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ZPRAVODAJ
20. číslo, zima 2020, neprodejné

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1, e-mail: mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz, www.facebook.com/MASPobeskydi

Vážení přátelé venkova,

do rukou se Vám dostává další ze zpravodajů MAS Pobes-
kydí, tentokrát zimní vydání. V jarním zpravodaji jsme 
vyjádřili přání, aby se epidemiologická situace brzy zlepši-
la a práce na rozvojové strategii Pobeskydí mohla dál 
plnohodnotně pokračovat. Bohužel se tak stalo jen 
částečně a s podzimem přišla další opatření omezující naši 
činnost. Zejména společným setkáním byla na nějakou 
dobu vystavena stopka. Velké štěstí jsme měli v září, kdy 
jsme opět „za pět dvanáct” stihli uspořádat valnou 
hromadu a certifikaci regionální značky. Protože rozvoj 
regionů nelze zastavit, usilovně pracujeme na nové stra-
tegii rozvoje pro období 2021+. Svou úlohu při tvorbě mají 
i pracovní skupiny, v nichž se někteří z Vás velmi aktivně 
zapojují. Věříme, že rok 2021 bude pro všechny úspěšný 
nejen na pracovní úrovni, ale především na té osobní. Jen 
spokojení a zdraví lidé tvoří spokojený a zdravý venkov. 

Již druhé zasedání valné hromady v tomto roce 
proběhlo v sále ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na 
Hukvaldech, kde jsme se mohli sejít díky vstříc-
nosti paní ředitelky Aleny Lévové, které 
bychom tímto chtěli poděkovat. 
Hlavními body zasedání bylo představení základ-
ních kontur nového programového období 2021+ 
a představení základních rámců operačních 
programů, do kterých bude moci MAS vstoupit 
a vyhlašovat v nich dotační výzvy. Dále byla členské 
základně přestavena činnost kanceláře MAS. Do 

roku 2021 budeme vstupovat s projektem podpo-
rujícím činnost regionální značky BESKYDY origi-
nální produkt. Valná hromada zapojení do projek-
tu odsouhlasila a od příštího roku tak můžeme 
zahájit spolupráci s polským partnerem Powiat 
Pszczynski. Příjemným bodem zasedání bylo 
schválení nového člena MAS, společnosti Mecon 
Service s.r.o., která vybudovala a provozuje 
Albrechtický pivovar.

(PP)

Valná hromada na Hukvaldech

43 
zapojených

obcí 

151
podpořených

projektů

zatím jsme

podpořili

projekty za

118 mil. Kč
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Podzimní certifikační komise regionální značky 
BESKYDY originální produkt, která se uskuteč-
nila 1. října 2020, se nesla v duchu zážitků! 
Dílna U beránka nám představila svůj zážitek 
Mobilní salaš, kterým všem přihlížejícím doslo-
va vyrazila dech. Rozhodování o udělení certifi-
kátu bylo v tomto případě velice jednoduché 
a komise se jednoznačně vyslovila pro. 

A jak takový Mobilní salaš vlastně vypadá? V rámci 
zážitku určeného nejen seniorům, těžce nemoc-
ným a hendikepovaným lidem, ale také široké 
veřejnosti, se seznámíte s původním plemenem 
ovce Valašky, se znovuobjeveným pastýřským 
stylem chovu ovcí, a navíc si na vlastní kůži můžete 
vyzkoušet práci s vlnou. Pokud i Vy máte originální 

výrobek, službu nebo zážitek z Beskyd a chtěli 
byste se stát součástí naší regionální značky, nevá-
hejte a ozvěte se nám! Bližší informace naleznete 
na www.regionalni-znacky.cz/beskydy

(ZZ)  

BESKYDY originální produkt – aktuality
a certifikační komise

Moravskoslezský kraj se v důsledku událostí 
letošního roku rozhodl podpořit své obyvatele 
při změně zaměstnání. Projekt Moje místo 
v MSK má za cíl pomoci lidem při změně v jejich 
profesním životě a zároveň najít řešení pro 
firmy, které jsou nuceny své zaměstnance 
propustit, nebo naopak hledají nové pracovní-
ky.

