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Seznam použitých zkratek 

 

CLLD   z angl. Community led local development (komunitně vedený místní rozvoj)  

CZ NACE  klasifikace ekonomických činností vydávaná Evropskou komisí od roku 1970 (v Česku 

se začala používat od 1. ledna 2008, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností)  

ČOV  čistička odpadních vod 

ČSÚ  Český statistický úřad  

EU   Evropská unie  

IROP  Integrovaný regionální operační program 

CHKO  chráněná krajinná oblast  

LEADER  z franc. Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale (propojení 

rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky)  

MAS   místní akční skupina  

MS2014+ Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů pro programové 

období 2014–2020 

NUTS   nomenklatura územních statistických jednotek  

ORP   obec s rozšířenou působností  

OZE   obnovitelný zdroj energie  

PRV  Program rozvoje venkova 

RES   registr ekonomických subjektů  

SCLLD   strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

SDH   sbor dobrovolných hasičů  

SRR ČR 21+  Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021-2027  

SŠ  střední škola 

VŠ   vysoká škola  

21+   programové období EU 2021-2027 
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Koncepční část 

Zpracovatel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21: 

Název a právní forma MAS:    MAS 21, o. p. s. 

Sídlo MAS:     K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 

Web MAS:     www.mas21.cz 

Předseda správní rady MAS:   Mgr. Stanislav Kříž 

Statutární zástupce MAS:   Miroslav Podlipský 

Hlavní manažer MAS:    Ing, Daniela Strnadová 

Manažeři MAS zapojení do tvorby SCLLD: Ing. Lucie Dudová 

      Mgr. Pavel Mičuda 
 

Společnost byla založena dne 15. prosince 2005 zakládací smlouvou a zapsána do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni do oddílu O, vložky 96.  

V září 2014 byl správní radou vydán a schválen Statut Společnosti, který upravuje vnitřní organizační 
uspořádání Společnosti a zřizuje organizační složku, ve které působí místní partnerství pod názvem 
MAS 21. Místní partnerství MAS 21 je složkou Společnosti, která byla vytvořena jako nástroj 
provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a je tvořena partnery –  
tzn. skupinou fyzických a právnických osob z oblastí veřejného, soukromého a neziskového sektoru, 
kteří mají zájem o rozvoj daného regionu. Plošné působení místního partnerství je vymezeno územím 
působnosti MAS 21. 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech 
všestranného udržitelného rozvoje regionu Karlovarského kraje, ochrany jeho životního prostředí, 
podpory kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy a ochrany památek. 

MAS 21, o. p. s. je společnost založená a fungující na principech LEADER: 

 Strategie místního rozvoje odlišné dle jednotlivých regionů 

 Vypracování a provádění strategie „zdola nahoru“ 

 Partnerství soukromého a veřejného sektoru 

 Víceodvětvové akce 

 Inovace 

 Spolupráce 

 Vytváření sítí 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 na období 2021-2027 představuje rozvojový 
dokument, jehož účelem je vytvořit rámec pro udržitelný rozvoj území Ašska, Chebska  
a Mariánskolázeňska na základě principů partnerství obcí, nestátních neziskových organizací  
a podnikatelských subjektů, které v území působí. Cílem tohoto střednědobého dokumentu je 
 

 

na základě diskusí v území a analytických šetření definovat zájmy a rozvojové potřeby v regionu, 
vyhodnotit problémy a kapacitu území a navrhnout jeho další možný rozvoj. 

  

http://www.mas21.cz/
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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027  

Území MAS 21 se nachází v Karlovarském kraji na území okresu Cheb a je nejzápadnější místní akční 
skupinou České republiky. Státní hranicí na západě sousedí se Spolkovou republikou Německo 
(Bavorsko, Sasko), na severovýchodě s okresy Sokolov a Karlovy Vary, na jihozápadě s okresem 
Tachov, který je součástí Plzeňského kraje. 

V MAS 21 je zastoupeno celkem 35 ze 40 obcí okresu Cheb. V kapitole 1.2 Mapové zobrazení území 
působnosti MAS je znázorněno vymezení územní působnosti. Do územní působnosti MAS nejsou 
zařazeny obce Prameny, Ovesné Kladruby, Mnichov, Teplá a město Cheb. Rozloha území MAS 21 činí 
765,85 km², což je více než 70 % území okresu Cheb. K 31. 12. 2019 žilo v územní působnosti MAS 
56 066 obyvatel. 

V následující tabulce je přehled seznamu obcí MAS 21, počet obyvatel a rozloha území k 31. 12. 2019 
a součástí přehledu je i zapojení obcí do okresů a ORP. 

 
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS 21 

Kód 
obce 

Název obce 
NUTS 4/LAU 

1 (okres) 
ORP 

Počet obyvatel 
obce 

Rozloha obce 
(km2) 

539074 Vojtanov Cheb Cheb 233 10,191598 

538906 Milíkov Cheb Cheb 289 19,483927 

554596 Křižovatka Cheb Cheb 276 14,127643 

539112 Stará Voda Cheb Mariánské Lázně 517 54,014833 

539279 Velká Hleďsebe Cheb Mariánské Lázně 2350 4,564707 

539376 Vlkovice Cheb Mariánské Lázně 116 4,923718 

539619 Tuřany Cheb Cheb 149 6,110926 

554545 Hazlov Cheb Aš 1566 27,883843 

554553 Hranice Cheb Aš 2147 31,794365 

554634 Luby Cheb Cheb 2144 30,693991 

554642 Mariánské Lázně Cheb Mariánské Lázně 12795 51,790353 

554707 Nový Kostel Cheb Cheb 500 43,678486 

554740 Plesná Cheb Cheb 1940 19,25643 

578002 Velký Luh Cheb Cheb 164 4,518855 

554511 Drmoul Cheb Mariánské Lázně 1013 6,372932 

554626 Lipová Cheb Cheb 746 45,759786 

538795 Krásná Cheb Aš 612 21,855903 

538922 Okrouhlá Cheb Cheb 254 10,434027 

539481 Valy Cheb Mariánské Lázně 473 4,301145 

539554 Odrava Cheb Cheb 258 12,648332 

554499 Aš Cheb Aš 13182 55,856118 

554529 Františkovy Lázně Cheb Cheb 5461 25,761688 

554651 Milhostov Cheb Cheb 331 17,62934 

538817 Podhradí Cheb Aš 188 6,362259 

538868 Pomezí nad Ohří Cheb Cheb 302 10,689686 
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539023 Třebeň Cheb Cheb 399 21,699067 

539431 Zádub-Závišín Cheb Mariánské Lázně 338 6,333162 

554502 Dolní Žandov Cheb Cheb 1235 41,338486 

554693 Nebanice Cheb Cheb 343 9,386739 

554880 Tři Sekery Cheb Mariánské Lázně 967 41,180882 

554600 Lázně Kynžvart Cheb Mariánské Lázně 1439 32,601757 

554618 Libá Cheb Cheb 800 26,631856 

554812 Skalná Cheb Cheb 1988 23,437372 

554855 Trstěnice Cheb Mariánské Lázně 385 15,494109 

577979 Poustka Cheb Cheb 166 6,975207 
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS 21 se nachází v Karlovarském kraji (NUTS II Severozápad). Jedná se o pohraniční region 
na samém západě Česka, který sousedí s Bavorskem a Saskem na německé straně a s regiony 
Sokolovska a Tachovska na straně české. Území působnosti MAS má rozlohu 765,85 km². Místní akční 
skupina sdružuje celkem 35 obcí, které spadají do správních obvodů tří obcí s rozšířenou působností, 
konkrétně: Aš, Mariánské Lázně a Cheb (samotné město Cheb se nachází mimo území MAS 21). 

V porovnání s programovým obdobím 2014-2020 se počet obcí v MAS 21 nezměnil. V území žilo 
k 31. 12.2019 podle ČSÚ 56 066 obyvatel. V posledních letech se počet obyvatel v území MAS 21 
ustálil na hodnotě lehce překračující 56 tis. obyvatel. Na území jsou dvě větší města, která překračují 
10 000 obyvatel, a to Aš a Mariánské Lázně, které doplňují o polovinu menší Františkovy Lázně.  
V samém srdci území MAS 21 se nachází centrum celého regionu město Cheb, které je však pro svou 
velikost z působnosti MAS vyjmuto. Zejména v těchto centrech je zajištěna potřebná občanská 
vybavenost a mnoho lidí sem směřuje i za prací. Na sídelní struktuře a obyvatelstvu je stále patrný 
vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou a poválečným vývojem. 

