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KAZV Ústecký kraj 
na spolupráci místních akčních 
skupin s Celostátní sítí pro venkov

zemědělství a venkov. Kouzelné slůvko nebo vytvářet vhodné podmínky pro 
venkov připojené do názvu nás směrova- partnerství mezi veřejným a soukromým 
lo více od spolupráce se zemědělci ke sektorem, sběr informací o nejlepší praxi, 
spolupráci s obecními úřady a Místními organizace seminářů a setkání subjektů 
akčními skupinami. A musím říci, že ku podílejících se na rozvoji venkova a 
prospěchu věci. zemědělství, podpoření atraktivity 

V roce 2007 a 2008, kdy jsem byl venkovského území ČR atd. Jsou to 
ředitelem Zemědělské agentury a projekty přínosné, propagující, školící a 
pozemkového úřadu, jsme v rámci podporující venkovský prostor.
LEADERu ČR přijímali žádosti o poskytnu- MAS nejenže realizují vlastní projek-
tí podpory záměru místních akčních ty, ale spolupracují i na jiných projektech 
skupin. Posuzovali jsme stanovy a navržených jinými subjekty. Např. 
organizační řády, strategické plány v loňském roce se zúčastnili semináře na 
rozvoje území působnosti MAS a záměry téma: „MAS – možnost spolupráce a její 
MAS. V této době se mezi námi naplno využití pro obce a zemědělce – příklady 
rozeběhla úzká spolupráce. Byl to přerod fungujících projektů“, nebo do fotosou-
spolupráce z formální na neformální. těže „Náš venkov – příklady dobré praxe 

Naše velmi úzká a častá spolupráce v PRV“ přispěli nejednou fotografií. 
vznikla až se zřízením Celostátní sítě pro K vyzdvižení spolupráce mezi MAS 
venkov (dále CSV). Ministerstvo zeměděl- a KAZV určitě stojí za zmínku informace, 
ství zřídilo CSV jako komunikační že úplně první realizovaný projekt 
a marketingový nástroj Programu v rámci CSV byl o pořízení tří bannerů 
rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. propagujících místní akční skupiny. Ty 

Činnost Celostátní sítě pro venkov jsou stále využívány na různých akcích Dobrý den, 
byla zahájena 11. listopadu 2008 na typu valná hromada, výstavy Země 
jednání Monitorovacího výboru PRV, živitelka, Zahrada Čech, setkání partnerů jmenuji se Mgr. Jaroslav Hejna a ve 
který spolupracuje na metodickém řízení CSV atd. funkci ředitele Krajské agentury pro 
činností Sítě a jehož členové tvoří Za spolupráci Krajské agentury zemědělství a venkov Ústecký kraj jsem 
Koordinační výbor Sítě. Činnost Řídícího (zastoupené jednotlivými Agenturami od roku 2009, kdy vzniklo toto nové 
orgánu Sítě vykonává Odbor Řídící orgán pro zemědělství a venkov) s Místními uspořádání. Do té doby jsem byl ředite-
Programu rozvoje venkova Ministerstva akčními skupinami chci touto cestou lem různých uspořádání této instituce již 
zemědělství a Oddělení Celostátní sítě poděkovat. V dnešní době odlivu od svého nástupu v roce 1996.
pro venkov a technické pomoci. obyvatelstva z vesnického prostředí do 
V současnosti je Síť rozdělena do městského je to práce obzvlášť potřebná Historie agentur je pestrá – od změn v 
Krajských a Regionálních (okresních) sítí, a přínosná.            náplni práce až po nové názvy jsme 
které sdružují subjekty působící ve dospěli do současného stavu, kdy se 
venkovském prostoru na úrovni okresů jmenujeme Agentura pro zemědělství 
a krajů. A právě za Ústecký kraj mohu a venkov. Historicky jsme se nazývali 
s uspokojením konstatovat velký nárůst Územním odborem MZe, Zemědělskou 
spolupráce mezi MAS a KAZV. Síť nejenže agenturou a pozemkovým úřadem, 
propaguje aktivity MZe, ale i subjektů Zemědělskou agenturou, Agenturou pro 
činných ve venkovském prostoru zemědělství a venkov. Do března roku 
a zemědělství, což je specifikem právě 2008 jsme byli zemědělskou agenturou 
pro MAS. Ty se staly našimi partnery a pozemkovým úřadem, poté došlo 
a společnou snahou o rozvoj venkova k rozdělení této instituce na 2 samostat-
jsme realizovali již nejeden projekt. né a my jsme se stali Zemědělskou 

agenturou. Od roku 2009 jsme pak 
Když se zadívám do plánu projektů změnili název na Agentury pro zeměděl-

CSV na rok 2012, mnoho připravovaných ství a venkov s uspořádáním nadřízeného 
akcí je právě ve spolupráci s MAS. MAS orgánu Krajské agentury pro zemědělství 
jsou partneři, kteří požádali o zařazení a venkov. 
projektu do plánu a s cíli,které jsou 
v souladu s Akčním plánem (programový Pokud zavzpomínám na spolupráci 
dokument). Za cíl si např. dávají seskupit agentur s místními akčními skupinami, 
organizace a státní správu zapojenou do mohu říci, že se naplno rozvinula až 
podpory rozvoje venkova a zemědělství, s přijetím nového názvu: Agentura pro 

Tento propagační materiál, který 
právě držíte v ruce, je dalším naším 
společným projektem uskutečněným 
s místní akční skupinou, konkrétně s MAS 
Sdružení Západní Krušnohoří. Tato velmi 
pěkně připravená brožura má za cíl nejen 
vytvořit vhodné podmínky pro partner-
ství, ale má za cíl napomoci  propagaci 
jednak hnutí LEADER, všech místních 
akčních skupin v Ústeckém kraji,  i  aktivit 
Celostátní sítě pro venkov. Tento katalog 
slouží jako propagační materiál a 
současně i velmi vhodným způsobem 
podává informace  o dobré praxi při 
realizaci projektů v rámci Programu 
rozvoje venkova MZe.

