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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v novém čísle časopisu MASák, které se Vám právě dostalo do rukou, se můžete dočíst,
co zajímavého se u MAS 21 událo a také co se chystá. Přejeme Vám příjemné čtení!
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informuje
Dne 16. 1. 2017 se manažerka MAS zúčastnila workshopu Sociální podnikání II, které se konalo v prostorách
Územního odbodu IROP v Karlových Varech.
Dne 17. 1. 2017 se manažeři MAS 21 zúčastnili semináře
k veřejným zakázkám na Ministerstvu pro místní rozvoj
(MMR) v Praze.
Dne 25. 1. 2017 proběhl v kanceláři MAS seminář pro žadatele k výzvě „Prevence sociálního vyloučení MAS 21“.
Dne 26. 1. 2017 se v Bečově nad Teplou uskutečnilo jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Karlovarského kraje
a následovalo školení zaměstnanců MAS v MS2014+.
Dne 1. 2. 2017 byl v Droužkovicích manažer MAS proškolen v systému MS 2014+ na vyhlašování výzev. Ostatní
členové týmu získali na workshopu v Karlových Varech
základní informace o výzvě IROP – SC 2.4 Infrastruktura
základních škol.
Dne 2. 2. 2017 se manažerka MAS účastnila Řídícího výboru MAP Aš v Aši.
Dne 16. 2. 2017 se v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Programového výboru MAS a následovalo jednání
Správní rady MAS 21, o. p. s.
Dne 20. 2. 2017 byla vyhlášení 2. Výzva MAS 21 z PRV,
která zahrnovala 3 Fiche zaměřené na podnikatele
na území MAS 21.
Dne 22. 2. 2017 proběhla v kanceláři MAS veřejnosprávní kontrola projektu „Příprava podkladů pro následnou
realizaci úprav veřejných prostranství obcí“, který byl realizovaný od července 2011 do ledna 2013 za podpory
operačního programu ROP Severozápad.
Dne 24. 2. 2017 byly vyhlášeny první 3 výzvy z Programového rámce IROP – Bezpečná doprava – I., Sociální
bydlení – I., Kvalitní sociální služby – I.
Dne 27. 2. 2017 byli manažeři MAS přítomni na jednání pracovní skupiny Vodácká Ohře na Krajském úřadě
v Karlových Varech.
Dne 2. 3. 2017 se manažerka MAS účastnila jednání Řídícího výboru MAP Cheb na Městském úřadě v Chebu.
Dne 9. 3. 2017 se v Křižovatce uskutečnil seminář pro
žadatele ke 2. Výzvě MAS z Programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV).

jednání výběrové komise MAS, na kterém byl hodnocen
projekt z prvních výzev OPZ.
Dne 20. 3. 2017 byl programovým výborem MAS schválen k financování první projekt. Jedná se o projekt z OPZ,
výzvy na Prorodinná opatření. Jeden z manažerů MAS
byl v Jílové u Děčína proškolen v MS 2014+ na hodnocení projektů.
Dne 23. 3. 2017 se manažerka MAS účastnila jednání řídícího výboru MAP Mariánské Lázně ve Velké Hleďsebi.
Dne 30. 3. 2017 se manažer MAS připojil k setkání zástupců MMR a odborníků z MAS, které byly v realizaci
SCLLD nejdále a měly tak praktické zkušenosti s vyhlašováním výzev a hodnocením projektů. Setkání se konalo v Praze.
Dne 8. 4. 2017 MAS 21 organizovala dobrovolnickou
akci Čištění řeky Ohře 2017.
Dne 10. 4. 2017 se v Aši zasedal Řídící výbor MAP Aš.