Stejně jako v celém Karlovarském kraji, tak i na území MAS 21 lze sledovat pomalý růst HDP 
v přepočtu na obyvatele. S tím také souvisí vyšší zastoupení průmyslových oborů s nízkou přidanou 
hodnotou a služeb méně znalostně založených oproti jiným regionům. S tím souvisí dlouhodobě nízká 
průměrná mzda. Míra nezaměstnanosti v posledních letech klesala a na území MAS 21 se na konci 
roku 2019 pohybovala dokonce okolo hodnoty 1,7 %. Nicméně v dalším roce začala míra 
nezaměstnanosti růst, jak dokládají data za okres Cheb, když na konci roku 2020 míra 
nezaměstnanosti rostla k 4%.  

Aktivity výzkumu a vývoje jsou v celém Karlovarském kraji slabě zastoupeny (území MAS 21 není 
výjimkou), je zde nejmenší počet pracovníků, kapacit a aktivit v rámci všech krajů ČR. V kraji 
samostatně nepůsobí žádná univerzita (pouze fakulty univerzit z jiných krajů – např. v Chebu 
ekonomická a pedagogická Západočeské univerzity). S tím souvisí nízká vzdělanostní úroveň obyvatel 
v porovnání s ostatními regiony Česka. Proti zbytku republiky je zde vyšší podíl osob s jen základním 
vzděláním nebo bez dokončeného základního vzdělání a nižší podíl osob s VŠ vzděláním a s úplným SŠ 
vzděláváním. I zde lze hledat důvody vyššího podílu obcí s obyvateli se sociálními problémy, jako jsou 
nezaměstnanost, exekuce, závislost na sociálních dávkách atd.  

Hlavními atributy cestovního ruchu v regionu jsou historické a kulturní památky, přírodní zajímavosti 
a čisté životní prostředí úzce spjaté s lázeňstvím, které má v regionu velmi silnou pozici (Mariánské 
Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart). 
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1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Obrázek 1 Území působnosti MAS 21 s vyznačením hranic obcí 

 

 

Obrázek 2 Území působnosti MAS 21 v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3 
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1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Na základě jednání mezi soukromou a neziskovou sférou byla v souladu s principy LEADER v druhé 
polovině roku 2005 založena MAS 21, o. p. s. Záměrem zakladatelů bylo propojení místních aktérů 
v regionu za účelem zlepšení kvality života obyvatel na venkově.  Většina zakládajících členů aktivně 
působí v MAS dodnes.  

Prostřednictvím realizace Strategického plánu LEADER pro období 2007-2013 z Programu rozvoje 
venkova ČR bylo na území MAS 21 podpořeno 60 projektů s celkovou dotací přes 25 mil. Kč. 

Na základě schválené SCLLD pro období 2014-2020 umožnila MAS 21 žadatelům svého území čerpat 
prostředky z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného 
regionálního operačního programu. Původní celková alokace určená v rámci realizace strategie 
na projekty ve výši cca 125 mil. Kč byla vzhledem k úspěšnému čerpání v IROP navýšena ještě 
o 6 mil. Kč a v PRV o 11 mil. Kč. 

Nad rámec realizace Strategického plánu LEADER 2007-2013  a SCLLD 2014-2020 má MAS 21 
zkušenosti i s vlastními žádostmi o dotace a zapojením se v rámci partnerství  
do projektů jiných organizací. MAS například realizovala projekty z Regionálního operačního 
programu Severozápad, Programu rozvoje venkova a Programu obnovy venkova. Partnerské projekty 
realizovala zejména s obcemi a dalšími MAS.  

Zároveň MAS 21 pomáhá obcím a dalším žadatelům s vyhledáváním a zpracováním dotací, organizuje 
odborné semináře, každoročně spoluorganizuje akci Čištění řeky Ohře.  

MAS vydává Zpravodaj MASák, který se zaměřuje na propagaci svého území a činnosti MAS. 

Společnost prošla za dobu své existence několika dramatickými obdobími, které se díky pevnému 
partnerství podařilo překonat. Dnes je MAS 21, o. p. s. organizací, která v sobě spojuje veřejné, 
soukromé a neziskové subjekty se společnou vizí, odhodlané spolupracovat na rozvoji celého území. 

Území působnosti MAS v programovém období 2014–2020 zahrnovala 27 obcí a 8 měst. Území 
působnosti MAS se v období 2021–2027 oproti období 2014–2020 nemění. 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Přípravu SCLLD na období 2021 - 2027 započala MAS 21 již v dubnu roku 2019 na jednání fokusní 
skupiny za účelem mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 

pro území MAS 21 na období 2014 – 2020, kdy v rámci tohoto jednání byla aktualizována ve vztahu 
k aktuálnímu stavu území Analýza problémů a potřeb, SWOT analýza a Analýza rizik pro komunitně 
vedený místní rozvoj.  

Součástí tvorby SCLLD bylo i splnění standardizace MAS s vymezením územní působnosti. V této 
souvislosti jsme v období od 13. 5. 2020 do 13. 8. 2020 realizovali individuální rozhovory se starosty 
a zaměstnanci obecních úřadů podílejícími se na regionálním rozvoji. Výstupem těchto rozhovorů byl 
výčet toho, co je aktuální problémem/potřebou v dané obci/městě. Vstupem pro zpracování Analýzy 
rozvojových potřeb strategie byly nejen rozhovory, ale i dotazníková šetření zpracovaná 
při uvedených setkáních. Individuální rozhovory a dotazníková šetření proběhli napříč celým územím 
MAS 21.   

Při tvorbě SCLLD byla zejména pro tvorbu Analýzy rozvojových potřeb a Strategického rámce využita 
metoda Focus Group. Skupinový rozhovor se zapojením komunity a relevantních aktérů z území 
do tvorby strategie CLLD proběhl dne 10. 6. 2020. 
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Jednání fokusní skupiny za účelem mid-term 
evaluace realizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 
na období 2014 – 2020 

11. 4. 2019 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území 
působnosti MAS  

13. 5. 2020 – 13. 8. 2020 

Dotazníková šetření se starosty a aktéry obcí 
v území působnosti MAS 

13. 5. 2020 – 13. 8. 2020 

Jednání fokusní skupiny za účelem tvorby SCLLD 10. 6. 2020 

Zdroj: Vlastní data 

 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Dokumentace vztahující se k zapojení komunity a relevantních aktérů z území do tvorby strategie 
tvoří přílohu  SCLLD, resp. příslušné žádosti v MS2014+. 
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

Analýza rozvojových potřeb je založena na komunitním projednání potřeb území. Pojmenované 
potřeby v jednotlivých oblastech identifikující aktuální rozvojové potřeby vychází z výstupů činností 
realizovaných v rámci zapojení komunity do tvorby SCCLD.  

Analýza se skládá z rozvojových potřeb, rozdělených na dílčí potřeby. Z dílčích potřeb vychází 
opatření SCLLD.  