Vedoucí Celostátní sítě pro venkov v Ústeckém kraji je ing. 
Ivana Mrázová, zástupce ředitele KAZV Ústecký kraj. Ta je hyb-
nou silou CSV v Ústeckém kraji, významně se podílí na realizaci 
projektů CSV. 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov  Ústecký kraj 
sdružuje celkem čtyři pracoviště a to: 

ź AZV Litoměřice - vedoucím je pan Mgr. Jaroslav Hejna, sou-
časně i ředitel odboru KAZV Ústecký kraj. Na AZV pracuje ve 
vedoucí funkci od svého nástupu v roce 1996. V jeho místní 
příslušnosti spolupracuje s místními akčními skupinami: MAS 
České Středohoří, SERVISO, o.p.s, a nově vzniklou MAS 
Podřipsko o.s. 

ź AZV Ústí nad Labem (současně spravující i okresy Chomutov, 
Most, Teplice) - vedoucím je pan Ing. Oldřich Beneš, na AZV 
nastoupil v roce 2004. V jeho místní příslušnosti spolupracuje 
s místními akčními skupinami: MAS Cínovecko, MAS Naděje 
pro Mostecko, MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

ź AZV Louny - vedoucí je paní Ing. Lenka Typoltová, vedoucí od-
dělení AZV Louny, která se stala  12.5.2007 ředitelkou odbo-
ru ZA a PÚ Louny. V její místní příslušnosti spolupracuje s míst-
ní akční skupinou MAS Vladař,o.p.s.,  které má ale sídlo ve 
Valči.

ź AZV Děčín- vedoucím je pan Ing. Tomáš Valina, v této funkci 
je od 1.3.2010. Vystřídal po 17 letech pana Jana Růžičku, kte-
rý odešel do důchodu. V jeho místní příslušnosti spolupracuje 
s místními akčními skupinami MAS Šluknovsko, MAS Labské 
skály. 

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova

Pohled ředitele

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže 
specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 
strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategic-
kým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje 
tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování 
cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

· Společnost založená na znalostech 
· Vnitřní trh a podnikatelské prostředí 
· Trh práce 
· Udržitelný rozvoj

Göteborgská konference se promítá v Programu při 
zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělské-
ho hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale 
udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje 
k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem 
rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České 
republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu 
životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního 
zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit 
podmínky pro konkurenceschopnost České republiky 
v základních potravinářských komoditách. Program bude také 
podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve 
venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová 
pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově 
a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program se vztahuje na území České republiky a určuje 
politiku rozvoje venkova ČR v období 2007–2013. Program 
rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro 
získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). PRV na roky 
2007 až 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj 
venkova Evropské Komise a již v květnu toho roku byl zahájen 
příjem žádostí o dotaci pro některá opatření osy II následovaný 
příjmem žádostí v červenci pro vybraná opatření osy I a III. 
Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. 
Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský inter-
venční fond.

Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je 
následující:

ź Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělství, potravinářství a lesnictví.

ź Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, 
chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické změny.

ź Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských 
oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.

ź Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských 
mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní 
strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit projekty pro 
jeho rozvoj – metodu LEADER.

zdroj:www.eagri.cz

ing. Ivana Mrázová na Valné hromadě NS MAS ČR, o.s. 15.3.3012 ve 
Varnsdorfu
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republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu 
životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního 
zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit 
podmínky pro konkurenceschopnost České republiky 
v základních potravinářských komoditách. Program bude také 
podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve 
venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová 
pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově 
a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program se vztahuje na území České republiky a určuje 
politiku rozvoje venkova ČR v období 2007–2013. Program 
rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro 
získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). PRV na roky 
2007 až 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj 
venkova Evropské Komise a již v květnu toho roku byl zahájen 
příjem žádostí o dotaci pro některá opatření osy II následovaný 
příjmem žádostí v červenci pro vybraná opatření osy I a III. 
Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. 
Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský inter-
venční fond.

Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je 
následující:

ź Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělství, potravinářství a lesnictví.

ź Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, 
chránit vodu a půdu a zmírnit klimatické změny.

ź Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských 
oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.

ź Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských 
mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní 
strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit projekty pro 
jeho rozvoj – metodu LEADER.

zdroj:www.eagri.cz

ing. Ivana Mrázová na Valné hromadě NS MAS ČR, o.s. 15.3.3012 ve 
Varnsdorfu
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Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití 
evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. 

Česká republika je v používání 
metody LEADER vzorem pro země 
střední a východní Evropy

Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních 
akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným 
nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato 
metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade 
důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, 
veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení 
problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatně-
ní ve všech operačních programech, které budou realizovat své 
cíle ve venkovském prostoru.

Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozho-
dování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy 
přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude 
realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu 
na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů 
Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván 
a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných progra-
mech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý 
kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, 
který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho 
kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem 
k žadateli,“ říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS 
Václav Pošmurný.

NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční doku-
ment pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programova-
cího období 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán 
LEADER 2014+“. Tento materiál přijaly i další organizace, 
zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkla-
dem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné 
Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského 
a sociálního výboru.

Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému 
plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především 
pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším 
pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého 
finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická 
doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění 
v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu 
i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na 
venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících tzv. 
místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí 
místních podmínek a problémů, mají personální i organizační 
kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli 
ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.

Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají 
obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel 
Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné 
době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České 
republice. Sdružuje 135 z asi 151 existujících MAS v ČR.

předsedkyně: 
Hana Dufková

místopředseda: 
ing. Bohumír Jasanský

ředitelka MAS Sdružení 
Západní Krušnohoří

tel. 737 177 432
hana.dufkova@maskaszk.cz

www.maskaszk.cz

ředitel MAS České středohoří

tel. 724 134 539
mascs@tiscali.cz

www.mascs.cz

Krajské sdružení MAS v Ústeckém Každá MAS má v krajském sdružení každé MAS na zpracování integrované 
kraji sdružuje všechny místní akční jednoho svého zástupce. MAS se setkávají strategie rozvoje území pro další 
skupiny, které v Ústeckém kraji působí od roku 2011 pravidelně jednou za dva programovací období. 
bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v měsíce a průběžně řešíme aktuální MASky úzce spolupracují také 
období 2007 - 2013  podpořeny problémy. Dvakrát do roka zveme na s Celostátní sítí pro venkov. Většina MAS 
Ministerstvem zemědělství. jednání též zástupce Ústeckého kraje, je partnerem CSV, která působí při 

Na území kraje působí v současné abychom jej informovali o činnosti našich Krajské agentuře pro zemědělství 
době celkem 9 MAS: MAS a abychom si vzájemně předali a venkov Ministerstva zemědělství ČR.

