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ZPRAVODAJ
19. číslo, léto 2020, neprodejné

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1, e-mail: mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz, www.facebook.com/MASPobeskydi

Vážení přátelé venkova,

první polovina roku 2020 je za námi, a tak opět přichází 
čas ohlédnout se a přiblížit vám činnost naší MASky. Začá-
tek roku patřil zejména hodnocení výzev Integrovaného 
regionálního operačního programu a Operačního progra-
mu Zaměstnanost, zároveň probíhal příjem žádosti 
v Programu rozvoje venkova, kde jsme s radostí vyhlásili 
oblíbené téma LEADERu – občanskou vybavenost. Umož-
nili jsme tak podat žádosti jak obcím, tak spolkům. Ihned 
po rozvolnění státních protikoronavirových opatření jsme 
začali s prvními pracovnímu skupinami k přípravě nové 
strategie. Jelikož potřebujeme znát názor vás, subjektů 
působících v Pobeskydí, budeme rádi za vaše zapojení. 
Jednou z novinek činnosti MAS je od letošního jara koordi-
nace regionální značky Beskydy originální produkt, která 
nám umožňuje spolupracovat s pečlivě vybranými místní-
mi podnikateli a poskytovateli služeb a zážitků. V nepo-
slední řadě jsme se připojili ke kampani Regiony sobě, což 
jste jistě spatřili na obecních vývěskách. Věříme, že neleh-
ké období, které nás všechny postihlo, zdárně přečkáme 
a společně, tak jak to je místním akčním skupinám blízké, 
tuto krizi překonáme. Symbolem nám může být bylina 
dobromysl a heslo naší nové strategie pro období 2021+ 
„Dobré myšlenky pro Pobeskydí...“

I letos se rozběhne několik turnusů oblíbených 
příměstských táborů. Příměstský tábor 
umožňuje pracujícím rodičům sladit rodinné 
a pracovní povinnosti během letních měsíců.

Mimo tábory, které organizuje přímo naše místní 
akční skupina (v Bruzovicích, Dobraticích, Fryčovi-
cích, Hukvaldech, Kozlovicích, Těrlicku, Vělopolí, 
Nošovicích) se uskuteční také tábory organizované 

Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady 
(vybrané obce mikroregionu), Rančem Pohoda 
(Albrechtice), Spolkem Kristýnka (Chotěbuz), Lesní 
mateřskou školkou Na Dvorku (Fryčovice), Spol-
kem – sport, zábava pro děti a dospělé – KDYŽ 
NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC (vybrané obce v Mikrore-
gionu obcí povodí Morávky).

(PP)

Příměstské tábory

43 
zapojených

obcí 

151
podpořených

projektů

zatím jsme

podpořili

projekty za

118 mil. Kč
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Zasedání valné hromady se uskutečnilo na 
Kapplově dvoře v Třanovicích dne 12. 3. 2020 
a nutno podotknout, že jsme ho stihli „za pět 
dvanáct“, tedy před zavedením vládních opat-
ření pro boj s koronavirem.  Valné hromadě 
byla představena činnost kanceláře MAS 
a práce na probíhajících projektech. Mezi milé 
povinnosti bylo hlasování o přijetí nového 
člena MEDICA Třinec, z.ú., který bude zařazen 
do zájmové skupiny Pomoc pro potřebné a soci-
ální služby. 

Významné změny nastaly u programového výboru 
a výběrové komise. V programovém výboru došlo 
k odstoupení člena Škola obnovy venkova, zastou-
pené panem Baginským a dále člena Jezdecký klub 
Vělopolí, zastoupeném paní Latochovou. Oběma 
členům děkujeme za mnohdy náročnou práci 
v programovém výboru. Nově byli do programové-
ho výboru zvoleni členové MEDICA Třinec, z.ú., 
zastoupena paní Szymeczek a ZŠ a MŠ Żwirki 

i Wigury Těrlicko, zastoupena paní Smugala. Na 
pozici místopředsedy programového výboru bylo 
zvoleno Sdružení obcí povodí Morávky, zastoupe-
né panem Blahutou. 

