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1. Základní údaje o spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Název organizace:  MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 
Sídlo:    Čeladná 1, 739 12 Čeladná 
Kancelář:   Čeladná 712, 739 12 Čeladná 
Právní forma:  spolek 
IČ:    02989972 
Spisová značka: L 13670 vedená Krajským soudem v Ostravě 
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú: 2600643690/2010 
www stránky:   www.masfb.cz 
facebook:   www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz 
email:   pavliskova@masfb.cz 
Tel.:    +420 731 161 081 

Posláním Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy je podpora kulturního, společenského, 
sociálního a ekonomického rozvoje regionu na bázi využití místních lidských, přírodních a 
ekonomických potenciálů a na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého 
sektoru, včetně neziskového. Cílem je co nejefektivněji přerozdělit finanční prostředky 
poskytnuté nejen z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu 
Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, ale i podpořit subjekty z vlastních zdrojů. 

Účelem spolku je sdružovat osoby ke komunitně vedenému místnímu rozvoji a vytvářet 
podmínky pro rozvoj regionu, pro zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a 
trvale udržitelného rozvoje území při maximálním využití potenciálu místních lidských a 
přírodních zdrojů. 

2. Charakteristika území MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Území MAS Frýdlantsko – Beskydy je lokalizováno v jihovýchodní části Moravskoslezského 
kraje a je vymezeno katastrálními územími těchto obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad 
Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 
Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Jedenáct obcí náleží do správního obvodu ORP Frýdlant nad 
Ostravicí, 2 obce (Baška a Lhotka) spadají do správního obvodu ORP Frýdek – Místek. Území 
MAS sousedí ve své západní části s MAS Lašsko a na severu a východě s MAS Pobeskydí.  

Počet obcí:     13  
Počet obyvatel v území:   29 415 (k 1. 1. 2020) 
Rozloha:    338 km2 
Hustota zalidnění:   87,2 obyvatel na km2 

  

http://www.masfb.cz/
http://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz
mailto:pavliskova@masfb.cz
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Obrázek 1 - Území působnosti MAS Frýdlantsko-Beskydy v kontextu regionů NUTS2 

 

3. Členové spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Spolek byl založen dvanácti zakladatelskými obcemi a oficiálně vznikl 20. května 2014. Členská 
základna je tvořena partnerstvím veřejného sektoru, podnikatelských subjektů  
a nestátních neziskových organizací a je rozčleněna do 9 zájmových skupin (farnosti  
a církevní organizace, hasiči, ochrana přírody, ostatní výroba a služby, podnikatelé v cestovním 
ruchu, sportovní organizace, veřejný sektor, zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče, 
zemědělci). Členové jsou přiřazeni do jednotlivých zájmových skupin tak, aby byla splněna 
podmínka, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

V průběhu let došlo v počtu členů k několika změnám. Konkrétně v roce 2021 přistoupili 
k MAS 3 noví členové (Obec Lhotka, Spolek Beskydhost a Medela-péče o seniory o. p. s). K 31. 
12. 2021 je tedy MAS složena ze 41 členů (13 obcí + 1 příspěvková organizace + 1 
podnikatelský subjekt města, 10 podnikatelských subjektů a 16 nestátních neziskových 
organizací). Níže v tabulkách je uveden podrobnější přehled členů k 31. 12. 2021. Aktuální 
seznam je vždy uveden na internetových stránkách MAS. 
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Tabulka 1 - Členové veřejného sektoru 

Poř. č. Název člena adresa IČ 
Členem 

od 
Zástupce pro 

MAS  
Zájmová 
skupina 

1 Obec Baška Baška 420 00296511 20.5.2014 Irena Babicová 
veřejný 
sektor 

2 Obec Bílá Bílá 151 00577669 20.5.2014 
Ing. Tomáš 

Kubačák 
veřejný 
sektor 

3 Obec Čeladná Čeladná 1 00296571 20.5.2014 Pavol Lukša 
veřejný 
sektor 

4 
Město Frýdlant 
nad Ostravicí 

Náměstí 3, Frýdlant 
n. O. 