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb 

Rozvojová potřeba Dílčí rozvojová potřeba 

A. Občanská vybavenost 

A1 Podpora kulturních a spolkových zařízení 

A2 Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek 

A3 Zvyšování kvality sportovní infrastruktury 

A4 
Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti 
vzdělávání 

A5 
Podpora a rozšíření infrastruktury (včetně výstavby a 
rekonstrukce zařízení) sociálních služeb a zdravotní péče 

A6 Podpora rozvoje nájemního a sociálního bydlení 

A7 Revitalizace veřejného prostranství 

A8 Vznik a podpora obchodů v obcích 

A9 Problematika nevyužitých objektů a území 

A10 Podpora jednotek SDH 

B. Dopravní a technická 
infrastruktura 

B1 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací 

B2 Zajištění parkovacích míst 

B3 Výstavba a rekonstrukce chodníků 

B4 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras 

B5 Výstavba cest a stezek pro pěší 

B6 Výstavba a obnova veřejného osvětlení 

B7 Výstavba a obnova vodovodní a kanalizační sítě, ČOV 

B8 Dostupnost moderních technologií 

C. Životní prostředí 

C1 Výsadba a obnova zeleně 

C2 Zadržování vody v krajině 

C3 Ochrana půdy proti vodní a větrné erozi 

C4 Revitalizace vodních toků a rybníků 

C5 Územní studie a plány 

C6 Efektivní a ekologická likvidace odpadů 
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C7 
Podpora energetické soběstačnosti regionu, obnovitelné 
zdroje energie 

C8 Podpora pořízení vozidel na alternativní pohon 

D. Rozvoj pracovních příležitostí, 
podnikání a lidské zdroje 

D1 Diverzifikace a rozvoj podnikání 

D2 
Pořízení/modernizace technologií v malých a středních 
podnicích  

D3 
Podpora inovací, digitalizace, automatizace a výzkumu 
v malých a středních podnicích 

D4 Podpora zaměstnanosti 

D5 Rozvoj a podpora komunitních aktivit a komunitních center 

D6 Prorodinná opatření 

D7 Podpora sociální a jiné péče 

D8 
Podpora společenských, vzdělávacích, sportovních a 
kulturních akcí (aktivit) 

D9 Prevence sociálního vyloučení 

E. Zemědělství a lesnictví, rozvoj 
venkova 

E1 Rozvoj zemědělských a lesnických podniků  

E2 Rozvoj infrastruktury v zemědělství a lesnictví  

E3 Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

E4 Udržitelná krajina, pozemkové úpravy 

F. Cestovní ruch 
F1 Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

F2 Marketing a propagace území 

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

A. Občanská 
vybavenost 

Zázemí pro konání kulturního a společenského života je ve většině obcí 
v území. Problémem těchto zařízení je, že většina z nich je v nevyhovujícím 
technickém stavu. Aktuální potřebou v této oblasti je rekonstrukce, 
modernizace či výstavba kulturních, volnočasových, sportovních 
a společenských zařízení, včetně muzeí a knihoven, které mohou sloužit také 
jako kvalitní zázemí pro činnost místních spolků. 

Na území se nachází velké množství kulturních památek i historicky cenných 
staveb. Řada z nich je v současnosti ve špatném až v havarijním stavu. Vedle 
sakrálních staveb jsou v regionu ohroženy i další kulturní památky, které 
souvisí s kulturní či ekonomickou historií měst a obcí. 

Území disponuje širokou paletou sportovních zařízení.  Některé obce však 
žádné sportovní zázemí (hřiště, tělocvičnu) nemají. Zkvalitňování sportovní 
infrastruktury je tedy aktuálním tématem rozvoje území. Důležité je i rozšíření 
nabídky v oblasti sportovních a volnočasových aktivit a to jak v letních, tak 
i v zimních sportech.  

Mateřské a základní školství je v rámci území rozmístěno rovnoměrně 
a pokrývá potřeby území. Pro zvýšení kvality života v regionu je zásadní 
zachování stávající sítě a zlepšení jejího technického stavu a vybavenosti, 
zejména s ohledem na jazykovou vybavenost, kvalitní využívání informačních 
technologií, polytechnické vzdělávání a výuku tradičních venkovských 
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řemesel. Nezbytné je také zlepšení kvality a systémového zabezpečení 
vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách, školních zařízeních, 
dětských skupinách i celoživotních a volnočasových zařízeních. 

Na území MAS je potřeba podporovat především následující sociální služby: 
denní a týdenní stacionáře, osobní asistenci, pečovatelskou službu, sociálně 
terapeutické dílny, domovy pro seniory a azylové domy. V území kompletně 
chybí odlehčovací služby a dále terénní a ambulantní služby pro osoby 
s duševním onemocněním. Další opomíjenou cílovou skupinou jsou osoby 
s poruchou autistického spektra. 

V regionech MAS také chybí kvalitnější systémové ukotvení sociální prevence 
rizikových forem chování a prevence sociálního vyloučení.  

Z hlediska sociální infrastruktury chybí sociální byty a zařízení pro seniory, 
zároveň není dosažitelné nájemní bydlení jak pro mladé lidi, tak i pro ostatní 
skupiny obyvatel. Z pohledu obcí je důležité se zaměřit na podporu rozvoje 
nájemního a sociálního bydlení. 

Potřebou je zkvalitnění sociálního klimatu regionu rozvojem infrastruktury 
pro institucionální i domácí péči pro seniory, prevenci kriminality 
prostřednictvím vytvoření kvalitních alternativ trávení volného času dětí 
i mládeže a s tím související sociální služby a prorodinná opatření, včetně 
rozvoje sociálního bydlení. Nástrojem pro efektivní fungování sociálních 
služeb v regionu by měly být komunitní plány sociálních služeb, které by řešily 
kvalitu a dostupnost služeb i v menších obcích.  

Důležitým rozvojovým tématem je také decentralizace zdravotních služeb. 
Dostupnost lékařské péče je tedy nižší především v menších sídlech regionu 
a je silně provázána se zajištěním dopravní obsluhy veřejnou dopravou, jejíž 
rozvoj je nutné podporovat. Výrazná je nedostupnost psychiatrické 
a psychoterapeutické péče (obecně Karlovarský kraj v tomto směru velmi 
zaostává). 

Obce regionu stále investují do úprav veřejných prostranství, obnovy 
veřejného osvětlení a dalších funkčních prvků.  Přes viditelné pozitivní změny, 
které v této oblasti proběhly, je kvalita veřejných prostranství v mnoha obcích 
MAS nedostatečná a další úpravy veřejných prostranství jsou nezbytné. 

Mezi potřeby malých obcí je potřebné zahrnout i vznik a podporu stávajících 
obchodů. 

Jedním z velkých problémů v  oblasti jsou nevyužité objekty a území. Jedná se 
zejména o objekty škol v obcích, kde v současné době není ani polovina 
předválečného stavu obyvatelstva, dále o bývalé hospodářské či průmyslové 
budovy, které sice mají historickou hodnotu, ale v současné době jsou 
nevyužívané a ve špatném technickém stavu, a o bývalé vojenské 
objekty/areály či bývalé výrobní prostory vzniklé po druhé světové válce. 
Stejně jako i v jiných venkovských oblastech, tak i v regionu je množství 
nevyužívaných a naddimenzovaných zemědělských budov a areálů, které 
v současné době nemají smysluplné využití.  Možnosti jejich využití 
a revitalizace je potřeba podporovat.      

Dílčí potřebou v této oblasti je také zlepšení připravenosti jednotek sborů 
dobrovolných hasičů prostřednictvím podpory na pořízení techniky, výstavbu 
a rekonstrukci hasičských zbrojnic a revitalizaci či vybudování umělých zdrojů 
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požární vody v obcích. 

Dopad:     
Kvalita občanské vybavenosti a dostupnost služeb je jedním z hlavních 
indikátorů kvality života v obci. Jedním z hlavních cílů MAS 21 je zastavit 
snižování kvality občanské vybavenosti v obcích (především v malých sídlech) 
a zlepšit tak nejenom kvalitu života obyvatel v regionu, ale i zastavení migrace 
(zejména mladých) lidí do větších měst a přilákání nových zájemců o život 
v obcích. Důležitým aspektem je také zlepšení stavu kulturních, 
společenských, volnočasových a sportovních zařízení a vytvoření kvalitního 
zázemí pro fungování místních spolků a sdružení.  Kvalitativní zlepšení 
v obnově nemovitého i movitého kulturního dědictví regionu s využitím 
tohoto dědictví pro cestovní ruch či pro kulturní, vzdělávací resp. společenský 
život v regionu. Zachování stávající sítě předškolního a základního zařízení 
a zlepšení kvality výuky v těchto zařízeních, a to jak z hlediska jejího obsahu 
a odbornosti pedagogů, tak technického zázemí (objekty a vybavení). 

Naplnění uvedených potřeb napomůže zlepšit kvalitu občanské vybavenosti 
a dostupnosti služeb zejména v malých sídlech. Všechny aktivity zároveň 
budou směřovat k sociálnímu začlenění nebo jako prevence sociálního 
vyloučení. 

B. Dopravní a 
technická 
infrastruktura 

Jedním z nejvýznamnějších problémů v oblasti infrastruktury je špatný stav 
místních komunikací a chodníků. Zásadním problémem je také zvyšování 
bezpečnosti dopravy, zejména s ohledem na pěší (včetně snižování bariér 
pro tělesně hendikepované) a cyklistickou dopravu. Všechny obce v území 
plánují obnovu místních komunikací a převážná většina řeší problémy 
s parkováním. 

