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1. Úvod 

1.1 Název MAS 

MAS 21, o. p. s. 

IČ: 264 08 309 

Sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe 

Kancelář: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 

www: www.mas21.cz 

1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF 

Dohoda o poskytnutí dotace mezi Státním zemědělským fondem a MAS byla podepsána dne 27. 8. 

2009. 

1.3 Základní údaje 

MAS 21, o. p. s. (dále jen MAS 21) byla založena zakládací smlouvou dne 15. 12. 2005 a byla zapsána 

do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni oddíl O, vložka č. 

96.  

V roce 2011 byla Zakládací smlouva uvedena do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších úprav (znění 

účinné ke dni 1. 1. 2011), dále jen Zákon, a to Dohodou o změně zakládací smlouvy (MAS 21 - 

ZAKL/2011/1) platnou a účinnou od 18. 3. 2011. Současně byl upraven Statut Společnosti tak, aby byl 

v souladu se Zákonem.  

V září 2014 byl správní radou vydán a schválen nový Statut Společnosti, kterým došlo k úpravě 

vnitřního organizačního uspořádání Společnosti. Byla zřízena organizační složka Společnosti, ve které 

působí místní partnerství pod názvem MAS 21. V červnu 2015 došlo k aktualizaci Statutu Společnosti. 

Území MAS 21 leží v okrese Cheb v Karlovarském kraji, na hranicích se Spolkovou republikou 

Německo a tvoří ho správní území 35 obcí. Územní působnost MAS 21 se od založení rozšířila o obec 

Zádub – Závišín (v roce 2012) a město Františkovy Lázně (v roce 2014). Realizace SPL neprobíhala na 

území města Františkovy Lázně, proto není zahrnuto do následujícího textu, ani analýzy. V tabulce 1 

jsou porovnány údaje uvedené ve Strategickém plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (schválen 23. 

10. 2008) se stavem k 31. 12. 2014. Na území města Františkovy Lázně neprobíhala realizace SPL, 

proto nejsou Františkovy Lázně zahrnuty do následující analýzy.  
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Tabulka 1: Základní údaje o MAS 21 o. p. s. 

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL       
** údaje vztažené k SPL 2007 – 2013 

 

Z celkového počtu partnerů 29 je 9 z veřejného sektoru (4 mikroregiony, 1 muzeum a 4 samostatné 

obce), 12 neziskových organizací, 4 podnikatelské subjekty a 4 zemědělské podnikatelské subjekty. 

 

 

Mezi roky 2009 a 2015 ukončili svou účast v MAS 21, o. p. s. 4 partneři (Sdružení obcí a firem – 

Chebská pánev, ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a. s. a SPORT SERVIS ML, s.r.o., ZO ČSOP Kladská), přistoupilo 

16 partnerů převážně z neveřejného sektoru (Příloha 1). 

 

 

 Původní stav* Stav k 31. 12. 2014 ** 

Počet obcí  33 34 

Počet obyvatel 50 768 50 388 

Rozloha MAS (km2) 733,77 740,18 

Počet partnerů celkem 17 29 

veřejný sektor 7 9 

neveřejný sektor 10 20 

Graf 1: Struktura partnerů MAS k 31. 12. 2014 
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2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1 Složení SPL 

Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) se opírá o strategické dokumenty, ve kterých 

je zahrnuto území MAS 21 nebo jeho části. Jedná se o dokumenty vytvořené za účasti aktivní 

veřejnosti a odborných garantů. Všechny podkladové dokumenty byly veřejně projednány. Jedná se 

především o následující strategie: 

• Integrovaná rozvojová strategie venkovských regionů Chebska 

• Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje – oblast kolem silnice I/21 

• Strategie rozvoje mikroregionu Ašsko 

• Strategická studie rozvoje mikroregionu Chebská pánev 

• Strategická studie rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko 

2.1.1 Přehled cílů 

V SPL není přímo uvedený strategický cíl, jsou pouze definovány problémové okruhy, jejichž řešení 

bylo považováno za prioritní. Hlavním cílem, který nepřímo vyplývá ze SPL, je podporovat vytvoření 

udržitelných ekonomických aktivit jako jednoho z nástrojů pro vytvoření vztahu obyvatel 

k venkovskému prostoru. 

Problémové okruhy MAS 21 uvedené v SPL (verze k 23. 10. 2008) 

• jedná se o v minulosti státem záměrně zdevastované příhraniční území, jehož rozvoj (až na 

výjimky) nebyl podporován; důsledkem toho je nízká vybavenost sídel základní technickou 

infrastrukturou a službami; neatraktivnost a zanedbanost sídel je jednou z příčin vylidňování 

venkovského území (trvalé obyvatelstvo) a koncentrace ekonomických aktivit do větších měst 

a „střediskových“ obcí, 

•  malá různorodost venkovské ekonomiky, 

• území je poznamenáno nedostatečnou historickou vazbou obyvatelstva k sídlům a krajině, 

chybí tradice (fenomén Sudet), 

• přírodní bohatství a kulturní dědictví území není doceněno a využito k udržitelným 

ekonomickým aktivitám ani jako nástroj pro vytvoření vztahu obyvatel k venkovskému 

prostoru. 

Cíle vycházející z problémových okruhů: 

• Atraktivní a dostupná obec. 

• Ekonomicky pestrý venkov (diverzifikace venkovské ekonomiky, modernizace zemědělské 

venkovské ekonomiky). 

• Podpora venkovského cestovního ruchu. 

V rámci aktualizace SPL v roce 2011 byly přidány nové Fiche a cíle strategie se tak rozšířily o: 

• Aktivní venkov 
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2.1.2 Přehled priorit 

V SPL nejsou uvedeny priority, pouze předpokládané dopady realizace SPL, ze kterých lze priority 

odvodit. 

Předpokládané dopady realizace SPL uvedené v SPL (verze k 23. 10. 2008): 

• Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další 

rozvoj venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, 

občanskou vybaveností, službami a podnikatelskými provozy. 

• Diverzifikace činností nezemědělské povahy pomůže snížit ekonomickou závislost místního 

hospodářství na podnikání v zemědělství, nastartuje konkrétní formy spolupráce podnikatelů 

se subjekty veřejné správy a nestátními neziskovými organizacemi. 

• Modernizace zemědělských podniků přispěje ke stabilitě venkovského prostoru při podpoře 

zaměstnanosti. 

V rámci aktualizace vycházející ze střednědobé evaluace byly doplněny následující dopady (k 19. 10. 

2011): 

• Zkvalitnění občanského vybavení a služeb přispěje k rozvoji volnočasových aktivit místních 

obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů. 

• Obnovené kulturní dědictví venkova. 

2.1.3 Přehled Fichí 

Fiche č. 1 

Název: Atraktivní a dostupná obec 

Hlavní opatření: 

III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic 

záměr: a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí  
            b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 

Příjemci dotace 

- obce a příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, 
- nestátní neziskové organizace, 
- zájmová sdružení právnických osob, 
- církve a jejich organizace. 

Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč 

Výše dotace: 90 % 

Zaměření podpory: 

- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) 
budov a ploch – případně nová výstavba související 
s vodohospodářskou infrastrukturou včetně řešení dopravní 
infrastruktury a úpravou veřejných prostranství, 

- nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení,  
- hardware a software v souvislosti s projektem, 
- nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace 19. 10. 2011; 26. 11. 2012 
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Fiche č. 2 

Název: Pestrý venkov 

Hlavní opatření: 

III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

záměr: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy 

            d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

Vedlejší opatření: I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků 

Příjemci dotace 

- Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě min. 
2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. O zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Způsobilé výdaje: 200 000 – 2 000 000 Kč 

Výše dotace: 40 % (50 %, 60 %) podle zařazení žadatele dle velikosti podniku 

Zaměření podpory: 

- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny 
určené pro nezemědělskou činnost, 

- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci 
do nezemědělských činností, 

- propagaci a marketing, 
- výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na 

výrobu tvarovaných biopaliv, 
- nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem, 
- investice do zařízení pro chov zvířat, skladů pro zemědělské 

produkty, zemědělské techniky a strojního vybavení, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace 9. 3. 2011; 26. 11. 2012 

 

Fiche č. 3 

Název: Venkovský cestovní ruch 

Hlavní opatření: III. 1. 3. 2. Ubytování, sport 

Příjemci dotace 

- zemědělský podnikatel, 
- obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, 
- nestátní neziskové organizace, 
- zájmová sdružení právnických osob, 
- nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti 

cestovního ruchu. 
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč 

Výše dotace: 40 % (50 %, 60 %) podle zařazení žadatele dle velikosti podniku 

Zaměření 

podpory: 

- stavba, modernizace, rekonstrukce nebo přestavba malokapacitního 
ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, 
sportovních zařízení, 

- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení 
- nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb, 
- nákup nezbytné výpočetní techniky, 
- propagace a marketing, 
- nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace: 9. 3. 2011; 26. 11. 2012 
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Fiche č. 4 

Název: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Hlavní opatření: III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

Vedlejší opatření: 
III. 1. 3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další 
tematické stezky 

Příjemci dotace 

- obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, 
- nestátní neziskové organizace, 
- zájmová sdružení právnických osob, 
- církve a jejich organizace, 
- fyzické a právnické osoby podnikající. 

Způsobilé výdaje: 50 000 – 1 500 000 Kč 

Výše dotace: 90 % 

Zaměření podpory: 

- zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, 
- zpracování programů regenerace památkově chráněných území, 
- zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově, 
- publikační činnost a propagace projektu, 
- stavební obnova a revitalizace památkových budov a kulturních 

objektů a prvků, 
- revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i 

solitérních dřevin, 
- zajištění historických průzkumů, 
- realizace výstavních expozic a muzeí, 
- tvorba, obnova a rozšíření tras a stezek, 
- výsadba doprovodné zeleně, 
- rekonstrukce a nová výstavba rozhleden, 
- nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace: 19. 10. 2011; 26. 11. 2012 

 

Fiche č. 5 

Název: Aktivní venkov I 

Hlavní opatření: III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby 

Příjemci dotace 
- obce a svazky obcí, 
- nestátní neziskové organizace, 
- zájmová sdružení právnických osob. 

Způsobilé výdaje: 20 000 – 2 000 000 Kč 

Výše dotace: 90 % 

Zaměření podpory: 

- občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o 
děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit, 

- občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami, 
- občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, 

informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských 
zbrojnic a zvířecích útulků, 

- prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta, 
- nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace: 26. 11. 2012 
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Fiche č. 6 

Název: Aktivní venkov II 

Hlavní opatření: III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby 

Příjemci dotace 
- nestátní neziskové organizace, 
- církve a jejich organizace, 
- příspěvkové organizace zřízené obcí. 

Způsobilé výdaje: 20 000 – 200 000 Kč 

Výše dotace: 
90 %; 40 % (50 %, 60 %) podle režimu podpory a zařazení žadatele dle 
velikosti podniku 

Zaměření podpory: 

- občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o 
děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit, 

- občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami, 
- občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, 

informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských 
zbrojnic a zvířecích útulků, 

- prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta, 
- nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, 
- technická dokumentace. 