00296651 20.5.2014 
Mgr. David 

Pavliska 
veřejný 
sektor 

5 Obec Janovice Janovice 83 00493619 20.5.2014 
Ing. Svatopluk 

Běrský 
veřejný 
sektor 

6 
Obec Kunčice 
pod 
Ondřejníkem 

Kunčice p. O. 569 00296856 20.5.2014 
Mgr. Michaela 

Šebelová 
veřejný 
sektor 

7 Obec Lhotka Lhotka 89 00296864 1.1.2021 Zdeněk Kubala 
veřejný 
sektor 

8 
Obec 
Malenovice 

Malenovice 85 00576964 20.5.2014 
Mgr. Pavel 

Kuběna 
veřejný 
sektor 

9 Obec Metylovice Metylovice 495 00535991 20.5.2014 
Ing. Lukáš 

Halata 
veřejný 
sektor 

10 Obec Ostravice Ostravice 577 00297046 20.5.2014 
Mgr. Pavlína 
Stankayová 

veřejný 
sektor 

11 Obec Pržno Pržno 201 00494216 20.5.2014 Petr Blokša 
veřejný 
sektor 

12 Obec Pstruží Pstruží 93 00576972 20.5.2014 
Ing. Milan 

Vaněk 
veřejný 
sektor 

13 
Obec Staré 
Hamry 

Staré Hamry 283 00297241 20.5.2014 Bc. Eva Tořová 
veřejný 
sektor 

14 

Středisko 
sociálních služeb 
města Frýdlantu 
nad Ostravicí 

Padlých hrdinů 312 
Frýdlant n. O. 

00847020 26.5.2014 Ing. Jiří Hořínek 
veřejný 
sektor 

15 
TERMO Frýdlant 
nad Ostravicí 
s.r.o. 

Hamernická 233 
Frýdlant n. O. 

64087662 26.5.2014 Ing. Petr Sklář 
veřejný 
sektor 

Tabulka 2 - Členové neziskového sektoru 

Poř. č. Název člena adresa IČ 
Členem 

od 
Zástupce pro 

MAS 
Zájmová 
skupina 

1 
Římskokatolická 
farnost Čeladná 

Čeladná 153 64120007 26.5.2014 
P. ThDr. 
Mariusz 

Roszewski 

farnosti a 
církevní 

organizace 

2 
Římskokatolická 
farnost Frýdlant 
nad Ostravicí 

Náměstí 2 
Frýdlant n.O. 

45239886 1.7.2020 
Mgr. Roman 

Macura 

farnosti a 
církevní 

organizace 

3 
Římskokatolická 
farnost Bílá, 
Ostravice 

Ostravice 36 47861177 26.5.2014 
P. Doc. ThDr. 

PaedDr. Andrej 
Slodička, PhD. 

farnosti a 
církevní 

organizace 

4 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Ostravice, 
pobočný spolek 

Ostravice 336 60801841 26.5.2014 Jiří Pavlán hasiči 
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Poř. č. Název člena adresa IČ 
Členem 

od 
Zástupce pro 

MAS 
Zájmová 
skupina 

5 
Sbor 
dobrovolných 
hasičů Baška 

Baška 306 64121933 26.5.2014 
Lukáš 

Handrejch 
hasiči 

6 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů 
Hodoňovice 

Baška 420 65494563 26.5.2014 
Ing. Radomír 

Bělík 
hasiči 

7 
Sbor 
dobrovolných 
hasičů Nová Ves 

Nová Ves 184 64122255 26.5.2014 
Ing. Tomáš 

Kubala 
hasiči 

8 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Staré 
Hamry 

Staré Hamry 
301 

64122191 26.5.2014 Ivo Franke hasiči 

9 
ZO ČSOP 68/01 
KUNČICE POD 
ONDŘEJNÍKEM 

Kunčice p. O. 
684 

65892691 26.5.2014 Bc. Petr Lazar 
ochrana 
přírody 

10 
Sportovní klub 
Pržno, spolek 

Pržno 310 16628861 26.5.2014 
Bc. Pavla 

Skotnicová 
sportovní 

organizace 

11 
Sportovní klub 
Metylovice z.s. 

Metylovice 466 61963721 26.5.2014 
Ing. Radomír 

Kulhánek 
sportovní 

organizace 

12 
Tělovýchovná 
jednota Janovice, 
z. s. 

Janovice 607 61984132 26.5.2014 
Ing. Miroslav 

Kacíř 
sportovní 

organizace 

13 
1.BFK Frýdlant 
nad Ostravicí, z. 
s. 

U hřiště 1424 
Frýdlant n O. 

27024300 26.5.2014 
Dagmar 

Pindurová 
sportovní 

organizace 

14 
Red Volley 
Frýdlant n/O, z.s. 

5. května 782 
Frýdlant n. O. 

02503620 26.3.2015 
Ing. Nikola 
Němcová 

sportovní 
organizace 

15 
Spolek 
BESKYDHOST 

Ostravice 0956 26646803 1.6.2021 Mgr. Vít Březina 
podnikatelé v 

cestovním 
ruchu 

16 
Medela-péče o 
seniory o.p.s.       

Ostravice 855 02141531 27.10.2021 Petr Valový 

zdravotnictví, 
rehabilitační 
a lázeňská 

péče 

Tabulka 3 - Členové podnikatelského sektoru 

Poř. č. Název člena adresa IČ 
Členem 

od 

Zástupce pro 

MAS 

Zájmová 

skupina 

1 

Beskydské 
rehabilitační 
centrum, spol. s 
r.o. 

