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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo našeho zpravodaje MASák. Časopis bude vydáván minimálně 2 x
ročně a na jeho stránkách Vás budeme informovat
o činnosti naší místní akční skupiny MAS 21, o. p. s.,
o plánovaných a uskutečněných projektech na jejím
území a o dalších jiných aktivitách v regionu.V tomto
čísle se seznámíte s tím, kdo jsme a co děláme.
Věříme, že Vás náš zpravodaj zaujme a budete se těšit
na jeho další vydání.

Obecně prospěšná společnost je soukromý subjekt s
prvky samosprávného řízení, který nesmí rozdělovat
svůj hospodářský výsledek (= zisk) ve prospěch
jiných osob (zakladatelé, členové orgánů, zaměstnanci), ale má povinnost zisk užít pro rozvoj poskytovaných obecně prospěšných služeb. Tento princip, který
vyjadřuje tzv. neziskovost, zároveň ale neznamená, že
obecně prospěšná společnost nemůže dosahovat
zisku, nebo že nehradí výdaje na dosažení, zajištění a
udržení svých příjmů (včetně výdajů mzdových).

Co je obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost je pod veřejnou kontrolou, jejíž zásadou je zveřejňování výsledků hospodaření tak, aby především okruh uživatelů a sponzorů,
ale i každý další zájemce, měli příležitost informovat
se, jak obecně prospěšná společnost hospodaří; na
kontrole se podílí rovněž správní a dozorčí rada
obecně prospěšné společnosti.

Obecně prospěšná společnost je právnická osoba,
která je založena podle zákona č. 248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech (od 1. 1. 2011 je
účinná dosud poslední novela zákona č. 231/2010
Sb.); tento zákon uvádí základní principy činnosti a
povinné orgány obecně prospěšné společnosti
(správní rada, dozorčí rada, ředitel).
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Co je místní akční skupina (MAS)

Kdy byla MAS 21, o. p. s. založena

Místní akční skupina (zkráceně MAS) je společenstvím občanů, nestátních neziskových organizací
(spolky, zájmová sdružení, občanská sdružení),
podnikatelů (fyzické osoby - živnostníci, právnické
osoby, profesní komory, a.j.) a subjektů veřejné
správy (obce, státní instituce, a.j.), kteří mají zájem
spolupracovat a podílet se společně na rozvoji venkova a zemědělství a na zvyšování kvality života v
území, kde žijí, pracují nebo vyvíjejí svou činnost.
České označení Místní akční skupina vzniklo nevhodným překladem anglického Local Action Group
(jehož přesnějším překladem je Skupina pro místní
akce). Místními akcemi se rozumí aktivity přispívající
k rozvoji venkova a ke zvyšování kvality života na
venkově.

Obecně prospěšná společnost MAS 21, o. p. s. byla
založena zakládací smlouvou dne 15. prosince 2005 a
byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni do oddílu
O, vložky č. 96, a to usnesením uvedeného soudu ze
dne 3. dubna 2006 čj. F 4095/2006, O 96/1.

Proč se naše místní akční skupina
jmenuje MAS 21

Zakladatelskou smlouvu MAS 21, o.p.s. podepsalo v
roce 2005 následujících 13 subjektů (v případě
pozdější změny jejich názvu nebo sídla jsou uvedeny
aktuálně platné údaje):

Zakladatelé MAS 21, o.p.s.
Zakladatelé představují společenství občanů, nestátních neziskových organizací, podnikatelů a subjektů
veřejné správy (obce, svazky obcí a další instituce
veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova,
zemědělství a při získávání finanční podpory pro
území své působnosti.

