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A co jako MAS děláme?
1) Podporujeme trvalý a udržitelný rozvoj území MAS
prostřednictvím projektů, které zlepšují a ovlivňují životní
podmínky obyvatel ve venkovských oblastech.
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2) Sdružujeme společenství občanů, podnikatele, neziskové organizace, spolky i obce
a města do 25 000 obyvatel.
3) Zjišťujeme potřeby našeho území a reagujeme na ně prostřednictvím vyhlášených
výzev i dalších možností, které jako MAS máme.
4) Snažíme se získávat a přerozdělovat dotační prostředky z evropských fondů (IROP,
PRV, OPŽP, OPZ+ a OP TAK), ale i národních fondů do našeho území.
5) Podporujeme rozvoj zemědělství, sociální oblast, vzdělávání a činnost škol, místní
podnikatele a  řemeslníky, kulturní zařízení, spolky aj.
6) Nabízíme konzultace pro potenciální žadatele o dotace.
7) Propojujeme území a navazujeme spolupráci.
8) Podporujeme aktivity pro zvýšení sounáležitosti
 a pospolitosti obyvatelstva.

OBČASNÍK PLNÝ NOVINEK

MAS VYŠKOVSKO JIŽ DOVRŠILA PLNOLETOSTI!

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Vážení a milí čtenáři,
pokud se Vám do rukou dostal tento Občasník
MAS Vyškovsko, z.s. vězte, že je plný nových
informací, o které bychom se s Vámi rádi
podělili. Chceme Vás prostřednictvím něj
informovat o činnosti neziskové organizace
MAS Vyškovsko, z.s. O tom, co se podařilo
uskutečnit, co je v plánu na nové programové
období 2021-2027 a na co dalšího se můžete
těšit. 

MAS Vyškovsko, z.s.
je tu s Vámi 18 let!

MAS Vyškovsko, z.s. je místní akční skupinou, která vznikla 17. 12. 2004 tehdy jako
občanské sdružení Místní akční skupina Společná cesta za účelem všestranné podpory
rozvoje venkova v regionu pomocí spolupráce veřejného, soukromého a neziskového
sektoru. V roce 2015 došlo k přeměně právní formy a názvu na MAS Vyškovsko, z.s.
Lze tedy říci, že naše MAS již dovršila plnoletost a právě letos slaví 18 let svého
působení v oblasti regionálního rozvoje.



ÚZEMÍ MAS VYŠKOVSKO, Z.S.

                                        ČLENOVÉ MAS

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Ivanovická brána, svazek obcí
Svazek obcí Mezihoří
Mikroregion Rakovec
Svazek obcí Větrník

Bohaté Málkovice
Hoštice-Heroltice
Kozlany
Letonice
Vyškov

Území MAS zaujímá celkovou plochu přes
36 000 ha a sdružuje:
4 svazky obcí:

5 samostatných obcí:

Celkem do území MAS patří 40 obcí.

Členskou základnu MAS v současné době tvoří 44
členů. Všichni členové jsou členy nejvyššího orgánu
MAS, a to Výroční členské schůze. Členové
zastupují veřejný, soukromý a neziskový sektor,
přičemž veřejný sektor nesmí v členské základně
přesahovat 49 %. Členové jsou dále zařazeni do
jedné ze zájmových skupin, jako je: veřejná správa;
environmentální; zemědělství; kultura a církev;
podnikatelé; sport; děti, mládež a školství.
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CÍLE MAS
MAS zahrnuje 40 obcí
a má 45 členů.

1) Všestranná podpora trvalého rozvoje daného území na principu metody LEADER,
zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů,
malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území.
2) Příprava projektů a zajištění realizace.
3) Aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení a dalšími partnery.



Programový výbor
rozhodovací orgán

Kontrolní komise
kontrolní orgán

Výroční členská schůze
nejvyšší orgán

Výběrová komise
výběrový orgán

9 členů

všichni členové MAS

9 členů 3 členové
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ORGÁNY MAS

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Všichni členové MAS tvoří nejvyšší orgán MAS, a tím je Výroční členská schůze.
Předsedou neziskové organizace je Roman Petřík. Složení orgánů bylo k prosinci roku
2022 následující:

Právnickou osobu
zastupuje fyzická osoba.