Projekt je rozdělen na dvě stěžejní části. První, tzv. 
profesní poradenství je bezplatnou službou, 
kterou mohou využít obyvatelé Moravskoslezské-
ho kraje pro získání kvalitní podpory při změně 
zaměstnání. Druhá část je určena zaměstnavate-
lům. Jedná se o online aplikaci pro firmy, tzv. 
matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet 
nabídku, nebo naopak poptávku po zaměstnan-
cích.

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměst-
nání, uvažují o změně práce, nebo jsou aktuálně 

nezaměstnaní, budou mít díky profesnímu pora-
denství možnost využít poradenských služeb 
online či osobně. Poradenství je na míru přizpůso-
beno klientovi a zahrnuje širokou škálu služeb – 
kariérové poradenství, pomoc při hledání a zpro-
středkování zaměstnání, přípravu na pracovní 
pohovor, či konzultaci životopisu.

Cílem online aplikace pro zaměstnavatele (Chytrý 
matching) je pak párování volných lidských kapa-
cit firem a poptávky ze strany ostatních firem. 
Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnan-
ce hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednodu-
še propojí na základě předem definovaných 
parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměst-
nancům přechod do nového zaměstnání, a to již 
v průběhu výpovědní lhůty, bez nutnosti 
registrace na Úřadu práce. Více informací získáte na 
www.moje-misto.cz/profesni-poradenstvi/

(MS-PAKT) 

MS PAKT nabídne lidem pomoc při změně
zaměstnání 
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Zástupci obcí, podnikatelů, destinačních man-
agementů a aktérů v cestovním ruchu se v září 
setkali v Třanovicích, aby spolu v rámci dalšího 
jednání pracovní skupiny řešili problémy, 
potřeby a potenciál cestovního ruchu v území 
MAS Pobeskydí. 
Samostatným bodem pak byl nástin možných 
řešení negativních dopadů cestovního ruchu 
v podhůří Lysé hory. Jednalo se zejména o chybějí-
cí parkovací plochy nebo neexistenci koordinova-
ného přístupu jednotlivých složek. Právě proble-

matika dopravní obslužnosti podhůří Lysé hory 
bude v pracovní skupině dále řešena, schůzka je 
plánována na konec ledna 2021. MAS Pobeskydí 
ale nezapomíná ani na problematiku cestovního 
ruchu v dalších částech svého území, a proto se 
chystají pracovní schůzky s jednotlivými mikroregi-
ony. Pro více informací můžete kontaktovat 
facilitátora pracovní skupiny Davida Chovančíka, 
případně také sledovat aktuální informace na 
www.pobeskydi.cz

(DCH)

Aktivity nové pracovní skupiny Cestovní ruch 

Se začátkem školního roku jsme doufali, že 
podzim bude klidnější a naše aktivity spolupráce 
na školách budou probíhat dle plánu. Ačkoliv se 
tak nestalo, podařilo se zrealizovat několik 
aktivit, od jednodenních dílen pro žáky, po akce 
ke sdílení zkušeností pro pedagogy. Ráda bych 
vyzdvihla dvě naše pilotní aktivity, které podpoři-
ly místní a regionální témata ve výuce. 

První z nich s názvem „Na Prašivou vyrazíme, 
společně se pobavíme“ byla určena mateřským 
školám. Během aktivity prošly děti mateřských škol 
besedami s lesními pedagogy, kde se dozvěděly, jaká 
zvířata žijí v lesích kolem hory Prašivé a s knihovnicí 
obce Dobratice, paní Řehovou, si zahrály divadélko na 
motivy pověsti o hoře Prašivé. V podvečer 23. září 
byla aktivita završena společným výstupem zapoje-
ných škol na vrchol zmiňované hory. Děti po cestě 
nahoru plnily různé úkoly a odměnou jim byl naleze-
ný poklad. V plánu byla také prohlídka chaty a vyhlíd-
kové věže. Po společném motivačním pokřiku při 
západu slunce a v kruhu přátelství následoval volný 
program, během kterého se školy domluvily na 
budoucí spolupráci při realizaci podobných aktivit.

