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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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Dne 2. 1. 2018 byla vyhlášena 3. výzva z Programu rozvoje 
venkova.

Dne 4. 1. 2018 se konal v obci Valy seminář k 3. výzvě MAS 
21 z Programu rozvoje venkova (PRV). 

Dne 9. 1. 2018 proběhl na jednání programového výboru 
výběr projektových žádostí k realizaci, přihlášených do 4. 
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a do 4. výzvy Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ).

Dne 10. 1. 2018 se manažerka MAS 21 účastnila jednání 
řídícího výboru MAP Rozvoj vzdělávání na  Mariánskolá-
zeňsku ve Velké Hleďsebi.

Dne 11. 1. 2018 pořádala MAS 21 seminář pro žadatele 
k vyhlášeným výzvám z Integrovaného regionálního ope-
račního programu.

Dne 16. 1. 2018 se v kanceláři MAS 21 uskutečnilo jednání 
Správní rady MAS 21, o. p. s. 

Dne 18. 1. 2018 se manažer MAS 21 zúčastnil v Karlových 
Varech semináře Dotace nejen pro začínající podnikatele 
a v kanceláři MAS 21 proběhlo jednání Kontrolního výbo-
ru MAS 21.

Dne 21. 2. 2018 manažeři MAS 21 absolvovali v Karlových 
Varech konferenci na téma GDPR.

Dne 22. 2. 2018 proběhlo v Mariánských Lázních jednání 
Výběrové komise MAS 21 týkající se hodnocení projektů 
z 5. výzvy IROP a 6. výzvy OPZ.

Dne 9. 3. 2018 pořádalo MŠMT seminář pro členy MAS – 
Šablony II v Praze, kde byla účastna manažerka MAS.

Dne 22. 3. 2018 proběhlo v  kanceláři MAS 21 v  Chebu 
jednání výběrové komise týkající se hodnocení projektů  
z 3. výzvy PRV.

Dne 27. 3. 2018 Programový výbor MAS 21 jednal v kan-
celáři MAS 21 v Chebu o výběru projektů k realizaci při-
hlášených do  3. výzvy z  PRV, 5. výzvy z  IROP a  6. výzvy 
z OPZ.

Dne 27. 3. 2018 se v Královském Poříčí uskutečnilo jedná-
ní Krajského sdružení MAS ČR Karlovarského kraje.

Dne 7. 4. 2018 proběhla akce Čištění řeky Ohře 2018.

Dne 13. 4. 2018 se konal v kanceláři MAS 21 v Chebu se-
minář pro příjemce k 3. výzvě z OPZ. 

Dne 24. 4. 2018 se manažer MAS 21 zúčastnil v Plzni semi-
náře pro žadatele – výzva Šablony II.

Dne 24. 4. 2018 se manažerka MAS 21 účastnila v Drmou-
lu jednání řídícího výboru MAP Rozvoj vzdělávání na Ma-
riánskolázeňsku.

Dne 11. 5. 2018 proběhlo v  kanceláři MAS 21 v  Chebu 
jednání Výběrové komise týkající se hodnocení projektů 
ze 7. a 8. výzvy IROP.

Dne 15. 5. 2018 Programový výbor MAS 21 jednal v kan-
celáři MAS 21 v Chebu o výběru projektů k realizaci při-
hlášených do 7. a 8. výzvy IROP.

Dne 22. 5. 2018 byli manažeři MAS 21 přítomni na kon-
ferenci Využití pozemkových úprav pro rozvoj venkova 
a ozdravení krajiny.

Dne 25. 5. 2018 proběhlo v kanceláři MAS jednání Kont-
rolního výboru MAS 21 a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. 

Dne 1. 6. 2018 se v kanceláři MAS 21 uskutečnilo jednání 
Správní rady MAS 21, o. p. s. 

Dne 12. 6. 2018 se manažeři MAS 21 zúčastnili v Praze se-
mináře IROP pro příjemce 6. výzvy pořádaného MMR.

