o činnostech MAS a realizaci SCLLD
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1.

Úvodní slovo předsedy

Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva o činnosti Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko
za rok 2016. Stěžejní aktivitou byla práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území
pro programovací období 2014 – 2020, která byla dne 4. února podána ke schválení. Tato
střednědobá strategie je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS,
propojující subjekty, záměry a zdroje. Během roku jsme tak museli vypořádávat připomínky
schvalujících orgánů, ale dneska můžeme s radostí říci, že jako první MAS ve Zlínském kraji, máme
Strategii schválenou. Je to základní předpoklad pro naši další úspěšnou práci a přerozdělování
dotací na projekty v našem území. Nutno ale zmínit i další aktivity MASky, ke kterým zcela jistě
patří zapojení do projektu Místní akční plán pro ORP Vsetín nebo spolupráce na Šablonách pro
naše mateřské a základní školy. Další důležitou skutečností je personální posílení našeho týmu o
nového administrativního pracovníka, kterým je pan Petr Matýska.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti a chodu naší
MAS a spolupracují na různých projektech.
Ing. Tomáš Kocourek
předseda Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, z.s.
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2.

Představení spolku

2.1

Základní údaje o spolku

Název:

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.

Sídlo:

Hovězí čp. 74, 756 01 Hovězí

Právní forma:

Spolek

Datum vzniku:

8. 6. 2007

IČ:

28559908

Bankovní spojení:

232805801/0300

Území Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko je součástí Zlínského kraje a sousedí se
Slovenskem. Je vymezeno těmito obcemi: Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Huslenky, Zděchov, Hovězí a Janová.

2.2

Poslání a zaměření činnosti spolku

Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko (dále jen MASVHV) je zapsaným spolkem*,
složeným ze zástupců obcí, podnikatelů a neziskového sektoru. Vznikla v roce 2007 za účelem
všestranné podpory rozvoje regionu Horního Vsacka.
Posláním a cílem MASVHV je všestranně podporovat hornovsacký region, ekonomicky jej
posilovat, zatraktivnit jej nejen pro návštěvníky, ale především pro jeho obyvatele, a zachovávat
kulturní a přírodní dědictví na Valašsku.
* pozn.: s platností nového Občanského zákoníku od 1.1.2014 se změnila právní forma Místní akční
skupiny Valašsko – Horní Vsacko, o.s., IČ: 28559908, z občanského sdružení na spolek s názvem:
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
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2.3

Organizační struktura MASVHV

Statutární zástupci MAS:
Ing. Tomáš Kocourek

předseda

Ing. Josef Zvěřina

místopředseda

Manažer:
Mgr. Petra Zádilská
Administrativní pracovník:
Bc. Petr Matýska
Účetní MAS:
Bc. Ivana Šerá, DiS.
Celkový počet členů MAS činil 25, z toho 13 soukromých, 4 neziskových a 8 veřejných členů.
Složení Valné hromady (k 31.12.2016) (celkem 25 členů)
Josef Vašut (Velké Karlovice), Marie Hořčicová (Nový Hrozenkov), Jan Kocurek (Halenkov),
Vladimír Křenek (Velké Karlovice), VSACKO HOVĚZÍ a.s. (Hovězí), ZZJM s.r.o. (Janová),), TJ
SOKOL Nový Hrozenkov, Kristýna Jakešová (Velké Karlovice), TJ SOKOL Huslenky, Martin
Valíček (Nový Hrozenkov), SYNOT REAL ESTATE, a.s. (Velké Karlovice), SDH Hovězí, Jarmila
Adamová (Velké Karlovice), Farní sbor českobratrské církve evangelické v Huslenkách (Huslenky),
Jiří Januš (Halenkov), Veselý grunt s.r.o. (Janová), C&D SKI s.r.o. (Karolinka), Obec Velké
Karlovice, Město Karolinka, Městys Nový Hrozenkov, Obec Halenkov, Obec Huslenky, Obec
Zděchov, Obec Hovězí, Obec Janová.
Členská základna je rozdělená do 6 zájmových skupin, dle zaměření své činnosti:
1. Veřejná správa, 2. Sport,mládež, SDH, 3. Cestovní ruch, 4. Podnikatelé, 5. Kultura,
památky, církve 6. Zemědělství, lesnictví
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Složení Programového výboru (k 31.12.2016) (celkem 5 členů)
Vladimír Křenek (Ing. Jana Křenková), Kristýna Jakešová, Martin Valíček, Ing. Tomáš Kocourek –
předseda MAS (Obec Zděchov), Marie Chovanečková (Město Karolinka)

