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Vážení spoluobčané, spolupracovníci a kolegové,

s  příchodem roku 2017 Vám přinášíme další 

vydání zpravodaje MASák, kde si na následujících 

stránkách zrekapitulujeme, co se v  posledních 

měsících událo a  na  co se můžeme těšit. Než 

k tomu ale dojdeme, rád bych Vám všem popřál 

úspěšný rok 2017, především pak pevné zdraví. 

Přeji Vám, ať se v  co nejmenší míře setkáváte 

s lidskou hloupostí a zlobou, a pokud se tak přesto 

stane, přeji Vám, ať neztratíte chuť, chtít kolem 

sebe měnit věci k lepšímu. My se budeme snažit 

být Vám v  tomto ohledu co nejvíce nápomocni 

a  pevně věřím, že se nám společně podaří, tak 

jako v  minulosti, zrealizovat řadu zajímavých 

projektů, ať už místního nebo lokálního významu.  

Děkuji za dosavadní spolupráci všem partnerům 

a  to i  těm, kteří se rozhodli pro rok 2017 již 

nepokračovat a těším se na další spolupráci, nejen 

v tom letošním roce. 

S pozdravem

Miroslav Podlipský

ředitel MAS 21, o. p. s.
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Dne 20. 7. 2016 byla schválena Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 
– 2020. MAS 21 byla mezi prvními MAS, které úspěšně pro-
šly všemi fázemi hodnocení.

Dne 29. 8. 2016 manažeři MAS podpořili obec Valy při 
návštěvě hodnotitelské komise celostátního kola soutěže 
Vesnice roku 2016.

Dne 6. 9. 2016 v  Praze proběhla první konzultace mezi 
manažery MAS 21 a pracovníky Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, řídícím orgánem Operačního programu Zaměst-
nanost.

Dne 12. 9. 2016 se jedna z  členek manažerského týmu 
MAS zúčastnila metodického dne pro MAS k tématu akti-
vit na podporu zaměstnanosti na Ministerstvu práce a so-
ciálních věcí (MPSV). Další manažerka MAS se zúčastnila 
workshopu „Nastavení Fichí a  Opatření pro Výzvy MAS“ 
na Ministerstvu zemědělství (MZe). Téhož dne byla v kan-
celáři MAS zahájena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu 
v rámci kontrolní akce „Peněžní prostředky Evropské unie 
a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje 
v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvo-
je venkova“. Kontrola byla ukončena dne 17. 10. 2016 a ne-
shledala nedostatky v činnosti MAS mezi roky 2007 a 2015. 

Dne 20. 9. 2016 se manažeři MAS 21 zúčastnili workshopu 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se zástupci Krajských 
sdružení NS MAS k nástroji CLLD uplatňovaném v progra-
movém období 2014 -2020, který se konal v Akademii ve-
řejného investování MMR.

Dne 22. 9. 2016 se v  Krásné manažeři MAS zúčastnili 
„Jednání s  mikroregiony, MAS a  obcemi s  rozšířenou pů-
sobností Karlovarského kraje“, které tradičně svolává Od-
bor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 
kraje. Hlavními tématy byly: Krásná – příklady dobré praxe  
a Cyklodoprava v Karlovarském kraji – studie, záměry, pro-
jekty. V rámci setkání proběhla exkurze po obci Krásná.

Dne 27. 9. 2016 proběhlo v  Krásné jednání Pléna MAS 
21, Programového výboru a Výběrové komise MAS. V ten-
to den byly schváleny interní předpisy a kritéria věcného 
hodnocení potřebné pro vyhlašování Výzev MAS.

Dne 29. 9. 2016 proběhlo na statku Bernard v Královském 
Poříčí jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Karlovarské-
ho kraje. Hosty jednání byli zástupci Odboru regionální-
ho rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, NS MAS 
a CSV.

Dne 6. 10. 2016 se manažeři MAS zúčastnili první koor-
dinační schůzky plánovaného projektu spolupráce MAS, 
která se konala v Mariánských Lázních. S MAS Sokolovsko 
a MAS Český les bylo diskutováno téma a zaměření projek-
tu spolupráce, který by měl být realizován v  letech 2017 
- 2018.