Dne 21. 6. 2018 se manažeři MAS 21 zúčastnili v Praze se-
mináře ŘO IROP ke SC 4.1 pořádaného MMR.

Dne 18. 7. 2018 se konal v kanceláři MAS 21 v Chebu se-
minář pro příjemce k 4. a 6. výzvě z OPZ.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI
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MAS 21 vyhlásí v druhé polovině roku 2018 výzvy z Programových rámců IROP a OPZ. Žadatelé budou moci podávat 
žádosti o podporu na projekty zaměřené na investice do rozvoje komunitních center, podporu sociálního podnikání 
a to jak investice do infrastruktury, či vybavení, ale i na provoz sociálních podniků. Závěrem roku bude vyhlášena 
výzva se zaměřením na aktivitu Cyklodoprava, kde lze využít 95% podpory na výstavbu či rekonstrukci cyklostezek 
a cyklotras.

Štěstí přeje připraveným, proto Vám již nyní přinášíme přehled Výzev, které MAS 21 vyhlásí v průběhu roku 2019. 
Hned počátkem roku bude vyhlášena 4. Výzva z Programového rámce PRV, tentokrát bude zaměřena na projekty 
ve veřejném zájmu. Kdy obce, zemědělští podnikatelé či vlastníci lesů mohou požádat o 100 % podporu na nepro-
duktivní investice v lesích či realizaci plánu společných zařízení. V roce 2019 však budou vyhlášeny i výzvy z IROP 
a  OPZ. V  září 2019 bude v  rámci OPZ vyhlášeno oblíbené opatření Prorodinná opatření, kdy lze získat podporu 
na příměstské tábory pro děti nebo zřízení a provoz dětské družiny. V IROP bude vyhlášena výzva na sociální bydlení 
a podporu vzdělávání.

V  případě, že Vás některá z  plánovaných Výzev zaujala a  měli byste zájem získat více informací, neváhejte se 
na nás obrátit.

IROP – Mgr. Pavel Mičuda (Tel.: 608 124 001, e-mail: micuda@mas21.cz)
OPZ – Ing. Daniela Strnadová (Tel.: 608 124 003,e-mail: strnadova@mas21.cz)
PRV – Ing. Lucie Dudová (Tel.: 703 472 060,e-mail: dudova@mas21.cz)

Integrovaný regionální operační program (IroP)

2018

PláNoVANý hArMoNogrAM VýZeV MAS 
NA druhou PoloVINu roKu 2018 A roK 2019

Výzva 9.výzva MAS 21-IroP-
KVAlItNí SoCIálNí 
SluŽBY – III.

10.výzva MAS 21-IroP-
SoCIálNí PodNIKáNí-II.

11.Výzva MAS 21-IroP-
BeZPeČNá doPrAVA - III.

Vyhlášení výzvy 09/2018 09/2018 12/2018

Aktivita Rozvoj komunitních center Sociální podnikání Cyklodoprava

Opatření 1.3 Kvalitní sociální služby 1.6 Sociální podnikání 1.5 Bezpečná doprava

Celková alokace 1 000 000,- Kč 3 157 894,- Kč 9 000 000,- Kč

Výzva 12. výzva MAS 21-IROP-Sociální bydlení–II. 13.výzva MAS 21-IROP-Vzdělávání–II.

Vyhlášení výzvy 06/2019 06/2019

Aktivita Sociální bydlení Infrastruktura předškolního vzdělávání, 

Infrastruktura  základních  škol, Infrastruktura 

středních škol a vyšších odborných škol, 

Infrastruktura pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání

Opatření 1.4 Sociální bydlení 1.2 Vzdělávání

Celková alokace 6 873 684,- Kč 4 850 000,- Kč

2019
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operační program Zaměstnanost (oPZ)

Program rozvoje venkova (PrV)

2018

2019

Výzva č. 7. Podpora sociálního podnikání MAS 21-II.

