost SDH Všemina 6 75 672

Nákup stejnokrojů pro členy SDH Zádveřice 6 79 965

Výbava pro spolkovou činnost Mysliveckého spolku 
Všemina 6 79 956

Nové vybavení pro spolkovou činnost Orla jednoty 
Vizovice 6 75999

Obnova technického vybavení v místní knihovně na 
Březové a vybudování čtecích a klidových zón. 6 89 248

Nákup stejnokrojů pro členy Mysliveckého spolku 
Zádveřice-Raková 6 121 592

Obměna nábytku a pořízení outdoorového vybavení 
pro dobrovolné hasiče z Veselé. 6 399 809

Nákup osvětlovací techniky 6 279 752

Mobilní vybavení pro kulturní činnosti spolků 
působících v obci Všemina 6 79 956

Výměna vnitřního zařízení Obecní knihovny v Jasenné 6 183 920
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Název projektu CZV Kč

Místo pro přecházení u výjezdu z obce, Zádveřice-Raková 888 536, 33

Od 12. 11. do 15. 12. mohli oprávnění ža-
datelé podávat žádosti o dotaci do 10. 
výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP 
– Bezpečnost dopravy III. Jednalo se o pos-
lední výzvu MAS v IROP ze současného 
programového období. Celková zbývající 

alokace činila 1 231 603 Kč. Stejně jako v předchozích výzvách 
zaměřených na oblast udržitelné dopravy, bylo možné pod-
pořit projekty věnující se například modernizaci a výstavbě 
chodníků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení, pod-
chodů, lávek nebo veřejného osvětlení. Do výzvy byl přijat 
jeden projekt.

10.
výzva

Název projektu CZV Kč

Rekonstrukce chodníku, Jasenná 2 437 101,89

Udržitelná doprava Vizovice 2 997 722,40

Na začátku května byla vyhlášena v pořadí 9. výzva MAS z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Na projekty obcí přispívající ke zvyšování bezpečnosti dopravy bylo připraveno více než 6,5 mil. Kč. Až  
do konce srpna mohli žadatelé předkládat projekty zaměřené například na modernizaci a výstavbu chod-
níků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení, podchodů, lávek nebo veřejného osvětlení. Celkem byly 
přijaty 2 žádosti o podporu, které úspěšně prošly hodnocením ze strany MAS a také závěrečnou kontrolou 
Centra pro regionální rozvoj. Na projekt města Vizovice poputuje téměř tři miliony korun na rekonstrukci 

chodníku v ulici Slušovská. V Jasenné bude zrekonstruována komunikace pro pěší v délce 258 m a obec na tento projekt získá 
dotaci převyšující dva miliony korun. Oba projekty budou dokončeny v roce 2022.

Integrovaný regionální operační program

9.
výzva

Program rozvoje venkova, na rozdíl od ostatních operačních programů, vyhlašuje své výzvy i po konci programového období 
2014-2020 - jak je to možné?
Tento operační program si totiž u Evropské komise vyjednal 
výjimku a bude nadále vyhlašovat výzvy v tzv. přechodném 
období v roce 2022 a pravděpodobně i v roce 2023. To je dobrá 
zpráva také pro všechny MAS, jelikož dostanou na toto období 
novou alokaci a bude tak kontinuálně pokračovat vyhlašová-
ní výzev a přijímání žádostí o dotaci. Naše MAS tak dostane 
2,9 mil. Kč (podle počtu obyvatel a rozlohy území) na vyhlá-
šení další výzvy, které Valná hromada rozdělí mezi jednotlivé 
Fiche (zemědělci, podnikatelé, NNO a obce). Ačkoliv se jed-
ná o finance z budoucího programového období 2021-2027, 
budou v přechodném období platit stávající pravidla i území 
MAS před jeho rozšířením o obec Držkovou. Žadatelé z tého 
obce budou moci čerpat finanční prostředky v přechodném 
období z MAS Podhostýnska, v dalších letech již budou plně 

implementováni do struktury naší MAS a budou moci žádat  
ve výzvách MAS Vizovicko a Slušovicko.
V roce 2024 nastanou výraznější změny a bude schválen nový 
operační program pro oblast zemědělství a venkova. Již za-
vedenou zkratku “PRV” nově nahradí zkratka “SZP - Společná 
zemědělská politika”, ale MAS budou nadále mít pro své výzvy 
vyčleněných 5% celkové alokace nového operačního progra-
mu. Jaká pravidla budou pro výzvy MAS přesně platit zatím 
nevíme, ale očekává se obdobná podpora opatření jako dopo-
sud a to včetně článku 20, ve kterém mohou žádat také NNO, 
církve, nebo obce. Celkovou alokaci pro výzvy MAS od roku 
2024 se dozvíme až v následujících letech, ovšem dá se před-
pokládat, že nebude výrazně jiná než ta pro období 2014-2020 
(tj. cca 11 mil. Kč).