Dne 12. 5. 2017 se v prostorách kanceláře MAS konalo
jednání výběrové komise, která hodnotila projekty ze
2. Výzvy PRV.
Dne 16. 5. 2017 v kanceláři MAS zasedal programový výbor, který schválil k realizaci 13 projektů ze 2. Výzvy PRV.
Dne 18. 5. 2017 proběhlo společné jednání Dozorčí rady
MAS 21, o. p. s. a Kontrolního výboru MAS.
Dne 23. 5. 2017 proběhlo na statku Bernard v Královském Poříčí jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Karlovarského kraje. Hosty jednání byli zástupci Odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského
kraje, NS MAS. Následovalo setkání zástupců MAS a řídících orgánů v Karlovarském kraji.
Dne 25. 5. 2017 uspořádala MAS 21 v Lázních Kynžvart
seminář s názvem Pozemkové úpravy kolem nás.

Dne 14. 3. 2017 jste se mohli na Manském Dvoře u Dolního Žandova účastnit semináře pro žadatele z území
MAS, který se týkal našich vyhlášených výzev z IROP.

Dne 5. 6. 2017 navštívil manažer MAS workshop pro
školitele KS MAS – hodnocení integrovaných projektů
v MS2014+. Workshop se konal v Praze na MMR.

Dne 17. 3. 2017 proběhlo v prostorách kanceláře MAS

Dne 8. 6. 2017 proběhlo ve Františkových Lázních jed-
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nání zakladatelů MAS 21, na kterém byli zvoleni členové
orgánů MAS 21, o. p. s. a odsouhlasena změna sídla MAS.
Nová adresa sídla MAS je K Nemocnici 2381/2, 350 02
Cheb.
Dne 15. 6. 2017 proběhla v Lázních Kynžvart první jednání nově zvolených orgánů MAS 21, o. p. s. – Dozorčí
rady a Správní rady.
Dne 21. 6. 2017 se manažerka MAS účastnila jednání Řídícího výboru MAP Cheb.
Dne 22. 6. 2017 v kanceláři MAS zasedala výběrová komise, která hodnotila projekty z první vlny Výzev z IROP
- Bezpečná doprava – I., Sociální bydlení – I., Kvalitní
sociální služby – I.

Dne 26. 6. 2017 se v kanceláři MAS konal seminář pro
vyhlášené Výzvy z OPZ – Prorodinná opatření – II. a Prevence sociálního vyloučení – II.
Dne 28. 6. 2017 se na MPSV v Praze konal seminář pro
příjemce z OPZ. Manažerka MAS byla u toho.
Dne 18. 7. 2017 bylo na jednání programového výboru
schváleno k realizaci 5 projektů z výzvy Bezpečná doprava – I.
Dne 24. 7. 2017 se manažeři MAS účastnili na MMR
v Praze semináře pro zástupce MAS ke specifickému cíli
4.1 IROP

Oznámení o změně sídla společnosti
S účinností od 28. července 2017 došlo ke změně sídla společnosti MAS 21, o.p.s. následovně:
MAS 21, o.p.s., K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb
Ostatní identifikační údaje společnosti zůstávají beze změny.