Vyhlášení výzvy 09/2018

Aktivita Vytváření sociálních podniků.

Příjemce podpory Obchodní korporace vymezené zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, OSVČ dle 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, NNO

Celková alokace 1 176 450,- Kč

Výzva č. 8 - Prorodinná opatření MAS 21-III.

Vyhlášení výzvy 09/2019

Aktivita Podpora rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti

Příjemce podpory Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, 
PO, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací 
instituce, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení.

Celková alokace 3 800 000,- Kč

Výzva č. 4 

Vyhlášení výzvy 1/2019

Fiche 1 Neproduktivní investice v lesích 5 Pozemkové úpravy

Příjemce podpory Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní subjekty a jejich sdružení.

Obec nebo zemědělský podnikatel.

Aktivita Investice vedoucí ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí 
lesa podporou činností využívajwících 
společenského potenciálu lesů.

Investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě 
a pozemkových úprav.

Celková alokace 3 000 000,- Kč 2 968 000,- Kč
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Jak je již v regionu známo, tak MAS 21 nabízí v programo-
vém rámci IROP šest opatření komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (Kulturní dědictví, Vzdělávání, Kvalitní soci-
ální služby, Sociální bydlení, Bezpečná doprava a Sociální 
podnikání) s  výší podpory 95% z  celkových způsobilých 
výdajů. 

Ze všech opatření byla již vyhlášena alespoň jedna výzva. 
Celkem se do zmíněných výzev přihlásilo 23 projektů, pod-
mínky k financování splnilo 17 žádostí. Výše dotace na tyto 
projekty činí bezmála 48 miliónů korun. 

Ještě v průběhu roku 2018 budou z programového rám-
ce IROP vyhlášeny tři výzvy. Konkrétně se bude jednat 
o výzvy:

•	 9. výzva MAS 21-IROP-KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - III.
•	 10. výzva MAS 21-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ-II.
•	 11. výzva MAS 21-IROP-BEZPEČNÁ DOPRAVA - III. 

9. výzva bude zaměřena pouze na aktivitu Rozvoj komu-
nitních center, která podporuje vznik komunitních cen-
ter. Což jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve  kterých se 
setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci 
jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum re-

Projekty z 2. výzvy PrV v realizaci

Počátkem roku 2017 vyhlásila MAS výzvu z Programu rozvoje venkova, jejíž podpora byla zacílena na podporu a roz-
voj podnikatelské činnosti. Byly vyhlášeny 3 Fiche s celková výší dotace 19 000 000Kč. Celkem bylo vybráno k podpoře  
11 projektů, které celkem obdrží dotaci ve výši 8 742 529 Kč.

fiche 2 -  rozvoj podnikání na venkově
Podpora je zacílena na investice zaměřené na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností. Žádat mohou mikro-
podniky 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 tech-
nologii 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 země-
dělském 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 uvede-
ných v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produk-
ce 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.

alizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní 
a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či 
krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. 

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních 
a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, po-
případě sociální služby v ambulantní a terénní formě se za-
měřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního 
začleňování.

V 10. výzvě zaměřené na sociální podnikání je cílem podpory 
vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vy-
loučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vylou-
čením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 
Sociální podnikání stojí na tzv. principech, mezi které patří: 
sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální 
prospěch a  místní prospěch. Výzvy vypsané v  rámci toho 
opatření budou zaměřeny na  podporu vzniku nového so-
ciálního podniku, rozšíření podniku a  rozšíření stávajících 
nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Oblíbená výzva zaměřená na  bezpečnost dopravy bude 
nyní omezena pouze na aktivitu Cyklodoprava, kde je hlav-
ním cílem výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras 
pro dopravu osob do zaměstnání, do škol a za službami.

