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Vážení přátelé, spolupracovníci a kolegové,
blíží se konec roku 2019 a  všichni svým způsobem prožíváme přípravu na  vánoční svátky 
a na oslavy nadcházejícího roku. Touto cestou bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití 
nejkrásnějších svátků a v novém roce hodně úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.
Současně bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporovali a těšíme se na další spolupráci 
nejen v roce 2020.
S pozdravem
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Dne 1. 8. 2019 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

22. 8. 2019 se manažeři MAS 21 zúčastnili setkání Lokál-
ního partnerství Aš.

Dne 4. 9. 2019 se MAS zúčastnila semináře Operačního 
programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschop-
nost.

Dne 12. 9. 2019 se manažerka MAS 21 zúčastnila  zase-
dání Řídícího výboru projektu MAP II Vzdělávání na Ma-
riánskolázeňsku.

Dne 17. 9. 2019 proběhlo jednání Pléna a Výběrové ko-
mise MAS 21.

Dne 24. 9. 2019 byla MAS 21 vyhlášena výzva Prorodin-
ná opatření MAS 21 – III. z  Operačního programu Za-
městnanost.  

Dne 25. 9. 2019 manažeři MAS 21 absolvovali v Praze se-
minář na téma Klimatická změna a realizace konkrétních 
opatření k její mitigaci.

Dne 25. 9. 2019 byla MAS 21 vyhlášena výzva Vzdělávání 
– II. z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Dne 7. 10. 2019 proběhlo jednání Kontrolního výboru 
MAS 21.

Všeobecným cílem místních akčních skupin (MAS) je 
nejen rozvoj podnikatelských aktivit, ale i zvýšení atrak-
tivity území pro cestovní ruch a zlepšení kvality života 
obyvatel na  venkově pomocí dotačních prostředků. 
Proto se i  my snažíme v  rámci vyhlašovaných výzev 
podpořit co největší množství projektů a splnit tak výše 
uvedené cíle. Nestátní nezisková organizace MAS 21, o.
p.s. je založená na  principu LEADER a  je dobrovolným 
společenstvím občanů, neziskových organizací, soukro-
mé podnikatelské sféry a  veřejné správy (obcí, svazků 
obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na roz-
voji venkova. Území MAS 21, o. p. s. se dá zjednodušeně 
popsat, jako okres Cheb vyjma města Cheb. Pokud se 
tedy nacházíte ve  vymezeném území je tu MAS 21, o. 
p. s. právě pro Vás. 

V  rámci vyhlašovaných výzev z  Programu rozvoje ven-
kova jsou podporovány následující aktivity zaměřené 
na podnikatelské subjekty a zemědělské podnikatele:

Fiche 2 - Rozvoj podnikání na venkově 

Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice na založe-
ní a rozvoj nezemědělských činností. 

Dne 8. 10. 2019 pořádala MAS seminář pro žadatele 
k výzvě Prorodinná opatření MAS 21 – III. z Operačního 
programu Zaměstnanost.  

Dne 10. 10. 2019 proběhlo zasedání Valné hromady Kraj-
ského sdružení MAS Karlovarského kraje.

Dne 25. 10. 2019 manažer MAS 21 absolvoval v Praze se-
minář na téma Cirkulární ekonomika a další příležitosti 
pro udržitelnou ekonomiku na místní úrovni.

Dne 7. 11. 2019 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 25. 11. 2019 se MAS zúčastnila semináře k 6. výzvě z  
Integrovaného regionálního operačního programu.  

Dne 5. 12. 2019 pořádala MAS seminář pro žadatele 
k  výzvě Vzdělávání – II. z  Integrovaného regionálního 
operačního programu.  

Dne 6. 12. 2019 manažeři MAS 21 absolvovali v Marián-
ských Lázních workshop Budoucnost venkova a malých 
měst: trendy, vize a možnosti řešení.

Dne 9. 12. 2019 manažeři MAS 21 absolvovali seminář 
v  Praze na  téma Příležitosti a  bariéry rozvoje venkova 
a malých měst v ČR.