Čeladná 42 25868951 26.5.2014 
MUDr. Milan 

Bajgar 

zdravotnictví, 
rehabilitační 

a lázeňská 
péče 

2 Sepetná v.o.s. 
Příborská 333 
Frýdek-Místek 

25863304 26.5.2014 
Ing. Kateřina 
Slivoníková 

podnikatelé v 
cestovním 

ruchu 

3 Miroslav Herot Pržno 1 70629439 26.5.2014 Miroslav Herot zemědělci 

4 Libor Kresta Pstruží 244 86965671 26.5.2014 Libor Kresta 
ostatní 

výroba a 
služby 
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Poř. č. Název člena adresa IČ 
Členem 

od 

Zástupce pro 

MAS 

Zájmová 

skupina 

5 SKI Bílá – Služby 
s.r.o. 

Bílá 173 26874440 26.5.2014 
Dr. Ing. Petr 

Ochmann 

podnikatelé v 
cestovním 

ruchu 

6 SPORT CLUB 
s.r.o. 

Bahno 99 
Frýdlant n. O. 

26845431 26.5.2014 

Pavlína 
Macharáčková 

Marek 
Macharáček 

ostatní 
výroba a 

služby 

7 Oldřich Menšík Kunčice p. O. 10 73184861 26.5.2014 
Ing. Oldřich 

Menšík, PhD. 
zemědělci 

8 Dobrý domov 
s.r.o. 

Zámostní 1155/27 
Ostrava 

04319036 9.12.2019 JUDr. Jiří Volný 
ostatní 

výroba a 
služby 

9 Bc. Martin 
Carbol 

Kunčičky u Bašky 
80 

73367290 9.12.2019 
Bc. Martin 

Carbol 
zemědělci 

10 Leoš Řezníček Kunčice p. O. 75 73060275 9.12.2019 Leoš Řezníček zemědělci 

4. Organizační struktura spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy 

Organizační strukturu MAS tvoří 
povinné orgány, kde valná hromada 
je nejvyšším orgánem tvořeným 
všemi členy MAS. Valná hromada volí 
členy dalších povinných orgánů, tj. 
výkonné rady, výběrové a kontrolní 
rady. Každý člen spolku může být 
členem pouze jednoho z povinných 
orgánů. Činnost spolku zajišťuje 
kancelář MAS. 

Jednání valné hromady se 
uskutečnilo v roce 2021 dvakrát, 
z toho jednou, vzhledem 
k vyhlášenému nouzovému stavu, 
formou per rollam. Zápisy z jednání 

jsou uveřejněny na webových stránkách MAS. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Zasedání valné hromady spolku 
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 Statutárním, rozhodovacím a 
výkonným orgánem spolku je 
výkonná rada. Členové jsou voleni 
valnou hromadou spolku. Funkční 
období je tříleté a končí v březnu 
roku 2022. Spolek zastupuje navenek 
předseda výkonné rady a jedná 
jménem spolku ve všech věcech vůči 
třetím osobám. V případě 
nepřítomnosti předsedy pak jeho 
funkci vykonává místopředseda 
spolku. 

Výkonná rada se sešla v roce 2021 
celkem třikrát a třikrát proběhlo 
hlasování formou per rollam. 

Všechny zápisy z jednání jsou uveřejněny na webových stránkách MAS. K 31. 12. 2021 měla 
výkonná rada 7 členů v následujícím složení: 

1. Obec Čeladná – předseda Pavol Lukša 
2. Město Frýdlant nad Ostravicí – místopředseda Mgr. David Pavliska 
3. Obec Baška 
4. Sportovní klub Metylovice, z.s. 
5. Sbor dobrovolných hasičů Ostravice, pobočný spolek 
6. Sportovní klub Pržno, spolek 
7. Beskydské rehabilitační centrum, spol. s. r. o. 

 

Výběrová rada je výběrovým 
orgánem spolku (hlavním úkolem je 
věcné hodnocení projektů) a její 
funkční období je stanoveno na 
dobu jednoho roku a končí v červnu 
roku 2022. Výběrová rada se sešla 
v roce 2021 celkem dvakrát. Všechny 
zápisy z jednání jsou uveřejněny na 
webových stránkách MAS.  

Výběrová rada měla k 31. 12. 2021 
jedenáct členů v následujícím 
složení: 

 

 

 

Obrázek 3 - Zasedání výkonné rady spolku 

Obrázek 4 - Zasedání výběrové rady spolku 
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1. Miroslav Herot – předseda 
2. Obec Kunčice pod Ondřejníkem – místopředsedkyně Mgr. Michaela Šebelová 
3. Obec Metylovice  
4. Obec Malenovice  
5. Obec Bílá 
6. Římskokatolická farnost Čeladná  
7. Tělovýchovná jednota Janovice, z. s. 
8. 1.BFK Frýdlant n. O., z. s. 
9. Sepetná v. o. s.  
10. Bc. Martin Carbol 
11. Dobrý domov s. r. o. 

