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Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych Vás mohl oslovit a představit Vám první číslo Zpravodaje 
Místní akční skupiny Pobeskydí.  

Hlavním cílem tohoto zpravodaje je představení a přiblížení činnosti Místní akční 
skupiny Pobeskydí. Postupně Vás budeme seznamovat s aktivitami, které  jsme  
již realizovali a které připravujeme. Ve zkratce Vás seznámíme s historií MAS 
Pobeskydí a také Vám představíme naše členy.

Naší nosnou a nejdůležitější činností je podporovat a napomáhat pomocí 
principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení 
sociálního a hospodářského rozvoje a také ke zlepšení životního prostředí. A to 
vše zejména prostřednictvím realizace projektů podle Strategického plánu 
LEADER MAS Pobeskydí. Prostřednictvím stránek tohoto zpravodaje, Vám 
tedy budeme postupně  představovat a prezentovat úspěšné projekty. Pro naše 
úspěšné příjemce dotací, přineseme také aktuální informace, které jim usnadní 
dotáhnout jejich projekty do zdárného konce.

Vítáme každou Vaši iniciativu, názory i náměty, které pomohou k rozvoji území 
Místní akční skupiny Pobeskydí a můžete nám je sdělit v sídle MAS Pobeskydí, 
a  to v Třanovicích č. p. 1 (Kapplův Dvůr), či prostřednictvím e-mailové adresy  
mas@pobeskydí nebo telefonem +420 558 431 068. Doporučujeme také sledovat 
podrobné informace na adrese www.pobeskydi.cz. Velice se na Vaše náměty 
těšíme a nyní Vás zvu k přečtení si následujících stránek našeho zpravodaje.

     Ing. Oto Onderek
ředitel MAS Pobeskydí

Jednou z cest, jak rozvíjet venkovský region, je navázání spolupráce mezi podnika-
telskými, neziskovými a samosprávnými subjekty, které v  regionu působí, a které  
mají zájem na jeho harmonickém vývoji. Výrazem tohoto úsilí je založení místní akční 
skupiny – organizace, jejímž hlavním posláním je mnohostranná podpora udržitelné-
ho rozvoje venkova.

Při vytváření sítě spolupracujících subjektů byly v Pobeskydí využity pozitivní zku-
šenosti jak s problematikou rozvoje venkova, tak i s rozvojem partnerské spolupráce,  
shromažďované od devadesátých let minulého století.

Významnou příležitostí pro vznik místní akční skupiny se v  roce 2004 stal nově 
vyhlášený program LEADER ČR a perspektiva vyhlášení iniciativy Evropské unie 
LEADER+ v České republice.

Na základě nových rozvojových příležitostí a možností, byla ve čtyřech sousedících 
mikroregionech (Mikroregion obcí povodí Stonávky, Mikroregion obcí povodí Moráv-
ky, Mikroregion obcí Žermanické a Těrlické přehrady a Mikroregion Frýdlantsko-Bes-
kydy) svolána veřejná zasedání nejen těch partnerů, kteří spolu již dlouhodobě spo-
lupracovali, ale všech zájemců o rozvoj venkova – z řad jednotlivců, podnikatelských 
i neziskových subjektů. Byly identifikovány rozvojové možnosti daného území a na-
vrženy strategie jeho rozvoje.
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Ing. Oto Onderek má dlouholeté zkušenosti z oblas-
ti organizace, řízení a TOP managementu. Je absol-
ventem VUT Brno ( 1972). Regionálním rozvojem se 
profesně zabývá od roku 1999, kdy stál u zrodu spo-
lečnosti Třanovice služby, o.p.s., ve které úspěšně vy-
konával funkci ředitele. Spoluinicioval založení MAS 
Pobeskydí - z.s.p.o., v níž od počátku vykonává funkci 
předsedy a od roku 2005 také pracovní pozici ředitele. 
Za svého působení zpracoval a řídil zpracování mnoha 
rozvojových projektů a studií zaměřených na rozvoj 
venkova.