Důležité je také vytvářet prostor pro rozvoj elektromobility, bezmotorové 
i nízko emisní dopravy. Podporu je třeba zaměřit i na pořízení vozidel 
na alternativní pohon. 

Významným tématem je také výstavba a obnova vodohospodářské 
infrastruktury, což je mimo jiné základní předpoklad ochrany životního 
prostředí, tedy základního pilíře udržitelného rozvoje regionu.   

Veřejné vodovody a systém kanalizace pokrývá většinu obcí MAS, problémy 
v této oblasti představuje napojení místních částí na vodohospodářskou 
infrastrukturu. Je potřeba podporovat rozšíření (popř. revitalizaci) vodovodní 
a kanalizační sítě a čističek odpadních vod. 

Zkvalitnění infrastruktury je zásadním tématem i pro rozvoj podnikatelských 
aktivit a zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch. 

Informovanost občanů v obcích je nedostatečná a ne vždy snadno dostupná. 
Řešením je zvyšování úrovně eGovernmentu, digitalizace a zavedení chytrých 
technologií pro práci a komunikaci s občany, rozšiřování vysokorychlostního 
internetu a základních prvků vytvářejících SMART venkov. 

Dopad: 
Kvalitní a moderní infrastruktura je stejně jako občanská vybavenost 
základním indikátorem kvality života v regionech MAS.  

C. Životní prostředí 

Mimořádný význam pro přírodní charakter území představuje existence 
léčivých minerálních pramenů a s nimi spojené lázeňství. Na území zároveň 
zasahuje velkoplošné chráněné území CHKO Slavkovský les a 27 maloplošných 
chráněných území. Do budoucna je jednoznačnou prioritou ochrana přírody 
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a krajiny a její využití pro šetrný turistický ruch. Potřebný je i rozvoj činnosti 
a posilování spolupráce organizací orientovaných na ochranu přírody 
a krajiny. 

Krajinným rázem je sledované území velmi rozmanité. Využití půdy se výrazně 
neliší od struktury využití půdy na území celé České republiky. Struktura 
zemědělské půdy se liší především v podílu trvalého travního porostu. 
V oblasti zemědělci nejvíce využívají svou půdu pro extenzivní chov dobytka 
(převážně skotu). V důsledku velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku 
polních cest, přirozených liniových a dalších přírodních a krajinotvorných 
prvků. Došlo tím k narušení ekologické stability krajiny, devastaci 
zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity 
a narušení krajinného rázu. Z analýzy vyplývá, že v území je vzhledem 
k nárůstu počtu epizod sucha nízký podíl vodních ploch a je potřebné 
z hlediska úspory vody se zaměřit na budování vodních a retenčních nádrží. 
Stávající rybníky a vodní toky jsou ve velké míře zanedbané.    

Z hlediska odpadového hospodářství je potřeba zkvalitnit prevenci vzniku 
odpadů a zvýšit procento využití komunálního odpadu. Ve využití 
komunálního odpadu je třeba se zaměřit také na inovativní zacházení 
s odpady včetně jejich likvidace. 

Důležitým tématem pro území je potřeba podpory vzdělávacích aktivit 
v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení 
energetické soběstačnosti regionu v souladu se všemi principy ochrany 
přírody a krajiny, podpora bioplynových stanic, fotovoltaiky, větrné 
elektrárny, tepelných čerpadel, nakládání s odpadní vodou. Významná je také 
podpora pořízení vozidel na alternativní pohon. 

Dopad: 
Velkým potenciálem pro zvýšení kvality života v regionu i podporu cestovního 
ruchu v regionech MAS 21 je zachovalé životní prostředí. Zlepšení stavu půdy 
představuje význam zejména pro zemědělce. Všechna výše uvedená témata 
pomohou regionům MAS využít potenciál přírodního dědictví a zároveň 
ho ochránit i pro příští generace. 

D. Rozvoj pracovních 
příležitostí, podnikání 
a lidské zdroje 

MAS 21 se chce v této oblasti zaměřit na podporu udržení a rozvoje 
drobného, malého a středního podnikání. Tématem je zejména rozvoj inovací, 
automatizace, robotizace a vybavení provozů místních podnikatelských 
subjektů. Významná je podpora růstu malých a středních podniků s přidanou 
hodnotou, včetně podpory řemeslníků, drobných podnikatelů a poskytovatelů 
služeb. Je potřebné vytvoření spolupráce mezi školami, podniky a obcemi 
s cílem zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami trhu 
práce. 

V území není dostatečné využití flexibilních forem práce, tréninkových míst, 
prostupného zaměstnávání, chráněných pracovních míst apod. 

Regiony MAS 21 nemají v současné době žádný společný nástroj marketingu 
či propagace. Potřebou je zajištění kvalitnější propagace podnikatelů 
z celého území MAS.  

Problematika území z hlediska lidských zdrojů: 

 nízká vzdělanostní úroveň, předčasné ukončování školní docházky, 

 nízká kvalita vzdělávání, 

 malá návratnost absolventů zejména VŠ zpět do regionu, 
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 nedostatek kvalifikovaných pracovníků, odliv zaměstnanců do Německa, 

 zaměstnávání mimo obor v práci s nižšími kvalifikačními požadavky, ale 
s vyšší mzdou, 

 nízké mzdy a nízká kupní síla, 

 stárnutí populace, 

 zvyšující se počet osob soc. vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených, 

 sladění pracovního a rodinného života, 

 volnočasové aktivity, 

 komunitní život a jeho podpora, 

 podpora pečujících osob, 

 rozvoj dobrovolnictví, 

 vzájemná sousedská výpomoc 

 sdílená a neformální péče. 

V souvislosti s lidskými zdroji je potřebné se zaměřit ve velké míře na osvětu 
v oblasti finanční gramotnosti, dluhového poradenství, podporu vzdělávání, 
začleňování osob sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených. Důležitá je 

i podpora zajištění činnosti a rozvoje komunitních (včetně prorodinných 
opatření, terénní a sociální práce), zájmových, volnočasových aktivit, 
spolkových a vzdělávacích aktivit v obcích.  

Dopad: 
Zefektivnění, modernizace a vybavení provozů místních podnikatelských 
subjektů povede nejen k jejich růstu, ale projeví se zároveň z hlediska 
atraktivity pracovních míst a ekonomické prosperity. Naplněním potřeb dojde 
ke zmírnění problémů spojených s trhem práce. 

Rozvoj komunity a podpora rodiny se zlepšenou ekonomickou situací pomůže 
vybudovat silnější pouto k regionu, což může přispět k návratu nejen mladých 
lidí, ale zejména absolventů vysokých škol. 

Vzájemná spolupráce, zmenšení sociálního vyloučení, sladění pracovního 
a rodinného života přispěje k lepšímu obrazu regionu. 

E. Zemědělství a 
lesnictví, rozvoj 
venkova 

I přes útlum primárního sektoru působí prakticky ve všech obcích zemědělští 
podnikatelé. Rozvoj a rozšiřování jejich činnosti, včetně modernizace 
strojového parku, budov, technologií a jejich propagace a marketingová 
podpora jsou velmi potřebné. V oblasti zemědělství a lesnictví je nevyhovující 
technická infrastruktura a obnova strojního vybavení a technologií je 
na prvním místě. Tento obor se neustále potýká s nedostatkem kvalitních 
pracovních uchazečů a úbytkem mladých lidí, proto je nutné tuto oblast 
neustále rozvíjet a podporovat. 

Pro rozvoj lokální ekonomiky je také důležitá podpora zpracovatelů, místních 
(lokálních) producentů, jejich výrobků a produktů s cílem zvýšení možnosti 
prodeje a zkvalitněním jejich propagace. Převážně dochází pouze k prodeji 
nezpracované produkce do zahraničí (bez přidané hodnoty).  

Důležitá je podpora ekologického zemědělství a udržení jeho relativně 
vysokého podílu.  

Ke zvýšení ochrany zemědělské a lesnické krajiny a zlepšení hospodaření 
s vodou, půdou a lesy mohou přispět i pozemkové úpravy.   

Vzhledem k přírodní atraktivitě území MAS 21 je, dle analýzy současného 
stavu území, dobrým nástrojem pro rozvoj ekonomické aktivity území 
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agroturistika.  

