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Vážení spoluobčané, spolupracovníci a kolegové,

s  příchodem roku 2019 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, rádi 
bychom Vám všem popřáli úspěšný rok 2019, především 
pak pevné zdraví. Přejeme 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 v našem regionu.  
Děkujeme za  dosavadní spolupráci všem partnerům 
a těšíme se na další spolupráci, nejen v roce 2019. 
S pozdravem

Tým MAS 21, o. p. s.

Plánovaný harmonogram výzev ....................................2

Dotační možnost z IROP ...................................................4

Obnova a rozvoj venkova .................................................5

Střípky z obsahu 
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Dne 24. 7. 2018 pořádalo MŠMT v Praze seminář k výzvě 
Šablony II., kde byli účastni manažeři MAS.
Dne 17. 9. 2018 byla MAS 21 vyhlášena výzva Podpora 
sociálního podnikání MAS 21 – II. z Operačního programu 
Zaměstnanost.  
Dne 18. 9. 2018 se v Poustce uskutečnilo jednání Pléna, 
Programového výboru, Kontrolního výboru
a Výběrové komise MAS 21. 
Dne 25. 9. 2018 proběhlo jednání Valné hromady Krajské-
ho sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
Dne 26. 9. 2018 pořádala MAS seminář pro žadatele k vý-
zvě Podpora sociálního podnikání MAS 21 – II. z Operač-
ního programu Zaměstnanost.  
Dne 4. 10. 2018 se manažerka MAS 21 zúčastnila zasedání 
Řídícího výboru projektu MAP II Vzdělávání na  Marián-
skolázeňsku.

Dne 22. 10. 2018 byly MAS 21 vyhlášeny výzvy Kvalitní 
sociální služby – III. a Sociální podnikání – II.
z Integrovaného regionálního operačního programu.  
Dne 7. 11. 2018 manažeři MAS 21 absolvovali v Praze se-
minář na téma animace škol a školských zařízení z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Dne 19. 11. 2018 se konalo jednání pracovní skupiny 
Vodácká Ohře týkající se příprav akce Čištění řeky Ohře 
v roce 2019.
Dne 22. 11. 2018 pořádala MAS v obci Křižovatka seminář 
pro žadatele k výzvám Kvalitní sociální služby – III. a Soci-
ální podnikání – II. z Integrovaného regionálního operač-
ního programu.
Dne 28. 11. 2018 se manažerka MAS 21 zúčastnila  zase-
dání Řídícího výboru projektu MAP II pro SO ORP Cheb.
Dne 4. 12. 2018 absolvovali v Plzni manažeři MAS seminář 
k národním programům Ministerstva pro místní rozvoj.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI

Integrovaný regionální operační program (IroP)
2019

PláNoVANý hArMoNogrAM VýZeV MAS 
NA roK 2019

Výzva 12. výzva MAS 21-IroP- 
Sociální bydlení–II.

13.výzva MAS 21-IroP-Vzdělávání–II.

Vyhlášení výzvy 02/2019 09/2019

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

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

operační program Zaměstnanost (oPZ) 

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

Program rozvoje venkova (PrV)

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: strandova@mas21.cz)
PRV – Ing. Lucie Dudová (Tel. 703 472 060,e-mail: dudova@mas21.cz)

NejČAStější Chyby žAdAtelů Z ProgrAMu roZVoje VeNKoVA 

Základním pravidlem při přípravě a realizaci projektu patří 
splnění podmínek zadávacího řízení (ZŘ) či výběrového ří-
zení (VŘ), které se skládá z:

•	 přípravy a realizace ZŘ a VŘ včetně dodržení všech 
podmínek,

•	 vyhodnocení ZŘ a VŘ a podpisu smlouvy s vítěznou 
nabídkou.

Mezi nejčastější chyby u ZŘ a VŘ patří:

•	 nedodržení minimální délky lhůty pro podávání 
nabídek,

•	 diskriminační vymezení předmětu zakázky (např. 
předmět vymezen příliš konkrétně, konkrétní typ 
výrobku v položkovém rozpočtu),

•	 nesplnění zadávacích podmínek, nesoulad termí-
nů v navazujících dokumentech,

•	 nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky
•	 Další porušení:

 » smlouva je odlišná od podmínek ZŘ,
 » dodavatel je zároveň subdodavatelem,
 » propojení dodavatelů,
 » nedoložení 3 nabídek,
 » neúplné nabídky (chybí podpisy + data 

na příslušných místech),
 » nesplnění podmínek uchazečů,
 » nezveřejnění informací,
 » není vybrán uchazeč s nejnižší nabídnu-

tou cenou,

 » nesoulad termínů v  dokumentech z  vý-
běrového řízení 

 » apod.