Složení Výběrové komise (k 31.12.2016) (celkem 9 členů)
Josef Vašut, Jiří Januš, Marie Hořčicová, Pavel Jochec (TJ SOKOL Nový Hrozenkov), Ing. Josef
Zvěřina – místopředseda MAS (Obec Hovězí), Ing. Jiří Lušovský (Obec Halenkov), Oldřich Surala
(Obec Huslenky), Jan Machalec (Obec Janová).

Složení Kontrolní a revizní komise (k 31.12.2015)( celkem 3 členové)
Tomáš Fila (SDH Hovězí), Jan Mazáč (TJ Sokol Huslenky, z.s.), Jiří Jurečka (Obec Velké
Karlovice)

Zájmové skupiny MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s. a početní zastoupení v MAS:

Zájmové skuipiny MAS

Počet

Veřejná správa

8

Cestovní ruch

5

Zemědělství

5

Podnikatelé

3

Sport, mládež, SDH

3

Kultura, památky, církve

1

Soc. oblast, vzdělávání

0

Životní prostředí

0
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2.4

Přehled jednání orgánů MASVHV v roce 2016

Orgány MAS

Datum

Předmět jednání

12.5.2016

Projednání a schválení zprávy o hospodaření za rok 2015, Výroční
zpráva za rok 2015, Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016,
Aktualizace vnitřních předpisů, Projednání přistoupení a vystoupení
členů MAS, Aktuální informace o projektech spolupráce,
Standardizace MAS

15.12.2016

Projednání a schválení Vnitřních předpisů MAS, aktuální informace
k SCLLD

15.12.2016

Projednání a schválení Vnitřních předpisů MAS, aktuální informace
k SCLLD

Valná
hromada

Programový
výbor
Výběrová
komise
Kontrolní a
revizní
komise

Výběrová komise v roce 2016 nezasedala.

12.5.2016

Projednání výroční zprávy a zprávy o hospodaření MAS
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3.

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

3.1

SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástroje naplňování jeho cílů je realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Chodíme, chodíme hore po dědině ... to naš
Valašsko pěkně zvelebíme“, která s přispěním prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR
umožňuje realizaci a finanční podporu rozvojových projektů na Horním Vsacku ve 3 operačních
programech: Program rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a
operačního programu životní prostředí.
V roce 2016 se podařilo zaregistrovat žádost o dotaci a to 4.2.2016. A prakticky trvalo téměř zbytek
roku 2016, kdy žádost byla podrobena kontrolou formálních náležitostí, věcným hodnocením a to
hned v několika vlnách.
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Propagace MAS a jiné aktivity MAS

3.2

V roce 2016 MAS pravidelně aktualizovala své webové stránky www.masvhv.cz a facebookový
profil https://www.facebook.com/MASVHV/. V tomto roce vyšlo další vydání Zpravodaje MAS
Valašsko – Horní Vsacko a to předvánoční číslo, které je dostupné ZDE.


11.9.2016 PRAVÉ VALAŠSKÉ – již tradiční jarmark, kde prodávají výrobci a především
držitelé regionální známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, se konal u příležitosti Halenkovské pouti.
Mezi kostelem a farou bylo možné koupit frgál, trdelník, rukodělné výrobky, mýdla, sirupy,
sýry, nebo dřevené a šité hračky.