Aktualizace: 26. 11. 2012; 10. 12. 2013 

 

2.1.4 Přehled aktualizací SPL 

SPL byl aktualizovaný 6x za celé programové období. Změny byly nejčastěji provedeny v souvislosti se 

změnou personálního obsazení v jednotlivých orgánech MAS 21, se změnou na postu manažera SPL 

nebo ředitele společnosti, se změnou administrativních postupů či se změnou Fichí. Dvakrát za 

období bylo v souvislosti s přípravou na novou Výzvu MAS podáno Hlášení o změnách, které změnilo 

Fiche, ale neovlivnilo znění SPL. 

1. Změna SPL k 9. 4. 2010 

- personální změny v orgánech MAS, 

- změna názvů partnerů, 

- úprava interních předpisů po Výzvě1. 

2. Hlášení o změnách k 9. 3. 2011 

Na základě Hlášení o změnách nedošlo ke změně SPL, pouze k úpravě formulářů 2 Fichí. 

- Úprava Fiche 2 „Pestrý venkov“ 
- snížení minimální částky způsobilých výdajů z 500 000 Kč na 200 000 Kč z důvodů 

rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty, 
- rozšíření o záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

z důvodů rozšíření možnosti diverzifikace, 
- úprava a rozšíření preferenčních kritérií (podpora projektů zaměřených na rozšíření 

stávající malé různorodosti venkovské ekonomiky, na využívání místních zdrojů a na 
rozvoj regionu celkově), 

- úprava a rozšíření kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby byly sledovány 
konkrétní ukazatele s ohledem na přínos Fiche pro rozvoj území MAS 21, 

- upraven postup při shodném počtu bodů. 
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- Úprava Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ 

- rozšířena nabídka příjemců dotace dle možností nové metodiky (z důvodu využití 

rozšířených možností rozvoje cestovního ruchu v regionu), 

- úprava preferenčních kritérií (podpora projektů zaměřených na rozvoj cestovního 

ruchu v regionu), 

- úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL, 

- upraven postup při shodném počtu bodů. 

3. Změna SPL k 19. 10. 2011 

Významná změna SPL byla provedena na základě výsledků střednědobého hodnocení SPL a na 

základě rozšíření počtu Fichí. 

- aktualizace interních procesů MAS podle současného stavu a nové metodiky (kontrola 

činnosti MAS, archivace, monitoring projektů, realizace SPL), 

- aktualizace postupu při administraci a kontrole projektů dle současné praxe a nové metodiky 

(registrace, výběr a hodnocení projektů), 

- aktualizace finančních zdrojů, 

- úprava způsobu poskytování informací o MAS, 

- rozšíření pojmu inovace, 

- změna monitorovacích indikátorů v SPL (viz. 3.3 Monitorovací indikátory), 

- Úprava Fiche 1 „Atraktivní a dostupná obec“ 

- úpravy se změnou metodiky – úprava režimů podpory, atd. 
- snížení minimální částka způsobilých výdajů z 500 000 Kč na 50 000 Kč z důvodů 

rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty, 
- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů, 

- úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL. 

- Úprava Fiche 4 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“ 

- úpravy v souvislosti se změnou metodiky -  vedlejší opatření přejmenováno na 

III.1.3.1 „Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky“, 

úprava režimů podpory, atd. 

- rozšíření příjemců dotace -  fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů, 

- úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL. 

- Nová Fiche 5 „Aktivní venkov I“ 

- Nová Fiche 6 „Aktivní venkov II“ 

4. Změna SPL k 15. 12. 2011 

- Personální změny v orgánech MAS, 

- Jmenování nového statutárního zástupce. 

5. Hlášení o změnách k 26. 11. 2012 
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Na základě Hlášení o změnách nedošlo ke změně SPL, pouze k úpravě formulářů všech Fichí před 

vyhlášením 5. Výzvy. 

- Úprava Fiche 1 „Atraktivní a dostupná obec“ 

- úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace 

(příspěvkové organizace zřízené obcí), 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

- Úprava Fiche 2 „Pestrý venkov“ 
- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

- Úprava Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ 

- úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace 

(příspěvkové organizace zřízené obcí), 

- snížení minimální částky způsobilých výdajů z 100 000 Kč na 50 000 Kč z důvodů 
rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty, 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

- Úprava Fiche 4 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“ 

- úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace 

(příspěvkové organizace zřízené obcí), 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

- Úprava Fiche 5 „Aktivní venkov I“ 
- úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. změna kritérií přijatelnosti, dalších 

podmínek, 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

- Úprava Fiche 6 „Aktivní venkov II“ 
- úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace 

(příspěvkové organizace zřízené obcí), změna kritérií přijatelnosti, dalších podmínek, 

- úprava preferenčních kritérií stanovených MAS, 

- změna postupu při shodném počtu bodů. 

6. Změna SPL k 24. 5. 2013 

- jmenování nového statutárního zástupce, 

- změny v Seznamu partnerů a zaměstnanců MAS. 

7. Změna SPL k 5. 12. 2013 

- úprava procesu výběru projektů dle praxe a metodiky, 

- oprava údajů o lidských zdrojích MAS (souvislost se změnou z 24. 5. 2013). 

8. Hlášení o změnách k 10. 12. 2013 

- úprava Fiche 6 „Aktivní venkov II“ 

- úprava režimů podpory. 
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2.2 Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet dle Fichí 

Tabulka 2: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2 

  

% z rozpočtu 
(dle platného 

SPL) 

 % z 
rozpočtu 

(stav k 30. 6. 
2015)  

 Podané žádosti 
na MAS  

 Schválené 
žádosti SZIF  

 Proplacené 
projekty  

 ks   Kč (v tis.)   ks   Kč (v tis.)   ks   Kč (v tis.)  

 Fiche 1  20 27 20 16 706 9 7 408 9 6 574 

 Fiche 2  10 - 4 3 595 2 1 873 0* 0 

 Fiche 3  25 18 7 7 735 6 6 735 4** 4 432 

 Fiche 4  15 25 19 11 334 15 6 666 14 5 993 

 Fiche 5  20 18 27 8 079 12 5 002 11*** 4 415 

 Fiche 6  10 12 32 4 019 21 2 872 21 2 789  

 Celkem  100 100 109 51 468 65 30 556 59 24 203 

Pozn:  * Ing. Petr Potůček – Opravárenská dílna zemědělské techniky 
 ** Alexandra Vašková – Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8 Pomezí n. Ohří 

*** Obec Krásná – Pořízení školního autobusu 

K 30. 6. 2015  byly v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“, Programu rozvoje 

venkova České republiky na období 2007- 2013, podány Žádosti o proplacení výdajů (ŽoP) všech 

schválených projektů. Celkem bylo k danému datu proplaceno 59 projektů v celkové výši 24 202 854,- 

Kč. 

K 30. 6. 2015 nebyly proplaceny 3 projekty, 2 projekty z 5. Výzvy a 1 projekt ze 6. Výzvy MAS. Pokud 

budou uvedené ŽoP proplaceny dle požadavků, navýší se celková částka dotace o 2 217 678,- Kč. 

V takovém případě bude výše finančních prostředků, které MAS mezi roky 2009 a 2015 přinesla do 

spravovaného území v rámci opatření IV.1.2 PRV, 26 420 532,- Kč.  

Tabulka 3: Přehled neproplacených Žádosti o proplacení výdajů k 30. 6. 2015 

Výzva 
MAS 

Kolo 
PRV 

Název příjemce 
dotace 

Název projektu 
Termín 
podání 
ŽoP 

Dotace 
(Kč) 

5. 18. Ing. Petr Potůček Opravárenská dílna zemědělské techniky 25. 5. 2015 799 995 

5. 18. Alexandra Vašková 
Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 
8, Pomezí nad Ohří 

29. 6. 2015 982 183 

6. 20. Obec Krásná Pořízení školního autobusu 11. 5. 2015 435 500 

 

V roce 2011 byly přidány dvě Fiche a aktualizováno rozvržení finančních prostředků mezi Fichemi do 

roku 2013. K 30. 6. 2015 nebyl finanční plán naplněn ve Fichi 2, 3 a 5.  

Ve Fichi 2 „Pestrý venkov“ byly za celé období na MAS přijaty 4 Žádosti o dotaci, SZIF schválil 2 a 

proplacen bude pravděpodobně pouze jeden zrealizovaný projekt (Ing. Petr Potůček). V rámci Výzvy 

č. 3 byly na MAS podány 3 projekty do Fiche 2. Projekt žadatele E-PLACE.CZ Limited s názvem 

„Peletovací lis s rozdružovačem“ byl vyřazen v rámci kontroly na MAS, ještě před zasedáním 

výběrové komise. Projekt s názvem „Moštárna“ žadatele Zemědělské družstvo Křižovatka byl 

ukončen SZIF v rámci administrativní kontroly. Projekt s názvem „Modernizace výrobního zařízení ve 

stávajících objektu – výrobna tvarovaných biopaliv“ byl na žádost příjemce Václava Jedličky ukončen 

před podáním žádosti o proplacení na jeho vlastní žádost.  
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Graf 2: Porovnání plánovaného a skutečného rozložení finančních prostředků mezi Fichemi k 30. 6. 
2015 

 
 

V rámci Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ bylo na MAS podáno 7 Žádostí o dotaci a úspěšně 

zrealizovány a proplaceny byly 4. Ve Výzvě č. 3 byl schválen k financování projekt žadatele Terezie 

Kletečkové s názvem „Rekonstrukce objektu na malokapacitní zařízení a zařízení půjčovny 

sportovních potřeb“. Projekt byl ukončen na žádost příjemce dotace před podáním Žádosti o 

proplacení. V 5. Výzvě získal projekt  názvem „KARTARÉNA YPSILONKA – prodloužení trati“ nejnižší 

počet bodů při hodnocení výběrovou komisí. Žadatel nebyl ochoten ponížit výši dotace tak, aby byla 

vyčerpána finanční alokace na Fichi 3, Žádost o dotaci žadatele KARTARÉNA s.r.o. nebyla doporučena 

k podpoře, tzn. nebyla předána na SZIF. U projektu paní Alexandry Vaškové, která podala projekt v 

5. Výzvě MAS, probíhá kontrola Žádosti o proplacení. 

2.3 Alokace 

Mezi roky 2009 a 2013 bylo pro MAS 21, o. p. s. alokováno 32 313 570 Kč, z toho se na provoz 

kanceláře a související výdaje využilo 17, 62 % finančních prostředků (5 695 052,- Kč). Provoz 

kanceláře byl z prostředků PRV hrazen i v roce 2014, kdy proběhla poslední Výzva. K 30. 6. 2015 

bylo v rámci opatření IV.1.2 do území MAS 21 rozděleno 24 202 854,- Kč. Největší částka byla 

rozdělena v roce 2012 v rámci 4. Výzvy MAS.   
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Tabulka 4: Přehled čerpání alokace IV.1.2 k 30. 6. 2015 

  
Celková alokace 

(Kč) Alokace IV.1.2 (Kč) 
Zazávazkováno 

IV.1.2 (Kč) 
Proplaceno IV.1.2 

(Kč) 

2009         5 543 227             4 884 717             3 693 027             3 605 390     

2010         5 683 291             4 862 248             3 939 492             3 527 010     

2011         5 530 433             4 426 257             4 672 505             2 397 685     

2012         7 614 226             6 091 381             8 263 771             7 756 831     

2013         7 942 393             6 353 915             7 731 885             5 430 409*     

2014  -   -          1 948 993             1 485 529*     

celkem       32 313 570           26 618 518           30 249 673           24 202 854     
Pozn. * Do 30. 6. 2015 nebyly proplaceny všechny projekty. 