Program rozvoje venkova po roce 2021
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Vytvoření Strategie 
CLLD jsme odstarto-
vali již v roce 2020, 
nicméně stěžejní 
část nás čeká až v 
roce 2022. Naším cí-
lem bylo, aby se do 
její přípravy zapojili 
všichni relevantní 
aktéři, kteří přispívají 
k rozvoji území MAS. 
Snažili jsme se, aby 
komunita, která se 
bude podílet na de-
finování rozvojových 
potřeb, skládala ze 
zástupců veřejného, 
soukromého i nezis-
kového sektoru. Při-
čemž při získávání in-

formací jsme se pro každý sektor, snažili využít takové nástroje 
či přístupy, které budou co nejefektivnější.
Výchozími aktéry, kteří byli osloveni pro zjištění potřeb a po-
tenciálu území, byli starostové všech 21 obcí. Pracovníci kan-
celáře se se zástupci obcí setkali během osobních či online 
schůzek, které jsme dokončili během února. K identifikování 
problémových a rozvojových oblastí byla také oslovena širo-
ká veřejnost prostřednictvím online dotazníku, který byl šířen 
prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a e-mai-
lingem. Pro snadnější pochopení byl přeložen do Valašštiny, 
což se setkalo s velkým úspěchem a i díky tomu jsme obdrželi 
více než 400 odpovědí z téměř všech obcí. Další vstupní infor-
mace pro zpracování strategie CLLD získala MAS od zástup-
ců podnikatelských subjektů, pro které byl vytvořen speciální 
dotazník. Se zemědělskými podnikateli probíhaly osobní či 
online konzultace během února až března 2021. Vzhledem  
k tomu, že se strategie věnuje také tématu rozvoje ces-

tovního ruchu, byla jako relevantní aktér při mapování 
této problematiky oslovena Destinační společnost Zlínsko  
a Luhačovicko, která svou činností pokrývá území MAS Vizo-
vicko a Slušovicko. Další skupinou, která se mohla vyjádřit  
k problémům a potenciálu území byla také mládež, pro kterou 
byl vytvořen samostatný dotazník. Do tvorby byli rovněž za-
pojeni aktéři z neziskového sektoru, kteří se sešli prostřednic-
tvím online konference.
Návrh koncepční části strategie byl následně prodiskutován  
a připomínkován při jednání focus group, která se uskutečnila 
27. 5. 2021. Během tohoto jednání probíhala diskuze zejména 
nad analýzou potřeb, specifickými cíli a opatřeními. Po zapra-
cování vzešlých námětů byl dokument k dispozici k připomín-
kování na webových stránkách MAS a sociálních sítí. Během 
tohoto procesu jsme obdrželi jeden podnět k doplnění, který 
se týkal sociálního podnikání. Finální zapojení komunity pro-
běhlo prostřednictvím Valné hromady MAS. Dokument byl za-
slán k připomínkování všem 69 členům MAS. Během jednání 
Valné hromady, které se uskutečnilo 24. 6. 2021 byla předsta-
vena finální podoba strategie včetně průběhu jejího zpracová-
ní a zapojení jednotlivých aktérů. Partneři neměli žádné připo-
mínky ani náměty k doplnění a jednohlasně Strategii CLLD pro 
programové období 2021 - 2027 schválili. 
Následně jsme vyplnili žádost o podporu v MS2014+ a dne 30. 
6. 2021 podali Strategii na Řídící orgán ke kontrole. A podařilo 
se! Po jednom drobném upravení nám dne 5. 8. 2021 přišla 
skvělá zpráva, že koncepční část strategie nám byla schvále-
na. Dalším krokem bude příprava Programových rámců, které 
budou zpracovány pro každý program podporovaný z evrop-
ských fondů. Prostřednictvím těchto rámců budou podporo-
vány integrované projekty v rámci dané strategie CLLD. V sou-
časné chvíli víme, že pro rozvoj našeho území budeme moci 
využít finančních prostředků z Integrovaného regionalního 
operačního programu (IROP) a Společné zemědělské politiky 
(dříve PRV). Zapojení do dalších operačních progamů (OPTAK, 
OPŽP, OPZ+) je ve fázi vyjednávání.

Cesta ke schválení strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje
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LUDĚK SVĚTLÍK | PRV
NÁKUP SUŠÁRNY ŘEZIVA
Výsledkem projektu byl nákup komponent sušárny řeziva, která vysuší dřevo 
na potřebnou vlhkost k dalšímu zpracování ve výrobě. Díky realizaci projektu 
žadatel ušetří za nákup i dosušování řeziva. Kapacita sušárny je až 3m3.
Celkové výdaje: 104 300 Kč | Výše dotace: 46 935 Kč

PAVEL ČERNOCH | PRV
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Cílem projektu byl nákup jednonápravového třístranného sklápěcího vleku, 
který je vhodný především k jizdě po komunikacích. Jeho pořízením se zjed-
nodušší a zrychlí přesun a práce při přepravě zěmědělských komodit. Napo-
může také ke zlepšení welfare chovaného skotu a jeho zdravotního stavu.
Celkové výdaje: 242 000 Kč | Výše dotace: 120 000 Kč

