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Dne 15. 9. 2014 
se uskutečnilo ustavující jednání správní rady a dozorčí rady MAS 21, o. 
p. s., které byly jmenovány zakladateli 14. 8. 2014. Na programu obou 
jednání byla kromě jiného volba předsedy správní rady a dozorčí rady a 
schválení nového statutu. Předsedou správní rady byl zvolen Mgr. 
Stanislav Kříž, předsedkyní dozorčí rady Mgr. Petra Lhotáková. 
Vydáním nového úplného znění statutu MAS 21, o. p. s. se upravuje 
vnitřní organizační uspořádání společnosti. Podrobnější informace 
jsou uvedeny uvnitř tohoto čísla.

Dne 2. 10. 2014
proběhla v Chebu v Kulturním centru Svoboda první mezinárodní 
konference Zaměstnanost 2014, zaměřená na jedno z nejdůležitějších 
témat souvisejících s rozvojem Karlovarského kraje. Diskutována zde 
byla zejména situace na trhu práce v Karlovarském kraji, vznik nových 
pracovních míst či řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků. 

Ve dnech 15. 10. – 17. 10. 2014
se manažerky MAS 21 zúčastnily Národní konference Venkov 2014, 
která proběhla v Konstantinových Lázních. Letošní ročník konference 
se nesl v duchu hesla KOSTEL – ŠKOLA – STATEK – HOSPODA, vystihující 
prvky každé vesnice.   

          Dne 13. 11. 2014 
se na Manském Dvoře sešli partneři MAS 21 na svém ustavujícím 
jednání Pléna.  Podrobnější informace jsou uvedeny uvnitř tohoto 
čísla.

Vážení čtenáři,

blíží se konec roku 2014 a všichni svým způsobem prožíváme přípravu na vánoční svátky a na oslavy 
nadcházejícího roku. 
Touto cestou bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití nejkrásnějších svátků a v novém roce 
hodně úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.
Současně bych chtěl poděkovat všem, kteří s námi v uplynulém roce spolupracovali a kteří nás 
podporovali.

Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o. p. s.

Informujeme

Dne 20. 11. 2014
uspořádala Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve 
spolupráci s Krajským sdružením MAS Karlovarského kraje školení 
členské základny a dalších partnerů na téma VHODNÉ FUNGOVÁNÍ A 
ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK.  

Dne 26. 11. 2014 
proběhlo v Karlových Varech setkání mikroregionů Karlovarského 
kraje na téma Příprava na období EU 2014 – 2020.

Školení na téma VHODNÉ FUNGOVÁNÍ
A ZAPOJENÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍCH POLITIK
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Naše MAS se připravuje na další programové období 2014 +, aby se mohla na základě zpracované strategie podílet na dalším rozvoji našeho 
regionu. Prvním předpokladem je splnění požadovaných standardů, díky kterým MAS prokáže, že je schopna podílet se na realizaci programů 
financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, 
která úspěšně projde procesem standardizace, bude moci předkládat svou strategii Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.
Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů:

          Územní působnost
          Místní akční skupina
          Orgány MAS
          Kancelář MAS
          Institucionalizace MAS

Standardy jsou nastaveny na základě zkušeností z programového období 2007 – 2013 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných 
nařízeních. Důraz je kladen především na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS byly maximálně 
transparentní a nediskriminační.

Jednotlivé tematické okruhy standardizace naše MAS v průběhu posledních měsíců postupně naplňovala. Bezesporu nejsložitějším tématem 
byla otázka, jak dát do souladu právní subjektivitu obecně prospěšné společnosti s požadavky standardizace na místní akční skupinu a orgány 
MAS tak, aby nebyl porušen zákon o obecně prospěšných společnostech, na základě kterého byla naše společnost založena. 
V návaznosti na požadavky standardizace byla aktualizována Zakládací smlouva MAS 21, o. p. s. a byl vydán nový Statut, kterým se upravuje 
vnitřní organizační uspořádání společnosti a zřizuje se místní partnerství pod názvem MAS 21. Následně proběhlo jednání Pléna, které je 
nejvyšším orgánem místního partnerství, na kterém byly schváleny další orgány a dokumenty důležité pro činnost místního partnerství.