Členové orgánů MAS jsou zástupci veřejného, soukromého a neziskové sektoru.
Rovněž jsou také zástupci jedné ze zájmových skupin MAS.

Povinné orgány MAS jsou:
nejvyšší orgán, který tvoří
všichni členové MAS;
rozhodovací orgán, který je
volen ze členů nejvyššího
orgánu; výběrový orgán, do
něhož mohou být zvoleni také
nečlenové MAS a kontrolní
orgán.



Prostřednictvím splnění podmínek byl ze strany Ministerstva zemědělství MAS vydán
Akceptační dopis o navýšení alokace pro MAS v rámci Programu rozvoje venkova. Pro
tento operační program bylo také prodlouženo programové období do roku 2023.
Proběhlo podání Programového rámce OPZ+, příprava Programového rámce IROP a
příprava Akčního plánu do OPŽP.

MAS Vyškovsko, z.s. v roce 2021 vytvořila díky finanční spoluúčasti Jihomoravského
kraje na podporu regionální produkce Místní značku Produkty a služby Vyškovska -
Tvořím na Vyškovsku. Místní značka byla určena pro podnikatele z okresu Vyškov a
stala se v území velmi oblíbenou.

O ČEM SE DÁLE DOČTETE?

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Od vydání posledního občasníku uběhly 2 roky a za tuto dobu se
toho událo mnoho. Došlo k personálním změnám MAS. Dále došlo
ke změně struktury některých orgánů MAS. Byly vyhlášeny další
výzvy v rámci IROP i PRV. Průběžně probíhala analýza území a
byla připravována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Vyškovsko, z.s. na období 2021-2027, která byla ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj schválena v lednu roku 2022. Od
konce roku 2021 probíhala také intenzivní analýza a komunitní
příprava na podání Akčního plánu do OPZ+. 
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SCLLD byla schválena
v lednu roku 2022.

V územní působnosti Místního akčního plánu (MAP) byly podporovány
školy prostřednictvím realizace projektu MAP rozvoje školství II MAS
Vyškovsko a následně MAP III Vyškovsko. Proběhla řada setkání
zástupců škol a aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí a získání nových
informací v oblasti školství.

V průběhu let proběhla také zasedání orgánů MAS, která byla nezbytná
pro směřování MAS v rámci vyhlášených výzev i realizovaných
projektů.

MAS se snaží také v území informovat ohledně tématu komunitní energetiky.
Zaměstnanci MAS si rozšířili znalosti v rámci operačních programů, předali si
zkušenosti s pracovníky z jiných MAS i konzultovali s řídícími orgány odpovědnými v
rámci příslušných projektů.
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Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Senoseč a Jarmark 2022 (podpořeno z JMK)Seminář pro žadatele PRV k 6. výzvě (červen 2022)

Den učňovských oborů (září 2021) Technická olympiáda na SOŠ a SOU Vyškov (říjen 2021)

Košíkář na řemeslném dni pro děti Senoseč a Jarmark 2022 (podpořeno z JMK)



Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Od začátku roku 2021 do konce roku 2022 probíhal příjem žádostí v rámci tří
vyhlášených výzev v IROP.

9. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP -
Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení

III.

10. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP -
Doprava a bezpečnost III.

11. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP -
Doprava a bezpečnost IV.

10 282 903,18 Kč

 6 242 303,25 Kč

2 497 810,67 Kč

2 vybrané projekty žadatelů v celkové
výši 2 778 774 Kč (existence

hraničního projektu).

3 vybrané projekty žadatelů v celkové
výši 5 287 508,95 Kč.

4 vybrané projekty žadatelů v celkové
výši 9 958 581,87 Kč.

V rámci IROP měla na
programové období 2014-2020
místní akční skupina k dispozici
62 370 514,42 Kč pro vyhlašování
výzev v různých podporovaných
oblastech.
K říjnu roku 2022 bylo doposud
proplaceno žadatelům 62 % z této
částky, což je také dáno tím, že
někteří žadatelé budou teprve
požadovat proplacení projektů.

62 % proplaceno žadatelům z
celkové alokace IROP.

Zrekonstruovaná učebna fyziky na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole,
příspěvková organizace (podpořeno z IROP)



VZDĚLÁVÁNÍ,
DOPRAVA,
HASIČI,
SOCIÁLNÍ OBLAST.

Podpora bude v novém programovém období směřovat do oblastí:

Nové programové období
2021-2027 v IROP.