•
•
•
•
•
Místní akční skupina MAS 21, o.p.s. získala své
jméno podle silnice č. 21, spojnice historického
českého vnitrozemí s dříve samostatným Chebskem,
Bavorskem a Saskem. Území, v němž MAS 21, o.p.s.
působí, je propojeno právě silnicí č. 21, která mezi
Mariánskými Lázněmi a Lázněmi Kynžvart prochází
průsmykem oddělujícím pohoří Český a Slavkovský
les, dále vede kolem Dolního Žandova a klesá do
Chebské pánve, kde míjí Cheb a Františkovy Lázně a
umožňuje napojení sídel z horské oblasti Smrčin (Aš,
Hranice).
Území podél silnice č. 21, které v historii mělo odlišný vývoj od podkrušnohorského pásu osídlení v úrodném území podél řeky Ohře a v oblasti těžby hnědého
uhlí na Sokolovsku, je samostatnou rozvojovou osou
dnešního Karlovarského kraje.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mariánskolázeňsko
Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
Sdružení obcí a firem – Chebská pánev
Tuřany 7, 350 02 Cheb
Sdružení Ašsko
Kamenná 52, 352 01 Aš
Mikroregion Chebsko
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb
Svazek obcí Kamenné vrchy
Nám. 5. května 164, 351 37 Luby
Zahradní a parková spol. s r.o.
Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně
Zemědělské družstvo “ROZVOJ“
se sídlem v Trstěnicích, Trstěnice 13,
353 01 Mariánské Lázně
SPORT – SERVIS ML s.r.o.
Tyršova 621/21 A, 353 01 Mariánské Lázně
ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s.
Karlovarská 156/38, 350 02 Cheb
Ing. Petr Potůček
Malé Náměstí 233, 354 91 Lázně Kynžvart
TECLAN CZ s.r.o.
Svobody 565/25, 350 02 Cheb
Joker o.s.
Karlova 392/17, 350 02 Cheb

Společnost SPORT – SERVIS ML s.r.o. v roce 2010
sdělila, že odstupuje od členství v MAS 21, o.p.s. a na
svou žádost přestala být od 18. 3. 2011 zakladatelem
MAS 21, o.p.s.
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LEADER

Kdo se může stát členem MAS 21, o.p.s.
Členem Místní akční skupiny MAS 21, o.p.s. se může
stát fyzická osoba nebo právnická soukromého i
veřejného sektoru, která se podílí na základě Rámcové
smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na
činnosti MAS 21, o.p.s. a na plnění účelů, pro které
byla tato společnost založena. Rámcová smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci, jejíž uzavření
schvaluje Správní rada MAS 21, o.p.s., upravuje podíl
člena na spolupráci s MAS 21, o.p.s. Člen musí mít
trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo prokazatelně působit v regionu působnosti MAS 21, o.p.s. Za
činnost v MAS 21, o.p.s. nenáleží členům ani jejich
zástupcům odměna.

Co je LEADER ?

Území MAS 21, o. p. s.

•

Území MAS 21, o. p. s. tvoří správní území 33 obcí:
Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Hranice, Krásná,
Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby,
Mariánské Lázně,Milhostov, Milíkov, Nebanice,
Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Podhradí,
Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Stará Voda,
Trstěnice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká
Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov.

Jedná se o iniciativu Evropského společenství pro
rozvoj venkova, jejímž základem je spolupráce
subjektů veřejného a soukromého sektoru ve venkovských oblastech. Cílem této iniciativy je:
•
•

•

Povzbudit představitele i obyvatele venkova
k převzetí odpovědnosti za další udržitelný
rozvoj venkovských oblastí
Přiblížit rozhodování o rozdělování dotač
ních finančních prostředků co nejblíže
venkovskému území, pro které jsou tyto
prostředky určeny
Zkoušet nové způsoby podpory využívání
přírodního a kulturního dědictví, upevňování ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst
Ovlivňovat, doplňovat a upevňovat politiku
rozvoje venkova v rámci Evropské unie

Minulost LEADERu
Metoda LEADER byla v ČR uplatňována:
•
V programovém období 2004 – 2006 pod
názvem LEADER +, v rámci Operačního
programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství. Tento program byl spolufinan
cován Evropskou unií.
•
V programovém období 2004 – 2008 v
rámci samostatného národního programu
LEADER ČR, který byl vypisován jako
roční dotační program Ministerstva zemědělství a byl financován výhradně ze státního rozpočtu ČR.

Současnost LEADERu
Od roku 2007 je LEADER jednou z Os Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (PRV),
konkrétně Osy IV. LEADER. Hlavním cílem Osy IV
je realizovat místní rozvojové strategie ( Strategický
plán Leader) a spolupráci místních partnerství. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství (MZe)
a platební agenturou je Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF).