Pokud by byly proplaceny všechny podané Žádosti o proplacení, celková částka za opatření IV.1.2 by 

byla 26 420 532,- Kč (81,76 % alokace pro MAS 21). Částka, kterou se nepodařilo využít, je 197 986,- 

Kč (0,61 % alokace pro MAS 21). 

Rozdíl mezi částkou finančních prostředků zazávazkovaných a skutečně proplacených je způsoben 

především odstoupením 2 velkých projektů před podáním Žádosti o proplacení (Terezie Kletečková - 

Rekonstrukce objektu na malokapacitní ubytovací zařízení a zařízení půjčovny sportovních potřeb, 

požadovaná dotace 1 200 000,- Kč; Václav Jedlička – Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím 

objektu – výrobna tvarovaných biopaliv, požadovaná dotace 1 073 226,- Kč) a znovupoužitím 

nevyčerpaných finančních prostředků z proplacených Žádostí o proplacení. 

2.4 Výzvy 

Mezi roky 2009 a 2014 vyhlásila MAS 21 celkem 6 Výzev, v každém roce realizace jednu.  

Tabulka 5: Přehled Výzev MAS 21 a vyhlášených Fichí 

 

Celkem bylo na MAS přijato 109 Žádostí o dotaci, ke kontrole na SZIF jich bylo předáno 70. V průběhu 

administrativní kontroly podaných projektových záměrů byly na MAS ukončeny dva projekty. 

Výběrová komise nevybrala 35 projektů, a to především z důvodu nízké finanční alokace na danou 

Fichi v rámci Výzvy. Tři projekty byly ukončeny v rámci administrativní kontroly na SZIFu a dva 

projekty nebyly SZIF schváleny k podpoře. Přehled všech Žádostí o dotaci podaných na MAS je 

uveden v příloze 2. 

 

  
Kolo 
PRV 

Vyhlášení Příjem ŽoD 
Fiche 

1 2 3 4 5 6 

1. Výzva 8. 1. 9. 2009 29. - 30. 9. 2009     x x X  x 
 

  

2. Výzva 10. 30. 3. 2010 21. 5. 2010 x x x x 
 

  

3. Výzva 13. 26. 4. 2011 23. 5. 2011 
 

x x 
  

  

4. Výzva 15. 14. 12. 2011 31. 1. - 1. 2. 2012 x x  x x x  x 

5. Výzva 18. 27. 12. 2012 1. 2. - 5. 2. 2013 x  x  x  x x x 

6. Výzva 20. 8. 1. 2014 10. 2.- 12. 2. 2014       
 

x x 
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Výzva č. 1  

V rámci 1. Výzvy byl projekt Města Luby na výstavbu parkoviště u zdravotního střediska vyloučen na 

MAS z administrativních důvodů – opravená žádost o dotaci nebyla doručena na MAS v předepsaném 

termínu. Projekt Mariánskolázeňska na vypracování studie o kulturním dědictví byl vyloučen SZIF při 

administrativní kontrole – nebyla předložena povinná příloha. Zbývajících 6 žádostí bylo schváleno ke 

spolufinancování. Realizace byla úspěšně ukončena u všech 6 projektů.  

Výzva č. 2  

V této výzvě bylo předloženo k registraci na RO SZIF všech 10 podaných žádostí o dotaci, z toho 9 

žádostí vybraných a 1 náhradní. Všechny vybrané žádosti byly schváleny ke spolufinancování. 

V průběhu měsíce prosince 2010, před podepsáním Dohody o poskytnutí dotace, byla ukončena 

administrace projektu na obnovu hřbitova v Trstěnicích z důvodů rozhodnutí zastupitelstva obce o 

nepodepsání Dohody o poskytnutí dotace. Zbývajících 8 schválených žadatelů podepsalo Dohody o 

poskytnutí dotace na RO SZIF v Ústí nad Labem a úspěšně svůj záměr zrealizovalo. 

Výzva č. 3 

V rámci 3. Výzvy, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 2 a č. 3 bylo podáno na MAS 6 Žádostí o 

dotaci. V rámci administrativní kontroly byla vyloučena žádost na pořízení paletovacího lisu 

s rozdružovačem žadatele E-PLACE.CZ a zbývajících 5 bylo hodnoceno výběrovou komisí a následně 

doporučeno ke spolufinancování. V rámci administrativní kontroly na SZIF byly vyloučen projekt 

Zemědělského družstva Křižovatka na pořízení Moštárny a krmného, řezacího a míchacího stroje. 

Zbývající žadatelé podepsali Dohody o poskytnutí dotace. Dne 3. 9. 2012 byla na vlastní žádost 

žadatele ukončena administrace Žádosti o dotaci žadatele Terezie Kletečkové. Dne 23. 10. 2013 byla 

na vlastní žádost žadatele ukončena administrace projektu žadatele Václava Jedlička. Oba projekty 

byly ve fázi před podáním Žádosti o proplacení. 

Výzva č. 4 

Ve 4. Výzvě MAS 21 bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 26 Žádostí o dotaci. 

Dva žadatelé (Obec Valy a Obec Křižovatka) v průběhu administrace na MAS odstoupili. Výběrovou 

komisí tedy bylo hodnoceno 24 žádostí a 17 z nich bylo vybráno ke spolufinancování.  Všichni 

žadatele zrealizovali své záměry a byla jim proplacena dotace, dle požadavků uvedených v Žádosti o 

proplacení. 

Výzva č. 5 

Ve výzvě č. 5. bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 34 Žádostí o dotaci. 

Výběrovou komisí bylo hodnoceno všech 34 žádostí o dotaci a 21 bylo doporučeno ke 

spolufinancování. Projekt na obnovu vybavení ve školní zahradě v Drmoulu byla vyloučena na SZIF 

v průběhu administrativní kontroly SZIF. Projekt Obce Hazlov s názvem „Studie obnovy Horní 

hospody a zámeckého parku“ nebyla SZIF schválena k podpoře. V současné době jsou všechny 

projekty zrealizovány a 19 má již proplacenou dotaci. 

Na výzvu SZIF byly přebodovány některé žádosti o dotaci ve Fichi č. 6, z důvodu chybného bodování 

za preferenční kritérium „Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité (volné) prostory“. 
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Nové jednání výběrové komise proběhlo dne 28. 5. 2013. Seznam doporučených žádostí se nezměnil, 

pouze bylo změněno pořadí projektů v rámci Fiche č. 6. 

Výzva č. 6 

Ve výzvě č. 6, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 5 a č. 6 bylo podáno na MAS 25 Žádostí o dotaci. 

Výběrovou komisí bylo hodnoceno všech 25 žádostí o dotaci a 10 z nich bylo vybráno ke 

spolufinancování. Všechny projekty byly zrealizovány, 9 je již proplaceno. 
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3. Metodický přístup 

3.1 Pracovní tým 

Evaluační zpráva byla vypracována smíšeným typem evaluace z hlediska zpracovatele. Pracovníci 

MAS pod dohledem externího konzultanta (Centrum pro komunitní práci) hodnotili naplňování 

Strategického plánu LEADER v letech 2009 – 2014. 

Interní zpracovatelé: 

Ing. Jana Klusáková – manažerka MAS 

Ing. Karolína Slabejová – manažerka MAS 

Ing. Mgr. Olga Blašková – manažerka MAS 

 

Externí konzultant: 

Centrum pro komunitní práci – západní Čechy (Mgr. Tomáš Svoboda) 

Americká 29 

301 38 Plzeň 

IČ: 69461091 

V průběhu realizace nedošlo ke změně v pracovním týmu. 

3.2 Zdroje údajů 

Jako podklad pro vyhodnocení hodnotících otázek byla využita evidence dat o žadatelích/příjemcích 

vedená MAS, dotazníkové šetření, konzultace a rozhovory s potencionálními žadateli a s příjemci 

dotace a výsledky monitoringu projektů. 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření v rámci evaluace SPL bylo provedeno mezi žadateli, členy a partnery MAS. 

Dotazník byl rozeslán na členy a partnery a vyvěšen na internetových stránkách www.mas21.cz. 

Konzultace a rozhovory 

Během konzultací a neformálních rozhovorů s žadateli, členy, partnery a dalšími aktéry venkova byly 

získány důležité informace o spokojenosti s činností naší místní akční skupiny a návrhy na zlepšení 

naší činnosti. 

Výsledky monitoringu projektů 

MAS 21 provádí monitoring projektů v průběhu i po realizaci záměru. V době udržitelnosti proběhla 

vždy alespoň jedna návštěva, kdy se provádí kontrola naplnění monitorovacích kritérií a stav 

projektu. Z návštěvy na místě pracovník MAS pořídí zápis a fotodokumentaci, vše zašle příjemci a 

založí do složky projektu. Z diskuze s příjemci často vyplynuly návrhy, jak zkvalitnit vzájemnou 

komunikaci a tím i činnost MAS. 
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Evidence MAS 

Pracovníci MAS zaznamenávají průběh (významné události) projektu od podání na MAS do konce 

doby udržitelnosti do excelovské tabulky. Vznikla tak přehledná evidence podaných a především 

podpořených projektů MAS 21, o. p. s.. 

Výsledky průběžného hodnocení SPL 

MAS monitorovala průběh každé Výzvy od termínu vyhlášení Výzvy do proplacení posledního 

projektu. Byl sledován nejen počet a struktura projektů zaregistrovaných na MAS, ale i činnost a 

aktivita pracovníků MAS. Po podpisu poslední Dohody o poskytnutí dotace byla vždy vytvořena 

zpráva Hodnocení SPL, kde byl shrnut průběh administrace projektů za všechny Výzvy. 

3.3 Monitorovací indikátory 

Tabulka 6: Přehled naplňování monitorovacích indikátorů 2011 - 2013 (2015) 

Monitorovací indikátor 

Plánovaná hodnota dle 
platného SPL Dosažená 

hodnota k 
30. 6. 2015 

% 
dosažení 

cílové 
hodnoty 2011 2012 2013 celkem 

1 
Podpořené projekty v rámci SPL 
(počet) 

4 10 10 24 48 200 

2 
Zrekonstruované nebo nové 
komunikace III. a IV. třídy a veřejně 
přístupné účelové komunikace (km) 

0 1 1 2 1,48 74 

3 
Obnovené nebo nově vytvořené 
veřejné prostranství (m2) 

0 250 250 500 3 481 696 

4 
Zrekonstruovaná nebo vybudovaná 
vodohospodářská infrastruktura 
(počet) 

0 1 1 2 0 0 

5 
Pořízené technologie (technologie – 
výrobní postup, technické zařízení), 
(počet) 

1 1 1 3 1 33,3 

6 
Zrekonstruované/nově vzniklé 
objekty (počet) 

4 4 4 12 17 141 

7 
Zavedení nových produktů nebo 
služeb (počet) 

2 2 2 6 30 500 

8 Nová ubytovací lůžka (počet) 11 5 5 21 22 105 

9 
Obnovené nebo zhodnocené kulturní 
dědictví (počet) 

0 2 2 4 4 100 

10 
Vytvořené/obnovené/rozšířené 
tematické stezky (km) 

0 1 1 2 0 0 

Ve sledovaném období došlo k radikální změně monitorovacích indikátorů. V původní verzi SPL bylo 

navrženo 7 monitorovacích indikátorů a jejich hodnot ke konci roku 2010. Zhodnocení původních 

monitorovacích indikátorů bylo provedeno v rámci střednědobého hodnocení SPL k 30. 6. 2011. 
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Tabulka 7: Hodnocení monitorovacích indikátorů mezi roky 2009 a 2010 

Monitorovací indikátor Fiche č. 