INFoRMujeMe o NAší ČINNoStI

MíStNí AKČNí SKupINy podpoRují obNoVu A RoZVoj VeNKoVA



Zpravodaj MAS 21, o. p. s.

strana|3

Číslo 2|2019

Dne 9. 3. 2019 došlo ke  změně Pravidel 19.2.1, týkají se 
zejména doplnění implementace čl. 20 Základní služby 
a  obnova vesnic ve  venkovských oblastech Nařízení Ev-
ropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. pro-
since 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zru-
šení nařízení Rady (ES)  č. 1698/2005). Rozšíření podpo-
ry se týká těchto oblastí: veřejná prostranství v  obcích, 
mateřské a  základní školy, hasičské zbrojnice, obchody 
pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven, stezky a muzea a expozice pro 
obce.

Vzhledem k  omezené alokaci na  čl. 20 budou podpoře-
ny projekty týkající se obnovy veřejných prostranství. Viz 
níže jsou uvedeny základní informace k programu.

Výzva na níže popsané aktivity bude vyhlášena v 1. čtvrt-
letí roku 2020. Bližší termín bude upřesněn a bude zve-
řejněn na webových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz).

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve ven-
kovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Žadatel: obec nebo svazek obcí

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje: vytváření/rekonstrukce veřejných 
prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně za-
travnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, 
venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, 
stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační pane-
ly, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, po-
mníky), vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících 
k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství 
- herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napaje-

NoVINKy – pRogRAM RoZVoje VeNKoVA

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné 
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských 
staveb a  technologií pro živočišnou a  rostlinnou výrobu 
a školkařskou produkci.  Podporovány budou též investice 
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Fiche 4 - S produkty na trh

Podpora zahrnuje hmotné a  nehmotné investice, které 
se týkají zpracování zemědělských produktů a  jejich uvá-
dění na  trh. Způsobilé výdaje jsou investice do  výstavby 
a  rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních 
ploch, pořízení strojů. Nástrojů a  zařízení pro zpracování 
zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 

výrobků (včetně technologií související s  dohledatelností 
produktů) a investic souvisejících se skladováním zpraco-
vávané suroviny, výrobků a  druhotných surovin vznikají-
cích při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedou-
cí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice 
související s  uváděním zemědělských a  potravinářských 
produktů na  trh (včetně investic do marketingu) a  inves-
tice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatel-
ském provozu.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy na výše uvedené 
aktivity je leden 2019. Pro více informací můžete navští-
vit webové stránky MAS 21 (www.mas21.cz). Případně 
kontaktovat manažerku Programu rozvoje venkova 
Ing. Lucii Dudovou, e-mail: dudova@mas21.cz.

dla či koupadla), doplňující výdaje jako součást projektu 
(parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maxi-
málně 30 % projektu, nákup nemovitosti.

podmínky: Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-
-li příslušné projekty v  souladu s  plány rozvoje obcí 
a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních 
služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje. 

Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce. 

Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné 
dopravy, nákup/výsadba a  ošetřování dřevin a  nová vý-
stavba pomníků. Předmět dotace musí být budován, pří-
padně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně pří-
stupný a v rámci lhůty vázanosti projektu na účel nesmí 
být jeho užívání zpoplatněno.

b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace 
zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové or-
ganizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a ná-
boženské společnosti a  evidované (církevní) právnické 
osoby.

Výše dotace: podpora je poskytována jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje: rekonstrukce/obnova/rozšíření kul-
turního a  spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, 
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven, pořízení 
technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková za-
řízení včetně obecních knihoven, doplňující výdaje jako 
součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a  parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, 
informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximál-
ně 30% projektu nákup nemovitosti.
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podmínky: výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li 
příslušné projekty v  souladu s  plány rozvoje obcí a  ves-
nic ve venkovských oblastech a  jejich základních služeb 
a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

V  případě knihoven se jedná o  knihovny zřízené podle 
§3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách 
a  podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, 
musí se jednat o subjekt s historií alespoň dva roky před 
podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je před-
mětem dotace.

Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a  prostory sloužící pro 
sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včet-
ně jejich zázemí.

Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombino-
vaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čer-
padla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla a instalace solárně-termických kolektorů.

Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé vý-
daje na stavební a technologické úpravy opláštění budo-
vy přesahují výši 200 000 Kč.