Ačkoliv už není rok 2021, nové programové
období pro vyhlášení výzev v rámci IROP v novém
programovém období 2021-2027 ještě nezačalo. Se
zpožděním byla upřesněna pravidla i způsob,
jakým bude MAS výzvy vyhlašovat. Ze strany
MAS byl a je postupně zpracováván Programový
rámec IROP, který je stěžejní pro následné
vyhlašování výzev a také čerpání finanční alokace
z IROP. 
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PODPOROVANÉ OBLASTI V RÁMCI IROP 2014-2020

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Finanční alokace z IROP v programovém období 2014-2020 směřovala na podporu
níže uvedených oblastí:

PŘÍPRAVA NA IROP 2021-2027

DOPRAVA A BEZPEČNOST,
SNÍŽENÍ RIZIK SPOJENÝCH S KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI ,
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A INFRASTRUKTURY,
ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ.

Modernizace učebny cizích jazyků v ZŠ Morávkova
(podpořeno z IROP)

Nové vybavení odborné učebny v ZŠ a MŠ Tučapy
(podpořeno z IROP)



71 %

Poslední výzvy budou realizovány v roce 2023, s vyčerpáním zbylých financí bude
ukončeno programové období tohoto operačního programu.

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Díky tomuto operačnímu programu je možné
podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele,
mateřské a základní školy, spolky, obce, svazky
obcí,… Do konce roku 2021 se nám podařilo
zazávazkovat 16 660 966 Kč. Vzhledem ke splnění  
podmínek ze strany MAS pro čerpání finančních
prostředků jsme získali v lednu 2022 od
Ministerstva zemědělství navýšení rozpočtu PRV
pro území o 6 099 700 Kč. Celkově tedy za
programové období získala naše MAS pro území
alokaci 29 304 610 Kč.

4. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.  
Mateřské a základní školy a kulturní a spolková

zařízení včetně knihoven

5. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.   
Podpora podnikání

Mateřské a základní školy a kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven

 9 815 268 Kč

4 164 607 Kč
11 vybraných projektů žadatelů 

v celkové výši 4 164 607 Kč 
(existence hraničního projektu výzvy).

12 vybraných projektů žadatelů v
celkové výši 6 134 158 Kč.

6. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. 
Podpora podnikání

Mateřské a základní školy a kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven

  8 273 109 Kč 11 vybraných projektů žadatelů 
v celkové výši 3 170 926 Kč.

Společná zemědělská politika
od roku 2024.

Společná zemědělská politika 2023-2027 (SZP), která aktivně začne v roce 2024, bude nejen
nový název pro PRV, ale i nový objem financí. V území budeme moci rozdělit přes 29 mil.
korun.

Ke konci roku 2022 bylo zazávazkováno z celkového objemu
peněz 20 782 170 Kč. 

% podepsaných Dohod projektů.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Příklady proplacených projektů od roku 2021.

Za programové období bylo
doposud proplaceno 
16 782 114 Kč.

Obec Milonice - rekonstrukce kulturního domu

MŠ Nevojice - rekostrukce školní zahrady a vybavení MŠ

Městys Brankovice - rekonstrukce sborovny, ředitelny a
kabinetu ZŠ Brankovice Městys Hvězdlice - rekonstrukce obecní knihovny

Myslivecký spolek Kučerov - oprava fasády

Obec Medlovice - pořízení interaktivní tabule do MŠ

AGROLA, s.r.o. - pořízení třídičky stavebního odpadu

Obec Snovídky - pořízení keramické pece do MŠ



Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Poslední výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost z programového období
2014-2020  byla vyhlášena v roce 2019.

Nyní bude MAS v rámci
OPZ žadatelem. MAS v novém programovém období 2021-2027 již nebude

v rámci OPZ vyhlašovat výzvy, jelikož bude právě ona
tentokrát žadatelem. Prostřednictvím "deštníkového
projektu" pod názvem Podpora sociálního začleňování na
území MAS Vyškovsko, z.s. bude MAS v území podporovat
sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení.

VÝZVY SE VYHLAŠOVAT NEBUDOU

Příprava na tzv. OPZ+ probíhala již od roku 2021, kdy MAS Vyškovsko své území
analyzovala a zjišťovala jeho potřeby. Na základě zjištěných skutečností MAS
připravila Akční plán nezbytný pro plánované podání tříletého deštníkového projektu. 