Osa IV. se dělí na 3 opatření:
IV. 1. 1. Místní akční skupina
V tomto opatření bylo Hodnotitelskou komisí MZe
vybráno 112 místních akčních skupin (mezi nimi je i
MAS 21, o. p. s.) na základě jimi zpracovaného Strategického plánu Leader (SPL). Tyto vybrané místní
akční skupiny (MAS) čerpají dotaci na svou činnost
související s realizací SPL.
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IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie

1. výzva

Opatření je zaměřeno na podporu projektů, které jsou
v souladu se schváleným SPL dané MAS a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova. Projekty
vybírá a doporučuje MAS prostřednictvím své výběrové komise na základě stanovených bodovacích
kritérií.

Tabulka schválených žádostí o dotaci - 1. výzva:

Během 1. výzvy, která byla vyhlášena v roce 2009,
bylo přijato na MAS celkem 8 žádostí o dotaci, z
nichž 1 žádost byla vyřazena na MAS a 1 žádost byla
vyřazena z administrativních důvodů na SZIF. Zbývajících 6 žádostí, viz následující tabulka, bylo schváleno ke spolufinancování a realizováno.

IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce
Toto opatření zahrnuje podporu spolupráce mezi
MAS na národní nebo mezinárodní úrovni.

Strategický plán LEADER pro období
2009 – 2013 (SPL)
V roce 2009 byla MAS 21, o. p. s. (dále jen MAS 21)
vybrána Hodnotitelskou komisí MZe k realizaci svého
Strategického plánu LEADER pro období
2009 - 2013 (SPL). Naplňování cílů a priorit SPL
bude dosaženo úspěšnou realizací opatření
navržených a schválených 6 Fichí (popis podporovaných aktivit přispívajících k provádění SPL v rámci
opatření IV. 1. 2.):
Fiche č. 1 – Atraktivní a dostupná obec. Podpora
zaměřena na oblast základní dopravní a technické
infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí.
Fiche č. 2 – Pestrý venkov. Podpora zaměřena na
diverzifikaci (rozčleňování) činností nezemědělské
povahy ve venkovských oblastech území MAS 21.
Fiche č. 3 – Venkovský cestovní ruch. Cílem je rozvoj
aktivit v oblasti cestovního ruchu na území MAS 21.
Fiche č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova – cílem je zajistit ochranu a obnovu kulturních památek na území MAS 21.

V současnosti je u všech těchto projektů ukončena
realizace a byly vyplaceny dotace v celkové výši
3 605 390 Kč.

2. výzva

V roce 2010, v rámci 2. výzvy, bylo na MAS přijato
celkem 10 žádostí o dotaci, z nichž 9 bylo schváleno
ke spolufinancování. Jeden žadatel odstoupil od realizace. Realizace zbývajících 8 projektů byly z většiny
ukončeny ke konci roku 2011.
Tabulka schválených žádostí o dotaci - 2. výzva:

Fiche č. 5 - Aktivní venkov I. Cílem je zajištění
občanského vybavení a služeb na území MAS 21 v
oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
Fiche č. 6 - Aktivní venkov II. Cílem je zajištění
občanského vybavení na území MAS 21 v oblasti
školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb,
spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o
děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a
sportu.

kapličky

,

V rámci SPL již byly vyhlášeny tři výzvy k předkládání Žádostí o dotace.
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Předpokládá se, že celkem bude vyplaceno na
dotacích 3 935 492 Kč.
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Prezentace projektů před výběrovou komisí v rámci 2.
výzvy

Představujeme úspěšné projekty
zrealizované v rámci SPL

V této rubrice Vás budeme blíže seznamovat s projekty, které byly již zrealizovány v rámci SPL. V tomto
čísle Vám představíme projekty, které zrealizovala
Obec Drmoul a Svazek obcí Kamenné Vrchy v rámci
1. výzvy SPL.

Obnova veřejného prostranství v okolí
kaple sv. Josefa v obci Drmoul
Žadatel: Obec Drmoul
Kaple sv. Josefa je dominantou obce Drmoul. V
předešlých letech prošla kaple rekonstrukcí jak vnitřních a vnějších prostor, tak úpravou jejího přilehlého
prostoru.
Projekt „Obnova veřejného prostranství v okolí kaple
sv. Josefa v obci Drmoul“navazuje na výše uvedené
aktivity s cílem obnovit veřejné prostranství a vytvořit
místo, které bude využíváno místními obyvateli i
turisty k odpočinku i relaxaci.
Před realizací

3. výzva

V rámci 3. výzvy, která byla vyhlášena v roce 2011,
bylo na MAS podáno celkem 5 žádostí o dotaci. Jedna
žádost byla vyloučena z administrativních důvodů na
SZIF a zbývající 4 žádosti, viz následující tabulka,
byly schváleny ke spolufinancování a v současnosti
probíhá jejich realizace
Tabulka schválených žádostí o dotaci - 3. výzva:

V rámci projektu byly na veřejném prostranství v
okolí kaple obnoveny pískové chodníky, vybudován
dřevěný altán, dřevěné lávky a zakoupen mobiliář –
lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a dětské
herní prvky.
Sami posuďte, jak se projekt povedl.