Druhá aktivita „Poznej svůj kraj“ byla zaměřena na 
základní školy. Koordinaci si vzal na starost Region 
Slezská brána. Podstatou aktivity byla příprava pěti 
výletů do místních obcí a měst, za účelem poznání 

blízkého regionu, ve kterém žáci žijí. Partneři aktivity 
se shodli, že za atraktivními místy není třeba jezdit 
daleko, a že je potřeba upevňovat vazby budoucích 
generací k místům, ve kterých žijí. V září se stihly tři 
výlety, a to do Dobratic, Řepišť a Paskova. Žáci si výlet 
moc užili a přípravě na výlety věnovali spoustu přede-
vším volného času v podobě zpracování drobných 
projektů či dárečků pro kamarády z jiných škol. Aktivi-
ta má potenciál se v budoucnu dál rozvíjet a pevně 
doufáme, že se nám podaří připravit další výlety, 
které obohatí výuku místních a regionálních témat na 
našich školách.

Jak jsme již avizovali v minulém čísle zpravodaje, chys-
tali jsme ojedinělou a unikátní akci pro pedagogy – 
Festival inspirace v přírodních vědách. První ročník 
se opravdu vydařil a my již připravujeme ročník 
druhý, který bude rozšířen o další dílny a zajímavá 
témata, aby se pedagogové mohli i tentokrát inspiro-
vat, načerpat sílu do nového školního roku a uvědo-
mit si, že jejich povolání je i posláním. V tuto chvíli 
chystáme samostatný web, kde najdete spoustu 
informací z prvního ročníku, který proběhl 3. září 
2020 na základní škole v Bašce, a zároveň bude 
sloužit k přípravě dalšího ročníku plánovaného na 
den 3. září 2021. Srdečně Vás zveme, hurá na 
festival!!!
 

(ZP) 

Aktivity spolupráce – MAP FM II, aneb jak nám
COVID situace ve školství hází klacky pod nohy
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V Pobeskydí nabízí svou pomoc řada organizací 
a projektů. Některé jsme měli tu čest podpořit. 
Jsme rádi, že pomoc se dostává k lidem, kteří ji 
potřebují a cení si jí. 

Skrze Příběhy z Pobeskydí chceme veřejnosti 
přiblížit nejen poskytované služby, ale i poděkovat 
sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám, 
poradcům a mentorům, pro které je pomoc lidem 
nejen povoláním, ale i posláním a náplní života. 

Velký dík patří i fotografovi Miroslavovi Hodečkovi 
za vytvoření fotoreportáže věnované této záslužné 
práci. Příběhy z Pobeskydí postupně zveřejňujeme 
na našem webu a v místních zpravodajích. 
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na
www.zonerama.com/MASPobeskydi/958206

Níže Vám představujeme jeden z prvních příběhů. 
Přejeme příjemné čtení.

(KN)

Příběhy z Pobeskydí 

K�ž�� �l���� �������� ���� �����, �v�� pos��� , ��� ������

J��� ma�k�, b��i�k� � t��� z�r����� �es�r�. O� �eto���h� r��� ���� p�m�ha� � r�m�� 
�r���k�� P��ia����� �é�� M��I�A � P��e��y�� ro��n��, k���� �� r��ho��� �eč�va� � ��� 
�������� d�m�.

Je�n� �bd��� � ��� ����� j��� �r���l� � ro��n��, �� k���� j��� �� �ho��l� st�ra� � ��k�-
lo�i�k�� pa���n���. P��� � ��� �ia�n��� �ě��l�, �b�v�l� �� ������� ��mo�� � �ř�l� �� ��z� 
����í�.

