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dostáváte do rukou první Zpravodaj, který pro vás
bude, jak doufám, pravidelným zdrojem informací, nápadů a podnětů z činnosti občanského
sdružení, které se nazývá Místní akční skupina
Opavsko. Složitý název, ale jednoduchý cíl: pomoci k tomu, aby se nám všem v obcích kolem
Opavy ještě lépe žilo. Někdo si pod tím představí
zkrášlování veřejných prostranství v obcích, někdo zase lepší podmínky pro podnikání, jiný by
dal přednost podpoře sportu. A tak je to v pořád-

ku, vždyť vy sami budete navrhovat, jaké projekty
se uskuteční, a vy sami se také můžete stát jejich
nositeli. Vím, že skromné prostředky, kterými náš
společný projekt do roku 2013 disponuje, nemohou vyřešit všechny problémy a potíže, které
v obcích, podnicích a spolcích na Opavsku jsou
a budou. Ale může pomoci uskutečnit alespoň
některé, i když jen malé sny. A to je důležité.
Spolu diskutujme, plánujme, vybírejme a realizujme, ať si to tu aspoň trochu oMAStíme...
Ing. Jiří Krist, předseda výboru MAS Opavsko

Představení Místní akční skupiny Opavsko
Na území České republiky se nachází přibližně 160
místních akčních skupin (MAS), které sdružují obce, neziskové organizace a podnikatele na geograficky, ekonomicky i sociálně stejnorodém území. Na území Moravskoslezského kraje existuje
8 místních akčních skupin, které sdružují území
o rozloze 2800 km2, ve kterém žije přibližně 320
tisíc obyvatel. Patří sem MAS Rozvoj Krnovska,
MAS Rýmařovsko, MAS Pobeskydí, MAS Regionu
Poodří, MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, MAS
Hlučínsko a MAS Hrubý Jeseník. Místní akční skupina Opavsko vznikla jako občanské sdružení
v roce 2006 spojením mikroregionů Matice slezská, Hvozdnice a částí mikroregionů Opavsko
Severozápad a Moravice. Tato organizace sdružuje 42 obcí s celkovým počtem asi 44 tisíc obyvatel, dále podnikatele a neziskové organizace
působící na tomto území. Území této MAS je venkovskou oblastí se spádovostí do měst Opavy
a Ostravy. Největší obcí skupiny je město
Hradec nad Moravicí, jenž je zároveň sídlem

občanského sdružení. Posláním Místní akční skupiny Opavsko je podporovat, vytvářet a naplňovat
rozvojovou
strategii
zájmového
území, kam
s p a d á
zlepšení
občanské
vybavenosti v obcích,
zvýšení
rozvoje
cestovního
r u c h u ,
opravy místních památek, sakrárních staveb,
podpora podnikatelů, neziskových organizací,
zemědělců, zlepšení dopravní a technické infrastruktury a mnoho dalších. K naplnění cílů jsou
nutné peníze, které lze získat z evropských fondů.

Seznam členských obcí MAS dle mikroregionů
MIKROREGION
MATICE SLEZSKÁ

MIKROREGION
MORAVICE

MIKROREGION
HVOZDNICE

M. OPAVSKO SEVEROZÁPAD

BUDIŠOVICE

DOLNÍ ŽIVOTICE

BRANKA U OPAVY

BRATŘÍKOVICE

ČAVISOV, VELKÁ POLOM

JAKARTOVICE

BŘEZOVÁ

BRUMOVICE

DOLNÍ LHOTA

JEZDKOVICE

HRADEC NAD MOR.

HLAVNICE

Členové revizní komise
MAS Opavsko

HÁJ VE SLEZSKU

LHOTKA U LITULTOVIC

CHVALÍKOVICE

HOLASOVICE

HLUBOČEC

LITULTOVICE

MELČ

NEPLACHOVICE

Ing. Jiří Pchálek

HORNÍ LHOTA, ŠTÍTINA

MIKOLAJICE

RADKOV

STĚBOŘICE

Marta Gorusová

HRABYNĚ, PUSTÁ POLOM

MLADECKO

VRŠOVICE, RADUŇ

VELKÉ HERALTICE

Ing. Vít Kostera

KYJOVICE, NOVÉ SEDLICE

OTICE, UHLÍŘOV

SKŘIPOV

MOKRÉ LAZCE, TĚŠKOVICE

SLAVKOV, ŠTÁBLOVICE

VĚTŘKOVICE
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Opavsku to oMAStíme
Informace o Programu LEADER

Program
LEADER
poskytuje
finanční
prostředky na rozvoj
venkovských regionů.