informace. Ústecký kraj existenci MAS již ź MAS Vladař, o.p.s
silně vnímá a vnímá i to, že MAS do kraje ź MAS Sdružení Západní Krušnohoří
přinesly tím, že realizují svoje strategické ź MAS Naděje pro Mostecko
plány Leader (SPL), poměrně značně ź SERVISO, o.p.s
velké finanční prostředky. Svědčí o tom ź MAS České Středohoří, o.s. 
i ne nevýznamná pomoc místním akčním ź MAS Podřipsko
skupinám realizujícím SPL tím, že jim kraj ź MAS Labské  skály
poskytl finanční půjčky na předfinanco-ź MAS CÍNOVECKO  o.p.s.
vání nákladů na provoz MAS. Další ź MAS Šluknovsko
pomocí je letošní dotace ve výši 100 tis. Kč 

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro 
rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem 
pro další státy střední a východní Evropy. Použití této metody, 
založené na spolupráci místních společenství a partnerství 
občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů 
při řešení problémů daného regionu, přispívá ke zvýšení 
konkurenceschopnosti, 
k ochraně životního prostředí, zlepšení kvality života a diverzifi-
kaci hospodářství venkova v ČR, uvedl vedoucí bruselské 
kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos. „Česká republika byla 
první zemí mezi členskými státy, které vstoupily do EU v roce 
2004 a začaly uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl Stefanos 
Loukopoulos. O pouhých osm let později je podle něj Česká 
republika v používání této metody všeobecně považována za 
příkladnou a metodu LEADER velmi dobře rozvíjí.

Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri 
Pedro Brosei, který byl účastníkem prezentace návrhů pro 
využití metody LEADER v období 2014–2020 pořádané 
v Evropském domě v Praze: „Vím pouze o probíhajících 
jednáních ve Finsku, Německu a Itálii, kde se iniciativy chopila 
příslušná ministerstva a organizují různé pracovní skupiny. 
Návrhy, představené Národní sítí Místních akčních skupin ČR na 
využití metody LEADER pro další období jsou věcné, a pokud se 
je podaří prosadit na národní úrovni do Společného 
strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“

Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. 
Jejím hlavním reprezentantem v České republice je Národní síť 
Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která sdružuje 135 ze 151 
existujících MAS v ČR. Podle NS MAS by metoda LEADER mohla 
být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí 
i po roce 2014 v podobě komunitně vedeného místního rozvoje. 
Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních 
programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském 
prostoru.

ELARD je mezinárodním neziskovým sdružením, které bylo 
založeno v roce 1999 národními sítěmi LEADER jednotlivých 
členských států EU. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkova, 
prosazovat výměnu zkušeností a podporovat spolupráci 
prostřednictvím přeshraničních projektů. ELARD, který 
v současnosti sdružuje asi 450 místních akčních skupin, je 
hlavním propagátorem a zastáncem metody LEADER na místní 
i institucionální úrovni.

Mgr. Olga Špiková
tajemnice NS MAS ČR

+420 602 832 880
o.spikova@nsmascr.cz
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Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití 
evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. 

Česká republika je v používání 
metody LEADER vzorem pro země 
střední a východní Evropy

Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních 
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nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato 
metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade 
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ní ve všech operačních programech, které budou realizovat své 
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dování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy 
přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude 
realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu 
na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů 
Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván 
a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných progra-
mech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý 
kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, 
který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho 
kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem 
k žadateli,“ říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS 
Václav Pošmurný.

NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční doku-
ment pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programova-
cího období 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán 
LEADER 2014+“. Tento materiál přijaly i další organizace, 
zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkla-
dem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné 
Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského 
a sociálního výboru.

Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému 
plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou především 
pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším 
pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého 
finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická 
doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění 
v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu 
i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na 
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kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli 
ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.

Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají 
obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel 
Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné 
době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
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MAS VLADAŘ o.p.s.

Jedním z dokončených projektů bylo Vybudování nového 
parkoviště ve Chbanech s výší dotace 585 000,- Kč nebo další 
z projektů obce Radonice  - Výměna oken v budově Mateřské 
školy v Radonicích III. etapa s výší dotace 746 217,- Kč. 

Projekty dokončené v roce 2011

Výměna oken v budově Mateřské školy v Radonicích
Obec Radonice

Vybudování nového parkoviště ve Chbanech
Obec Chbany

Byl také dokončen Bezdrátový obecní rozhlas pro obec Libědice 
s výší dotace 214 830,- Kč,  projekt Zeleň na návsi v Libědicích, 
kde dotace činila 229 500,- Kč a projekt Dětské hřiště Nové Sedlo 
s dotací 260 296,- Kč.

Bezdrátový obecní rozhlas pro obec Libědice
Obec Libědice

Dětské hřiště Nové Sedlo
Obec Nové Sedlo

MAS Vladař již čtvrtým rokem realizuje projekt Strategický 
plán LEADER na území MAS Vladař.  V Ústeckém kraji se jedná o 
území 39 obcí a měst. Tyto obce a města jsou sdruženy do 
mikroregionů Nechranicko, Radonicko, Žatecko a Svazku obcí 
Podbořansko, jejichž rozloha činí 895,82 km2 a žije v nich 68 153 
obyvatel.

V roce 2011 bylo na území Ústeckého kraje dokončeno 
a proplaceno 33 projektů v celkové výši dotace 17 137 637,- Kč. 

V tomto roce proběhly dvě nové výzvy (8. a 9. výzva). V  rámci 
těchto výzev bylo pro realizaci na území Ústeckého kraje 
vybráno dalších 14 projektů s celkovou výší dotace 7 684 967,- 
Kč.

