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ZPRAVODAJ
23. číslo, léto 2022, 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, 

první polovina roku 2022 je za námi a již nás vítají první 
podzimní dny. Opět přichází čas ohlédnout se a přiblížit 
vám činnost naší MAS. Začátkem roku jsme vyhlásili jednu 
z posledních výzev v Programu rozvoje venkova pro 
programové období 2014–2022 s alokací 21 mil. Kč. V této 
výzvě jsme podpořili přes sto dalších projektů zaměřených 
na rozvoj podnikání a občanskou vybavenost. V jarních 
měsících již pod taktovkou nového ředitele, Pavla Žišky 
pokračovala příprava na programové období 2021–2027. 
Řešilo se zejména zapojení naší MAS do operačního 
programu Zaměstnanost plus a příprava společného 
projektu MAS a místních aktérů v sociální oblasti. V jarních 
a letních měsících jsme pokračovali v prezentaci regionál-
ní značky BESKYDY originální produkt jak na Facebooku, 
tak i na akcích u nás i v zahraničí.  Náš tým projektu MAP 
Frýdek-Místek vyhodnotil dosavadní podporu školám 
a v letošním roce pro školy připravil několik akcí, 
a to zejména za podpory statutárního města 
Frýdek-Místek a obce Dobrá. Nejen o realizovaných projek-
tech MAS Pobeskydí, ale i dalších aktivitách se blíže dočte-
te na následujících řádcích. Přejeme příjemné čtení.

Dobré myšlenky pro Pobeskydí...

43 
zapojených

obcí 

305
podpořených

projektů

zatím jsme

podpořili

projekty za

175 mil. Kč

Naše MAS Pobeskydí, MAS Opavsko a MAS Jablun-
kovsko se pustily do přípravy trhů a prezentačních 
akcí svých regionálních značek. Vrcholem bude 
akce v Národním zemědělském muzeu v Ostravě.

Program bude bohatý, nebudou chybět ukázky 
řemesel našich držitelů značky a kuchařská show 
Food Ateliér Davida Valíčka. Bližší informace najde-
te na našem Facebooku.

Pozvánka na Moravskoslezské jarmarky 

Akce s názvem Moravskoslezské jarmarky se koná již 8. 10. 2022 a jste všichni zváni.
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Společně s Celostátní sítí pro venkov a obcí 
Palkovice jsme pro vás přichystali 28. července 
seminář s exkurzí na téma veřejné prostory na 
venkově.

Cílem toho semináře bylo poukázat na příklady 
dobré praxe ve veřejných prostranstvích, ale záro-
veň také na ty špatné. Není náhodou, že se akce 
konala v Palkovicích. Obec totiž v posledních letech 
realizovala hned několik projektů, které výrazně 
změnily veřejné prostranství. Obec Palkovice je 

určitě dobrým příkladem koncepčního přístupu 
k řešení veřejných prostranství.  Účastníci se 
shodli, že veřejná prostranství jsou vizitkou každé 
obce.

V novém programovém období 2021–2027 budou 
veřejná prostranství podporována v Integrovaném 
regionálním operačním programu. Zda tuto oblast 
bude podporovat i naše MAS, bude záležet na 
zájmu obcí a rozhodnutí členů MAS.

(KN) 

Nový pohled na veřejná prostranství

Podpora podnikání

Výzva č. 7 Programu rozvoje venkova cílila na 
projekty drobných podnikatelů (maloobchod, 
služby, řemesla), zpracovatele potravinářských 
produktů a krmiv, dále na projekty zaměřené na 
oblast lesnických technologií a dřevozpracujícího 
průmyslu a v neposlední řadě také na místní země-
dělce. Celkově jsme mezi 51 podnikatelských 
subjektů rozdělili více než 9 milionů Kč. V příštím 
roce se tak můžeme těšit na realizované projekty, 
které pomůžou zefektivnit podnikatelskou činnost. 
Některé realizované projekty budou mít i přímý 
dopad na místní občany, a to zejména v podobě 
nových výrobků a služeb. 

Podpora občanské vybavenosti

Pro celkem 40 projektů občanské vybavenosti 
rozdělila naše MAS přibližně 12 milionů Kč. Projek-
ty se týkají nejčastěji obcí, které prostřednictvím 
nich chtějí investovat do veřejných prostranství, 
hasičských výjezdových jednotek a zázemí pro 
spolkovou a kulturní činnost. Na své si v naší výzvě 
přišly i spolky, které budou moct investovat do 
zázemí pro setkávání svých členů, ale také do vyba-
vení souvisejícího se spolkovou činností. 

