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Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Činnost MAS Pobeskydí
Obecným posláním Místní akční skupiny Pobeskydí (zkráceně MAS Pobeskydí) je mnoho-
stranná podpora udržitelného rozvoje venkova. Činnost MAS Pobeskydí má tři hlavní
pilíře: působnost v programech typu LEADER, komerční poradenská činnost, přednáško-
vá a publikační činnost. Mimo tyto hlavní činnost MAS Pobeskydí spolupracuje s různými
organizacemi na řadě projektů zaměřenými na podporu rozvoje venkova.

LEADER
Základní náplň práce MAS Pobeskydí sou-
visí s účastí v programech typu LEADER.
Účast Místní akční skupiny Pobeskydí
v těchto programech má charakter uzavře-
ných cyklů. Tyto cykly obsahují mezi jinými
zpracování a předložení záměru (strategie)
MAS; výzvu k předkládání a výběr projektů,
které naplňují témata definovaná v jejím
záměru; administraci, kontrolu a vyhodno-
cení projektů i celého záměru. MAS
Pobeskydí se úspěšně zúčastnila doposud
všech vyhlášených programů typu LEA-
DER.

Dosavadní účast:
- Leader ČR 2004
- Leader ČR 2005
- Leader ČR 2006
- Leader +

další informace: www.pobeskydi.cz/leader



Služby v oblasti rozvoje venkova
Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o.
739 53 Třanovice č.p. 1

tel.: +420 558 431 068 e-mail: mas@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz

Komerční činnost
Aby bylo působení MAS Pobeskydí na roz-
voj území v její působnosti trvale udržitelné,
věnuje se i druhému pilíři - komerční čin-
nosti. Komerční činnost zahrnuje
poskytování komplexního poradenského
servisu při přípravě a realizaci rozvojových
projektů nejrůznějších subjektů veřejného,
soukromého podnikatelského i neziskové-
ho sektoru.

Nabídka služeb:
- Strategické plánování (příprava, monito-

ring, evaluace strategických plánů)
- Rozvojové koncepce a studie (územně

rozvojové koncepce a studie dle zadání)
- Žádosti o dotace (vč. studie proveditel-

nosti, finančně ekonomické analýzy)
- Administrace projektů (vč. výběrových

řízení, kompletace vyúčtování dotace)
- Ostatní služby (při přípravě a realizaci

rozvojových projektů)

další reference:
www.pobeskydi.cz/nabidka-sluzeb

Přednášková a publikační činnost
Nedílnou součástí činností MAS Pobeskydí je
poskytování dalších služeb zaměřených na pod-
poru rozvoje venkova. Tyto služby jsou
poskytovány na neziskovém principu a zahrnují
především přednáškovou a publikační činnost.
Zástupci MAS Pobeskydí vystupují na nejrůzněj-
ších odborných konferencích a seminářích
(i mezinárodních), organizují exkurze.

Reference (výběr):
- Konference k Programu LEADER (Praha CZ,

2007)
- Exkurze zástupců samosprávných krajů ze

Slovenska: Rozvoj venkova v Pobeskydí
(Třanovice CZ, 2007)

- Národní konference o venkovu (Teplá u
Karlových Varů CZ, 2006)

- Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí,
měst a regionů s důrazem na marketingové
řízení (Ostrava CZ, 2006)

- Exkurze z Ostravské univerzity a Vysoké školy
báňské (Třanovice CZ, 2005)

- Mezinárodní veletrh Rozvoj & Marketing Místní
Festivaly & Akce (Pembrokeshire UK, 2003)

další informace: www.pobeskydi.cz/cinnosti