K úspěšnému rozvoji venkova vede cesta přes podporu místní ekonomiky. 
Podpora lokálních firem, které mají omezené možnosti rozvoje, může mít 
v regionu kladný multiplikační efekt. I tak je, ale nadále důležité neopomíjet 
příchod investic, ať už zahraničních či domácích z vně regionu. Neméně 
důležitý je rozvoj digitalizace státní správy, což povede ke zrychlení procesů 
a celkovému zefektivnění státní správy. Ve správně fungujícím regionu hraje 
nepostradatelnou roli vzájemná spolupráce mezi subjekty na venkově. 
V území MAS 21 se k této problematice váže také přeshraniční spolupráce.  

Dopad: 
Rozvoj zemědělské a lesnické infrastruktury, ochrana zemědělské a lesnické 
krajiny a zlepšení hospodaření s půdou a lesy. 

Díky realizaci výše uvedených aktivit se zvýší ekonomická soběstačnost 
regionu a zároveň budou také propagovány a udržovány základní prvky 
venkovského života. 

Zároveň se zlepší nejen ekonomická situace v regionu, ale současně dojde 
i ke zlepšení komunitního života na venkově, což se pozitivně projeví na 
snížení počtu sociálně vyloučených. Tyto pozitivní trendy přispějí k návratu 
absolventů z vysokých a středních škol a taktéž k příchodu nových obyvatel. 
Spokojené a aktivní obyvatelstvo lépe rozvíjí komunitní život v obcích, a to se 
také projevuje na upravených veřejných prostranstvích nebo bohaté spolkové 
činnost, která je pro život na venkově typická.   

F. Cestovní ruch 

Léčivé prameny, kulturní bohatství, zachovalá a atraktivní krajina, a poloha 
území předznamenávají potenciál území MAS v rámci rozvoje cestovního 
ruchu. Z analýzy vyplynulo, že v současné době je nejlépe využíván potenciál 
lázeňské turistiky. V ostatních odvětvích cestovního ruchu je situace mnohem 
méně příznivá. Pro další rozvoj cestovního ruchu je nutné zvýšit kvalitu 
i četnost infrastruktury pro cestovní ruch (zejména pro aktivní formy trávení 
volného času), zkvalitnit a zefektivnit propagaci území. Zároveň je důležité 
se zaměřit i na podporu agroturistiky. Lze říci, že cestovní ruch může být 
jedním ze základních pilířů lokální ekonomiky. 

Území disponuje kvalitní sítí turistických a cykloturistických tras. 
V následujícím období je potřeba zajištění zkvalitnění mobiliáře a zázemí 
pro turisty i cykloturisty a vytváření projektů, které povedou k větší 
provázanosti stávající sítě turistických a cykloturistických tras. V území 
by měla být širší síť cyklostezek a mělo by dojít k dalšímu rozvoji 
hippoturistiky v území (stezky, stanice). Území nedisponuje dostatečnou 
ubytovací kapacitou vhodnou pro pěší turisty a cykloturisty (zejména 
v návaznosti na stávající síť tras). 

Území MAS 21 má potenciál pro rozvoj zimního cestovního ruchu. Lze říci, 
že v území je kvalitní infrastruktura pro sjezdové lyžování (vzhledem 
k podmínkám). Nicméně infrastruktura pro běžecké lyžování i další zimní 
sporty je v současné době nedostačující. 

Dopad: 
Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a rozvoj nevyužitého potenciálu 
území. 

Zdroj: Vlastní data 
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Představuje popis stavu, v jakém se bude území působnosti MAS nacházet po naplnění rozvojových 
potřeb identifikovaných v Analýze rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území MAS. V našem 
případě je vize definována takto: 

„Bohatý a rozvinutý region se stále zachovalou krásnou přírodou, kde si lidé rozumí na obou 
stranách hranice. Místo kde lidé chtějí (pro)žít svůj život.“  

3.1.2 Strategické cíle 

Pro dosažení vize MAS 21 definuje 3 strategické cíle, které se dále rozpadají do jednotlivých 
specifických cílů (viz kap. 3.1.3). Pro tyto strategické cíle byly stanoveny monitorovací indikátory.  

Tabulka 4 Přehled strategických cílů a jejich monitorovacích indikátorů 

Strategický cíl Indikátor Měrná jednotka 
Výchozí hodnota 
(31. 12. 2019)  

Cílová 
hodnota (31. 
12. 2027)  

1. Zvýšení atraktivity 
území  

Počet obyvatel v území MAS  Počet obyvatel 
56 066                      

(k 31. 12. 2019) 
56 100 

Rozdíl přistěhovalých 
celkem a odstěhovalých 
celkem 

Rozdíl počtu 
obyvatel 

224                          
(k 31. 12. 2019) 

200 

2. Zachování a zlepšení 
stavu životního 
prostředí 

Lesní pozemky  ha 

32 220                      
(k 31. 12. 2019) 

32 220 

Zemědělská půda  ha 

35 620                        
(k 31. 12. 2019) 

35 620 

3. Podpora ekonomicky 
udržitelného rozvoje 
území 

RES - počet subjektů se 
zjištěnou aktivitou celkem Počet subjektů 

6 106                                   
(k 31. 12. 2021) 

6 200 

RES - subjekty v CZ-NACE- A 
Zemědělství, lesnictví, 
rybářství Počet subjektů 

417                                   
(k 31. 12. 2019) 

417 

RES - subjekty v CZ-NACE- I 
Ubytování, stravování a 
pohostinství Počet subjektů 

679                                   
(k 31. 12. 2019) 

679 

Zdroj: Vlastní data a data ČSÚ 
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

Tabulka 5 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl 
Indikátor strategického 