Nejčastější chyby žadatelů v projektech:

•	 žadatelé nevěnují dostatečnou pozornost podmín-
kám dle Pravidel,

 » neplnění preferenčních kritérií
•	 nedoložení všech povinných příloh v průběhu ad-

ministrace žádosti, případně doloženích starých 
verzí příloh,

•	 špatné zařazení strojů pod příslušné limity a kódy 
dle Pravidel,

•	 nedostatečná specifikace technického řešení u po-
řizovaných předmětů,

•	 nesoulad údajů v doložených přílohách s údaji, kte-
ré jsou uvedeny v žádosti o dotaci,

•	 a další.

Pro správné plnění všech podmínek je vždy vhodné kon-
zultovat projekt s  pracovníkem MAS, který Vám ochotně 
poradí, případně Vás odkáže na  odborníky, který se kon-
krétně specializují na řešení určité problematiky, či jednot-
livých konkrétních dotazů. Proto se na nás neváhejte obrá-
tit, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt na pracovníka Programu rozvoje venkova: Ing. Lu-
cie Dudová, tel.: +420 703 472 060, e-mail: dudova@mas21.
cz. Veškeré informace k  výzvám z  PRV jsou zveřejněny 
na webových stránkách www.mas21.cz
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dotAČNí MožNoSt Z IroP 

V  rámci 2. Výzvy Programu obnovy a  rozvoje venkova 
z  roku 2017 byly již schváleny a  proplaceny Státním 
zemědělským a intervenčním fondem (SZIF) z fiche 2 – 
Rozvoj podnikání na venkově dva projekty ze čtyř. U jed-
noho zbývajícího projektu byla podána Žádost o propla-
cení a další žadatel bude k projektu Žádost o proplacení 
teprve podávat v půlce příštího roku.

MíStNí AKČNí SKuPINy PodPorují obNoVu A roZVoj VeNKoVA 
reAlIZoVANé ProjeKty PrV

Všeobecným cílem místních akčních skupin (MAS) je 
především podpora turistického ruchu v regionu a zlep-
šení kvality života obyvatel na  venkově pomocí dotač-
ních prostředků. Proto i  my se snažíme v  rámci vyhla-
šovaných výzev podpořit co největší množství projektů 
a splnit tak výše uvedené cíle.

Projekty 2. Výzva PrV (2017) ve  spolupráci s  MAS 21, o.p.s. - fiche 2 rozvoj  
podnikání na venkově,
1. Statek Salajna – rozšíření nabídky služeb - dotace po výběrovém řízení (VŘ): 886 918,- Kč
2. Nákup univerzálního nakladače – manipulátoru - dotace po VŘ: 891 000,- Kč
3. Pořízení štípacího automatu - dotace po VŘ: 225 000,- Kč
4. Rozšíření činnosti autoopravny - dotace po VŘ: 899 999,- Kč

Protože se s Vámi chceme podělit a  ukázat Vám, že in-
vestice do podnikání na venkově mají smysl, chtěli by-
chom Vám stručně představit a ukázat proměnu Statku 
Salajna, který byl a stále je realizován z 2. Výzvy Progra-
mu rozvoje venkova. Se zveřejněním fotografií souhlasi-
la žadatelka projektu paní Ing. Alice Dvořáková. 

Statek Salajna je soubor hrázděných budov, který se 
od roku 1958 nachází na Ústředním seznamu kulturních 
památek a  zároveň se nachází ve  vesnické památkové 
zóně – Salajna. Žadatelka koupila tento statek v  de-

zolátním stavu a  postupně pracuje na  jeho opravách. 
V  současné době se statek skládá ze tří budov. Hlavní, 
hrázděná budova, která je používána pro potřeby pen-
zionu. Druhá budova (dřevěná kolna) je využívána jako 
muzeum a  třetí budova (tzv. maštal) byla předmětem 
výše zmiňovaného projektu podporovaného z 2. Výzvy 
Programu rozvoje venkova. Výsledkem projektu je krytý 
prostor včetně nezbytného zázemí, který bude vhodný 
pro pořádání různých společenských akcí, odborných 
kurzů apod.

PŘed Po
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Z fiche 3 – rozvoj zemědělských podniků byly již schváleny a proplaceny Státním zemědělským a intervenčním fon-
dem tři projekty z celkových pěti projektů. Další dva budou podávat Žádost o proplacení v příštím roce.