NOVÉ OPZ+

Posilování rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem
komunikačních a psychosociálních dovedností a podpora ohrožených dětí

a rodin v nepříznivé sociální situaci

Mezigenerační aktivity a osvětové akce

Dluhové poradenství

AKTIVITY PROJEKTU
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CÍLOVÉ SKUPINY OPZ+

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Byly definovány aktivity a
cílové skupiny.

Aktivity projektu jsou určeny pro níže určené cílové skupiny:

rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
osoby ohrožené předlužeností

senioři

KDE TEDY MOHOU ŽADATELÉ ŽÁDAT?
Žadatelé mohou žádat v rámci OPZ+ pouze takzvaně "napřímo". Již nebude umožněno
podávat projekty do výzev MAS, jelikož MAS v rámci OPZ+ žádné výzvy vyhlašovat
nebude. Vyhlášené výzvy řídícím orgánem OPZ naleznete na www.esfcr.cz.

KDY BUDE PROJEKT REALIZOVÁN?
Projekt pod názvem Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s.
bude realizován po dobu tří let, a to od roku 2023-2025.

KDE BUDOU AKTIVITY PROJEKTU PROBÍHAT?
Aktivity projektu budou realizovány na území MAS Vyškovsko, z.s. MAS se bude
snažit o rovnoměrnou nabídku a rozložení aktivit do území MAS (Svazků obcí, ale i
samostatných obcí).



V loňském roce se nám podařilo úspěšně ukončit předchozí projekt MAP II, v rámci
kterého byla zrealizována spousta aktivit pro děti, žáky, pedagogy, rodiče i širší
veřejnost. Velmi oblíbené byly aktivity na rozvoj polytechnické výchovy a podporu
podnikavosti. Jednalo se o pravidelně konané řemeslné dny, na kterých si děti mohly
vyzkoušet tvrdou práci kováře či sedláře, ale i dalších tradičních řemeslníků jako je
včelař, košíkář či keramička. Za celé 4 roky realizace projektu bylo podpořeno 600
pedagogů, necelé čtyři tisíce dětí a více než dvě stovky ostatních aktérů ve vzdělávání.
Důraz byl kladen především na další vzdělávání pedagogů výběrem kvalitních lektorů
na aktuálně prioritní a žádané oblasti. Podařilo se nám oslovit pro spolupráci věhlasná
jména, jako např. Mgr. Lenku Bínovou (ADHD, Rodiče, nejste v tom sami), PhDr.
Lidmilu Pekařovou (Autorita učitele a kázeň ve třídě, Co nepokazit ve výchově 3-7
let), Mgr. Lenku Skýbovou (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Mgr. Kateřinu
Šafránkovou a Mgr. Květu Krüger (Čteme s nečtenáři), Mgr. Štěpánku Baierlovou
(Nová informatika na 1. stupni ZŠ), Mgr. Zuzanu Labudovou (Syndrom vyhoření),
Mgr. Jiřinu Bednářovou (Pedagogická diagnostika). Pro podporu ředitelů a zřizovatelů
se pravidelně konaly společné konference na různá témata např. ředitel = dobrý
hospodář, kvalitní škola, aktuální dění ve vzdělávání, sdílím-propojuji-děkuji, kam byli
přizváni odborníci na školskou legislativu (PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.,
JUDr. Hana Poláková) a další zástupci, kteří jsou aktivní ve vzdělávání (Mgr. Miroslav
Hřebecký a další). Aktivitami pestrý MAP II byl ukončen v prosinci 2021 a od ledna
navázal MAP III.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN = MAP

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov je již dlouholetým
projektem MAS Vyškovsko, z.s., který se snaží v území zlepšit vzdělávání, vzájemně
propojit nejen školy, ale i další subjekty a aktéry ve vzdělávání. K hlavním cílům patří
prohlubování spolupráce, podpora ředitelů a pedagogů, společné plánování aktivit
spolupráce a řešení lokálních problémů. Aktuálně se ocitáme v realizaci projektu MAP
III Vyškovsko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415), kam řadíme ke stěžejním
aktivitám setkání pracovních skupin a aktualizace a další plánování společných aktivit.

MAP III Vyškovsko je již
v polovině doby realizace.

CO SE JIŽ V MAPU PODAŘILO?