cíle 
Rozvojová potřeba Specifické cíle Opatření strategického rámce 

1. Zvýšení atraktivity 
území  

Počet obyvatel v území 
MAS 
 
Rozdíl přistěhovalých 
celkem a odstěhovalých 
celkem 

A. Občanská vybavenost 1.1. Zkvalitnění občanské vybavenosti 

1.1.1. Podpora kulturních a spolkových zařízení 

1.1.2. Obnova muzeí, knihoven 
a kulturních památek 

1.1.3. Zvyšování kvality sportovní infrastruktury 

1.1.4. Infrastruktura pro zvyšování kvality 
a dostupnosti vzdělávání 

1.1.5. Podpora a rozšíření infrastruktury 
sociálních služeb a zdravotní péče 

1.1.6. Podpora rozvoje nájemního 
a sociálního bydlení 

1.1.7. Revitalizace veřejného prostranství  

1.1.8 Vznik a podpora obchodů v obcích 

1.1.9. Problematika nevyužitých objektů 
a území 

1.1.10. Podpora jednotek SDH 

B. Dopravní a technická 
infrastruktura 

1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury obcí 

1.2.1. Výstavba a rekonstrukce místních 
komunikací 

1.2.2. Zajištění parkovacích míst 

1.2.3. Výstavba a rekonstrukce chodníků 

1.2.4. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek 
a cyklotras 

1.2.5. Výstavba cest a stezek pro pěší 

1.3. Rozvoj technické infrastruktury obcí 

1.3.1. Výstavba a obnova veřejného osvětlení 

1.3.2. Výstavba a obnova vodovodní 
a kanalizační sítě, ČOV 

1.3.3. Dostupnost moderních technologií 

2. Zachování a zlepšení 
stavu životního 
prostředí 

Lesní pozemky  
 
Zemědělská půda  

C. Životní prostředí 2.1. Zajištění ochrany přírody a krajiny 

2.1.1. Výsadba a obnova zeleně 

2.1.2. Zadržování vody v krajině 

2.1.3. Ochrana půdy proti vodní a větrné erozi 

2.1.4. Revitalizace vodních toků a rybníků 



20 
 

2.1.5. Územní studie a plány 

2.2. Efektivní a udržitelná energetika a 
odpadové hospodářství 

2.2.1. Efektivní a ekologická likvidace odpadů 

2.2.2. Podpora energetické soběstačnosti 
regionu, obnovitelné zdroje energie 

2.2.3. Podpora pořízení vozidel na alternativní 
pohon 

3. Podpora 
ekonomicky 
udržitelného rozvoje 
území 

RES - počet subjektů se 
zjištěnou aktivitou celkem 
 
RES - subjekty v CZ NACE - 
A Zemědělství, lesnictví, 
rybářství  
 
RES - subjekty v CZ NACE - 
I Ubytování, stravování a 
pohostinství 

D. Rozvoj pracovních 
příležitostí, podnikání a 
lidské zdroje 

3.1. Podpora a rozvoj podnikání 

3.1.1. Diverzifikace a rozvoj podnikání 

3.1.2. Pořízení/modernizace technologií 
v malých a středních podnicích 

3.1.3 Podpora inovací, digitalizace, 
automatizace a výzkumu v malých 
a středních podnicích 

3.2. Rozvoj komunity 

3.2.1. Podpora zaměstnanosti 

3.2.2. Rozvoj a podpora komunitních aktivit 
a komunitních center 

3.2.3. Prorodinná opatření 

3.2.4 Podpora sociální a jiné péče 

3.2.5. Podpora společenských, vzdělávacích, 
sportovních a kulturních akcí 

3.2.6. Prevence sociální vyloučení 

E. Zemědělství a lesnictví, 
rozvoj venkova 

3.3. Podpora zemědělství a lesnictví 

3.3.1. Rozvoj zemědělských a lesnických 
podniků 

3.3.2. Rozvoj infrastruktury v zemědělství 
a lesnictví 

3.3.3. Zpracování zemědělských produktů 
a jejich uvádění na trh 

3.3.4. Udržitelná krajina, pozemkové úpravy 

F. Cestovní ruch 3.4. Rozvoj cestovního ruchu  

3.4.1. Budování a zlepšování infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.4.2. Marketing a propagace území 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

Kapitola je zaměřena na přehled opatření SCLLD MAS 21 ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje 
ČR 21+. U konkrétních opatření je uvedeno, jaký specifický cíl (cíle) pomáhá opatření naplňovat. 
Ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ je vymezeno několik typů území. Vazba na daný specifický cíl 
je relevantní, i když do tohoto typu území spadají jen některé obce z územní realizace strategie MAS. 
Pro MAS 21 jsou ze Strategie regionálního rozvoj relevantní tyto typy území: 

 Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, 
zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je 
na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou 
v něm uplatňována inovativní řešení. 

 Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony, přizpůsobené a flexibilně reagující 
na potřeby trhu. 

 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. 

 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky. 

 

Tabulka 6 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl 
strategického rámce 
SCLLD 

Opatření strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1. Zkvalitnění 
občanské 
vybavenosti 

1.1.1. Podpora kulturních a spolkových 
zařízení 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

1.1.2. Obnova muzeí, knihoven a kulturních 
památek 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

1.1.3. Zvyšování kvality sportovní 
infrastruktury 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

1.1.4. Infrastruktura pro zvyšování kvality 
a dostupnosti vzdělávání 

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky 
pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 



22 
 

lokalit. 

1.1.5. Podpora a rozšíření infrastruktury 
sociálních služeb a zdravotní péče 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

1.1.6. Podpora rozvoje nájemního 
a sociálního bydlení 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

1.1.7. Revitalizace veřejného prostranství  
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

1.1.8 Vznik a podpora obchodů v obcích 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit. 

1.1.9. Problematika nevyužitých objektů a 
území 

6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat spolupráci 
aktérů v území  

1.1.10. Podpora jednotek SDH 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

1.2. Rozvoj dopravní 
infrastruktury obcí 

1.2.1. Výstavba a rekonstrukce místních 
komunikací 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.2.2. Zajištění parkovacích míst 
3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.2.3. Výstavba a rekonstrukce chodníků 
3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.2.4. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek 
a cyklotras 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.2.5. Výstavba cest a stezek pro pěší 
3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.3. Rozvoj 
technické 
infrastruktury obcí 

1.3.1. Výstavba a obnova veřejného 
osvětlení 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů. 

1.3.2. Výstavba a obnova vodovodní a 
kanalizační sítě, ČOV 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 
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1.3.3. Dostupnost moderních technologií 
4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti 
výzkumem a vývojem s většími přínosy 
pro hospodářství. 

2.1. Zajištění 
ochrany přírody a 
krajiny 

2.1.1. Výsadba a obnova zeleně 
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.2. Zadržování vody v krajině 
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.3. Ochrana půdy proti vodní a větrné 
erozi 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.4. Revitalizace vodních toků a rybníků 
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.5. Územní studie a plány 

6.1 Posilovat koordinaci strategického 
a územního plánování.  

6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat spolupráci 
aktérů v území. 

2.2. Efektivní a 
udržitelná 
energetika a 
odpadové 
hospodářství 

2.2.1. Efektivní a ekologická likvidace 
odpadů 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.2.2. Podpora energetické soběstačnosti 
regionu, obnovitelné zdroje energie 

3.5 Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center. 

2.2.3. Podpora pořízení vozidel na 
alternativní pohon 

3.5 Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center. 

3.1. Podpora a 
rozvoj podnikání 

3.1.1. Diverzifikace a rozvoj podnikání 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a 
podpořit propojení podnikatelských 
subjektů 
ve vztahu k potřebám trhu práce. 

3.1.2. Pořízení/modernizace technologií v 
malých a středních podnicích 

4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti 
výzkumem a vývojem s většími přínosy 
pro hospodářství. 

3.1.3 Podpora inovací, digitalizace, 
automatizace a výzkumu v malých a 
středních podnicích 

4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti 
výzkumem a vývojem s většími přínosy 
pro hospodářství. 

3.2. Rozvoj 
komunity 

3.2.1. Podpora zaměstnanosti 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a 
podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 
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4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky 
pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

3.2.2. Rozvoj a podpora komunitních aktivit 
a komunitních center 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

3.2.3. Prorodinná opatření 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

3.2.4 Podpora sociální a jiné péče 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

3.2.5. Podpora společenských, 
vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

3.2.6. Prevence sociální vyloučení 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb 
v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí 
s důrazem na kulturní dědictví, péči 
o památky a místní specifika a reagovat 
na problémy spojené se stárnutím 
a existencí či vznikem sociálně vyloučených 
lokalit. 

3.3. Podpora 
zemědělství a 
lesnictví 

3.3.1. Rozvoj zemědělských a lesnických 
podniků 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

3.3.2. Rozvoj infrastruktury v zemědělství a 
lesnictví 

3.4 Pečovat o prostředí obce 
a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 
a zamezit její degradaci. 

3.3.3. Zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh 

3.4 Pečovat o prostředí obce 
a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 
a zamezit její degradaci. 
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3.3.4. Udržitelná krajina, pozemkové 
úpravy 

3.4 Pečovat o prostředí obce 
a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 
a zamezit její degradaci. 

3.4. Rozvoj 
cestovního ruchu  

3.4.1. Budování a zlepšování infrastruktury 
cestovního ruchu 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu 
a podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

3.4.2. Marketing a propagace území 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky  
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu 
a podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Strategie obsahuje opatření, která se vzájemně prolínají, doplňují, někdy jsou vzájemně podmíněná. Integrovanost popisuje matice integrovaných rysů. 

Tabulka 7 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS 21 
1
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                           
1 Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 
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Tabulka shrnuje integrované rysy strategie na základě identifikovaných typů vazeb mezi opatřeními. 

Tabulka 8 Tabulka integrovaných rysů SCLLD MAS 21  

Opatření Opatření Vazba Souvislost Popis vazby 

1.1.6. 1.1.5. 1 
věcná 

Obě opatření vedou ke snižování sociálních problémů 
a nerovností. 

1.2.2. 1.2.1. 2 
věcná, časová, 
finanční 

Při výstavbě a rekonstrukci místních komunikací je možné zajistit 
zároveň parkovací místa. 

1.2.3. 1.2.1. 2 
věcná, časová, 
finanční 

Při výstavbě a rekonstrukci místních komunikací je možné zajistit 
zároveň výstavbu a rekonstrukci chodníků. 

1.2.3. 1.2.2. 1 
věcná, časová, 
finanční 

Při výstavbě a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras je možné 
zajistit zároveň parkovací místa. 

1.2.4. 1.2.2. 1 
věcná Obě opatření spolu souvisí a přispívá k rozvoji cestovního ruchu. 

1.2.5 1.2.2. 2 
věcná Obě opatření spolu souvisí a přispívá k rozvoji cestovního ruchu. 

1.2.5. 1.2.3. 2 
věcná Obě opatření spolu souvisí a přispívá k rozvoji cestovního ruchu. 