(PP)

Stručné shrnutí 7. výzvy MAS Pobeskydí
v Programu rozvoje venkova
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Dlouhodobou vizí naší místní akční skupiny 
jsou spokojení, zodpovědní a aktivní obyvatelé, 
kteří se zapojují do dění ve své obci, společně 
řeší problémy nejen své vlastní, ale usilují také 
o rozvoj obce jako celku.

Na tuto vizi navazuje připravovaný projekt SPOKO 
Pobeskydí, kterým chceme otestovat některé 
formy práce s komunitou. Ve východní části území 
otestujeme terénního sociálního pracovníka, který 
potřebné provede tíživou životní situací a nasmě-
ruje je na dostupné sociální služby. V severní části 
území se více zaměříme na práci s komunitou, 
zjišťování jejích potřeb, zejména v péči o seniory 
a přípravu mezigeneračních a prorodinných 
aktivit. V západní části území společně s místními 
spolky či dalšími místními organizacemi připraví-
me venkovské komunitní tábory. Nedílnou 

součástí projektu budou také pravidelná setkání 
a síťování obcí, poskytovatelů sociálních a obdob-
ných služeb.

Aktuálně usilujeme o podporu projektu z operační-
ho programu Zaměstnanost plus ve speciální 
výzvě určené pro místní akční skupiny. Chtěli 
bychom velmi poděkovat všem poskytovatelům 
sociálních a obdobných služeb, kteří se do přípravy 
projektu zapojili. Pouze tři z nich jsme nakonec 
mohli do projektu zahrnout jako partnery, ale 
i s ostatními počítáme při realizaci projektu, zejmé-
na při síťování a zajišťování pomoci potřebným. 
V případě získání finanční podpory bude projekt 
realizován již od ledna 2023 do prosince 2025.

(KN)

SPOKO Pobeskydí

Již v minulém roce naše místní akční skupina 
otevřela téma komunitní a udržitelné energeti-
ky. 

Jsme rádi, že koncem května letošního roku bylo 
založeno v Pobeskydí energetické společenství 
jako druhé v našem kraji. ENERKOM Pobeskydí, z. s., 
byl zapsán ve spolkovém rejstříku v červenci 

a od léta již fungují internetové stránky 
www.enerkompobeskydi.cz. Na podzim zakládající 
členové budou diskutovat činnost spolku v příštích 
měsících. Netrpělivě se čeká na novou legislativu 
k energetickým společenstvím a související dotační 
podporu na provoz společenství. 

(KN)

Pobeskydí má své energetické společenství
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Již pátým rokem MAS garantuje místní akční 
plánování ve vzdělávání a výchově ve 28 obcích 
svého území a v devíti dalších obcích správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek. Spolupracuje přitom se statu-
tárním městem Frýdek-Místek a s MAS Slezská 
brána. Do plánování je zapojeno více než šede-
sát mateřských a základních škol regionu 
a další organizace a jednotlivci aktivní v oblasti 
vzdělávání a výchovy a v souvisejících oblas-
tech.

Cílem místního akčního plánování je zlepšit 
podmínky pro vzdělávání a výchovu a v důsledku 
pro každé dítě, jeho zákonné zástupce (rodiče), 
učitele i nepedagogické pracovníky škol 
a školských zařízení, jejich vedení a další konkrétní 
osoby, které se vzděláváním a výchovou přijdou 
tak či onak do kontaktu. Tohoto cíle dosahuje 
zejména plánováním a realizací společných aktivit 
škol a dalších organizací. Stavíme na přesvědčení, 

že každá je v něčem dobrá a kdo potřebuje a chce, 
má se od koho učit a s kým spolupracovat.