V počátcích realizace MAP III (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415) bylo hlavními
výzvami představení výstupů z aktualizované analytické části a z analýzy stavu a
potřeb území. Dalšími úkoly bylo finalizovat SWOT-3 analýzu, sběr podkladů pro
aktualizaci vize a návrhu priorit rozvoje vzdělávání v území. Výstupy z aktivit byly
velmi pestré a my jsme se tak, alespoň pomyslně, mohli přiblížit do vysněných škol na
Vyškovsku v roce 2025. Pro prohloubení dalšího plánování proběhl dne 13. října 2022
Kulatý stůl k vývoji škol v MAP III Vyškovsko s podtitulem „Kam směřujeme“, na
který byly pozvány všechny úzce spolupracující osoby v území. Pro lepší
informovanost a zvýšení publicity začal být pravidelně vydáván newsletter
„MAPovinky“, kde je možné se inspirovat zajímavými odkazy a informovat se o
novinkách v MAPu. Jsme rádi, že po nastartování plánovacích aktivit můžeme vidět
první střípky, ze kterých budeme moci postavit krásnou mozaiku, která bude důležitým
výstupem pro navazující projekt MAP IV. Předběžně je plánováno vyhlášení výzvy v
červnu 2023, kdy se opět budeme moci zapojit a připravit navazující projekt, který
bude financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.
Projekty MAP již na „MASce“ fungují šestým rokem a jenom díky Vám, ředitelům,
pedagogům, starostům, dětem i rodičům můžeme nabízet a dělat věci, které mají smysl
a mnoho přínosů pro území.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III
V SO ORP VYŠKOV

Do projektu je zapojeno celkem
41 škol z území Vyškovska.

Za Vaši přízeň děkuje

Realizační tým MAP III Vyškovsko

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA MAP II
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INFORMACE K DALŠÍM OPERAČNÍM PROGRAMŮM

Občasník MAS Vyškovsko, z.s. - 2022

Prostřednictvím výzev naší MAS mohou žadatelé z územní působnosti čerpat finanční
prostředky z operačních programů. Díky takovému čerpání dochází k rozvoji území.
MAS v minulých letech pomohla finanční prostředky do území získat prostřednictvím
IROP, PRV, OPZ, OPŽP a OP VVV. 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
Aktuálně probíhá příprava Programového rámce IROP, který je nezbytný pro
následné čerpání finančních prostředků z tohoto operačního programu
prostřednictvím MAS.
Podporované oblasti: vzdělávání, doprava, hasiči a sociální oblast.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Díky splnění milníku (% podepsaných Dohod) došlo k navýšení alokace v rámci
PRV a prodloužení programového období do roku 2023. Během roku  2023 bude
dočerpána zbývající alokace vyhlášením posledních výzev.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP)
Na ukončení Programu rozvoje venkova naváže Společná zemědělská politika, v
rámci které bude MAS vyhlašovat výzvy od roku 2024.
Předpokládaná alokace na SZP činí 29 mil. Kč, některé aktivity budou sloučeny (př.
zemědělské a nezemědělské podnikání).

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)
Budou podporovány záměry na snižování energetické náročnosti veřejných budov a
veřejné infrastruktury.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST+ (OPZ+)
Žadatelem bude tentokrát samotná MAS. Podporované aktivity: Posilování
rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem komunikačních a psychosociálních
dovedností a podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci;
Mezigenerační aktivity a osvětové akce a Dluhové poradenství.

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

Operační program zaměřený na podporu malých a středních podniků přinese 50 %
dotaci pro projekty do 2 mil. Kč se zaměřením na digitalizaci a automatizaci výroby
a digitalizaci provozu.

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)
Realizace MAP III Vyškovsko probíhá díky OP VVV, v roce 2023 však bude možné
podat projekt MAP IV do výzvy OP JAK.

JAK TO BUDE V PŘÍŠTÍCH LETECH?
V nadcházejících letech bude MAS umožněno pomáhat s regionálním rozvojem území
prostřednictvím níže uvedených operačních programů.

https://opvvv.msmt.cz/
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VZNIKLA MÍSTNÍ ZNAČKA
Místní akční skupina díky spolufinancování Jihomoravského kraje založila v roce 2021
místní značku, která nese název: Místní značka Produkty a služby Vyškovska - Tvořím
na Vyškovsku pro podnikatele a producenty z okresu Vyškov. Místní značka má za cíl
podpořit regionální produkci prostřednictvím jednotného značení produktů, akcí a
propagace. V roce 2021 se stalo držiteli místní značky celkem 16 podnikatelů a v roce
2022 dalších 10. 