1.2.5. 1.2.4. 2 
věcná Obě opatření spolu souvisí a přispívá k rozvoji cestovního ruchu. 

1.3.1. 1.2.1. 2 
věcná, časová, 
finanční Obě opatření spolu souvisí a zvyšují bezpečnost v dopravě. 

1.3.1. 1.2.2. 1 
věcná, časová, 
finanční Obě opatření spolu souvisí a zvyšují bezpečnost v dopravě. 

1.3.1. 1.2.3. 2 
věcná, časová, 
finanční Obě opatření spolu souvisí a zvyšují bezpečnost v dopravě. 

1.3.1. 1.2.5. 2 
věcná, časová, 
finanční Obě opatření spolu souvisí a zvyšují bezpečnost. 

1.3.3. 1.1.4. 2 věcná Nástroje ke zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání. 

2.1.1. 1.1.7. 2 věcná Nástroje zvyšující atraktivitu území. 

2.1.2. 2.1.1. 2 věcná Obě opatření přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí. 

2.1.3. 2.1.1. 2 věcná Obě opatření přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí. 

2.1.4. 2.1.2. 2 věcná Obě opatření přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí. 

2.1.4. 2.1.3. 2 věcná Obě opatření přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí. 

2.1.5. 1.1.7. 1 
věcná, časová 

Územní studie a plány přispějí ke kvalitnější realizaci projektů 
z opatření 1.1.7. 

2.1.5. 2.1.1. 1 
věcná, časová 

Územní studie a plány přispějí ke kvalitnější realizaci projektů 
z opatření 2.1.1. 

2.1.5. 2.1.2. 1 
věcná, časová 

Územní studie a plány přispějí ke kvalitnější realizaci projektů 
z opatření 2.1.2. 

2.1.5. 2.1.3. 1 
věcná, časová 

Územní studie a plány přispějí ke kvalitnější realizaci projektů 
z opatření 2.1.3. 

2.1.5. 2.1.4. 1 
věcná, časová 

Územní studie a plány přispějí ke kvalitnější realizaci projektů 
z opatření 2.1.4. 

2.2.1. 1.3.2. 2 
věcná 

Efektivní a ekologická likvidace odpadů spolu s kanalizační sítí 
a ČOV minimalizuje negativní vliv na krajinu a životní prostředí.  

3.1.2. 1.3.3. 2 
věcná, časová 

V souvislosti s dostupností moderních technologií je možný rozvoj 
v malých a středních podnicích. 

3.1.3. 1.3.3. 2 

věcná, časová 

V souvislosti s dostupností moderních technologií je možné 
podpořit inovaci, automatizaci a výzkum v malých a středních 
podnicích.  

3.2.1. 1.1.4. 2 
věcná, časová 

Zvyšování úrovně gramotnosti vede k lepšímu uplatnění osob 
na trhu práce. 
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3.2.1. 1.1.6. 2 organizační Dostupné bydlení přispívá k podpoře zaměstnanosti. 

3.2.1. 3.1.1. 2 
organizační 

Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru podnikání. 

3.2.1. 3.1.2. 2 
organizační 

Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru malých a středních podniků. 

3.2.1. 3.1.3. 2 
organizační 

Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru malých a středních podniků. 

3.2.2. 1.1.1. 2 
věcná 

Obě opatření vedou ke snižování sociálních problémů 
a nerovností. 

3.2.2. 1.1.2. 2 
věcná 

Obě opatření vedou ke snižování sociálních problémů 
a nerovností. 

3.2.2. 1.1.3. 2 
věcná 

Obě opatření vedou ke snižování sociálních problémů 
a nerovností. 

3.2.2. 3.2.1. 2 
věcná 

Obě opatření vedou ke stabilnímu rodinnému zázemí a materiálně 
zabezpečené rodině. 

3.2.3 1.1.1. 2 
věcná 

Aktivity obou opatření přispívají ke zlepšování rodinného zázemí 
a snižují možné sociální vyloučení členů rodiny. 

3.2.3 1.1.2. 2 
věcná 

Aktivity obou opatření přispívají ke zlepšování rodinného zázemí 
a snižují možné sociální vyloučení členů rodiny. 

3.2.3 1.1.3. 2 
věcná 

Aktivity obou opatření přispívají ke zlepšování rodinného zázemí 
a snižují možné sociální vyloučení členů rodiny. 

3.2.3 3.2.1. 2 
věcná, 
organizační 

Prorodinná opatření pomáhají k podpoře zaměstnanosti, kdy 
rodiče mají větší možnost uplatnění se na trhu práce. 

3.2.3 3.2.2. 2 
věcná 

Aktivity obou opatření přispívají ke zlepšování rodinného zázemí 
a snižují možné sociální vyloučení členů rodiny. 

3.2.4. 1.1.5. 2 
věcná, časová, 
organizační 

Na základě zkvalitnění infrastruktury aktivit bude možné realizovat 
projekty zaměřené na poskytování služeb. 

3.2.5. 1.1.1. 3 
věcná, časová, 
organizační 

Na základě podpory zařízení bude možné realizovat projekty 
zaměřené na akce. 

3.2.5. 1.1.2. 3 
věcná, časová, 
organizační 

Na základě podpory obnovy muzeí, knihoven a kulturních památek 
bude možné realizovat projekty zaměřené na akce. 

3.2.5. 1.1.3. 3 
věcná, časová 

Na základě zkvalitnění sportovní infrastruktury bude možné 
realizovat projekty zaměřené na akce. 

3.2.5. 3.2.1. 2 
věcná, časová 

Aktivity související s pořádáním akcí mohou generovat pracovní 
místa pro související aktivity. 

3.2.5. 3.2.2. 2 
věcná, časová 

Obě opatření vedou ke snižování sociálních problémů 
a nerovností. 

3.2.5. 3.2.3. 2 
věcná, časová 

Aktivity obou opatření přispívají ke zlepšování rodinného zázemí 
a snižují možné sociální vyloučení členů rodiny. 

3.2.6. 1.1.1. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 1.1.2. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 1.1.3. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 1.1.4. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 1.1.5. 3 
věcná, 
organizační 

Obě opatření spolu úzce souvisí v oblasti prevence sociálního 
vyloučení. 

3.2.6. 1.1.6. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 3.2.1. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 
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3.2.6. 3.2.2. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 3.2.3. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.2.6. 3.2.5. 2 
věcná Obě opatření snižují možné sociální vyloučení. 

3.3.1. 3.1.1. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělské a lesnické 
podniky. 

3.3.1. 3.1.2. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělské a lesnické 
podniky. 

3.3.1. 3.1.3. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělské a lesnické 
podniky. 

3.3.1. 3.2.1. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělské a lesnické 
podniky. 

3.3.2. 3.1.1. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na rozvoj infrastruktury 
v zemědělství a lesnictví. 

3.3.2. 3.1.2. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na rozvoj infrastruktury 
v zemědělství a lesnictví. 

3.3.2. 3.1.3. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na rozvoj infrastruktury 
v zemědělství a lesnictví. 

3.3.2. 3.2.1. 2 
věcná 

Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělské a lesnické 
podniky. 

3.3.2. 3.3.1. 3 
věcná, časová 

Rozvoj infrastruktury v zemědělství a lesnictví úzce souvisí 
s možností rozvoje zemědělských a lesnických podniků. 

3.3.3. 3.1.1. 2 věcná Opatření jsou provázána na zemědělce. 

3.3.3. 3.1.2. 2 věcná Opatření jsou provázána na zemědělce. 

3.3.3. 3.1.3. 2 věcná Opatření jsou provázána na zemědělce. 

3.3.3. 3.2.1. 2 věcná Opatření jsou provázána na zemědělce. 

3.3.3. 3.3.1. 2 
věcná 

Rozvoj zemědělských podniků souvisí s možností realizovat 
projekty zaměřené na zpracování produktů a jejich uvádění na trh. 

3.3.3. 3.3.2. 3 
věcná 

Rozvoj infrastruktury v zemědělství souvisí s možností realizovat 
projekty zaměřené na zpracování produktů a jejich uvádění na trh. 

3.3.4. 1.3.2. 1 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.1.1. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.1.2. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.1.3. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.1.4. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.1.5. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.2.1. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.2.2. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 2.2.3. 2 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 3.3.1. 3 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.3.4. 3.3.2. 3 věcná Obě opatření přispívají k ekologické stabilitě krajiny. 