NoVINKY Z IroP

NoVINKY Z PrV
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První projekty z této výzvy byly Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) schváleny 18. 10. 2017, poslední 
dostaly schválení téměř pod stromeček (22. 12. 2017). Aktuálně je 5 projektů již ukončeno, 4 jsou ve fázi kontroly 
žádosti o platbu a 1 projekt již máme proplacen. Děkujeme, že jste do dotací šli s námi. 

3. Výzvu PrV kontroluje SZIf 
Hned první pracovní den roku 2018 vyhlásila MAS 21 Výzvu č. 3 z Programového rámce PRV. Na 5 vyhlášených Fichí 
připadala celková výše dotace 21 968 000,- Kč. Z 21 přijatých žádostí bylo Programovým výborem MAS schváleno 
k realizaci 12 projektů s celkovou výší dotace 10 897 803 Kč.  Všechny vybrané projekty byly z podnikatelských Fichí 
2 – 4, do Fiche 1 a 5 se nepřihlásil žádný žadatel.

Dne 27. 4. 2018 byly projekty podány na SZIF ke kontrole. Do 30. 6. 2018 doložili žadatelé na MAS dokumentace 
k výběrovému řízení, které byly po kontrole předány na SZIF. Do konce srpna budou žadatele čekat na tzv. chybníky 
z kontroly SZIF. Předpokládáme, že do konce října budou úspěšné projekty této Výzvy schváleny a do konce roku 
podepíšou Dohody o poskytnutí dotace.

Děkujeme všem žadatelům za dosavadní spolupráci a přejeme hodně štěstí!

Na co si dávat pozor při podání a administraci Žádosti o dotaci, aneb zkušenosti z Výzev MAS 21:

•	 Postupovat dle aktuálních pokynů SZIF. 

•	 Před podáním dokumentů prostřednictvím Portálu farmáře (PF) vše kontrolovat.

•	 Na Portále farmáře dokumenty nejdříve ULOŽIT a až poté přejít k podání.

•	 Dokument je podán v okamžiku, kdy si můžete stáhnout Potvrzení o podání. 

•	 Uvádět pravdivé údaje a hlásit veškeré změny.

•	 Hlídat si termíny stanovené v Pravidlech.

•	 Konzultovat a komunikovat s MAS 21. Nevíme vše, ale dokážeme se zeptat na správném místě. 

MAS 21 je na Vaší straně. Strategie byla vytvořena k podpoře regionu. Našim cílem je co nejvíce kvalitních projektů 
a tím i spokojených žadatelů a příjemců. Nebojte se ptát, jsme tu pro Vás.

tabulka 1: Vyhlášené fiche ve 2. Výzvě

fiche Alokace dle 
Výzvy

Počet 
přijatých 
projektů

Počet 
schválených 

projektů

Schválená alokace dle  
dohod o poskytnutí dotace

2 - Rozvoj podnikání na venkově 7 000 000 Kč 5 4 2 902 917

3 - Rozvoj zemědělských podniků 7 000 000 Kč 6 5 4 925 437

4 - S produkty na trh 5 000 000 Kč 2 2 914 175

tabulka 1: Vyhlášené fiche ve 3. Výzvě

fiche Alokace dle 
Výzvy

Počet 
přijatých 
projektů

Počet 
vybraných 

projektů

Schválená alokace 
dle výběrových 

řízení

1 – Neproduktivní investice v lesích 3 000 000 Kč 0 - -

2 - Rozvoj podnikání na venkově 7 000 000 Kč 7 5 4 038 753* 

3 - Rozvoj zemědělských podniků 6 000 000 Kč 13 6 5 885 162

4 - S produkty na trh 3 000 000 Kč 1 1 973 888

5 – Pozemkové úpravy 2 968 000 Kč 0 - -

*Částka za 4 projekty. Jeden žadatel nedoložil výběrové řízení, tzn. ukončení administrace žádosti o dotaci na zákla-
dě nesplnění podmínek
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Plánovaná 4. výzva z programu rozvoje venkova