Plánovaná 
hodnota dle 
původního, 

platného  
SPL 

Stav 
plnění 

k 31. 12. 
2010* 

% dosažení 
cílové 

hodnoty 

MI 1 
Počet podpořených projektů 
v rámci SPL 

1, 2, 3, 4 14 14 100 

MI 2 Počet podpořených projektů na 
dopravní a technickou 
infrastrukturu a zlepšení vzhledu 
obcí 

1 6 4 67 

MI 3 
Počet rekonstruovaných objektů 1 4 2 50 

MI 4 
Počet podpořených subjektů 
podnikajících v zemědělství 

2, 3 3 1 34 

MI 5 Počet podpořených projektů 
v oblasti venkovského cestovního 
ruchu 

3 3 1 34 

MI 6 Délka nově vytvořených pěších a 
lyžařských tras, vinařských stezek a 
hippostezek 

4 5 km 0 0 

MI 7 
Počet obnovených památek 4 2 9 450 

Zdroj: Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30.6.2011) 
 

V rámci aktualizace SPL po střednědobém hodnocení byly nastaveny nové monitorovací indikátory a 

jejich plánované plnění do roku 2013 po jednotlivých letech. Porovnání plánu a skutečně dosaženého 

stavu je uveden v tabulce 6.  

Hodnoty první sady monitorovacích indikátorů byly stanoveny za předpokladu, že přiznaná roční 

finanční alokace bude cca 18 000 000 Kč. Ve většině monitorovacích indikátorů byly plánované 

hodnoty nadhodnoceny, a proto nebylo plánované hodnoty dosaženo. Ve druhé sadě monitorovacích 

indikátorů došlo k podhodnocení realizace SPL v 5 z 10 monitorovacích indikátorů. V monitorovacím 

indikátoru 4 „Zrekonstruovaná nebo vybudovaná vodohospodářská infrastruktura“ a 10 

„Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky“ nebyl realizován ani jeden projekt. Naopak 

monitorovací indikátory 8 „Nová ubytovací lůžka“ a 9 „Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví“ 

se podařilo pomocí zrealizovaných projektů naplnit téměř přesně. 

Indikátory, které nebyly naplněny, se převážně vážou k finančně náročnějším investicím, pro něž není 

metoda LEADER vhodný zdroj. Žadatelé řešili projekty přímo prostřednictvím PRV (mimo LEADER, či 

z jiných dotačních zdrojů). Z uvedeného vyplývá, že za MAS 21 není možné pomocí monitorovacích 

indikátorů SPL vysledovat naplnění plánovaného stavu území.  

3.4 Hodnotící otázky 

3.4.1 Povinné hodnotící otázky 

A. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci? 
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a. Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst? 

b. Jak napomohla podpora k diverzifikaci činnosti místních zemědělců? 

B. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? 

a. Jak napomohla podpora ke zkvalitnění života obyvatel v sídlech? (cíl – Atraktivní a 

dostupná obec) 

b. Jak napomohla podpora k větší různorodosti venkovské ekonomiky? (cíl – 

Ekonomicky pestrý venkov) 

c. Jak napomohla podpora k docenění a využití přírodního bohatství a kulturního 

dědictví území? (cíl – Podpora venkovského cestovního ruchu) 

C. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?  

a. Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů? 

b. Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS? 

c. Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství? 

D. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy? 

a. Jak podpora zlepšila možnost setkávání místních obyvatel? 

b. Byla podpora rozložena rovnoměrně do celého území? 

c. Přispěla podpora k iniciaci dalších (případně navazujících) aktivit? 

3.4.2 Další zvolené hodnotící otázky 

A. Byla aktivita MAS v procesu implementace SPL dostatečná? 

a. Byla propagace jednotlivých Výzev dostatečná? 

b. Byly dodržovány administrativní postupy stanovené v SPL? 

c. Naplnila implementace SPL předpokládané dopady SPL? 

3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek 

Na základě SPL, který vychází ze základních potřeb regionu, byly definovány základní ukazatele, které 

jsou pro region MAS 21 specifické: 

• Rozvoj venkovských oblastí na území MAS 21 v oblasti dopravní a technické infrastruktury a 

cestovního ruchu. 

• Diverzifikace činností nezemědělské povahy, které pomohou snížit ekonomickou závislost 

místního hospodářství na podnikání v zemědělství a zvýší malou různorodost venkovské 

ekonomiky. 

• Rozšíření spolupráce podnikatelských subjektů se subjekty veřejné správy a nestátními 

neziskovými organizacemi. 

• Obnova kulturního dědictví.   

Informace, které jsou použity v hodnocení, vychází především z dat evidovaných na MAS 21, tzn. 

výsledky průběžného hodnocení SPL a monitoringu projektů. Významným doplňkem bylo 

dotazníkové šetření a rozhovory s potencionálními žadateli a příjemci dotace. Hodnocení nezahrnuje 

názory subjektů a osob, které neprojevují zájem o rozvoj a dění v regionu. 
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4. Odpovědi na hodnotící otázky 

4.1 Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a 

diverzifikaci? 

4.1.1 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst? 

Tvorba nových pracovních míst není prioritním cílem SPL. Vzhledem k zaměření jednotlivých Fichí se 

nepředpokládá, že by nová pracovní místa vytvořená v rámci projektů LEADER výrazně ovlivnila míru 

nezaměstnanosti v regionu.  

Dva žadatelé o dotaci deklarovali v žádosti o dotaci vznik nových pracovních míst. Oba projekty byly 

na MAS podány v rámci 5. Výzvy do Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“. 

Tabulka 8: Přehled projektů, které získaly body za preferenční kritérium "Vytvoření nového 
pracovního místa" 

Výzva Fiche Název žadatele Název projektu 

Počet 
nových 
prac. 
míst 

Požadovaná 
dotace 

Proplacená 
dotace 

5 3 KIRCH a KIRCH s.r.o. 
Malokapacitní ubytovací 
zařízení 

1 1 197 000  1 197 000 

5 3 Alexandra Vašková 
Zateplení fasády a 
podkroví objektu č. p. 8, 
obec Pomezí nad Ohří 

6 1 061 731  
Probíhá 
kontrola 
ŽoP 

  

Projekty, které cíleně vytvářely nová pracovní místa, byly realizovány až v druhé polovině 

programovacího období. Celkem bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst díky finanční podpoře 

MAS 21. 

4.1.2 Jak napomohla podpora k diverzifikaci činnosti místních zemědělců? 

V rámci Fiche 2 „Pestrý venkov“, která je složena z opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy a I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, byl podpořen projekt s názvem 

„Opravárenská dílna zemědělské techniky“ žadatele Ing. Petra Potůčka. Na základě realizace tohoto 

projekt byla dne 18. 5. 2015 rozšířena živnostenská oprávnění žadatele o obory činnosti „Údržba 

motorových vozidel a jejich příslušenství“ a „Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních 

nástrojů“. 

Do Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ byly podány a schváleny 4 projekty, při kterých došlo 

k rozšíření podnikatelské činnosti. Tři z těchto žadatelů byli před podáním Žádosti o dotaci uvedeni 

v evidenci zemědělských podnikatelů (Václav Jedlička, Robert Mišovský, Ing. Marek Babuška CSc.). 

Realizací podaných projektů došlo k rozšíření jejich živnostenských oprávnění o činnosti mimo 

zemědělský sektor.  
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Tabulka 9: Přehled zemědělských podnikatelů, kteří v rámci projektu diverzifikovali svou činnost 

Výzva Fiche Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 

dotace 
Proplacená 

dotace 

2 3 Václav Jedlička Ubytování pro agroturistiku 876 716  836 845 

3 3 Robert Mišovský Jízdárna na ekofarmě Sorkov 1 199 875  1 198 281 

3 3 Marek Babuška 
Stavební úpravy Manský 
Dvůr,Budova "E"-přestavba stodoly 
na sportovní zařízení 

1 199 404 1 199 404 

5 2 Ing.Petr Potůček 
Opravárenská dílna zemědělské 
techniky 

799 995  
Probíhá kontrola 
ŽoP 

 

Podpora pomohla k diverzifikaci zemědělské činnosti čtyř žadatelů.  

4.1.3 Odpověď na hodnotící otázku 

Malým objemem finančních prostředků nejsou dotace poskytované prostřednictvím metody LEADER 

předurčeny k výrazným změnám v zaměstnanosti v regionu nebo změně struktury hospodářství.  

V procesu implementace SPL bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst a došlo k udržení stávající 

zaměstnanosti. Podpora EU v rámci metody LEADER přispěla k diverzifikaci hospodářství pěti 

projekty, kdy došlo k rozšíření živností žadatelů. Mimo výše uvedené projekty zemědělských 

podnikatelů byla rozšířena živnostenská činnost paní Alexandry Vaškové, která podala svůj projekt 

s názvem “Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec Pomezí nad Ohří“ ve Výzvě č. 5 do Fiche 

3. 

4.2 Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? 

4.2.1 Jak napomohla podpora ke zkvalitnění života obyvatel v sídlech? (cíl – Atraktivní a dostupná 

obec) 

V rámci SPL je zkvalitnění života obyvatel podmíněno stavem dopravní a technické infrastruktury. 

„Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další rozvoj 

venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, občanskou 

vybaveností, službami a podnikatelskými provozy.“1 Realizací projektů z Fiche 1 „Atraktivní a 

dostupná obec“ byla naplňována první část plánovaného dopadu strategie. Rozvoj občanské 

vybavenosti a služeb byl obsahem projektů podpořených z Fichí 5 a 6 „ Aktivní venkov I.“ a „Aktivní 

venkov II.“ Podnikatelské provozy byly podporovány ve Fichi 2 „Pestrý venkov“ a ve Fichi 3 „ 

Venkovský cestovní ruch“. 

Podpora cílená na dopravní a technickou infrastrukturu nebo vzhled obcí byla v SPL avizovaná jako 

nejdůležitější. Za celé programovací období bylo v rámci Fiche 1 podpořeno 9 projektů s celkovou 

částkou dotace 6 574 027 Kč. Jedná se o 27 % celkově vyplacené dotace, což je největší podíl. Z grafu 

č. 2 je viditelné, že skutečně bylo proplaceno více finančních prostředků, než bylo plánováno. 

Ve Fichi 5 a 6, kde se investovalo do občanského vybavení a služeb, bylo na MAS přijato celkem 59 

projektů, z toho 33 jich bylo vybráno k podpoře a 32 (k 30. 6. 2015) proplaceno. U projektu Obce 

Krásná probíhala kontrola Žádosti o proplacení. Přestože Fiche 5 a 6 vznikly až po střednědobé 

                                                           
1 Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013, str. 28 
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evaluaci v roce 2011 je o ně z hlediska počtu projektů největší zájem. Do 30. 6. 2015 bylo celkem 

proplaceno 32 projektů celkovou částkou 7 204 749 Kč, což činí 30 % proplacených peněz. 

Projekty související s podnikatelskými provozy jsou hodnoceny v následující podotázce. 

Díky podpoře EU distribuované prostřednictvím MAS 21 bylo opraveno 1,55 km komunikací III. a IV. 

třídy nebo veřejně přístupné účelové komunikace a bylo obnoveno nebo nově vytvořeno 3 998 m2 

veřejných prostranství. 