Dne 10. 10. 2016 se v  budově Krajského úřadu konalo 
jednání pracovní skupiny Vodácká Ohře. Manažeři MAS se 
zúčastnili.

Dne 11. 10. 2016 se v Praze v budově České správy sociál-
ního zabezpečení konalo školení „ Výzva MAS a Hodnoce-
ní integrovaných projektů“ v aplikaci MS2014 +. Manažeři 
MAS svou účastí získali oprávnění vyhlašovat a  hodnotit 
Výzvy v MS2014+.

Dne 17. 10. 2016 naše kolegyně Ing.  Karolína Slabejová 
ukončila pracovní poměr s  MAS 21, o. p.  s.  Děkujeme jí 
za obětavou práci na rozvoji regionu.

Dne 19. 10. 2016 proběhlo na  statku Bernard v  Králov-
ském Poříčí školení pracovníků MAS v MS2014+, zaměřené 
na vyhlašování Výzev z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP). I tam manažeři MAS 21 byli.

Dne 31. 10. 2016 manažeři MAS navštívili workshop 
k hodnocení projektu z OPZ, který se konal v budově MPSV 
v Praze.

Dne 4. 11. 2016 jeli manažeři MAS do Domažlic na 2. koor-
dinační schůzku k plánovanému projektu spolupráce MAS. 

Dne 7. 11. 2016 vyhlásila MAS 21 svou první Výzvu v no-
vém programovacím období – Prorodinná opatření MAS 
21.

Dne 9. 11. 2016 se manažeři MAS podíleli na schůzce MAS 
Karlovarského kraje, jejímž hlavním tématem byla akce 
Čistění řeky Ohře 2017.

Dne 10. 11. 2016 zajistila MAS Krušné hory ve spolupráci 
s Celostátní sítí pro venkov setkání k pravidlům k Opatření 
19 PRV pro pracovníky MAS. Toto setkání bylo pro činnost 
manažerů MAS velmi přínosné. 

Dne 15. 11. 2016 pořádala MAS 21 v Dolním Žandově se-
minář pro žadatele k 1. Výzvě MAS – Prorodinná opatření 
MAS 21.

Dne 16. 11. 2016 byl zástupci kanceláře iF ideenFinden 
GmbH manažerům MAS představen projekt Artenoah. 

Dne 29. 11. 2016 se manažeři MAS zúčastnili informační-
ho semináře Představení aktuální výzvy č. 56 Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a výzvy 
č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (SVL).

Dne 30. 11. 2016 byli manažeři MAS jedním z  aktérů 
schůzky o  možné spolupráci při propagaci Centra biodi-
verzity Artenoah, které by mělo vzniknout v blízkosti obce 
Krásné. Jednání se zúčastnili zástupci MAS 21, obce Krásná, 
města Rehau, LAG Hof a iF ideenFinden  GmbH.

InfOrMujeMe
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Dne 20. 12. 2016 se v kanceláři MAS konala 3. koordinační 
schůzka k projektu spolupráce MAS. Hlavním cílem projek-
tu bude informování veřejnosti o biodiverzitě krajiny v jed-
notlivých MAS.

světové válce jsou lázně jako celek znárodněny a vzniká je-
diný velký státní podnik v rozměru města Československé 
státní lázně a zřídla. Lázně slouží, řečeno v dobové termino-
logii, pracujícímu lidu a léčí se zde jen nepatrné procento 
zahraniční klientely. Dobrá úroveň lékařů a zdravotnické-
ho personálu zůstává, léčebná zařízení a lázeňské domy se 
ale pouze inovují a lázně se nerozvíjejí. V roce 1991 přebírá 
většinu léčebných zařízení akciová společnost Lázně Fran-
tiškovy Lázně s uceleným programem rekonstrukce všech 
lázeňských domů a výhledovou koncepcí návratu Františ-
kových Lázní mezi světové lázně. Stejně náročný program 
si předsevzalo vedení města. Nové penziony a  léčebná 
zařízení začínají provozovat úspěšně také jednotliví sou-
kromí podnikatelé. V roce 1992 jsou Františkovy Lázně vy-
hlášeny městskou památkovou rezervací, v roce 2005 Fran-
tiškovy Lázně získaly prestižní ocenění „Historické město 
roku 2004“, v  současné době město kandiduje na  zápis  

Dne 1. 12. 2016 se tým MAS rozšířil o nového manažera 
Mgr. Pavla Mičudu. 