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat v termínu od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Naše MAS předpokládá, že Žádost o standardizaci podá nejpozději do konce roku 2014.

Standardizace MAS

Dne 15. 9. 2014 na svém jednání schválila správní rada MAS 21, o. p. s. nové znění Statutu. Jeho vydáním se upravuje vnitřní organizační 
uspořádání společnosti a pro zajištění implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 (SCLLD) se zřizuje 
místní partnerství pod názvem MAS 21. Místní partnerství má vlastní orgány, které mají své kompetence. 

Nové organizační uspořádání MAS 21, o. p. s.:

Nová organizační struktura MAS 21
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OPS

Zakladatelé Dozorčí rada

Správní rada

Ředitel

Kancelář MAS

Hlavní manažer SCLLD

Manažeři OP

Zaměstanci mimo
MAS

Programový výbor

Kontrolní výbor

Výběrová komise

Kancelář OPS

MAS 21 místní
partnerství

Legenda:

jmenuje
zřizuje
schvaluje

OP-Operační program

Plénum
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Na Manském Dvoře se 13. 11. 2014 sešli zástupci partnerů MAS 21 (Plénum) nejen proto, aby se mezi sebou navzájem seznámili, protože jsou 
mezi nimi i „nováčci“, kteří přibyli do našich řad v průběhu tohoto roku, ale také proto, aby se mimo jiné podrobněji obeznámili s hodnocením 
minulého programového období (2009 – 2013), se stavem příprav na období 2014 + a aby na základě svých kompetencí, stanovených v novém 
statutu, zřídili další orgány pro zajištění implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020, které budou 
plnit funkci rozhodovací, kontrolní a výběrovou a aby projednali další náležitosti potřebné pro splnění standardizace MAS.               

Po jednání Pléna se uskutečnilo zasedání všech nově vzniklých orgánů, na kterých byli jmenováni jejich předsedové.
Výsledky jednání na Manském Dvoře:

A)  Byly ustanoveny jednotlivé orgány včetně volby jejich členů:

Předsedkyní programového výboru byla zvolena Martina Pospíšilová.    

Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Jitka Bělohoubková.

Předsedou výběrové komise byl zvolen Mgr. Stanislav Kříž.

Jednání Pléna MAS 21

Programový výbor (rozhodovací orgán)

Název subjektu

Obec Vojtanov

Mikroregion Chebsko

TECLAN CZ s.r.o.

Ing. Petr Potůček

Rybářská společnost Libá

Jezdecký klub Krásná

Zástupce

Jiří Mařík

Mgr. Vladimír Hartmann

Michael Macháček

Bc. Miloš Vondrášek

Martina Pospíšilová

Ing. Petr Potůček

Kontrolní výbor (kontrolní orgán)

Název subjektu

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní org. Drmoul 

Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích

Sdružení Ašsko

Zástupce

Jitka Bělohoubková

Ing. Göran Wohlrab

Luboš Pokorný

Manský Dvůr Jednání pléna MAS 21

Výběrová komise (výběrový orgán)

Název subjektu

Svazek obcí Kamenné Vrchy

Obec Tuřany

Krajská hospodářská komora KV kraje

Antonín Podvalský

Tělocvičná jednota SOKOL Mar. Lázně

FC Jiskra Hazlov

Městské muzeum Mariánské Lázně

Zahradní a parková spol. s r.o.

Joker o. s.

Zástupce

Jan Strachota

František Andresík

Mgr. Stanislav Kříž

Marek Tomáš

Ing. David Kojan

Ing. Marek Babuška, CSc.

Ing. Jaromír Bartoš

Michael Vlček

Mgr. Petra Lhotáková

Antonín Podvalský

Ing. Marek Babuška, CSc.
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Sdružení Ašsko –  veřejná správa
Svazek obcí Kamenné Vrchy – veřejná správa
Mikroregion Chebsko – veřejná správa
Mariánskolázeňsko – veřejná správa
Obec Vojtanov – veřejná správa
Obec Zádub – Závišín  - veřejná správa
Obec Tuřany – veřejná správa
Město Mariánské Lázně – veřejná správa
Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích 
– podnikatelský sektor
Ing. Petr Potůček – podnikatelský sektor
TECLAN CZ s.r.o. – podnikatelský sektor
Antonín Podvalský – podnikatelský sektor
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
– podnikatelský sektor
Zahradní a parková spol s r.o. – podnikatelský sektor
Městské muzeum Mariánské Lázně – příspěvková organizace

prosinec / číslo 2 / ročník 2014 ZPRAVODAJ MAS 21 o.p.s.

