
ZPRAVODAJ
LEADER a místní akční skupiny po roce 2013

Dne 21. září 2011 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko 
„LEADER jako nástroj pro místní rozvoj“, ve kterém podporuje rozšíření metody 
LEADER jako osvědčeného nástroje rozvoje a posílení místních a regionálních mezisektorových partnerství s potřebnou standardizací 
procesů a partnerství a s vysokými požadavky na přidanou hodnotu, účelnost a účinnost jejich projektů. EHSV doporučuje pro 
využívání prostředků z jiných fondů EU zaměřených na oblast venkova právě partnerství na principech metody LEADER, které musí 
vždy vycházet odspodu (bottom-up approach). Přitom považuje za nutné překonat současné „odvětvové myšlení“ mezi Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova a strukturálními fondy a aplikovat společný přístup k místnímu rozvoji pro venkovské 
regiony kombinující finanční prostředky v rámci těchto fondů s použitím zjednodušeného postupu a bez jakékoli další byrokracie.
Výtah z dokumentu NS MAS ČR „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“
Z výše uvedené citace vyplývá, že metoda LEADER a místní akční skupiny budou mít i v novém plánovacím období EU 2014 – 2020 
své uplatnění. Již nyní se rozhoduje o tom, v jakém rozsahu toto uplatnění bude a jak významnou roli místní akční skupiny sehrají 
v dalším procesu rozvoje venkova. V Moravskoslezkém kraji pracujeme na tom, aby každá venkovská lokalita (obce do 25 000 obyvatel) 
se stala územím působnosti některé z místních akčních skupin, což je základním předpokladem pro rozšíření metody LEADER na 
další dotační programy finančně podporované EU. Je reálný předpoklad, že již brzy bude tento úkol splněn a že tak dosáhneme vyšší 
připravenosti na vstup do nového plánovacího období EU.

Ing. Oto Onderek, předseda programového výboru
Místní akční skupiny v Moravskoslezském kraji:

Název MAS Právní forma Počet obcí Rozloha v km2 Počet obyvatel

MAS Hlučínsko občanské sdružení 27 295 66 331

MAS Hrubý Jeseník občanské sdružení 12 301 28 936

MAS Nízký Jeseník, o.s. občanské sdružení 19 353 12 674

MAS Opavsko občanské sdružení 52 708 53 620

MAS Pobeskydí – z.s.p.o. zájmové sdružení práv. osob 53 853 90 226

MAS Regionu Poodří, o.s. občanské sdružení 23 320 36 738

Rozvoj Krnovska, o.p.s. obecně prospěšná spol. 24 530 17 304

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. obecně prospěšná spol. 14 414 18 027

Převzato z dokumentu NS MAS ČR „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“

Ve čtvrtek, dne 15. března 2012 se v Rumburku, v Domě kultury Střelnice, konala Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR. Na programu byla, kromě standardních kroků jako je zhodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 a příprava nového 
plánu práce a schválení rozpočtu na rok 2012, především diskuse o využití metody LEADER v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje. 
Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství ČR Ing. Pavel Sekáč a Ing. Josef Tabery, ministerstva pro místní rozvoj Jiří 
Vačkář, zástupci města Rumburku, Státního zemědělského investičního fondu, zástupci SPOV. Hovořilo se o možné přeměně NS 
MAS v profesní organizaci, která by se, mimo hájení zájmů svých členů, což je její hlavní náplní, angažovala také při hodnocení kvality 
činnosti jednotlivých MAS a to především při možné implementaci evropských programů do venkovského prostoru. Venkov, pokud jej 
chápeme jako území, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR 
mohou působit místní akční skupiny), zahrnuje v současné době cca 60 % populace a 95 % plochy ČR.

Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR
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Ve všech příspěvcích řečníků zazněl především pohled do budoucnosti a příprava na plánovací období EU 2014 – 2020. Nově vytvořený 
vyjednávací tým Národní sítě, podporovaný jejími členy, intenzivně diskutuje s odpovědnými ministerstvy a partnery z nevládních or-
ganizací a pracuje na podkladech, které definují možnosti uplatnění metody LEADER nejenom v oblasti budoucího Programu rozvoje 
venkova, ale také v ostatních připravovaných operačních programech. Cílem je, aby si venkov o projektech, které se mají na venkově 
realizovat, rozhodoval sám. Důraz je kladen na zajištění co nejvyššího možného stupně transparentnosti a patřičných kontrolních 
mechanismů, aby byla minimalizována rizika zneužití dotací, korupce a podvodů. NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER 
v České republice a sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS.
Mimo body programu předali zástupci výboru Národní sítě ocenění panu PhDr. Petru Sušankovi, který stál u zrodu NS MAS ČR, za 
dlouholetý přínos a výjimečnou angažovanost v uplatnění metody Leader v České republice. 