Dne 1. 12. 2019 nabývá účinnosti Příručka pro zadávání ve-
řejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 
– 2020 (v případě operací 19.2.1 Podpora provádění operací 
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Tato Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu 
rozvoje venkova na období 2014– 2020 (dále jen „Příruč-
ka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malé-
ho rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z Programu roz-
voje venkova na období 2014–2020 (dále „PRV“) a zakázek 
vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří 
nespadají pod režim ZZVZ.

Aktualizací příručky došlo k několika zásadním změ-
nám:

•	Předpokládaná hodnota zakázky je 500  000,- Kč bez 
DPH nebo vyšší, je dokládána tabulka cenového marke-
tingu nebo záznam o  průzkumu trhu z  Elektronického 
tržiště do 63. kalendářního dne od finálního data zare-
gistrování Žádosti o dotaci na MAS a do 70. kalendářní-
ho dne na RO SZIF.

CeNoVÝ MARKetINg = tabulka s  uvedením alespoň 3 
dodavatelů. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů 
a  cen. Údaje v  tabulce musí být vždy podloženy písem-
nou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytiš-
těným údajem z internetové nabídky firmy.

•	Předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500  000,- 
Kč bez DPH, jsou nabídkové podklady pro tabulku ce-
nového marketingu nebo záznam o  průzkumu trhu 
na  Elektronickém tržišti dokládány jako součást příloh 
Žádosti o platbu.

•	V případě zakázky vyšší hodnoty je žadatel dotace povi-
nen uskutečnit výběrové řízení (podle závazné Příručky).

Zakázka malého rozsahu

 - dodávky/služby: rovna nebo nižší než 2 000 000,- Kč 
bez DPH,

 - stavební práce: rovna nebo nižší než 6 000 000,- bez 
DPH.

AKtuAlIZACe příRuČKy pRo ZAdáVáNí ZAKáZeK  
pRogRAMu RoZVoje VeNKoVA NA období 2014 – 2020

Zakázka vyšší hodnoty

 - dodávky/služby: více než 2 000 000,- Kč bez DPH,
 - stavební práce: více než 6 000 000,- Kč bez DPH.

Shrnutí:
Došlo ke  zjednodušení výběrového řízení pro zakázky 
malého rozsahu! Žadatelé mohou v případě splnění výše 
uvedených podmínek použít pro výběr dodavatele tzv. 
cenový marketing.

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 verze 5 je dostupná na webových 
stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 
(www.szif.cz) pod záložkou Program rozvoje venkova ► 
veřejné zakázky ► ke stažení
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Výzva č. 5

Vyhlášení 
výzvy 

1/2020

Fiche 1 Neproduk-
tivní investice 
v lesích

2 Rozvoj 
podnikání 
na venkově

3 Rozvoj 
zemědělských 
podniků

4 S produkty 
na trh

Článek 20

Veřejná pros-
tranství v ob-
cích

Článek 20

Kulturní 
a spolková 
zařízení včetně 
knihoven

Příjemce 
podpory

Soukromí 
a veřejní 
držitelé lesů 
a jiné souk-
romoprávní 
subjekty a jejich 
sdružení.

Podnikatelské 
subjekty (FO 
a PO) – mi-
kropodniky 
a malé podniky 
ve venkovských 
oblastech 
jakoéž 
i zemědělci.

Zemědělský 
podnikatel.

Zemědělský 
podnikatel, 
výrobce potra-
vin, výrobce 
krmiv nebo 
jiné subjekty 
aktivní ve zpra-
cování, uvádění 
na trh a vývoji 
zemědělských 
produktů uve-
dených v pří-
loze I Smlouvy 
o fungování EU 
jako vstupní 
produkt.

Obec nebo 
svazek obcí.

Obec nebo 
svazek obcí, 
příspěvková 
organizace 
zřízená obcí 
nebo svazkem 
obcí, nestátní 
neziskové or-
ganizace, regis-
trované církve 
a náboženské 
společnosti.

Aktivita Investice ve-
doucí ke zvy-
šování envi-
ronmentálních 
a společenských 
funkcí lesa pod-
porou činností 
využívajících 
společenského 
potenciálu lesů.

