
ZPRAVODAJ
Jednání valné hromady

Ve školící místnosti Venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích zasedli dne 
17. dubna letošního roku členové MAS Pobeskydí k projednání úkolů, které vyvstaly během předcházejícího období.
Zájem o členství v MAS Pobeskydí projevily Škola obnovy venkova v Třanovicích a Mateřské a rodinné centrum Bambulín z Horních 
Tošanovic. ŠOV Třanovice, o.p.s. se zabývá především vzdělávacími procesy - školením ať už členů obecních samostráv nebo obecně 
venkovského obyvatelstva a tvorbou projektů podporujích rozvoj venkovských oblastí především po stránce environmentální. 
Mateřské a rodinné centrum Bambulín pečuje o děti a rodiny v oblastech sociálních a vzdělávácích. Zástupci obou těchto organizací 
svoji činnost členům valné hromady krátce představili a ŠOV i Bambulín byli za členy přijati. Tím se rozrostl počet členů MAS Pobeskydí 
ze 13 na 15 a došlo tak k rovnoměrnému rozložení zastoupení veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskových organizací. Současně 
byli schváleni i noví dva členové do výběrové komise. 
Dalším neméně důležitým úkolem bylo schválení rozšíření území MAS Pobeskydí o území dvou obcí, a to Starého Města a Stonavy. 
Jedná se proces pokrytí tzv. bílých míst na území České republiky, aby měli v následujícím plánovacím období 2014 – 2020 stejný 
a  nediskriminační přístup k čerpání finančích prostředků z  nově vznikajících operačních programů pomocí místních akčních skupin 
všichni obyvatelé republiky. Schválení předcházelo seznámení se s  činností MAS Pobeskydí a jejím Strategickým plánem Leader, 
projednání v zastupitelstvech obou obcí a písemné vyjádření o výsledku tohoto aktu. Členská základna rozšíření podpořila a tím se 
území rozrostlo na 871,9 km2 a počet obyvatel vzrostl na 94 320.
Na zasedání došlo také ke schválení některých změn v orgánech a k rotaci členů výběrové komise. Jednou ročně musí být vyměněna 
jedna třetina členů výběrové komise, což je podmínka daná údaji ve stěžejním dokumentu každé místní akční skupiny, Strategickém 
plánu Leader. Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy nově navrhlo svoji předsedkyni a starostku města Frýdlant nad Ostravicí paní 
RNDr. Helenu Pešatovou za zástupce ve valné hromadě, člen, TOZOS spol. s r.o., má nyní v programovém výboru ředitele, pana Ing. 
Milana Valečka a v kontrolní komisi pro dozor nad dodržováním především účetních zákonů zasedne paní Ivana Kralová z Třanovice 
služby o.p.s. Členové valné hromady taktéž schválili harmonogram vyhlášení 
dalších výzev k předkládání žádostí o dotaci, fiche, které budou v  jednotlivých 
výzvách vyhlášeny a také alokaci finančních prostředků na druhou letošní výzvu. 
Alokace na poslední rok realizace SPL nám bude oznámena Ministerstvem 
zemědělství přibližně v listopadu letošního roku. 
Na pořadu jednání valné hromady bylo i několik dalších bodů, jako například 
výroční zpráva za rok 2011 včetně plnění rozpočtu, zpráva kontrolní komise 
o  hospodaření, rozpočet na rok 2012, hodnotící zpráva realizace SPL k  31. 12. 
2011, členské příspěvky, přihláška za člena Spolku pro obnovu venkova a další. 
Celé usnesení ze zasedání si můžete přečíst na našich webových stránkách  
www.pobeskydi.cz.

Věra Kratochvílová, manažerka MAS 

Během července letošního roku vyhlásíme výzvu č. 7 k předkládání žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova, osy IV. opatření 1.2 
Leader pro Fiche č. 2 Kulturní dědictví a tradice a Fiche č. 5 Životní prostředí a infrastruktura. Předpokládaná alokace na Fichi č. 2 je 
1,23 mil. Kč a na Fichi č. 5 pak 2,83 mil. Kč. Následně projdou přijaté projekty administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, v září 
uspořádáme veřejnou prezentaci a zasedne výběrová komise. Projekty vybrané výběrovou komisí předložíme v říjnu Regionálnímu 
odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě v 17. kole příjmu žádostí.