MAS 21, o.p.s. má v plánu začátkem ledna vyhlásit výzvu č. 4, která z programového rámce Program rozvoje venkova 
zahrnuje fichi 1 – Neproduktivní investice v lesích a fichi 5 – Pozemkové úpravy. Předpokládaný termín vyhlášení 
výzvy je 2. 1. 2019. Plánovaný příjem žádostí o dotaci je od 24. 1. do 8. 2. 2019. 

fiche 1 – Neproduktivní investice v lesích
V rámci této fiche je podporována výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, znače-
ní, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod. Cíleno je na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (PUPFL) na celém území ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a Prahu. Žadatelem mo-
hou být soukromí a veřejní vlastnící, pachtýři, nájemci a   vypůjčitelé lesa, či jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich spolky a sdružení.

V  případě zájmu o  realizaci projektu, který se týká 
výše uvedených podporovaných aktivit je zapotřebí 
správně vyplněná žádost o dotaci (ŽoD), včetně pří-
loh. Mezi přílohy patří výpis z  katastru nemovitostí 
(ne starší 3 měsíce); pokud projekt podléhá řízení 
stavebnímu; tak ke  dni podání ŽoD platné a  pravo-
mocné povolení stavebního úřadu a  platná projek-
tová dokumentace; půdorys stavby v odpovídajícím 
měřítku k  projektu a  katastrální mapu, kde bude 
přesně lokalizován předmět projektu. V rámci projek-
tu je možné získat bodové hodnocení v  jednotlivých 
preferenčních kritériích. Čím více bodů žadatel zís-
ká v  rámci bodového hodnocení, tím větší má šan-
ci, že jeho projekt bude v  rámci hodnocení vybrán. 
Preferovány budou především projekty podle výše 
způsobilých výdajů, integrovaného charakteru (pro-
jekt zapadá do  místních podmínek, např. navazuje 
na  existující naučnou nebo turistickou stezku atd.), 
projekty zahrnující opatření k údržbě lesního prostře-
dí a projekty zahrnující osvětovou aktivitu o ochraně 
přírody a  krajiny, udržitelném hospodaření v  lesích, 
atd.

fiche 5 – Pozemkové úpravy
Podporovány jsou obce a zemědělci, kteří mohou žá-
dat o podporu ke zrealizování plánů společných zaří-
zení, výstupů komplexních pozemkových úprav. Reali-
zací projektu může dojít k zpřístupnění zemědělských 
pozemků, opatření k  ochraně životního prostředí 
a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stabi-
lity krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro 
ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. 
Realizace společných zařízení musí být v  souladu se 
schválenými návrhy pozemkových úprav.

V  případě zájmu o  realizaci projektu, který se týká výše uvedených podporovaných aktivit je zapotřebí správně 
vyplněná žádost o dotaci (ŽoD), včetně příloh. Přílohy se liší dle předmětu projektu. Mezi přílohy k realizaci plánů 
společných zařízení patří rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, vydané pobočkou krajského pozem-
kového úřadu; mapa vhodného měřítka odpovídající plošnému rozsahu projektu s vyznačením zájmového území 
potvrzenou příslušným krajským pozemkovým úřadem; souhlasné stanovisko MŽP dle vzoru Přílohy 6 pravidel. 
K přílohám týkajících se realizace geodetických prací je žadatel povinen doložit mapu vhodného meřítka s vyzna-
čením zájmového území, potvrzenou pozemkovým úřadem a v případě realizace výběrového řízení je požadována 
kompletní dokumentace k výběrovému řízení. Úplný seznam je k dispozici ve Specifických pravidlech pro žadatele. 
V rámci projektu je možné získat bodové hodnocení v  jednotlivých preferenčních kritériích. Čím více bodů žadatel 
získá v rámci bodového hodnocení, tím větší má šanci, že jeho projekt bude v rámci hodnocení vybrán. Preferovány 
budou především projekty zaměřené na obnovu polních cest, které přispívají k lepší průchodnosti krajiny; projekty 
zvyšující ekostabilizační nebo retenční funkci krajiny (projekt obsahuje aleje, trávní pásy, remízky, biocentra, bioko-
ridory, atd.) a podle výše způsobilých výdajů.
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Podrobné informace k  podporovaným projektům a přílohám jsou ve Specifických pravidlech:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fin-
vestice_do_hm%2F431%2F1529482960862.pdf