Projekty spolupráce 
místních akčních skupin

sídlo / kancelář: Husova 153, 364 55 Valeč

ředitel: Martin Polák

tel. 353 399 708, 734 852 502

www.vladar.cz, vladar@vladar.cz

Školení zemědělců 18.1.2011 v Dubí

Exkurze v srpnu 2010 ve Finsku Exkurze v Německu v březnu 2011

Na konci roku 2011 byla dokončena realizace mezinárodního 
vzdělávacího projektu Hovořme s venkovskými lidmi, podporuj-
me jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme podpoře-
ného v rámci opatření IV.2.1. b) mezinárodní spolupráce PRV ČR 
2007-2013. Na tomto projektu spolupracovaly 3 české MAS 
působící na území Ústeckého kraje a 2 zahraniční MAS (ČR – 
KMAS – MAS SERVISO, PMAS - MAS Vladař, PMAS - MAS 
CÍNOVECKO, Finsko – PMAS - LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta 
ry ,  SRN –  PMAS -  Vere in  zur  Entwick lung der  
Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land a.V.), Více informa-
cí a fotografií naleznete na  internetových stránkách projektu 
www.hovormeanaslouchejme.cz.
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Podpora podnikání 
a cestovního ruchu

Obč. vybavenost a infrastruktura 

V rámci podpory podnikání v oblasti cestovního ruchu využily 
svojí polohu přímo 

u Ohře, podél které vede cyklostezka do Kadaně, a pořídily si  
vybavení půjčovny sportovních potřeb - turistická kola a loďky. 
Naše MAS podporuje významně i zemědělské podnikatele. Mezi 
úspěšně dokončenými projekty je rekonstrukce seníku na farmě 
pana Hlaváčka v Boleboři po jeho vyhoření (žadatelem nezavi-
něném). Dál jsme podpořili nákup zemědělské techniky 
několika zemědělských podniků.  

Lazně Evřenie a.s. v Klášterci nad Ohří 

O dotace v oblasti občanského vybavení je všeobecně, spolu 
s infrastrukturou, nejvyšší zájem. Mezi úspěšně dokončené 
projekty patří např. rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Hrušovanech nebo modernizace obecního úřadu 
v Nezabylicích či pořízení vybavení kuchyně pro mateřskou 
školu v Nezabylicích. Významným projektem byla rekonstrukce 
mateřské školy v Údlicích, kde hrozilo akutní nebezpeční jejího 
uzavření hygieniky, přestože se jedná o vyhledávanou MŠ, do 
které dovážejí děti i obyvatelé nedalekého Chomutova. 
Úšpěšně byl dokončen i projekt modernizace hasičské zbrojnice 
v Nové Vsi v Horách, který realizoval tamní Sbor dobrovolných 
hasičů za pomoci  obce. 

Projekt "Modernizace požární zbrojnice 
v Nové Vsi v Horách č.p. 2" podal místní 
Sbor dobrovolných hasičů. 

Celkové výdaje projektu 1 010 tis.Kč, 
požadovaná dotace 895 500 Kč. Projekt 
byl již proplacen.

Projekt " Rekonstrukce seníku v zemědělském areálu pana 
Miroslava Hlaváčka v Boleboři". 
Celkové výdaje projektu  2 824 000 Kč, dotace 1 000 000 Kč.  
Projekt je ukončen a proplacen.

Projekt 3. výzvy, kde žadatelem bylo Město Vejprty - 
10/010/41200/130/001607 " Rekonstrukce autobusového 
nádraží ve Vejprtech" Celkové výdaje projektu 1 048 363Kč, 
přiznaná dotace je 776 539Kč. Projekt byl ukončen a proplacen.Projekt Jana Bednáře 

"Nákup universálního 
pneumatického secího 
stroje" ev.č. 
11/013/41200/130/001094 

Celkové výdaje projektu 
1 979 600 Kč, 
dotace  821 500 Kč. 
Projekt byl schválen k 
podpoře a proplacen.

”Rekonstrukce a výstavba 
autobusových zastávek a 
turistických odpočívadel v 
Hoře Svaté Kateřiny”. Celkové 
náklady projektu  443 363 Kč, 
dotace 382 393 Kč. 

sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice

ředitelka: Hana Dufková

tel. 724 960 964, 737 177 432

www.maskaszk.cz, info@maskaszk.cz

I když byl celý předcházející týden pošmourný, chladný 
a deštivý, letošní první tržní den byl povedený jak na objednáv-
ku. Sluníčko svítilo a dokonce se i oteplilo. Přišlo se podívat velké 
množství lidí, a to i navzdory tomu, že se v ten samý čas 
v nedalekém Chomutově konaly hornické slavnosti a v Praze 
odpoledne probíhal protivládní protest.

Jak je již zvykem, na akci se podíleli i místní zemědělci - 
Marcel Lískovec a firma Agrozet České Budějovice poskytli 
zemědělskou techniku, pro děti byla velkým lákadlem živá 
jehňata i slepice s kuřaty a poníci, na kterých se děti mohly svézt. 
Dalším velmi příjemným doplňkem trhů byl doprovodný 
program pro děti - divadlo tety Terezy.
Akci jsme využili k tomu, abychom se prostřednictvím dotazníku 
zeptali obyvatel, jak jsou spokojeni s životem ve svých obcích. 
Jako poděkování za vyplnění dotazníku dostali ti, kteří jej 
vyplnili a odevzdali, MASkou vlastnoručně vypěstované 
rostlinky rajčat nebo paprik. Děti si mohly vlastnoručně zasadit 
rostlinku rajčete a odnést si ji domů v rámci tématu dne - Zasaď si Letošní sezonu venkovských farmářských trhů jsme zahájili 
své rajče.v sobotu 21. dubna v Březně. Proč zrovna v Březně? Naše MAS 

Nezbývá než si přát, aby i následné trhy, které se uskuteční sousedí s MAS Vladař a Březno je naším dobrým sousedem. 
v květnu v Blatně a následně v červnu ve Vrskmani, se vydařily Proto jsme se s obcí dohodli na další společné akci, kterou byly 
aspoň tak, jako letošní první.právě venkovské farmářské trhy. Akci po organizační stránce 

zajišťovala naše MAS, technicky a finančně pak obec Březno. 

Město Výsluní požádalo ve 3.výzvě o dotaci na 
projekt " Restaurování tří kamenných skulptur 
umístěných na náměstí ve Výsluní a doplnění 
andělíčka". Projekt byl schválen a realizován 
pod ev.č. Celkové 
výdaje projektu byly 523 800 Kč, přiznaná 
dotace je 430 200Kč. Projekt byl úspěšně 
zrealizován a proplacen.

 10/010/41200/130/001449. 

MAS SZK vznikla v roce 2005 z podnětu zemědělců. 
V roce 2006 - 2008 realizovala projekt v rámci SROP Ústecké-

ho kraje „Podpora zaměstnávání v zemědělství”, který úspěšně 
dokončila a splnila i podmínky udržitelnosti.