  
 
Kontrolní rada je kontrolním 

orgánem spolku. Funkční období je 

čtyřleté a končí v dubnu 2022. 

Kontrolní rada se sešla v roce 2021 

pouze jednou, zápis je uveřejněný 

na webových stránkách MAS. 

Kontrolní rada měla k 31. 12. 2021 
pět členů v následujícím složení: 

 

 

1. Obec Janovice – předseda Ing. Svatopluk Běrský 
2. Obec Staré Hamry – místopředsedkyně Bc. Eva Tořová  
3. Obec Pstruží  
4. Obec Ostravice  
5. Obec Pržno  

 

Chod MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., je organizačně zajišťován prostřednictvím kanceláře 
MAS a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je zodpovědný za praktický výkon 
rozhodnutí MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. V roce 2021 pracovali v kanceláři MAS tito 
zaměstnanci: 

 Ing. Zuzana Pavlisková, manažer MAS a zároveň vedoucí zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD (plný úvazek) 

 Ing. Martina Havelková, metodický pracovník – administrátor výzev SCLLD (plný úvazek 
do 30. 06. 2021 – ukončení pracovního poměru) 

 Ing. Radana Maloušková, metodický pracovník – administrátor výzev SCLLD (plný 
úvazek) 

 Mgr. Martina O´Reilly, metodický pracovník – administrátor výzev SCLLD (0,5 úvazek 
od 1. 9. 2021, plný úvazek od 1. 11. 2021) 

 Markéta Pastorková, účetní (dohoda o provedení práce) 

Obrázek 5 - Zasedání kontrolní rady spolku 

http://www.kuncicepo.cz/
http://www.metylovice.cz/
http://www.malenovice.eu/
http://www.obecbila.cz/
http://www.rk-farnost-celadna.cz/
http://www.tjjanovice.com/
http://1bfk.cz/
http://www.sepetna.cz/
http://www.obecjanovice.cz/
http://stare-hamry.cz/
http://www.pstruzi.cz/
http://www.obec-ostravice.cz/
http://www.przno.cz/
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5. Spolupráce, členství v krajských a celorepublikových organizacích 

MAS Frýdlantsko – Beskydy je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky 
(NS MAS). NS MAS je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. NS MAS 
zajišťuje některá školení, vyjednává s jednotlivými ŘO a informuje jednotlivé místní akční 
skupiny o důležitých termínech, aktivitách a školeních. Rovněž rozvíjí spolupráci s dalšími 
aktéry, kteří působí ve prospěch venkova, hájí společné zájmy místních akčních skupin ve 
vztahu k orgánům státu apod. Největším úkolem NS MAS v roce 2021 bylo vyjednávání 
podmínek programového období 2021–2027.  

Místní akční skupiny se pravidelně setkávají i na krajské úrovni, a to v rámci Krajské sítě 
místních akčních skupin Moravskoslezského kraje. Toto sdružení je tvořeno 12 místními 
akčními skupinami (Místní akční skupina Hlučínsko z.s., MAS Hrubý Jeseník, z. s., Místní akční 
skupina Opavsko z. s., MAS Pobeskydí, z. s., MAS Regionu Poodří, z. s., MAS Rozvoj Krnovska    
o. p. s., RÝMAŘOVSKO, o. p. s., MAS Lašsko, z. s., MAS Jablunkovsko, z. s., Místní akční skupina 
Bohumínsko, z. s., MAS Slezská brána, z. s., MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.). Účelem setkání 
je především výměna zkušeností při realizaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
a diskuse ohledně vyjednávání na krajské i národní úrovni pro období 2021–2027. V průběhu 
roku 2021 se krajské místní akční skupiny sešly třikrát prezenčně a pětkrát proběhlo online 
jednání.  

Obrázek 6 - Organizační struktura MAS 

VALNÁ HROMADA 

KONTROLNÍ RADA VÝKONNÁ RADA VÝBĚROVÁ RADA 

MANAŽER MAS 

METODIČTÍ PRACOVNÍCI 
ÚČETNÍ 
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Obrázek 7 - MAS Moravskoslezského kraje 

 

MAS Frýdlantsko – Beskydy je rovněž partnerem Celostátní sítě pro venkov (komunikační 
platforma Programu rozvoje venkova). Základním cílem CSV je zvýšit zapojení zúčastněných 
stran do provádění rozvoje venkova, zvýšit kvalitu provádění Programu rozvoje venkova, 
podpořit inovace v zemědělství apod. 

MAS Frýdlantsko – Beskydy je dále členem certifikační komise pro udělování značky BESKYDY 
originální produkt. Tato značka je udělována pouze místním produktům, které jsou nějakým 
způsobem výjimečné, tj. lze u nich najít vlastnosti, jimiž přesahují běžný standard obdobných 
produktů. Certifikační komise se v roce 2021 sešla dvakrát a nově udělila značku BESKYDY 
originální produkt Zdeňkovi Miturovi na prošívané vlněné přikrývky.  