Více informací k výše uvedeným fichím je možné najít na webových stránkách MAS 21, o.p.s. konkrétně progra-
mový rámec PrV: 

http://mas21.cz/wp-content/uploads/2016/04/Programov%C3%BD-r%C3%A1mec-PRV.pdf

V  případě potřeby konzultace projektů je k  dispozici manažerka MAS 21, o.p.s. pro Program rozvoje venkova  
Ing. Lucie Dudová, tel.: 703 472 060, případně e-mail: dudova@mas21.cz.

V  průběhu roku 2017 byly vyhlášeny výzvy ze všech 
opatření Programového rámce Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci CLLD. Po procesu hodnocení byly 
podpořeny všechny podané projektové žádosti, které 
jsou již v realizaci nebo se nacházejí ve stavu těsně před 
zahájením.

Z  prorodinných opatření se jedná o  projekty Klubíčko 
2018 – 2020, Příměstský tábor obec Valy a  Příměstský 
tábor TJ Sokol Lázně Kynžvart. Příměstské tábory cílí 
na pomoc rodinám se zaopatřením dětí v době letních 
prázdnin a projekt Klubíčko 2018 - 2020 rozšíří kapacitu 
školní družiny dětí prvního stupně základní školy bě-
hem školního roku.

Alokace z opatření prevence sociálního vyloučení podpo-
ří projekt Centrum podpory rodiny, jež řeší poskytování 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které mají 

Poslední únorový den vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy, jako řídící orgán Operačního programu 
výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVVV), výzvu č. 02_18_063 s názvem Šablony II.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska 
volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Na realizaci projektů je připra-
veno 6 000 0000 000 Kč a každý z oprávněných žadatelů má rezervované finanční prostředky na svůj projekt.

Čerpání z tohoto dotačního titulu je nejen v zájmu vedení škol a školských zařízení, ale především v zájmu zřizovatelů, 
většinou obcí. Prostřednictvím projektu se dají získat nemalé finanční prostředky na vzdělání pedagogických pracovníků, 
personální podporu provozu, setkávání rodičů ve škole, ale i na vybavení související s realizovanými aktivitami. Projektem 
lze ušetřit prostředky obce, které lze využít na jiné aktivity.

MAS 21 nabízí všem školám, školkám a školským zařízením bezplatnou pomoc s přípravou, podáním a realizací projektu. 
Naše kancelář pomáhala školám a školkám i při výzvě Šablony I. Vizitkou naší práce může být i skutečnost, že všechny 
školy, kterým jsme v minulé výzvě pomáhali, již mají podanou žádost o podporu do Šablon II. a od 1. 9. 2018 budou znovu 
čerpat. Jedná se např. o ZŠ a MŠ Lipová, MŠ Luby, MŠ Skalná, ZŠ a MŠ Plesná. 

Veškeré informace o výzvě najdete na webových stránkách MšMt pod odkazem: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Pokud Vás informace zaujaly, chcete o šablonách vědět více, neváhejte se obrátit na kancelář MAS 21 (Mgr. Pavel Mičuda, 
tel. 608 124 001, e-mail: micuda@mas21.cz; Olga Blašková, tel. 608 124 002, e-mail: blaskova@mas21.cz)

různými způsoby snížený společenský statut či se potýka-
jí s individualizovanými problémy. 