Zpočá��� ��l� p���� z��ra��, ��� � d�p�mo�� �ho��l� p� �y�� � p� z��ra��. P� p�� �ě��-
�í�� �� ��e� no� st�l� ���í�� . U�y������ j��� z��is���� p�l�h�va�� ���k� � �n�i�����i��� 
ma�ra�� � �bst�r��� ��k�n����n��� p��ů���. D�p��e��� j��� � p��� ��l� j�, o�p��e��� �� 
p� n��ra�� � �rá�� � �� st�r�� m����� ��b� ro��n�, k��r� � ���� �y���l�. C� ������� ���-
��h��� d� p�k��� �n�učat�, t���� ��� ����� ���� m��l� p��� �r��i� �� �v�� ro��n��. I ��e� 
�v�� ���k�� �ia�n��� ��l� st��� ��� b��es�� , z�r����� ����� ��i�h����� p��v��n�. Je�n�-
h� ����e���h� �����h� ���, �k�r� p� ro�� o� počá��� ��� ��mo�� , zač�l� ��ra�e�. V� 
����l�� ����� �� za��v�l� n� s���� p�k���, k�� �� ���ot�l� ���n�� ����� s�r��� � �r��e�l� 
�v� po��e��� �l�v�: „T� �� �rás�.“ O� �� ������ �� �ed�k�z�l� �r�����i�. J��� st�� �� p�m��� 
�h�rš�v�� , �pad�l� d� ����ěd��� . Z �b��, ��� �� �ěc� ��z��e�b�l�, m����� z�v�l�� 
zá��r����, t� n�p���l� �n���� � p� d������ �e�h�l� p��� d�m�. V no�� j��� �� ��íd�l�, 
��� �� ro��n� �ro��� �ro�p�l� � m��l� �� �ý� ����� ��� n�������. D�l�� ��� �� ����ěd��� 
�r��l����l�, d�m� �� �e��� v�e���� �ě�� � ��u�� . C��� ��� ��� ��u��� � ��l�k���, ���� 
�b�� � t�h�, c� ���j��, ��� z�r���� �� v���l�, �e�l�, p��íd�l�… O�p��e��� �� ��l� �ná�, �� 
�� ����� r��l�u���� , ��l� ro��n� �� po�ed�l� k���� pos���� m������� � m������... M����� 
�eš�� n�po��e�� ���n�� m����l�� lá��� � t� n�po��e�� �y�e��l�. J��� ��� ��l� b��es�n�, 
p��� ��l� �� ����, k�� �l���� �eš�� �l����� � �ě�� �� st��� n� �ěc�. V t�mt� ro������ 
�eš�ěs�� ��� ���� ��� ��l� t�� ������r�����j�� , j�� ��� m��l� �ý�.

P���b� �ý� �� �n���� �ros��e�� ���� ����� �������� n� k�n�� ���ot� ���� . V d���, k�� 
�� �l���� b��� , j��� �ud�� ��h� d�l�� ��� � j�� s����� ���r��� �u�� �r���ha�, d�má�� 
�ros��e�� n�v����� po�i� ����e�� .
U ná� � M��I�E ������, �� k�ž�� �l���� �������� ���� �����, �v�� pos��� , ��� ������.

V r�m�� �r���k�� P��ia����� �é�� M��I�A � P��e��y�� , po�p������ ��S P��e��y�� , �. �., 
�� m���� ����í� m��nos�, k�� z�r����� �es�r� � ��k�� �ud�� �p�r�� t��� V��. Ví�� 
�nf��ma�� n�����e�� n� w��.�e�ic�3�e�.��

An��e� S���e���� (Me�ic� T���e�, �. �.)
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Vážení čtenáři, turisté a přátelé,

rádi bychom Vám představili novou publikaci 
„Prašivá“, která vznikla ve spolupráci Klubu 
českých turistů odboru Beskydy, Farnosti 
Dobrá a Muzea Těšínska, a to ke 100. výročí 
postavení horské chaty a 380. výročí stavby 
kostelíku na Prašivé.

Publikace má benefiční myšlenku – celý výtěžek 
z prodeje této knihy bude věnován na obnovu 
horské chaty Prašivá a na údržbu kostelíku na 
Prašivé. Knížku si můžete zakoupit osobně na 
chatě Prašivá nebo objednat na stránkách:
http://www.chataprasiva.cz/100let/, kde najdete 
i anotaci knihy a další informace. Podpořte 

prosím dění na Prašivé zakoupením pěkného  
dárečku. Potěšíte tím jistě své nejbližší a ještě 
koupí uděláte dobrý skutek!

Děkujeme Vám všem za podporu a přejeme 
příjemné počteníčko.