Dne 7. 12. 2016 se v Praze na MŠMT uskutečnil seminář 
pro MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování 
OP VVV. Manažeři MAS byli u toho.

Dne 19. 12. 2016 byla vyhlášena druhá Výzva MAS 21 – 
Prevence sociálního vyloučení MAS 21.

Město františkovy Lázně
Město parků, promenád a pramenů, město klidu a odpočinku

Skutečné dějiny Františkových Lázní začínají daleko před 
jejich založením. Již ve středověku donášely nosičky vody 
Františkův pramen do blízkého Chebu, kde se pil jako stolní 
voda. Později objevili lékaři jeho léčebné účinky a pramen 
se stal nejvyhledávanějším léčivem v Evropě. V té době bylo 
onemocnění člověka vnímáno jako celkové zaplavení těla 
jedovatými šťávami. Ty bylo nutné podle lékařů z těla od-
vést pouštěním žilou nebo vyplavením minerálními voda-
mi s obsahem solí a síry, které škodliviny na sebe vážou. Pit-
né kúry s korzem u pramene a vyplavovací koupele tak stály  
u zrodu lázní a jejich zlatého věku.

Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves 
císaře Františka a v  roce 1807 jim byl úředně přiznán ná-
zev Františkovy Lázně. Pojmenovány jsou podle císaře 
Františka I., který je považován za jejich zakladatele. Z po-
čátečních venkovských lázní s jedním - Františkovým pra-
menem, dřevěnou kolonádou, několika lázeňskými domy 
a Společenským domem se velice rychle staly jedny z nej-
vyhledávanějších evropských lázní.

Františkův pramen byl využíván pro léčení téměř všech ne-
mocí, zejména ženské neplodnosti. Velmi záhy se ve Fran-
tiškových Lázních začaly také prosazovat slatinné koupele 
v místní velmi kvalitní sírnoželezité slatině a koupele v pří-
rodním vývěru kysličníku uhličitého.

Původní ulicová vesnice s dnešní Národní třídou v podobě 
lázeňského korza byla rozšířena o další tři souběžné komu-
nikace a dostala podobu města. Aby se vytvořilo skutečně 
lázeňské prostředí, obklopili františkolázeňští dnešní his-
torické centrum širokým pásem anglických parků, které 
měly dát obci podobu zahradního města. Všechny nové 
ulice pak vedli vždy po obvodu zeleně a vytvořili tak jedno 
z nejkrásnějších lázeňských míst v Evropě -  vytvořili lázně 
v moři parků a lesoparků.

V roce 1865 povýšil císař František Josef I. Františkovy Láz-
ně na město. Po napojení na saskou, bavorskou a českou 
železniční síť dostávají rozměr lázní světových a v období 
před 1. světovou válkou, v době největšího rozkvětu, dosa-
hují roční návštěvnosti až 20 000 pacientů a téměř 80 000 
tzv. pasantů - lázeňských turistů.  Ve společnosti 20. a 30. 
let minulého století patřilo k dobrému zvyku lépe situova-
ných vrstev alespoň jednou za rok lázně navštívit. Po druhé 

PŘeDSTAVenÍ nOVÝCH PArTnerŮ
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Význam lázní je dán především ideálními klimatickými 
podmínkami. Jako místní léčivé zdroje jsou využívány 
klima, minerální voda a peloidy. Od roku 2010 jsou lázně 
jednou ze čtyř lokalit na celém území ČR, která se může 
pyšnit přízviskem lázně klimatické. Zdejší klima je uzná-
no jako přírodní léčebný zdroj. Nacházejí se v nadmoř-
ské výšce přes 700 metrů, v  oblasti krystalicky čistého 
vzduchu a největším počtem slunečných dnů. 