B) Proběhlo schválení zájmových skupin, jejichž vymezení bylo navrženo v souladu se současným stavem pracovní verze strategie. Zájmové 
skupiny jsou zaměřeny na určitou problematiku strategie:
          Místní samospráva, svazky obcí – zaměření na rozvoj obcí, kvality občanské vybavenosti a zvýšení kvality života občanů
          Konkurenceschopný venkov – zaměření na rozvoj podnikatelské činnosti zemědělské i nezemědělské mimo cestovní ruch
          Životní prostředí – zaměření na rozvoj ochrany přírody a krajiny, péče o krajinu, ochranu půd, ovzduší a vod
          Cestovní ruch – zaměření na rozvoj cestovního ruchu a souvisejících služeb (ubytování a stravování), včetně rozvoje 
                                     infrastruktury cestovního ruchu
          Volnočasové aktivity – zaměření na rozvoj spolkové činnosti, sportovních aktivit, zájmových kroužků apod.
          Sociální oblast, vzdělávání – zaměření na rozvoj sociálních služeb a souvisejících činností, rozvoj vzdělávání
C) Byly schváleny jednací řády zvolených orgánů a vnitřní směrnice, kterými jsou upřesněna některá ustanovení týkající se místního 
partnerství. 
D) Programový výbor schválil přijetí dalších 3 partnerů a schválil hlavního manažera SCLLD.

Partneři MAS 21
MAS 21 je tvořena partnery, kteří zastupují veřejný, soukromý a neziskový sektor. 
V současné době má MAS 21 celkem 29 partnerů:

Pokud máte zájem podílet se na rozvoji našeho regionu, máte sídlo nebo provozovnu a nebo jakkoliv působíte na území MAS 21 a máte 
zájem stát se naším partnerem, kontaktujte nás.

Více na našich webových stránkách www.mas21.cz, na stránce Přihláška k partnerství.

Ing. Marek Babuška CSc. – podnikatelský sektor
Lázně Františkovy Lázně a.s. – podnikatelský sektor
Jezdecký klub Krásná – neziskový sektor
ZD Křižovatka – neziskový sektor
Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Kynžvart – neziskový sektor
Centrum pro volný čas – neziskový sektor
FC Jiskra Hazlov – neziskový sektor
Tělocvičná jednota Sokol Mariánské Lázně – neziskový sektor
Rybářská společnost Libá – neziskový sektor
Joker o. s. – neziskový sektor
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., 
místní organizace Drmoul – neziskový sektor
Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských 
Lázních – církevní organizace
TJ Jiskra – Sklo Union Hranice – neziskový sektor
Živá studánka o. s. – neziskový sektor

Přípravy Integrované strategie rozvoje území MAS 21 
na období 2014 - 2020

V předchozích číslech našeho zpravodaje jsme Vás průběžně informovali o stavu příprav Integrované strategie rozvoje území MAS 21 na nové 
programové období 2014 – 2020 a ani v tomto čísle tomu není jinak.  
MAS 21 pracuje na tomto dokumentu průběžně od roku 2012. V rámci zpracování strategie bylo v průběhu let 2013 - 2014 uspořádáno několik 
pracovních setkání se zástupci veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací i široké veřejnosti, na kterých byly diskutovány a definovány 
cíle a priority integrované strategie tak, aby byl zajištěn kvalitní rozvoj regionu.   
V letošním roce se nám podařilo na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) získat dotaci od Ministerstva místního 
rozvoje ČR, a to v rámci projektu Operační technická pomoc (OPTP). V rámci projektu OPTP byla na konci srpna zveřejněna k připomínkování 
pracovní verze strategie, jejímiž stěžejními částmi jsou Analytická část hodnotící současnou situaci v regionu a Strategická část, v níž jsou vytyčeny 
mimo jiné cíle a opatření, jimiž bude dosaženo naplnění této strategie. V současné době pracujeme na finalizaci dokumentu.   