Za Klub českých turistů, odbor Beskydy a Chatu 
Prašivá Vás zdraví

Martin Stiller & TEAM
www.ChataPrasiva.cz

Nová publikace „Prašivá“

foto k článku Příběhy z Pobeskydí: Miroslav Hodeček
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Na přelomu srpna a září jsem se sešla se zakla-
datelkou Spolu Bez Obalu ve Frýdlantě nad 
Ostravicí paní Kateřinou Čechákovou. Ta mě 
provedla její cestou otevření bezobalového 
obchodu ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve kterém 
naleznete mimo jiné těstoviny Fajna pasta, 
Gold tyčinky z Příbora, které jsou certifikovány 
regionální značkou Beskydy originální produkt. 

Jak Vás napadla myšlenka otevření Spolu Bez 
Obalu?

Prvotní myšlenka prodeje bez obalu vznikla 
v Praze, ale každý koncept je jiný. Přibližně dva 
roky od otevření mě nadchla myšlanka u kamarád-
ky, která bezobalový obchod otevřela v Odrách. 
Měla jsem poměrně jasno, smýšlím ekologicky, 
mám vystudováno environmentální inženýrství, 
doma chováme slepice, máme vysazeno květnatou 
louku, to jde prostě všechno ruku v ruce. Rozhodla 
jsem se proto vydat touto cestou. Po přestěhování 
do Frýdlantu mi tento styl nakupování zde chyběl 
a věřila jsem, že nejen mi. Většina majitelů bezoba-
lových obchodů jsou srdcaři. Má snaha je předat 
koncept bezobalového nakupování i lidem kolem 
sebe. Já minimalizuji odpad již v obchodě, zákazníci 
nakupují bez obalu a k nám již chodí nakupovat 
bez zbytečných obalu a také zde nakoupí kvalitní 
lokální potraviny. Lidé se zajímají o své zdraví 
a myšlenka zero waste nakupování a minimalizo-
vání odpadu jde se zdravým životním stylem podlé 
mého ruku v ruce. Nejsem však extrémista, tlak 
vyvolává protitlak a tímto se řídím. Každý máme 
volbu a já jsem zde nabídla tuto volbu nakupování, 
která zde chyběla.

Jak dlouho už funguje Spolu Bez Obalu ve 
Frýdlantě? 
Před rokem a půl se shodou okolností otevřely dva 
bezobalové obchody – Spolu Bez Obalu a konku-
renční bezobalový obchod. Proto jsem se snažila 
obchod odlišit a náš obchůdek je krom jiného 
zaměřen také na lokální farmářské výrobky. U mě 
v obchůdku naleznete výrobky, které sama testuji 
a jsem s nimi spokojená, co se týče kvality a také 
složení. I když jsou farmářské výrobky ve skle, je to 
pro mě schůdné řešení. Cca 80 % výrobků máme 
ve vratných obalech. Každý bezobalový obchod má 
nastaven svůj vlastní koncept, někde nakoupíte 
pouze výrobky s certifikací bio, někde s konvencí 
a někde mix. U nás si také můžete zakoupit ekolo-

gickou stáčenou drogerii. Obchod od obchodu se 
liší také přístupem k zákazníkovi. 

Jak si vybíráte výrobky do Vašeho obchodu? 
Většinou si vyžádám vzorky na ochutnávku, které 
pak v obchodě testuji se s kolegyněmi. V obchodě 
se potvrzuje pravidlo sto lidí sto chutí, proto jsem 
vždy ráda za názor někoho druhého. Jde mi o to, 
aby byly výrobky lokální, kvalitní a také s myšlen-
kou bez obalu.  Certifikace zboží je příjemným 
bonusem a přidanou hodnotou pro zboží. 
V obchodě mám věci za kterými si stojím.

Váš obchod mě zaujal zejména samospádovými 
zásobníky, byl to Váš nápad, nebo jste se někde 
inspirovala?