Za použití tiskové zprávy www.nsmascr.cz                   Věra Kratochvílová, manažerka MAS

Aktivitou projektu Zelené centrum v Třanovicích, jehož nositelem jsou Třanovice služby, o.p.s. a Místní akční skupina Pobeskydí je 
jedním z partnerů, bylo uspořádání konference Udržitelný rozvoj na venkově dne 23. února 2012 v sále obecního úřadu v Třanovicích. 
Velice bohatý program naplňovali jak zástupci akademické sféry se svými teoretickými pohledy na danou problematiku, tak zástupci 
místních samospráv s projekty realizovanými ve venkovském prostředí. Důležitou součástí bylo také vystoupení zástupce Národní 
sítě Místních akčních skupin ČR s informacemi o požadovaném směru finančního zajištění rozvoje venkova v létech 2014 - 2020 ve 
vazbě na nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy.

K obecně teoretickým otázkám řešení dané problematiky vystoupili:
Ing. Vladimír Baginský, ředitel Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., který se věnoval tématu efektivního 
využívání energií – energetické náročnosti budov, úsporám energií, úsporám v dopravě a dále zdrojům energií budoucnosti.
Ing. Jan Binek Ph.D., zástupce ředitele firmy GaREP spol. s r. o. hovořil o rozvoji venkova z  hlediska kompetencí, zejména 
o problémech rozvoje venkova a problematice kompetencí malých obcí. 
RNDr. David W. Novák, Ph.D., zastupující Ostravskou univerzitu, se zabýval problematikou udržitelného rozvoje venkovských 
společenství ve vztahu k dětem a mládeži, seniorům a přírodě.
Ing. Alois Chlebus, z Ministerstva zemědělství, územního odboru Ústředního pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ozřejmil smysl pozemkových úprav a představil i některé projekty realizující pozemkové úpravy.

O praktických zkušenostech hovořili:
Kamila Danihelková ze Sítě ekologických poraden seznámila účastníky konference s řadou doporučení, jak na zelené úřadování, 
tedy šetření v kancelářích a jak se vyznat ve značení výrobků.

Velmi zajímavou a pečlivě připravenou prezentaci realizovaných projektů přednesla starostka obce Skotnice paní Anna Mužná.
Paní Monika Žídková, představitelka občanského sdružení Rodinné centrum U Rosničky, prezentovala aktivity sdružení v  obci 
Malenovice, jež vyhrála soutěž Obec přátelská rodině.

Organizátorům akce patří uznání za skvěle připravenou konferenci, vyváženost a pestrost příspěvků k aktuální problematice 
udržitelného rozvoje na venkově.

         Věra Kratochvílová, manažerka MAS

Foto z konference na titulní straně

Konference Udržitelný rozvoj na venkově

Zleva Petr Sušanka, Kateřina Adamcová, František Winter Zasedání Valné hromady NS MAS ČR, Rumburk



Dne 25. listopadu 2011 byla vyhlášena Výzva č. 6 MAS Pobeskydí v rámci osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové 
strategie Programu rozvoje venkova ČR, a to pro Fichi č. 1 – Občanská vybavenost, Fichi č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání a Fichi 
č. 4 – Cestovní ruch. Ve dnech 28. listopadu až 16. prosince 2011 probíhal příjem žádostí o dotaci. Celkem jich bylo předloženo 28.

Po ukončení příjmu žádostí proběhla ze strany MAS Pobeskydí administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. Po úpravách 
projektů, které obsahovaly drobnější nedostatky vesměs formálního charakteru, bylo k hodnocení výběrovou komisí MAS Pobeskydí 
předloženo všech 28 projektů s požadavkem na dotace ve výši 18 831 317,- Kč, přičemž byly podpořeny projekty, jejichž celková výše 
dotace dosáhla částky 7 527 015,- Kč.

Samotný výběr projektů pro přiznání dotace probíhal dne 21. února 2012. Tentýž den se také uskutečnila veřejná prezentace projektů, 
které byly podány do Fiche č. 1. Prezentace projektů podaných do Fiche č. 3 a 4 se uskutečnila 7. února. Veřejná prezentace projektů 
spočívá v tom, že žadatelé, kteří se k tomu zavázali ve své žádosti o dotaci, prezentovali svůj projekt před členy komise a také před 
dalšími účastníky prezentace.

Z celkového počtu 28 projektů bylo navrženo k podpoře 10 projektů.

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci:

Úspěšné žádosti o dotaci byly dne 23. března 2012 zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu 
v Opavě (RO SZIF). Tímto okamžikem – zaregistrováním na RO SZIF v Opavě, mohou úspěšní žadatelé začít realizovat svůj projekt. 
Definitivní schválení doporučených projektů je v kompetenci SZIF a podpis dohody s úspěšnými žadateli se předpokládá v červenci 2012.
A my, touto cestou, úspěšných žadatelům gratulujeme a doufáme, že naše spolupráce přispěje k bezproblémové realizaci jejich projektů.