Místní značku využívá
již 26 držitelů!

Místní značka má za cíl podpořit primárně drobné
podnikatele. Nebylo cílem sdružovat komerční a velké
výrobce. Proto místní značku využívají lidé, kteří spadají
do oblasti: řemesla, rukodělných výrobků, produkce a
zpracování vlastních potravinářských výrobků,
výroba/pěstování přírodních produktů nebo služby -
rodinné/agroturistické ubytování. Jedná se o držitele,
kteří jsou právnickými nebo fyzickými osobami
podnikajícími spadajícími do kategorie podniku:
mikropodnik nebo malý podnik. Sídlo/provozovna
držitele se musí nacházet v okrese Vyškov.

KDO MÍSTNÍ ZNAČKU UŽÍVÁ?

K ČEMU  MÍSTNÍ ZNAČKA SLOUŽÍ?
Jedná se o nástroj, prostřednictvím
kterého dochází k šíření povědomí o
místních producentech díky
marketingové propagaci a účasti na
akcích nejen v okrese Vyškov. Koncepce
místní značky přispívá k ekonomickému
oživení regionu podporou místních
podnikatelů, zvyšuje sounáležitost
obyvatel s regionem a iniciuje spolupráci
mezi subjekty. Místní značka podporuje
regionální produkci. L&N - Jana Adamová na Senoseči a Jarmarku v roce 2022
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AKCE S DRŽITELI MÍSTNÍ ZNAČKY
Senoseč a Jarmark 2021
Dne 2. října 2021 proběhla Senoseč a Jarmark
u Zámecké zahrady ve Vyškově ve spolupráci
se spolkem Zelený Vyškov. Proběhlo zde
kosení Motýlí louky s odborným výkladem a
prodej produktů od držitelů místní značky. Na
louce se mohli lidé účastnit také odborné
přednášky o louce i jejím kosení. Kosení si
pak mohli lidé na vlastní kůži i vyzkoušet.

Marketingový seminář pro držitele
místní značky
Dne 10. února 2022 se uskutečnil v
prostorách obecního úřadu Rostěnice-
Zvonovice Marketingový seminář pro
držitele místní značky. Držitelé si zde
mohli vyměnit své zkušenosti s
propagací a zároveň se přiučit i novým
formám propagace.
Senoseč a Jarmark 2022
Dne 24. 6. 2022 proběhla u Zámecké
zahrady ve Vyškově a na Motýlí louce
akce Senoseč a Jarmark. Tuto akci opět
pořádala MAS Vyškovsko, z.s. ve
spolupráci se spolkem Zelený Vyškov.
Dopolední program patřil dětem nejen
z mateřských škol. Děti se dozvěděly
informace o Motýlí louce a zabrousily
také do lesní pedagogiky.

Díky MC Radost byl připraven také program pro rodiny s dětmi. Odpoledne si lidé
mohli nakoupit ve stáncích u držitelů místní značky nebo si poslechnout odborný
výklad o kosení louky. Kosení louky samotné si mohli lidé také vyzkoušet. Poděkování
za spoluorganizaci patří: CSS Větrník i spolku Zelený Vyškov.

Senoseč a Jarmark 2021

Marketingový seminář pro držitele místní značky

Senoseč a Jarmark 2022



Jihomoravské dožínky 2022
Tato akce proběhla dne 28. 8. 2022
ve Vyškově. MAS se této akce
účastnila s držiteli místní značky,
kteří zde mohli prodávat na náměstí
ve stáncích své místní produkty.
Jednalo se o krásnou akci, kterou
bohužel překazilo deštivé počasí.
I přesto však doufáme, že se stala tato
akce další příležitostí pro držitele
místní značky, jak o sobě dát v území
vědět.

COOL ČEPKY a Deky z triček (paní Jana Viktorinová)
na trzích v Rousínově
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Rousínovské trhy 2022
Při příležitosti 800 let od první písemné
zmínky o městě Rousínov probíhal 4. září
2022 bohatý doprovodný program. Mimo
jiné sem byli přizváni také držitelé Místní
značky Produkty a služby Vyškovska -
Tvořím na Vyškovsku, kteří zde mohli
prezentovat a prodávat své výrobky.