Podpora je 
zaměřena 
na investice 
zaměřené 
na založení 
a rozvoj 
nezmědělských 
činností.

Podpora je 
zaměřena 
na zvýšení cel-
kové výkonnosti 
a udržitelnosti 
zemědělského 
podniku.

Podpora je 
zaměřena 
na investice, 
které se týkají 
zpracování, 
uvádění na trh 
nebo vývoje 
zemědělských 
produktů uve-
dených v pří-
loze I Smlouvy 
o fungování EU.

Podpora je za-
měřena na ob-
novu veřejných 
prostranství 
specifikovaných 
níže, a to včetně 
herních prvků.

Podpora za-
hrnuje inves-
tice do staveb 
a vybavení pro 
kulturní a spol-
kovou činnost 
(obecní, kul-
turní, spolkové 
a víceúčelové 
domy, společen-
ské, koncertní 
a divadelní sály, 
kina, klubovny, 
sokolovny a or-
lovny) včetně 
obecních kniho-
ven.

Celková 
alokace 1 040 243 Kč 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 193 741 Kč 4 954 670 Kč

program rozvoje venkova (pRV)

pláNoVANé VÝZVy MAS pRo RoK 2020
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MAS 21, o. p.  s. v  průběhu měsíce září vyhlásila výzvu 
z  Programového rámce Operačního programu Zaměst-
nanost v rámci specifického cíle 2.3.1: Zvýšit zapojení lo-
kálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a so-
ciálního začleňování ve venkovských oblastech.

Výzva č. A43/03_16_047/CLLD_15_01_088 Prorodinná 
opatření MAS 21 – III. je zaměřená na  podporu zařízení 
péče o děti doplňující chybějící kapacitu stávajících insti-
tucionálních forem typu (školní družiny, kluby), příměst-
ské tábory, dětské skupiny určené pro veřejnost a podni-
kové dětské skupiny. 

pRogRAMoVÝ RáMeC opeRAČNího pRogRAMu ZAMěStNANoSt

Číslo a název 
výzvy ŘO IROP

Název výzvy 
MAS, popř. 
číslo

Aktivita Opatření / 
Podopatření 
Isg

Plánovaný 
měsíc a rok 
vyhlášení 
výzvy

Plánovaný 
měsíc a rok 
ukončení 
příjmu 
žádostí 
o podporu

Alokace 
výzvy

53V-Udržitelná 
doprava

14. výzva 
MAS 21-IROP-
Bezpečná 
doprava-IV.

Cyklodoprava 1.5 Bezpečná 
doprava

05/2020 09/2020 zůstatková 
alokace 
na opatření

68V - Zvyšování 
kvality 
a dostupnosti 
infrastrukt. 
pro vzdělávání 
a celož. učení

15. výzva 
MAS 21-IROP-
Vzdělávání-III.

Infrastruktura 
předškolního 
vzdělávání, 

Infrastruktura  
základních  škol, 
Infrastruktura 

středních škol 
a vyšších odborných 
škol, 

Infrastruktura  pro  
zájmové,  neformální  
a celoživotní 
vzdělávání

1.2 Vzdělávání 05/2020 09/2020 zůstatková 
alokace 
na opatření

55V-Kulturní 
dědictví

16. výzva 
MAS 21-IROP-
Kulturní 
dědictví-II.

Památky 1.1 Kulturní 
dědictví

05/2020 09/2020 zůstatková 
alokace 
na opatření

62V-Sociální 
infrastruktura

17. výzva 
MAS 21-IROP-
Kvalitní 
sociální 
služby-IV.

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, 
Rozvoj sociálních 
služeb

1.3 Kvalitní 
sociální služby

05/2020 09/2020 zůstatková 
alokace 
na opatření

•	Příjem žádostí o  podporu proběhl od  24. 9. 2019 do   
15. 11. 2019.

•	Celková alokace výzvy: 5 106 558, 02 Kč

O  výzvy tohoto typu je vždy velký zájem, a  to zejména 
díky možnosti uskutečnit příměstské tábory. Tato aktivita 
se u MAS 21 ukázala jako nejoblíbenější z programového 
rámce OPZ.

