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Vážení Pobeskydčané, 

čas letních měsíců, kdy jsme vydávali poslední zpravodaj je pryč a příroda v Beskydech a při-

lehlém okolí se již uložila k zimnímu spánku, to však nemůžeme říct my, protože už nyní pro 

Vás připravujeme celou řadu akcí na podporu rozvoje našeho venkova. Naše společná Strate-

gie komunitně vedeného rozvoje konečně prošla náročným posuzováním hodnotitelů, což zna-

mená, že brzy vyhlásíme první dotační výzvy na podporu Vašich projektů. Celý proces schvalo-

vání strategie trval neúměrně dlouho, zejména kvůli neustálému nedodržování termínů sa-

motného Ministerstva pro místní rozvoj. Tento proces je však úspěšně za námi a nás čeká plno 

práce, abychom společně naplňovali naši rozvojovou strategii. Na jaké aktivity lze získat do-

tační podporu se dočtete v další části tohoto zpravodaje. Rádi bychom Vás informovali i o pro-

běhlých aktivitách a činnostech místní akční skupiny během podzimu tohoto roku. 

Na závěr nám dovolte popřát, aby nadcházející rok byl pro Vás úspěšným, plným pozitivních 

zážitků a spokojených lidí kolem Vás. 

MAS Pobeskydí, z. s. 

 

739 93 Třanovice čp. 1 

+420 558 431 068 

mas@pobeskydi.cz 

www.pobeskydi.cz  

Jak využít podporu prostřednictvím MAS? 

Ano, s touto otázkou se mnozí z Vás setkávají poměrně často. Proto jsme se rozhodli, že vytvo-

říme stručný přehled dotační podpory určené pro venkovské oblasti z takzvaného Komunitně 

vedeného místního rozvoje (CLLD), který naše místní akční skupina administruje. Celkově bu-

deme přijímat žádosti o podporu do čtyř programů: Integrovaný operační program (IROP), 

Operační program zaměstnanost (OPZ), Operační program životní prostředí (OPŽP) a Progra-

mu rozvoje venkova (PRV). V každém z těchto titulů lze žádat na vybrané záměry, avšak s nut-

ností splnění určitých specifických podmínek. Pro lepší orientaci uvádíme přehledovou tabulku 

(poslední strana). 

Do plánovaných aktivit bychom rádi zapojili i 

naše členy a zájemce z území Pobeskydí. První 

možnosti je zapojení do přípravy a účasti na 

workshopu „Z pole rovnou do kuchyně“, v rámci 

kterého budou prezentovány moderní gastrono-

mické trendy ve zpracování místních zeměděl-

ských produktů. Workshop bude určený jak pro 

zemědělce a provozovatele restaurací a jídelen, 

tak i pro širokou veřejnost. Další možností, kde 

se mohou členové MAS zapojit je příprava spo-

lečného projektu naší místní akční skupiny a 

místní akční skupiny Slezská brána, zaměřený na 

podporu místní produkce. V průběhu roku by-

chom rádi projekt připravili a na konci roku zača-

li s realizací. Věříme, že realizací těchto aktivit 

zvýšíme povědomí o místních produktech a suro-

vinách mezi nejrůznějšími subjekty i širokou ve-

řejností a přispějeme tak k rozvoji místního hos-

podářství i společnosti. 

Vytváříme projekty na podporu místní produkce 

Rok 2017 se ponese v duchu podpory míst-

ních produktů. Nemáme tím na mysli pouze 

vyhlášení výzvy na podporu místního hospo-

dářství v rámci Programu rozvoje venkova, 

ale chceme se zaměřit i na další aktivity. 

V plánu je uspořádat sérii informačních akcí 

seznamující širokou veřejnost s možností 

využití místní produkce. Naším cílem je v co 

nejvyšší míře informovat veřejnost o mož-

nosti využívat výrobky a suroviny, které jsou 

vyrobeny či vypěstovány v našem nejbližším 

okolí. Kupříkladu zakoupením zeleniny 

z místní farmy pozitivně ovlivňujeme lokální 

ekonomiku, ale také třeba životní prostředí, 

protože výrazně zkracujeme cestu potraviny 

od producenta k odběrateli. Nemalý vliv ma-

jí takovéto nákupy na obnovu tradičního 

venkova a posílení sounáležitosti s územím. 

PF 2017 

http://www.pobeskydi.cz
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základní problémy dnešní rodiny na ven-

kově a možnosti dotační podpory proro-

dinných opatření prostřednictvím MAS 

Ani v letošním roce nebude chybět již 

tradiční setkání „Koně v Pobeskydí“, ten-

tokrát zaměřené na možnosti dotačních 

podpor prostřednictvím MAS, prezenta-

ce příkladů dobré praxe a výměnu zkuše-

ností. Na první polovinu roku připravu-

jeme seminář zaměřený na dotační mož-

nosti pro spolky a další neziskové organi-

zace. 

V nejbližší době plánujme uspořádat setká-

ní zaměřené na problematiku hospodaření 

v lesích a s tím spojenou legislativu. 