Místní akční skupina Pobeskydí (zkráceně MAS Pobeskydí) byla formálně 
založena v březnu roku 2004 jako zájmové sdružení právnických osob. Současně 
byly zvoleny orgány a schváleny stanovy. Zakládajícími členy se stalo dvanáct 
subjektů. V souladu s pravidly LEADERu jimi byli  čtyři zástupci samospráv, 
pět soukromých podnikatelských subjektů a tři nevládní neziskové organizace. 
V prosinci roku 2007 došlo k rozšíření územní působnosti MAS Pobeskydí 
o území členských obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které se stalo 
dalším členem MAS Pobeskydí. MAS Pobeskydí má v  současnosti 13 členů. 
Orgány MAS Pobeskydí jsou valná hromada, programový výbor, kontrolní 
komise a výběrová komise.

Hlavní činnosti MAS Pobeskydí:

Činnost Místní akční skupiny Pobeskydí má tři hlavní pilíře.

1. pilíř: LEADER
Základní a hlavní náplň práce souvisí s účastí MAS Pobeskydí a území v  její 
působnosti v programech typu LEADER. V  současnosti je to Program roz-
voje venkova ČR 2007 – 2013 (PRV) vyhlášený Ministerstvem zemědělství 
ČR, kde jeho čtvrtá osa podporuje činnost místních akčních skupin, které 
úspěšně předložily svůj záměr, tzv. Strategický plán Leader. MAS Pobesky-
dí tento plán nazvala „Strategický plán Leader MAS Pobeskydí“ a  tento byl 
hodnotící komisí vybrán k realizaci a podpoře. Na základě Dohody s platební 
agenturou Ministerstva zemědělství ČR, Státním zemědělským investičním 
fondem, má MAS na každý kalendářní rok přiděleny finanční prostředky a de-
legovanou část pravomocí, které jsou u jiných dotačních titulů plně v působ-
nosti státu nebo jiných orgánů veřejné správy. MAS vyhlašuje každoročně 

výzvy k předkládání projektů, které naplňují témata definovaná v  jejím záměru. Z předložených projektů soukromých podnikatel-
ských, veřejných i neziskových subjektů vyberou orgány místní akční skupiny ty, které nejlépe přispívají k rozvoji území v působ-
nosti MAS. V průběhu realizace projektů úspěšnými žadateli o dotace má MAS svěřeny pravomoci a povinnosti v administrativ-
ní a kontrolní oblasti. Po dokončení všech projektů a souvisejících administrativních úkonů bude cyklus tohoto programu uzavřen.

2. pilíř: Komerční činnost
Aby bylo působení MAS Pobeskydí na rozvoj  území v její působnosti trvale udržitelné, věnuje se druhému pilíři - komerční činnosti. 
Komerční činnost zahrnuje poskytování komplexního poradenského servisu při  přípravě a realizaci  rozvojových projektů nejrůznějších  
subjektů veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru. V tomto směru navazují aktivity MAS Pobeskydí na činnost 
společnosti Třanovice služby, o.p.s., která se poradenstvím při přípravě a realizaci rozvojových projektů věnovala od svého vzniku 
v červnu roku 1999 do června 2005, kdy tyto aktivity předala MAS Pobeskydí, a to včetně kompletního profesionálního projekčního týmu.

3. pilíř: Přednášková a publikační činnost 
Nedílnou součástí činností MAS Pobeskydí jsou další aktivity zaměřené na podporu rozvoje venkova. Tyto aktivity zahrnují především 
přednáškovou a publikační činnost, včetně organizačního zajištění. Zástupci MAS Pobeskydí se aktivně účastní nejrůznějších  seminářů 
a odborných  konferencí, organizují  exkurze  pro  zástupce subjektů, které mají vliv na udržitelný rozvoj venkova, i pro jiné místní akční 
skupiny, a to nejen z České republiky.

Věra Kratochvílová
manažerka

Věra Kratochvílová Je absolventkou Střední prů-
myslové školy, obor strojírenství. V roce 2008  
úspěšně absolvovala rekvalifikační kurz „Základ-
ní kurz pro manažery místních akčních skupin 
a mikroregionů“. V počátcích praxe se věnovala 
především administrativní činnosti v podnicích 
zaměřených na strojírenskou výrobu, později pro-
jekčními činnostmi nebo vedením kanceláře po 
administrativní i provozní stránce. Do MAS Pobes-
kydí nastoupila v září 2005, a to pozici asistentky. 
Po formální stránce se věnuje administraci projek-
tů a zajišťuje  bezproblémový chod všech vykoná-
vaných činností sekretariátu MAS. Od března 2010 
vykonává funkci manažera MAS.