Pozvánka na Venkovský
jarmark

Jedním z nejdůležitějších finančních nástrojů podpory rozvoje
venkova pro všechny členské
země EU je v období 2007 - 2013
tzv. Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova (EAFRD European Agricultural Fund for
Rural Development), který spravuje Ministerstvo zemědělství.
Z tohoto fondu je také financována jedna z Iniciativ Evropského společenství - LEADER, která
je IV. osou Programu rozvoje
venkova 2007 – 2013. Zkratka
LEADER znamená "Liaison entre
les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského
rozvoje venkova".
Pro podporu dosažení cílů Iniciativy LEADER a zavádění principů
LEADER vyhlašuje Evropská Unie
od roku 2000 podpůrné programy (LEADER I, II, LEADER+), přičemž aktuální je Program LEA-

Zveme Vás na Venkovský
jarmark,
který
se
uskuteční
ve
čtvrtek
18.6.2009 od 11.00 –
17.00 hod. na nádvoří
Červeného
zámku
v
Hradci nad Moravicí.
K ochutnání zde budou
krajové speciality včetně
různých druhů piv a vín.
To vše za doprovodu
folklórního
souboru,
cimbálové a dechové
muziky.

„MAS Opavsko získala
pro rok 2009 finanční
alokaci
ve
výši
10 717 942 Kč.“
Členové výběrové
komise
Ludmila Juráňová
Ing. Ludmila Bubeníková
Jindřich Dobřecký

DER 2007-2013 (dále jen Program LEADER). Program LEADER
vychází z faktu, že venkovské
oblasti Evropského společenství
mají ztíženou situaci pro rozvoj
regionů a jsou vystaveny mnoha
problémům např. stárnutí populace,
odlivu
obyvatelstva
do měst,
nízkým
příjmům
a úbytku pracovních příležitostí.
Některé venkovské oblasti rovněž trápí obtížná dopravní obslužnost a špatný stav dopravní
infrastruktury.
Hlavním cílem
je mobilizovat místní subjekty
k aktivnímu podílu na vlastní
budoucnosti na principu "zdola
– nahoru“, což znamená, že
místní aktéři se podílejí na rozhodovacích procesech týkajících
se strategie a výběru priorit, o
které je v rámci území nutné
usilovat.
Pro období 2007 – 2013 je z Evropského zemědělského fondu

rozvoje venkova vyčleněno více
než 100 miliard korun na podporu venkovských oblastí.
Odpovědnost za rozvoj území,
naplňování strategie, výběr a
kontrolu podpořených projektů
přebírají aktéři přímo v regionu,
kteří nejlépe znají jeho potřeby,
problémy i přednosti. Děje se
tak prostřednictvím místních
akčních skupin, které fungují na
principech doporučených Evropskou unií. Pouze MAS tak
mohou přísun dotací z Programu
LEADER pro svůj region zajistit,
rozdělovat, administrovat a kontrolovat. Podporu lze poskytnout
na projekty, které budou v souladu se schváleným Strategickým plánem LEADER místní akční skupiny a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova. Ročně tak mohou získat pro
své území až 10 miliónů korun.