3.4.1. 1.1.1. 2 
věcná, časová 

Podpora kulturních a spolkových zařízení přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu. 

3.4.1. 1.1.2. 2 
věcná, časová 

Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu. 

3.4.1. 1.1.3. 2 
věcná, časová 

Zvyšování kvality sportovní infrastruktury přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu. 

3.4.1. 1.1.7. 2 
věcná, časová 

Revitalizace veřejného prostranství a cestovní ruch spolu úzce 
souvisí. 

3.4.1. 1.2.4. 2 věcná, časová Cyklostezky a cyklotrasy přispívají k rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.1. 1.2.5. 2 věcná, časová Cesty a stezky pro pěší přispívají k rozvoji cestovního ruchu. 
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3.4.1. 3.2.5. 2 
věcná, časová 

Podpora společenských, vzdělávacích, sportovních a kulturních 
akcí přispěje k rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.2. 1.1.1. 2 věcná, časová Podpora, marketing a propagace znásobí efekt pro využití zařízení. 

3.4.2. 1.1.2. 2 
věcná, časová 

Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek spolu s 
marketingem a propagací přispěje k rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.2. 1.1.3. 2 
věcná, časová 

Zvýšení kvality, marketing a propagace znásobí efekt pro využití 
sportovních zařízení. 

3.4.2. 1.1.7. 2 
věcná, časová 

Revitalizace veřejného prostranství, marketing a propagace 
přispějí k rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.2. 1.2.4. 2 
věcná, časová 

Cyklostezky, cyklotrasy a jejich propagace přispívá k rozvoji 
cestovního ruchu. 

3.4.2. 1.2.5. 2 
věcná, časová 

Cesty a stezky pro pěší a jejich propagace přispívá k rozvoji 
cestovního ruchu. 

3.4.2. 3.2.5. 2 
věcná, časová 

Podpora společenských, vzdělávacích, sportovních a kulturních 
akcí a jejich propagace přispěje k rozvoji cestovního ruchu. 

3.4.2. 3.4.1. 3 
věcně, časově, 
organizačně 

Marketing a propagace území úzce souvisí s budováním 
a zlepšováním infrastruktury cestovního ruchu. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Pro zajištění implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje má společnost 
MAS 21, o.p.s. zřízenu organizační složku pod názvem MAS 21. MAS 21 je formou partnerství 
bez právní subjektivity v rámci organizační složky společnosti na základě Rámcových smluv 
o partnerství a vzájemné spolupráci mezi společností a partnery MAS, které tvoří fyzické a právnické 
osoby hájící veřejné a soukromé zájmy na území měst a obcí okresu Cheb, které vyslovily souhlas 
se zapojením do realizace SCLLD MAS 21. 

Hlavní činností organizační složky MAS je provádění komunitně vedeného místního rozvoje na místní 
úrovni za účelem splnění cílů a potřeb, které jsou koncipována a prováděna místní akční skupinou. 

Statut společnosti (www.mas21.cz/dokumenty) vymezuje místnímu partnerství v souladu 
s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN povinné orgány, jejich činnosti a pravomoci. 

Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které 
jsou (v aktuální i archivní verzi) včetně interních postupů zveřejněny na webu MAS: 
www.mas21.cz/dokumenty.  Případná realizace jednotlivých programových rámců SCLLD se bude 
řídit příslušnou dokumentací zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO.  

Povinné orgány MAS:  

 Plénum – nejvyšší orgán MAS 21 

 Programový výbor – rozhodovací orgán MAS 21 

 Výběrová komise – výběrový orgán MAS 21 

 Kontrolní výbor – kontrolní orgán MAS 21 
 

MAS má zřízenu kancelář MAS a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance 
pro realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. 

Statutárním zástupcem MAS je ředitel MAS.  

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS 
(www.mas21.cz/kontakty).  

http://www.mas21.cz/dokumenty
http://www.mas21.cz/dokumenty
http://www.mas21.cz/kontakty
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Obrázek 3 Organizační struktura MAS 21, o.p.s. a místního partnerství 
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 OP - Operační program 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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partnerství 

Zakladatelé 

Správní rada 

Dozorčí rada 

OPS 

Ředitel 
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4.2 Popis animačních aktivit  

Za dobu své existence získala MAS 21 velké množství kontaktů. Díky tomu byly navázány vazby mezi 
obcemi v území, mikroregiony, neziskovými organizacemi, některými státními organizacemi či orgány 
státní správy, školami, podnikatelskými subjekty a dalšími. MAS 21 při svých aktivitách vychází z velmi 
dobré znalosti území a z navázaných kontaktů, které často vedou i k iniciaci projektových záměrů 
a tím ke zvyšování absorpční kapacity území.  

Právě výše uvedené znalosti území a kontakty přispívají k efektivnímu šíření informací ze strany MAS 
do území a také získávání informací z území směrem k MAS. Mezi hlavní komunikační prostředky 
ze strany MAS patří webové stránky, facebookové stránky a také časopis MASák. Ten je vydáván 
2x ročně a čtenáři v něm naleznou informace o dění v MAS, připravovaných výzvách, dalších 
dotačních možnostech nebo např. prezentaci projektů realizovaných skrze MAS 21. Informace 
o činnosti MAS jsou také předávány partnerům MAS emailovou komunikací nebo telefonickými 
a osobními konzultacemi.  

Za jednu z nejvýznamnějších animačních a komunikačních činností považuje MAS 21 osobní setkávání 
a komunikaci pracovníků kanceláře MAS s aktéry v území. Manažeři MAS konzultují potřeby partnerů 
a dalších aktérů z území. Při individuálních konzultacích dochází k seznámení aktérů s dotačními 
možnostmi. Dochází ke konzultaci projektových záměrů potenciálních žadatelů s ohledem na ověření 
jejich způsobilosti a případně pomoc s nalezením vhodného dotačního titulu jak v rámci SCLLD, tak 
samozřejmě i z jiných zdrojů. V neposlední řadě pomáhá MAS školám a školským zařízením s realizací 
a administrací projektů v rámci Šablon. 

Při plánování výzev MAS a naplňování Akčního plánu, jsou nejen partneři MAS informováni 
s předstihem, jsou nabízena školení pro žadatele, probíhají individuální konzultace. Kancelář MAS 
kontaktuje také z vlastní iniciativy obce na svém území s nabídkou dotačních možností v rámci SCLLD.  

Kontakty MAS se neomezují pouze na její území. Jsou navázány komunikační vazby na ostatní MAS 
nejen Karlovarského kraje, ale i v rámci celé ČR. 

MAS 21 také pořádá neformální aktivity, při kterých dochází k významnému síťování účastníků 
a navázání tak nových vazeb mezi subjekty činnými v území často v naprosto rozličných polích 
působnosti. Příkladem je organizace akce Čištění řeky Ohře. Tato událost si získala oblibu veřejnosti 
a ve svém každoročním programu ji má i několik místních spolků. 

Všechny výše popsané animační a komunikační aktivity, které MAS 21 realizovala v programovém 
období 2014 - 2020, bude realizovat i v novém programovém období a bude je dále rozvíjet tak, 
aby byly co nejvíce ku prospěchu celému regionu. 

 

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS 21 bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem 
pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální 
politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z Národního číselníku indikátorů. Hodnoty těchto 
indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému. 

Tabulka s monitorovacími indikátory je uvedena v kapitole 3.1.2. 

Podklady pro monitorování a hodnocení zajišťuje kancelář MAS (za jejich zajištění je odpovědný 
hlavní manažer SCLLD). Za monitorování a evaluaci je zodpovědný kontrolní orgán MAS (Kontrolní 
výbor). 
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Nad rámec povinných monitorovacích a evaluačních činností bude MAS 21 podobně jako v minulém 
programovém období provádět vlastní aktivity související s vyhodnocováním naplňování strategie. 

Výsledky monitorování a hodnocení budou využívány jak pro vnitřní potřeby MAS (zlepšení a další 
rozvoj činnosti), tak k propagaci činnosti MAS.  

5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, 
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování 
standardů MAS.  

 

 

 

 

 

V Chebu dne 25. 8. 2021    ………….…….……………………………………………………. 

        Statutární zástupce MAS 21, o.p.s. 

         Miroslav Podlipský 
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