Od července 2008 je MAS Pobeskydí zapojena do osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále „PRV“), 
čímž získala příslib finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (cca 10-13 mil. Kč ročně) na realizaci 
Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí (dále „SPL“). V této souvislosti MAS Pobeskydí každoročně vyhlašuje minimálně jednu 
výzvu k předkládaní žádostí o dotaci konečných žadatelů na realizaci menších projektů, zejména investičního charakteru (opatření 
IV.1.2 PRV). Výše dotace se pohybuje od 40 % do 90 % způsobilých výdajů (dle typu žadatele a charakteru projektu) nejvýše však 
může činit 1,8 mil. Kč.
Podporovány jsou projekty zaměřené do 5 fichí, které stanovují podmínky podpory aktivit v oblastech: občanská vybavenost, kulturní 
dědictví a tradice, rozvoj zemědělského podnikání, cestovní ruch a životní prostředí a infrastruktura. Žadateli mohou být zemědělské 
subjekty (fiche 3, 4), jiné podnikatelské subjekty (fiche 4), obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace včetně církví a jejich 
organizací (fiche 1, 2, 5).
Před podáním žádosti o dotaci si žadatel připraví stručný popis projektu vč. rozpočtu, který využije při vyplňování žádosti o dotaci, 
potřebné přílohy a současně si vyřídí všechna relevantní povolení (zejména stavebního povolení). Kromě stavebního povolení, ohlášení 
stavby či jiného opatření stavebního úřadu se k žádosti přikládá zejména (dle předmětu projektu) technická dokumentace (ověřená 
stavebním úřadem přikládaná k územnímu nebo stavebnímu povolení nebo k ohlášení stavby) nebo půdorys stavby (dle předmětu 
projektu), katastrální mapa, čestné prohlášení pro příslušné opatření/podopatření, osvědčení právního statutu (u některých subjektů 
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Dne 17. 7. 2008 vyhlásila MAS Pobeskydí 1. výzvu k předkládání žádostí o do-
taci z Programu rozvoje  venkova ČR pro Fiche č. 1 - Občanská vybavenost, 
Fiche č. 3 - Rozvoj  zemědělského  podnikání a Fiche č. 5 - Životní prostředí 
a infrastruktura. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti 24 před-
ložených žádostí (1 projekt kontrolou neprošel) vybrala výběrová komise dne 
6. října 2008 z těchto projektů 11, které byly navrženy k podpoře a předloženy 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v Opavě v rámci 5. kola PRV ČR. 
Nyní Vám představíme (tak jak byly postupně zrealizovány) jeden z nich.

„Boudy pro telata“

Celkové výdaje projektu: 142 800,-  Kč; výše proplacené dotace: 72 000,- Kč

Příjemce dotace – Miroslav Herot, předložil a následně uspěl s jednoduchým, 
ale pro jeho činnost efektivním projektem. Jednalo se o pořízení plastových 
bud s ohrádkou jako výběhem, které slouží pro odchov telat do jejich 2 měsí-
ců stáří. Předností těchto bud je jejich snadná údržba a desinfekce vnitřních 
prostor, dlouhá životnost a možnost lehké  manipulace při přemístění na jiné 
místo.

Tyto boudy umožňují 
individuální přístup 
ke každému zvířeti, 
neboť jedna bouda slouží k ustájení jednoho kusu telete, což také zamezuje 
šíření nemocí. Sníží se tak riziko úhynu a následných ztrát na odchovu telat. 
Realizací tohoto projektu se práce kolem odchovu zjednodušila, chov telat se 
zkvalitnil a splňuje tak moderní kritéria na welfare zvířat.