Na Silvestra loňského roku byl uzavřen projekt 
Místní akční plán Frýdek-Místek II. Jeho prostřed-
nictvím jsme v letech 2018 až 2021 podpořili 
43 aktivit spolupráce (miniprojektů) a další aktivity, 
do kterých se zapojilo 111 škol a 89 dalších organi-
zací nejen z našeho regionu. Investovali jsme do 
těchto aktivit téměř šest milionů korun, abychom 
podpořili více než devět tisíc dětí, téměř devate-
náct set dospělých, zejména učitelů a nepedago-
gických pracovníků škol a jejich vedení, pořízení 
180 souborů materiálního vybavení, zejména 
didaktických pomůcek, a 420, zejména vzděláva-
cích akcí. Museli jsme se přitom vypořádat 
s nepřízní osudu v podobě pandemie COVID 19 
a souvisejících protipandemických opatření, která 
nám řadu aktivit znemožnila, nebo přinejmenším 
pořádně zkomplikovala.

(DWN)

Místní akční plán Frýdek-Místek II skončil …

ZPRÁVY Z MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ



Na úspěšně realizovaný projekt Místní akční 
plán Frýdek-Místek II od Nového roku plynule 
navázal projekt Místní akční plán Frýdek-Mís-
tek III. Podobně jako v předchozím případě na 
něm spolupracujeme se statutárním městem 
Frýdek-Místek a s MAS Slezská brána a s více 
než šedesátkou mateřských a základních škol 
regionu.

Místní akční plány jsou specifické v tom, že jejich 
liché inkarnace (místní akční plány I a III) se 
soustředí především na plánování a nemají ve 
svých rozpočtech prostředky na realizaci, zatímco 
sudé (místní akční plány II a budoucí IV) umožňují 
v lichých místních akčních plánech naplánované 
aktivity uskutečnit. Nyní tedy společně se svými 
partnery v pracovních skupinách i jednotlivě analy-
zujeme situaci ve vzdělávání a výchově a připravu-
jeme strategii a konkrétní aktivity pro další roky. 
Tyto aktivity budou mít opět charakter miniprojek-

tů a budou mít reálné dopady na děti, jejich zákon-
né zástupce, učitele, nepedagogické pracovníky 
škol a jejich vedení a na další osoby, které přichází 
do kontaktu se vzděláváním a výchovou.

Tato plánovací inkarnace místního akčního pláno-
vání je ze své podstaty méně viditelná, protože 
nepřináší okamžité ovoce v podobě konkrétních 
akcí. Nastavení projektu neumožňuje přímo 
podpořit jediné dítě, jediného žáka, učitele nebo 
kohokoli jiného, ani pořídit jedinou pastelku, která 
by nesloužila jen a pouze k plánování. Přesto je 
však tato práce nezbytná, aby konkrétní aktivity 
vůbec vznikly a mohly být spuštěny bezprostředně 
poté, co bude zahájen navazující místní akční plán 
IV. Jestli to bude za rok, dříve, či později, nevíme. 
Čím dříve to bude, tím lépe. Štěstí přeje připrave-
ným.

(DWN)

… ať žije Místní akční plán Frýdek-Místek III

Součástí místního akčního plánování je vedení 
seznamu investičních priorit škol a dalších 
organizací působících ve vzdělávání, výchově 
a v souvisejících oblastech. Ačkoli místní akční 
plány nemohou podporovat investiční projekty 
(nemají na jejich financování jedinou korunu), 
jsou pověřeny, aby jejich seznamy vedly a byly 
tak do jisté míry spoluzodpovědné za to, jaké 
investice budou v území připravovány.

To, že má škola nebo jiná organizace své investice 
na seznamu, jí sice nic nezaručuje, je to však 
nezbytné, aby mohla žádat o dotace z některého 
programu finanční podpory. Seznam je navíc 
přehledem investičních potřeb škol, které jsou 
nemalé. V oněch 28 obcích, které jsou zároveň na 
území působnosti MAS a zároveň ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek- 
Místek, seznam eviduje 110 projektů, jejichž pláno-
vané výdaje přesahují 1,169 miliardy korun. Jedná 
se o pestrou škálu investičních projektů, zahrnují-
cích výstavby, modernizace a vybavení školních 
budov, jejich kmenových i odborných učeben 
i další investice do formálního a neformálního 
vzdělávání.

Jak bylo zmíněno, seznam sám o sobě získání 
dotace a následnou realizaci zahrnutých projektů 
nezaručuje. Pokud by však přinejmenším část 
projektů vyšla, mají se děti, učitelé i další osoby, 
které se dětem věnují, a ve výsledku celé území na 
co těšit.