4.2.2 Jak napomohla podpora k větší různorodosti venkovské ekonomiky? (cíl – Ekonomicky pestrý 

venkov) 

V rámci Fichí 2 a 3, které podporují podnikatelské provozy, bylo na MAS podáno 11 projektů a k 30. 6. 

2015 jich bylo 5 proplaceno v celkové výši 4 431 530 Kč. U projektu žadatele Ing. Petr Potůčka 

probíhá kontrola Žádosti o dotaci.  

V pěti projektech došlo k rozšíření živnosti žadatelů, čímž došlo k rozrůznění venkovské ekonomiky. 

4.2.3 Jak napomohla podpora k docenění a využití přírodního bohatství a kulturního dědictví území? 

(cíl – Podpora venkovského cestovního ruchu) 

Projekty financované prostřednictvím Fiche 4 „Obnova a rozvoj kulturního dědictví“ řeší problémový 

okruh definovaný v SPL, „přírodní bohatství a kulturní dědictví území není doceněno a využito 

k udržitelným ekonomickým aktivitám ani jako nástroj pro vytvoření vztahu obyvatel k venkovskému 

prostoru.“2 Na obnovu a zpřístupnění kulturního dědictví venkova bylo zaměřeno 19 projektů, které 

byly přijaty na MAS. Podporu získalo 14 projektu a k 30. 6. 2015 jich bylo proplaceno 13 v celkové výši 

5 992 548 Kč. V SPL bylo do roku 2013 (2015) plánováno na danou Fichi 15 % z celkové alokace IV.1.2, 

ve skutečnosti bylo na obnovu kulturního dědictví vyčerpáno 25 %. 

Prostřednictvím MAS 21 byly podpořeny především opravy malých kulturních památek (křížky, boží 

muka, mariánský sloup) a drobné opravy větších historických staveb (opravy omítek, výměny oken). 

Mezi zajímavé a záslužné projekty patří projekt Ing. Alice Dvořákové na Obnovu původní kolny 

v areálu zemědělské usedlosti Salajna č. p. 12, kdy byla vystavěná dřevěná kolna dle dochovaných 

historických materiálů původní stržené kolny. Nová stavba je vystavěna přesně na původním místě a 

tvarově i konstrukčně je nápodobou původní stavby. Původní dřevěná kolna bývala součástí 

hrázděného statku, který byl v roce 1958 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Tato budova 

chátrala a v 80. letech minulého století byla stržena. Současnou snahou majitelů je uvést statek do 

původního stavu, tj. dostavět poslední dřevěnou stavbu - stodolu tak, aby došlo k obnovení 

klasického čtyřhranného uspořádání chebských hrázděných statků.  V obnovené kolně je zřízena 

otevřená expozice historického zemědělského, domácího a řemeslného nářadí a náčiní. Dalším 

zajímavým projektem je aktivita Obce Drmoul „Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta“. 

Předmětem projektu bylo obnažení a úprava základového zdiva původních obytných domů i obnova 

kamenného kříže. Obnova byla provedena podle dochované dokumentace. Realizací vznikla unikátní 

stálá venkovní expozice zaniklé vesnice Cech sv. Víta. 

 

 

                                                           
2 Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013, str. 25 
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4.2.4 Odpověď na hodnotící otázku 

Podpora poskytnutá prostřednictvím PRV značně přispěla k dosažení cílů místní strategie. Ve všech 

Fichích byl realizován aspoň jeden projekt. Opět je nutné připomenout, že malým objemem 

finančních prostředků není implementace SPL MAS 21 předurčena k výrazným změnám v rozvoji 

území. 

Tabulka 10: Přehled Fichí naplňujících cíle SPL k 30. 6. 2015 

  

 Podané žádosti na MAS   Proplacené projekty  Plán dle SPL 

 ks   %   Kč (v tis.)   %   ks   %   Kč (v tis.)   %  % 

 Fiche 1  20 18 16 706 32 9 15 6 574 27 20 

 Fiche 2  4 4 3 595 7 0* 0 0 0 10 

 Fiche 3  7 6 7 735 15 5 8 4 432 18 25 

 Fiche 4  19 17 11 334 22 13* 22 5 993 25 15 

 Fiche 5  27 25 8 079 16 11* 19 4 415 18 20 

 Fiche 6  32 29 4 019 8 21 36 2 789 12 10 

 Celkem  109 100 51 468 100 59 100 24 203 100 100 

Pozn: * probíhá kontrola Žádosti o proplacení 

Ve Fichích 1, 4 a 6 bylo čerpáno více finančních prostředků než bylo plánováno při aktualizaci SPL. 

Naopak ve Fichcíh 2, 3 a 5 bylo využito méně finančních prostředků než bylo plánováno. Největší 

nedostatek je viditelný u Fiche 2 „Pestrý venkov“ zaměřené na diverzifikaci činností nezemědělské 

povahy a modernizaci zemědělských podniků. V rámci této Fiche byl úspěšně realizován pouze jeden 

projekt s názvem „Opravárenská dílna zemědělské techniky“, u kterého probíhá kontrola Žádosti o 

proplacení.  

4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? 

4.3.1 Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů? 

Inovaci lze definovat jako zavedení nové aktivity, nového řešení, změny a novinky, potom inovační 

přístup znamená např. zavedení nové technologie dosud v místě nepoužívané, uvedení na trh nového 

výrobku, zavedení nových metod. V důsledku inovací dochází také k úsporám práce a přírodních 

zdrojů. MAS 21 vnímá inovaci nejen jako uplatnění naprosto nových myšlenek a nápadů, ale také 

využití postupů, které jsou sice jinde v ČR nebo i na území MAS běžné, ale v dané lokalitě, nebo pro 

daného žadatele jsou nové. Inovativní prvky tak lze nalézt ve většině projektů realizovaných 

prostřednictvím MAS. 

Mezi inovativní projekty lze zařadit: 

• „Jízdárna na ekofarmě Sorkov“ (Robert Mišovský) - rekonstrukce objektu stodoly na 

jezdeckou halu. Účelem projektu bylo zvýšení a zkvalitnění nabídky služeb v oblasti 

volnočasových aktivit a cestovního ruchu v obci Libá. 

• „Stavební úpravy MANSKÝ DVŮR, BUDOVA "E" - přestavba stodoly na sportovní zařízení“ (Ing. 

Marek Babuška CSc.) V rámci historického objektu Manský dvůr byla bývalá stodola upravena 

na celoročně využitelné sportovní zařízení pro rekreační sportovní aktivity ubytovaných hostů 

i návštěvníků.  
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• „Společnou cestou“ (Svazek obcí Kamenné Vrchy) – pořízení minibusu pro 9 osob včetně 

řidiče. Minibus využívají všechny členské obce mikroregionu a partneři projektu (DSH, MŠ, ZŠ, 

TJ Sokol, …) pro přepravu v rámci mikroregionu i mimo něj. Minibus operativně převáží 

skupiny osob za různými zájmy podle harmonogramu sestaveného podle požadavků každého 

partnera projektu. Pravidelně je využíván pro převozy dětí do/ze školky, školní výlety, 

v odpoledních hodinách rozvoz/svoz dětí na zájmové kulturní a sportovní kroužky. Ve volných 

časových intervalech využití na turistické vyjížďky. O víkendu převozy na různé sportovní, 

kulturní a společenské akce.  Jinak je minibus stále připraven pro živelné a jiné pohromy. 

• „Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké lyžařské stopy na území obce Lipová a 

Stará Voda“ (Život na Dyleň, z. s.) – před pořízením vybavení byly lyžařské stopy pouze 

prošlapávány jízdou lyžaře, buď členy spolku, nebo ojedinělými lyžaři. Pořízením zařízení 

došlo ke zkvalitnění a prodloužení tratí a především ke zpřístupnění příhraničního území pro 

aktivní trávení volného času. Cílem projektu bylo nabídnout obyvatelstvu ze širokého okolí 

možnost sportovního zimního vyžití, což se podařilo.  

• „Jazyková laboratoř“ (Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně) – pořízení vybavení 

jazykové laboratoře individuálními boxy, výpočetní technikou, sluchátky a výukovými 

programy a tím rozšíření a zefektivnění činnosti spolku. Jazyková laboratoř není jinde na 

území MAS 21. 

4.3.2 Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS? 

Ve strategickém dokumentu MAS 21 nebyla národní ani mezinárodní spolupráce nijak upřesněna 

nebo plánována. V průběhu implementace SPL bylo připraveno a na SZIF zaregistrováno 10 projektů 

spolupráce do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce PRV. Dva z těchto projektů měly být 

realizovány ve spolupráci s MAS ze zahraničí, jednalo se o projekty mezinárodní spolupráce. Ostatní 

projekty byly plánovány pouze za součinnosti MAS z České republiky. Ve většině projektů bylo 

partnerství vytvářeno alespoň s jednou místní akční skupinou Karlovarského kraje. MAS 21 byla 

koordinační místní akční skupinou (KMAS) ve třech připravovaných projektech, z nichž pouze jeden 

byl vybrán k podpoře (Kraj živých vod). 



Následné hodnocení strategického plánu LEADER MAS 21, o. p. s. 

27 
 

Tabulka 11: Přehled zaregistrovaných projektů spolupráce 2009 -2015 

Pozn. * PMAS – počet partnerských MAS 

Úspěšnost předkládaných projektů je pouze 40 %. SZIF nevybral k podpoře 6 z 10 připravovaných 

projektů. 

Graf 3: Úspěšnost projektů spolupráce, ve kterých byla zapojena MAS 21, o. p. s. (2009 - 2015) 

 

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří: 

• „Kraj živých vod“ – KMAS – MAS 21, o. p. s. 

Registrační číslo Název projektu KMAS PMAS* 

09/008/4210a/341/000036 Kraj živých vod MAS 21, o. p. s. 1 

10/010/4210a/341/000019 
Obnovujeme společně zeleň v 
regionu 

MAS 21, o. p. s. 1 

10/010/4210a/341/000021 Společně užívejme a vzdělávejme MAS 21, o. p. s. 1 

10/010/4210a/341/000036 Cesty zámeckých pánů Náš region 1 

11/013/4210b/120/000033 
Metoda LEADER budoucnost 
venkova 

Přemyslovské střední 
Čechy o. p. s. 

10 

12/015/4210a/341/000004 Kraj živých vod II. Náš region 2 

12/017/4210a/341/000064 Vzdělaný venkovan MAS Sokolovsko o. p. s. 2 

12/017/4210b/232/000066 To co frčí v pohraničí MAS Český les, z. s. 3 

13/019/4210a/341/000002 Pojďme si hrát MAS Krušné hory, o. p. s.  1 

15/022/4210a/341/000013 
Výměna zkušeností mezi MAS 
Plzeňského a Karlovarského kraje 

MAS Sokolovsko o. p. s. 6 
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 PMAS – Náš region  

Projekt byl zaměřený na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, tematicky spjatého s vodou. V rámci 

projektu došlo k revitalizaci řady venkovských prvků (vodní nádrže, kašny, prameny), vybudování 

tematických stezek cestovního ruchu, tvorba studií vztahující se k přípravě budoucích projektů. 

• „Cesty zámeckých pánů“ –  KMAS – Náš region 

PMAS – MAS 21, o. p. s. 

Cílem projektu bylo zmapování historických krajinných struktur, realizace obnovy Bečovské botanické 

zahrady, spolupráce středních škol, workshopy, studentský workcamp a exkurze na území obou MAS. 

