
né strategie rozvoje území 

(např. Olomoucko). Druhý 

vyjmenovaný je určen 

pro MAS. K němu nás če-

ká dlouhá cesta. Na jaře 

proběhne proces standar-

dizace MAS (cílem je sjed-

nocení kvality MAS). Ná-

sledně budou posuzovány 

naše strategie a teprve pak 

budou MAS moci žádat 

o alokace ve vybraných 

programech např. pro-

gram rozvoje venkova, 

integrovaný regionální OP 

či OP zaměstnanost (vše je 

v jednání).  

Nové programové období 

je za dveřmi. Přípravy se 

výrazně zpožďují. Stěžejní 

nařízení EU byla schvále-

na koncem minulého 

roku. Naše vláda snad na 

jaře bude schvalovat zá-

kladní rámcový doku-

ment, tzv. dohodu o part-

nerství, která bude před-

kládaná Evropské komisi 

(EK). Následovat budou 

operační programy (OP) a 

program rozvoje venkova. 

Nyní probíhají konzultace 

s EK.  Schválení těchto 

dokumentů se očekává 

koncem roku. První výzvy 

do programů budou vy-

hlášeny nejdříve v druhé 

polovině roku 2015. 

Část dotací v programech 

bude alokována pro inte-

grované nástroje: Integro-

vaná teritoriální investice 

(pro aglomerace, u nás 

Ostravskou), Komunitně 

vedený místní rozvoj 

(navazuje na tradiční 

LEADER na venkově) 

a projednávány nástroje 

určené pro velká města 

a jejich zázemí Integrova-

Dne 2. ledna 2014 byla 

vyhlášena poslední výzva 

MAS Pobeskydí v  tomto 

programovém období. 

Celková předpokládaná 

alokace na výzvu činí 

1 926 tis. Kč. Konečná alo-

kace bude stanovena v den 

výběru žádostí a bude na-

výšena o případné další 

uspořené prostředky.  

Žádosti o dotaci budou 

přijímány do Fiche č. 1—

Občanská vybavenost a do 

Fiche č. 3—Rozvoj země-

dělského podnikání, a to v 

termínu od 16. do 23. led-

na 2014.  

Veškeré informace k výzvě 

naleznete na našich webo-

vých stránkách 

www.pobeskydi.cz. 

O přípravě nového programového 

období EU 2014—2020  
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Poslední výzva č. 10 MAS Pobeskydí 

v LEADERu 2007—2013 

Zpravodaj 
Místní akční skupiny Pobeskydí—zájmového sdružení právnických 

8. číslo 

zima/2014 

neprodejné 

 

PF 2014 

„V novém roce 

Všem členům MAS, 

žadatelům  

a přátelům přeje-

me hodně pracov-

ních i osobních  

úspěchů.“  

Zpravodaj MAS Pobeskydí evidenční číslo MK ČR E 19895 • Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických 

osob,  sídlo: 739 53 Třanovice čp. 1, IČ: 71212612, e-mail:mas@pobeskydi.cz • toto číslo vychází elektornicky dne 4. 1. 2014 • 

http://www.pobeskydi.cz/


S t r á n k a  2  

"Člověk přišel 

na svět proto, 

aby tady byl, 

pracoval a žil. 

Jen moudrý se 

snaží náš svět 

postrčit dál, 

posunout výš. 

A jen vůl mu 

v tom brání." 

Jan Werich 

  

Nová houpačka 

na dětském hřiš-

ti MŠ Kunčice p. 

Ondřejníkem 

Integrovaná strategie 

Představení projektu z LEADERu 

Zrealizované projekty 

V roce 2013 bylo úspěšně 

ukončeno a proplaceno 

celkem 12 projektů, je-

jichž celková dotace čini-

la 9 724 098 Kč. Jednalo 

se o různorodé projekty 

jak z oblasti občanské 

vybavenosti, tak z oblasti 

zemědělského podnikání 

či cestovního ruchu. 8 

projektů bylo zrealizová-

no obcemi a 4 projekty 

podnikatelskými subjek-

ty.  

Díky těmto dotacím se 

vybudoval se nový chod-

ník v obci Horní Bludovi-

ce, v obci Komorní Lhot-

ka se obecní úřad stal 

bezbariérovým či si ze-

mědělský podnikatel po-

řídil novou a tolik potřeb-

nou zemědělskou techni-

ku.  

Úspěšní žadatelé urazili 

dlouho cestu k tomu, aby 

završili celé své počínání. 

Na začátku museli zvlád-

nou bezchybné podání 

žádosti o dotaci. Poté ná-

sledovala prezentace je-

jich žádosti před členy 

výběrové komise. Rovněž 

se museli poprat s nástra-

hami veřejných zakázek. 

Dále zrealizovat projekt 

tak, aby byly naplněny 

všechny podmínky pro 

přidělení dotace. Odmě-

nou jim je právě propla-

cení dotace a radost z to-

ho, že vše úspěšně zvládli.  

