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Program 
• 9:30 Přivítání účastníků, informace o možnostech MAS v období 

2014 – 2020 

• 10:00 Jednání pracovních skupin 

– Občanská vybavenost 

– Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání  

– Příroda a krajina 

• 11:15  Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin 

• 12:00 Přestávka na občerstvení 

• 12:30 Jednání pracovních skupin 

– Infrastruktura 

– Cestovní ruch 

– Spolupráce, komunikace 

• 13:45 Prezentace výstupů z jednání pracovních skupin 

• 14:30 Závěr setkání 
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Tvorba ISU MAS 21 2014 - 2020 

• Jednání k tvorbě SWOT analýzy 
– 29.1 2013, Lázně Kynžvart 

• Jednání pracovních skupin k definování aktivit ISU MAS 21 
– Březen 2013, 6 PS 
– Krásná, Křižovatka, Poustka, Dolní Žandov, Velká Hleďsebe, L. Kynžvart  

• Dotazníková šetření ke sběru názorů na rozvoj regionu 
obyvatel MAS 21 

– Duben – září 2013 

• Jednání pracovních skupin k definování cílů a priorit ISU 
MAS 21  

• Workshop k tvorbě monitorovacích indikátorů a systému 
hodnocení realizace strategie – podzim 2014 

• Připomínkování finálního návrhu ISU MAS 21 
– Elektornicky, představení na veřejném jednání 



 
 
 

 

 

 
Činnost MAS 2007 - 2013 

•LEADER 
• Uplatňoval se pouze v PRV ČR 
• MAS mohla žádat i do ostatních dotačních titulů 
• V letech 2007 – 2013 bylo v rámci PRV prostřednictvím 

MAS rozděleno 25 mil. Kč  
• Projekty s náklady ve výši 1 951 200,- Kč se dosud 

realizují 

•Ostatní dotační tituly 
• ROP Severozápad, POV, Program rozvoje venkova – 

projekty spolupráce, podpora Karlovarského kraje… 
• Dalších cca 8,3 mil. Kč do regionu 

 



 
 
 
 

 

 
Programovací období 2014-2020 

•Dohoda o partnerství mezi ČR a EK 
• Návrh předložen EK v dubnu 2014 
• Schválení dohody – podzim 2014 

•Návrhy operačních programů 
• Budou předloženy EK v červenci 2014 
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost,  
• OP Doprava, OP Životní prostředí,  
• IROP - Integrovaný regionální operační program,  
• OP Rybářství, Program rozvoje venkova,  
• OP Praha, OP Technická pomoc, OP přeshraniční 

spolupráce (5x), OP nadnárodní a mezinárodní 
spolupráce (Central Europe 2020, Danube,..), ESPON 
2020, OP INTERACT III 



Komunitně vedený místní rozvoj 
(CLLD) 

• Jeden z integrovaných nástrojů pro OP 
– Integrované územní investice (ITI) – Praha, Brno, Ostrava, 

Plzeň 
– Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

• Pro ostatní aglomerace krajských měst (Karlovy Vary) a jejich 
zázemí 

• CLLD se týká MAS 
– Umožňuje „vstup“ MAS do dalších OP (nejen PRV) 

• OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, IROP  
• V jednání OP PIK a OP VVV 

– 175 podpořených MAS v PRV 
– Podmínkou pro zapojení do OP je úspěšná certifikace MAS 



Programovací období 2014-2020 

• Základní dokumenty 
– Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 

1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních 

– Metodický pokyn pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014–2020 

– Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro programové období 2014–
2020 

– Metodika doložení splnění základních standardů 
MAS 

 



 
 
 
 

 

 
Co to vše znamená pro MAS 

•Projít certifikací 
• Duben 14 – metodika schválená vládou  
• Vyhlášení – květen 14 
• Příjem žádostí: září 14 – únor 15 

•Zpracovat integrovanou strategii rozvoje území 
• Dosud nebyla zpracována finální verze metodiky 
• Část analytická, strategická, implementační, popis 

finančních a personálních zdrojů, organizačních, 
řídících, administrativních postupů, popis naplňování 
principů místního partnerství 

•Zpracovat žádosti do jednotlivých OP  
• PRV, IROP, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí 



 
 
 

 

 

 
Děkuji za pozornost 
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