• „Kraj živých vod II.“ – KMAS – Náš region 

PMAS – MAS 21, o. p. s. 

Projekt logicky navazuje na předchozí projekty a iniciativy jak jednotlivých partnerských MAS, tak 

především na vzájemnou spolupráci při společném rozvoji území. Využívá podklady vytvoření 

v projektu „Kraj živých vod“. Cílem projektu byla obnova místního fenoménu minerálních pramenů, 

vyznačení naučné stezky, vybudování volnočasového areálu, informačních tabulí na železničních 

stanicích a další aktivity. 

• „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ 

KMAS – MAS Sokolovsko o. p. s.  

PMAS – MAS21, o. p. s., MAS Český les, z.s., MAS Kraj živých vod, z. s., MAS Krušné hory, o. 

p. s., MAS Radbuza, z.s., MAS Zlatá cesta, o. p. s. 

Předmětem projektu bylo vypracování metodiky na téma monitoring a evaluace. Velkým přínosem 

projektu byl přenos zkušeností nejen mezi MAS vybranými a nevybranými, ale i mezi vybranými 

navzájem.  

Tabulka 12: Přehled realizovaných projektů spolupráce IV.2.1 (2009 - 2015) k 30. 6. 2015 

Rok 
Kolo 
PRV 

Název projektu 
Proplaceno (v Kč) 

Celková částka MAS 21 

2009 8. Kraj živých vod        4 145 728          3 023 728    

2010 10. Cesty zámeckých pánů        4 910 612             420 612    

2012 15. Kraj živých vod II.        3 096 449          1 080 472    

2015 22. 
Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a 
Karlovarského kraje 

                      -                           -      

 

Přestože oblast spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni nebyla v rámci SPL řešena, lze 

konstatovat, že MAS 21 se do daného opatření zapojila. Realizované projekty umožnily finanční 

podporu na zmapování, obnovu nebo zviditelnění drobných pramenů minerálek, tedy specifika území 

MAS 21 a MAS Náš region.  

4.3.3 Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství? 

Pracovníci MAS 21 se po celou dobu implementace SPL účastnili setkání a aktivit místních partnerství. 
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Setkávání aktérů rozvoje venkova  

Pravidelně se účastnili akcí a setkání, která probíhala za účasti velkého počtu zástupců MAS z různých 

regionů, ale také zástupců ostatních subjektů, kteří mají bohaté zkušenosti s rozvojem venkovských 

oblastí: 

• LEADERfest, na němž jsme se účastnili v roce 2011  

• Výstava Země živitelka, kde jsme propagovaly naše území v letech 2012 - 2014 

• Výstava Má vlast, která proběhla s naší účastí v letech 2013 - 2014 

• Valné hromady NS MAS, kterých se účastníme od roku 2012 každoročně 

• Národní konference Venkov, na níž jsme se doposud účastnili v letech 2009, 2010, 2012 a 

2014 

Setkávání v rámci Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje 

Náměty pro řešení problémů byly získávány na pravidelných jednáních Krajské sítě NS MAS 

Karlovarského kraje. Těchto setkání se účastnilo MAS Sokolovsko, MAS Kraj živých vod, MAS Krušné 

hory západ, MAS Vladař a MAS 21. S ohledem na společné charakteristiky zúčastněných MAS se zde 

řešily podobné problémy a MAS si navzájem vyměňovaly zkušenosti a postřehy při jejich řešení. 

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s. 

V prosinci 2014 vzniklo Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.. Nezisková organizace byla 

založena třemi místními akčními skupinami za účelem intenzivnější podpory regionálního rozvoje 

karlovarského regionu a napomáhání všeobecnému rozvoji a vzestupu venkovských oblastí 

Karlovarského kraje v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty. Dále za 

účelem přispívání k udržení a ochraně kulturně-historické podoby obcí v návaznosti na tradice a 

potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu.  

MAS zapojené do Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 

• MAS Vladař o.p.s. 

• MAS Sokolovsko o. p. s. 

• MAS 21, o. p. s. 

Více informací je možné najít na internetových stránkách sdružení http://ksmas-karlovarsko.cz/. 

Setkávání v rámci individuálních návštěv 

Vedle výměny zkušeností v rámci Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje a Krajského sdružení MAS 

Karlovarského kraje, z.s. se pracovníci MAS účastnili exkurzí do MAS v okolních regionech. V letech 

2007 – 2013 se uskutečnila návštěva MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Moravský kras. 

Obě tyto MAS patří mezi úspěšné a exkurze management MAS 21 obohatily o zkušenosti a inspiraci 

pro další práci. 

Společné hodnocení činnosti partnerských MAS 

Dalším zdrojem pro výměnu zkušeností a inspirace byla vzájemná hodnocení činnosti mezi MAS 21 a 

MAS Sokolovsko. V letech 2011 a 2012 proběhlo vzájemné střednědobé hodnocení. Na základě 

výsledků šetření v místech pracovišť byly vypracovány závěrečné zprávy, ve kterých si navzájem obě 
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MAS vyhodnotily své poznatky a doporučily možnosti pro zlepšení. Závěry z těchto doporučení byly 

postupně zapracovány do další činnosti MAS 21.  

4.3.4 Odpověď na hodnotící otázku 

Přístup LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit 

rozvíjejících venkovskou ekonomiku) je v České republice implementován prostřednictvím místních 

akčních skupin, tedy společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a 

veřejné správy.  

Obrázek 1: Charakteristiky přístupu LEADER 

 

Zdroj: UE, Kummissjoni Ewropea. Přístup Leader: základní příručka. Lucemburk: EUR-OP, 2006. ISBN 
9279020404. 

• Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Tento parametr je základním kamenem organizace MAS 21, kdy veškeré správní, rozhodovací, 

výkonné a kontrolní orgány jsou tvořeny zástupci jak soukromé, tak veřejné sféry. V každém orgánu 

je více než polovina členů ze soukromého sektoru.  

• Místní rozvojová strategie 

Strategický plán LEADER byl zpracován projektovým týmem MAS za aktivní účasti veřejnosti 

(workshopy, veřejná projednání, individuální rozhovory). V rámci dokumentu byla vytvořena SWOT 

analýza, ze které vyplynuly problémové okruhu rozvoje území. Prostřednictvím SPL byla finanční 

podpora EU směřována na projekty, které přispěly ke zlepšení situace v regionu.  

• Přístup zdola nahoru 

SPL byl veřejně projednáván (workshopy, veřejná projednání, individuální rozhovory). V rámci 

střednědobého hodnocení byly pro úpravy dokumentu využity poznatky z dotazníkového šetření, 

individuálních konzultací atd.  O obsahu dokumentu rozhodovali lidé žijící a pracující v území, kteří 

znali jeho potřeby a nedostatky.  
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• Integrované a vícesektorové akce 

Víceodvětvový přístup nebyl formálně žadateli deklarován. Důvod je možné spatřit v chybném 

nastavení Fichí, kdy nebyl kladen dostatečný tlak na spolupráci subjektů z různých odvětví 

hospodářství. Za víceodvětvový projekt lze považovat pořízení minibusu v rámci projektu „Společnou 

cestou“ (Svazek obcí Kamenné Vrchy), kdy byly partnery subjekty z veřejné i soukromé sféry (Kirch a 

Kirch s.r.o., ZD Křižovatka, MŠ Nový Kostel, SDH Křižovatka, města a obce Svazku obcí Kamenné 

vrchy). 

• Inovace 

Z pohledu MAS bylo průběhu implementace SPL podpořeno mnoho inovativních projektů, nicméně 

za reálně inovativní lze považovat 5 projektů. Viz. 4.3.1 

• Síťování 

MAS 21 se účastnila seminářů, konferencí, akcí pořádaných za hojné účasti MAS z celé České 

republiky. Viz. 4.3.3.  

• Spolupráce 

MAS 21 úspěšně realizovala 4 projekty spolupráce s MAS v rámci České republiky. Viz. 4.3.2 

Všechny rysy přístupu LEADER byly splněny. Podpora na území MAS výrazně 

napomohla implementaci přístupu LEADER. 

4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy? 

4.4.1 Jak podpora zlepšila možnost setkávání místních obyvatel? 

Prostřednictvím finanční podpory byla obnovena 4 veřejná prostranství, 1 historický dům v Dolním 

Žandově, který slouží k setkávání místních obyvatel, 2 společenské domy a bylo vybaveno zázemí 3 

spolků technikou, která se užívá při setkávání obyvatel. Celkem bylo setkávání místních obyvatel 

podpořeno částkou 2 884 203 Kč. 

4.4.2 Byla podpora rozložena rovnoměrně do celého území?  

Na území 10 obcí nebyl zrealizován ani jeden projekt financovaný v rámci implementace SPL. 

Nejúspěšnější byly projekty z Dolního Žandova (9), Mariánských Lázní a Krásné (6), Plesné a Třech 

Seker (5). Projekty jsou v rámci území MAS rovnoměrně rozprostřeny. Rozložení úspěšně 

zrealizovaných projektů na území MAS 21 je viditelné na následující mapě. 
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Obrázek 2: Rozložení realizovaných projektů na území MAS 21 

 

4.4.3 Přispěla podpora k iniciaci dalších (případně navazujících) aktivit? 

Více než polovina respondentů uvedla, že díky realizaci jejich projektu se jim podařilo navázat 

dlouhodobou spolupráci s dalšími subjekty. Dále je jako pozitivní navazující aktivita zmiňována další 

etapa projektu nebo rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Obecně lze konstatovat, že podpora 

konkrétních, především podnikatelských, projektů vede k aktivizaci příjemce dotace i jeho okolí. 

4.4.4 Odpověď na hodnotící otázku 

Mezi projekty pozitivně ovlivňující místní správu lze zařadit projekty na zvýšení bezpečnosti v obcích 

(rozhlasový systém a rychlostní radary) nebo projekty zaměřené na obnovu budov a vnitřních prostor 
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obecních úřadů. Mezi obecně prospěšné projekty jsou zařazeny i nákupy minibusů, které mimo jiné 

slouží k převozu dětí do mateřských školek.  

Tabulka 13: Přehled projektů přispívajících ke kvalitní místní správě k 30. 6. 2015 

Výzva Fiche Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 

dotace 
Proplacená 

dotace 

5 1 
Svazek obcí 
Kamenné Vrchy 

Bezpečné silnice 400 500  400 500 

1 1 
Svazek obcí 
Kamenné Vrchy 

Rozhlasový systém pro Kamenné 
Vrchy 

1 458 000  1 458 000 

4 5 Obec Tuřany 
Obnova budovy Obecního úřadu 
Tuřany 

60 000  53 495 

4 5 
Obec Dolní 
Žandov 

Rekonstrukce Obecního úřadu v 
Dolním Žandově 

162 900  162 900 

6 5 Město Plesná Zasedací místnost 262 240  262 240 

6 5 
Svazek obcí 
Kamenné Vrchy 

Společnou cestou 435 000  435 000 

6 5 Obec Krásná Pořízení školního autobusu 435 500  
Kontrola 

ŽoP 

 

Implementace přístupu LEADER velmi výrazně přispěla ke zlepšení místní správy. Díky přístupu 

LEADER má veřejnost možnost zapojit se do plánování investic v obci, a ovlivnit tak kvalitu života 

v místě bydliště.  