Program LEADER a MAS Opavsko
V roce 2008 podala MAS Opavsko u
Státního zemědělského intervenčního
fondu
Strategický plán LEADER
„Opavsku to oMAStíme“. Cílem tohoto plánu je rozvíjet atraktivní podmínky pro seberealizaci, odpočinek, volnočasové aktivity místních obyvatel
a rozšiřovat pracovní příležitosti v obcích prostřednictvím rozvoje sektoru
zemědělství, cestovního ruchu a nezemědělského podnikání. Snahou je
rovněž posílení místního patriotismu,
zlepšení jak vzájemných vztahů obyvatel, tak i vztahu k přírodnímu a kulturnímu bohatství regionu. Dne
27.3.2009 vybrala pro realizaci strategických plánů LEADER hodnotitelská
komise 32 místních akčních skupin
z celkových
84
přihlášených.
Následně je doporučila ke schválení
ministru zemědělství, který jejich závěry dne
8.4.2009 potvrdil. MAS Opavsko se umístila na 9.
místě a získala pro rok 2009 finanční alokaci ve
výši 10 717 942 Kč. Díky tomuto úspěchu vyhlašuje
Místní akční skupina Opavsko pro období 20092013 Program LEADER „Opavsku to oMAStíme“.

Jde o dotační program, který na základě každoročních místních výzev k předkládání Žádostí o
dotaci na realizaci projektů v rámci opatření
IV.1.2 "Realizace místní rozvojové strategie" Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádostí o
dotaci) bude podporovat nejpřínosnější projekty
ve vybraných oblastech.

Výzva k přemýšlení o projektech

Jaroslav Vaněk
Marie Nábělková
Jiří Grygar
Ing. Josef Rybička
Ing. Lumír Juroš
Ing. Josef Dihel

MAS Opavsko plánuje vyhlášení
Výzvy k předkládání Žádostí o
dotaci na září 2009, přičemž pro
rok 2009 by se jednalo o následující Fiche opatření.

Cílem tohoto opatření je zlepšit
prostředí venkovských obcí, zachovat a rozvíjet atraktivitu venkovského prostoru – jde jak o
stavební úpravy místních komunikací, veřejných prostranství,
1) Fiche č. 3 – Obnova a rozvoj
tak i obnovu a rozšiřování ploch
vesnic
zeleně.

Realizace aktivit v rámci této
Fiche v dlouhodobější perspektivě přispěje ke zvýšení atraktivity
území jak pro místní obyvatele,
tak návštěvníky. Atraktivita území se projeví i ve stabilizaci obyvatel a zlepšení demografické
struktury se všemi příznivými

Opavsku to oMAStíme

3

Pokračování článku Výzva k přemýšlení o projektech
dopady na rozvoj ekonomiky, dlouhodobější perspektivě přiochranu životního prostředí a spěje realizace projektů ke snížekvalitu života.
ní rozdílu v kvalitě a dostupnosti
služeb, možnosti kulturního a
2) Fiche č. 4 – Zlepšení občanspolečenského vyžití mezi městské vybavenosti
skými aglomeracemi a venkovMezi slabé stránky regionu patří skou oblastí Opavska. Vybudotaké nedostatečné zázemí pro vaná infrastruktura současně
volnočasové aktivity dětí (ale podpoří rozvoj turistického ruchu
také dospělých) a zastaralé a a drobného podnikání v obcích.
nevyhovující sportovní vybavení. 3) Fiche č. 6 – Diverzifikace činPro vznik a rozšíření nabídky indi- ností nezemědělské povahy
viduálních i organizovaných
sportovně-vzdělávacích a od- V poslední době sílí trend směřupočinkových aktivit dětí i dospě- jící zemědělské podnikatele k
lých je zapotřebí realizovat, rozšiřování svých aktivit mimo
opravovat a modernizovat hřiš- typické aktivity tohoto odvětví.
tě a vylepšit vybavení pro zá- Roste zájem o energetiku, a to
jmové kroužky. Rozšíření možnos- zejména o různé způsoby využití
tí těchto aktivit přispěje k celko- biomasy, netradiční využití zevému zkvalitnění života na ven- mědělských produktů a další
kově a spolu s možnostmi práce aktivity, jako např. turistický
či bydlení může ovlivnit mladé- ruch, drobná výroba apod.
ho člověka a jeho volbu života v
Cílem opatření je uzpůsobení
obci.
zemědělské výroby novým možCílem této Fiche je proto umož- nostem podnikání, dosažení
nit stavební obnovu a výstavbu různorodosti zemědělských aktiobjektů pro služby – volnočaso- vit ve směru nezemědělské prové aktivity, činnosti spolkových a dukce. Naplnění těchto cílů můneziskových organizací, péči o že mít řadu pozitivních dopadů
děti, vzdělání, sport a veřejnou na venkovské prostředí, a dosprávu. Důraz bude kladen na sáhnout tak různorodosti venrozšíření příležitostí pro volnoča- kovské ekonomiky a zlepšení
sové a spolkové aktivity přede- kvality života ve venkovských
vším pro mladé lidi do 30 let, oblastech. Diverzifikace rozvine
ženy, rodiny s dětmi a mládež. V organizační, technický a ekono-