Do výzvy se přihlásilo celkem sedm projektů, které jsou 
v procesu hodnocení.

terminal.micuda
Lístek s poznámkou
Vložit nadpis: IROPStejně jako je výše uveden Program rozvoje venkova 
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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.

Fiche 1 – Neproduktivní investice v lesích

Projekty 4. Výzva PRV (2019) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. – 
fiche 1 – Neproduktivní investice v lesích,

1. Zvýšení společenské hodnoty lesa „Parkour Krásná“ – 
dotace po výběrovém řízení (VŘ): 1 898 071 Kč

pRojeKty pRV

příměstský tábor Akta X 2019, dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy lázně

Dohoda podepsána, projekt je v realizaci.

Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově

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 vý-
běrovém řízení (VŘ): 886 918 Kč, již proplaceno
2. Nákup univerzálního nakladače – manipulátoru – dota-
ce po VŘ: 891 000 Kč, již proplaceno
3. Pořízení štípacího automatu – dotace po VŘ: 220 500 Kč, 
již proplaceno
4. Rozšíření činnosti autoopravny – dotace po  VŘ: 
899 999 Kč, proplaceno 895 679 Kč
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Projekty 3. Výzva PRV (2018) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. 
- fiche 2 Rozvoj podnikání na venkově,

5. Statek Salajna – rozšíření ubytovací kapacity- dotace 
po výběrovém řízení (VŘ): 892 668 Kč
6. Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny - dota-
ce po VŘ: 438 975 Kč, již proplaceno
7. Rozvoj nocležny hradu Vildštejn - dotace po  VŘ: 
435 600 Kč, již proplaceno
8. Půdní vestavba ubytovacích jednotek, usedlost Manský 
Dvůr - dotace po VŘ: 2 250 000 Kč

Z 2. výzvy jsou již proplaceny všechny projekty, z 3. výzvy 
jsou 2 projekty v realizaci a 2 projekty již proplaceny.

Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků 

Projekty 2. Výzva PRV (2017) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. - 
fiche 3 Rozvoj zemědělských podniků,

1. Pořízení traktoru s bubnovou sekačkou – dotace po VŘ: 
696 500,- Kč, již proplaceno
2. Vytvoření skladových prostor a pořízení diskového pod-
mítače pro potřeby farmy - dotace po VŘ: 767 140 Kč, zru-
šena administrace ze strany žadatele
3. Investice do ekofarmy - dotace po VŘ: 1 062 000 Kč, již 
proplaceno

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, již proplaceno

Projekty 3. Výzva PRV (2018) ve spolupráci s MAS 21, o.p.s. - 
fiche 3 Rozvoj zemědělských podniků,

1. Zemědělská technika – dotace po VŘ: 699 720 Kč, již pro-
placeno
2. Investice do ekofarmy - dotace po VŘ: 1 200 000 Kč, pro-
placeno 1 188 619 Kč
3. Investice do  zemědělské výroby - dotace po  VŘ: 
1 269 800 Kč
4. Výstavba pastevního areálu a nákup zemědělské techni-
ky - dotace po VŘ: 1 197 000 Kč, proplaceno 1 190 891 Kč
5. Nákup lisu pro sklizeň pícnin - dotace po VŘ: 696 500 Kč, 
proplaceno 642 869 Kč
6. Investice do malofarmy – dotace po VŘ: 822 142 Kč

U 2. výzvy jsou 3 projekty proplaceny. U  jednoho z pro-
jektů byla zrušena administrace ze strany žadatele z dů-
vodu nedostatečných finančních prostředků a  jeden 
projekt čeká na  proplacení. Z  3. výzvy jsou proplaceny 
4 projekty, ostatní projekty jsou již zrealizovány a čekají 
na proplacení.

Rádi bychom se s  Vámi chtěli podělit o  již zrealizovaný 
projekt a také Vám ukázali, že investice do rozvoje země-
dělských podniků mají smysl, chtěli bychom Vám stručně 
představit projekt „Rekonstrukce zimoviště“ z 2. výzvy PRV 
(2017). Se zveřejněním fotografií souhlasila žadatelka pro-
jektu paní Šárka Čičmanská.

