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Roztočíme
Vaše nápady!

Strategie MAS byla rozšířena o opatření 
„Intravilány a veřejná prostranství“, prostřed-
nictvím, kterého budeme moci přijímat projek-
ty zaměřené na revitalizaci funkčních ploch 
a prvků sídelní zeleně a projekty zaměřující se 
na veřejně přístupnou zeleň v zastavěném či 
zastavitelném území obcí. 

Opatření se zaměřuje na zakládání a obnovu ploch 
a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního 
stavu výsadbou stromů (liniové, skupinové, solitér-
ní) a keřů, ošetřením stromů, založením či obno-
vou zatravněných ploch a funkčním propojováním 
přírodních ploch a prvků. 
Podporovány budou takové projekty, které pove-
dou ke zvýšení nejen estetické, ale zejména funkč-
ní hodnoty sídelní zeleně, jako stěžejní součástí 
veřejných prostranství a intravilánu. V rámci opat-
ření je možná i podpora doplňkových prvků (mobi-

liáře, pěšiny, vodní prvky, ptačí budky, broukoviště, 
informační cedule apod.). Bližší podmínky nalezne-
te v pravidlech operačního programu a následně 
ve výzvě, kterou plánujeme vyhlásit na podzim 
2018. Alokace na toto opatření činí 10 mil. Kč.

Ozeleníme obce v Pobeskydí?

Vážení přátelé venkova,

spolu s létem do Pobeskydí přichází i nové číslo zpravodaje s infor-
macemi o dění v naší místní akční skupině. Dovolte nám, abychom 
Vás informovali, co se během první poloviny roku 2018 v naší místní 
akční skupině událo, co nás inspirovalo a co je před námi. Rádi 
bychom Vás také informovali, že naše kancelář v Třanovicích je stále 
otevřena pro konzultaci nejrůznějších nápadů a projektových 
záměrů. Těšíme se na další spolupráci a přejme příjemně strávené 
léto! 

Dne 22. 5. 2018 se rozrostla členská základna MAS 
Pobeskydí o nové členy z řad zemědělských podni-
katelů (Přemysl Motička a Karel Poncza) a škol 

(Základní škola v Dobraticích). Novým i stávajícím 
členům děkujeme za přízeň a těšíme se na společ-
nou práci. 

Členská základna se rozšířila



V rámci výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova bylo na MAS přijato celkem 63 žádostí o dotaci na 
projekty z oblasti zemědělství, zpracování zemědělských produktů, drobného podnikání a lesnic-
tví. I přes poměrně nízkou finanční alokaci se v této výzvě vybralo celkem 42 projektů k realizaci.

Jaké projekty byly vybrány k realizaci?

  2 projekty na modernizaci zemědělských objektů

  16 projektů na pořízení moderních zemědělských strojů a technologií

  2 projekty na zpracování masa

  1 projekt na zpracování brambor

  1 projekt na výrobu krmných šrotů

  1 projekt na výrobu cideru

  1 projekt na výrobu pálenky

  1 projekt na pražení kávy

  6 projektů na pořízení nových technologií (strojírenství, služby, adm. činnosti)

  1 projekt na výrobu piva

  1 projekt na rozvoj webového portálu

  1 projekt na pečení chleba

  3 projekty na pořízení dodávkových automobilů 

  1 projekt na pořízení stavebního stroje

  1 projekt na pořízení welness příslušenství

  3 projekty na pořízení lesnických strojů
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Podnikatelé, zemědělci a lesníci byli
ve 2. výzvě PRV aktivní
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Na konci roku 2017 MAS Pobeskydí vyhlásila svou již 4. výzvu v OP IROP, tentokrát zaměřenou na 
budování nebo rekonstrukcí chodníků a cyklostezek. K poslednímu březnovému dni, kdy byl 
ukončen příjem projektů, obce z Pobeskydí podaly celkem 8 žádostí o podporu s požadovanou 
dotací překračující 24 mil. Kč.