mický potenciál zemědělských
subjektů. Z dlouhodobého hlediska zajistí jejich stabilitu a
umožní jejich další rozvoj směrem k nezemědělskému podnikání na venkově. Současně
uchová a vytvoří pracovní místa
pro místní obyvatele a tím přispěje ke stabilizaci zaměstnanosti v regionu a nabídne nové
pracovní příležitosti. Spektrum
ekonomických opatření doplňují
investice do zemědělských staveb (rekonstrukce příp. nová
výstavba) a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Investice jednoznačně umožní
modernizaci zemědělských podniků a přispěje tak k jejich konkurenceschopnosti. Nedílnou
součástí projektů se můžou stát
také akce rozvíjející zpracování
a marketing surovin a výrobků,
využívání tržních příležitostí díky
inovacím, restrukturalizaci a rozvoj technického potenciálu,
dále má podporovat inovační
proces a zvyšovat konkurenceschopnost. Maximální stanová
výše způsobilých výdajů u všech
fichí činí 1 000 000 Kč a minimální 50 000 Kč. U všech fichí se
jedná o dotace přímé a nenávratné. Kompletní znění jednotlivých fichí můžete nalézt na našich webových stránkách
www.region-opavsko.cz.

„Maximální stanovená
výše

způsobilých

výdajů u všech fichí
činí

1

000

000

Kč

a minimální 50 000 Kč.

Příklady úspěšných projektů jednotlivých MAS programu LEADER v roce 2008
Bezdrátový rozhlas s digitálním Zřízení hřiště pro plážový volejkódováním s možností napojení bal, dotace 398.640 Kč
na zadávací pracoviště IZS, doCílem tohoto projektu bylo vytace 313.086 Kč
budování hřiště pro plážový
Obec Tršice v Olomouckém kraji volejbal, které nebylo v mikrorenedisponovala rozhlasem a její gionu Bystřička dosud k dispozici
občané byli informováni formou široké veřejnosti. Plocha je nyní
vývěsky na obecním úřadě.
využívána všemi vrstvami obyvatel – sportovci SK Bukovany, maInformace se tak stávaly nedoteřskou školou i chataři a to cestupné zejména pro seniory a
loročně. V zimním období je
imobilní občany. Současně leží
možné využívat hřiště jako ledoTršice
pod
vodním
dílem
vou plochu. Vznikla tak možnost
Přehrada Tršice a občané musí
pořádání turnajů či utkání s týmy
mít možnost být včas informovájiných obcí a měst.
ni o hrozícím povodňovém nebezpečí. Obec získala bezplat- Komplexní vybavení multifunkčně oprávnění k využívání rádio- ního sálu Orlovny, dotace
vých kmitočtů a k provozování 346.608 Kč
bezdrátových místních inforOrlovna ve Velké Bystřici je zremačních systémů. Poskytnutá
konstruována po stavební strándotace byla využita k zakoupení
ce, ale chybělo jí komplexní
a instalaci technologie pro bezvybavení pro všechny druhy
drátový rozhlas.
aktivit. Dalším velkým nedostatkem byla chybějící izolace proti

únikům tepla a zajištění výměny
vzduchových hmot.
Za výše uvedené finanční prostředky byla pořízena jednoduchá divadelní technika, sportovní vybavení pro rozšíření sportovních aktivit o volejbal, nohejbal
a přehazovanou. Dále byly provedeny úpravy izolace sálu.
Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany, dotace
294.604 Kč
Klub vlastní areál s mnoha
možnostmi pro volnočasové
aktivity, ovšem budova z dob
socialismu měla značně zchátralé a nevyhovující sociální zázemí. Dotace bylo využito na jejich
opravu
a
výměnu
odpadů. Díky těmto financím
může být zázemí kynologického
klubu opět plně využíváno.
Zdroj: Zpravodaj MAS Bystřička

U
o

všech

fichí

d ot a c e

a nenávratné.“
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Vybrané kulturní akce na území MAS Opavsko jaro/léto 2009
2. – 14.6.2009

48. roční interpretační soutěže Beethovenův

Velká dvorana Červeného zám-

Od 13. 6.2009

Zpřístupnění nově zrestaurovaných místností

státní zámek Hradec nad Mora-

13.6. 2009

Oslavy 130 let SDH

Obec Mikolajice

13. – 14.6.2009

Jezdecké skokové závody

Jezdecký areál Hradec nad Moravicí

14.6.2009

Slavnost Božího těla – procesí

Římskokatolická farnost

21.6.2009

Pohár starosty obce a okresní liga SDH

Hřiště u školy Slavkov

26.6.2009

Benátská noc

Zámecký park Jezdkovice

Zajímavé odkazy na web:

26.6.2009
v 19.30 hod.

Divadelní představení Voskovce a Wericha NEBE nádvoří Červeného zámku HraNA ZEMI v podání Těšínského divadla
dec nad Moravicí

Fondy evropské unie:

27. - 28.6. 2009

tradiční Karmaš

Obec Neplachovice

http://www.strukturalni-

24.7.2009

Koncert Petra Koláře

nádvoří Červeného zámku Hra-

MAS Opavsko
Opavská 228
747 41 HRADEC NAD
MORAVICÍ
E-mail:
masopavsko@seznam.cz
www.region-opavsko.cz

fondy.cz/
Národní síť MAS:

Náš domov

http://www.leadercz.cz/
Milí spoluobčané,
Státní zemědělský intevenční fond:
http://www.strukturalnifondy.cz/
Ministerstvo zemědělství:
http://www.mze.cz/
Spolek pro obnovu venkova
http://vww.spov.org/

jistě Vám stejně jako mně není lhostejný osud Vaší
vesničky, její okolní krajiny a lidí, kteří v ní žijí. Místo,
ve kterém žijeme, vychováme své děti a setkáváme se s rodinou nebo přáteli není jen pouhým
bydlištěm, ale je to zejména prostředí, ve kterém
bychom se měli cítit dobře a být šťastni.
Každého
z
nás
může
napadnout
spousta různých námětů a podnětů ke zlepšení
života ve své obci, ale často se člověk může cítit
se svými plány osamocen. Proto jsme tu pro Vás
my, naše občanské sdružení MAS Opavsko, jejímž
posláním je pomoci Vám s Vaši nápady. Oslovte
nás - rádi Vám pomůžeme.
Ing. Kateřina Gřondilová, manažerka MAS Opavsko

Chcete se podílet na
vydání
příštího
zpravodaje Opavsku to
oMAStíme, který vyjde
v
září
2009?
Tak
neváhejte a napište
nám své náměty naši
emai l ovou
adresu
masopavkos@seznam.
cz.

Partnerské místní akční skupiny
Mezi naše domácí partnery patří MAS Rýmařovsko o.p.s. (www.mas.rymarovsko.cz), Místní akční
skupina Pobeskydí – z.s.p.o.(www.pobeskydi.cz) a
Kyjovské Slovácko v pohybu (www.kyjovskeslovacko.com).

Spolupracujeme rovněž se zahraničními MASkami. Slovenským partnerem je Občianske združenie
Partnerstvo
pre
MAS
Terchovská
dolina
(l eaderzsk.googl epages.com)
a
pol sk ý
PłaskowyŜ Dobrej Ziemi (www.plaskowyzlgd.pl).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí
Opavsku to oMAStíme, zpravodaj k realizaci Strategického plánu LEADER MAS Opavsko, vydává MAS Opavsko, Opavská 228, 747 41 Hradec
nad Moravicí, IČ 270 23 818. Redakce a grafická úprava: manažerka MAS Opavsko Ing. Kateřina Gřondilová (tel.: 733 763 010, e-mail:
katerina.grondilova@seznam.cz nebo masopavsko@seznam.cz). Foto: Ing. Lukáš Gřondil. Vychází dvakrát ročně.