Cílem projektu S  dětmi znovu do  práce, zahrnutý pod 
opatření vzdělání podporuje zaměstnanost, je prostřed-
nictvím realizace vzájemně propojených aktivit začlenit 
a  zlepšit postavení osob pečujících o  osoby do  15 let 
na trhu práce.

Do  výzvy vyhlášené pod opatřením podpora sociální-
ho podnikání nebyla žádost o  podporu podána, a  pro-
to v průběhu letošního roku vyhlásí MAS 21 opět výzvu 
zaměřenou na  podporu sociálního podnikání. Žádosti 
do výzvy bude možné podávat od 17. 9. 2018 do 17. 12. 
2018.

Pro bližší informace se neváhejte na nás obrátit.

NoVINKY Z oPZ

KAŽdá šKolA, šKolKA, ddM I Zuš Má  
V oP VVV reZerVoVANé fINANČNí ProStředKY
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Dne 7. 4. 2018 před devátou hodinou ranní se začali scházet první dobrovolníci na srazová místa. 
Ta byla již třetí ročník za sebou stejná: Cheb (lanové centrum, sídliště Skalka – nad hrází, Ottův 
jez), vodácké tábořiště v Tršnicích, Nebanice a Mostov. 

Všechny přivítalo slunečné počasí, které pomohlo k dobré náladě hned na startu. Po té, co dobro-
volníci nabrali sílu z  drobného občerstvení, „nafasovali“ pomůcky k  úklidu a  získali instrukce, jak 
zacházet s odpadem a kde jej ponechat, tak se mohli pustit do samotného úklidu. Jak je již zvykem ti 
odvážnější mohli využít připravené lodě a čistit i samotné koryto řeky. Odměnou pro dobrovolníky 

nebyl jen dobrý pocit z toho, že pomoh-
li zvelebit své okolí, ale organizátorům 
se druhý rok po  sobě povedlo zajistit 
na památku i trička s logem akce. Nově 
si dobrovolníci v Chebu a okolí vyslouži-
li také populární placky, které hned oz-
dobili batohy, trička či čepice dobrovol-
níků. To vše jako malé poděkování pro 
dobrovolníky. S úklidem kromě jednot-
livých dobrovolníků pomáhaly také celé 
organizované skupiny, ať už se jedná 
o  dobrovolné hasiče, skauty a  junáky, 
členy Klubu českých turistů, SK Trinity 
nebo OS  Rokršti. Všem bez rozdílu pa-
tří velký dík! Jak je již na úseku MAS 21 
zvykem, mohli se dobrovolníci po skon-
čení úklidu posilnit. Menší občerstvení 
v  podobě buřtů a  pečiva bylo připra-
veno v  Autokempu Podhoří, kde díky 
vstřícnosti majitele mohlo být využito 
zázemí kempu, což jistě přišlo po namá-
havé práci vhod. Jako již tradičně bylo 
na vodáckém tábořišti v Tršnicích hlavní 
místo, kde se dobrovolníci sešli po úkli-
du. Připraven byl stan, ve kterém bylo 
možné si sednout k  připraveným sto-
lům a  vychutnat si skvělou gulášovou 
polévku či na  ohni připravené buřty. 
Samozřejmostí byla možnost osvěžit se 
jak teplými tak studenými nápoji. Celá 
akce proběhla v  pohodové atmosféře 
a  bylo nám potěšením, že jsme viděli 
mnoho známých tváří z  předchozích 
let, ale také mnoho nových, u kterých 
doufáme, že se zúčastní dalšího roční-
ku, který se již připravuje. Při samot-
ném čištění řeky Ohře i  při svozu vel-
kého množství odpadu bylo vidět, že 
akce má smysl. 

Letošního ročníku se na úseku od Che-
bu po  Kynšperk nad Ohří zúčastnilo 
247 dobrovolníků, kteří uklidili více než  
2 tuny odpadu. Tato dobrovolnická 
akce by se nemohla konat bez přispění 
sponzorů, kterým patří velký dík.

