
LEADER + (1. kolo)

V roce 2004 byla v České republice vyhlášena výzva pro předkládání
žádostí o finanční pomoc podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova 
(podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství. Místní akční skupině Pobeskydí
se podařilo na základě předložené žádosti a Integrované územní
strategie rozvoje venkova uspět v silné konkurenci a získat pro
region Pobeskydí více než 23 milionů Kč. 

Žadatelé o finanční
pomoc mohli 
v 1. kole výzvy
vyhlášeném místní
akční skupinou předkládat
své projekty zaměřené na tři
hlavní oblasti podpory:

• širší využívání obnovitelných zdrojů energie,
• zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství 

v dané oblasti a
• prohloubení a naplnění principu partnerství a posilování 

sociální integrity.

V řádném termínu bylo na sekretariát Místní akční skupiny Pobeskydí 
předloženo sedmnáct projektů, z nichž úspěšně prošlo administrativním 

a schvalovacím procesem jedenáct. Jejich realizace byla podpořena částkou 9,6 milionů Kč.

Název projektu Žadatel Celkový rozpočet

1 Konference rodin Frýdecký seniorát Slezské 
církve evangelické 295 000,00 Kč

2 Rekonstrukce střechy obecní budovy v Třanovicích Obec Třanovice 2 307 335,00 Kč

3 Studie možnosti rozšíření cestovního ruchu v obci Pstruží Obec Pstruží 120 000,00 Kč

4 Zprovoznění společenské místnosti pro rozvoj partnerství 
na bázi obecně prospěšných služeb Třanovice služby, o.p.s 496 230,00 Kč

5 Propagace lyžování v Pobeskydí a kampaň na podporu cestovního
ruchu v Pobeskydí its Beskydy, s.r.o. 1 101 940,00 Kč

6 Soubor seminářů na téma praktické možnosti využití 
obnovitelných zdrojů TEDEAS, s.r.o. 516 912,00 Kč

7
Návrh a příprava opatření vedoucích k úsporám energie 
v objektu mateřské školy s důrazem na využití 
obnovitelných zdrojů

Obec Pražmo 192 600,00 Kč

8 Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu závodu 
veřejného stravování v Soběšovicích Obec Soběšovice 1 084 820,00 Kč

9 Rekonstrukce fotbalového hřiště Obec Těrlicko 1 927 800,00 Kč

10 Hospodářsko technický pasport komunikací a evidence dopravního
značení

Mikroregion Žermanické 
a Těrlické přehrady 1 078 973,00 Kč

11 Rekonstrukce sportovního hřiště na víceúčelový sportovní areál Obec Žermanice 1 649 335,00 Kč

Celkem 10 770 945,00 Kč
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Úspěšně realizované projekty:




