MAS Frýdlantsko Beskydy, z.s. bez masky tajemství
Možná jste již také ve svém okolí zaznamenali podivné diskuze o nějaké tajuplné
organizaci „Mas“ nebo „Masce“, která má údajně rozdělovat evropské dotace.
Nastal čas poodkrýt masku tajemství a blíže představit onu tajemnou MAS neboli Místní
akční skupinu Frýdlantsko-Beskydy, z.s. (zkráceně pak MAS F-B). MAS jako taková, je na
politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obce, svazky obcí). MAS FrýdlantskoBeskydy je svou právní formou zapsaným spolkem (ano, to jsou ony tajuplné zkratky z.s.
v názvu) relativně nedávno a to v roce 2014, čímž se řadí mezi nejmladší MASky v celé ČR.
V celé České republice pak najdeme více jak 180 MAS pokrývající území republiky v obcích
a městech do 25 tis. obyvatel. MAS F-B pokrývá 12 obcí v rámci širšího spádového území
Frýdlantu nad Ostravicí.

Úkolem MAS je spolupráce na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory jak
z EU, tak i z národních programů pro svůj region s využitím plánovací metody LEADER. Ta
ve svém principu využívá tzv. komunitního přístupu nebo-li plánování „zdola-nahoru“, kdy se
místní aktéři (tj. členové MAS) podílejí na strategickém plánování a tím pádem i na vlastním
budoucím rozvoji regionu.
MAS F-B má aktuálně 37 členů, kteří rovnoměrné zastupují obce, nevládní organizace a
zástupce podnikatelského sektoru na území MAS F-B. Toto rovnoměrné rozložení „sil“ je
z pohledu metody LEADER zcela zásadní, tak aby nebyly upřednostňovány zájmy určité
cílové skupiny.
Jestliže rok 2014 byl spíše ve znamení příprav a vlastního založení MAS F-B, v letech 2015
a 2016 už pak probíhalo samotné zpracování strategie komunitně vedeného místního

rozvoje, nad jejíž přípravou se pravidelně scházeli členové MAS F-B v rámci jednotlivých
pracovních skupin. Strategie je pro MAS klíčovým dokumentem jak z pohledu vlastní činnosti
MAS F-B, tak z pohledu budoucího čerpání prostředků z evropských fondů v rámci
rozvíjeného území MAS F-B. Společné plánovací aktivity vyvrcholily koncem března
letošního roku, kdy MAS F-B úspěšně předložila konečnou verzi strategie ke schválení na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Vlastní schvalovací proces strategie je poměrně zdlouhavá záležitost a tak lze první výzvy,
v rámci kterých budou moci žadatelé na území MAS F-B předkládat své žádosti o dotaci,
očekávat spíše v závěru prvního kvartálu roku 2017. I tento čas však lze efektivně využít a to
především pro konzultaci vašich projektových záměrů. Proto v případě, že zvažujete dotační
podporu pro váš projekt v rámci některé z výzev vyhlašovaných MAS F-B, využijte možnost
konzultací a domluvte si s námi schůzku, na které vám ochotně poradíme. Kancelář
MAS F-B, najdete v budově radnice na Čeladné č. p. 1. Veškeré kontaktní údaje jsou
k dispozici na webu www.masfb.cz. Využít můžete rovněž i vzdělávací semináře, které pro
vás po novém roce připravujeme. Veškeré aktuální informace z MAS F-B společně s termíny
vzdělávacích seminářů najdete na webu www.masfb.cz a sledovat nás můžete rovněž i na
Facebooku.