Květinová síň Athena (paní Helena Zelená) na
Jihomoravských dožínkách

Beseda s držiteli místní značky: Poznej
tvůrce na Vyškovsku
Dne 8. 11. 2022  proběhla také díky
spolupráce Knihovny Karla Dvořáčka ve
Vyškově inspirativní beseda Poznej tvůrce
na Vyškovsku, na které se místní
podnikatelé mohli představit veřejnosti.
Držitelé místní značky zde sdíleli svůj
příběh, cestu k podnikání a zdary i nezdary.
Díky zázemí knihovny mohli prezentující
své produkty také prodávat. Mondo café, s.r.o. (Ondřej Metelka) na besedě v KKD

Všechny akce byly spolufinancovány Jihomoravským krajem.



Spot JMK - pozvánka na Jihomoravské dožínky
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ČEMU SE DÁLE VĚNUJEME?
Zaměstnanci naší MAS se  každoročně účastní různých školení a seminářů, jenž jsou
zaměřené ať už na samotné národní a evropské dotační tituly (nejnovější informace), tak na
samotné dovzdělání zaměstnanců v různých oblastech.

Dále se snažíme v území MAS co nejvíce
propagovat, aby se o nás v území vědělo a
mohla být prostřednictvím nás šířena další
cílená podpora jak soukromému sektoru, tak
tomu veřejnému. Zároveň se snažíme
aktualizovat informace a předávat je dále.
Informace o plánovaných výzvách, dotačních
příležitostech i plánovaných akcích podáváme
veřejnosti osobně, prostřednictvím
propagačního materiálu nebo webu či sociálních
sítí. O MAS a jejích aktivitách informujeme i v
místním tisku a médiích.

MAS Vyškovsko, z.s. na Jihomoravských dožínkách

MAS Vyškovsko, z.s. Senoseči a Jarmarku
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ZAPŮJČENÍ MOBILIÁŘE
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1 ks velkokapacitní stan,
20 ks pivních setů,
6 ks výstavních panelů,
5 ks farmářských dřevěných stánků,
1 ks nerezové várnice o objemu 20 l,
1 ks nerezové várnice o objemu 30 l.

MAS Vyškovsko, z.s. disponuje mobiliářem, který si je možné po předchozí domluvě
zapůjčit. Je možné si zapůjčit:

ČLENOVÉ ZA ZAPŮJČENÍ NEPLATÍ
Členové MAS mají zapůjčení mobiliáře zdarma. Ostatní zájemci si mohou mobiliář
zapůjčit za poplatek. Ceník je uveden na našich webových stránkách.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA
S ohledem na nepříznivě vyvíjející se situaci s energiemi se MAS snaží proniknout do
problematiky Komunitní energetiky, která je vnímána jako jedna z příležitostí, jak se
stát více energeticky soběstační. V prosinci roku 2022 proto proběhne na toto téma
seminář pod vedením Ing. Jiřího Krista, který je předsedou MAS Opavsko a jedním ze
zakládajících členů energetického společenství ENERKOM Opavsko, z.s. Díky tomu si
tak mohou zástupci nejen obcí přijít do Rostěnic-Zvonovic o tomto tématu rozšířit
obzory.



Název organizace: MAS Vyškovsko, z.s.
Adresa: Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov

   Telefon: +420 725 137 765 (MAS), +420 777 582 766 (MAP)
E-mail: masvyskovsko@seznam.cz, masvyskovskomap@seznam.cz

Web: www.masvyskovsko.cz
Facebook: MAS Vyškovsko, MAP III Vyškovsko

IČ: 26986591
Bankovní účet: 2258040359/0800

 
Konzultační hodiny v kanceláři MAS jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

 
Předseda MAS
Roman Petřík

 
Kancelář MAS Vyškovsko, z.s.

Renata Jaklová - vedoucí kanceláře
Ing. Lucie Taušová - projektová manažerka

Ing. Pavla Sadloňová - projektová manažerka
Ing. Ema Řezníčková - administrátor MAS 

 
MAP III Vyškovsko

Ing. Ema Řezníčková - vedoucí projektu
Mgr. Barbora Mikysková - odborný koordinátor

 
 

KONTAKT

www.masvyskovsko.cz