Přehled projektů předložených do 4. výzvy

Chodníky a cyklostezky, aneb zvyšujeme
bezpečnost dopravy v Pobeskydí

4 750 000,00 Kč

2 792 317,04 Kč

492 784,47 Kč

3 141 299,02 Kč

4 723 558,07 Kč

4 238 004,07 Kč

2 130 281,91 Kč

2 390 062,47 Kč

Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty
Ropice - Nebory

Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou 

Výstavba komunikace pro pěší od autobusové zastávky
restaurace Tomis v obci Palkovice

Rozšíření chodníků v obci Lučina _ 2 etapa 

Chodníky v obci Bruzovice - III. etapa

Úprava centra obce Soběšovice

Bezpečnost dopravy obce Hnojník

Rekonstrukce chodníku a veřejné osvětlení nádraží
v Dobré, č. p. 2287, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku

Žadatel (obec) Název projektu Požadovaná
dotace

Ropice

Palkovice

Palkovice

Lučina

Bruzovice

Soběšovice

Hnojník

Dobrá

To, že proutek se má ohýbat, dokud je mladý, 
známe asi všichni, a proto jsme se na MAS 
rozhodli, že v rámci spolupráce členů Celostát-
ní sítě pro venkov zpestříme výuku studentům 
zemědělských oborů na Albrechtově střední 
škole v Českém Těšíně. 

Na konci školního roku měli studenti možnost 
dozvědět se o činnostech místních akčních skupin 
a možnostech podpory z Programu rozvoje 
venkova. Na podzim se budeme studenty snažit 
motivovat na příkladech úspěšné realizovaných 
projektů z Programu rozvoje venkova přímo 
v terénu. 

Spolupracujeme
s Albrechtovou střední školou 
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Na její vlídné tváři se rýsuje jemný úsměv. Má 
přimhouřené oči a odpočívá ve svém oblíbe-
ném křesle. Působí tak spokojeně. Komu by 
přišlo na mysl, že právě tato osůbka nedávno 
překonala tolik překážek, které ji život postavil 
do cesty. 

A to už vůbec nemluvě o její nejbližší rodině. Ta totiž 
s láskou, odvahou a odhodláním vyšla naproti nové 
a nelehké životní zkušenosti. Jejich babička ještě done-
dávna žila samostatně ve svém bytě. Ačkoliv ji už jistou 
dobu doprovázela Alzheimerova choroba, s občasnou 
pomocí rodiny vše zvládala vlastními silami. Pak nastal 
zlom. Objevily se vážné zdravotní problémy a musela 
být hospitalizovaná. Bylo jisté, že po propuštění 
z nemocnice se už nebude moci vrátit do svého bytu 
a bude potřebovat celodenní pomoc druhé osoby. 
Její nejbližší se tak znenadání ocitli před velkou výzvou. 
Jak péči zorganizujeme? Zvládneme to? Co vše k tomu 
budeme potřebovat? Jak skloubíme péči se zaměstná-
ním? Pomůže nám někdo? Nejistota a obavy z nezná-
ma. Na druhé straně však láskyplný vztah k babičce, 
vděčnost za její celoživotní starostlivost a obětavost 
přiměly rodinu k rozhodnutí zhostit se péče.
Na začátku to byla velká neznáma, bylo toho potřeba 
hodně obstarat a „naučit se v tom chodit“. Rodina v tom 
však nezůstala sama. Rozhodla se využít bezplatnou 
nabídku projektu Slezské diakonie s názvem Podpora 
pečujících osob v Pobeskydí a obrátila se s prosbou 
o pomoc na náš tým.
Zanedlouho jsme se tak s rodinou a jejich babičkou 
setkali osobně. Navštívili jsme je v jejich domě a blíže se 
seznámili s jejich situací. V návaznosti na jejich potřeby 
jsme pak poskytli potřebnou podporu. Nejdříve rodina 
využila pomoc se zařízením příspěvků, nechala si 
poradit, jakými pomůckami babičce vhodně vybavit byt 
a ocenila také možnost si bezplatně zapůjčit elektrickou 
polohovací postel. Kromě toho ji naše zdravotní sestra 
zaučila, jak aplikovat předepsané injekce a konzultovala 
s ní zdravotní obtíže babičky. Terénní pracovnice zase 
pečujícím poskytly zácvik, jak správně používat kompen-
zační pomůcky či jak babičce vhodně dopomoci 
s přemísťováním se po bytě apod. Mimoto rodina velmi 
uvítala, že v rámci projektu mohla využít zastoupení 
v péči. Všichni rodinní příbuzní jsou totiž zaměstnaní 
a nedařilo se jim sehnat žádnou sociální službu, která by 
měla volnou kapacitu a mohla by okamžitě začít babičce 
zajišťovat dopomoc v době, kdy jsou její blízcí v práci. 
Naše terénní pracovnice tak zajistily dohled po nezbytně 
nutnou dobu a po čase je pak již vystřídaly asistentky 
služby osobní asistence. Tímto však námi poskytovaná 
podpora neskončila.