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. aktivně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jako např. 
Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezský 
kraj apod. 

MAS je také aktivním členem Řídícího výboru Místního akčního plánu (MAP) Frýdek – Místek 
II a MAP v ORP Frýdlant nad Ostravicí. Na konci jara byl schválen naší místní akční skupině 
nový projekt s názvem MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy, jehož realizace bude zahájena 
k 1. 1. 2022. 

 



MAS Frýdlantsko-Beskydy, Tady, spolu a lépe  12 

6. Informace o činnosti MAS v průběhu roku 2021 

V souvislosti s nutností zabezpečení chodu kanceláře pro potřeby realizace SCLLD byl 
v návaznosti na založení MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. realizován projekt Administrace a 
řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy (2015-2018) a v současné chvíli se realizuje navazující projekt 
Administrace a řízení MAS Frýdlantsko-Beskydy II (2019–2022). Projekt slouží nejen 
k zajištění personálních nákladů, ale je rovněž využíván pro proplacení nájmu kanceláře, 
cestovních nákladů, telefonních poplatků, nákupu spotřebního materiálu apod. V souladu 
s podmínkami programu je stanovená finanční provozní podpora ve výši 95 % z uznatelných 
výdajů projektu. Zbývající část včetně nezpůsobilých výdajů je hrazena z členských příspěvků 
spolku. 

Zaměstnanci kanceláře MAS připravují podklady potřebné k jednání povinných orgánů a 
pořizují z těchto jednání zápisy. Také se pravidelně a aktivně účastní řady workshopů, valných 
hromad a pracovních setkání organizací, jejichž je MAS členem. V průběhu roku se 

zaměstnanci MAS účastnili různých 
školení, workshopů a konferencí, kde 
získávali potřebné aktuální informace 
pro svou činnost. V září se například 
účastnili 11. ročníku festivalu 
LEADERfest v Kutné Hoře, který je 
tradičním setkáním zástupců místních 
akčních skupin a dalších významných 
aktérů rozvoje venkova z České 
republiky a dalších evropských zemí, 
které pracují metodou LEADER.  Zde se 
především diskutovala příprava nového 
období 2021+ a sdílely příklady dobré 
praxe. Zaměstnanci MAS se rovněž 

účastní mnoha dalších jednání, např. Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy. 

V rámci jednotlivých výzev kancelář MAS organizuje semináře pro potenciální žadatele a 
průběžně provádí individuální konzultace se zájemci o dotace. V roce 2021 byla z důvodu 
končícího programového období 2014-2020 a vyčerpané alokace vyhlášena jen jedna výzva 
z OP IROP a k ní zorganizován pouze 1 seminář. Nicméně s přípravou nového programového 
období 2021+ a v souvislosti s přechodným obdobím v Programu rozvoje venkova proběhlo i 
několik konzultací a veřejných projednání, jejichž cílem byla příprava území na čerpání dotací 
prostřednictvím MAS Frýdlantsko – Beskydy v příštím období. 

V průběhu celého roku probíhala animační a propagační činnost, v rámci které jsme se snažili 
veřejnost informovat o plánovaných akcích a podpořených projektech na našich webových a 
facebookových stránkách, které byly rozšířeny o nové informace pro programové období 
2021+. V průběhu roku 2021 byly uveřejňovány články o činnosti MAS i v tištěných 
periodikách. Veřejnost byla s výsledky činnosti MAS seznámena zejména prostřednictvím 
zpravodaje Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy. Veškeré aktuální informace jsou ze strany 
MAS rozesílány prostřednictvím elektronické pošty přímo členům MAS, kontaktním osobám 
místních samospráv, příspěvkových organizací samospráv či zájemcům z řad ostatní veřejnosti 
(tzv. direct mailing). 

Obrázek 8 – LEADERfest v Kutné Hoře 
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Zaměstnanci kanceláře MAS je prováděna i tzv. animace škol, která spočívá v bezplatném 
poradenství školám, školským a dalším vzdělávacím zařízením v Operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti dotací na šablony.  

V roce 2021 se také podařilo připravit a vydat publikaci shrnující 7 let působení Místní akční 
skupiny Frýdlantsko-Beskydy. Tato brožura obsahuje přehled všech podpořených projektů 
v operačních programech IROP, OPZ a PRV v programovém období 2014-2020, mezi které 
MAS rozdělila téměř 62 mil. Kč.  

Přestože v roce 2021 byla vyhlášena jen 1 výzva, a v ní byly zhodnoceny 2 projekty žadatelů, 
probíhaly v tomto roce i konzultace ke změnám projektů z předešlých výzev, u 26 projektů 
byla provedena kontrola žádostí o platbu a MAS se účastnila 16 kontrol přímo u příjemců 
dotací.  

