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MAS PobeSkydí
příležitost pro rozvoj našeho regionu

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský re-
gion, je navázání spolupráce mezi podnika-
telskými, neziskovými a veřejnými subjekty, 
které v regionu působí, a které mají zájem na 
jeho harmonickém vývoji. Výrazem jejich úsilí 
je založení místní akční skupiny – organizace, 
jejímž hlavním posláním je mnohostranná 
podpora udržitelného rozvoje venkova. Na 
území Pobeskydí byla založena místní akční 
skupina již v březnu 2004 a v současné době 
působí ve venkovské krajině rozkládající 
se od poklidných vod Těrlické a Žermanic-
ké přehrady přes zelená údolí řek Stonávky 
a Morávky až po horské hřebeny Beskyd 
a povodí řeky Ondřejnice. Stěžejní činností 
MAS Pobeskydí je realizace společné strate-
gie rozvoje území Pobeskydí a administrace 
programů založených na principech LEADER. 
MAS se zapojila se do všech programů 
typu LEADER od LEADER ČR (2004, 2005, 
2006) financovaného ze státního rozpočtu 
a LEADER+ (podopatření 2.1.4 Operačního 
programu Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství) spolufinancovaného EU až po 
LEADER v Programu rozvoje venkova ČR na 
období 2007-2013. Během dosavadního 
desetiletého působení napomohla dotacemi 
přesahujícími výši 110 mil. Kč k realizaci cca 
140 projektů obcí, podnikatelských i nezis-
kových subjektů. Tyto projekty byly nejčastěji 
zaměřeny na oblast využívání obnovitelných 
zdrojů energie, zlepšování podmínek pro 

malé a střední podnikání (zejména v země-
dělství a cestovním ruchu), obnovu kultur-
ního dědictví a rozvoj občanské vybavenosti 
a veřejných prostranství.

Prací zaměstnanců místní akční skupiny 
není pouze administrace projektů v progra-
mech typu LEADER, ale také animace území, 
propagační a přednášková činnost zaměře-
ná na poslání MAS, principy LEADER, rozvoj 
venkova a prezentace příkladů dobré praxe. 
Významným přínosem MAS pro území je 
i poradenství v oblasti projektového a strate-
gického managementu, vč. dotačního pora-
denství. Ve svém úsilí, pomáhat a podporo-
vat obce, místní komunitu a podnikavé lidi, 
hodlá MAS Pobeskydí pokračovat i v příštích 
letech.

Principy metody LEADER
•Strategie místního rozvoje

• Přístup „zdola-nahoru“

•  Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru

• Inovační přístup

• Integrované a víceodvětvové akce

• Vytváření sítí

• Spolupráce