Projekty 2. Výzva PrV (2017) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. - fiche 3 rozvoj ze-
mědělských podniků,

1. Pořízení traktoru s bubnovou sekačkou – dotace po VŘ: 696 500,- Kč
2. Vytvoření skladových prostor a pořízení diskového podmítače pro potřeby farmy - dotace po VŘ: 767 140,- Kč
3. Investice do ekofarmy - dotace po VŘ: 1 062 000,- Kč
4. Rekonstrukce zimoviště - dotace po VŘ: 1 199 979,- Kč
5. Rekonstrukce zemědělského objektu OMD (odchovna mladého dobytka) a nákup lisu s baličkou - dotace po VŘ:  

1 200 000,- Kč

Z fiche 4 – S produkty na trh byl schválen a proplacen jeden projekt a druhý projekt bude proplacen ve chvíli, kdy bu-
dou splněna nápravná opatření, která byla žadateli udělena pracovníky Státního zemědělského a intervenčního fondu 
při kontrole na místě.

Projekty 2. Výzva PrV (2017) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. - fiche 4 S produkty 
na trh,

1. Rekonstrukce porážky králíků - dotace po VŘ: 168 555,- Kč
2. Nákladní chladící/mrazící vůz - dotace po VŘ: 740 620,- Kč

reAlIZoVANé ProjeKty IroP

V rámci výzev MAS 21 z Integrovaného regionálního ope-
račního programu bylo zrealizováno či se realizuje několik 
projektů a některé z nich bychom rádi představili.

ChodNíK Podél SIlNICe III/21313 SeNíKy – frANtIš-
KoVy láZNě

Z vůbec první výzvy, která byla zaměřena na zlepšení situa-
ce v oblasti bezpečnosti dopravy, byl vybrán projekt města 
Františkovy Lázně v místní části Seníky.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím výstavby chod-
níků podél komunikace III. třídy v  zastavěné části Seníků 
vytvořit bezpečný pohyb pěších osob směřujících k auto-
busové či vlakové zastávce hromadné dopravy směrem 
do Františkových Lázní, případně do míst poskytující vyšší 
občanskou vybavenost (Cheb, Karlovy Vary).

Celkové plánované výdaje na projekt: 8 707 592, 22 Kč

Příspěvek Evropské unie z výzvy MAS: 4 743 351,60 Kč

Projekt je zaměřen na  zajištění bezpečnosti pěších osob 
v  intravilánu místní části Seníky (část Františkových Lázní). 
V rámci 1. Výzvy MAS 21 – Bezpečná doprava – I. byl vybu-
dován oboustranný chodník podél silnice III. třídy č. 21313. 
Trasa chodníku je rozdělena na dvě části, první v délce 105, 

98 m, a druhá v délce 269, 20 m. Oba chodníky jsou opatře-
ny vodícími liniemi pro slabozraké a nevidomé a sníženou 
obrubou a opatřením pro bezpečný průjezd a zastavení pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí stavby je 
také odvodnění chodníků a 11 stožárů veřejného osvětlení.

reAlIZoVANé ProjeKty oPZ

Celkové plánované výdaje na projekt: 2 293 903, 08 Kč

Příspěvek Evropské unie z výzvy MAS 21: 2 179 207, 92 Kč

PŘed Po

reVItAlIZACe dVorANy glAuberoVýCh PrAMeNů

Jedním ze dvou projektů, které uspěly ve čtvrté výzvě MAS 
21 z IROP je Revitalizace Dvorany Glauberových pramenů. 

Hlavním cílem projektu je ochrana a  rozvoj kulturní pa-

mátky Dvorany Glauberových pramenů ve  Františkových 
Lázních, její využití k vyváženému rozvoji území s pozitiv-
ními dopady a zachování kulturního dědictví.  Revitalizace 
památky přispěje ke kulturní nabídce a cestovnímu ruchu 
ve Františkových Lázních i v regionu.

Město Františkovy Lázně realizuje i za pomoci MAS 21 ob-
novu Dvorany Glauberových pramenů, které jsou součástí 
Městské památkové rezervace Františkovy Lázně, která pa-
tří do lázeňského trojúhelníku v Karlovarském kraji. Udrže-

ní památek ve Františkových lázních v dobrém technickém 
stavu podpoří lázeňský trojúhelník a jeho nominaci na zá-
pis do prestižního Seznamu světového dědictví UNESCO.

PŘed Po

Klubíčko 

je v podstatě oddělení družiny zřízené při Domu dětí a mlá-
deže ve Františkových Lázních, protože kapacita ŠD je dlou-
hodobě nedostačující.  Nachází se v přístavbě budovy v Zá-
kladní škole ve  Františkových Lázních. V  letošním školním 
roce navštěvuje Klubíčko 16 dětí z druhých a třetích tříd. Dě-
tem se střídavě věnují 2 kvalifikované vychovatelky v době 

od  11:30 do  16:30 hodin. K  dispozici máme díky projektu 
prostornou a moderně vybavenou třídu. 