Vznik lázní je spojen s rodem Metternichů, první lázeň-
ské budovy byly postaveny v roce 1856, lázeňský status 
byl získán v  roce 1862 a následoval rychlý rozvoj lázní.  
V  současném období je vypracována koncepce rozvo-
je lázní na  další období, první akce se začaly provádět 
v roce 2016.

do seznamu světového dědictví Unesco společně s dalšími 
lázeňskými městy západočeského lázeňského trojúhelníku 
Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi, začala zcela nová 
kapitola v dějinách města. 

Současná balneologická léčba je postavena na tradičních, 
vědecky ověřených léčebných metodách. Ve  Františko-
vých Lázních se léčí nemoci srdce a krevního oběhu, one-

mocnění pohybového ústrojí a gynekologická onemocně-
ní včetně neplodnosti. Léčba přírodními zdroji zahrnuje 
slatinné koupele, slatinné zábaly, plynové uhličité koupele, 
plynové injekce a uhličité koupele. Stejně jako v minulosti 
svým způsobem léčí také samotné prostředí Františkových 
Lázní - cesty kamkoliv vedou parkem, architektura je ově-
šena květinami, všude Vás provází klid a pohoda v jiné ča-
sové dimenzi.

Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Léčebné lázně Lázně Kynžvart jako jediné v ČR se dlouho-
době zaměřují na léčbu a ozdravné procesy dětí už od jed-
noho a půl roku věku a dorostu, pobyt a režim v lázních je 
k tomu zcela přizpůsoben. Lázně nabízejí služby také pro 
doprovod dětí a jejich hosty. Hlavním zaměřením lázní je 
léčení nespecifických onemocnění dýchacího ústrojí, dále 
léčení nemocí kožních, ledvin a  močových cest, nemocí 
látkové výměny, trávicího ústrojí, obezity. Od roku 2017 se 
Léčebné lázně budou zabývat léčbou pohybového ústrojí 
dětí i  dospělých. Snahou managementu je vytvoření tzv. 
„rodinných lázní“, kdy se současně léčí dětský a dospělý pa-
cient ve stejné, příp. různé indikaci. V roce 2016 navštívilo 
lázně 5 tis. klientů.  
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•	 Zlepšení komfortu ubytování pacientů – oprava bu-
dov a výměna interiérových prvků

•	 Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou státní příspěvková 
organizace, zřizovatelem je MZ ČR.

Tato koncepce zahrnuje:  

•	 Revitalizaci rozsáhlého lázeňského parku a přilehlého 
lesoparku   

•	 Postupnou modernizaci balneoprovozu, bazénu, 
sportovního a rehabilitačního centra, budov

•	 Vybudování infrastruktury pro cykloturisty a  ostatní 
návštěvníky lázní, města a zámku, výhodnější napoje-
ní místa na  páteřní cyklostezky v  Karlovarském kraji 
a v příhraničním Bavorsku

MAS 21, o. p. s. v průběhu měsíce listopadu a prosince 
vyhlásila dvě výzvy z Programového rámce Operačního 
programu Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1: 
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů ne-
zaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech.

1. výzva č. 007/03_16_047/CLLD_15_01_088  „Proro-
dinná opatření MAS 21“ 
•	 výzva podporuje zařízení péče o děti doplňující chybějící 

kapacitu stávajících institucionálních forem typu (školní 
družiny, kluby), příměstské tábory, dětské skupiny urče-
né pro veřejnost a podnikové dětské skupiny 

•	 příjem žádostí o podporu od 14. 11. 2016 do 31. 1. 2017

1. A 2. VÝZVA OPZ

•	 rozmezí výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 
tis. – 2 mil. Kč

2. výzva č. 024/03_16_047/CLLD_15_01_088 „Pre-
vence sociálního vyloučení MAS 21“ 
•	 výzva podporuje sociální služby, komunitní sociální prá-

ce a komunitní centra 
•	 příjem žádostí o podporu od 19. 12. 2016 do 24. 2. 2017
•	 rozmezí výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 

tis. – 2 mil. Kč

Podrobné informace k výzvám naleznete na webových 
stránkách MAS 21.
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1.1 Kulturní dědictví