(DWN)

Školy se připravují na nové výzvy

Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek III (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019969) je spolufinancován
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
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V České republice (nejen) začalo rokem 2021 
nové programové období a v jeho rámci byly 
vypsány jako první výzvy v OP JAK v létě 2022, 
a to na zjednodušené projekty pro základní, 
mateřské, umělecké školy, družiny, školní 
kluby a nově i pro střediska volného času 
a psychologické poradny.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu 
ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všech-
ny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání 
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení 
zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inova-
tivních metod výuky. Ve výzvě dojde k ověření 
modelu institucionalizace podpůrných pedagogic-
kých pozic školního psychologa a školního speciál-
ního pedagoga v základních školách, a to buď 
přímo ve školách nebo prostřednictvím školských 
poradenských zařízení tak, aby byla dlouhodobě 
zajištěna stabilita těchto pozic. 
Pro toto programové období se nepočítá s podpo-
rou místních akčních skupin pro školy tak, jak jsme 
ji znali z minulých tří vln šablon z končícího progra-
mového období, ale v rámci ukončování projektů 
z šablon III samozřejmě podáváme všechny 
dostupné informace a rádi poradíme, o jaké šablo-
ny, jak a kdy žádat. Nově jsou mezi žadateli 
i psychologické poradny, které mohou a budou 
uzavírat se školami smlouvy na poskytování 
malého úvazku školního psychologa. Zde si školy 
musí uvědomit, že tato podpora bude pouze od 
poradny, se kterou uzavře škola smlouvu jako 
první. Školy nad 180 žáků si mohou nárokovat 
školního psychologa nebo sociálního pedagoga 
samy, a to v souladu s tabulkami vydanými MŠMT.

Zvlášť je třeba vypíchnout povinnou publicitu, 
která má poněkud jiná pravidla, co se týká interne-
tu, pokud má příjemce svůj účet/účty na sociálních 
sítích, potom alespoň na jednom z nich uvede 
informaci o projektu a pořídí printscreen takového 
postu a dále umístí na snadno viditelném místě 
pro veřejnost plakát minimální velikosti A3 
o projektu po celou dobu jeho realizace. Příjemce 
je povinen splnit povinnou publicitu co nejdříve po 
zahájení realizace projektu, nejpozději však do 
doby předložení první zprávy o realizaci.

Mateřské školy budou moci prodloužit personální 
pozice na asistenty i na chůvy, které ale budou 

sjednoceny pod šablonou školního asistenta 
a stávající chůvy si tak budou muset doplnit vzdě-
lání pro školního asistenta, pokud ho ještě nemají. 
Právě o tyto personální šablony byl ze strany 
školek vždy velký zájem.

První tři vlny šablon pro MŠ a ZŠ byly velmi úspěš-
né. V našem regionu se zapojilo cca 95 % mateř-
ských a základních škol, což je velký úspěch zejmé-
na MAS, vzhledem k tomu, jaká skepse a nechuť 
k čerpání těchto dotací panovala v počátku minu-
lého programového období. Dnes se všichni 
zainteresovaní shodují, že šablony poskytly velkou 
pomoc v různých ohledech, ale venkovským 
malým školám jednoznačně pomohla personální 
podpora formou školních asistentů.

Školy, které ukončily nebo ukončují šablony III se 
mohou do nových šablon z OP JAK zapojit až po 
ukončení šablon III z OP VVV.

(SL)

Šablony pro školy
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Do značky přibývají další držitelé. Na jarní certifi-
kaci dorazili 4 žadatelé, kteří získali regionální 
značku. Jedná se o krojovou módu Doteky venko-
va, šumivé bomby do koupele z MyBee, borůvky 
z Beskyd a první ubytovací službu Domeček 
u oveček pana Nováka. Chcete se také stát součás-
tí regionální značky Beskydy originální produkt? 
Pak nás neváhejte kontaktovat. Podzimní certifika-
ce se blíží!

https://www.regionalni-znacky.cz/beskydy/
(ZZ)

Rodina značky se rozrůstá

Beskydy originální produkt překračuje hranice

Regionální značka Beskydy originální produkt byla v tomto roce zapojena do dvou projektů zahra-
niční spolupráce. Jeden projekt byl s polským partnerem Powiat Pszczyński a druhý se slovenskou 
MAS Orava. Oba projekty byly pro nás přínosné a inspirativní. Uvědomili jsme si, jak je důležité se 
setkávat jak s našimi držiteli, tak i s širokou veřejností.
 
