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Stále nabíráme nové členy 

Jste podnikatel, zástupce veřejného či neziskového subjek-

tu a není Vám lhostejný rozvoj území kolem Vás? Pokud 

ano, staňte se členem místní akční skupiny a podílejte se s 

námi na společném definování rozvojových priorit!  

Vážení Pobeskydčané, 

dostává se Vám do rukou zpravodaj s  informacemi o aktuálním dění v Místní akč-

ní skupině Pobeskydí. V současné době všichni napjatě čekáme na výsledky věcné-

ho hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výsledky 

hodnocení nám otevřou prostor pro další doplnění strategie a námi tolik očekáva-

né vyhlášení výzev, což znamená, že i vy budete brzy schopni podávat žádosti o 

dotační podporu Vašich projektů. Předpokládáme, že taková situace by mohla na-

stat v průběhu letošního podzimu. Stále upozorňujeme, že většina projektů vyža-

duje rozsáhlou projektovou dokumentaci (stavební povolení, studie proveditelnos-

ti, posouzení finančního zdraví apod.), proto je nezbytné připravovat tyto podklady 

už nyní. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte nás! 

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je navázání spolupráce mezi podnikatelskými, 

neziskovými a veřejnými subjekty, které v regionu působí, a které mají zájem na jeho har-

monickém vývoji. Výrazem 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  34 členů, z toho 4 svazky obcí, 3 příspěv-

kové organizace, 9 podnikatelských subjektů a 18 neziskových organizací. Území působnosti 

naší MAS se rozkládá na katastrech 43 obcí ve venkovské a horské krajině v sousedství měst 

Frýdek-Místek, Havířov a Třinec.  

Obce v působnosti MAS Pobeskydí: Albrechtice, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, 

Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Do-

maslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovi-

ce, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, 

Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré 

Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty 

a Žermanice.                                                        Další informace naleznete na www.pobeskydi.cz 

MAS Pobeskydí, z. s. 

739 53 Třanovice čp. 1 

+420 558 431 068 

mas@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  

http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi
http://www.pobeskydi.cz
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Setkání „Koně v Pobeskydí“  

Podpora drobného podnikání v Pobeskydí 

Jak může místní akční skupina po-

moct podnikatelům? Právě touto 

otázkou se zabýval dubnový seminář 

MAS Pobeskydí pořádaný na příklad-

ném místě, v Podnikatelském centru 

Třanovice. 

V rámci semináře byla zúčastněným pre-

zentována možnost dotační podpory 

z Programu rozvoje venkova a to do oblasti 

zemědělství, zemědělských produktů a vybraných nezemědělských činností. Celková 

alokace z Programu rozvoje venkova pro MAS Pobeskydí činí 33,5 mil. Kč. Tyto finan-

ce budou rozděleny zájemcům na základě rozhodnutí výběrové komise, která dle pře-

dem odsouhlasených preferenčních kritérií ohodnotí přihlášené projekty. První výzvy 

na podporu podnikatelských aktivit by měly být vyhlášeny během podzimu 2016. Ne-

dílnou součástí semináře byla i prezentace příkladů dobré praxe pana Ing. Smrčka, 

který zmínil nejrůznější příklady projektů podpořených v minulém programovém ob-

dobí.  

Jízda na koni přírodou je nepochybně 

krásným zážitkem. Někdy však může 

přinášet řadu konfliktních situací.  

Například při nevhodně zvolené trase 

po poli, nebo při setkání s řidičem na 

běžné silnici. Nejen o těchto problé-

mech diskutovali účastníci setkání 

„Koně v Pobeskydí.“  

Jezdectví a hipoturistika jsou dynamicky rozvíjející se sporty, které přitahují pozor-

nost širokého spektra osob od malých dětí až po dospělé. Jak se účastníci setkání 

shodli, do budoucna bude nutné vytvořit pro tyto sporty v Pobeskydí takové podmín-

ky, které povedou ke zkvalitnění jezdeckého sportu a rovněž zamezí případným kon-

fliktům plynoucích z pohybu jezdců a koní ve volné krajině. Stejné priority má i Mo-

ravskoslezský kraj, který v rámci podpory cestovního ruchu vyhlašuje dotační titul na 

podporu agroturistiky. Na co a jak žádat vysvětlila účastníkům paní Ing. Ema Havel-

ková, MBA z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Potěšující na celém setkání je 

zejména to, že přítomní projevili snahu zlepšovat podmínky pro jezdecký sport a ak-

tivně vést nejmenší generace k zodpovědnému chování.  