•	 Revitalizace památek z městské památkové zóny Mariánské Lázně, městské památkové 
rezervace Františkovy Lázně a Kostela Dobrého pastýře v Podhradí

Alokace: 4 700 000 Kč

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

•	 Deinstitucionalizace sociálních služeb 
•	 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 

sociálních služeb.
•	 Podpora rozvoje infrastruktury komu-

nitních center

Alokace: 3 100 000 Kč

1.4 Sociální bydlení

•	 Pořízení, výstavba či rekonstruk-
ce bytů, bytových domů, nebyto-
vých prostor a  jejich přizpůsobení 
pro potřeby sociálního bydlení, včetně 
pořízení základního vybavení

Alokace: 6 800 000 Kč

DOTAČnÍ MOžnOSTI PrO ObCe

V  roce 2017 již bude v  plném proudu vyhlašování Výzev pro podání Žádostí o  dotaci/Žádost o  podporu záměrů 
obcí a jejich organizací, nestátních neziskových organizací a podnikatelů, kteří působí na našem území nebo jejichž 
aktivity mají prokazatelný vliv na život v MAS 21. Poté co jsme Vám v minulém čísle představili opatření pro pod-
nikatelskou sféru, v aktuálním vydání jsme se zaměřili na dotační možnosti pro obce. Ty jsou řazeny podle jejich 
příslušnosti k danému operačnímu programu.

Integrovaný regionální operační program – IrOP 

Programový rámec IROP, který je uveden v SCLLD MAS 21, vychází z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), jenž navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z pro-
gramového období 2007 - 2013. Jedná se o centrální program, jehož prioritou je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Integrovaný regionální operační program zprostředkovává finanční prostředky z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj. Tento operační program je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
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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  podpoře-

ných zařízení 
•	 Podpora dětských skupin pro podniky 

i veřejnost

Alokace: 7 500 000 Kč

2.3 Podpora sociálního podnikání

•	 Vznik a  rozvoj podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání

Alokace: 1 100 000 Kč

1.5 bezpečná doprava

•	 Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích
•	 Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací 
•	 Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras

Alokace: 46 800 000 Kč

1.6 Sociální podnikání

•	 Podpora vzniku nových sociálních podniků 
•	 Rozšiřování kapacit stávajících sociálních podniků
•	 Pořízení potřebného vybavení pro sociální podnik

Alokace: 3 100 000 Kč

Operační program Zaměstnanost

Opatření programového rámce OPZ vychází z operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který  je schváleným ope-
račním programem pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. OPZ se zaměřuje na podporu 
zaměstnanosti, adaptability pracovní síly, sociálního začleňování a  boje s  chudobou, sociálních inovací, meziná-
rodní spolupráce a  efektivní veřejné správy. Klade si za  cíl prostřednictvím daných opatření zlepšit lidský kapitál 
obyvatel a  veřejné správy v  ČR, zvýšit konkurenceschopnost v  oblasti zaměstnanosti. Tento operační program je 
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
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3.1. neproduktivní investice v lesích

•	 Stezky pro turisty do šíře 2 m 
•	 Výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 
•	 Usměrňování návštěvnosti území

Alokace: 3 000 000 Kč

3.5. Pozemkové úpravy

•	 opatření ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků 
•	 opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické 

stability krajiny, protierozní, protipovodňová a vodohospodářská opatření

Alokace: 2 900 000 Kč

Program rozvoje venkova

Programový rámec PRV vychází z priorit Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (PRV). Hlavním cílem 
programu je obnova, zachování a  zlepšení ekosystémů závislých na  zemědělství prostřednictvím zejména agro-
environmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a  inovace zemědělských podniků, podpo-
ra vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova 
je  Ministerstvo zemědělství a platební agenturou je Státní zemědělský intervenční fond.