V rámci tohoto setkání budeme prezentovat 

i naší dotační podporu prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova týkající se in-

vestic do lesního hospodářství a dřevozpra-

cujících podniků. 

Dalším tématem, kterým se naše místní 

akční skupina zabývá je podpora a obnova 

rodiny. V návaznosti na tuto problematiku 

chystáme pracovní setkání, zaměřené na 

Chystáme pro Vás 

Staňte se členem 

MAS a zapojte se 

do orgánů 

MAS Pobeskydí je 

i prostor pro 

setkávání lidi, 

výměnu 

zkušenosti a 

besedy. Máte 

vlastní nápad - 

kontaktnujte nás. 

„Když všichni 

mluví o 

nemožnostech, 

hledej možnosti“ 

Tomáš Baťa 

Potřebnost drobného podnikání v obcích 

Na otázku potřebnosti drobného podnikání v obcích MAS Pobeskydí se snažilo najít 

odpověď dotazníkové šetření probíhající v letních měsících do konce září, kterého se 

zúčastnili zástupci obcí i podnikatelů. 

Dotazníkové šetření bylo iniciováno červnovým pracovním setkáním „Podpora za-

městnanosti prostřednictvím MAS Pobeskydí“. Přítomni se shodli, že je potřeba se 

zaměřit na podporu začínajících podnikatelů, zaměstnanost žen a soulad mezi nabíd-

kou a poptávkou. 

I přes velmi nízkou návratnost si dovolujeme zveřejnit některé závěry s dotazníkového 

šetření. V obcích často chybí specializované maloobchody, různorodé opravny či služ-

by pro domácnosti. Podnikatelé spatřují jako překážku svého rozvoje chybějící moti-

vované pracovní síly a sezónní charakter práce. 

Investice do škol a školek 

MAS Pobeskydí připravuje výzvu zaměřenou 

na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Pod-

poru bude možné získat pro projektové záměry 

v oblasti předškolního, základního i celoživot-

ního, zájmového a neformálního vzdělávání. 

U předškolního vzdělávání lze realizovat proje-

ty řešící nedostatečnou kapacitu mateřské škol-

ky nebo podporující sociální inkluzi. Mezi pod-

porované aktivity u základních škol patří stav-

by, stavební úpravy a pořízení vybavení odbor-

ných učeben pro zajištění rozvoje žáků 

v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a 

řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi. Podpořit lze také 

vznik nových kmenových tříd (ve vazbě na demografickou potřebnost) a rekonstrukci 

a stavební úpravy zajišťující bezbariérovost celé školy pro osoby se sníženou schop-

ností pohybu a orientace. Součástí projektu může být zajištění vnitřní konektivity ško-

ly a připojení k internetu a úpravy venkovního prostranství školy. Stavby, stavební 

úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence patří 

mezi způsobilé výdaje také u projektů zaměřených na infrastrukturu pro celoživotní 

vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání mládeže. U všech projektů je zapotřebí 

mít na paměti, že podpořené učebny výukové prostory, kabinety a další školní praco-

viště podpořené musí být vždy bezbariérově dostupné. Předběžný termín vyhlášení 

výzvy MAS Pobeskydí pro vzdělávací infrastrukturu je březen/duben 2016. Příprava 

žádosti o dotaci a souvisejících příloh může být časově náročná, doporučujeme zahájit 

práce na projektu co nejdříve. Své projektové záměry může bezplatně průběžně kon-

zultovat. Kontakt: RNDr. Pavel Žiška (ziska@pobeskydi.cz, +420 776 735 053). 

mailto:ziska@pobeskydi.cz
tel:%2B420%20776%20735%C2%A0053


Dejme hlavy 

dohromady! 

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí 
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 Dne 29. září 2016 se v Třanovicích uskutečnil infor-

mativní seminář k možnostem podpory řešení aktu-

álních potřeb sociální oblasti v Pobeskydí. Setkání 

se zúčastnilo cca 20 zástupců samosprávy, poskyto-

vatelů a odborníků. Seminář zahájila Krystyna No-

váková prezentací o podpoře sociální oblasti v MAS 

Pobeskydí, a to jak neinvestičních, tak investičních 

projektů. S politováním musela konstatovat, že v 

současné době MAS nemůže podporovat aktivity 

zaměřené výhradně na seniory. Významnou příleži-

tosti vidí v podpoře sociální práce a koordinaci sociálních aktivit na úrovni obcí či mikroregionů. 

V další části semináře vystoupila paní Dana Diváková s tématem komunitního plánování sociálních 

služeb. Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je zapojení všech relevantních aktérů, a 

to poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů (obce), uživatelů (obyvatelé). Paní Diváková ve své 

prezentaci zdůrazňovala zejména potřebu vhodného zapojení obyvatel. Doporučovala zj. průzkum 

potřeb obyvatel formou řízených rozhovorů přímo s obyvateli. Mezi hlavní přínosy komunitního 

plánování patří to, že systém sociálních služeb odpovídá zjištěným potřebám a je schopen průběžně 

reagovat na změny, že finanční prostředky jsou využívány efektivněji, že celý systém sociálních slu-

žeb je průhledný a srozumitelný a zároveň dochází k zvyšování podílu občanů na rozhodovacím 

procesu. 