Úspěšné projekty zrealizované v rámci Strategického plánu
LEADER pro období 2009 - 2013

V této rubrice Vám, stejně jako v předcházejících číslech, představíme projekty, které byly realizovány v rámci SPL. Tentokrát jsou to další projekty 
ze 4. výzvy, která byla vyhlášena v roce 2011. 

Pořízení zvukové a světelné techniky pro činnost o. s. Karel Ašler
Žadatel:  Karel Ašler

V rámci projektu byla pořízena světelná a zvuková aparatura pro 
využití při práci divadelních souborů, patřících k občanskému 
sdružení Karel Ašler.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                    143 600 Kč
Dotace:                                                             129 240 Kč
Vlastní podíl:                                                       14 360 Kč
Termín realizace:                                                   rok 2012

 -
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Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi
Žadatel:  Obec Velká Hleďsebe

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení tělocvičny a šaten – 
žebřiny, hrazda, šplhací tyče a lana, basketbalové koše, konstrukce 
na volejbal, sítě do oken, lavičky, švédská bedna, tělocvičná koza, 
žíněnky, odrazový můstek, trampolína, gymnastický koberec, stojan 
pro skok vysoký, vybavení pro florbal a házenou, míče, lajnování a 
cvičební značky.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                   542 588 Kč
Dotace:                              409 941 Kč
Vlastní podíl:                          132 647 Kč
Termín realizace:                      rok 2012

 -

Tělocvična ve Velké Hleďsebi

Studie obnovy a využití kulturního dědictví venkova – Areál bývalého zámku v Kopaninách
Žadatel: Václav Hupka

Objekt bývalého zámku v Kopaninách je součástí původního 
panského sídla, které vzniklo na přelomu 15. a 16. století. Objekt je v 
havarijním stavu. V rámci projektu byla zpracována studie, která řeší 
možné využití a obnovu areálu bývalého zámku v Kopaninách tak, 
aby tato kulturní památka mohla být zachráněna a nedošlo k jejímu 
úplnému zničení. Součástí projektu je také specializovaná 
marketingová studie dalšího potencionálního využití v rámci 
regionu Ašsko.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                         350 000 Kč
Dotace:                                        315 000 Kč
Vlastní podíl:                                     35 000 Kč
Termín realizace:                                         rok 2012 – 2013

 -

Vybudování materiálně technického zázemí mladých hasičů v Krásné
Žadatel:  Sbor dobrovolných hasičů Krásná

Realizací projektu bylo pořízeno vybavení pro hasičský sport pro 
mladé hasiče v Krásné – stříkačky, hadice, lana, stejnokroje, přilby, 
výstražné vesty a materiál a vybavení pro vzdělávání a sportovní 
vyžití. 

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                    192 093 Kč
Dotace:                                                              172 883 Kč
Vlastní podíl:                                                        19 210 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -

Rekonstrukce kruhové jízdárny a pořízení vybavení pro jezdecký výcvik
Žadatel:  jezdecký klub Krásná

Výsledkem projektu byla obnova stávající kruhové 
jízdárny, která slouží pro výcvik jezdců, především dětí. 
Současně bylo pořízeno vybavení pro výcvik, zejména 
ochranné a výcvikové pomůcky pro děti. K údržbě 
povrchu jízdárny a k úpravě okolí byl pořízen traktůrek.

Rekapitulace:                    
Celkové výdaje projektu:                     245 079 Kč
Dotace:                                               175 500 Kč
Vlastní podíl:                                         69 579 Kč

 -

po realizacipřed realizací

Rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná
Žadatel:  Obec Krásná

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce 
místní komunikace v části obce Kamenná, úprava 
veřejného prostranství s osazením nového 
mobiliáře.