OBEC NEUBUZ | PRV
ŽIDLE A STOLY KOMUNITNÍ CENTRUM NEUBUZ
V rámci projektu bylo zakoupeno 100 ks židlí a 20 ks stolů, které umožní 
plnohodnotné využití komunitního centra. Realizací projektu vzniklo místo 
pro setkávání komunity obce, ve kterém budou probíhat nejrůznější spolkové 
akce, např. kurzy, semináře, přednášky.
Celkové výdaje: 492 985 Kč | Výše dotace: 394 388 Kč

OBEC JASENNÁ | IROP
JASENNÁ – BEZPEČNÁ A PŘÍSTUPNÁ OBEC PRO VŠECHNY: CHODNÍK 
PODÉL SILNICE I/69, II. ETAPA
Projekt řešil výstavbu nového chodníku vedoucího podél silnice I. třídy č. 69, 
která prochází obcí Jasenná, včetně nového zastávkového pruhu pro autobu-
sy a přechodu pro chodce. Byl vybudován nový chodník v délce 142 m.
Celkové výdaje: 3 495 972 Kč | Výše dotace: 1 999 978,14 Kč

OBEC ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ | IROP
ZÁDVEŘICE – SILNICE III/4885 - CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Hlavním cílem projektu byla výstavba nového chodníku vedoucího podél 
silnice III. třídy č. 4885 směrem na Rakovou. V rámci projektu bylo také rea-
lizováno nové veřejné osvětlení a čtyři místa pro přecházení. Délka nového 
chodníku činila cca 880 m.
Celkové výdaje: 10 201 529,79 Kč | Výše dotace: 2 499 805,58 Kč

Úspěšné projekty podpořené z výzev MAS
V průběhu roku došlo k realizaci a ukončení některých projektů, které byly podpořeny z výzev Integrovaného regionálního 
operačního programu nebo Programu rozvoje venkova. Aktuálně bylo schváleno cca 90 projektů za více než 35 mil. Kč (dotace). 
Níže se můžete seznámit s několika úspěšně realizovanými projekty.
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SPOLEK HUDEBNÍKŮ KAŠAVA | PRV
NÁKUP ZVUKOVÉ APARATURY
Cílem projektu byl nákup zvukové aparatury, která se skládá z mixážního pul-
tu včetně obalu, stageboxu, mikrofonních kabelů a příslušenství, mikrofonních 
stojanů, mikrofonů, bezdrátového systému vč. příslušenství a reprobeden. 
Aparatura bude sloužit k technickému zajištění kulturních akcí pořádaných 
spolkem.
Celkové výdaje: 339 920 Kč | Výše dotace: 271 936 Kč

MYSLIVCI HVOZDNÁ | PRV
NOVÉ VYBAVENÍ PRO AREÁL LOVKA
Předmětem projektu byl nákup vybavení pro myslivecký areál Lovka, který 
se nachází v obci Hvozdná. Bylo zakoupeno pevné venkovní posezení (6 ks) 
a párty stan (1 ks). Díky pořízenému vybavení může žadatel provozovat své 
spolkové aktivity i za nepříznivého počasí s dostatkem míst pro posezení.
Celkové výdaje: 78 000 Kč | Výše dotace: 62 400 Kč

OBEC DEŠNÁ | PRV
NÁKUP NOVÉHO VYBAVENÍ KNIHOVNY V DEŠNÉ
V rámci projektu proběhla modernizace knihovny, byly pořízeny (zhotoveny 
na míru) nové policové skříně na knihy, nový sedací nábytek a také nové PC 
pro čtenáře, čtečky knih a tiskárna.
Celkové výdaje: 141 158 Kč | Výše dotace: 112 926 Kč

MARTINA PUNČOCHÁŘOVÁ | PRV
MODERNIZACE 2020
Projekt byl zaměřen na pořízení traktorového kontejnerového nosiče s kon-
tejnerem. Předmět dotace bude žadatel využívat pro převoz sena a ostatních 
krmiv a je možné na něm přepravovat také zemědělské stroje. Součástí pro-
jektu byla také rekonstrukce hospodářské budovy, sloužící pro ustájení zvířat.
Celkové výdaje: 449 300 Kč | Výše dotace: 266 000 Kč

OBEC KAŠAVA | IROP
MODERNIZACE CHODNÍKU V OBCI KAŠAVA
Předmětem projektu byla novostavba chodníku v jižní části obce Kašava zva-
né Chalůpky. Součástí realizace bylo také vybudování nové větve veřejného 
osvětlení.
Celkové výdaje: 946 879,84 Kč | Výše dotace: 899 535,84 Kč
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Provoz místní akční skupiny byl i v roce 2021 financován z projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schopností 
MAS". Tento projekt zajišťuje realizaci podpůrných, provozních a animačních činností MAS při implementaci Strategie komunit-
ně 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

Projekt je zaměřen na spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu Zlepšení řídicích a adminis-
trativních schopností MAS podpořených v 6. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu.

 ● realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
 ● výše dotace: 30 %
 ● celková podpora: 81 207  Kč
 ● poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Projekt "Spolufinancování vlastního podílu režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko" je spolufinancován Zlínským krajem.

Spolufinancování vlastního podílu režijních 
výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko

Provoz a animace MAS Vizovicko a Slušovicko
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Projekt Naše škola – naše radost II byl v roce 2021 velmi 
výrazně ovlivněn pandemií covid 19. Mnoho naplánovaných 
aktivit nemohlo být realizováno podle plánu. Především  
v první polovině roku bylo realizováno několik online webinářů 
pro pedagogy a veřejnost, v druhé polovině roku pak i několik 
prezenčních. 
I v tomto roce pokračovalo setkávání pracovních skupin, je-
jichž účastníci řešili aktuální problémy a navrhovali řešení. Jed-
nou proběhlo hlasování Řídícího výboru, který schválil sebe-
hodnoticí a evaluační zprávu a potvrdil, že žádost o dotaci  
na navazující projekt opět podá MAS. 
Během roku začaly vznikat také edukační videa na téma 
příběhy starých řemesel zveřejňované na youtube kanále 
MAS, které mají za úkol přiblížit dětem a veřejnosti jak se žilo 
na Valašsku a jaká řemesla a činnosti zdejší lidé provozovali. 
Natáčení a publikace těchto videí bude pokračovat i v následu-
jícím roce.

Pořízení sdílených robotických pomůcek pro výuku in-
formačních technologií
Současné trendy ve výuce polytechnického vzdělání kladou 
největší důraz na výuku informatiky. Prvky informatického 
myšlení se zavádějí na všech stupních vzdělávací soustavy. 
Proto jsme se rozhodli z projektu Naše škola – naše radost II 
pořídit specializované výukové roboty. 
Pro mateřské školy a první stupeň základních škol byly 
pořízeny dvě sady tzv. Bee – botů (celkem 12 kusů). Bee-bot 
je programovatelná didaktická hračka ve tvaru včelky. Pomocí 
základních příkazů (dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza 
a start) můžeme robota jednoduše naprogramovat, aby ab-
solvoval různě náročné trasy. Pro vytváření tras se dají použít 
různé kartičky s pokyny, nebo tematické podložky. K Bee-
botům jsme rovněž pořídili bohaté příslušenství.
Pro oba stupně základní školy byla pořízena sada Ozo-
bot EVO classroom (celkem 18 kusů). Ozobot je malý robot  
na kolečkách, který se lehce vejde do dětské dlaně. Základní 
vlastností robota je sledovat na podložce libovolné čáry a lin-
ie. Pro základní programování stačí čtvrtka papíru a barevné 
fixy. K pokročilejšímu programování slouží tzv. ozokódy. Další 
rozšíření funkcí nabízí mobilní nebo počítačová aplikace, kde 
lze zadávat nejrůznější povely. 
Všechny tři sady se podle rozpisu půjčovaly do všech 
škol, které o ně projevily zájem. Doba zapůjčení byla vždy  
kalendářní měsíc.

Školy čerpaly finanční prostředky na pořízení 
vzdělávacích pomůcek
V rámci projektu Naše škola – naše radost II měly základní  
a mateřské školy možnost čerpat finanční příspěvek ve výši 
5 000 Kč na pořízení vzdělávacích pomůcek zaměřených  
na polytechnické vzdělávání. Polytechnickým vzděláváním 
se rozumí výuka přírodovědně, technicky a environmentálně 
založených předmětů. O nabídku byl velký zájem a využily jí 
všechny školy. Skladba pořizovaných pomůcek byla velmi růz-
norodá. Do našich základních škol byly pořízeny mikroskopy, 
glóbusy, robotické výukové pomůcky, kladívka, šroubováky, 
mravenčí farmy a mnoho dalšího. V mateřských školách byla 
poptávka po různých stavebnicích, Montessori pomůckách 
nebo vybavení pro venkovní výuku.

Podpora škol v roce 2022 a 2023
Vzhledem k tomu, že projekt  Naše škola – naše radost II 
končí 30. dubna 2022, bylo potřeba zahájit přípravné práce  
na zapojení do navazujícího projektu. Protože se nám se škola-
mi spolupracuje velmi dobře a chceme být jejich partnery  
i v následujících měsících, na konci listopadu jsme podali žá-
dost o dotaci na navazující projekt pod názvem Naše škola - 
naše radost III.
Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování  
a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají 
napomáhat zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních 
mateřských a základních školách, ale také k řízenému roz-
voji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 
Důležitým výstupem bude také evaluace Programového ob-
dobí 2014-2020 a pravidelné setkávání pracovních skupin 
Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné 
příležitosti a Financování.