Odpolední činnosti jsou rozdělené na zájmové, odpočinko-
vé a rekreační. Určitý čas je vymezen přípravě na vyučování. 
Každý den je zařazen pobyt na čerstvém vzduchu formou 
vycházky do nejbližšího okolí nebo sportovními aktivitami 
na multifunkčním hřišti.



Zpravodaj MAS 21, o. p. s.    Číslo 2|2018

Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

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
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Hlavní náplň práce je zaměřena na ochranu přírody. V pra-
covních činnostech je nejvíce využíván přírodní materiál 
(listy, plody, mech, lišejníky, kartony, použité tiskopisy a jiný 
odpadový materiál). V rámci přípravy na vyučování vyplňují 
děti testy, luští křížovky, kvízy, hádanky. 

Jedenkrát měsíčně probíhají v budově DDM a ŠD ve Františ-
kových Lázních besedy se zajímavými osobnostmi z našeho 

města, s cestovateli z řad rodičů a podobně. Spolupracuje-
me také s Městskou knihovnou ve Františkových Lázních. 

Během školního roku se budeme zapojovat do různých sou-
těží, tradičně také do  výtvarné soutěže pořádané Lesy ČR 
a Krajskou knihovnou v Karlových Varech.

Mgr. Květa Čeganová

Sešlo se 23 dětí ve věku 5 - 11 let z celého okolí Mariánsko-
lázeňska.  Celý týden nám počasí přálo, sluníčko pálilo na 
plné obrátky, takže jakýkoliv přísun vody byl v kterémkoliv 
okamžiku s radostí vítán. Dopolední program patřil tra-
dičně pobytu v přírodě, krásný program pro nás připravil 
Zámek Kynžvart a jednu dopolední štaci jsme nasměrovali 
na zříceninu hradu Kynžvart a díky Lesům ČR a Léčebným 
lázním Lázně Kynžvart, kteří zde vybudovali Pohádkovou 
cestu, bylo o zábavu postaráno. Nikdo ani nestihl „remcat“, 
že cesta je trnitá a strmá. Ani nevím, jestli pauzu po obědě 
můžeme nazývat „poledním odpočinkem“. Na děti čekala 
zumba, koně, hasiči a kouzelník, prostě každý den něco 
jiného a záživného. Odpolední část je ale vždy vyhrazená 
pro míčové sporty, soutěže, hry a pohyb jako takový. Vždyť 
cílem je, aby děti od nás každý den odešly šťastné, unave-
né a plné zážitků a možná i na oko trochu smutné, že pro 
dnešek už je opravdu konec… 

Daniela Radová

SZIf ZVeŘejNIl VyhodNoCeNí žádoStI o dotACe V ráMCI 7. KolA PrV

Poslední červencový týden patřil již tradičně Příměstské-
mu táboru, který letos potřetí pořádali nadšenci z házen-
kářského oddílu TJ Sokol Lázně Kynžvart. Cílem je zajistit 
v době letních prázdnin dětem kvalitní program a dostat 
je tak od počítačů, televizí a mobilů. Věříme, že se nám bě-
hem týdne podařilo v účastnících zažehnout jiskřičku spor-
tovního nadšení a elánu, který jim vydrží i do budoucnosti.

Sportovní příměstský tábor je aktuálně po dobu tří let 
(2018 - 2020) realizován v rámci MAS 21 z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, jenž je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem. Díky tomu bylo možné oproti minulým 
rokům "roztáhnout křídla" a připravit tak pro děti mnohem 
bohatší program, vylepšit zázemí a navíc zajistit bezplatný 
odvoz z domovů na tábor a zase zpět. Pro děti jsme tak na-
koupili spoustu nového sportovního a kreativního vybave-
ní, připravili animační programy a nuda mezi námi neměla 
skutečně šanci! 

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) zveřejnil se-
znam žádostí Programu rozvoje venkova, které dopo-
ručuje k další administraci.  Žádosti se přijímaly od 9. do  
30. října 2018 a SZIF jich obdržel skoro 4 tisíce na celkovou 
částku 7 miliard korun. Na 7. kolo je celkem připraveno té-
měř 3,8 miliardy korun. Na rozdíl od předchozích kol PRV 
z důvodu navýšení původně plánované alokace nejsou v 

rámci 7. kola příjmu žádostí stanoveny žádosti v kategorii 
Náhradník. Více než polovina z nich doporučena byla, a to 
2 339 žádostí, nedoporučeno zůstalo 1 628 žádostí. Tyto 
přehledy jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.
cz u jednotlivých operací. Největší zájem byl o Investice do 
zemědělských podniků, v rámci této operace je zaregistro-
váno celkem 2 703 žádostí.

Příměstský tábor házenkářského oddílu tj Sokol lázně Kynžvart