Rodina se může účastnit tematických workshopů vede-
ných různými odborníky (psychologem, fyzioterapeu-
tem, či odborníkem na oblast demence) nebo docházet 
na svépomocné skupiny. Ty jsou místem setkávání se 
pečujících osob s cílem vzájemně se podpořit, předat 
zkušenosti a zjistit, že v podobné situaci nejsou sami. 
Zkušenost této rodiny zdaleka není jedinou, se kterou 
jsme se za dobu fungování projektu již setkali. Každá 
pečující osoba, která využila podpory projektu, nás 
obohatila svým osobním příběhem. A ačkoliv je možné 
najít společné rysy těchto příběhů, každý je nakonec jiný. 
Troufám si tak tvrdit, že přínos projektu není pouze 
jednostranný, ale profitují z něho všichni zúčastněni. 
Soudím tak nejen podle pozitivních zpětných vazeb, 
kterých se nám dostává od pečujících, ale také podle 
postřehů členů našeho týmu.
„Když se zamyslím, čím mě práce v projektu obohatila 
nebo co mi přinesla, tak musím říct, že mě naučila 
pokory a úcty vůči stáří. Když jsem odjížděla z poslední 
služby u jedné rodiny, řekli mi, že jsme do jejich života 
přinesli světlo“, vypráví terénní pracovnice a dále pokra-
čuje: „Náplní projektu je pomoc pečujícím v Pobeskydí. 
To mluví za vše. Pomoc bychom měli brát jako samo-
zřejmost v životě, ale bohužel není tomu tak vždy 
v dnešní společnosti. Náš projekt tuto pomoc předurču-
je, což je moc fajn. Pečující jsou vždy překvapeni, že 
pomoc je bezplatná, a že jsme ochotni jim pomoci 
v jejich aktuální nelehké situaci. Do osobního života mi 
projekt přináší dobrý pocit z pomoci druhým v jejich 
nouzi, pár báječných opravdových přátel z kruhu projek-
tového týmu a chuť víc a víc pomáhat.“ Naše zdravotní 
sestra ji doplňuje slovy: „Projekt samotný je pro osoby 
pečující o blízkého člověka dle mého názoru velkým 
přínosem. Zejména ve chvílích, kdy pečující není na tuto 
náhlou změnu připraven, a k běžným starostem 
normálního života přibývají starosti o člena rodiny, jež 
potřebuje celodenní péči. Najednou je třeba vyřídit 
úřady, lékaře a není nikdo, kdo by pečující osobu 
v domácnosti, byť jen na chvíli, zastoupil a poskytl 
potřebnou pomoc a podporu. Projekt je v každém 
případě velkým přínosem pro ekonomicky aktivní 
populaci, které do života významným způsobem 
zasáhla nemoc či jiné postižení blízké osoby. 
Z mého pohledu má projekt velkou budoucnost 
a potenciál. Jsem ráda, že jsem jeho součástí.“ 
Osobně jsem přesvědčena, že za tuto poslední 
větu by se podepsali všichni pracovníci projektu.

     Za realizační tým projektu Magda Walach

Když máte tu čest a výsadu pečovat … 
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Tohle není název nové pobeskydské pohádky, 
ale příklad konkrétní spolupráce dvou podni-
katelů zapojených do aktivit naší místní akční 
skupiny. 

V první výzvě Programu rozvoje venkova byl mezi 
podpořené žadatele vybrán pan Vladimír Porvis ze 
Stříteže, který díky dotaci pořídil profesionální 
promítačku s plátnem a ozvučením k projekci 
filmů. Když se tuto informaci dozvěděl, rovněž 
podpořený zemědělec, pan Přemysl Motička 
z EkoFarmy Horní Domaslavice, neváhal pana 
Porvise oslovit s možností uspořádat projekci pro 
děti. Pan Porvis nebyl proti, a tak vznikla první 
zkušební projekce animované pohádky se země-
dělskou tématikou (jak jinak, pozn. autora) 
v atraktivním prostředí zemědělského stavení. 
Věříme, že tato spolupráce nebyla poslední a že 

i další místní podnikatelé navážou podobnou 
spolupráci. 