V roce 2007 pak realizovala projekt LEADER ČR 2007, na 
kterém se prakticky odzkoušela funkci LEADERa na místní 
úrovni. Na základě získaných zkušeností  potom v roce 2008  
podala žádost o dotaci na realizaci ”Strategického plánu 
LEADER MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2008 - 
2013". V konkurenci žádostí, podaných dalšími MAS z celé 
republiky, byla úspěšná a v roce 2009 začala tento projekt 
realizovat. V současné době má za sebou již 7 výzev. 

V loňském roce jsme získali dotaci na pořádání farmářských 
trhů. Pořídili jsme 16 prodejních stánků a v pořádání venkov-
ských farmářských trhů pokračujeme i po skončení realizace 
projektu. 

Naším cílem je oživení venkovského prostoru v naší působ-
nosti a to jak zlepšováním vzhledu, vybavenosti i infrastruktury, 
tak hlavně oživení spolkového života na venkově. 
Nezapomínáme samozřejmě ani na podporu podnikání.  

MAS Sdružení Západní Krušnohoří8 9
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MAS Naděje pro Mostecko

Sdružení bylo založeno za účelem poskytování obecně 
prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS 
Naděje pro Mostecko:

ź Koordinace rozvoje regionu MAS Naděje pro Mostecko 
ve všech oblastech

ź Realizace metody LEADER na území regionu
ź Vytváření nových forem a možností ekonomického 

turistického využití krajiny
ź Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako 

rozvojového potenciálu regionu
ź Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana 

životního prostředí
ź Rozvoj kulturních a společenských aktivit souvisejících 

se zlepšováním kvality života na vesnici
ź Služby při financování projektů směřujících k rozvoji 

regionu
ź Koordinace projektů a produktů směřujících k rozvoji 

regionu
ź Příprava informačních a metodických materiálů
ź Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
ź Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při 

spolupráci na rozvoji regionu
ź Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v 

rámci rozvoje regionu
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z jednání MAS

Občanské sdružení Místní akční skupina Naděje pro 
Mostecko, vzniklo 13. prosince 2005. Území, na kterém MAS 
Naděje pro Mostecko působí, je vymezeno 26 obcemi okresu 
Most, které jsou členy i jiných partnerských svazků, jako je 
mikroregion Srpina a Most – jih. Sdružuje 21 obcí na rozloze 
282,39 km2.

Bohužel, MAS Naděje pro Mostecko se nepodařilo dobře se 
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stat. zástupce: ing. Bořek Valvoda
tel. 602 647 642

www.nadejepromostecko.cz
info@nadejepromostecko.cz 

kostel sv.Jakuba v Bedřichově Světci,který má MASka ve výpůjčce do roku 2016 
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MAS CÍNOVECKO o.p.s.

Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme

spoluprácí v rámci projektu. Získané výsledky budou převedeny 
do činnosti dalších 17 - 27 MAS, které od roku 2008 vzájemně 
úzce spolupracují.

Z vymezeného předmětu spolupráce vychází i výběr hlavní-
ho a vedlejších opatření. Obecně zaměření projektu vychází ze 
skutečnosti, že investice do lidského kapitálu jsou nejefektivněj-
ší a protože metoda LEADER je založena především na rozvoji 
integrované společnosti kooperujících občanů. Úspěšná 
implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově 
a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší 
a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění 
potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů 
(hlavní opatření III. 3.1. Vzdělávání a informace).

Venkov a zemědělství jsou od sebe neoddělitelné a vzájem-
ně se podmiňují. Zemědělství stále patří k hlavním hospodář-
ským odvětvím venkova a jeho úloha při zajišťování kvalitních 
a bezpečných potravin na jedné straně a péči o kulturní krajinu 
na straně druhé se v budoucnosti bude stále zvyšovat. Z toho 
vycházejí i aktivity, které budou rozvíjeny v rámci vedlejšího 

Hlavním předmětem projektu mezinárodní Spolupráce je opatření (I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost) 
posílení místních aktivit v územích jednotlivých partnerských zaměřené na zvyšování připravenosti a informovanosti v oblasti 
organizací prostřednictvím zvyšování kapacity místních aktérů inovací zemědělců vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschop-
vzdělávacích programů. Na mezinárodní úrovni se spolupráce nosti zemědělství a lesnictví tak k potřebné a různorodé 
soustředí zejména na přenos příkladů nejlepší praxe do českých diverzifikaci zemědělské činnosti.
podmínek a využití odborníků finského a německého partnera Hlavním smyslem opatření IV.2.1. je využití příkladů nejlepší 
v procesu předávání zkušeností a presentace příkladů dobré praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí. 
praxe, včetně organizování aktivních forem výuky (exkurzí). K splnění tohoto cíle bude v rámci druhého vedlejšího opatření 

Mezinárodní spolupráce chceme dále využít k přenosu (IV.2.1. Realizace projektů spolupráce) zajištěna co nejširší 
zkušeností z finských a německých školících pracovišť pro publicita výsledků projektu a jejich implementace v činnosti 
venkov. Dlouholeté zkušenosti zahraničních partnerských dalších volně spolupracujících místních akčních skupin. Toho 
místních akčních skupin v oblasti vzdělávání na venkově budou bude dosaženo v rámci propagačních aktivit realizovaných 
využity pro tvorbu moderního vzdělávacího systému včetně v průběhu i po skončení projektu (tiskové výstupy, informační 
aplikace moderních vzdělávacích metod a postupů (e-learning, mítinky, brífinky a tiskové konference, vlastní www stránka 
b-learning, teleteaching, telekonference apod.) a jejich určená výhradně k propagaci projektu spolupráce).
zavádění a následný rozvoj v českých podmínkách. Zohlednění 
českých specifik i uplatnění dosavadních zkušeností získané zdroj:http://www.hovormeanaslouchejme.cz
v této oblasti MAS Vladař i SERVISO bude zajištěnou úzkou 

Územní působení MAS CÍNOVECKO o.p.s. je tvořeno jedním svazkem obcí, ve kterém se 
nachází následující města a obce: Město Dubí, Obec Novosedlice, Obec Proboštov. MAS 
CÍNOVECKO o.p.s. se rozkládá v severozápadních Čechách, Ústeckém kraji, který patří mezi 
strukturálně postižené oblasti, se zvýšenou podporou státu, v Krušnohoří podél česko-německé 
hranice v Krušnohoří. Partnerství tvoří výše uvedené obce. Na národní úrovni spolupracuje MAS 
se SERVISO, o.p.s. V současné době se rozvíjí spolupráce s MAS VLADAŘ, o.p.s. ze sousedního 
Karlovarského kraje. 