Obměnu zaznamenala i výběrová komise s ohle-
dem na možné střety zájmů. Nově se zapojili Klub 
českých turistů, odbor Beskydy, zastoupen panem 
Stillerem, ZŠ a MŠ Dobratice zastoupena paní 
Karlou Peterkovou a Asociace soukromého země-
dělství Těšínského Slezska zastoupena panem 
Ondřejem Novákem. Za práci ve výběrové komisi 
děkujeme dosavadním členům, které dle možnosti 
rádi zapojíme v dalších letech.

Valná hromada rovněž odsouhlasila vstup MAS 
Pobeskydí do Asociace regionálních značek, což 
znamená, že se naše MAS stala oficiálním koordi-
nátorem regionální značky Beskydy originální 
produkt. Více o této značce se dočtete v samostat-
ném článku tohoto zpravodaje.

(PP)

Valnou hromadu jsme stihli „za pět dvanáct“ 

Dne 31. března 2020 byla vyhlášena minister-
stvem školství výzva 02_20_080 pod názvem 
Šablony III. Jde o poslední výzvu tohoto dotačního 
období, dočerpává se zbytek financí z OP VVV, 
šablony se opět „zúžily“ a jsou tedy opět pouze 
pro ZŠ a MŠ. Snížila se také základní částka 
i částka na každého žáka. Mezi oprávněné žadate-
le tedy tentokrát nepatří: umělecké školy, školní 
družiny a kluby a další školská zařízení pro zájmo-
vé vzdělávání. 

Vzhledem ke konci období je možné vyčerpat 
dotaci v období 12 měsíců (maximálně 24 měsíců) 
tak, aby byl dodržen nejzazší termín realizace 
30. června 2023.

Novinkou této výzvy jsou „zahraniční stáže pro 
učitele,“ ovšem v dnešní situaci v atmosféře 
strachu z COVID-19 jde o inovaci poněkud úsměv-
nou. Současně s touto možností však zmizely 
všechny šablony na další vzdělávání učitelů. Tradič-
ně mezi šablonami naleznete personální podporu, 
pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, 
vzájemnou výměnu zkušenosti mezi pedagogy 

a tandemové vzdělávání, dále IT podpora výuky 
s možnosti nákupu mobilních elektronických 
zařízení, zapojení do výuky odborníku z praxe 
a zájmové kluby dle potřeb škol a zájmu žáků. 
Velmi se osvědčilo projektové vzdělávání, proto 
jsou projektové dny ve škole povinnou šablonou.

Minimální výše výdajů na projekt je 100 000 Kč 
a maximální výše se stanoví dle tohoto vzorce: 
200 000 Kč na subjekt (v případě, že škola má ZŠ 
a MŠ) + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). Výše výdajů 
(celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí 
překročit částku 5 000 000 Kč. Nejdříve možné 
datum zahájení fyzické realizace projektu je datum 
předložení žádosti o podporu, nejdříve však 
1. srpna 2020. Od tohoto data je možné projekt 
začít fyzicky realizovat.

Pro podrobnější info kvůli návaznosti na Šablony II 
a prodloužení projektů kvůli COVID-19 si vyžádejte 
u animátora MAS Pobeskydí (konkrétně Mgr. Silvie 
Lišková), která poskytuje bezplatnou metodickou 
podporu pro území 43 obcí Pobeskydí.

(SL)

Šablony III – metodická pomoc MAS pro ZŠ a MŠ 
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Další ze zasedání Výběrové komise MAS mělo 
na programu hodnocení výzvy č. 5 Programu 
rozvoje venkova. 

Do procesu hodnocení se dostalo celkem 
53 žádostí ze dvou fichí. Ve fichi č. 1 „Investice do 
zemědělství“ se hodnotily projekty na modernizaci 
zemědělské prvovýroby. Nejčastěji se jednalo 
o pořízení nových technologií, strojů, případně o 
investice do zemědělských staveb. Z celkového 
počtu 36 přijatých žádostí bylo nakonec progra-
movým výborem vybráno 20 žádostí zeměděl-
ských podnikatelů. Nutno podotknout, že díky 
kritériu, které bodově zvýhodňovalo doposud 
nepodpořené zemědělce, se okruh příjemců 
podpory výrazně rozšířil. 