Dne 11. 4. 2017 se manažeři MAS účastnili semináře LEADER 2014 – 2020 v Praze, kde přednášeli pracovníci CP
SZIF.
Dne 28. 4. 2017 byly vyhlášeny další výzvy z Programového rámce IROP – Kulturní dědictví – I., Vzdělávání – I.,
Sociální podnikání – I. Manažerka MAS navštívila seminář zaměřený na problematiku sociálních služeb, který
se konal v Praze.
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Čištění řeky Ohře 2017
Po úspěšném loňském ročníku se 8. 4. 2017 uskutečnilo další Čištění řeky Ohře. Cílem akce je zbavit tok řeky,
břehy a přilehlé okolí od odpadků a vůbec všech věcí, které do přírody nepatří. Celá akce je součástí projektu
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Pro zaregistrované dobrovolníky byla připravena trička s logem Čištění řeky Ohře
2017, což bylo jistě příjemným bonusem.
Úklid organizovaný MAS 21, o. p. s. probíhal v úseku od Chebu do Kynšperka nad Ohří, na kterém bylo připraveno
šest srazových míst. Tři místa byla přímo v Chebu (u lanového centra, nad hrází přehrady Skalka a u Ottova jezu).
Dále se uklízeči sešli na vodáckém tábořišti v Tršnicích, v Nebanicích pod silničním mostem a v Mostově. Start
akce byl naplánován na srazových místech shodně v 9:00. Po registraci obdrželi účastníci drobné občerstvení,
tričko, pytle, rukavice a mapu trasy. Poté již nic nebránilo tomu, aby se mohli pustit do práce.
Celkem se do úklidu na úseku organizovaném MAS 21, o. p. s. zapojilo 276 lidí. Ti odvážnější z nich mohli od Ottova jezu v Chebu, na tábořišti v Tršnicích a pod mostem v Nebanicích využít připravené lodě a uklízet tak i přímo
koryto řeky Ohře. Konkrétně se jednotlivých úseků zúčastnil následující počet účastníků:
Cheb – levý břeh přehrady Skalka:
82 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován SK Trinity)
Cheb – pravý břeh přehrady Skalka:
69 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován KČT Union Cheb)
Cheb – Tršnice: 32 dobrovolníků
Tršnice – Nebanice: 47 dobrovolníků
Nebanice – Kynšperk nad Ohří
31 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován obcí Nebanice)
Mostov:
15 dobrovolníků (úsek byl spoluorganizován obcí Odrava)
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V řece se našlo kromě „běžného“ odpadu i pár zajímavostí jako pneumatiky různých rozměrů, a to jak v zimních,
tak v letních variantách. V některých místech by se zase dalo vybavit kdejaké obydlí, jelikož nalezeny byly koberce, matrace, vysavače nebo části kuchyňské linky. Celkem se na území od Chebu po Kynšperk nad Ohří sesbíralo
více než 2, 3 tuny odpadu.
Po namáhavé práci bylo na závěr připraveno na vodáckém tábořišti v Tršnicích zázemí pro všechny vodáky a pěší
z přilehlých tras, kde večer proběhlo posezení při kytaře s opékáním špekáčků. Do akce se zapojili jak místní tak
přespolní obyvatelé, tak také vodáci, rybáři, skauti, sportovci nebo dobrovolní hasiči bez rozdílu věku, pohlaví,
rasy, náboženství a národnosti.
Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Děkujeme také našim
rodinným příslušníkům a přátelům za trpělivost, pochopení, pomoc před, při i po úklidu.
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PROGRAMOVÉ RÁMCE V RÁMCI SCLLD

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu
Programový rámec IROP spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tvoří u MAS 21 šest opatření komunitně
vedeného místního rozvoje. Konkrétně se jedná o Kulturní dědictví, Vzdělávání, Kvalitní sociální služby, Sociální
bydlení, Bezpečnou dopravu a Sociální podnikání. Zajímavá je jistě skutečnost, že pro oprávněné žadatele činí výše
podpory 95% z celkových způsobilých výdajů.
Z každého opatření již byly vyhlášeny výzvy, do nichž mohli a mohou žadatelé předkládat své projekty. Výzvy byly
vyhlášeny ve dvou vlnách.
První se týkala výzev zaměřených na Bezpečnou dopravu, Sociální bydlení a Kvalitní sociální služby, které byly otevřeny do 28. 4. 2017. Celkem se do zmíněných výzev přihlásilo sedm projektů v celkové hodnotě přesahující 22, 5
milionu Kč. Tyto projekty následně projdou kontrolou a vybrané budou doporučeny k realizaci. Největší zájem byl
o podporu v rámci Bezpečné dopravy, kde žadatelé nejčastěji chtějí rekonstruovat či vybudovat nové chodníky pro
chodce spolu s dalšími bezpečnostními prvky, jako je například veřejné osvětlení, vodící linie pro slabozraké atd.
Ve druhé vlně vyhlášených výzev je možno předkládat projekty do výzev zaměřených na Kulturní dědictví, Vzdělávání a Sociální podnikání. Celková výše podpory v těchto výzvách činí více než 18, 7 milionu Kč.