Projekty spolupráce místních akčních skupin 
 

MAS Pobeskydí se svými partnery identifikovala společná témata, která by ráda pomáhala 

řešit. Projekt Podpora místních producentů se zaměří na zmapovaní místních producentů a 

usnadnění jejich oslovení při pořádání obecních akcí. Důležitým tématem je Podpora a obno-

va rodiny na venkově. Společné besedy a workshopy umožní výměnu zkušeností a dobré pra-

xe například v oblastech pěstounských rodin, partnerských vztahů nebo péče o nemohoucí 

osoby. Projekt spolupráce Podpora agroturistiky a koňské turistiky bude hledat odpovědi na 

otázky jak nejlépe využívat potenciál koňské turistiky, jak tlumit možné konflikty při vyjížď-

kách a jak posilovat bezpečnost. Projekt Marketing území si klade za cíl pomoci místním akč-

ním skupinám optimálně nastavit efektivní komunikaci s aktéry působící na území MAS.  

Náměty na projekty 

spolupráce mohou 

podávat i členové 

MAS. Vítané je 

aktivní zapojení do 

přípravy nebo 

realizace těchto 

projektů. 

MAS Pobeskydí je i 

prostor pro 

setkávání lidi, 

výměnu zkušenosti 

a besedy. Máte 

vlastní nápad - 

kontaktujte nás. 

„Energie je to, co 

vše uvádí do 

pohybu.“  

Aristoteles 



Víte, že v ČR je více 

než 170 Místních 

akčních skupin, 

které spojují  

veřejnou sféru, 

podnikatele a 

neziskový sektor? 

Nejvíc peněz „přiteče“ z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) 
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Integrovaný regionální operační program přinese do Pobeskydí až 90 mil. 

Kč. Největší část z těchto peněz (cca 60 mil Kč) bude směřovat do opatře-

ní vedoucích k bezpečné a udržitelné dopravě. Bude se jednat zejména 

o chodníky a cyklostezky. Výše podpory může činit až 95 % způsobilých 

výdajů. Další oblastí, na kterou lze čerpat dotace, je infrastruktura sociál-

ních služeb a začleňování. Očekává se, že vhodnými projekty v této oblasti 

dojde ke zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb, poradenství a progra-

mů, které zajišťují prevenci sociálního vyloučení a řeší sociální vyloučení. 

Předpokládaná alokace na infrastrukturu sociálních služeb a začleňování je 10 mil Kč. Nedílnou 

součástí rozvojových priorit rozvoje Pobeskydí je i vzdělávání, proto v dotačních výzvách nezapomí-

náme ani na tuto oblast a z IROP budou v rámci opatření „Vzdělávací infrastruktura“ podpořeny 

projekty zaměřené zejména na rozvoj klíčových kompetencí dětí a inkluze ve vzdělávání. Celková 

alokace pro tuto oblast  je 20 mil. Kč.  

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

Pracovní skupiny volily preferenční kritéria tak, aby 

byly preferovány zejména takové projekty, jenž napl-

ňují strategii rozvoje Pobeskydí (SCLLD). Již tradič-

ně byl kladen velký důraz na tvorbu nových pracov-

ních míst, potřebnost a lokální dopady projektů. 

Navržená preferenční kritéria bude na svém červno-

vém zasedání schvalovat valná hromada MAS.  

Na přelomu května a června proběhla jednání 

zaměřená na volbu nejvhodnějších preferenč-

ních kritérií pro výběr projektů. Členové MAS 

diskutovali nejlepší možné varianty preferenč-

ních kritérií pro hodnocení projektů financova-

ných z Integrovaného operačního programu 

(IROP), Programu rozvoje venkova (PRV), 

Operačního programu zaměstnanost (OPZ) a 

Pracovní skupiny vytvářejí preferenční kritéria 

P ř i p r a v u j e m e :  

 První výzvy MAS  

(8-9/2016) 

 Informativní semi-

nář k IROP-doprava 

(7-8/2016) 

 Setkání k sociální 

práci a službám 

(9/2016) 

 Jak může MAS pod-

pořit rodinu  

(podzim 2016) 

 Den Lesa 

(podzim 2016) 

byly o možnosti pomoci in-

formovány. Školská zařízení, 

která doposud nevyužívají 

metodickou pomoc MAS Po-

beskydí budou mít i nadále 

možnost naši pomoci využít. 