Vzdělávání bude založe-

no na montessori princi-

pech. Tato výuka je vel-

mi pestrá. Pro děti 

do 3 let se jedná např. 

o nácvik praktických 

dovedností (zavázání 

tkaniček u bot, poznává-

ní a praktická aplikace 

barev, tvarů, vůní, abs-

Předmětem projektu 

„Zavedení inovačních 

přístupů pro předškolní 

a mimoškolní vzdělává-

ní“ bylo pořízení vzdělá-

vacích pomůcek pro 

vzdělávání dětí před-

školního a mladšího 

školního věku v obci 

Pražmo a blízkém okolí. 

traktního a smyslového 

myšlení atd.). Pro děti 

docházející do MŠ zde 

bude prováděn nácvik 

dovedností z oblasti ma-

tematiky, českého jazy-

ka, smyslová výuka, pří-

rodní vědy apod. Výdaje 

činily  335 tis. Kč,  z toho 

dotace 236 tis. Kč. 

území. Prvním úkolem 

bude obnovení a doplně-

ní pracovních skupin 

(společnost, hospodář-

ství, životní prostředí a 

infrastruktura).  Uvítá-

me další zájemce. 

Současně se setkáními 

pracovních skupin bu-

dou na jaře probíhat 

v území Pobeskydí  ve-

řejná projednání, po-

stupně analytické a stra-

tegické části strategie. 

Celá práce nad strategií 

bude završena na pod-

zim jejím schválením na 

valné hromadě. Násled-

ně zastupitelstva obcí ji 

musí vzít na vědomí. 

Více na stránkách MAS. 

Nové programové obdo-

bí již formálně začalo.  

Termín předložení stra-

tegií MAS k posouzení 

na MMR se blíží. Z toho 

důvodu i bez existence 

metodiky pro tvorbu 

strategií se musíme pus-

tit do práce a obnovit 

práce na tomto stěžej-

ním dokumentu našeho 

Puzzle listy 

http://www.pobeskydi.cz/strategie-2014-2020/


Rozdělené dotace v roce 2013 

S t r á n k a  3  

Během roku 2013 byly  vy-

hlášeny dvě výzvy, a to vý-

zva č. 8 a č. 9. Ve výzvě č. 8, 

která byla vyhlášena na za-

čátku ledna 2013 byly 

rozděleny dotace 

ve výši 6 900 984 Kč. 

Díky této dotaci mohlo 

být podpořeno 12 pro-

jektů, z nichž 3 projek-

ty jsou již zdárně ukon-

čeny a proplaceny. 

V této výzvě byly pod-

pořeny projekty v rámci 

Fiche č. 1 - Občanská vyba-

venost, Fiche č. 3 - Rozvoj 

zemědělského podnikání a 

Fiche č. 4 - Cestovní ruch. 

Výzva č. 9 byla vyhlášena 

na začátku dubna 2013. 

K podpoře bylo vybráno 11 

projektů. Všechny podpoře-

né projekty jsou ve fázi rea-

lizace, jejich dokončení se 

přepokládá v roce 2014. Při-

dělená dotace těmto projek-

tům činila cca 7 mil. Kč. V 

této výzvě bylo možné podat 

projekty do Fiche č. 2 - Kul-

turní dědictví a tradice a do 

Fiche č. 5 - Životní prostředí 

a infrastruktura. 

daného v 10. výzvě naší 

MAS.  Nejde pouze o zába-

vu, ale poutavý název pro-

jektu zaujme i občany, kteří 

si takto zapamatují nejen 

název, ale  i projekt a reali-

zátora. Názvy projektů by 

neměly být jenom výstižné, 

ale nebojte se použít trochu 

poezie a milého humoru. 

Rozvoj venkova potřebuje 

nejen systematickou a pocti-

vou práci, ale i trochu krea-

tivity a hravosti, abychom se 

s toho nezbláznili. 

Proto se inspirujeme soutě-

ží, která probíhá na Prajzké 

(MAS Hlučínsko) a vyhlašu-

jeme obdobnou soutěž o 

nejhezčí název projektu po-

Můžete se inspirovat názvy 

projektů z  Prajzské: 

„Protančíme společně stře-

více“, „Andělská hudba ať 

zní“, „Zasejem i bez orby“ 

 

i jednotlivých zájmových 

skupin. Důraz je rovněž kla-

dem na rovnoměrné rozmís-

tění zastoupení v území a v 

různých oblastech lidské 

činnosti.  

V současné době nemáme 

členy z řad organizací zabý-

vajícími se sociálními služ-

bami či turismem. V menší 

míře jsou rovněž zastoupeny 

církevní  a vzdělávací orga-

nizace nebo zájmové spolky. 

Z toho důvodu hledáme no-

vé aktivní členy, kteří by byli 

ochotni se zapojit do rozvoje 

našeho území.  Základní 

podmínkou je činnost v úze-

mí. Více na webu. 

Naše místní akční skupina 

vznikla v roce 2004 jako 

zájmové sdružení 12 členů. 