Co nás čeká a nemine

Léto 2012 • č. 6 • neprodejné



Koncem srpna, konkrétně od 30. do 4. září, budeme propagovat 
naši místní akční skupinu a Strategický plán Leader na Zemi živi-
telce 2012 v Českých Budějovicích. Na stánku, tentokrát v pavilónu 
„Z“, budeme společně s dalšími zástupci místních akčních skupin 
Moravskoslezského kraje, s MAS Opavsko, MAS Hlučínsko a MAS 
Nízký Jeseník. Tuto tradici dodržujeme již osmým rokem.
V  podzimních měsících plánujeme návštěvu Karlovarského kraje 
na pozvání MAS Vladař. Jejich zástupci navštívili realizované pro-
jekty na našem území na přelomu září a října roku 2010. Nyní se 
pojedeme podívat na jejich úspěchy my.
Konference místních akčních skupin Venkov 2012 se bude konat 
od 1. do 3. října na území MAS Růže v jižních Čechách v městeč-
ku Nové Hrady. Nosným tématem této konference bude tvorba 
integrované strategie rozvoje území pro plánovací období 2014 – 
2020.
Na přelomu měsíce října a listopadu očekáváme z ministerstva ze-
mědělství alokaci finančních prostředků na poslední rok plánovacího období 2007 – 2013. Následně máme v úmyslu vyhlásit výzvu 
č. 8, pravděpodobně na Fichi č. 1 Občanská vybavenost, Fichi č. 3 Rozvoj zemědělského podnikání a Fichi č. 4 Cestovní ruch.
Česko – polská konference místních akčních skupin a sítí by měla proběhnout koncem listopadu ve městě Jeseník.
Poslední výhledovou akcí v tomto výčtu bude vyhlášení výzvy č. 9 v měsíci březnu roku 2013 tak, abychom schválené žádosti výběro-
vou komisí mohli předložit v červnovém kole příjmu PRV. Toto červnové, 19. kolo příjmu, je také poslední možné v plánovacím období 
2007 - 2013, aby mohly být podepsány dohody o poskytnutí dotace do konce roku 2013.
Mimo uvedené nás čekají další, ovšem neméně důležité, činnosti zabezpečující fungování sdružení a rozvoj území v jeho působnosti.

Věra Kratochvílová, manažerka MAS 

Dne 28. června 2012 proběhlo ve školící místnosti podnikatelského 
centra v  Třanovicích školení úspěšných žadatelů z  6. výzvy. 
Z celkového počtu 10-ti úspěšných žadatelů se školení zúčastnili 
pouze 4 zástupci, a to Obce Komorní Lhotka, Obce Vojkovice, 
zemědělský podnikatel z  Komorní Lhotky – Karel Poncza 
a  zemědělský podnikatel z  obce Dolní Domaslavice – Přemysl 
Motička. Obec Komorní Lhotka uspěla s  projektem, jehož 
předmětem je bezbariérová úprava obecního úřadu. Obec Vojkovice 
má v plánu stavební úpravy mateřské školky. Karel Poncza podal 
žádost o dotaci, jejímž cílem je pořízení nového svinovací lisu. 
Rovněž Přemysl Motička žádal o dotaci na nákup zemědělské 
techniky a to konkrétně na nákup diskového podmítače. 

Žadatelé byli během dvou přednášek proškoleni z tzv. 
administrace projektu. Mezi základní administrativní činnosti 
patří zadávací řízení, vedení a archivace veškeré dokumentace 
k projektu, sledování a hlášení změn v projektu, vedení účetnictví 
resp. samostatné účetní/oddělené evidence projektu a konečně 
– podání žádosti o proplacení. Po tomto posledním kroku, pokud 
se nevyskytnou problémy v  podobě nutných doplnění a oprav, 
se mohou žadatelé těšit na den, kdy jim bude na bankovní účet 
připsána finanční částka ve výši požadované dotace. Ovšem 
proplacením dotace starosti nekončí. Je třeba následně dodržet 
tzv. lhůtu vázanosti na účel (5 let od zaregistrování žádosti 
o  proplacení). To je lhůta, po kterou je příjemce dotace povinen 
splňovat účel projektu a dodržovat stanové podmínky. Během 
této lhůty, může rovněž očekávat kontroly úředníků z dosti dlouhé 
řady úřadů. 

Školení mělo za cíl, aby výše uvedené kroky žadatelé resp. později 
jako příjemci dotace, zvládli bez ztráty jediné koruny a zároveň jim 
také předat důležité zkušenosti, které jsme získali při administraci 
předešlých úspěšných žádostí.

My, zaměstnanci MAS Pobeskydí, jim budeme co nejvíce 
nápomocni, aby své projekty dovedli do zdárného konce. 

Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů

MAS Pobeskydí školila úspěšné žadatele o dotaci



Pomyslný klíč k pořádání této akce převzala tentokrát slovenská MAS LEV o.s. se sídlem v Levoči. Zaměstnanci v čele s předsedkyní 
připravili ve dnech 29. až 31. května, mimo workshopů a závěrečné konference, také bohatý doprovodný kulturní program. Levoča je 
malebné historické město ležící v krásné krajině s ovzduším nezatíženým výrobní produkcí s několika muzei a kostely, pominout nelze 
ani starou radnici, zapsané roku 2009 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Chrám sv. Jakuba, na hlavním náměstí 
pojmenovaném po slavném místním řezbáři mistru Pavlovi, obsahuje mj. víc jak 18 m vysoký dřevěný gotický oltář, jež je jeho dílem 
a je nejvyšší na světě.

Pracovních setkání bylo celkem 5 na téma Komunitně vedený miestny rozvoj ako nástroj predvstupnej politiky EÚ, Miestne a regio-
nálne produkty a služby a Perspektívy ekologického hospodárstva, Vidiecky cestový ruch, Mládež a miestni obyvatelia - aktivne prvky 
verejno-súkromého partnersvtva a Obecný jarmok VAŠA OBEC – NAŠA OBEC, gazdovský dvor.

Mimo příspěvky důležitých aktérů venkova Slovenské, České a Polské republiky, vystoupil  na závěrečné konferenci pod názvem In-
tegrovaný prístup pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013, Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel pro regionální politiku MMR s nejnovějšími 
informacemi o chystaném plánu ministerstva pro místní rozvoj pro plánovací období EU 2014 - 2020. Na závěr konference byla přijata 
deklarace k předložení státním a evropským orgánům s pěti hlavními požadavky: omezení centralizovaného rozhodování o rozvoji 
venkova, snižování byrokracie, omezení prostoru pro korupční jednání a vytváření širšího prostoru pro iniciativní jednání občanů.

Dvě pódia, v městském parku a za novou radnicí, nabídla představení mnoha místních folklórních souborů a sborů a také kulturní 
večer představil umění místních zpěváků a tanečníků. Přehlídka lidové tvořivosti na místním centrálním náměstí s produkty místních 
řezbářů, tkalců, či švadlenek a vyšívaček nabídly širokou škálu předmětů pro upomínku a obdiv nad šikovností zdejších obyvatel.

Nelze, než poděkovat organizátorům za skvěle připravený a propracovaný program, jak odborný, tak zábavný a za péči věnovanou 250 
účastníkům z deseti evropských států.

Celý text deklarace: Zpravodaj venkova 06/2012
Věra Kratochvílová, manažerka MAS

V předchozích číslech našeho zpravodaje jsme Vás seznámili s projekty, jež byly zrealizovány na území Sdružení obcí povodí Morávky, 
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. V tomto čísle představíme projekty, které byly  
zrealizovány  na území dvou zbývajících mikroregionů - Sdružení obcí povodí Stonávky a Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, 
které patří do území působnosti MAS Pobeskydí.

Modernizace produkční stáje a dojírny
V roce 2009 vyhlásila MAS Pobeskydí výzvu č. 2. V této výzvě  bylo  možné  předkládat  projekty  do  všech  pěti fichí. Možnost  podání  
žádosti o dotaci do fiche č. 3 - Rozvoj zemědělského podnikání využila také firma TOZOS spol. s r.o. 

Společnost TOZOS spol. s r.o. hospodaří na výměře přes 2000 ha v deseti katastrech  obcí a je mimo jiné  zaměřena na chov  skotu, 
které  zajišťuje samostatné středisko firmy. Chov skotu tvoří uzavřený obrat stáda, který je založen na stavu dojnic v počtu cca 400 
kusů. V roce 1997 byla postavena nová produkční stáj pro 417 kusů produkčních dojnic. Tato stáj je uspořádána jako stáj s volným 
ustájením bez podestýlky.

Vzhledem k opotřebení  provozem, kdy dojení probíhalo třikrát denně po dobu 12- ti let  byl v  nevyhovujícím stavu  především sys-
tém pulzačního zařízení a automatika  dojení. Firmě tak vznikaly   vysoké náklady na provozuschopnost   dojírny.  Nadojené mléko 
bylo uskladňováno a zchlazováno ve třech chladících tancích. Na jeden chladící tank připadaly  dva  agregáty. Dva chladící agregáty  
bulharské výroby již nebyly  vzhledem  ke  svému  stáří plně  funkční. Vykazovaly vysokou  poruchovost a také vysokou  spotřebu 
elektrické energie. Produkční stáj se skládá z osmi kotců. V každém  kotci je průměrně  ustájeno 52  kusů  dojnic. Ve 4 kotcích  jsou  