Děkujeme všem, kteří přispěli k  čistěj-
ší krajině v  okolí řeky Ohře. Těšíme se 
na Vás v dubnu 2019!

ČIštěNí řeKY ohře 2018
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Marian Bokr

Sponzoři Čištění řeky ohře 2018
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Dne 22. 5. 2018 se v sále INGO Casina a.s. ve Františkových Lázních konala konference s názvem Využití pozemkových 
úprav pro rozvoj venkova a ozdravení krajiny. 

Akci pořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřa-
dem pro Karlovarský kraj a MAS 21, o. p. s. Cílem akce bylo představit proces pozemkových úprav a jeho dopad na kra-
jinu široké veřejnosti, především zástupcům obcí a zemědělským podnikatelům.

V  rámci programu vystoupili jak zástupci 
Státního pozemkového úřadu, kteří před-
stavili pozemkové úpravy krok za krokem, 
jejich názor na pozici starostů v tomto pro-
cesu, ale i nástroje dotační politiky v rámci 
Programu rozvoje venkova, tak zástupci 
Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkov-
ský les a  Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, kteří prezentovali svůj názor na po-
zemkové úpravy a jejich dopad na krajinu 
a územní plánování.

Konference přispěla k  informovanosti 
veřejnosti o  komplexních pozemkových 
úpravách a jejich dopadů na krajinu.

Soutěž Vesnice roku má za  úkol povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zve-
řejnit rozmanitost a  pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam 
venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu 
venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzda-
řilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním 
z  vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a  Svaz 
měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhla-
šovatele připojilo v roce 2007.

VYuŽItí PoZeMKoVýCh úPrAV Pro roZVoj VeNKoVA A oZdrAVeNí KrAjINY

NoVý KoStel – VeSNICe roKu KArloVArSKého KrAje 2018
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Miroslav Podlipský
tel.: +420 775 910 140

e-mail: podlipsky@mas21.cz

Mgr. Pavel Mičuda
tel: +420 608 124 001

e-mail: micuda@mas21.cz

Ing. lucie dudová
tel.: +420 703 472 060

e-mail: dudova@mas21.cz

Mgr. Ing. olga Blašková
tel: +420 608 124 002

e-mail: blaskova@mas21.cz

www.mas21.cz MAS 21

Ing. daniela Strnadová
tel.: +420 608 124 003

e-mail: strnadova@mas21.cz

Soutěže se mohly účastnit obce vesnického charakteru, které mají do 7 500 obyvatel. Držitele titulu i ostatní oceněné 
obce vybírá hodnotitelská komise. Hlavní ocenění je Zlatá stuha, ve které se hodnotí především aktivita občanů, spo-
lečenský život, občanská vybavenost a péče o veřejná prostranství, ale i využití informačních technologií.

Cesta k vítězi letošního ročníku Vesnice roku Karlovarského kraje vede po silnici č. 212. Po ní se dá pohodlně dostat 
do Nového Kostela, držitele Zlaté stuhy pro rok 2018. V konkurenci 16 přihlášených obcí z Karlovarského kraje (Dalo-
vice, Dolní Žandov, Hájek, Hazlov, Hroznětín, Kyselka, Nové Hamry, Nový Kostel, Otročín, Ovesné Kladruby, Podhradí, 
Sadov, Smolné Pece, Těšovice, Tři Sekery a Velká Hleďsebe) zabodoval Nový Kostel zejména díky tomu, že se rozvíjí 
po všech stránkách, žije bohatým spolkovým a kulturním životem. Příkladně pečuje o zeleň i vodní plochy, spolupra-
cuje s podnikatelskými subjekty, snaží se zajistit zdravotní péči pro obyvatele obce i všech místních částí. Všechny tyto 
atributy přesvědčily komisi, že titul bude ve správných rukou. 

MAS 21 se připojuje k četnému zástupu gratulantů a je velmi pyšná, že další obec z našeho území získala toto prestižní 
ocenění.