Opatření Kulturní dědictví

Podpora je zaměřena na obnovu památek, jejich zahrad a parků, rekonstrukce expozic a depozitářů, odstraňování
přístupových bariér a také například na modernizaci či výstavbu zázemí. Jistým omezením je, že žadateli mohou
být pouze vlastníci památek, které jsou uvedeny na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (městská památková zóna Mariánské Lázně, městská památková rezervace Františkovy Lázně)
a na indikativním seznamu Národních kulturních památek (Kostel Dobrého pastýře v Podhradí).

Opatření Vzdělávání
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a místní prospěch. Výzvy vypsané v rámci toho opatření budou zaměřeny na podporu vzniku nového sociálního
podniku, rozšíření podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost
Programový rámec OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo
práce a sociálních věcí, umožňuje prostřednictvím výzev vyhlašovaných MAS 21 předkládat projekty řešící problémy
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. MAS 21 vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí
o podporu v souladu se zaměřením na uvedená opatření komunitně vedeného místního rozvoje:
●● Prevence sociálního vyloučení
●● Prorodinná opatření
●● Podpora sociálního podnikání
●● Vzdělání podporuje zaměstnanost
Dle typu oprávněného příjemce se míra podpory pohybuje v rozmezí 85 – 100% celkových způsobilých výdajů projektu. Formu financování projektu si žadatel může zvolit způsobem ex ante nebo ex post.
Výzvy na jednotlivá opatření jsou průběžně vyhlašovány v souladu s harmonogramem výzev MAS 21 pro programový rámec Operačního programu Zaměstnanost.
Na opatření Prevence sociálního vyloučení a Prorodinná opatření již byly vyhlášeny výzvy, prostřednictvím kterých
bylo podáno celkem šest žádostí o podporu. Většina podaných žádostí v rámci uvedených výzev prochází kontrolní
fází před možným doporučením k realizaci.
Po kontrolní fázi a již ve fyzické realizaci se nachází projekt Příměstský tábor „Frantíci“ 2017-2019, který jak již z názvu vyplývá, podporuje konání příměstského tábora v letech 2017-2019 ve Františkových Lázních a Hazlově.
Vyhlášení výzvy na opatření Podpora sociálního podnikání a Vzdělání podporuje zaměstnanost plánuje MAS 21
v průběhu měsíce října tohoto roku.

Toto opatření cílí na infrastrukturu předškolního vzdělávání, na základní, střední a vyšší odborné školy a také na zájmové neformální a celoživotní vzdělávání. Projekty by měly být zaměřeny na tzv. klíčové kompetence IROP, mezi
které patří Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace,
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV, Environmentální výchova. Důraz je kladen budování bezbariérovosti. Dále by měla být zajištěna také vnitřní konektivita
a připojení k internetu nebo rozšíření kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou
potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.

Prevence sociálního vyloučení

Opatření Kvalitní sociální služby

Prorodinná opatření

V rámci výzev vypsaných k problematice sociálních služeb lze podpořit aktivity zaměřené na deinstitucionalizaci
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a na rozvoj infrastruktury
pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Mezi hlavní podporované aktivity patří stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby, pořízení vybavení nebo pořízení automobilu pro účely poskytování
terénní nebo ambulantní sociální služby.

Opatření Sociální bydlení
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Opatření je zaměřeno zejména na podporu určitých druhů registrovaných sociálních služeb, na programy a činnosti
se společensky prospěšným charakterem zajišťující návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat a udržení se na trhu práce.
Podporována je také komunitní sociální práce a komunitní centra jako prostředky sociálního začleňování či prevence sociálního vyloučení.
Prorodinná opatření jsou určena rodičům dětí a dalším pečujícím osobám, aby přispěly ke sladění pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu
práce. Podpora je v rámci tohoto opatření zaměřena zejména na zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory, dětské skupiny.

