
mil. Kč a bylo podpořeno 

140 projektů.  Za tyto 

úspěchy vděčíme mezi 

jinými prvnímu manaže-

rovi MAS panu Karlu Ba-

ronovi a dlouholetému 

předsedovi Ing. Oto On-

derkovi, kterého v únoru t. 

r. vystřídala ve funkci Ing. 

Dana Nováková. Více na 

webu. 

Koncem března naše míst-

ní akční skupina oslavila 

10. výročí svého vzniku.  

Původní členskou základ-

nu tvořilo 12 organizací 

působících na území 4 

mikroregionů tj.: svazků 

obcí povodí Stonávky, po-

vodí Morávky, Frýdlant-

sko-Beskydy a Žermanické 

a Těrlické přehrady. Od 

roku 2007 jsme působnost 

postupně  rozšířili o mik-

roregion obcí a měst povo-

dí Ondřejnice,  a o obce 

Horní Suchá, Chotěbuz,  

Staré Město a Stonava. 

Ke dni výročí jsme působi-

li v 55 obcích s cca 95 tis.  

obyvateli a měli  jsme 19 

členů. Velkým úspěchem 

byla účast ve všech do-

stupných dotačních titu-

lech typu LEADER: od 

českého LEADER ČR 

(2004-2006) přes LEA-

DER+ spolufinancovaný z 

evropských fondů až po 

aktuálně končící LEADER 

v Programu rozvoje ven-

kova ČR na období 2007-

2013. Za celou existenci 

MAS se nám povedlo při-

nést do regionu cca 115 

Zástupci většiny místních 

akčních skupin z ČR se 

sešli 13. března t. r. 

na valné hromadě Národ-

ní sítě místních akčních 

skupin České republiky 

v Týnci nad Sázavou. Jed-

nání se zúčastnili mezi 

jinými ministr zemědělství  

Marian Jurečka,  předseda 

SPOV Eduard Kavala, rek-

tor  České zemědělské uni-

verzity Jiří Balík a další 

významní zástupci veřejné 

správy a rozvoje venkova. 

Valná hromada schválila 

hospodaření a účetní zá-

věrku za rok 2013, přijala 

nové stanovy. Bylo pode-

psáno memorandum o 

spolupráci s Českou země-

dělskou univerzitou. R. 

Sršeň, prezident Evropské 

asociace LEADER pro roz-

voj venkova představil 

činnost této asociace. Ví-

ce na www.nsmascr.cz 

10. výročí MAS Pobeskydí 

U v n i t ř  t o h o t o  

v y d á n í :  

Zrealizované 

projekty 

2 

Integrovaná 

strategie 

2 

Moje vesnice … 

za 10 let 

2 

Rozdělené dota-

ce v 10. výzvě 

3 

Nejhezčí název 

projektu 

3 

Co nás čeká 3 

Pobeskydí je 

menší... 

4 

Valná hromada NS MAS ČR 

Zpravodaj 
Místní akční skupiny Pobeskydí—zájmového sdružení právnických osob 

9. číslo 

jaro/2014 

neprodejné 

 

Přejeme 

krásné 

Velikonoce 

 a bohatou  

pomlázku 

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 15. 4. 2014 • 

Srdečně zveme členy 

na slavnostní valnou 

hromadu MAS  

24. června 2014  

Třanovice -  obecní úřad 

http://www.pobeskydi.cz/clanek/10-let-mas-pobeskydi/
http://www.pobeskydi.cz/clanek/10-let-mas-pobeskydi/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/valna-hromada-ns-mas-cr/
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"Inteligentní 

lidé se snaží 

problémy řešit, 

geniální se je 

snaží nedělat“ 

Albert Einstein  

Prostor pro děti 

na bio farmě 

v Kunčicích p. O. 

Integrovaná strategie 

Moje vesnice (městečko) za 10 let 

Zrealizované projekty 

Od počátku letošního 

roku se podařilo úspěšně 

dokončit sedm projektů 

podpořených naší MAS. 

Projekty byly zaměřené 

jak na občanskou vybave-

nost a infrastrukturu, 

cestovní ruch i zeměděl-

ství. Jednalo se o dva 

projekty  na pořízení ze-

mědělské techniky. Paní 

Lenka Máchová z Janovic 

si pořídila techniku 

na sklizeň píce (dotace 

cca 228 tis. Kč). Pan Ka-

rel Kuběnský z Dolních 

Domaslavic (dotace cca 

495 tis. Kč) nakoupil 

krmný míchací vůz s pří-

slušenstvím.  

Na bio farmě rodiny 

Menšíkových v Kunčicích 

p. O. bylo za dotaci cca 

106 tis. rozšířeno vybave-

ní ubytovacího zařízení 

např. o venkovní poseze-

ní, dětské prvky a solární 

panely. V obci Dobratice 

byl vybudován bezbarié-

rový chodník, parkoviště 

u základní školy a poříze-

na technika na údržbu 

chodníků, silnic i zeleně 

(dotace 989 tis. Kč). Ve 

Smilovicích se povedlo 

dotací ve výši cca 318 tis. 