Největší objem prací byl však věnován přípravě nového programového období 2021–2027. 
Již v roce 2020 započaly práce na nové Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027 (dále jako SCLLD 2021+), které v roce 2021 
pokračovaly. V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů 
dodržován princip „zdola nahoru“, MAS zapojila do zpracování SCLLD veřejnost, tedy 
komunitu, která v území žije a působí. Tato komunita zná nejen problémy a potřeby, které je 
zde třeba řešit a naplnit, ale umí i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. SCLLD 2021+ se 
skládá z několika částí (analýza, koncepční část, akční plány). Socioekonomická analýza území 
včetně SWOT analýzy byla zpracována již v roce 2020, v roce 2021 byly provedeny konečné 
úpravy. Díky informacím z dotazníkového šetření, z rozhovorů se starosty obcí MAS, 
z pracovních skupin a veřejného projednání zaměstnanci MAS v roce 2021 připravili návrh 
Koncepční části SCLLD 2021+, která byla v červnu 2021 schválena výkonnou radou MAS a 
následně schválena i Řídím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dalším krokem je 
příprava a zpracování Akčních plánů strategie, která průběžně probíhá dle aktuálních 
informací řídích orgánů.  

6.1 Realizace SCLLD dle jednotlivých OP 

Pro Strategii (území) MAS Frýdlantsko – Beskydy byly alokovány pro programové období 2014-
2020 v rámci jednotlivých operačních programů finanční prostředky v následující výši: 

 36,6 mil. Kč – programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 

 12,7 mil. Kč – programový rámec Operační program zaměstnanost 

 19,1 mil. Kč – programový rámec Programu rozvoje venkova 

První výzvy MAS vyhlásila v roce 2017, první projekty započaly svou realizaci v průběhu roku 
2018 a v roce 2019 již byly některé projekty ukončeny, v roce 2020 již byla většina projektů 
proplacena. 

MAS Frýdlantsko – Beskydy vyhlásila v roce 2021 jednu výzvy z operačního programu IROP 
v celkové alokaci necelých 870 tisíc Kč.  
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Integrovaný regionální operační program (IROP) v roce 2021 

V průběhu roku 2021 byla v rámci IROP vyhlášena pouze jedna výzva na zbytkovou alokaci ve 
výši necelých 870 tisíc Kč. 

Tabulka 4 - Přehled výzev MAS Frýdlantsko – Beskydy v roce 2021 (IROP) 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy (zkrácený) 

Alokace 
přijatých 
žádostí o 

dotaci  
( CZV1 v Kč) 

Alokace 
výzvy (CZV v 

Kč) 

Úspěšné projekty 

Počet 
Alokace 
projektů 

(CZV v Kč) 

13 Infrastruktura základních 
škol 

866.704,62 866.704,62 2 866.704,62 

 866.704,62 

Do výzvy věnující se infrastruktuře základních škol byly zaregistrovány 2 projekty, které byly 
vybrány a doporučeny k podpoře. Projekt základní školy v Čeladné by měl předložit žádost o 
platbu v září 2022, projekt školy ve Frýdlantu n. O. pak v lednu 2023. 

Tabulka 5 - Přehled úspěšných žadatelů roce 2021 (IROP) 

Název projektu 
Název 

žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Výše CZV v Kč 

Venkovní učebna pro 
environmentální výuku, ZŠ 
Frýdlant nad Ostravicí, 
Náměstí T.G. Masaryka 1260 

Město 
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí 507.589,32 

Poznávám přírodu – poznávám 
svět i sebe 

Základní škola 
Čeladná, 

příspěvková 
organizace 

Obec Čeladná 359.115,30 

Souhrnné informace o realizaci IROP v programovém období 2014-2020: 

Celková alokace: 36,6 mil. Kč. Vyhlášeno celkem 13 výzev. Celkový počet podpořených 
projektů 18. Proplaceno k 31. 12. 2021 15 projektů, 2 projekty jsou v realizaci, 1 projekty má 
před podpisem právního aktu. Zbytková alokace 0,- Kč.  

                                                           
1 Celkové způsobilé výdaje 
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Graf 1 - Přehled čerpání IROP dle jednotlivých opatření 

Graf 2 - Přehled čerpání v jednotlivých opatřeních IROP v programovém období 2014-2020 
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Na obrázcích níže dokumentujeme některé ukončené projekty v roce 2021. 

 

Obrázek 10 – Vybudování chodníku v obci Psruží 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v základní škole TGM Frýdlant n. O. 
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Operační program Zaměstnanost (OPZ) v roce 2021 

V roce 2021 nebyla v rámci Operačního programu Zaměstnanost vypsána žádná výzva, jelikož 
řídící orgán už neumožňoval další výzvy vyhlašovat. V opatření Sociální služby a sociální 
začleňování se realizují tři projekty, které mají být ukončeny na konci roku 2022. 