Podpora sociálního podnikání

Podpora je v rámci toho opatření směřována na pořízení, výstavbu či rekonstrukci bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení, a to pro
osoby, které se nacházejí v bytové nouzi.

Aktivity opatření podporují vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
- integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním
na trhu práce.

Opatření Bezpečná doprava

Vzdělání podporuje zaměstnanost

Opatření Bezpečná doprava je zaměřeno na dvě aktivity, a to na Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu. Cílem je výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami, budování dopravních
bezpečnostních opatření na komunikacích nebo přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či
orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.)

Opatření Sociální podnikání

Cílem podpory v rámci tohoto opatření je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Sociální podnikání stojí na tzv. principech, mezi které patří: sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch
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Opatření podporuje aktivity spojené s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní
místa či zprostředkování zaměstnání pro vymezenou cílovou skupinu osob a dle určených kritérií. Hlavním cílem
opatření je osoby z cílové skupiny podpořit při návratu a udržení se na trhu práce.

Programový rámec Programu rozvoje venkova
Programový rámec PRV tvoří 6 Fichí, které jsou zacíleny na podporu konkurenceschopnosti zemědělských i nezemědělských podniků, krajinnou infrastrukturu a spolupráci MAS.
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Fiche 1 – Neproduktivní investice v lesích

Rozdělení dotačních prostředků programového rámce PRV

Podpora je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činnosti využívajících společenského potenciálu lesů. Do Fiche lze zařadit projekty zaměřené na posílení rekreační
funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze
také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatřeni k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být realizovány na PUPFL (Pozemek určený
k plnění funkce lesa) s výjimkou zvláště chráněných území a oblasti NATURA 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá
o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy. Žádat mohou soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní subjekty a jejich sdružení.

4%

7%

7%

12%

35%

Fiche 2 - Rozvoj podnikání na venkově
Podpora je zacílena na investice zaměřené na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností. Žádat mohou
mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech a zemědělští podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.

Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora zahrnuje
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologii pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány jsou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku. Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů na biomasu.

Fiche 4 – S produkty na trh
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedena příloha nevztahuje. Oprávněnými žadateli jsou zemědělský
podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

35%

V první polovině roku byla vyhlášena a administrována výzva programového rámce PRV, ve které byly vyhlášeny tři
Fiche na podporu podnikání.

Fiche 6 - Projekt spolupráce

16
15

Alokace Fiche

14

Schválené dotace

13
12
Dotační prrostředky v miliónech Kč

2. Výzva z programového rámce PRV

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků

Fiche 5 - Pozemkové úpravy

Čerpání dotačních prostředků po 2. Výzvě PRV

V této Fichi mohou obce a zemědělci žádat o podporu realizace plánů společných zařízení, výstupů komplexních
pozemkových úprav. Jedná se o zařízení zajišťující zpřístupnění zemědělských pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření
pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření.

Podpora je zaměřena na spolupráci MAS s dalším partnerstvím. Projekty musí vykazovat přidanou hodnotu spolupráce. Bude možné realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata,
která jsou řešena v SCLLD daných MAS.

Fiche 2 - Rozvoj podnikání na venkově

Fiche 4 - S produkty na trh

Pokud všechny projekty budou na RO SZIF schváleny k financování, dojde na území MAS 21 např. ke zkvalitnění
a rozšíření ubytovacích služeb, služeb autoopravny, diverzifikaci činností zemědělských podniků o prodej palivového dřeva či o stavební a demoliční práce, prostřednictvím projektů z Fiche 3 dojde ke zlepšení pracovních podmínek
na farmách drobných zemědělců a zkvalitnění jejich techniky, prostřednictvím projektů z Fiche 4 dojde např. k rekonstrukci prostor porážky králíků či k pořízení svozového vozu.

