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Vznik MAS Pobeskydí v roce 2004 nebyl
náhodným aktem, ale přirozeným důsledkem
procesů, které byly nastartovány již v průběhu
druhé poloviny devadesátých let 20. století.
Mimořádným impulsem pro vytváření funkční sítě
úzce spolupracujících subjektů, byl vstup ČR do
EU a vyplývající příležitosti podporovat rozvoj
venkova v programech založených na iniciati-
vách typu LEADER. Zakládajícími členy se stalo
dvanáct subjektů – dobrovolné svazky obcí, sou-
kromé podnikatelské subjekty a nevládní
neziskové organizace. MAS Pobeskydí uspěla ve
všech vyhlášených programech LEADER
v období 2004 až 2006 a podporovala projekty
zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů
energie, rozvoj místní společnosti a kultury, ce-
stovní ruch. MAS Pobeskydí se rovněž věnuje
přednáškové a publikační činnosti, komerční čin-
nosti (poradenstvím v oblasti rozvoje venkova) aj.

Členové MAS: AGRO - DOMINIK spol. s r.o.; Druž-
stvo Raškovice; LUSTON o.p.s.; Mikroregion
Žermamické a Těrlické přehrady, svazek obcí; Sdru-
žení měst a obcí povodí Ondřejnice, svazek obcí;
Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí; Sdružení
obcí povodí Stonávky, svazek obcí; SPOLSTAV KON-
STRUKT s.r.o.; TERMO Frýdlant n.O. s.r.o.; TOZOS
spol. s r.o.; Třanovice služby, o.p.s.; Zájmové sdružení
Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí; ZO ČSOP Kunčice
pod Ondřejníkem.

Obce území MAS: Albrechtice, Baška, Bílá, Brušperk,
Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Doma-
slavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdlant nad
Ostravicí, Hnojník, Horní Suchá, Horní Bludovice,
Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Cho-
těbuz, Janovice, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná,
Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina,
Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošo-
vice, Ostravice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Pržno,
Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Sobě-
šovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staříč,
Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní
Lhoty a Žermanice.

Území v působnosti MAS Pobeskydí se skládá
z horského masivu Beskydy, okrajové části
Ostravské pánve a přechodné oblasti pahorka-
tin a vrchovin. Je tvořeno povodími řek
Ostravice, Ondřejnice, Morávky, Stonávky
a Lučiny. Území má rozlohu 862 km2, zahrnuje
53 obcí a žije v něm více než 86 000 obyvatel.
Rozvojovými příležitostmi této oblasti jsou tra-
diční zemědělská výroba, přírodní a historické
památky, potenciál cestovního ruchu a iniciativa
obecních samospráv. Dlouhodobým problémem
je nedostatek finančních prostředků a s tím sou-
visející nedostatečná úroveň sociální, dopravní
a technické infrastruktury, nevhodná struktura
zaměstnanosti a selektivní migrace.

Od roku 2008 je MAS Pobeskydí zapojena do
osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova ČR
2007 - 2013. Účastí v tomto programu realizuje
Strategický plán LEADER MAS Pobeskydí, který
vychází z integrované strategie území - Strategie
rozvoje Pobeskydí. Strategie je založena na
myšlence udržitelného rozvoje - ekonomické
konkurenceschopnosti, kvality života a životního
prostředí. Z toho vyplývá obsah pěti fiche Stra-
tegického plánu LEADER MAS Pobeskydí:

- Občanská vybavenost
- Kulturní dědictví a tradice
- Rozvoj zemědělského podnikání
- Cestovní ruch
- Životní prostředí a infrastruktura