Inspirovala jsem se koncepty z Prahy a Brna. Pro 
mě je to pocitově lepší než klasické sklenice. Samo-
zřejmě se použití sklenic nevyhneme u prašných 
věcí, jako jsou mouky. Samospádové zásobníky 
usnadňují manipulaci se zbožím, jak pro zákazníky, 
tak pro obsluhu. Zboží v zásobníků plynule protéká 
gravitačně dolů a zákazník se nemusí obávat 
mísení starého s novým. 

Je zero waste nakupování spíše pro mladé, nebo 
starší zákazníky?

Měla jsem očekávání, že obchod budou nakupovat 
spíše mladší, ale opak je pravdou. Do obchůdku 
k nám chodí všechny věkové kategorie. Důležitý je 
pro mne osobní přístup – lidé se vracejí za lidmi. 

Co když k Vám někdo přijde bez svých nádob?

Buď Vám nabídneme použitou vymytou skleničku 
ze skleničkové banky nebo papírový sáček. Někdo 
má problém s tím, použít skleničku, kterou před 
ním někdo použil. Pro tento případ v obchůdku 
máme také látkové pytlíky. Snažíme se, ale zákaz-
níky motivovat nosit si své nádoby. Příjdete se 
svými, naplníme, zaplatíte pouze kolik potřebujete. 
To je také fajn bonus nakupování bez obalu. 
Nakoupit pouze tolik, kolik potřebuji. 

Jak Vás ovlivnila krize spojená s Covidem?

Po celou dobu vyhlášení opatření jsme měli odbyt. 
Přece jen se nás zavírání netýkalo. Nikdo něvěděl 
co bude, co nás čeká. Zákazníci v té době chodili 
nakupovat do menších obchodů, kde přece jen

Zero Waste na předměstí Beskyd
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máme šanci ohlídat hygienu. Zákazníci chodili 
nakupovat po jednom a respektovali druhého 
nakupujícího. Vždy došlo k desinfekci povrchů, 
klik a terminálu. Opravdu jsme v té době dbali 
zvýšené hygieně. Naše prodejna je mimo jiné 
také výdejním místem Scuk.cz, kde si můžete 
online zakoupit farmářské výrobky z celé ČR. 
Scuk.cz je super myšlenka pro zaneprázdněné, 
kteří chtějí nakupovat zdravě a čerstvě od 
českých farmářů. Nakoupíte zde lokální maso, 
vejce, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu... U nás 
pouze vyzvednete v konkrétní den. 

Vyplatilo se Vám otevřít Spolu Bez Obalu?

Samozřejmě zde byly vstupní náklady na vybavení, 
prostory a počáteční sortiment. Také se musíte 
rozhodnout, zda budete v obchodě sama nebo si 
najdete výpomoc – v tom jsem měla štěstí na kolegy-
ně. Zdravý životní styl a ekologie jsou trendy, které 
jdou naštěstí kupředu. Za ten rok a půl, co je obchod 
otevřen vnímám posun zákazníků dopředu. Obchod 
nepochybně odráží svého majitele i já v něm zane-
chávám kus sebe. Mé motto, kterým se řídím je: 
„Malými krůčky k velké změně.“ A v to věřím.

(ZZ)

Naše místní akční skupina (MAS) opět připravuje 
dotační výzvu, v rámci které budeme vybírat 
projekty spolků, zemědělců, potravinářů, ale 
i obcí. Co můžeme podpořit?

Spolky u nás mohou podávat žádosti o dotaci 
zaměřené na zkvalitnění zázemí (např. moderniza-
ce kluboven) nebo nákup vybavení, které kore-
sponduje s činností spolku. Potravinářům a výrob-
cům krmiv umožníme podávat projekty zaměřené 
na modernizaci výroby, investice spojené s odby-
tem výrobků, ale např. i marketingové investice. 
Obcím nabízíme podporu pro projekty zaměřující 

se na modernizaci výjezdových jednotek hasičů 
kategorie V, investice do veřejných prostranství, 
ale také do kulturních zařízení a knihoven. Jak už je 
zvykem, podpoříme i místní zemědělskou prvový-
robu. Kdy to bude? Výzva je plánována na začátek 
roku 2021. Příjem žádostí předpokládáme na jaře 
2021. S ohledem na přípravu projektů doporuču-
jeme obrátit se na kancelář MAS Pobeskydí, kde 
Vám poskytneme veškeré potřebné informace. 
Nebojte se nás oslovit, jsme tady pro Vás. Více na 
www.pobeskydi.cz

(PP)

Podpoříme nejen spolky a potravináře!