Regionální produkty – bohatství pohraniční
Společný projekt s Powiatem Pszczyńskim s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“ byl 
zaměřen na rozvoj naší značky a vznik lokalnej marki Ziemi pszczyńskiej. Nám se povedlo díky projektu 
zvýšit propagaci značky jak na Facebooku, tak i na místních akcích. Se značkou jsme navštívili akce v Řece, 
Těrlicku, Pszczyně a v Jablunkově na Górolskim Świętu. Společně jsme uspořádali workshop k marketin-
gu zaměřený na sociální sítě. Připravil se katalog a noviny značky. Polský partner zaváděl vlastní novou 
značku Ziemi pszczyńskiej a společně s námi ji prezentoval na akcích. Všechny tyto aktivity jsme mohli 
realizovat díky podpoře z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy 
(r. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495).

 
Orava u nás v Beskydech
Projekt Regionální značka – metódy a procesy jej zavádzania na úmezí ČR a SR, který se realizuje s podpo-
rou Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG V-A SR-ČR, Fondu malých 
projektů, jsme připravili společně s MAS Orava, z. s. Díky projektu slovenští partneři poznávali na exkurzi 
u nás držitele naší regionální značky. My jsme se na oplátku zúčastnili semináře a jarmarku na Oravě, kde 
jsme poznali některé výrobce regionálních oravských produktů. 

(ZZ)
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V příštích měsících by se členská základna, 
místní obce a další subjekty měly shodnout, 
kam budeme směřovat podporu v novém 
programovém období.

MAS má možnost získat podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu, Společné 
zemědělské politiky (dosavadní program rozvoje 
venkova), operačního programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost. Finančních 
prostředků bude pravděpodobně méně a bude 
potřeba více se zaměřit na priority území a efekti-
vitu podpory.

Pokud bude naše MAS vybrána, budeme od 
nového roku realizovat společný projekt 
MAS a místních aktérů v sociální oblasti, SPOKO 
Pobeskydí. Na podzim příštího roku by měl starto-
vat i nový Místní akční plán Frýdek-Místek IV finan-
covaný z operačního programu Jan Amos Komen-
ský.

Ovšem v příštích letech bychom rádi rozvíjeli také 
spolupráci s našimi českými, polskými i slovenský-
mi partnery, zj. v oblasti regionálních značek, 
nových trendů v zemědělství a péče o krajinu.

(PŽ)

Co nás čeká v příštích měsících 

Jsme rádi, že naše dobrá práce jde vidět 
a naše aktivity podporují i místní subjekty. 

Velké díky patří statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek, které nám přispělo dotací 200 tis. Kč. Ke 
statutárnímu městu se přidala i obec Dobrá, 
která poskytla dar ve výši 5 tis. Kč, za který 
rovněž děkujeme. Díky těmto finančním 
prostředkům můžeme i v letošním roce pro 
pobeskydské a frýdecko-místecké školy připra-
vit dva semináře pro ředitele a již tradiční akci 
pro učitele, Festival inspirace v přírodních 
vědách.

Mile nás překvapil i dar ve výši 20 tis. Kč na 
rozvoj značky BESKYDY originální produkt od 
Ing. Zuzany Bílkové, majitelky firmy Besky. Besky 
je tradiční beskydská manufaktura na vlněné 

přikrývky a další lůžkoviny nejvyšší kvality, které 
vyrábí ručně z ovčí vlny nakoupené od místních 
farmářů. Je také šťastným koncem příběhu, 
který začal před 12 lety v Beskydech: tehdy se 
k Zuzaně Bílkové doneslo, že majitel místní 
vlněné výroby chce zavřít krám. Taková škoda! 
Rozhodla se skomírající firmu koupit a zachránit. 
Pár let to trvalo, ale dnes má Besky přes 40 000 
nadšených zákazníků z celého Česka.

Poděkování patří i Celostátní síti pro venkov, 
s jejichž spoluprací jsme mohli pro naše území 
připravit dvě unikátní akce, a to seminář na 
témata veřejných prostranství na venkově 
a exkurzi za inspirací do Stolových hor. Děkuje-
me rovněž všem členům MAS, kteří nás pod-
porují nejen členskými příspěvky.

(KN)

Děkujeme za finanční podporu