Ve fichi č. 6 „Občanská vybavenost“ bylo spektrum 
projektů velmi pestré, protože MAS vyhlásila 

celkem 3 tematické oblasti, do kterých mohli žada-
tele zasílat své projekty (veřejná prostranství, 
jednotky požární ochrany kategorie V, zázemí pro 
spolkovou a kulturní činnost a knihovny). V této 
fichi nebyla vyčerpána celková alokace, což 
znamená, že všechny přijatelné projekty byly 
vybrány k podpoře. 

V některých obcích se tak můžeme těšit na nová 
veřejná prostranství a knihovny, radostí zaplesají 
jistě i jednotky požární ochrany, které obdrží nové 
vybavení a na své si přijdou i čtenáři a členové 
spolků, kteří budou moci využít zmodernizovaná 
zázemí. 

(PP)

Výběrová komise a programový výbor 

Naše MAS se stala koordinátorem regionální 
značky Beskydy originální produkt.
http://www.regionalni-znacky.cz/beskydy/ 

Tato značka sdružuje výrobky, které prošly proce-
sem certifikace a garantuje zákazníkovi skutečný 
původ v Beskydech. Místní původ však není 
jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené 
výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, 
proto musí být také:

 • dostatečně kvalitní,

 • šetrné vůči životnímu prostředí,

 • jedinečné ve vztahu k Beskydům
   (vyrobené tradiční technologií, ručně   
   nebo z místních surovin, výjimečné
   svou vysokou kvalitou).

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit 
region Beskyd a pomoci zdejším výrobcům. 
Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak 
turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý 

suvenýr z Beskyd, tak místním obyvatelům, kteří 
chtějí nákupem podpořit především „své” beskyd-
ské výrobce. 

Výrobky s certifikátem Beskydy originální produkt 
mohou být i vhodným prezentačním předmětem, 
či dárkem. V neposlední řadě nám celá škála certi-
fikovaných výrobců může pomoci s obsazením 
lokálních trhů, poutí, slavností apod. 

(PP)

Beskydy originální produkt
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Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek II se 
překlopil do své druhé půlky realizace a my se 
můžeme pyšnit pěknými výsledky. 

Zvládli jsme zahájit třicet sedm aktivit spolupráce 
se školami našeho území, probrali mnoho témat 
v našich metodických klubech, které se těší velké 
oblibě a otestovali první workshopy s rodiči 
v mateřských školách, tentokrát na téma Logope-
die a naše děti. 

Jelikož i naše aktivity byly ovlivněny nepříznivým 
epidemiologickým vývojem, využili jsme tento čas 
k aktualizaci dokumentace projektu a finalizací 

dotazníkového šetření v rámci aktivity – Plánování 
na školách. Všechny dokumenty máte k dispozici 
ke stažení zde: 
www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/soubory-ke-stazeni/ 
Velmi výjimečnou akci pro pedagogy připravujeme 
na 3. září na základní škole v Bašce. Jedná se 
o Festival inspirace v přírodních vědách. Cílem je 
sdílení zkušeností, inspirování a vyzkoušení si 
nových metod či přístupů k samotným žákům. 
Jsme rádi, že máme tak šikovné pedagogy a spolu-
pracující školy. Pevně věřím, že tato pilotní akce 
bude úspěšná i do budoucna.

(ZP)

MAP

Společně s Národní sítí místních akčních 
skupin jsme připravili kampaň na podporu 
lokální ekonomiky www.REGIONYSOBE.cz. 
Jedná se o web, jehož cílem je propojit lokální 
nabídku podnikatelů s místními konzumenty 
a s turisty.

Na webu si může každý vyhledat podnikatele 
podle kraje, území místní akční skupiny nebo 
zaměření podnikání: obchody a prodejny – 
potraviny a přírodní produkty – řemesla – 
rukodělné výrobky – služby – stravování 
a ubytování. Cílem není jen propagovat tisíce 
drobných regionálních producentů, ale vytvořit 
i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co 
české regiony nabízí a co je třeba zachovat 
a podporovat. Web doufáme využijí nejen 

zákazníci z regionů, ale také miliony turistů, 
kteří stráví letošní léto v Česku. Čím více nás se 
do projektu zapojí, tím více relevantní celý 
projekt bude. Do databáze se můžete stále 
přihlásit, a to zápisem přes kancelář MAS. 