LeaderFEST 2012

Představujeme úspěšné projekty



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

e-mail: mas@pobeskydi.cz
tel.: +420 558 431 068
www.pobeskydi.cz

Zpravodaj MAS Pobeskydí - vydala MAS Pobeskydí – z.s.p.o., Třanovice čp. 1, 739 53, 
IČ 71212612 • náklad 800 ks • evidenční číslo MK ČR E 19895 • tisk AZPROPRESS, s.r.o.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

umístněny  rotační kartáče,  které  slouží  k čištění a masáži  dojnic. 
Ve  zbývajících čtyřech kotcích však toto zařízení chybělo. Nebyl  
tak zajištěn potřebný welfare dojnic. U znečištěných dojnic může 
navíc dojít k onemocnění  kůže způsobené parazity.

Předmětem projektu  proto byla  modernizace  produkční stáje. 
Nákupem 4 chybějících rotačních kartáčů se zajistila čistota dojnic, 
zlepšila se jejich hygiena srsti, kvalita  kůže a tím se přispělo ke 
zlepšení  zdraví a celkové pohody zvířat. Z ekonomického hlediska 
se zvýšily tržby v důsledku zvýšeného objemu  nadojeného  mléka. 
Problém se zastaralým  systémem  pulzačního zařízení a automa-
tikou  dojení se vyřešil pořízením  nového moderního  systému 
pulzačního zařízení pro asynchronní pulzaci a dále instalací nové 
výkonnější automatiky dojení. Problematické chlazení jednoho 
chladícího  tanku se vyřešilo pořízením a instalací dvou nových 
chladících agregátů, které jsou rovněž energeticky úspornější.

Celkové výdaje projektu: 2 391 559,- Kč; 
výše proplacené dotace: 797 186,- Kč

Dětské hřiště v Soběšovicích
Žádost o dotaci na tento projekt byla zaregistrována v roce 2011 
v  rámci 4. výzvy MAS Pobeskydí. 

Předmětem  projektu  byla  výstavba  dětského  hřiště,  pořízení 
a instalace  herních a dalších prvků. Dětské  hřiště  se  skládá  ze 
dvou  částí: uzavřené, sloužící pro potřeby  mateřské  školy  (pří-
padně základní  školy, vybraných  spolků  a  sdružení)  a  veřejně 
přístupné části, určené  pro  širokou  veřejnost,  školní  a  mimo- 
školní výchovu (některé prvky lze použít v rámci  tělesné výchovy), 
pro aktivity spolků a sdružení. Vybavení této části hřiště bylo pří-
mo navrženo  pro  jejich  potřeby (lezecká  stěna,  bradla, hrazda). 
Klub rodičů objekt  využije rovněž při tradičních  setkáních a akcích  
typu  radovánky, opékání, smaženice  apod. K  tomuto účelu byly 
na hřišti navrženy sedací  soupravy a volná plocha pro případné 
ohniště.

Původní vybavení bylo nedostatečné a zastaralé. Rovněž pro děti 
základní školy nebylo k dispozici  vhodné  venkovní  zařízení, které 
by bylo možno  využívat v rámci školních či mimoškolních aktivit. 
Stejně tak i pro děti a jejich rodiče bydlící v okolí nebylo k dispozici 
dětské hřiště, kde by mohly trávit volný čas, setkávat se a sezna-
movat (např. matky na rodičovské dovolené). 

Výsledkem  projektu  je herní sestava skládající se ze čtyřboké věže s lezeckou stěnou, schody s bezpečnostním zábradlím, dlouhou 
kreslící tabulí a zastřešením v provedení  stanové  střechy a ze šestiboké  věže s nerezovou  skluzavkou, lanovým  výstupem, svislou 
síťovou  stěnou, zábradlím z půlkulatiny, krátkou kreslící tabulí a lanovým tunelem. Dalšími herními prvky jsou  třímístná řetízková  
houpačka z dřevěných  sloupků, domeček s verandou, pružinové houpačky Čopr, Auto a PesDUO, houpačka ptačí hnízdo. Instalovány  
byly též kompaktní  sedací  souprava a dvě lavice zhotovené z ocelové konstrukce a dřeva, dva dřevěné odpadkové koše, cvičební prvky 
trojitá  hrazda, bradla a oboustranná trojitá lezecká stěna. Vybudováno nové oplocení a oplocení stávající bylo opraveno a rozšířeno.

Celkové výdaje projektu: 763 754,- Kč; 

výše proplacené dotace: 572 815,- Kč.
Ing. Aneta Struhalová, administrátorka projektů