4.5 Byla aktivita MAS v procesu implementace SPL dostatečná? 

4.5.1 Byla propagace jednotlivých Výzev dostatečná? 

Každá Výzva byla propagována na webových stránkách MAS a v regionálním periodiku (Chebský 

deník), zároveň byl na partnery a členské obce rozeslán informační e-mail. Z dotazníku vyplynulo, že 

starostové členských obcí byly výraznými propagátory jednotlivých Výzev. Hojně byly využívány i 

internetové stránky MAS. 

Nejčastěji využívaným zdrojem informací o MAS jsou webové stránky a komunikace s manažery 

mikroregionů a starosty členských obcí. Je nutné zintenzivnit propagaci MAS a jejích aktivit. 

4.5.2 Byly dodržovány administrativní postupy stanovené v SPL? 

Administrativní postupy uvedené v SPL (registrace projektů, způsob výběru projektů, realizační část, 

archivace, monitoring a evaluace) byly v průběhu implementačního období aktualizovány dle praxe. 

Obecně lze konstatovat, že byly dodrženy všechny postupy s výjimkou monitoringu. Monitorování 

naplňování cílů SPL byl pověřen monitorovací výbor. Monitoring byl prováděn dle harmonogramu, 

tak jak je uvedeno v implementační části SPL, neprováděl jej však celý monitorovací výbor, ale pouze 

2 ze 3 členů. Z výsledků monitoringu byla vždy vypracována zpráva, která byla předložena správní 

radě, dozorčí radě a programovému výboru. 
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4.5.3 Naplnila implementace SPL předpokládané dopady SPL? 

V rámci SPL byly předpokládané následující dopady realizace SPL a jeho přínosy pro dané území v 

dlouhodobější perspektivě: 

• Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další 

rozvoj venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, 

občanskou vybaveností, službami a podnikatelskými provozy. 

• Diverzifikace činností nezemědělské povahy pomůže snížit ekonomickou závislost místního 

hospodářství na podnikání v zemědělství, nastartuje konkrétní formy spolupráce podnikatelů 

se subjekty veřejné správy a nestátními neziskovými organizacemi. 

• Modernizace zemědělských podniků přispěje ke stabilitě venkovského prostoru při podpoře 

zaměstnanosti. 

• Zkvalitnění občanského vybavení a služeb přispěje k rozvoji volnočasových aktivit místních 

obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů 

• Obnovené kulturní dědictví venkova 

Projekty realizované prostřednictvím podpory MAS 21 naplňovaly výše uvedené dopady SPL, 

z důvodu nízkých finančních prostředků však neměly možnost výrazně ovlivnit stav hospodářství, 

technické infrastruktury, občanského vybavení nebo služeb na území MAS 21. 

4.5.4 Odpověď na hodnotící otázku 

Pracovníci MAS pracovali v souladu s postupy uvedenými v implementační části SPL. Z dotazníkového 

šetření vyplynulo, že veřejnost nemá příliš velké povědomí o existenci a poslání MAS 21. Vnější 

komunikace MAS nebyla v SPL přesně popsána, a proto v této oblasti má MAS 21 nedostatky. 



Následné hodnocení strategického plánu LEADER MAS 21, o. p. s. 

35 
 

5. Závěry a doporučení 

Podpora EU poskytovaná prostřednictvím projektů konečných žadatelů MAS 21 je vynakládaná 

účelně a cíleně, prospívá k rozvoji a obnově regionu v souladu s cíli a prioritami stanovenými v SPL. 

5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, 

rovnováha mezi Fichemi dle SPL 

Tabulka 14: Soulad monitorovacích indikátorů s cíli SPL 

Monitorovací indikátor Cíl SPL 

1 Podpořené projekty v rámci SPL (počet) 

Atraktivní a dostupná obec 
Ekonomicky pestrý venkov 
Podpora venkovského cestovního ruchu 
Aktivní venkov 

2 
Zrekonstruované nebo nové komunikace III. a IV. 
třídy a veřejně přístupné účelové komunikace 
(km) 

Atraktivní a dostupná obec 

3 
Obnovené nebo nově vytvořené veřejné 
prostranství (m2) 

Atraktivní a dostupná obec 

4 
Zrekonstruovaná nebo vybudovaná 
vodohospodářská infrastruktura (počet) 

Atraktivní a dostupná obec 

5 
Pořízené technologie (technologie – výrobní 
postup, technické zařízení), (počet) 

Ekonomicky pestrý venkov 
 

6 Zrekonstruované/nově vzniklé objekty (počet) 
Ekonomicky pestrý venkov 
 

7 Zavedení nových produktů nebo služeb (počet) Aktivní venkov 

8 Nová ubytovací lůžka (počet) 
Podpora venkovského cestovního ruchu 
 

9 
Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví 
(počet) 

Podpora venkovského cestovního ruchu 
 

10 
Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky 
(km) 

Podpora venkovského cestovního ruchu 
 

 

Aktualizované monitorovací indikátory jsou v souladu s prioritami a cíli vytýčenými v SPL. Jak již bylo 

uvedeno v předcházejícím textu Fiche vychází z cílů SPL, proto projekty v nich realizované přispívají 

k dosažení cílů SPL.  

5.2 Míra dosažení cílů 

Metoda LEADER je postavena na finančně méně náročných projektech, které jednotlivě nemají 

významný vliv na stav hospodářství, technické infrastruktury, občanského vybavení, služeb, památek, 

nebo náladu ve společnosti. MAS 21 přerozdělila v uplynulém programovacím období  finanční částku 

24 202 854,- Kč na projekty konečných žadatelů, ze které bylo podpořeno 59 projektů. V průměru tak 

na každý rok realizace SPL tak přichází necelých 9 projektů v hodnotě 3,5 mil. Kč. Z uvedeného 
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vyplývá, že i když projekty přispívají k naplnění cílů SPL, není možné, aby bylo dosaženo stavu 

vytyčeného v dopadu realizace.  

5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení 

Pro další činnost MAS 21 o. p. s. je vhodné zaměřit se následující aktivity: 

• Propagace činnosti MAS navenek – facebook 

• Intenzivnější spolupráce s členskými mikroregiony na rozvoji území 

• Více se zapojovat do veřejných aktivit, což napomůže propagovat činnost MAS u místních 

obyvatel a podnikatelských subjektů 
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Přílohy 

 



Přílohy  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Příloha 1: Přehled partnerů mezi roky 2009 a 2015 

  2009 2011 2015 

1 Mariánskolázeňsko Mariánskolázeňsko Mariánskolázeňsko 

2 Sdružení obcí a firem - Chebská pánev Sdružení obcí a firem - Chebská pánev Sdružení Ašsko 

3 Sdružení Ašsko Sdružení Ašsko Svazek obcí Kamenné Vrchy 

4 Svazek obcí Kamenné Vrchy Svazek obcí Kamenné Vrchy Mikroregion Chebsko 

5 Mikroregion Chebsko Mikroregion Chebsko Obec Vojtanov 

6 Obec Vojtanov Obec Vojtanov Město Mariánské Lázně 

7 Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Obec Zádub - Závišín 

8 Zahradní a parková, spol s r. o.  Zahradní a parková, spol s r. o.  Obec Tuřany 

9 Lázně Františkovy Lázně, a.s. Lázně Františkovy Lázně, a.s. Zahradní a parková, spol s r. o.  

10 Zemědělské družstvo "ROZVOJ" Zemědělské družstvo "ROZVOJ" Lázně Františkovy Lázně, a.s. 

11 SPORT - SERVIS ML, s. r. o. Ing. Petr Potůček Zemědělské družstvo "ROZVOJ" 

12 ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. TECLAN CZ s. r. o. Ing. Petr Potůček 

13 Ing. Petr Potůček Joker o. s. TECLAN CZ s. r. o. 

14 TECLAN CZ s. r. o. Ing. Marek Babuška Joker o. s. 

15 Joker o. s. Okresní hospodářská komora Cheb Ing. Marek Babuška 

16 Ing. Marek Babuška Městské muzeum Mariánské Lázně Okresní hospodářská komora Cheb (KHKKK) 

17 Okresní hospodářská komora Cheb ZO ČSOP Kladská Městské muzeum Mariánské Lázně 

18     ZO ČSOP Kladská 

19     Antonín Podvalský 

20     Jezdecký klub Krásná 

21     ZD Křižovatka 

22     TJ Sokol Lázně Kynžvart 

23     Centrum pro volný čas 

24     FC Jiskra Hazlov 

25     TJ Sokol Mariánské Lázně 

26     Rybářská společnost Libá 
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27 
    

Svaz tělesně postižených v České republice - 
Drmoul 

28 
    

Náboženská obec Církve československé 
husitské v Mariánských Lázních 

29     TJ Jiskra - Skl Union Hranice 

30     Živá studánka o. s. 

 

Pozn:  červeně označení partneři - ukončili spolupráci s MAS 21. o. p .s. 

Zeleně označení partneři – noví partneři MAS 21, o. p. s. 
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Příloha 2: Přehled projektů podaných na MAS k 30. 6. 2015 

Výzva Fiche Název žadatele Název projektu 
Podpis 
dohody 

Dotace (Kč) 
Poznámka 

Požadovaná Proplacená 

1 1 Město Luby Parkoviště u zdravotního střediska - 1 483 602 - 
Ukončena 

administrace 
MAS 

1 1 Obec Drmoul 
Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. 
Josefa v obci Drmoul 

19.4.2010 760 698  750 130   

1 1 
Svazek obcí Kamenné 
Vrchy 

Rozhlasový systém pro Kamenné Vrchy 9.4.2010 1 458 000  1 458 000   

1 4 Mariánskolázeňsko Kulturní dědictví Mariánskolázeňska - 431 100  - 
 Ukončena 

administrace 
SZIF  

1 4 Obec Tři Sekery Obnova tří křížků ve Třech Sekerách 19.4.2010 172 634  172 634   

1 4 Obec Dolní Žandov 
Stavební obnova historicky významného domu 
č.p.40 

19.4.2010 364 461  364 461   

1 4 Město Lázně Kynžvart Obnova Mariánského sloupu 19.4.2010 216 000  216 000   

1 4 Město Plesná 
Oprava vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v 
Lomničce u Plesné,  II. etapa 

21.4.2010 721 234  644 165   

2 1 Město Lázně Kynžvart Obnova prostranství v Lázních Kynžvart 10.12.2010 676 066  411 531   

2 1 Město Luby Parkoviště u zdravotního střediska - 1 425 717  - 
Projekt 

neschválen 
SZIF 

2 1 Obec Milhostov Obnova komunikace v Milhostově 9.12.2010 953 333  872 270   

2 3 Václav Jedlička Ubytování pro agroturistiku 22.12.2010 876 716  836 845   

2 4 Obec Tři Sekery Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II 10.12.2010 404 491  379 852   

2 4 Obec Drmoul Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta 10.12.2010 556 845  556 845   

2 4 Obec Odrava Oprava sochy „Boží muka" v obci Odrava - Dobroše 17.12.2010 54 000  54 000   

2 4 Obec Poustka 
Obnova vnitřních a vnějších omítek kapličky v 
Poustce včetně úpravy okolí 

16.12.2010 175 491  175 491   

2 4 Obec Dolní Žandov Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov 10.12.2010 242 550  240 176   
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2 4 Obec Trstěnice Obnova hřbitova v obci Trstěnice - 307 800  - 
Žadatel 

nepodepsal 
dohodu 

3 2 ZD Křižovatka Moštárna a krmný, řezací, míchací stroj - 905 000  - 
Ukončena 

administrace 
SZIF 

3 2 E - PLACE.CZ Limited Peletovací lis s rozdružovačem - 816 450  - 
Ukončena 

administrace 
MAS 

3 2 Václav Jedlička 
Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím 
objektu - výrobna tvarovaných biopaliv 