Kterak pan podnikatel s panem zemědělcem
spolupracovati začali

V červnu začala realizace projektu Příměstské 
tábory v Pobeskydí. Projekt je realizován 
přímo místní akční skupinou a byl iniciován 
členy MAS. 

V letošním roce budou v Pobeskydí realizovány 
příměstské tábory (11 turnusů) v Dobraticích, 
Hukvaldech, Kozlovicích, Těrlicku a Vělopolí. 
Účelem projektu je zajistit hlídání dětí pro pracující 
rodiče či rodiče hledající si práci. V jednotlivých 

místech je zajištěno bezplatné hlídání dětí se 
zajímavým programem (rodiče platí pouze jídlo, 
výlety a další výdaje, které přímo nesouvisí s hlídá-
ním). Program letošních táborů je ve znamení 
sportu a pohybu. Děti si vyzkouší různé sporty od 
fotbalu, jezdectví, florbalu po golf či box. Hlídaní 
dětí je zajištěno pedagogy a členy místních spolků 
se zkušenostmi s prací s dětmi. Našim cílem je 
podpořit alespoň 75 rodin a alespoň jeden týden 
o prázdninách nabídnout hlídání 90 dětí.

Příměstské tábory v Pobeskydí startují
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Letošní ročník LeaderFESTu se konal v Rožnově 
pod Radhoštěm pod organizací MAS Rožnov-
sko. Festivalu se během tří dnů zúčastnilo 443 
zaregistrovaných návštěvníků z Česka, Sloven-
ska a Polska, kteří si vyslechli 36 inspirativních 
prezentací z oblasti rozvoje sociálního, ekono-
mického a environmentálního, z oblasti 
spolupráce na venkově, SMART technologií 
a budoucnosti venkova a komunitního místní-
ho rozvoje v ČR a v okolních zemích. 

Nad rámec prezentací měli účastníci k dispozici 
exkurze, farmářské trhy a kulturní program. Festi-
val LeaderFEST v roce 2018 potvrdil svůj význam 
pro rozvoj LEADER/CLLD v České republice 
a otevřel širší diskusi o důležitých tématech pro 
budoucnost kvality života na venkově. Jednotlivé 
prezentace ze semináře můžete zhlédnout na 
http://nsmascr.cz/leaderfest-2018/

Co je to metoda LEADER?

Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná 
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
(Liaison Entre Actions Développement de l´Écono-
mie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkov-
skou ekonomiku). 

Základními principy metody LEADER jsou přístup 
„zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukro-
mých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, 
integrované a vícesektorové akce, inovativnost 
v řešení problémů venkovských regionů, síťování 
a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolu-
práce v rámci společných projektů místních 
akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Zdroj: dotaceeu.cz

LeaderFEST 2018 aneb učíme se navzájem

V únoru 2018 byla vyhlášena ministerstvem 
školství výzva šablony II 02_18_063. Novinkou 
této výzvy je rozšíření okruhu oprávněných 
žadatelů o umělecké školy, školní družiny 
a kluby a další školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání. 

Minimální výše výdajů na projekt je 100 tis. Kč 
a maximální výše pro MŠ a ZŠ 300 tis. + 2,5 tis. Kč 
na dítě/žáka. ZUŠ a školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání může maximálně žádat o 100 tis. Kč 
+ 1,8 tis. Kč na žáka/účastníka. Tradičně mezi 

šablonami naleznete personální podporu, další 
vzdělávání pedagogů, pomoc žákům ohroženým 
školním neúspěchem, vzájemnou výměnu zkuše-
nosti mezi pedagogy a tandemové vzdělávání. 
Nově jsou podporovány projektové dny ve škole 
i mimo školu, IT podpora výuky s možnosti nákupu 
mobilních elektronických zařízení, zapojení do 
výuky odborníku z praxe a zájmové kluby dle 
potřeb škol a zájmu žáků. MAS Pobeskydí (konkrét-
ně Mgr. Silvie Lišková) poskytuje bezplatnou meto-
dickou podporu pro území 43 obcí Pobeskydí.

Šablony II nejen pro školy a školky