HArMOnOgrAM VÝZeV MAS nA rOK 2017

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

IrOP
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Kulturní dědictví X

1.2 Vzdělávání X
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1.3 Sociální služby X

1.4 Sociální bydlení X

1.5 Bezpečná doprava X

1.6 Sociální podnikání X

OPZ
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1 Prevence sociálního vyloučení

2.2 Prorodinná opatření

2.3 Sociální podnikání X

2.4 Vzdělávání X

PrV
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1 Neproduktivní investice v lesích X

3.2 Rozvoj podnikání na venkově X

3.3 Rozvoj zemědělských podniků X

3.4 S produkty na trh X

3.5 Pozemkové úpravy X

SPOLuPráCe MAS A šKOLSKÝCH ZAŘÍZenÍ

Na  konci června 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy výzvu z operačního programu Vý-
zkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 
pro MŠ a ZŠ I“. 

Základní a  mateřské školy mohou do  této Výzvy po-
dávat žádosti o  podporu zjednodušených projektů, 
jejichž cílem je osobnostně profesní rozvoj pedago-
gů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzájemného setkávání a  sdílení zkušenos-
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Základní a mateřské školy jsou jedním z nejdůležitějších 
prvků venkovského prostředí, kvalita škol silně ovlivňuje 
kvalitu života na venkově. V průběhu druhé poloviny roku 
2016 jsme s nabídkou pomoci při přípravě a zpracování 
žádosti o  podporu oslovili všechny základní, mateřské 
i  sloučené školy na  území MAS 21. Na  základě projeve-
ného zájmu tak pomáháme přinášet finanční prostředky 
pro snazší a kvalitnější chod škol a školek na našem úze-
mí, ale i na území města Cheb, kde úzce spolupracujeme 
se zpracovateli Místního akčního plánu rozvoje vzdělává-
ní na území ORP Cheb.

MAS 21 není projektovou agenturou, jejímž hlavním cí-
lem je co největší množství projektů zpracovaných tak, 
aby se bez nás žadatelé/příjemci v dalším kroku neobešli. 
Naším cílem je rozvoj regionu a  jeho absorpční kapaci-
ty (absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti území 
využít prostředky poskytované z  fondů EU). Pomáhá-
me regionu růst. Jsme rádi, že můžeme být prospěšní 
a nápomocni našim školám a školkám ve zkvalitňování je-
jich činnosti. Šťastné a spokojené dítě rovná se spokojený 
rodič a obyvatel MAS 21.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian 
Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo 
rozvoj venkovských aktivit na  místní úrovni, protože 
pouze lidé, kteří v  daném území sami žijí, mohou mít 
nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvo-
je a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdru-
žující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, 
stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hma-
tatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel sku-
tečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté 
zkušenosti s  naplňováním metody Leader z  minulého 
programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka 
z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako neja-
traktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše 
působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střed-
nědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení 
nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, aby-
chom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst 
a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dě-
dictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a  veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a  státních institucí). Je zalo-
žena na principech místního partnerství, jehož cílem je 
podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjed-
notit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunit-

tí pedagogů. Projekty pomohou školám při společném 
vzdělávání dětí/žáků, a  to možností personálního po-
sílení o  školního asistenta, školního psychologa, spe-
ciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu 
v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnad-
nění přechodu dětí z  mateřské školy do  základní školy 
a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzděláva-
cího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské 
kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování 
žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

V  roce 2016 získala naše místní akční skupina možnost 
pomáhat základním a  mateřským školám s  přípravou 
a  realizací šablonových projektů, a  to především pro-
střednictvím následujících aktivit:

•	 metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
•	 školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
•	 konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání 

zakázek, povinné publicitě,
•	 metodická pomoc ZŠ a  MŠ při zpracování zpráv 

o  realizaci a  udržitelnosti projektu, zadávání dat 
do monitorovacího systému, zajištění správnosti předá-
vaných výstupů,

•	 metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprá-
vám o realizaci a udržitelnosti projektu,

•	 metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování 
realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o re-
alizaci projektu.

