
 

 

                                                                                                                                      

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci z výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádosti o podporu 

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

 
MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. přijala v rámci vyhlášené výzvy MAS č. 5 níže uvedené žádosti o dotaci: 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Přidělené pořadové 

číslo 
Název projektu 

Místo realizace projektu  

(NUTS 5) 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-096 Modernizace farmy Kunčice p.O. Kunčice pod Ondřejníkem 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-100 Obraceč píce Pstruží 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-109 Modernizace zemědělské techniky Staré Hamry 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-112 Modernizace sečení Kunčice pod Ondřejníkem 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-124 Rozmetadlo statkových hnojiv Staré Hamry 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-129 Rozmetadlo Staré Hamry 

21 Investice do zemědělských podniků 2022-008-005-021-132 Modernizace zemědělské techniky Čeladná 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-102 

Modernizace vybavení klubovny Hasičů 

Ostravice 
Ostravice 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-103 

Doplnění herních prvků na hřiště v areálu 

mateřské školy Ostravice 
Ostravice 



 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Přidělené pořadové 

číslo 
Název projektu 

Místo realizace projektu  

(NUTS 5) 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-104 

Modernizace a dovybavení knihovny v 

obci Ostravice 
Ostravice 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-105 Digitalizace kmenových učeben Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-106 Vybudování WC v centru Ostravice Ostravice 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-107 

Herní prvky na zahradě Mateřské školy ul. 

Smetanova č. p. 1000 a Nová Ves č. p. 

322 

Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-108 

Modernizace vybavení pro výuku v 

základní škole Komenského 
Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-110 

Materiálně-technické zázemí 

Bašťanského spolku pro pořádání 

kulturních akcí 

Baška 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-111 

Modernizace vybavení klubovny Sboru 

dobrovolných hasičů Metylovice 
Metylovice 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-113 

Materiální podpora pro děti a mládež 

Sportovního klubu, z. s. 
Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-114 

Modernizace fotbalového vybavení 

Sportovního klubu Pržno 
Pržno 



 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Přidělené pořadové 

číslo 
Název projektu 

Místo realizace projektu  

(NUTS 5) 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-115 

S kvalitní výstrojí a vybavením, znamená 

bezpečně a lépe 
Pržno 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-116 Modernizace techniky JSDH Nová Ves Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-118 Vybavení pro SDH Lubno Frýdlant nad Ostravicí 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-119 

Modernizace a rozšíření venkovního a 

vnitřního mobiliáře pro SPORTOVNÍ KLUB 

METYLOVICE z.s. 

Metylovice 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-120 Památník J. Kaluse – vybavení (MAS F-B) Čeladná 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-121 

Pořízení židlí do kulturního domu, PC pro 

knihovnu a nůžkového stanu v obci Baška 
Baška 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-122 

TÁBORY BESKYDY – spojujeme děti a 

přírodu 
Staré Hamry, Bílá 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-123 

Staré Hamry – rekonstrukce sociálního 

zázemí ZŠ 
Staré Hamry 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-125 

Zvýšení kvality kulturních a společenských 

akcí v Hodoňovicích 
Baška 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-127 

Pořízení dataprojektoru, projekčního 

plátna a nůžkového stanu 
Frýdlant nad Ostravicí 



 

 

Číslo 

Fiche 
Název Fiche 

Přidělené pořadové 

číslo 
Název projektu 

Místo realizace projektu  

(NUTS 5) 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-128 

ZO ČSV Baška,z.s. - Mobilní zařízení pro 

kulturní či spolkové akce 
Baška 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-130 Ve zdravých tělech zdravý duch Bílá 

29 
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 
2022-008-005-029-131 

Hnízdodílny – zázemí pro kreativní, 

řemeslné, badatelské, vzdělávací a 

environmentální dílny 

Ostravice 

 

Příjem žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy byl ukončen 15.4.2022.  K tomuto datu bylo v kanceláři MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. zaregistrováno celkem 31 

žádostí, z toho jsou 2 žádosti NEPLATNÉ (neplatná žádost je označena v šedých řádcích). 