Kč přispět k revitalizaci 

tamního hřbitova. Své 

rekonstrukce se dočkaly i 

objekty kulturního dědic-

tví. V Bruzovicích byl ob-

noven původní vzhled 

hasičské zbrojnice (dotace 

cca 998 tis. Kč). Bývalá 

škola v Pazderné se do-

čkala nové střechy (dotace 

cca 357 tis. Kč). 

(3. třída) a Jakuba Rei-

chenbacha (5. třída). 

Julie okouzlila hodnotící 

hravostí a zájmem o lidi. 

Jakub jednoznačně za-

bodoval svou technickou 

precizností.  

Literární soutěž (horní 

hranice 9. třída) přinesla 

mnoho zajímavých po-

střehů. Naše děti chtějí 

aktivní život, prostor pro 

sport a krásné vesničky, 

Koncem ledna MAS Po-

beskydí vyhlásila soutěž 

pro děti a mládež školou 

povinné na téma „Moje 

vesnice (městečko) za 10 

let“. Porota  vybrala v 

každé kategorii 

dva vítěze. Ve 

výtvarné soutěži 

(horní hranice 

5. třída) nejvíce 

zaujaly obrázky 

Julie Raszykové 

které se nemění v město. 

Nejkrásnější byly pří-

spěvky od Aleny Bedná-

řové a Markéty Reichen-

bachové.  Více na webu. 

nost, hospodářství, ži-

votní prostředí a infra-

struktura. 

Současně se setkáními 

pracovních skupin se 

připravují v území Pobe-

skydí  veřejná projedná-

ní, postupně analytické 

a návrhové části strate-

gie.  První veřejná pro-

jednání proběhnout 

koncem dubna a začát-

kem května  v rámci pra-

videlného setkávání sta-

rostů.  Dále se plánují 

setkání k vybraným pro-

blémům území. 

Celá práce nad strategií 

bude ukončena do konce 

roku. Více na stránkách 

Práce nad integrovanou 

strategií pokračují. V 

souvislosti se změnou 

územní působnosti MAS 

Pobeskydí byla zahájena 

úprava profilu území a 

souvisejících analýz. 

Od začátku dubna se 

setkávají pracovní sku-

piny k tématům společ-

Zámek Hnojník  

(Jakub Reichenbach) 

Obecní dům 

(Julie Raszyková) 

http://www.pobeskydi.cz/clanek/moje-vesnice-mestecko-za-10-let/
http://www.pobeskydi.cz/strategie-2014-2020/
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Dne 2. ledna 2014 byla vy-

hlášena poslední výzva k 

předkládaní žádostí MAS 

Pobeskydí v rámci progra-

mového období 2007-2013 

s alokací cca 2 mil. Kč. 

Příjem žádostí probíhal od 

16. do 23. ledna. Přijato bylo 

celkem 12 žádostí do fiche 

č. 1 Občanská vybavenost a 

stejný počet, tedy 12 žádostí, 

do fiche č. 3 Rozvoj země-

dělského podnikání. 

V průběhu administrativní 

kontroly projektů jeden ža-

datel ve fichi č. 1 od svého 

záměru odstoupil. Konečný 

požadavek na dotaci ve fichi 

č. 1 činil 6 073 174,- Kč, ve 

fichi č. 3 pak 2 051 170,- Kč. 

Ve čtvrtek 20. února před-

stavili žadatelé na veřejné 

prezentaci svoje projekty 

výběrové komisi, jejíž členo-

vé zasedli následně v úterý 

25. února a vybrali k pod- 

poře z 23 žádostí prošlých 

administrativní kontrolou a 

kontrolou přijatelnosti osm. 

Vybrané žádosti byly 

registrovány na Stát-

ním zemědělském 

fondu 7. března. Tím-

to datem mohou vy-

braní žadatelé začít 

realizovat svůj pro-

jekt, který musí do-

končit do 30. června 

2015.  

Všem vybraným žadatelům 

přejeme úspěšný průběh a 

bezproblémové zakončení 

jejich projektů. 

Nejvíce zaujaly tyto názvy: 

 Kdo si hraje -  nezlobí 

 Hoř ohníčku, plápolej, 
voňavý špekáček nám 
zadělej! 

 Co děti, mají si kde hrát 
 Hrou s traktorem v Pobe-

skydí,  všechno sklidí, 
ovečky si spočítá, to je 
naše logika…! 

 NAHORU A DOLŮ 

Současně s vyhlášenou 10. 

výzvou probíhá rovněž sou-

těž  o nejhezčí název projek-

tu, která vstoupila do druhé-

ho kola. V prvním kole za-

městnanci a členové orgánů 

MAS Pobeskydí vybrali 5 

finalistů, kterým srdečně 

gratulujeme. 

Pro svého favorita můžete 

hlasovat v anketě na strán-

kách www.pobeskydi.cz. 