Globálním cílem MAS je rozvoj prostoru Ústeckého kraje na bázi trvale udržitelného rozvoje 
pro efektivní zhodnocení jeho ekonomických, kulturních a přírodních zdrojů a kultivace lidských 
zdrojů, cestou zapojení co nejširšího okruhu obyvatel zájmového území do realizace 
rozvojových aktivit.

Specifickým cílem je zlepšit řízení společných aktivit a uvolnění místního potenciálu zejména 
pro zlepšení kvality života na venkově prostřednictvím:

1. rozvoje ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit jako předpoklad pro zvýšení atraktivity území pro trvalé 
bydlení

2. zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí, zachování krajiny a kvalitního životního prostředí jako předpokladu pro 
rozvoj cestovního ruchu a lázeňství.

Složení a struktura MAS - subjekty zastupující soukromý sektor - 57,14 %a subjekty zastupující veřejný sektor - 42,86 %.

Projekt mezinárodní spolupráce

Vzdělávací program pro veřejnou sféru: podpora rozvoje venkova 
a uplatňování metody LEADER (VPV)

MAS Cínovecko

sídlo:  Ruská 264/128, 417 01 Dubí

ředitelka: Bc. Ladislava Hamrová

tel. 417 554 639

hamrova@mesto-dubi.cz

Vzdělávací akce pro aktéry venkovského rozvoje z území českých partnerských MAS, organizovaných na území zahraničních partnerů, 
zaměřené na presentaci příkladů dobré praxe ze strany zahraničních partnerů. 
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SERVISO, o.p.s

Stručný popis území:Stručný popis území MAS:
Z hlediska geomorfologického je dotčené území převážně 

vrchovinou (200 – 850 m n.m.). Region MAS se nachází v Ústec-
kém kraji (1 jednotka NUTS II ) a na území okresů 
Litoměřice,Louny a Teplice (3 jednotky NUTS III ),  zahrnuje 
regiony čtyř svazků obcí, čtyř měst a pěti samostatných obcí. Je 
převážně venkovskou oblastí, pouze v mikroregionu SVORNOST 
došlo vlivem dlouhodobých zájmů palivoenergetického 
komplexu k výrazné degradaci zemědělské půdy. Dotčené 
území se nachází v jihovýchodní až jihozápadní části chráněné-
ho krajinného celku „CHKO České středohoří“. Zájmový prostor 
MAS je dále vymezen prostorem dolního Poohří a okrajem 
pohoří Džbánu. Míra nezaměstnanosti je relativně vysoká, 
pozitivním jevem je její trvale sestupná tendence. 

Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti:
Západní část regionu MAS a dolního Poohří můžeme označit 

jako vstupní bránu do atraktivní lokality vymezené jihozápadní 
částí CHKO „České středohoří“. České středohoří je krajinou 
kulturní a její stav je výrazně poznamenán lidskou činností. 
Tradičním způsobem hospodaření je zemědělství, a to přede-
vším pastva a pícninářství. Pro část oblasti se stalo charakteristic-
kým ovocnářství, které přispělo tak významně ke vzhledu 
krajiny, že se jí dostalo označení „Zahrada Čech“. Středohoří má 
specifickou venkovskou sídelní strukturu tvořenou hustou sítí 
obcí, osad a sídel, často se zachovalou lidovou architekturou. 
O bohaté historii svědčí předslovanská a slovanská hradiště, 
středověké tvrze a novodobější zámky, toto platí obdobně pro 
Mikroregion Perucko a Mikroregion Lounské Podlesí. 49,84% 
obyvatel žije ve městech Bílina, Louny, Lovosice, Libochovice 
a Třebenice. Pozitivně lze hodnotit blízkost německých hranic 
a spolupráci s německými partnery.

Strategické cíle:
Globální cíl: Trvalé a cílevědomé vytváření podmínek pro 

rozšíření a zkvalitnění obyvatelnosti území sdružených měst 
a obcí. Vytváření materiálních, organizačních předpokladů pro 
život na venkově a postupně se vyvíjející životní úroveň, včetně 
budování pozitivních mezilidských kontaktů, kvality bydlení, 
styku člověka s přírodou. Přeshraniční spolupráce především 
v rámci Programu LEADER – PRV ČR, osa IV a Programu Cíl 3

Dílčí cíle: 
Ekonomický rozvoj spočívající v podpoře stávajících ekono-

mických aktivit, podpoře vzniku nových podnikatelských aktivit 
a v podpoře tradičních krajových ekonomických činností, a to 
především v rozvoji turistiky a cestovního ruchu jako nového 
perspektivního odvětví lokální ekonomiky a v obnově ekologic-
ké stability krajiny a rozvíjející se soustavné kvalifikované péče 
o krajinu. Stabilizace a rozvoj lidského potenciálu, a to soustav-
ným vytvářením podmínek pro všestranné zajištění sociálních, 
ekonomických a ekologických potřeb obyvatelstva. Zastavení 
úbytku obyvatelstva ve venkovských obcích a docílení nárůstu 
lidského potenciálu, rozvoj kvalitní technické infrastruktury 
měst, obcí a zlepšování dopravní obslužnosti. 
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krajiny, že se jí dostalo označení „Zahrada Čech“. Středohoří má 
specifickou venkovskou sídelní strukturu tvořenou hustou sítí 
obcí, osad a sídel, často se zachovalou lidovou architekturou. O 
bohaté historii svědčí předslovanská a slovanská hradiště, 
středověké tvrze a novodobější zámky, toto platí obdobně pro 
Mikroregion Perucko a Mikroregion Lounské Podlesí. 49,84% 
obyvatel žije ve městech Bílina, Louny, Lovosice, Libochovice 
a Třebenice. Pozitivně lze hodnotit blízkost německých hranic 
a spolupráci s německými partnery.