ČINNOST SPOLEČNOSTI
Naše škola - naše radost II
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Projekt Šablony nemusíme dlouze představovat, přece jen je 
školy v celé republice realizují již od roku 2016. V roce 2020 
byla vyhlášena již třetí výzva, která umožňuje školám realizo-
vat projekty v délce jeden až dva roky s nejzazším ukončením 
v červnu 2023. Naše MAS dlouhodobě s řediteli škol spolupra-
cuje a pomáhá jim projít dotační cestou až ke zdárnému ukon-
čení projektu.
V roce 2021 jsme školám pomáhali ještě s dokončením Šablon 
II, které se velmi často prodloužily kvůli nemožnosti dokončit 
aktivity způsobené opatřeními proti nemoci covid-19. Šablony 
III na území MAS realizuje osmnáct škol a naše MAS pomáhala 

s přípravou žádosti, zpráv o realizaci a celkovým metodickým 
vedením devíti školám.
Jedinou povinnou aktivitou projektu bylo zvolení pouze jed-
noho projektového dne ve škole, většina škol volila mnohem 
vyšší počty těchto aktivit. Kromě toho byly velice žádanými 
aktivitami vedení školních klubů zaměřených na čtenářskou 
gramotnost, zábavnou logiku či přírodní vědy a doučování. 
Bohužel kvůli nižšímu rozpočtu projektu (oproti Šablonám II) 
nebyla příliš vysoká poptávka po personálních šablonách, ze-
jména o školního asistenta, chůvy či školního psychologa. 

Název projektu Žadatel Doba realizace projektu

Šablony III v MŠ Vizovice Mateřská škola Vizovice 01/10/2020 - 30/09/2022

Šablony III v ZŠ Neubuz Základní škola Neubuz 01/09/2020 - 31/08/2022

Šablony III v ZŠ Slušovice Základní škola Slušovice 01/09/2020 - 31/08/2022

Šablony III v MŠ Trnava Mateřská škola Trnava 01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III pro ZŠ Vizovice Základní škola Vizovice 01/01/2021 - 31/12/2022

Šablony III v ZŠ a MŠ Všemina Základní škola a Mateřská škola Všemina 01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v MŠ Březová Mateřská škola Březová 01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v MŠ Hrobice Mateřská škola Hrobice 01/09/2021 - 30/06/2023

Šablony III v ZŠ a MŠ Veselá Základní škola a Mateřská škola Veselá 01/09/2021 - 30/06/2023

V loňském roce jsme se 
v mikrojeslích zaměři-
li na vybavení zahrady 
pro venkovní aktivity 
dětí.  Pořídili jsme k již in-
stalovanému pískovišti 
zahradní domeček, pruži-
nové houpadlo, závěsný 
chodník a dětmi velmi 
oblíbenou vodní stěnu  
pro horké letní dny. 
Doplnili jsme však  
i vybavení denní míst-

nosti o další hračky, vzdělávací pomůcky a didaktické hry.  
V jarních měsících roku jsme měli provoz omezen, dokonce 
 i po několik týdnů bylo zařízení zcela uzavřeno z důvodů vlád-
ních opatření spojených s covidem. Toto období využily naše 
tety chůvy k sebevzdělávání absolvováním několika webinářů 
zaměřených na všestranný rozvoj dětí. V září se nám komplet-
ně obměnilo obsazení, neboť všechny děti z předchozích let 
odešly do mateřských škol a na jejich místa nastoupily děti 

nové. Na čtyřech kapacitních místech se tak začalo střídat 6 
dětí ve věku 11 měsíců – 3 roky.
Bohužel projekt spěje ke svému konci, který nastane 30.6.2022, 
jelikož k tomuto datu končí platnost výjimky z hygienických  
a protipožárních předpisů, do které nyní provoz zařízení spadá. 
Stávající prostory nelze stavebně upravit tak, aby vyhovovaly 
platným normám pro školská zařízení a další vhodné prostory 
se bohužel nepodařilo najít.

Podpora pro školy formou tzv. šablon pokračuje

Mikrojesle Komínek
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Zástupci obcí z mikroregionů Luhačovské zálesí, Bojkovsko, Valašskoklobucko, měst Zlín, Otrokovice, a Uherský Brod se 11. 9. 
2021 pod vedením Destinační společnosti Zlínsko – Luhačovicko už podruhé setkali v krásném prostředí Luhačovické kolonády 
na akci Naše obec – naše radost. 
Samozřejmě nechyběli ani starostové některých obcí Mik-
roregionů Vizovicka a Slušovicka, které podpořil svou účas-
tí tým kanceláře MAS. Důvodem setkání byla, tak jako vloni, 
přehlídka jednotlivých mikroregionů a také výrobků lokálních 
producentů. Návštěvníky lákaly stánky s velmi rozmanitou 
nabídkou. Mohli jste zakoupit výrobky z včelího vosku, vyře-
závané hračky a výrobky, různé pochutiny, výbornou praže-
nou kávu, atd. Naše území reprezentovala Farma Tomšíčko-
vi – velký zájem byl nejen o jejich kozí sýry a kosmetiku, ale 
i  marmelády a sirupy. Uhasit žízeň v parném dni jste mohli 
„zlatavými moky“ Pivovaru Vraník  - obojí jsou držiteli oceně-
ní Perla Zlínska. Někteří kolemjdoucí se nemohli odtrhnout 
od dobrot stánku Mikroregionu Slušovicko, kde je uvádě-
ly v úžas výrobky z kašavské udírny, hrobické pečené maso  