Hlasování bude ukončeno 

31. května 2014 a vítěz bude 

oznámen na valné hro-

madě v červnu, kde 

mu bude rovněž pře-

dána drobná výhra. 

Nejhezčí název projektu 

C o  n á s  č e k á :  

 Jednání pracov-

ních skupin ke 

strategii

(jaro/2014) 

 Veřejná projedná-

ní strategie 

(jaro/2014) 

 Valná hromada 

MAS Pobeskydí

(24. 6. 2014) 

 Standardizace 

MAS pro nové 

programové obdo-

bí EU 14-20 

(září/2014) 

 Setkání  k  vybra-

ným problémům 

v území Pobeskydí

(léto/podzim) 

Fiche  Žadatel Projekt Dotace 

č. 1 

Sportovní klub Pržno, 

o.s. 

S kvalitním zázemím k lepším sportovním výkonům na 

Pržně 
316 800 Kč 

Obec Komorní Lhotka Dětské hřiště v obci Komorní Lhotka 220 230 Kč 

Obec Dobratice 
Mateřská školka Dobratice—rekonstrukce kanalizace a 

čištění odpadních vod 
275 956 Kč 

Obec Krásná Co děti, mají si kde hrát? 441 000 Kč 

č. 3 

Ondřej Novák 
Dovybavení traktoru o nakladač a vývodový hřídel aneb 

Při tuningu traktoru žádám z LEADERu podporu 
154 980 Kč 

Družstvo Raškovice Kosit a sušit—pomůže fekální cisterna 201 500 Kč 

Ing. Vojtěch Menšík 
Pořízení inovační technologie pro management repro-

dukce stáda dojnic 
150 000 Kč 

Karel Kuběnský Upravené louky a pastviny v Pobeskydí 150 000 Kč 

 Celkem 1 910 466 Kč 

Prezentace 

projektů 



Během února  t. r. obce mikroregionu Frýdlantsko-

Beskydy začaly uvažovat o založení vlastní místní 

akční skupiny pro příští programové období 2014-

2020. Jednotlivá zastupitelstva těchto obcí se roz-

hodovala, zda zůstanou v působnosti MAS Pobesky-

dí pro příští programové období 2014-2020 nebo si 

založí novou MAS. Koncem března nás informoval 

zástupce Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy, 

že 12 obcí (výčet viz níže) nemá zájem o pokračování 

spolupráce v rámci MAS Pobeskydí pro programové 

období 2014-2020.  

Naše MAS s tímto dělením nesouhlasí. Od začátku 

jsme upozorňovali na rizika a ukvapenost záměru. 

Bohužel  musíme respektovat rozhodnutí  jednotli-

vých obcí. Vzniklá situace nám komplikuje přípravu 

na příští období (zejména zpracovávání strategie), 

vznikají nám v této souvislosti další výdaje a ztrácí-

me dobrou pověst stabilní MAS. 

Vedení MAS a zaměstnanci se snaží činit vhodná 

opatření ke stabilizaci a posílení partnerství v naší 

MAS, zdůrazňovat navenek, že ze strany MAS Pobes-

kydí se nejedná o úmyslné rozdělování a že jsme 

s tímto odtržením části území nesouhlasili.  Vzniklá 

situace nás velice mrzí, ale musíme se přizpůsobit a 

pokračovat v práci. 

Pobeskydí je menší ... 

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. U 

nás v Pobeskydí se touto cestou vydalo 12 organizací 

a v březnu 2004 založili jednu z prvních místních 

akčních skupin v České republice. V současné době 

máme cca  30 členů vč. nově přistupujících a celou 

řadu „přátel MAS“, kteří nám pomáhají realizovat 

naše cíle a poslání. 

V současné době hledáme nové členy, tj. z obcí 

mikroregionu povodí Ondřejnice. Jedná se o obce a 

město: Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kozlovice, 

Krmelín, Lhotka, Palkovice, Stará Ves nad Ondřej-

nicí, Staříč a dále nezařazené obce Staré Město, Sto-

nava, Chotěbuz a Horní Suchá.  Přihláška na webu. 

Území působnosti naší MAS se rozkládá na území 

43 resp. 55 obcí ve venkovské a horské krajině 

v sousedství měst Frýdek-Místek, Havířov a Třinec. 

Od dubna 2014 působíme (pro programové období 

2014-2020) na území obcí: Albrechtice, Brušperk, 

Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, 

Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludo-

vice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní 

Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Koz-

lovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, 

Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, 

Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Sta-

rá Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, 

Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vy-

šní Lhoty a Žermanice.  

V rámci programového období 2007-2013 působíme 

stále ještě na území obcí Baška, Bílá, Čeladná, 

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod On-

dřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Prž-

no, Pstruží a Staré Hamry. 

Další informace naleznete na www.pobeskydi.cz 
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mas@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  

Místní akční skupina Pobeskydí 
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http://www.pobeskydi.cz/files/14%2001%2013%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20ke%20%C4%8Dlenstv%C3%AD.doc
http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi
http://www.pobeskydi.cz