17.9.2016 Naše MAS spoluorganizovala spolu s MAS Střední Vsetínsko, z.s. další
Podzimní ovčácké slavnosti, které proběhly na Santově. Již po čtvrté se magický kopec
stal místem setkání řemeslníků, prodejců, krojovaných a především návštěvníků, které
neodradilo ani opět nevlídné počasí. Návštěvníci mohli ochutnat speciality z jehněčího,
sýry, frgály a jiné dobroty. Dále se mohli inspirovat, jak jehněčí připravovat nebo si
zasoutěžit při pojídání frgálů nebo při slalomu na tragači, či vyhrát nějakou věcnou cenu v
tombole. Jedním z nejzajímavějších bodů programu byla ukázka práce ovčáckého psa
v podání pana Molka.
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3.3

Animace škol a školských zařízení

V roce 2016 se naše MAS zapojila v rámci svých aktivit do tzv. Animace škol a školských zařízení
v rámci realizace SCLLD neboli Šablony pro MŠ a ZŠ. V červnu letošního roku vyhlásil Řídící orgán
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu s názvem „Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.
Cílem této výzvy je podporovat:
- základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
- kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
- společné vzdělávání:
- osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
- vzdělávání v tématech související se společným vzděláváním
- vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt se zjednodušeným vykazováním, nemusí si škola sama
vytvářet rozsáhlé projektové záměry, ale vybírá si z předem stanovených aktivit (šablon). Ty jsou
zaměřeny buď na mateřskou, nebo základní školu.
Mezi podporované aktivity patří šablony:
- personální podpora (školní asistent, psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, chůva)
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- osobnostně sociální a profesní rozvoj
- usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
Ministerstvo školství uvolnilo pro tuto výzvu 4,5 mld. Kč a rozpočítalo je tak, že na ně mohou
dosáhnout všechny školy, které si podporu požádají nejpozději do 30.6.2017.
V rámci této výzvy spolupracuje MŠMT s místními akčními skupinami. I naše MAS v této souvislosti
oslovila všechny školy na svém území a informovala je o možnosti navázání spolupráce a
uspořádala pro ředitele škol úvodní seminář. Mezi naše činnosti v rámci tzv. animace škol a
školských zařízení patří bezplatné konzultace týkající se projektových záměrů, přípravy projektové
žádosti, metodické pomoci s elektronickou žádostí v ISKP 2014+, příprav zpráv o realizaci,
monitoringu a dalších. Kontaktní osobou pro případné konzultace je Petra Zádilská, Iva Šerá a Petr
Matýska.
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Vzdělávací a jiné akce v roce 2016

3.4

V roce 2016 se pracovníci MAS účastnili níže uvedených vzdělávacích akcí:



26.1.2016 Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Výměna zkušeností, Stanovy
NS MAS a další. Hotel Savary, Nivnice.



15.3.2016 Seminář: Dotační možnosti pro zemědělce Hovězí, kancelář MAS



17. 3. 2016 Valná hromada NS MAS ČR Zpráva o hospodaření za rok 2015, Výroční
zpráva za rok 2015, Rozpočet 2016 a další. Kulturní dům Ostrov, Havlíčkův Brod.



18.5.2016 Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Výměna zkušeností, Země
Živitelka a další. MěÚ, Vizovice.



16. 6. 2016 Seminář k tématu Sociálního podnikání Krajský Úřad, Olomouc.



13. 9. 2016 Seminář Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ Hovězí, kancelář MAS



7.10.2016 Seminář: Dotační možnosti 3.kolo Progamu rozvoje venkova, kancelář MAS



13.10.2016 Česko – Slovinská konference Setkání zástupců českých a slovinských MAS
– možná budoucí spolupráce? Monínec.



20. – 21. 10. 2016 Konference VENKOV 201 Setkání zástupců různých veřejných,
neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i
jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova. Motto konference: „Venkov v hlavě“.
Litoměřice.