Zlepšení kvality života obyvatel na  venkově, propojo-
vání místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních 
prostředků i  podpora turistického ruchu v  regionu je 
cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým 
článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České 
republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbroj-
nice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky 
a  kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, roz-
hledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získa-
ly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů 
z  Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. 
V  programovacím období 2014–2020 by tato částka 
měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově po-
dílet také na budování rodinných a komunitních center, 
budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku 
nebo regionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli 
finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to 
je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní 
akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založe-
ní MAS, a  to už od  jejich vzniku v  Evropě v  roce 1991, 
je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. 
MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým 
procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace 
při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním 
udržitelnosti, ale především je propojuje.

MÍSTnÍ AKČnÍ SKuPIny POMáHAjÍ ZKVALITnIT žIVOT nA VenKOVě
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ně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, 
kterou MAS uplatňují, přispívá k  lepšímu zacílení pod-
pory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji 
spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důleži-
tým článkem při rozdělování finančních prostředků z Ev-
ropské unie i národních zdrojů. 

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepší-
mu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky 
znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrét-
ní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný 
potenciál naplnit smysl své existence a  výrazně zlepšit 
konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla ne-
dávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, kte-
rá definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. 
Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství 
a  spolupráci aktivních jedinců a  subjektů sdružených 

v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil 
nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to 
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho ná-
strojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání 
odpovědí na  sociální, environmentální a  ekonomické 
výzvy. Jsou shrnuty v  Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k  území 
dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována 
z různých fondů – Integrovaného operačního programu 
(IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) 
a Programu rozvoje venkova (PRV). 

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V sou-
časnosti je jich 180, a  to v  územní působnosti 5  873 
obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent 
populace České republiky. Činnost MAS je financována 
z  Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a  úvěry 
krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

V  roce 2016 proběhl zkušební nultý ročník dobrovolnické akce na  čištění řeky Ohře. Mezi Pomezím nad Ohří 
a Kynšperkem nad Ohří se nám podařilo sesbírat více než 4,9 tun odpadu, což je úžasné a hrozivé zároveň. Naše 
snaha se setkala s velmi kladným hodnocením, a tak se i v roce 2017 pustíme do příprav a organizace události, 
která prospěje nejen přehradě Skalka, řece Ohři a přilehlé chebské krajině, ale také duši a srdci všech zapojených 
dobrovolníků.

ČIšTěnÍ ŘeKy OHŘe 2017
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Mgr. Pavel Mičuda
tel.: +420 608 124 001 
e-mail: micuda@mas21.cz

Ing. Daniela Strnadová
tel.: +420 608 124 003 
e-mail: strnadova@mas21.cz

Ing. Mgr. Olga blašková
tel.: +420 608 124 002 
e-mail: blaskova@mas21.cz

www.mas21.cz MAS 21

Stejně jako v loňském roce se do práce pustíme v hlavní uklízecí den celorepublikové akce, Ukliďme svět, ukliďme 
Česko, a to 8. dubna 2017. Naší prioritou na území MAS 21 bude zachovat rozsah čištěného území tedy od Pomezí 
nad Ohří přes Cheb až do Kynšperka nad Ohří a zlepšit služby, zázemí a občerstvení pro dobrovolníky na všech 
trasách. S  nabídkou spolupořadatelství na  území Města Chebu jsme oslovili Sportovní klub Trinity Cheb, z. s.  
a Klub českých turistů, odbor Union Cheb. Věříme, že se nám podaří založit dlouhodobější spolupráci.  

Pevně doufáme ve stejnou přízeň sponzorů, ale nelenili jsme, a v loňském roce podali žádosti o finanční podporu 
z rozpočtů Karlovarského kraje a Města Chebu. Pokud budou naše žádosti vyslyšeny, zajistíme kvalitnější zázemí 
a třeba i drobný předmět na památku pro všechny účastníky.

Pro více informací o úklidové akci podél řeky Ohře a přehrady Skalka sledujte, prosím, naše 
facebookové a internetové stránky. Těšíme se na Vás.