Předpokládá se, že na dotacích bude celkem vyplaceno
4 672 505 Kč.

4. výzva

Dne 14. 12. 2011 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o dotace. Příjem žádostí o dotaci na MAS je
ve dnech 31. 1. – 1. 2. 2012. Informace týkající se
4. výzvy jsou zveřejněny na webu www.mas21.cz.

5

ZPRAVODAJ MAS 21, o. p. s. Číslo 1/ Ročník 2012

Dětské herní prvky

Rozhlasový systém pro Kamenné vrchy
Žadatel:Svazek obcí Kamenné vrchy
Projekt byl zaměřen na obnovu a vybudování veřejného rozhlasu v obcích, které jsou členy Svazku obcí
Kamenné vrchy (Město Luby, Město Skalná, Obec
Třebeň, Obec Milhostov, Obec Křižovatka, Obec
Velký Luh). Před realizací byl stav takový, že některé
z dotčených obcí neměly rozhlasový systém žádný a
některé disponovaly zastaralým rozhlasovým
(kabelovým) systémem, jehož rozmístění reproduktorů neodpovídalo moderní současné zástavbě ani
požadavkům na kvalitní ozvučení.
Realizací projektu získalo dané území moderní
rozhlasový systém k informování občanů o kulturních, společenských a vzdělávacích akcích, sdělení
zpráv z daného obecního úřadu a napojení na jednotný
systém vyrozumění a varování obyvatel, který umožní
včasné varování v případě mimořádných situací a
krizových stavů.

Mobiliář

Rekapitulace:
Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl:
Termín realizace:
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Rekapitulace:
993 374 Kč
750 130 Kč
243 244 Kč
rok 2010

Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl:
Termín realizace:

1 924 000 Kč
1 458 000 Kč
466 000 Kč
rok 2010

Představujeme úspěšné projekty
zrealizované MAS 21, o. p. s.
(MAS 21)
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Kašna pod kostelem v Dolním Žandově

Projekt „Kraj živých vod“
Tento projekt byl realizován v letech 2010 – 2011 na
základě schválené Žádosti o dotaci v rámci Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV),
Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Realizace
projektů spolupráce. Projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s.
Projekt byl zaměřen na revitalizaci kulturního dědictví a na rozvoj cestovního ruchu regionu. Nosným
tématem byla „voda“.

Kašna u kostela v Dolním Žandově

Cíl a výsledek projektu:
1. Vypracování:
•
Soupisů , map a studií kyselek a pramenů na
území MAS 21
•
Historického průzkumu vodních zařízení a
vodních systémů na území mikroregionu
Mariánskolázeňsko
•
Projektových dokumentací, které budou
podkladem k následným úpravám vybra
ných pramenů a jejich zpřístupnění
•
Publikace „KRAJEM ŽIVÝCH VOD“
2.Revitalizace kašen v obci Dolní Žandov a v Lázních
Kynžvartu
Pomník padlých (kašna) v Lázních Kynžvartu

Rekapitulace:
Celkové výdaje projektu:
3 320 758 Kč
Dotace:
3 023 728 Kč
Vlastní podíl:
297 030 Kč
Termín realizace:
rok 2010 – 2011

Projekt „Svět kolem nás“
Projekt byl zaměřen na předškolní mládež. Cílem
projektu bylo vytvořit metodický soubor – dětské
omalovánky, které by hravou a zajímavou formou
umožnily rozvoj environmentálních (týkajících se
životního prostředí) vědomostí dětí. Hravým a přirozeným způsobem je dětem vysvětleno, co znamená
čistota ovzduší, vody a Země.
Omalovánky byly vydány v nákladu 2 000 ks a byly
distribuovány do mateřských školek na území MAS.
Projekt byl realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.
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