V současné době máme 19 

členů z toho 8 zastupujících 

veřejný sektor, 6 neziskový 

a 5 podnikatelský. Důleži-

tým aspektem je  vyrovnané 

zastoupení veřejného (max. 

49%) a neveřejného sektoru 

Prezentace žadatelů 

Dobrých členů je jako šafránu 

Nejhezčí název projektu 

C o  n á s  č e k á :  

 Výběr projektů 

ve výzvě č. 10 

(únor/2014) 

 Valná hromada 

MAS Pobeskydí

(zima/jaro 2014) 

 10. výročí vzniku 

naší MAS

(březen/2014) 

 Standardizace 

MAS pro nové 

programové obdo-

bí EU 14-20 

(červen/2014) 

 Příprava strategie  

Pobeskydí 2020 

(jaro/2014) 

 Veřejná projedná-

ní strategie 

(jaro/2014) 

http://www.pobeskydi.cz/


Nejvyšším orgánem MAS Pobeskydí je valná hromada 

tvořena zástupci všech členů MAS Pobeskydí. Výkonný 

orgánem je programový výbor je tvořen 5 členy: paní 

místopředsedkyni Ing. Danou Novákovou, členy Ing. 

Jaroslavem Votýpkou,  Ing. Milanem Valečkem, Pe-

trem Blokšou a odstupujícím předsedou Ing. Oto On-

derkem.  

Dalšími významnými orgány MAS jsou 3členná kont-

rolní komise, výběrová komise, která hodnotí a vybírá 

projekty k realizaci v rámci výzev MAS Pobeskydí. Ne-

postradatelnými, ale bohužel často podceňovanými 

orgány jsou pracovní skupiny, které jsou tvořeny širo-

kým spektrem různorodých dobrovolníků a to nejen 

z řad členů MAS, ale i široké veřejnosti. Tyto orgány se 

podílejí na přípravě integrované strategie rozvoje Pobe-

skydí, navrhují její cíle a priority a v neposlední řadě 

mají možnost aktivně iniciovat přípravu a realizaci pro-

jektů, které budou přínosem pro území.  

Nepostradatelnou součást MAS tvoří jeho zaměstnanci. 

S přípravou a realizací projektů Vám pomůže  Aneta 

Struhalová.  Administraci „programu LEADER“ se vě-

nuje paní Věra Kratochvílová. A od nového roku o bez-

problémové plnění úkolů dbá Krystyna Nováková. 

Existence MAS Pobeskydí by nedávala smysl bez celé 

řady dalších lidiček, kteří nás podporují (nejen finanč-

ně), pomáhají a realizují s námi naše cíle. Děkujeme. 

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je na-

vázání spolupráce mezi podnikatelskými, nezisko-

vými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a 

které mají zájem na jeho harmonickém vývoji. Výra-

zem jejich úsilí je založení místní akční skupiny – 

organizace, jejímž hlavním posláním je mnoho-

stranná podpora udržitelného rozvoje venkova. 

U nás v Pobeskydí se touto cestou vydalo 

12 organizací a v březnu 2004 založili jednu 

z prvních místních akčních skupin v České republi-

ce. V současné době máme 19 členů a celou řadu 

„přátel MAS“, kteří nám pomáhají realizovat naše 

cíle a poslání. Území působnosti naší MAS se roz-

kládá na území 55 obcí v malebné krajině pod Lysou 

horou v sousedství měst Frýdek-Místek, Havířov, 

Třinec. 

Působíme na území obcí: Albrechtice, Baška, Bílá, 

Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, 

Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, 

Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, 

Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, 

Hukvaldy, Chotěbuz, Janovice, Komorní Lhotka, 

Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice 

pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Me-

tylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, 

Palkovice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raško-

vice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves 

nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, 

Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Voj-

kovice, Vyšní Lhoty a Žermanice.  

Naši členskou základnu tvoří: Zájmové sdružení 

Frýdlantsko-Beskydy, TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., 

ZO ČSOP Kunčice, Sdružení obcí povodí Stonávky, 

Třanovice služby, o.p.s., TOZOS spol. s r.o., Sdruže-

ní obcí povodí Morávky, Spolstav Konstrukt s.r.o., 

Družstvo Raškovice, Mikroregion Žermanické a Těr-

lické přehrady, AGRO - Dominik spol. s r.o., LUS-

TON o.p.s., Mateřské a rodinné centrum Bambulín, 

ŠOV Třanovice, o.p.s., Sdružení měst a obcí povodí 

Ondřejnice, Sportovní klub Metylovice, o.s., Spor-

tovní klub Pržno, o.s., Zemědělská společnost s.r.o., 

Římskokatolická farnost Dobratice. 

Další informace naleznete na www.pobeskydi.cz 

739 53 Třanovice čp. 1 

+420 558 431 068 

mas@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  

Místní akční skupina Pobeskydí 

- zájmové sdružení právnických osob 

Lidé v MAS Pobeskydí 

http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi
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