Fiche 5 – Pozemkové úpravy

Fiche 6 – Projekt spolupráce

Fiche 1 - Neproduktivní investice v lesích

11
10
9
8
7
6
5
4

●● Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově
●● Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků
●● Fiche 4 – S produkty na trh

3

Celkem bylo přijato 13 projektů, všechny prošly úspěšně kontrolou a hodnocením na MAS a aktuálně jsou kontrolovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem (RO SZIF).

-
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Ve Fichi 2 zbývá k podpoře podnikatelských aktivit ještě více než 11 mil. Kč, ve Fichi 3 necelých 9 mil. Kč a ve Fichi 4
více než 4 mil. Kč. V dotčených Fichích se výše dotace pohybuje v rozmezí 45 – 60 %. Prostřednictvím aktivit MAS 21
v programovém rámci PRV tak půjde v následujících letech na podporu podnikání ještě přibližně 48 mil. Kč.
Pokud podnikáte na území MAS 21, rádi byste investovali do zkvalitnění či rozšíření Vašich aktivit a nebojíte se dotací, rádi Vám poskytneme konzultaci k Vašemu podnikatelskému záměru. Neváhejte nás kontaktovat.

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NNO
Po té co jsme v minulých číslech informovali o dotačních možnostech pro podnikatele a pro obce přišla nyní řada
na nestátní neziskové organizace, kterou mohou u MAS 21 čerpat v Integrovaného regionálního operačního programu
a Operačního programu zaměstnanost.

Integrovaný regionální operační program – IROP
1.2 Vzdělávání
●● Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
●● Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
●● Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání.
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
●● Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
●● Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání
Alokace: 14 000 000 Kč

1.3 Kvalitní sociální služby

1.4 Sociální bydlení
●● Pořízení, výstavba či rekonstrukce bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich přizpůsobení
pro potřeby sociálního bydlení, včetně pořízení základního vybavení

Alokace: 3 100 000 Kč

Alokace: 6 800 000 Kč

1.6 Sociální podnikání
●● Podpora vzniku nových sociálních podniků
●● Rozšiřování kapacit stávajících sociálních podniků
●● Pořízení potřebného vybavení pro sociální podnik
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Operační program Zaměstnanost
2.1 Prevence sociálního vyloučení
●● Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu i mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
●● Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
Alokace: 2 000 000 Kč

2.2 Prorodinná opatření
●● Podpora školních družin a klubů
●● Podpory příměstských táborů
●● Podpora dopravy dětí do podpořených zařízení
●● Podpora dětských skupin pro podniky
i veřejnost
Alokace: 7 500 000 Kč

2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost
●●
●●
●●
●●

rekvalifikace a další profesní vzdělávání
podpora flexibilních forem zaměstnání
prostupné zaměstnávání
podpora zahájení podnikatelské činnosti

Alokace: 3 400 000 Kč

MAS 21 pořádala seminář o pozemkových úpravách

●● Deinstitucionalizace sociálních služeb
●● Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
●● Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