SERVISO, o.p.s. podniká v těchto oblastech:

ź servisní poradenství obcím, jejich dobrovolným 
svazkům, včetně  ziskových subjektů

ź informační, organizační a jiné služby obcím, jejich 
dobrovolným svazkům včetně ziskových subjektů

ź provádění metody LEADER
ź Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a 

kopírovací práce
ź Zprostředkování obchodu a služeb
ź Velkoobchod a maloobchod
ź Ubytovací služby
ź Poskytování software, poradenství v oblasti 

informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály

ź Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
ź Překladatelská a tlumočnická činnost
ź Služby v oblasti administrativní správy a služby 

organizační hospodářské povahy
ź Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti 
ź Hostinská činnost

ing. Jan Bittner - ředitel

sídlo / kancelář: Komenského nám. 17
411 15 Třebívlice

ředitel: ing. Jan Bittner

tel. 416 596 169
www.serviso.cz, serviso@tiscali.cz
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MAS České středohoří

Na poslední valné hromadě jsem dostal důvěru a byl zvolen na 
pozici předsedy správní rady MAS České středohoří. V každém 
případě bych chtěl navázat na dosavadní velmi dobrou práci 
všech orgánů a pracovníků MAS a zejména mé předchůdkyně 
Mgr. Aleny Šnýdlové. Jako každý, kdo nastupuje do nějaké 
funkce, mám i já představy o dalším směřování a fungování. Byl 
bych rád, pokud by se podařilo aktivizovat jednotlivé členy 
a partnery. Společnými silami bych chtěl dosáhnout, aby MAS 
České středohoří byla organizací, která nejenom napomáhá 
financování aktivit, ale sama se na některých podílí. Vzhledem 
k personálnímu obsazení kanceláře a orgánů MAS a dále při 
výčtu členů a partnerů věřím, že tato vize má šanci se naplnit. 

Mgr. Petr Panaš, 
předseda SR MAS 

Území MAS České středohoří leží v jihovýchodní části Ústeckého 
kraje severovýchodně od soutoku Labe a Ohře. Krajinný ráz 
území MAS je na jedné straně dán nížinami v povodí řek, na 
straně druhé členitou oblastí Českého středohoří, kde čedič 
a znělec vytvořily výrazné kupy, kužele a skály. Údolí Labe 
ohraničují téměř svislé lávové svahy v labském zúžení, zvaném 
„Česká brána“. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 
250 m n.m., severním směrem se nadmořská výška díky krajinné-
mu reliéfu Českého středohoří zvyšuje. Nejvyšším bodem je 
Sedlo (726 m.n.m.), nejníže se nachází území v povodí Labe 
a Ohře (cca 140 m n.m.).
Pro svůj svébytný krajinný ráz, přírodní krásy a bohatou historii 
je území Českého středohoří velmi atraktivní. Návštěvníkům 
nabízí celou řadu krásných architektonických památek, 
městských i lidových staveb. Mezi oblíbené turistické cíle patří 
zámek v Ploskovicích, zříceniny hradů (Helfenburk, Kamýk atd.). 
Množství vodních ploch láká v letních měsících k osvěžení. 
K pestrosti kraje přispívá mírné klima, díky němuž jsou stráně 
kuželových kopců zdobeny řadami vinné révy a jabloní. 

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří 
bylo založeno v červenci 2006. Základním cílem sdružení byla 
příprava a realizace rozvojové strategie směřující ke zlepšování 
kvality života a životního prostředí v regionu prostřednictvím 
aktivního získávání a rozdělování finančních prostředků. 
Sdružení získalo na realizaci svých záměrů v roce 2009 dotaci z 
Programu rozvoje venkova pro období 2009 - 2013. Dotace 
slouží ke krytí provozních výdajů sdružení a větší část je dále 
rozdělována prostřednictvím šesti opatření mezi oprávněné 
příjemce působící na území MAS. Území je vymezeno katastry 
mikroregionů Porta Bohemica, České středohoří, Úštěcko a osmi 
samostatnými obcemi Litoměřice, Prackovice nad Labem, 
Mlékojedy, Polepy, Vrutice, Chodouny, Liběšice a Křešice.

Podporovaná opatření se týkají rozvoje lidských zdrojů, 
zajištění sociálních potřeb, vzhledu obcí a kvality prostředí, péče 
o kulturní dědictví, rozvoje cestovního ruchu, přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 
a modernizací zemědělských podniků. Maximální výše 
způsobilých výdajů se pohybuje od 750.000,--Kč po 2.000.000,--
Kč. V letech 2009-11 vyhlásila MAS 4 výzvy k předkládání 
projektů a poskytla dotaci na 69 projektů v celkové částce vyšší 
jak 30 mil. Kč. Již 5. výzva proběhla  na jaře r. 2012. V roce 2011 
sdružení rovněž podpořilo ze svých prostředků 14 žádostí 
o neinvestiční příspěvek pro veřejný a neziskový sektor na 
kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce.

V roce 2011 bylo sdružení hodnoceno v rámci 112 MAS 
v České republice ve skupině „Dobře fungující MAS“ s jasnou 
strategií a přidanou hodnotou při rozdělování finančních 
prostředků.

Kancelář MAS, sídlící na adrese Ploskovice 50, poskytuje 
informace obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům 
v zemědělství a cestovním ruchu o možnostech získání dotací na 
jejich rozvojové záměry. Sdružení organizuje vzdělávací akce a 
propaguje svou činnost na odborných konferencích, 
celostátních a regionálních výstavách a kulturních, 
společenských a sportovních akcích. Více informací najdete na 
internetových stránkách www.mascs.cz.

Ing. Bohumír Jasanský, ředitel

Revitalizace areálu Kalvárie na Ostré 

Poutní areál Kalvárie na Ostré je výraznou krajinnou 
dominantou, která je v současné době hojně navštěvována 
občany úštěcka a turisty, kteří do regionu přijíždí.  V areálu se 
pravidelně konají společensko-kulturní akce pro širokou 
veřejnost, organizované občanským sdružením Společnost pro 
obnovu památek Úštěcka.

V  I.etapě byly kapličky číslo 2 až 15 Křížové cesty stavebně 
rekonstruovány. Ve II.etapě došlo k osazení kapliček Křížové 
cesty číslo 2 až 15 deskovými obrazy zpodobňujících utrpení 
Krista na jeho poslední cestě z domu Pilátova až na horu 
Kalvárii. Dále pak byla provedena celková stavební obnova 
kapličky číslo 1 a její osazení plastikou rozloučení Krista 
s matkou. Kaplička číslo 1 je hmotově největší a dle stavebně 
historického průzkumu ze staršího období.