a škvarková pomazánka, vše doplněné o sladkou tečku v  po-
době vlastnoručních výrobků ženské části z Neubuzi a Dešné.  
V našem MASkovém stánku byla kromě propagačních ma-
teriálů a předmětů připravena i poznávací aktivita – mapa 
území MAS se zajímavostmi z jednotlivých obcí. Za úspěšné 
absolvování této aktivitky čekala na účastníky pěkná odměna.  
Kulturní program obohatili za naše území svým vystoupením 
sólistky Kateřina Oškerová a Lenka Rafajová za doprovodu 
varhaníka Jiřího Šona. Následně jsme se mohli nechat unášet 
hlasy dam z pěveckého sboru Divinum pod vedením sbormis-
tryně, paní Juráňové. Dále se na pódiu předvedly krásné ženy 
v rytmu orientálních tanců. Věříme, že příjemný slunečný den 
si užili všichni návštěvníci stejně jako my a už nyní se těšíme 
na příští ročník.

Každý obyvatel Valašska, který jen trochu sleduje kulturní dění v našem regionu si jistě povšimnul, že během posledního čtvrt 
století došlo k výraznému úbytku tradičních řemesel i rukodělných aktivit typických pro tuto oblast. 
Stalo se tak proto, že spousta lidových řemeslníků patřilo  
ke starší generaci a buď už nejsou mezi námi, nebo jejich 
věk či zdravotní stav jim tuto činnost nedovoluje vykonávat. 
Nemalý podíl na tomto stavu však mají globalizační trendy 
i jiné kulturně estetické preference současné generace. Je 
však důležité, aby i přes obecné trendy k uniformitě nejen  
v estetické rovině, nebo chování, byly jednotlivé regiony nejen 
naší země co nejpestřejší, protože tato pestrost dává možnost 
dalšímu rozvoji, identifikaci jednotlivce s místem, kde se naro-
dil a omezuje také odliv mladé generace z venkova do měst 
nebo mimo region. Série krátkých videodokumentů Příběhy 
starých řemesel má za účel seznámit veřejnost s původními 
tradicemi a činnostmi vázanými specificky na náš region a pří-
padně ji inspirovat k podobným aktivitám (například v rámci 
volného času). Má také motivovat k návštěvě míst, kde lze tyto 
aktivity vidět a to například muzea či skanzeny, a tím podpořit 
cestovní ruch a fungování těchto institucí.
První série videí, které byly vytvořeny ve spolupráci se Šárkou 
Urbanovou, jsou věnovány tradičním vánočním zvykům a do-

mácím pracím jako je pečení chleba nebo valašských vdolků. 
Dalšími dokumenty jsou například  velikonoční kraslice, výro-
ba vizovického pečiva,pečení vdolků, kouzlo vlny a další. 
Věříme, že tyto zajímavé dokumenty rozšíří povědomí oby-
vatel našeho regionu o činnostech, které byly dříve součástí 
běžného života.
Sledovat tato videa můžete na našem youtubovém kanále.

Naše obec - naše radost

Příběhy starých řemesel
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Projekt „Dobrodružství na dosah každému je učení se“  
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016591) byl zahájen již  
v září 2019 bohužel také ho téměř celou dobu doprováze-
ly omezení způsobené pandemií Covid-19. V době, kdy byla 
opatření volnější většina partnerů stihla realizovat své naplá-
nované aktivity a díky tomu nebyl plán projektu významně 
ovlivněn.
Naše MAS konzultovala se zapojenými neziskovými organi-
zacemi jejich záměry a dohlížela na celou realizaci projektu. 
V roce 2021 byly podány 4 Zprávy o realizaci (monitorovací 
období je 3 měsíce), které mají monitorovat celkový průběh 
realizace projektu a čerpání rozpočtu. Organizace zrealizova-
ly mnoho zajímavých aktivit, přičemž každá z nich byla velmi 
přínosná jak pro pracovníky, tak pro děti a mládež. Nejčastěji 
realizovanými aktivitami jsou tzv. projektové dny, které jsou 
zaměřeny na komplexní pracovní úkol s jasně stanoveným 
cílem, při němž účastníci řeší určité úkoly a situace. Účastní-
ci se učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci  
a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci  
s různými nástroji a informačními zdroji, rozvíjejí své komuni-
kační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii. Druhou nejčas-
tější aktivitou je sdílení zkušeností mezi partnerem a jím zvo-
leným zástupcem jiného spolku či školy. 