Ing. Aneta Struhalová
administrátorka projektů

není zapotřebí), čestné prohlášení de minimis nebo prohlášení o zařazení 
podniku do kategorie malých či středních podniků (dle zvoleného režimu 
podpory) a další přílohy specifické pro danou fichi.
Žádost o dotaci je samostatný dokument, ve kterém se uvádějí základní údaje 
o žadateli, popis projektu a jeho výsledky, výdaje projektu a další údaje důležité 
pro hodnocení projektu. Při přípravě rozpočtu je vhodné si u stavebních 
prací již připravit položkový stavební rozpočet (zejména u větších akcí) 
a zařadit do rozpočtu i doplňkové výdaje na vybavení, služby, příp. zpracování 
dokumentace. Přípravu žádosti o  dotaci a  kompletaci příloh doporučujeme 
konzultovat se zaměstnanci MAS nebo využít školení.
Žádost o dotaci a přílohy se předkládají na sekretariátu MAS Pobeskydí 
ve dnech určených ve výzvě. Následně bude kontrolována úplnost, přijatelnost 
a administrativní správnost žádostí. Z  přijatelných (a  administrativně 
správných) žádostí vybere výběrová komise složená ze zástupců členů MAS 
na  základě preferenčních kritérií (stanovených ve fichích) žádosti o dotaci 
na realizaci projektů, které nejvíce splňují stanovená kritéria a přispívají tak 
k  plnění SPL. Pokud žádost projde následnou administrativní kontrolou 
na Státním zemědělském intervenčním fondu, bude s žadatelem podepsána 
dohoda o poskytnutí dotace. Před realizací je nutno provést zadávací řízení na 
dodavatele dle pravidel. Po realizaci projektu, na základě žádosti o proplacení 
výdajů a kladných výsledků kontroly na místě, bude dotace proplacena. Výstupy 
a výsledky projektu je nutno využívat k účelu uvedenému v žádosti po dobu 
vázanosti projektu na účel. Podrobné informace naleznete na internetových 
stránkách MAS Pobeskydí v části LEADER 2007-2013.

V příštích vydáních zpravodaje budete podrobně seznámeni s dalšími kroky přípravy a realizace projektu.
Ing. Krystyna Nováková

účetní – ekonom

Ing. Krystyna Nováková je absolventkou Obchodní  
akademie Český Těšín, kterou vystudovala 
v letech 1998 - 2002. V roce 2008 úspěšně ukončila 
studium na Hornickogeologické fakultě VŠB-TU 
Ostrava bakalářský studijní obor Environmentální 
inženýrství a v roce 2010 navazující magisterský 
studijní obor Environmentální management. 
Do MAS Pobeskydí nastoupila v únoru 2006 jako 
účetní.

Ing. Aneta Struhalová je absolventkou SOŠ   
Frýdek - Místek, obor Veřejnosprávní činnosti. 
Poté studovala na VŠB-TU Ostrava, kde v roce 
2007 získala bakalářský titul v oboru Regionální  
rozvoj a v květnu 2009 poté titul inženýrský, a to  
na UTB ve Zlíně, obor Veřejná správa a regionální 
rozvoj. V roce 2009 také absolvovala rekvalifikační  
kurz “Manažer rozvoje venkovského prostoru”. 
V  červenci 2008 se stala novou zaměstnankyní 
MAS Pobeskydí na pozici administrátorka 
projektů.
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Mikroregion povodí 
Stonávky

• Dolní Tošanovice  
• Hnojník
• Horní Tošanovice
• Komorní Lhotka
• Ropice
• Řeka
• Smilovice
• Střítež
• Třanovice
• Vělopolí

Mikroregion obcí povodí 
Morávky

• Dobrá  
• Dobratice
• Krásná
• Morávka
• Nižní Lhoty
• Nošovice
• Pražmo
• Raškovice
• Vojkovice
• Vyšní Lhoty

Mikroregion obcí Žermanické 
a Těrlické přehrady

• Albrechtice
• Bruzovice
• Dolní Domaslavice
• Horní Bludovice
• Horní Domaslavice
• Lučina
• Pazderna 
• Soběšovice
• Těrlicko
• Žermanice

Mikroregion 
Frýdlantsko-Beskydy

• Baška  
• Bílá
• Čeladná
• Frýdlant nad Ostravicí
• Janovice
• Kunčice pod Ondřejníkem 
• Lhotka 
• Malenovice
• Metylovice
• Ostravice
• Pržno
• Pstruží
• Staré Hamry

Mikroregion měst a obcí 
povodí Ondřejnice

• Brušperk  
• Fryčovice
• Hukvaldy
• Kozlovice
• Krmelín
• Palkovice
• Stará Ves nad Ondřejnicí
• Staříč

• Chotěbuz
• Horní Suchá

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

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