Alokace: 3 100 000 Kč
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Dne 25. května 2017 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Lázních Kynžvart konal seminář s názvem Pozemkové
úpravy kolem nás. Seminář organizovala MAS 21 ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Cílem akce bylo informování veřejnosti o pozemkových úpravách, jejich kladech a záporech.
V průběhu dopoledního teoretického bloku byla představena Celostátní síť pro venkov, její poslání a aktivity, zástupci
Státního pozemkového úřadu nastínili organizační strukturu úřadu a jeho postavení nejen v pozemkových úpravách.
Následně se účastníci seznámili obecně s procesem komplexních pozemkových úprav a jeho dopadem na hospodaření v krajině, ochranu půdního fondu, vodního hospodářství či ekologickou stabilitu krajiny. Mezi přednášejícími byli
jak zástupci Státního pozemkového úřadu, tak Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR. Přítomným tak byl nastíněn
i pohled zvířat a rostlin na výstupy pozemkových úprav. Prostřednictvím prezentace byla představena již realizovaná
zařízení na území okresu Cheb. Příspěvek zástupců Centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, který byl posledním v dopolední části, ukázal dotační možnosti z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014
– 2020, jenž je možné využít k realizaci Plánu společných
zařízení či tvorbě návazných lesních cest.
Po obědě následovala prohlídka polních cest zrealizovaných na základě pozemkových úprav. V okolí města Lázně
Kynžvart zájemce provázel zemědělec hospodařící na přilehlých pozemcích.
Výsledkem akce byla osvěta v oblasti pozemkových úprav
pro představitele obcí a zemědělce. V příštím roce MAS 21
vyhlásí v rámci 3. Výzvy z Programového rámce PRV Fichi
5 Pozemkové úpravy, kde mohou obce a zemědělci žádat
o podporu realizace zařízení navrženého ve schváleném
Plánu společných zařízení. Tento seminář přispěl k informovanosti možných žadatelů o komplexních pozemkových úpravách.
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Vesnice roku 2017 Karlovarského kraje je opět z území
Soutěž Vesnice roku každoročně vyhlašuje Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz
měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Přihlásit se mohou všechny obce vesnického charakteru, které
mají maximálně 7 500 obyvatel a jež disponují vlastním
strategickým dokumentem zabývajícím se rozvojem
obce. O vítězích rozhoduje krajská hodnotitelská komise,
ve které kromě zástupců organizátorů zasedli také starostové obcí oceněných z minulých let. Letos se do soutěže přihlásilo 18 obcí z Karlovarského kraje.
Vesnicí roku Karlovarského kraje 2017 a držitelem Zlaté stuhy se stala Skalná a navázala tak na další úspěšné obce z území MAS 21. Poslední tři ročníky totiž vyhrál vždy zástupce z území MAS 21. Konkrétně se jedná
o obec Krásná, která triumfovala v roce 2015, a obec
Valy, která slavila vítezství o rok později. Skalná zabodovala zejména tím, že se u nás věnuje komplexně všem
oblastem. Žije bohatým spolkovým, společenským a kulturním životem. Veřejná prostranství poskytují dostatek
prostoru pro setkávání obyvatel a volnočasové aktivity
a jsou kvalitně navržena, vkusně vybavena a je o ně řádně postaráno. Pro Skalnou však vítězství v této anketě
není žádnou novinkou, jelikož svou první Zlatou stuhu
získala již v roce 2005.
Skalná se také stala vyslancem Karlovarského kraje v celostátním kole, do kterého postupují vítězové krajských
kol. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Letní příměstský tábor „Frantíci“ 2017 – 2019
První podpořený projekt u MAS 21, který je již ve fázi realizace, probíhá ve Františkových Lázních a v Hazlově. Jak již
název napovídá, jedná se o příměstský tábor pro děti. Od letošních prázdnin čerpá náš Dům dětí a mládeže ve Františkových Lázních finanční prostředky z operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je prostřednictvím realizace letního příměstského tábora podpořit osoby pečující o malé děti
v době letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. Letní příměstské tábory mají charakter nejen
rekreační, ale i odborně zaměřený na některou zájmovou oblast. Nabídka je určena žákům školního věku. Projekt je
situován do dvou lokalit – do Františkových Lázní a Hazlova, který se zájmovým vzděláváním spadá pod naši organizaci. Z našich zkušeností mají rodiče o příměstské tábory velký zájem. Pořádáme je již pátým rokem, máme zkušenosti
i vhodný tým. Z finančních důvodů jsme v minulém roce nebyli schopni uspokojit všechny zájemce o příměstské tábory. Díky projektu jsme navýšili počty dětí v jednotlivých turnusech a tak uspokojit více rodičů. Předpokládáme, že
v průběhu realizace projektu (2017-2019) podpoříme ročně kolem 100 rodin z Františkových Lázní, Hazlova a přilehlých obcí, což je přibližně o 40% více než v loňském roce.
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