Souhrnné informace o realizaci OPZ v programovém období 2014-2020: 

Celková alokace: 12,7 mil. Kč. Vyhlášeny celkem 4 výzvy. Celkový počet vybraných projektů k 
podpoře 4. V roce 2020 došlo k odstoupení jediného projektu v opatření Podpora a vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. U vybraných projektů z opatření Sociální 
služby a sociální začleňování došlo ke krácení celkových způsobilých výdajů. Tyto skutečnosti 
znamenají, že nedojde k vyčerpání přidělené alokace. Zbytková alokace činí 4.353.105, - Kč. 

Graf 3 - Přehled čerpání OPZ dle jednotlivých opatření 
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Program rozvoje venkova (PRV) v roce 2021 

V roce 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva v rámci Programu rozvoje venkova.  Nicméně téměř 
všechny vybrané projekty z 3. výzvy z roku 2020 podaly žádost o platbu, proběhla u nich 
kontrola realizace na místě a byly úspěšně proplaceny. Jen u jediného projektu žadatel 
odstoupil od realizace projektu z důvodu nedodání včasného zboží dodavatelem. 

Souhrnné informace o realizaci PRV v programovém období 2014-2020: 

Celková alokace: 19,1 mil. Kč. Vyhlášeny celkem 3. výzvy. Celkový počet vybraných projektů 
k podpoře 64. Z toho 4 projekty ukončili realizaci na vlastní žádost. K 31.12.2021 všech 60 
projektů bylo proplaceno. Zbytková alokace činí 683.781, - Kč.  

Přechodné období v Programu rozvoje venkova: 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje Program 
rozvoje venkova na období 2014–2020 do dvouletého přechodného období. Vzhledem k 
tomu, že došlo k navýšení rozpočtu Programu rozvoje venkova, byla v roce 2021 místní akční 
skupině navýšena alokace o 5. 089. 300,- Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu 
obyvatel naší MAS. Navýšení rezervovaných prostředků o celou nabízenou alokaci bylo 
projednáno a schváleno na jednání výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy dne 1. 6. 2021. 
Valná hromada MAS Frýdlantsko-Beskydy byla s tímto seznámena dne 22. 6. 2021. Přijetím 
navýšené alokace vznikla MAS povinnost podat návrh na změnu Programového rámce PRV 
týkající se zejména finančního a indikátorového plánu. Tato změna byla schválena výkonnou 
radou spolku dne 27. 10. 2021 a Řídícím orgánem PRV dne 8. 11. 2021. jako Dodatek strategie 
č. 7. Alokace přechodného období byla rozdělena do fiche 2.1 (Investice do zemědělských 
podniků) a do fiche 2.9 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). V roce 
2022 je tak plánována na tyto finanční prostředky další výzva v PRV.  
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Graf 4 - Přehled čerpání PRV dle jednotlivých opatření 

Graf 5 - Přehled čerpání v jednotlivých opatřeních PRV v programovém období 2014-2020 
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Na obrázcích níže dokumentujeme některé ukončené projekty v roce 2021. 

Obrázek 11 - Lesní stezka Vyhlídka ve Frýdlantu nad Ostravicí  

 

Obrázek 12 – Volejbalové dělo      Obrázek 13 – Bibliobox        Obrázek 14 – Sýrařský kotel  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Sýrařský kotel 



MAS Frýdlantsko-Beskydy, Tady, spolu a lépe  21 

Obrázek 15 - Krmné zábrany a příkrmiště pro skot           Obrázek 16 – Obraceč píce 

Obrázek 17 – Požární káď  pro požární sport          Obrázek 18 – Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

  

Obrázek 19 – Úřední deska obecního úřadu          Obrázek 20 – Nůžkový stan kulturního zařízení 
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6.2  V Beskydech to žije 

Již v roce 2020 odstartoval první ročník dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije“. 
Tento dotační titul má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy za 
finančního přispění Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy. Hlavním účelem programu je 
pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. 
V roce 2021 byly realizovány projekty z druhé výzvy, bohužel opět do realizace zasáhla 
pandemická situace, proto se všechny vybrané projekty nepodařilo zrealizovat. Realizace se 
povedla u 10 projektů, zrušeno muselo být 6 projektů.  