Naše animátorka škol 

Mgr. Silvie Lišková 

+420 603 500 348 

liskova@pobeskydi.cz  

V měsíci dubnu začala tzv. 

animace základních a mateř-

ských škol v Pobeskydí. Co to 

znamená? MAS Pobeskydí 

bezplatně pomáhá školským 

zařízením s výběrem, podává-

ním a realizací nejvhodnějších 

šablon (projektů) Operačního 

programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. Jednotlivé školy 

Pomáháme školám s výběrem šablon 

Zúčastnili jsme se LeaderFESTu 2016 

Již několikáté setkání aktérů 

rozvoje venkovského života 

proběhlo ve dnech 8.—10. 

června v Karlově Studánce. 

Na tomto setkání nechyběli 

ani zástupci MAS Pobeskydí. Během tří dnů jsme nasbí-

rali inspiraci a vyměnili si zkušenosti s ostatními účast-

níky z nejrůznějších venkovských oblastí Česka, Sloven-

ska, ale i Polska. Během celého setkání probíhaly odbor-

né semináře o  realizaci komunitně vedeného rozvoje,  

nechyběl ani tradiční jarmark s regionálními řemeslný-

mi produkty. 

„Chcete na světě 

vyniknout? Musíte 

pracovat, zatímco 

ostatní se baví.“ 

Winston Churchill 

mailto:liskova@pobeskydi.cz
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Místní akční plán Frýdek-Místek 

Od března 2016 MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci se Statutárním 

městem Frýdek-Místek a MAS Slezskou bránou, z. s. připravuje 

místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Frýdek-Místek 

(MAP). Realizace projektu je podpořena z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní cílem MAP je příprava strate-

gického a akčního plánu v oblasti vzdělávání dětí do 15 let. Jedním 

s přínosů projektu bude bezpochyby vzájemná setkání a výměna 

zkušenosti mezi zapojenými školami a dalšími subjekty, tvorba 

společných projektů a realizace vzdělávacích aktivit ušitých na mí-

ru potřebám zapojených škol. 

Aktuálním úkolem realizačního týmu je dokončit analytickou část MAP. Ta by 

měla v maximální možné míře vycházet z existujících dat a měla by vymezit problémové oblasti a klí-

čové problémy vzdělávání v řešeném území. Tolik zadání. Existují vážné důvody k tomu, abychom 

analytickou část MAP nepodcenili. Z logiky plánování vyplývá, že analýza je podkladem návrhu řeše-

ní. Pouze identifikované problémy má smysl řešit. Navazující strategický rámec MAP, který budeme 

zpracovávat do září tohoto roku, bude podkladem pro financování navržených opatření, přinejmen-

ším z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Opatření, která nebudou v strategickém rámci a přehledu investičních priorit obsažena, 

budou mít cestu k dotačním zdrojům přinejmenším komplikovanou. 

Jsme bytostně přesvědčeni, že to podstatné jsme se dozvěděli z diskusí v pracovních skupinách pečli-

vě sestavených z místních odborníků. Svou práci bychom v zásadě mohli odvést i bez nich a možná by 

to pro nás bylo i jednodušší. Rádi bychom však, aby „náš“ MAP nezapadl a aby naplnil svůj účel: po-

mohl vyřešit alespoň část nejzávažnějších problémů místního vzdělávání. 

Více o projektu na www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/. 

Realizační tým: 

Ing. Martin Puškáč 

+420 730 552 031 

mapfm@pobeskydi.cz 

Ing. Miroslav Lysek  

+420 602 883 789 

mirek.lysek@tiscali.cz 

David W. Novák 

+420 732 123 903 

davidwnovak@email.cz 

http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/