Současně proběhla i kampaň v obcích MAS Pobes-
kydí, kde jsme distribuovali plakáty s informacemi 
o kampani www.REGIONYSOBE.cz. Rovněž 
proběhla facebooková soutěž o regionální 
produkty v hodnotě 1 000 Kč. V současné době 
již soutěž zná svého výherce. Naše MAS připra-
vuje také další soutěž, která bude zaměřena na 
turistiku v Pobeskydí. Podrobnosti zveřejníme 
brzy na našem webu a sociálních sítích. 

(PP)

Kampaň Regiony Sobě



5

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1, e-mail: mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz, www.facebook.com/MASPobeskydi

FESTIVAL INSPIRACE
V PŘÍRODNÍCH
VĚDÁCH



Výzva OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství 
pro nás byla novým tématem, prostřednictvím 
kterého jsme mohli přijímat projekty na zvýše-
ní biodiverzity v obcích. 

Nutno podotknout, že zaměstnanci MAS věnující 
se této problematice aktivně vyhledávali projekty 
a konzultovali v několika obcích přípravu projektů. 
Bohužel složitost a přílišná náročnost některých 
podmínek dotačních pravidel vyřadily některé 
projekty z přípravy. Jsme však rádi, že i přes nároč-
nost příprav, byly vybrány celkem 3 projekty 

k realizaci, konkrétně dva projekty na Hukvaldech 
a jeden v Těrlicku – Hradišti. 

Další výzvy na sídlení zeleň a veřejná prostranství 
již nemůžeme vyhlásit, avšak stále existuje mož-
nost podat projekty na obnovu veřejných 
prostranství do výzvy PRV (začátek roku 2021). Ve 
výzvě PRV je možno podpořit rekonstrukci veřej-
ných prostranství (bez výsadby dřevin) a pořízení 
drobného mobiliáře (informační tabule, lavičky 
atd.)

(PP)

OPŽP - Intravilány a veřejná prostranství
(sídelní zeleň)

Místní akční skupiny v MSK byly podpořeny dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Naší MAS byla přislíbena dotace 342 tis. Kč na 
přípravu strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje.

Děkujeme kraji za ochotu pomoci rozvoji našeho 
venkova. 

(PP)

Podpořil nás Moravskoslezský kraj
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Velký zájem žadatelů provázela výzva MAS 
Pobeskydí Udržitelná a bezpečná doprava III., 
která probíhala do října 2019. 

Výzva byla zaměřena na budování nebo rekon-
strukcí chodníků podél vytížených komunikací a na 
podporu cyklistické infrastruktury v našem regio-
nu. Přestože došlo k navýšení celkové alokace 
výzvy bylo možné podpořit pouze pět projektů ze 
13 předložených žádostí. V příštích letech vzniknou 
nové cyklostezky v Ropici a v Třanovicích a budou 
vybudovány chodníky ve Vojkovicích, Fryčovicích 
a Bruzovicích.

(PŽ)

IROP – chodníky a cyklostezsky



Potřebujete nastartovat vaše podnikání, nebo 
už jste tak dobří a chtěli byste expandovat za 
hranice obce, kraje, republiky?

Právě v těchto otázkách vám může pomoci Morav-
skoslezské inovační centrum (MSIC), které bylo 
založeno za účelem podpory podnikání v našem 
kraji. Naší MAS je toto téma velice blízké a proto se 
o aktivity MSIC zajímáme a dokonce jsme se stali 
členy Start-up comunity, která sdružuje organiza-
ce našeho kraje věnující se podpoře podnikání. 
Jedním z velkých témat v oblasti podnikání jsou 
finance. Jak s nimi nakládat, kde je najít? Na tyto 

otázky by vám měla odpovědět konference 
„Finanční řízení jako nástroj a zdroj konkurenční 
výhody pro menší a středně velké firmy...“, která 
se uskuteční v září.

Více informací na www.financnikonference.cz
(PP)

Pomáháme rozvoji podnikání
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Dne 29.5.2020 byla uskutečněna první certifi-
kační komise pod záštitou MAS Pobeskydí, z. s. 
jakožto koordinátora regionální značky 
Beskydy – originální produkt. Tato komise 
přivítala 4 nové členy do základny certifikova-
ných výrobků naší regionální značky.