18. 12. 2016 Krajské sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Projednání a souhlas se
stanovami KS, Volba statutárního zástupce KS a členů pracovních skupin.
.
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3.5

Projekt spolupráce

Projekt „PRAVÉ VALAŠSKÉ“
Dne 6.12.2016 proběhlo v prostorách Kulturního a informačního centra v Zašové již 7. zasedání
certifikační komise regionální značky "PRAVÉ VALAŠSKÉ". Na tomto zasedání byly opět
udělovány certifikáty s touto regionální známkou. Do tohoto certifikačního kola se přihlásilo celkem
13 výrobků z různých oborů. Všem žadatelům byla známka "PRAVÉ VALAŠSKÉ" udělena. Mezi
certifikované výrobky patří:

Název výrobce
Jan Slovák
Eva Eliášová
Eva Karešová
Miroslav Kašík
Zuzana Fryzelková - Sušírna sv. Františka
Rožnovské pivní lázně
Jan Janča
Borůvková farma

Výrobek, produkt
Mlýnské a pekařské výrobky
Panenky a betlémy z kukuřičného šustí
Vlněné ponožky
Dřevěné sochy a výrobky ze dřeva pro
domácnost
Bylníčky a bylinné oleje
Pivní, kozí a perníková zmrzlina
Česnek
Borůvky

Betlém od Evy Eliášové z Hovězí
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4.

Další aktivity MAS v roce 2016

4.1

MAP VZDĚLÁVÁNÍ ORP VSETÍN

Město Vsetín se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt dostal název „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“ (dále jen MAP) a díky němu bude mít
možnost všech šedesát osm mateřských i základních škol na Vsetínsku získat finanční prostředky z
evropských fondů. Doba realizace projektu je od letošního srpna do konce roku 2017. Do projektu
jsou zapojeny také místní akční skupiny, působící v ORP Vsetín, jako koordinátoři aktivit na svém
území s vlastním finančním plánem. Kromě naší MAS jsou to také kolegové z MAS Hornolidečska a
MAS Střední Vsetínsko.
Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního a základního vzdělávání ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování
partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
MAP je připravován v rámci stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak spolu plánují
a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a
další organizace), samotní uživatelé a v neposlední řadě také veřejnost. Tito aktéři vzdělávání
společně tvoří dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v sedmi
ustanovených pracovních skupinách: předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická
gramotnost, inkluze, polytechnika, podnikavost, iniciativa, kreativita kariérové poradenství,
mimoškolní a zájmové vzdělávání.
Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu MAP vzdělávání ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. MAP bude jedinečným dokumentem, který
zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého
jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu.
Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských
dotačních peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. Finance na investiční
projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro
neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a
národních dotačních titulů MŠMT.
Bližší informace naleznete na webu: http://www.mestovsetin.cz/map-vzdelavani-vsetinsko/ds19171/p1=48073
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5.

Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2016

Hospodaření v roce 2016 bylo následující:

Náklady v Kč
Spotřeba materiálu
Osobní náklady
Zákonné sociální pojištění a soc. náklady
Cestovné
Ostatní služby
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
CELKEM

63 161,- Kč
663 407,- Kč
190 677,- Kč
21 369,- Kč
160 188,82 Kč
6 946,02Kč
10 000,- Kč
1 115 748,84 Kč

Výnosy v Kč
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Členské příspěvky
Provozní dotace
Tržby z prodeje služeb (vedlejší hosp. činnost)
CELKEM

Hospodářský výsledek

6.

3 500,- Kč
354,10 Kč
542 248,- Kč
1 011 364,82Kč
400,- Kč
1 554 366,92 Kč

438 218,08 Kč

Kontakty
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, z.s.
Hovězí čp. 74
756 01 Hovězí
www.masvhv.cz

Jméno, příjmení, pozice

Telefon

E-mail

Mgr. Petra Zádilská
Manažer MAS

733 717 016

petra.zadilska@masvhv.cz
mas@masvhv.cz

Bc. Petr Matýska
Administrativní pracovník

734 171 720

Bc. Ivana Šerá, DiS.
účetní MAS

733 717 156

Petr.matyska@masvhv.cz

sera.ivana@seznam.cz
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