Projektu se účastní celkem 8 neziskových organizací – soubor 
valašských písní a tanců Vizovjánek, národopisný soubor Klo-
bučan, Junák Slavičín, Centrum pro rodinu Vizovice, Orel Dr-
novice a Orel Vizovice, Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA 
a Mládež Dolní Lhota. Veškeré náklady jsou hrazeny z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Od 1. září 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které ne-
splňují alespoň 3. emisní třídu. Proto mohou senioři a nízkopříjmové domácnosti podávat  
od 14. června 2022 žádosti na Zlínský kraj na kotlíkové dotace, který podporuje kotle na bio-
masu a tepelná čerpadla do výše až 95 % nákladů. Kvůli plynové krizi byla zrušena podpora  
plynových kondenzačních kotlů s výjimkou těch, jež byly objednány či instalovány do 30.dub-
na. Všem žadatelům z Vizovicka a Slušovicka poskytujeme bezplatnou pomoc s vyplněním žá-
dosti a předložením všech povinných příloh.
Dle aktuálně sesbíraných předžádostí je předpokládaná alokace na výměnu starých kotlů  
na území Zlínského kraje více než 500 000 000 Kč. Na území Vizovicka a Slušovicka je evidován 
zájem z 231 domácností. 

I v naší kanceláři se snažíme myslet na planetu Zemi a vytvářet 
co nejméně odpadu. I přes to naše práce není 100% zero waste, 
a proto je třeba myslet na správné a efektivní třídění odpadů. 
Jako motivaci jsme se rozhodli zapojit do projektu Zodpověd-
ná firma. Jedná se o  projekt podporující vzdělávání v oblas-
ti třídění odpadů. Jak vyplývá již z názvu, projekt je zaměřený 
na firmy, kde jsou zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatelů 
vzděláváni v problematice třídění odpadů nejen na pracovišti, 
ale také v běžném životě. Pro získání certifikátu jsme podnikli 
řadu kroků k vylepšení třídění odpadů v naší kanceláři. Proběh-
lo školení týkající se správného třídění, byly zavedeny koše 
na tříděný odpad a u našeho nově zřízeného sběrného místa visí 
taktéž informační plakát pro případy, kdy si někdo z nás není 
jistý, kam odpad zařadit, aby byl správně vytříděn. Doufáme, že 
se nám tímto krokem podaří zmírnit negativní dopad na životní 
prostředí a motivujeme také své známé ke změně!

Jsme zodpovědná firma

Podporujeme rozvoj neziskových organizací

Pomáháme s kotlíkovými dotacemi
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Naše MAS se zařadila mezi úspěšné žadatele výzvy Ministerst-
va školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pod názvem Letní 
kempy 2021. Výzva byla zaměřena na vyrovnání nerovností  
ve vzdělání a socializaci žáků základních škol způsobených 
distanční formou výuky. Výzva poskytovala 100 % dotaci  
na veškeré náklady spojené s pořádáním příměstského táb-
ora. Pobyt byl pro všechny účastníky zcela zdarma. Program 
letních kempů nebyl jen o doučování zameškaného učiva, ale 

taky o budování kolektivu, sportování a dalších populárně 
naučných aktivitách. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily 
návštěva  ZOO Lešná, bio farmy Tomšíčkovi, koupaliště Duha 
 v Pozlovicích nebo stezka odvahy a spaní ve škole.
MAS ve spolupráci s ZŠ Slušovice, ZŠ Neubuz, ZŠ Dolní Lhota, 
Orlem Vizovice, Centrem pro rodinu Vizovice a Editou Nezval-
ovou uspořádala celkem sedm příměstských táborů pro 134 
dětí.

I my jdeme s dobou! S přicházejícím trendem videí Reels na Instagramu jsme se rozhod-
li tvořit a sdílet krátká edukativní videa týkající se problematiky místních akčních skupin  
a komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD. Každý týden můžete zhlédnout jedno či dvě 
nová videa, ve kterých stručně shrneme dané téma. 
Čekají na vás videa týkající se naší místní akční skupiny, obecná videa týkající se fungování 
MAS, problematika evropských fondů, ale také tipy na výlety po okolí, představení našich part-
nerských obcí a realizovaných projektů v území.

Pokud náš Instagramový profil nesledujete, najdete nás pod názvem @mas_vizovicko_sluso-
vicko. Budeme se těšit na vaše komentáře.