Rekapitulace:                    
Celkové výdaje projektu:         1 332 978 Kč
Dotace:                                      999 734 Kč
Vlastní podíl:                              333 244 Kč

 -

Upravené veřejné prostranství Obnovená komunikace
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Obnova dětského hřiště u Mateřské školy v Lázních Kynžvartu
Žadatel:  Město Lázně Kynžvart

V rámci projektu bylo obnoveno dětské hřiště. Byly odstraněny 
stávající herní prvky, které neodpovídaly bezpečnostním 
požadavkům a byly pořízeny a instalovány prvky nové včetně laviček.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                          445 110 Kč
Dotace:                                                    336 832 Kč
Vlastní podíl:                                            108 278 Kč
Termín realizace:                                          rok 2012

 -

Dětské hřiště

Místo pro setkávání v přírodě
Žadatel:  Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko STOPA Mariánské Lázně

V rámci projektu bylo pořízeno TEE – PEE a Jurta. Žadatel se aktivně 
podílí na pořádání mnoha akcí pro mládež v regionu. Většina akcí 
probíhá v terénu a v minulosti byl pro tyto účely používán vojenský 
stan, který byl po 20ti letech u konce své životnosti. Pořízením TEE – 
PEE a Jurty, včetně příslušenství se zlepšilo zázemí pro konání akcí. 

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                      75 997 Kč
Dotace:                                                                68 397 Kč
Vlastní podíl:                                                          7 600 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -

Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery – trasa „C“
Žadatel:  Obec Tři Sekery

V rámci projektu byla provedena obnova komunikace ve Třech 
Sekerách.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                 2 092 050 Kč
Dotace:                                                           1 560 427 Kč
Vlastní podíl:                                                      531 623 Kč
Termín realizace:                                         rok 2012 - 2013

 -

Pořízení technického zázemí pro kulturní a spolkovou činnost
Žadatel:  Mariánskolázeňsko

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro zajištění kulturní a 
spolkové činnosti dobrovolného svazku obcí – stany pro venkovní 
použití, lavičky, stoly, stojany pro venkovní prezentace, 
elektrocentrála, výčepní zařízení a ohřívací hrnec.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                    330 600 Kč
Dotace:                                                              249 750 Kč
Vlastní podíl:                                                        80 850 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -

Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 II.
Žadatel:  Obec Dolní Žandov

Projekt řešil obnovu prostor pro vybudování muzea a sociálního 
zařízení. Byla provedena rekonstrukce chodby, sociálního zařízení a 
byly pořízeny stoly a vitríny pro vybudování muzea.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                    243 800 Kč
Dotace:                                                              143 098 Kč
Vlastní podíl:                                                      100 702 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -

Obnova budovy Obecního úřadu Tuřany
Žadatel:  Obec Tuřany V průběhu realizace projektu byla provedena rekonstrukce pergoly, 

která je součástí budovy Obecního úřadu Tuřany. Byly obnoveny 
poškozené a opotřebené části pergoly. Prostory obecního úřadu 
jsou pro konání větších akcí stísněné a pergola, která umožňuje 
rozšíření užitného prostoru OÚ, je ve velké míře využívána.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                      59 439 Kč
Dotace:                                                                53 495 Kč
Vlastní podíl:                                                          5 944 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -

po realizacipřed realizací

Rekonstrukce obecního úřadu v Dolním Žandově
Žadatel:  Obec Dolní Žandov

Projekt řešil obnovu budovy obecního úřadu. V rámci projektu byla 
vyměněna dlažba ve vstupní chodbě přízemí budovy a bylo obnoveno 
stávající sociální zařízení.  

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                       246 385 Kč
Dotace:                                                                 162 900 Kč
Vlastní podíl:                                                           83 485 Kč
Termín realizace:                                                       rok 2012

 -

Obnovené prostory OÚ

Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti
Žadatel:  Mariánskolázeňsko, o. p. s.

Výsledkem projektu je pořízení vybavení technického zázemí pro 
zajištění konání komunitních akcí, pořádaných žadatelem – 
notebook s příslušenstvím, diaprojektor s projekčním plátnem, 
fotoaparát, tiskárna.

R e k a p i t u l a c e :                     
Celkové výdaje projektu:                                    195 000 Kč
Dotace:                                                              154 800 Kč
Vlastní podíl:                                                        40 200 Kč
Termín realizace:                                                    rok 2012

 -
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I v zimním období má návštěva našeho kraje své kouzlo, a proto Vám přinášíme pozvánku na povánoční turistický výlet. 

Spolek Život na Dyleň Vás srdečně zve na již třetí ročník Paličské dvacítky. 

Kdy: Sobota 27. 12. 2014 od 10:00 Kde: Lipová u Chebu

Bližší informace se dozvíte na  nebo na www.facebook.com/zivotnadylen www.zivotnadylen.cz
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