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ZÁPIS 

ze setkání spolků a NNO působících na území MAS Vizovicko 

a Slušovicko, o.p.s. 

 
Datum a čas: 12. dubna 2022 od 16:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS 

   Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice 

   (nad restaurací Retro) 

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Možnost zapojení do projektu OPZ+ 
3. Představení článku 20 – Program rozvoje venkova 

4. Projekt vzdělávání zástupců spolků a aktivní mládeže z území MAS 

5. Diskuze 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesl Ing. Ondřej Štach, který přivítal na jednání všechny 

přítomné a seznámil je s programem. 

2. Představení projektu OPZ+ 

Ing. Marie Ponížilová seznámila zúčastněné s přípravou Operačního programu 

zaměstnanost pro nové programové období 2021–2027. Následně představila 

charakter podporovaných aktivit, základní oblasti a příklady aktivit v CLLD. 

Zúčastnění se shodli, že v obcích, kde působí (v Kašavě, Neubuzi, Slušovicích a 

Vizovicích) probíhaly v minulosti příměstské tábory a jeden rok i letní kempy. 

Tyto aktivity měly velký přínos na slaďování pracovních povinností rodičů s péčí 

o děti, a to z důvodu nižší finanční náročnosti a dobré časové dostupnosti. 

Komunitní škola Kašava (dále KŠ) realizuje projekt, který zajišťuje péči o děti 

před vyučováním. Tento projekt však končí v prosinci roku 2022. Dle ŘO OPZ je 

jedinou možností, jak v tomto smysluplném projektu pokračovat právě přes 
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zapojení v projektu OPZ + přes MAS. Zástupkyně KŠ apelovala, aby se právě tato 

aktivita promítla v plánovaném Akčním plánu i projektu OPZ+. 

3. Představení článku 20 – PRV 

Ing. Ondřej Štach představil zúčastněným možnosti čerpání dotace z Programu 

rozvoje venkova – článku 20 a to včetně příkladů podporovaných aktivit. 

Proběhla diskuse zúčastněných s těmito závěry: 

- SDH pořízení vycházkových oděvů 

- KŠ pořízení vybavení pro spolkovou činnost 

 

4. Vzdělávání zástupců spolků a aktivní mládeže 

Mgr. Jan Malota představil koncept vzdělávání zástupců spolků a zapojení aktivní 

mládeže do dění v obcích.  

První nabídka školení bude zaměřena na bezplatný nástroj pro navrhování 

CANVA, která proběhne na konci roku 2022. 

Vizovice, 12. 4. 2022 

Zapsala: Ing. Marie Ponížilová 
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