Tvoříme edukativní videa na instagramu

Příměstské tábory - letní kempy 2021
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Den vzniku samostatného československého státu, tedy  
28. října, nepatří jen oslavám vzniku tehdejšího státu, ale také 
dostihovému dni ve Slušovicích. Ten letošní byl pro nás zají-
mavý především tím, že nám byla nabídnuta možnost pre-
zentovat naši činnost a činnost Celostátní sítě pro venkov (tj. 
CSV), která je komunikační platformou Programu rozvoje ven-
kova (tj. PRV). 
Pro návštěvníky stánku byly připraveny informační materi-
ály o MAS, PRV a CSV a spousta propagačních předmětů jak  
pro děti, tak i dospělé. Se zájmem jsme zvědavcům podávali 
bližší informace o dotačních možnostech, naší činnosti, úspěš-
ných projektech a rozvoji území. Navíc nechyběla také ochut-

návka výrobků od místních producentů, což ocenil nejeden 
gurmán. Pro děti jsme měli připraveny balónky, které jim vy-
kouzlily spokojený úsměv na tvářích.
Díky velkému počtu diváků dostihů jsme měli neustále plné 
ruce práce, ale přesto jsme si našli čas shlédnout několik do-
stihů, velký úspěch měl dostih osobností Velké pardubické, 
kde se představili v sedlech haflingů legendární Josef Váňa, 
Martina Růžičková nebo Jan Faltejsek a další vítězové VP. Di-
vácká kulisa, počasí a celková atmosféra byla vynikající a my 
věříme, že se za rok na dostihovém areálu ve Slušovicích opět 
objevíme.

V sobotu 13. 11. 2021 se ve Vizovicích v prostorách státního 
zámku konal v čase 9-15 hod již jedenáctý ročník Svatomartin-
ského trhu pod taktovkou MAS Vizovicko a Slušovicko. I díky 
krásnému počasí se akce zúčastnily stovky návštěvníků. 
Na trhu byla k zakoupení řada regionálních produktů - do-
mácí sýry, frgály, perníky, kosmetika, pletené produkty, věnce  
a spoustu dalšího. Nechyběly zabijačkové speciality, trdelníky, 
dobrá káva, punče či palačinky. 
V Galerii Mariette byla  pro návštěvníky připravena ukázka ře-
mesel a v blízkém nádvoří mohly děti využít dílniček, kde se 
tvořily zrcátka a magnetky, zdobily se perníčky a děti si mohly 
vyzkoušet i drátkování. Jako vždy byl hlavním bodem progra-
mu příjezd svatého Martina na bílém koni a žehnání svato-
martinských vín, kterého se ujal vizovický farář, otec Vít Hla-

vica. Po jeho příjezdu probíhalo losování soutěže, kdy cenami 
byly balíčky regionálních produktů, sada vánočních baněk,  
a hlavní cenou byla živá husa! 
I doprovodný program byl velice pestrý. Dopoledne si hlavně 
děti užily dvě vystoupení Úžasného divadla fyziky, které bylo 
proloženo hodinovým vystoupením cimbálové muziky Vizov-
ský Juráš. V odpoledních hodinách hrála k poslechu i tanci 
kapela Motýl BAND CZ. Celou akci doprovázela moderátorka 
Hana Srncová.
Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem prodejcům, 
řemeslníkům, vystupujícím, návštěvníkům, ale také všem, jež 
se na chodu trhu podíleli za přátelskou atmosféru a příjemně 
strávený sobotní den. Věříme, že i vy jste si akci užili.

Svatomartinský trh podruhé na zámku

MAS a CSV prezentovali svou činnost na dostizích 
ve Slušovicích
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 ● 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) rozesílány news-
lettery 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 stránkách MAS, facebooko-
vém 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 a zpracování Programu rozvoje sportu.
 ● MAS je členem Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), Krajské sítě MAS Zlínského kraje a Sdružení místních samo-

správ ČR. Zúčastňuje se jejich akcí a využívá také jejich služeb.
 ● Jsme členy Pracovní skupiny Venkovská mládež.
 ● V průběhu roku u nás absolvovali praxi tři studenti a jedna studentka u nás zpracovala diplomovou práci.

Další činnost MAS
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Výkaz zisku a ztráty
Náklady MAS v roce 2021 činily 5 867 139,87 Kč. Nejvyšší položkou zůstávají celkové osobní náklady, za nimiž následovaly spo-
třebované nákupy a nakupované služby.

Celkové výnosy MAS činily 6 052 331,18 Kč. Mezi nejvyšší položky výnosů v roce 2021 patřily především výnosy za provozní 
dotace, a to ve výši 5 339 467,20 Kč, následovány přijatými příspěvky.

Rozvaha
MAS měla k 31. 12. 2021 dlouhodobý majetek v hodnotě 42 595,30 Kč, krátkodobý finanční majetek MAS byl 4 322 299,39 Kč. 
Pasiva MAS byla především tvořena výsledkem hospodaření a výnosy příštích období.

Aktiva a pasiva MAS tedy činila 4 421 352,91 Kč. Máme vyrovnaný stav bilance.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Náklady celkem 5 867 139,87 Kč

Výnosy celkem 6 052 331,18 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 185 191,31 Kč

Aktiva celkem 4 421 352,91 Kč

Pasiva celkem 4 421 352,91 Kč



23



24



25



26



27

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 2021 děkujeme Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu školství mládaže a tělo-
výchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Zlínskému kraji, Dobrovolnému svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko, Mikrore-
gionu 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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