
Strategie MAS Frýdlantsko – Beskydy schválena a můžeme začít čerpat finanční 

prostředky z EU 

A je to tady. Dlouho očekávaná chvíle nastala. Jeden z nejdůležitějších dokumentů pro 

čerpání dotací z EU prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy, „Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje“, byl konečně po více než roce schválen. Můžeme začít 

čerpat. První výzvy budou vyhlášeny na podzim. 

Primárním úkolem MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. je rozdělení finančních prostředků 

ze tří operačních programů – Integrovaný regionáIní operační program (IROP), 

Operační program zaměstnanost (OPZ) a Program rozvoje venkova (PRV). Pro 

období 2017-2023 máme schválenou alokaci ve výši necelých 65 mil. Kč. 

A na co vlastně budou naše výzvy zaměřeny? Níže uvádíme stručný přehled. 

V OPZ se zaměřujeme na oblast sociálního podnikání. Maximální výše podpory je ve 

výši 85 % způsobilých výdajů. Celková výše alokace pro období 2017-2023 činí 

10 000 000 Kč 

Z PRV budeme rozdělovat v období 2017–2023 cca 18 mil. Kč. Maximální míra 

podpory může činit 25 % – 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle typu 

projektu a dle velikosti podniku. Oblasti podpory: Investice do zemědělských podniků, 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Podpora investic na založení 

nebo rozvoj nezemědělských činností, Zavádění preventivních protipovodňových 

opatření v lesích, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, Investice 

do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace 

a uvádění na trh a Neproduktivní investice v lesích 

Z IROP budeme podporovat cyklodopravu, vznik nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, infrastrukturu pro vzdělávání a 

celoživotní učení a dokumenty územního rozvoje. Celková výše alokace pro období 

2017-2020 činí cca 37 mil. Kč. Maximální výše podpory je ve výši 95 % způsobilých 

výdajů. 

Pro více informací sledujte naše internetové stránky www.masfb.cz, kde v nejbližší 

době rovněž zveřejníme přesnější harmonogram výzev. Na těchto stránkách rovněž 

naleznete veškerou dokumentaci k vyhlašovaným výzvám. 

V případě, že zvažujete dotační podporu pro váš projekt prostřednictvím naší MAS, 

využijte možnost konzultací po telefonické domluvě. Naši kancelář najdete v budově 

obecního úřadu na Čeladné 1. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na webových 

http://www.masfb.cz/


stránkách www.masfb.cz. Využít můžete rovněž vzdělávací semináře, které pro vás 

v letošním roce připravujeme. 
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