Poslední příspěvek patřil paní Ivetě Kuczerové a  zaměřoval se na její zkušenosti z občanské porad-

ny i vlastní postřehy ze sociální práce na venkově. Ve své prezentaci přiblížila široké spektrum pro-

blémů, se kterými může občanská poradna i sociální práce na venkově pomoct. Jedná se o následu-

jící oblasti: sociální pomoc, sociální dávky, rodinné a partnerské vztahy, finanční problematika, 

bydlení, pracovní právo atd. Jako pracovnice občanské poradny i obyvatelka venkova vnímá, že i na 

venkově se vyskytují sociální problémy, které jsou často s ohledem na stud obyvatel skryté a obyva-

telé často vyhledávají odbornou pomoc pozdě, v horším případě vůbec. Dalším faktorem snižující 

dostupnost pomoci pro potřebné je i neznalost a nízká informovanost obyvatel v oblasti sociálních 

služeb a nabízené pomoci v tíživých životních situacích.  

P ř i p r a v u j e m e :  

 Lesnictví v Pobesky-

dí (2/2017) 

 Koně v Pobeskydí II. 

(2/2017) 

 První výzvy MAS  a 

semináře pro žadate-

le (2-3/2017) 

 Pracovní setkání 

„Jak může MAS pod-

pořit rodinu“  

(1Q/2017) 

 Seminář k šablonám 

(1Q/2017) 

 Workshop „Z pole 

rovnou do kuchy-

ně„ ( 2Q/2017) 

 Seminář  „Dotační 

možnosti pro ne-

ziskové organiza-

ce“ (1.pol./2017) 

Pomáháme se šablonami  

„Kdo nedělá nic pro 

druhé, nedělá nic 

pro sebe“ 

Johan Wolfgang von 

Goethe  

Zúčastnili se jsme konference Venkov 2016 

Na již tradičním setkání aktérů rozvoje venkovského života nechy-

běla ani MAS Pobeskydí, zastoupena členy MAS, obcemi i pracovní-

ky. Dva dny strávené zajímavými přednáškami a exkurzemi, ve spo-

lečnosti  inspirativních lidí a organizací z celé republiky, přinesly 

celou řadu poznatků, jak dále pracovat na realizaci Strategie komu-

nitně vedeného rozvoje.  Účastníci konference se usnesli, že nejdů-

ležitější je v současné době pro venkov  podpora obcí a spolků z Programu rozvoje venkova, 

zvrácení poklesu obyvatel na venkově a to podporou rodin, rodinných farem, apod. Tyto zá-

věry budou rovněž předány Vládě ČR. Více na http://www.konferencevenkov.cz/ 

Aktuálně připravujeme informativní seminář 

zaměřený nejen na představení šablon, ale 

zejména na realizaci a administraci těchto 

projektů. 

Naše animátorka škol 

Mgr. Silvie Lišková 

+420 603 500 348 

liskova@pobeskydi.cz  

MAS Pobeskydí bezplatně pomáhá školským 

zařízením s výběrem, podáváním a realizací 

nejvhodnějších šablon (projektů) Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jed-

notlivé školy byly o možnosti pomoci infor-

movány a řada z nich již tuto možnost využi-

la. Školská zařízení, která doposud nevyuží-

vají metodickou pomoc MAS Pobeskydí bu-

dou mít i nadále možnost naši pomoci využít. 

mailto:liskova@pobeskydi.cz
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PROGRAM OPATŘENÍ KDO MŮŽE ŽÁDAT? 

IROP 

Infrastruktura sociálních služeb a začleňování 
Nestatní neziskové organizace, obce, dob-

rovolné svazky obcí apod. 

Vzdělávací infrastruktura 
Školy a školská zařízení obce, dobrovolné 

svazky obcí, NNO apod. 

Udržitelná a bezpečná doprava Obce, dobrovolné svazky obcí apod. 

OPZ 

Přístup k zaměstnání 
Nestatní neziskové organizace, obce, dob-

rovolné svazky obcí, MAS apod. 

Prevence a řešení sociálního vyloučení 
Nestatní neziskové organizace, obce, dob-

rovolné svazky obcí, MAS atd. 

PRV 

Investice do zemědělství zemědělští podnikatelé 

Zemědělské produkty 

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, 
krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpra-
cování, uvádění na trh a vývoji zeměděl-

ských produktů  

Místní nezemědělská produkce 
podnikatelské subjekty, zemědělští podni-

katelé 

Investice do lesnictví 

držitelé lesů, malé a střední podniky za-
měřené na investice, které zvyšují lesnický 
potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich 

uváděním na místní trh 

OPŽP Prevence invazních druhů 
Nestatní neziskové organizace, obce, dob-
rovolné svazky obcí, kraj, podnikatelské 

subjekty, státní podniky apod. 

Jak využít podporu prostřednictvím MAS? 