Tabulka 6 - Přehled vybraných žadatelů v roce 2021 (V Beskydech to žije) 

Název projektu Název žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Výše 

dotace (Kč) 
Stav projektu 

NABOSO VlesEDU z.s. Pstruží 10.000 Zrušeno 

Sportovní den 
Sportovní klub 

Metylovice z.s. 
Metylovice 10.000 Vyplaceno 

Ukončení prázdnin aneb 

pojďme si hrát a při tom 

si popovídáme, co jsme 

zažili v létě 

SDH Lhotka Lhotka 10.000 Vyplaceno 

Pořízení smažící pánve na 

pořádání plackových 

hodů a dalších pokrmů 

Martin Ogořalek Baška 5.250 Vyplaceno 

Masopustní hody a jízda v 

maskách Bílanská Valaška 

Spolek Bílá v 

Beskydech 
Bílá 10.000 Zrušeno 

XII.setkání obcí Bystré 
Spolek občanů 

Bystré, z.s. 
Janovice 10.000 Zrušeno 

Výměna kulis 

ochotnického divadelního 

spolku "Sokol na prknech 

Metylovice" 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Metylovice 

Metylovice 10.000 Vyplaceno 

Přátelské sportovní 

odpoledne 

Klub seniorů 

Lhotka z.s. 
Lhotka 7.000 Vyplaceno 

CB Family Fest 2021 CB Frýdlant n. O. 
Frýdlant nad 

Ostravicí 
10.000 Vyplaceno 

Pomáháme uměním Pavel Melotík 
Frýdlant nad 

Ostravicí 
8.032 Vyplaceno 

Volejbalový turnaj 

smíšených 
Jaroslav Lanča Čeladná 10.000 Zrušeno 
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Název projektu Název žadatele 
Místo realizace 

projektu 
Výše 

dotace (Kč) 
Stav projektu 

neregistrovaných hráčů z 

okolních obcí 

Poolcross a amatérský 

Snow volleyballový turnaj 

smíšených trojic 

Apre ski pro 

team z.s. 
Bílá 10.000 Zrušeno 

FIGA BOROVÁ – festival 

ochotnického divadla 
Pavel Kuběna Malenovice 10.000 Zrušeno 

Vybavení skladu pro akci 

PS8-cup 
SDH Nová Ves 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
10.000 Vyplaceno 

Dětský den aneb Cesta 

kolem světa 
Nenuda, z.s. 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
10.000 Vyplaceno 

Den plný her pro děti 

aneb ukončení prázdnin 

SK Nová Dědina 

z.s. 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
6.952 Vyplaceno 

V roce 2021 byla rovněž vypsána v pořadí již třetí výzva pro projekty, které budou realizovány 
v průběhu roku 2022. Do této výzvy se registrovalo celkem 30 projektů v celkové hodnotě 
286.000, - Kč. Protože koronavirová pandemie zastavila čerpání dotací a realizaci některých 
projektů z 1. a 2. výzvy, MAS navýšila po dohodě s Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy 
celkovou alokaci programu ze 150.000, - Kč na 200.000, - Kč tak, aby mohlo být tentokrát 
podpořeno více projektů. V prosinci 2021 tak výběrová rada MAS přijaté projekty obodovala 
dle předem stanových kritérií a doporučila 21 projektů výkonné radě k podpoře. O těchto 
projektech rozhodovala výkonná rada v lednu 2022. Na seznamu vybraných projektů jsou 
folklórní, divadelní, turistické či sportovní akce místních obyvatel a spolků. Budou se např. šít 
taneční kostýmy, zajišťovat doprovodné programy pro děti, nakupovat upomínkové 
předměty, odměny soutěžícím nebo drobné vybavení pro spolky apod. MAS také připravuje 
kalendář akcí vítězných projektů a následně 4. výzvu, kterou plánuje vyhlásit v listopadu 2022. 
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Na obrázcích níže dokumentujeme některé ukončené projekty v roce 2021. 

Obrázek 21 – Pořízení smažící pánve v Bašce 

 

Obrázek 23 – Ukončení prázdnin na Nové Dědině 

 

Obrázek 25 –Pomáháme uměním ve Frýdlantu        Obrázek 26 – Ukončení prázdnin ve Lhotce 

   

           

  

    Obrázek 22 – Sportovní den v Metylovicích 

Obrázek 24 - Pořízení vybavení pro SDH Nová Ves 
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7. Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2021 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM - ZISK:            238 423,55 Kč 

Úpravy zvyšující hospodářský výsledek:       + 2 595 773,90 Kč 
- náklady dle § 23 odst. 5 písm. i) - náklady hrazené z členských příspěvků, dotace  

   

Úpravy snižující hospodářský výsledek:                    -  2 834 197,45 Kč 
- výnosy osvobozené od daně z příjmů dle §19 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) - příspěvky, dary 954 433,04 Kč 
- výnosy, které nejsou předmětem daně dle §18 a) odst. 1 písm. b)  ZDP) - datační prostředky    1 879 764,41 Kč 

          

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2021                                                 0,00 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ – Zisk            238 423,55 Kč 

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU - účetní jednotka převede dosažený výsledek 

hospodaření na účet 931 – výsledek ve schvalovacím řízení, a na základě rozhodnutí valné 

hromady bude zúčtován na příslušný účet třídy 9. 

Další informace k hospodaření za rok 2020 jsou uvedeny v účetní závěrce a jejich přílohách. 

 