                 Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů

Průběh Výzvy č. 6 MAS Pobeskydí

Název	  žadatele Místo	  realizace	  
projektu Název	  projektu

Doporučená	  
výše	  dotace	  

v	  Kč

Počet	  
bodů

Fiche	  č.	  1	  Občanská	  vybavenost	  –	  žádosC	  vybrané	  k	  podpoře:
Obec	  Metylovice Metylovice Stavební	  úpravy	  v	  mateřské	  škole	  v	  Metylovicích 962	  244 23,31
Obec	  Vojkovice Vojkovice Stavební	  úpravy	  Mateřské	  školy	  Vojkovice	  č.	  17 884	  899 22,23

Obec	  Krásná Krásná Inovace	  hasičské	  zbrojnice	  -‐	  centra	  kulturního	  dění	  
obce	  Krásná 1	  489	  524 19,92

Obec	  Komorní	  Lhotka Komorní	  Lhotka Bezbariérový	  úřad 890	  940 19,85
Fiche	  č.	  1	  Občanská	  vybavenost	  –	  žádosC	  nevybrané	  k	  podpoře:

Obec	  Smilovice Smilovice Rekonstrukce	  kulturního	  a	  společenského	  zařízení 	  
obce	  Smilovice 0 19,54

Obec	  Dobrá Dobrá Rekonstrukce	  zahrady	  v	  MŠ	  Dobrá 0 19,15

Obec	  DobraUce DobraUce Výměna	  topné	  soustavy	  včetně	  kotlů	  v	  budově	  
Základní	  školy	  v	  DobraUcích 0 19,08

Obec	  Janovice Janovice Rekonstrukce	  a	  přístavba	  hasičské	  zbrojnice	  
v	  Janovicích	  -‐	  1.	  etapa 0 19,08

Obec	  Dolní	  Tošanovice Dolní	  Tošanovice Vybavení	  objektu	  TJ	  Dolní	  Tošanovice	  -‐	  III.	  etapa 0 18,46
Obec	  Bruzovice Bruzovice Rekonstrukce	  hasičské	  zbrojnice	  v	  obci	  Bruzovice 0 18,31
Obec	  Lučina Lučina Rekonstrukce	  hasičské	  zbrojnice	  v	  obci	  Lučina 0 17,62
Obec	  Těrlicko Těrlicko Obřadní	  síň	  obce	  Těrlicko 0 17,08

Obec	  Hukvaldy Hukvaldy Zajištění	  vybavení	  a	  zabezpečení	  sportovního	  
centra	  v	  areálu	  TJ	  Sokol	  Hukvaldy 0 16,85

Obec	  Horní	  Bludovice Horní	  Bludovice Stavební	  úpravy	  objektu	  Obecního	  úřadu	  v	  Horních	  
Bludovicích	  -‐	  2.	  etapa 0 12,54

Fiche	  č.	  3	  Rozvoj	  zemědělského	  podnikání	  –	  žádosC	  vybrané	  k	  podpoře:
Karel	  Poncza Komorní	  Lhotka Nákup	  zemědělské	  techniky 498	  000 20,42

Přemysl	  MoUčka Dolní	  
Domaslavice Nákup	  diskového	  podmítače 190	  000 18,83

Radim	  Bača Palkovice Nákup	  traktoru	  za	  účelem	  rozvoje	  ekologické	  
zemědělské	  farmy 540	  000 18,67

Fiche	  č.	  3	  Rozvoj	  zemědělského	  podnikání	  –	  žádosC	  nevybrané	  k	  podpoře:
Lenka	  Máchová Janovice Pořízení	  techniky	  na	  sklizeň	  píce 0 18,00

Karel	  Kuběnský Horní	  
Domaslavice Zakoupení	  strojů	  na	  přípravu	  půdy 0 17,42

RosUslav	  Hrabec Těrlicko Pořízení	  svinovacího	  lisu 0 16,67
Petr	  Foldyna Staříč Budování	  pastevního	  areálu 0 16,58
Anežka	  Herotová Pržno Modernizace	  zemědělské	  farmy 0 16,50
TOZOS	  spol.	  s	  r.o. Horní	  Tošanovice Mobilní	  technologie	  krmení	  pro	  chov	  skotu 0 16,17
Petr	  Mácha Janovice Pořízení	  obraceče	  píce 0 15,50
Ing.	  Oldřich	  Menšík	  
Ph.D.

Kunčice	  pod	  
Ondřejníkem Nákup	  stroje	  v	  rámci	  projektu	  produkce	  biomléka 0 15,42

Fiche	  č.	  4	  Cestovní	  ruch	  –	  žádosC	  vybrané	  k	  podpoře:

Slavomír	  Žilinský Dolní	  
Domaslavice Hiporestaurace	  s	  ubytováním 1	  200	  000 21,25

T	  E	  R	  M	  O	  	  
Frýdlant	  n.O.	  	  s.r.o.

Frýdlant	  
nad	  Ostravicí Vybavení	  posilovny	  sportovního	  centra	  Giff	  Aréna 476	  308 20,33

Ski	  areál	  Řeka	  s.r.o. Řeka Dovybavení	  Ski	  Areálu	  Řeka 395	  100 17,58



Počet proplacených projektů včetně výše dotace
na území obcí MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011

Kancelář:
Místní akční skupina Pobeskydí - z.s.p.o.
Třanovice čp. 1
739 53

e-mail: mas@pobeskydi.cz
tel.: +420 558 431 068
www.pobeskydi.cz
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