Prvním certifikovaným výrobcem byl pan Jiří Polá-
šek z Beskyd-Craft, který vyrábí ručně vyřezávané 
dřevěné loutky. Na loutky je použito zejména 
lipové dřevo, ze kterého se vyřezávají jednotlivé 
díly – ty jsou následně sestavovány a barveny. Pan 
Polášek Vás vezme zpět do dětského světa svou 
loutkou čerta Barnabáše, ježibabou Agátou a další-
mi výjimečnými loutkami.

Druhým certifikovaným uchazečem o regionální 
značku Beskydy je pan Klinkovský, z rodinného 
včelařství Klinkovšťí. Ten představil produkty svých 
pilných včel jako MED květový jarní, pastový, 
lipový, medovicový z lesa či vícedruhový. Rodina 
Klinkovských včelaří v tradičních úlech, které si 
sami vyrábí.

Novou certifikovanou výrobkyní se stala také paní 
Ing. Viera Kranz z Vlna Jadoli, před kterou se mají 
na pozoru všechna osrstěná zvířata, protože 
dokáže upříst vlnu téměř ze všeho. Ukázala nám 
rukavice z angoráka, vlnu z koňské srsti, nebo svetr 
z ovčí vlny, kterou ručně zpracovává na svém 
stavení.

Posledním certifikovaným výrobcem je Lukáš 
Halata z farmy Halata, který se zabývá chovem 
masného skotu a podporuje místní trh svými 
rodinnými masovými balíčky. Pokud si budete chtít 
dopřát maso, které pochází ze skotu, pasoucího se 
na beskydských pastvinách, určitě zavítejte do 
Metylovic pod Ondřejníkem na tuto farmu!

Všechny certifikované výrobce naleznete na 
http://www.regionalni-znacky.cz/beskydy/ nebo na 
Facebooku Beskydy – originální produkt, kde jsou 
zveřejněny aktuality z dění regionálních značek. 
Další certifikační komise bude uskutečněna v září 
2020. Pokud si myslíte, že zrovna Vy máte výrobek, 
službu, nebo zážitek spojený s krajem kopců, past-
vin a lidových tradic, rádi se s Vámi na podzim 
setkáme.

(ZZ) 

Certifikovaní výrobci Beskydy originální produkt
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Strategie rozvoje Pobeskydí je hlavním doku-
mentem určujícím směr, jakým se MAS bude v 
následujícím sedmiletém období ubírat. Jelikož 
jsme organizací, která funguje na komunitním 
principu, je tvorba strategie otevřena všem 
subjektům z Pobeskydí, ať už se jedná o zástup-
ce veřejného sektoru, podnikatelského, či 
neziskového.

V rámci příprav strategie budeme mít pracovní 
skupiny:

 • Odborná pracovní skupina Pomoc   
 potřebným se zaměřením na sociální   
 oblast, komunitní život a podporu rodin.  
 Facilitátor Krystyna Nováková.

 • Odborná pracovní skupina se zaměřením  
 na inovace na venkově, nové technologie,  
 podporu podnikání. Facilitátor Petr Piekar.
 

 • Odborná pracovní skupina Obce se   
 zaměřením na obce a svazky obcí (obecní  
 infrastruktura, občanská vybavenost,   
 bezpečnost dopravy, samospráva apod.)  
 Facilitátor Pavel Žiška.

 • Odborná pracovní skupina se zaměřením  
 na životní prostředí (zeleň, odpady, ener- 
 getika, voda, půda, ovzduší apod.)   
 Facilitátor Zuzana Zaoralová.

 • Odborná pracovní skupina Cestovní ruch  
 se zaměřením na cestovní ruch a cyklo-
 dopravu.  Facilitátor David Chovančík.

V případě vašeho zájmu zapojit se do jakékoliv 
pracovní skupiny se můžete obrátit na facilitátory 
jednotlivých pracovních skupin.

(PP)

Pracovní skupiny připravují „novou strategii“

Se smutkem oznamujeme, že nás navždy opustil 
jeden ze zakladatelů MAS Pobeskydí, dlouholetý 
předseda a ředitel a čestný člen MAS Pobeskydí 
Ing. Oto Onderek. 
Pan Onderek byl jedním ze strůjců přerodu Kapplova 
dvora na podnikatelské centrum, zakládal naši místní 
akční skupinu, ale také Národní síť místních akční skupin. 
Svou obětavou prací tak významně přispěl k rozvoji obcí 
v Pobeskydí.