23.11.2011 1 073 226  - 
Příjemce 

odstoupil 
před ŽoP 

3 3 Terezia Kletečková 
Rekonstrukce objektu na malokapacitní zařízení a 
zařízení půjčovny sportovních potřeb 

5.12.2011 1 200 000  - 
Příjemce 

odstoupil 
před ŽoP 

3 3 Robert Mišovský Jízdárna na ekofarmě Sorkov 1.12.2011 1 199 875  1 198 281   

3 3 Ing.Marek Babuška, CSc. 
Stavební úpravy Manský Dvůr, Budova "E"-
přestavba stodoly na sportovní zařízení 

24.11.2011 1 199 404  1 199 404   

4 1 Obec Dolní Žandov 
Revitalizace-obnova veřejného prostranství v obci 
Dolní Žandov 

2.8.2012 939 159  804 387   

4 1 Město Lázně Kynžvart Obnova mostku na místní komunikaci v ulici Potoční - 431 811  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 1 Obec Křižovatka Obnova veřejného prostranství v obci Křižovatka - 1 800 000  - 

Stažení ŽoD 
žadatelem 

před výběrem 
MAS 

4 1 Obec Tři Sekery 
Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - 
trasa "C" 

2.8.2012 1 800 000  1 542 427   

4 1 Obec Drmoul Obnova prostranství v okolí kaple sv. Josefa - 233 100  - 
Nevybrán 

k podpoře 
MAS 
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4 1 Obec Valy Inženýrské sítě a komunikace Valy - 1 540 827  - 

Stažení ŽoD 
žadatelem 

před výběrem 
MAS 

4 1 Obec Krásná Rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná 22.8.2012 1 014 075  999 734   

4 1 Město Plesná 
Obnova a umístění nových informačních a 
orientačních tabulí a plakátovacích ploch 

- 161 017  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 1 Obec Hazlov 
Obnova místní komunikace v obci Hazlov a pořízení 
komunální úklidové linky 

- 868 804  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 1 Obec Tuřany Veřejný rozhlas v obci Tuřany - 108 000  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 4 Obec Dolní Žandov 
Stavební obnova historicky významného domu č.p. 
40 II 

2.8.2012 143 100  143 098   

4 4 Ing. Alice Dvořáková 
Obnova dřevěné kůlny na statku Salajna čp. 12 se 
zřízením výstavní expozice 

- 1 149 670  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 4 
Institut pro trvale 
udržitelný rozvoj 

Studie obnovy a využití kulturního dědictví 
Mariánskolázeňska 

- 78 300  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

4 4 Václav Hupka 
Studie obnovy a využití kulturního dědictví venkova 
- Areál bývalého zámku v Kopaninách  

22.8.2012 315 000  315 000   

4 5 Město Lázně Kynžvart 
Obnova dětského hřiště u mateřské školy v Lázních 
Kynžvartu 

2.8.2012 378 000  336 832   

4 5 Obec Drmoul Rekonstrukce kulturního domu Drmoul 7.8.2012 1 800 000  1 800 000   

4 5 Obec Velký Luh 
Modernizace zázemí pro kulturní a společenské 
akce 

8.8.2012 238 447  238 447   

4 5 Obec Velká Hleďsebe Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi 7.8.2012 409 950  409 941   

4 5 Obec Dolní Žandov Rekonstrukce Obecního úřadu v Dolním Žandově 2.8.2012 162 900  162 900   

4 5 Mariánskolázeňsko 
Pořízení technického zázemí pro kulturní a 
spolkovou činnost 

2.8.2012 291 600  249 750   

4 5 Obec Tuřany Obnova budovy Obecního úřadu Tuřany 16.8.2012 60 000  53 495   

4 6 Mariánskolázeňsko, o.p.s. Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti 2.8.2012 154 800  154 800   
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4 6 
Junák-svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
STOPA Mar.Lázně 

Místo pro setkávání v přírodě 20.8.2012 72 000  68 397   

4 6 Jezdeký klub Krásná 
Rekonstrukce kruhové jízdárny a pořízení vybavení 
pro jezdecký výcvik 

22.8.2012 175 500  175 500   

4 6 SDH Krásná 
Vybudování materiálně technického zázemí 
mladých hasičů v Krásné 

22.8.2012 180 000  172 883   

4 6 Karel Ašler 
Pořízení zvukové a světelné techniky pro činnost 
o.s. Karel Ašler 

22.8.2012 129 240  129 240   

5 1 
Svazek obcí Kamenné 
Vrchy 

Bezpečné silnice 27.8.2013 400 500  400 500   

5 1 Město Skalná Úprava hřbitova města Skalná  -  294 680  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

5 1 Obec Drmoul Obnova veřejného prostranství  -  206 100  - 
Nevybrán k 

podpoře MAS 

5 1 Obec Dolní Žandov Obnova veřejného prostranství v Úbočí 22.8.2013 150 930  145 918   

5 2 Ing-Petr Potůček Opravárenská dílna zemědělské techniky 28.8.2013 799 995  Probíhá kontrola ŽoP 

5 3 KIRCH a KIRCH s.r.o. Malokapacitní ubytovací zařízení 27.8.2013 1 197 000  1 197 000   

5 3 KARTARENA s.r.o. KARTARENA YPSILONKA - prodloužení tratě  -  1 000 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 3 Alexandra Vašková 
Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec 
Pomezí nad Ohří, část Tůně 

19.9.2013 1 061 731  Probíhá kontrola ŽoP 

5 4 Ing.Alice Dvořáková 
Obnova původní kolny v areálu zemědělské 
usedlosti Salajna č. p.  

11.9.2013 1 004 897  1 004 897   

5 4 Obec Dolní Žandov 
Stavební obnova historicky významného domu č. p. 
40 III. 

22.8.2013 172 350  172 350   

5 4 Obec Hazlov Studie obnovy Horní hospody a zámeckého parku  -  47 475  - 
Projekt 

neschválen 
SZIF 

5 4 Obec Velká Hleďsebe Obnova hřbitova ve Velké Hleďsebi 22.8.2013 1 071 180  742 709   

5 5 Město Plesná Tělocvična Plesná 27.8.2013 420 678  413 385   
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5 5 Město Lázně Kynžvart Obnova vchodových dveří na Městském úřadě - 114 300  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Drmoul Rozšíření dětského hřiště v obci Drmoul - 273 600  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Valy Obnova obecního úřadu ve Valech - 119 700  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Velká Hleďsebe Obnova fasády na budově základní školy - 270 450  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Trstěnice Obnova obecní knihovny v Trstěnicích - 36 900  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Stará Voda Obnova oken v sále společenského domu 22.8.2013 108 000  53 265   

5 5 Mikroregion Chebsko 
Vybavení pro kulturní, společenské a sportovní 
aktivity obcí 

- 371 156  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 5 Obec Odrava 
Přístavba a stavební úprava objektu Obecního úřadu 
Odrava 

- 518 348  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 6 
Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Mariánských Lázních 

Obnova fary 29.8.2013 179 679  179 679   

5 6 MŠ Velká Hleďsebe Pořízení vybavení pro mateřskou školu - 96 300  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 6 Jezdecký klub Krásná Zázemí pro jezdecký klub 29.8.2013 117 000  111 605   

5 6 ZŠ a MŠ Plesná Veselá třída 6.9.2013 169 650  168 826   

5 6 
TJ SOKOL Mariánské 
Lázně 

Vybavení sokolovny 10.9.2013 178 425  178 425   
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5 6 MŠ Krásná Pořízení materiálně technického zázemí MŠ Krásná 29.8.2013 71 820  71 820   

5 6 Centrum pro volný čas Vybavení pro činnost sdružení 9.9.2013 164 250  129 947   

5 6 ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart, Vybavení učebny výtvarné výchovy 22.8.2013 150 300  147 511   

5 6 
TJ JZD „ROZVOJ“ 
Trstěnice 

Pořízení přenosných fotbalových branek na hřišti v 
Trstěnicích 

28.8.2013 169 200  168 272   

5 6 ZŠ a MŠ Drmoul Obnova vybavení na školní zahradě - 180 000  - 
Ukončena 

administrace 
SZIF 

5 6 SDH Drmoul Vybavení klubovny v hasičské zbrojnici - 146 160  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 6 SDH Stará Voda Vybavení hasičské klubovny a jejího zázemí - 125 100  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

5 6 
ZD Křižovatka – sportovní 
klub 

Volný čas 27.8.2013 144 300  144 300   

6 5 Město Lázně Kynžvart Vybavení knihovny v Lázních Kynžvart  -  77 130  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 
Svazek obcí Kamenné 
Vrchy 

Společnou cestou 28.5.2014 435 000  435 000   

6 5 Město Skalná Sportovní hala Skalná obnova sprch  -  133 450  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 Město Plesná Zasedací místnost 6.6.2014 262 240  262 240   

6 5 Obec Okrouhlá Hrací venkovní prvky pro MŠ Okrouhlá  -  390 919  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 Obec Dolní Žandov Vybavení přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově  -  144 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 Obec Tři Sekery Pořízení vybavení sálu ve Třech Sekerách  -  225 000  - Nevybrán k 
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podpoře 
MAS 

6 5 Obec Drmoul Obnova vybavení na školní zahradě  -  72 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 Obec Krásná Pořízení školního autobusu 10.6.2014 435 500  Probíhá kontrola ŽoP 

6 5 Obec Hazlov Vybavení společenské místnosti  -  100 800  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 5 Město Hranice Vybavení společenského sálu Hranice  -  144 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 Život na Dyleň 
Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké 
lyžařské stopy na území obce Lipová a Stará Voda 

28.5.2014 97 830  97 331   

6 6 ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Vybavení tělocvičny ZŠ a MŠ v Lázních Kynžvartu  -  74 520  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 
Čtyřlístek, rodinné 
centrum Mariánské Lázně 

Jazyková laboratoř 20.6.2014 160 000  134 759   

6 6 
Mariánskolázeňsko, o. p. 
s. 

Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti II.  -  51 300  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 TJ SOKOL Velká Hleďsebe 
Pořízení technického vybavení pro TJ SOKOL Velká 
Hleďsebe 

 -  108 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 SDH Drmoul 
Vybavení klubovny v hasičské zbrojnici v obci 
Drmoul 

 -  90 990  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 ZŠ a MŠ Drmoul Vybavení školní jídelny ZŠ Drmoul  -  90 000  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 ZŠ a MŠ Hazlov Vybavení keramické dílny  -  73 800  - Nevybrán k 
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podpoře 
MAS 

6 6 
Náboženská obec Církve 
československé husitské v 
Mariánských Lázních 

Vybavení fary 5.6.2014 99 043  99 043   

6 6 
TJ SOKOL Mariánské 
Lázně 

Renovace toalet 10.6.2014 180 000  180 000   

6 6 Centrum pro volný čas Pořízení materiálního vybavení  -  29 700  - 
Nevybrán k 

podpoře 
MAS 

6 6 SDH Plesná Zateplení hasičské zbrojnice 6.6.2014 116 000  116 000   

6 6 ZŠ Hranice Pořízení barevné kopírky 10.6.2014 36 000  36 000   

6 6 TJ Jiskra Aš Bezpečné branky pro mladé sportovce 10.6.2014 127 380  125 156   

 

 

 


