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Území působnosti MAS 21 
 

 



Rekapitulace 

Vznik MAS 21 – rok 2005 

Od roku 2009 realizace Strategického plánu 
LEADER – do území přišlo cca 29 000 000 Kč 

Realizace ostatních projektů ve prospěch 
převážně obcí (projekty spolupráce, ROP) v 
rámci kterých jsme přinesli do regionu dalších  
cca 5 000 000 Kč 

Celkem cca 34 000 000 



Realizované projekty 

• Projekty realizované v rámci podpory 
Karlovarského kraje 

 

• Projekt realizovaný v rámci ROP Severozápad 

 

• Projekty realizované v rámci Programu rozvoje 
venkova 

 

• Projekt realizovaný v rámci OPTP 



Projekty realizované za podpory 
Karlovarského kraje 

Činnost manažerů mikroregionů -  2009 – 2013 

Finanční příspěvek na mzdy manažera MAS 21 

Webové stránky MAS 21 – cestovní ruch - 2009 

Vypracována část webu MAS 21 zaměřená na 

cestovní ruch 

Svět kolem nás–environmentální výchova-2010 

Vytvoření omalovánky pro děti předškolního 

věku s tématikou ochrany životního prostředí 



Svět kolem nás 



Projekty realizované za podpory 
Karlovarského kraje 

Propagace turistických cílů, naučných stezek 

a muzeí na Mariánskolázeňsku, Kynžvartsku  

a Dolnožandovsku – 2011 

Vydání propagačních materiálů – letáků  

a propagace na webu MAS 21. 



 
Projekt realizovaný v rámci  

ROP Severozápad 
 Příprava podkladů pro následnou realizaci  

úprav veřejných prostranství obcí – 2010 – 2013 

Vypracování projektových dokumentací, 

umístění náhradních výsadeb,  

projektů vegetačních úprav, projektů regenerace 

zeleně a dalších dokumentací zabývajících se 

úpravou veřejného prostranství. 



 
Projekty realizované v rámci 
Programu rozvoje venkova 

 Projekty spolupráce 

• „Kraj živých vod“ – 2010 – 2011 

 zpracování projektových dokumentací jako 
podklad k následným úpravám vybraných 
pramenů 

Revitalizace kašen v Lázních Kynžvartu a Dolním 
Žandově 

 Zpracování soupisů , map a studií kyselek a 
pramenů na území MAS 21 

 



Projekty realizované v rámci 
Programu rozvoje venkova 

Kašna u OÚ v Dolním Žandově Kašna v Lázních 

Kynžvartu 



 
Projekty realizované v rámci 
Programu rozvoje venkova 

 Projekty spolupráce 

• „Cesty zámeckých pánů“ – 2011 – 2012 
Mapování objektů historické zahradní architektury na 

území MAS 21, o. p. s. 

Mapování historických krajinných struktur zaniklých 
obcí 

Mapování historických krajinných struktur 
Metternichova panství 

Mapování pozůstatků botanické zahrady a arboreta 
„Buchtál“ 

 



Projekty realizované v rámci 
Programu rozvoje venkova 

Projekty spolupráce 

• „Kraj živých vod II.„ - 2012 – 2013 

Obnova 3 pramenů, 1 studny a 1 studánky na 
území MAS 21 

Společné akce s partnerskými MAS 

Propagační materiál 

 



 
Projekty realizované v rámci 
Programu rozvoje venkova 

  

 

 

Strategický plán LEADER pro období  

2009 – 2013 (SPL) 



SPL  
Rekapitulace dosavadních výzev 

 

Celkem 2009 – 2014  

Přijato  108 žádostí 

Schváleno 66 žádostí 
Celkem rozděleno do veřejného, 

podnikatelského a neziskového 
sektoru cca 29 000 000Kč 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 1  
Obnova veřejného 

prostranství v okolí kaple sv. 

Josefa v obci Drmoul 

 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 1  
Rozhlasový systém pro 

Kamenné Vrchy 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 1 
Oprava vnitřních omítek a maleb 

kněžiště kostela  

v Lomničce u Plesné II.etapa 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 1 
Obnova tří křížků  

ve Třech Sekerách 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 2 

Oprava sochy „Boží muka“  

v obci Odrava - Dobroše 

Výzva č. 2 

Obnova kapličky v Poustce 

 včetně úpravy okolí 

 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 2 
Obnova komunikace v Milhostově 



SPL - fotogalerie 

Výzva č. 3  
Jízdárna na ekofarmě Sorkov 



 
SPL - fotogalerie 

 Výzva 4 – Obnova budovy OÚ 
Tuřany 



Projekt realizovaný v rámci  
OPTP 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s.  

 

Realizace – rok 2014 

Cílem je vytvoření kvalitní strategie pro území 
MAS 21 na období 2014 – 2020. 

 



Prezentace MAS 21  

• Zpravodaj MASák 

• Tisk 

Informace o vyhlašovaných výzvách 

Článek o naučných stezkách na území MAS 
21 

• Výstava „Země živitelka“ v Č. Budějovicích 

• Výstava Má vlast cestami proměn 

 



Země živitelka 



Kontakty MAS 21 

Miroslav Podlipský 

e-mail: podlipsky@mas21.cz 

tel.: 775 910 140 

Ing. Jana Klusáková 

e- mail: klusakova@mas21.cz 

tel.: 608 124 003 

Ing. Karolína Slabejová 

e-mail: slabejova@mas21.cz 

tel.: 608 124 001 



 
 
 
 

Děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

 