Jedná se o farmu hospodařící v LFA oblasti a chovající zví-
řata v trvalých travních porostech. Chov masných plemen 
skotu bez tržní produkce mléka a masných obcí je exten-
zivní, v režimu ekologického zemědělství, proto jsou zvířa-
ta zvyklá se volně pohybovat v prostoru. V letním období 
jsou zvířata celodenně na pastvě a v zimním období jsou 
soustřeďována do stájí zimovišť. Vzhledem ke stále zpřís-
ňujícím se požadavkům na  dobré životní podmínky zví-
řat farma zrekonstruovala zpevněnou plochu navazující 
na stáj, kterou využila jako zimoviště.

Fiche 4 – S produkty na trh 

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, 
proplaceno 86 784 Kč
2. Nákladní chladící/mrazící vůz - dotace po VŘ: 740 620 Kč, 
již proplaceno

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

1. Doplnění vozového a  strojového parku do  zpracovny 
zvěřiny – dotace po VŘ: 973 855, již proplaceno

Všechny projekty jsou již proplaceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

| Před rekonstrukcí

| Po rekonstrukci



Zpravodaj MAS 21, o. p. s.

strana|9

Číslo 2|2019

Revitalizace kostela dobrého pastýře v podhradí

Evangelický kostel Dobrého pastýře je jediným kostelem 
v obci Podhradí. Jedná se o barokní stavbu, která vznikla 
dostavbou a  následnou přestavbou původního menší-
ho kostela. V těsné blízkosti kostela se rozkládá rozsáhlý 
areál zříceniny hradu a  zámku Neuberg, ze kterého se 
do  dnešních dnů zachovala jen věž, která měří 22 me-
trů. V  celém areálu se během roku odehrává množství 
kulturních akcí za  hojné účasti široké veřejnosti a  věří-
cích, a  to včetně návštěvní-
ků a  věřících z  německého 
příhraničí. V dotčené lokalitě 
byla v roce 2011 v rámci pro-
jektu „Naučná stezka v  obci 
Podhradí“ vybudována his-
torická naučná stezka, která 
slouží návštěvníkům obce. 

Samotný kostel Dobrého 
Pastýře v  Podhradí byl po-
staven původně v  letech 
1470 - 1490 Jindřichem 
Zedwitzem. V  roce 1682 byl 
přestavěn ve  stylu raného 
baroka, který je zachován 
až do  současnosti. Jedná se 
o  nejstarší evangelický kos-
tel v celém bývalém Rakous-
ko - Uhersku. Zvláštností 
tohoto kostela je, že vnitř-
ní interiér je celý ze dřeva, 
včetně oltáře, lavic, sloupů 
podpírajících jednotlivá 
podlaží kruchty, kazatelny 
a  stropní klenby. Při stavbě 
vnitřního interiéru nebyl po-
užit žádný hřebík, či jiný ko-
vový předmět, pouze klíny 
a hřebíky ze dřeva. Jsou zde 
dochovány i funkční varhany 
z roku 1817. Ve věži jsou fun-
gující hodiny s  hodinovým 
strojem z roku 1893, který se 
denně ručně natahuje. Žád-
né dřevo nepodlehlo dřevomorce či jiným zhoubným 
škůdcům a je zachováno v původním stavu až do dnešní 
doby. Z  tohoto důvodu je kostel ceněn velmi vysokou 
historickou hodnotou.

Projekt, na který byla získána dotace přes MAS 21, o. p. s. 
byl zaměřen na opravu fasády kostela. Fasáda byla znač-
ně poškozena vlivem povětrnostních vlivů, zemní vlh-
kostí a výkvětem solí. Nejvíce poškozen byl zejména sokl 
a vodorovné římsy na věži. Plošná hladká omítka se mís-
ty odloupla až na  zdivo. V  rámci stavebních prací došlo 
k opravě soklu, plošných omítek a na závěr byl proveden 
povrchový nátěr.

Za úspěšně dokončeným projektem stojí velké úsilí míst-
ního faráře Pavla Kučery, díky kterému se kostel Dobré-
ho Pastýře postupně opravuje a  vzkvétá. Poděkování 
také zaslouží mecenáš doktor Marcus Jacob z  Markne-
ukirchen, který významně pomohl s  předfinancováním 
celého projektu. 