Naše místní akční skupina v rámci svých činností 
aktivně podporuje podnikání na venkově. Dle 
aktuálních dat jsme v rámci kraje v podpoře 
podnikání jednou z nejaktivnějších MAS. V období 
2014+ jsme k podpoře vybrali dohromady 
80 projektů podnikatelských subjektů s celkovou 
dotací v hodnotě 30 mil. Kč.

V období 2021+ hodláme zachovat již tradiční podpo-
ru zemědělství, výroby potravin, drobných živnostní-
ků a subjektů hospodařících v lesích. Protože jsme 

nakloněni zvyšování konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků (MSP), bude naše MAS usilovat 
o vstup do Operačního programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), 
prostřednictvím kterého bychom mohli pomoci 
malým a středním podnikům inovovat provozy 
o nové moderní technologie s prvky průmyslu 4.0 
(označení pro současný trend digitalizace, s ní souvi-
sející automatizace výroby a změn na trhu práce), 
které jsou klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti.

(PP)

Podpora podnikání
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Posláním místní akční skupiny není pouze 
rozdávat dotace. Důležitým pilířem je také 
podpora a propagace inovací a chytrých řešení 
pro venkov. Pro mě to vždy byly docela 
abstraktní pojmy – inovace, chytrá řešení, 
chytrý venkov. 
Často jsem se ptala sama sebe, zda je opravdovou 
inovací nový povrch vozovky nebo nové nákladní 
auto. Teď před Vánoci jsem ovšem narazila na 
krásný příklad inovace a chytrého řešení přímo 
v Pobeskydí. Navštívily mě nadšené dámy s příkla-
dem netradičního propojení technologického 
startupu a aktivit v sociální oblasti. V současné 
době ve vybraných obcích Pobeskydí probíhá pilot-
ní projekt bezpečnostních SOS tlačítek, která mají 
zvýšit bezpečnost samostatně žijících občanů 

v jejich domácnosti. Klient si po stisknutí tlačítka 
přivolá pomoc. Jeho příbuzným či dalším pověře-
ným osobám dorazí na telefon zpráva s informací 
o zmáčknutí tlačítka, kterou nelze ignorovat. Zauja-
lo mě, že tlačítko funguje na rádiové síti a k jeho 
funkci není potřeba wifi připojení. Tlačítka se 
aktuálně testují a jejich design a funkce jsou ve 
spolupráci s technologickou společností postupně 
vylepšovány. Ruku v ruce s touto zajímavou novin-
kou jde i zavedení nové sociální služby tísňové 
péče. Možná jsou to první vlaštovky chytrých 
řešení v Pobeskydí. Věřím, že se v našem regionu 
najdou také další chytrá řešení a část z nich bude 
mít naše místní akční skupina šanci podpořit 
i v příštím programovém období.

(KN)

Chytrá řešení z mého pohledu

Na závěr Vám nabízíme malou ochutnávku 
nových témat pro nové programové období.

V Integrovaném regionálním operačním progra-
mu kromě chodníků, cyklostezek a školské infra-
struktury se objeví i téma veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu. V Operačním programu 
Zaměstnanost+ místní akční skupiny bojují o své 
místo a podporu aktivit nejen v sociální oblasti 
a zaměstnanosti, ale i komunitního života. I po 
roce 2023 bude pokračovat místní akční pláno-

vání rozvoje vzdělávání a podpora škol v Ope-
račním programu Jan Amos Komenský. Zelená 
Evropa se zrcadlí v novém tématu nejen Operač-
ního programu Životní prostředí – komunitní 
energetice. Své místo v přicházejícím období 
bude mít i podpora podnikání a drobné 
občanské vybavenosti. Podrobnosti Vám rádi 
přineseme v dalším letním čísle zpravodaje. 
S ohledem na náročnost přípravy projektů 
doporučujeme začít s přípravou co nejdříve.

(KN)

Nová témata pro nové programové období