V článku byly použity informace od Mgr. Kamila Pikhar-
ta, který projekt administroval.

pRojeKt IRop – 4. VÝZVA MAS 21-IRop-KultuRNí dědICtVí-I.

Rozpočet projektu
1 683 284, 21 Kč
Dotace
1 599 119, 99 Kč
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JOKER z. s. zve všechny přátele, kolegy a obyvatele Chebu a okolí na již tra-
diční Ples pro všechny „normální“ lidi. Ples proběhne v sobotu 28. března 
2020 od 20 hodin v KC Svoboda Cheb, k poslechu a tanci zahraje Parohan-
ka a  těšit se můžete i  na  bohatý doprovodný program. Vstupenky bude 
možné za 99 Kč v předprodeji zakoupit na adrese Hradební 16, Cheb.

pleS pRo VšeChNy „NoRMálNí“ lIdI

ČIštěNí řeKy ohře 2020

 
 
 
 
 
 
 

 

V sobotu 4. 4. 2020 proběhne v pořadí již pátý ročník dobrovolnické akce Čiš-
tění řeky Ohře. Plánované čištění je v úseku Cheb - Kynšperk nad Ohří. Orga-
nizátorem akce na úseku je MAS 21, o. p. s. Celkem bude pět srazových míst, 
z nichž dvě budou přímo v Chebu (nad hrází přehrady Skalka a u Ottova jezu). 
Další místa budou ve vodáckém tábořišti v Tršnicích, v Nebanicích a Mostově.

Cílem dobrovolnické akce je řeka bez odpadků a  dalších předmětů, které 
do přírody nepatří. Úklid řeky bude probíhat jak na březích, tak i v samotném 
toku, kde mohou dobrovolníci využít možnost čistit koryto řeky Ohře přímo 
z lodí, které budou k dispozici bezplatně na stanovištích v Chebu, Tršnicích 
a Nebanicích. Zároveň bude pro dobrovolníky zajištěno drobné občerstvení, 
ochranné pomůcky a pytle na sběr odpadků pro udržení pořádku.

Loňského ročníku Čištění řeky Ohře 2019 se zúčastnilo přibližně 350 účastní-
ků. Doufáme, že i v letošním roce bude o akci velký zájem. Vzhledem k účas-
ti v předchozích ročnících akce je jasné, že lidem v okolí není lhostejný stav 
přírody kolem nás.  Budeme rádi, když bude množství dobrovolníků neustále 
stoupat a i my se budeme snažit o co nejplynulejší chod celé této dobrovol-
nické akce Čištění řeky Ohře a to nejen v roce 2020, ale i v dalších letech.
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Kontakty na MAS 21, o. p. s.
adresa sídla: K Nemocnici 2, 350 02 Cheb
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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

www.mas21.cz MAS 21

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

e-mail: strnadova@mas21.cz

VáNoČNí KuFRoVáNí

den a čas: pondělí 30. prosince 2019, 12:30 hod.
Místo: Sraz v 12:30 v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.
Náplň: Stopovačka pro děti na téma: „Zvířata v zimě“ (konec cca v 15 hodin).
Kontakt: M. Kobesová, tel.: 702 169 891
poznámka:  Teplá obuv a oblečení do terénu.

ptáCI V ZIMě NeSpí

den a čas:  úterý 31. prosince 2019, 10:00 hod.
Místo:  Sraz v 10:00 v zahradě Muzea Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
trasa:  Příměstskými parky v Tachově, nenáročný terén (délka cca 2 hodiny).
Náplň: Vycházka městem Tachov spojená s pozorováním zimujících ptáků a pátráním o vzácnějších návštěvnících.  
  Za příznivého počasí bude proveden odchyt ptáků do sítí a jejich následná prezentace. Pro návštěvníky  
  bude připraveno malé občerstvení v  klášterní zahradě a  naučné hry pro děti. Hlavním cílem je setkání  
  milovníků přírody před koncem roku a zhodnocení ornitologických úspěchů za uplynulý rok.
průvodci: RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa)
  a RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)
Kontakt: P. Řepa, tel.: 604 194 010
poznámka: Teplé oblečení, dalekohled výhodou.

Výběr z cyklu přírodovědných akcí pro rok 2019, které budou probíhat na území MAS 21

pojďte S NáMI do příRody