V III. etapě revitalizace Kalvárie byla opravena kamenná 
dlažba obíhající ze tří stran kapli Božího hrobu na vrcholu 
Kalvárie. Zároveň byly doplněny chybějící kamenné desky kryjící 
zděné zábradlí na vrcholu Kalvárie.

Projekt realizovala Společnost pro obnovu památek Úštěcka, 
občanské sdružení se sídlem v ul.1.máje 18, 411 45 Úštěk,
IČO  27013171. Celkové náklady projektu byly 1 016 152 Kč.

kancelář: Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice

ředitel: ing. Bohumír Jasanský

tel. 417 639 613, 724 134 539

www.mascs.cz, mascs@tiscali.cz

Biskup vystupuje na kalvárii

Slavnostní žehnání křížové cesty
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kancelář: Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice
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Biskup vystupuje na kalvárii

Slavnostní žehnání křížové cesty
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MAS Labské skály
MAS působí na území mikrore- Charakter území ovlivňující strategii oblasti:
gionu Labské skály. Území se Území MAS je charakterizováno nádhernou a velmi rozma-
nachází v Ústeckém kraji v nitou krajinou, bohatou historií a hraniční polohou. Region 
severní části okresu Ústí n. MAS je protkán hustou sítí turistických a cyklistických tras, která 
Labem (Libouchec, Petrovice, je dále rozšiřována. K návštěvě lákají vysoce atraktivní pískovco-
Povrly, Ryjice, Tisá, Velké vé skalní útvary Tiských stěn s možnostmi využití pro horolezce 
Chvojno) a v jižní části okresu a turisty. Řeka Labe přináší možnost využití pro vodní sporty, 
Děčín (Dobkovice, Jílové, především pro vodáky. K dalším volnočasovým aktivitám patří 
Malšovice). Mikroregion patří např. jízda na koni; současné nabídky budou v příštích letech 
do oblasti Českého Švýcarska, rozšířeny a dojde k vyznačení hippotras. V regionu MAS se 

které je symbolem neporušené přírody a šetrné turistiky. Území nachází pouze jedno město s 5 tis. obyvateli; ostatní obce mají 
MAS charakterizuje velmi rozmanitá a členitá krajina od břehů většinou do 1000 obyvatel. Obyvatelé často dojíždějí za prací a 
Labe přes nejrůznější vrcholy Českého středohoří či Děčínské službami do blízkých měst Ústí n. Labem a Děčín, ovšem 
vrchoviny směrem ke státní hranici se Saskem, kde se otvírá i v regionu MAS se najdou drobní a střední podnikatelé, kteří 
úchvatné panorama Tiských stěn a Děčínského Sněžníku. zaměstnávají část obyvatel. Na území MAS najdeme mnoho 

Historie zdejšího území je bohatá a pohnutá a úzce souvisí nejrůznějších památek, především kostelů, kapliček a křížků, 
s polohou u česko-saských hranic. Např. zámek v Jílovém, zámek které jsou ovšem po dlouhých letech bez údržby často 
v Libouchci a hrad Blansko vlastnily původně saské šlechtické ve špatném stavu. Vzhledem k hraniční poloze regionu se nabízí 
rody (např. páni z Bünau). česko-německá spolupráce, která je zatím jen nárazová. 

Dobkovice - sport a volný čas
Projekt „Dobkovice - sport a volný čas” realizoval SK Dobkovice. Projekt byl dokončen v září 2011. Celkové náklady projektu 

činily 597 760 Kč, dotace 537 984 Kč. Náplň projektu: vybudování víceúčelového hřiště (dopravní hřiště, kluziště, hřiště pro 
míčové hry, ..) dětského hřiště s osazením herních prvků a oplocení.

Hřiště je využíváno celoročně. Realizace projektu udělala radost především dětem z Dobkovic, ale samozřejmě i dospělým, 
kteří děti na hřiště doprovázejí. 

Předávání hřiště

14. dubna 2012 se v Petrovicích konal 2. Den MAS Labské připraven byl bohatý program (mažoretky, divadlo, příchod 
skály a 5. Petrovické slavnosti jara. Akce se uskutečnila v rámci vojáků z bitvy u Chlumce, vystoupení šermířů aj.). Vše doprová-
SPL "Labské skály hrají PRIM" a stejně jako před rokem do zela živá hudba. Na své si přišli malí i velcí, všichni měli spoustu 
Petrovic dorazilo velké množství návštěvníků. Příchozí obdivo- zážitků.
vali výrobky z regionu, sledovali předvádění řemeslníků, 

2. Den MAS Labské skály a 5. Petrovické slavnosti jara

sídlo:  Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové

předsedkyně: ing. Eva Šípová
tel. 722 947 047 
www.maslabskeskaly.cz, 
esipova@seznam.cz

hřiště v Dobkovicích v zimě
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MAS Šluknovsko
Šluknovský výběžek se PLÁN ROZVOJE 
nachází v okrese Děčín, ź Dlouhodobě stabilní síť prosperujících zemědělských 
nejsevernější části České podniků, která bude zároveň „garantem“  kulturního 
republiky, na hranici se vzhledu krajiny.
Spolkovou republikou ź Ucelený a provázaný systém služeb pro obyvatele 
Německo. Jihovýchod a návštěvníky regionu
výběžku leží    v Lužických ź Komplexní, kvalitní a celoročně využitelná infrastruktura 
h o r á c h ,  j i h o z á p a d  pro návštěvníky regionu

zasahuje do Národního parku České Švýcarsko. V osmnácti ź Kvalitní občanská vybavenost, „bezbariérový“ přístup 
městech a obcích zde žije 55 tisíc obyvatel, což je téměř polovina ke vzdělávání a informacím
obyvatel celého okresu. Území je charakteristické překrýváním ź Zvýšení zaměstnanosti obyvatel regionu
tří kultur – české, saské a lužické. 

Z hlediska územní působnosti a počtu obyvatel je MAS Šluknov- FORMY A REALIZACE PARTNERSTVÍ
sko druhou největší v rámci Ústeckého kraje. Území Místní akční ź Spolupráce s Mikroregionem Svornosť ze SR (projekt 
skupiny Šluknovsko zahrnuje všechna města a obce Šluknovské- spolupráce Z Oponíc až na Tolštejn)
ho výběžku. Jsou to: Dolní Poustevna, Chřibská, Jiříkov, Krásná ź Projekt spolupráce Vyrobeno na venkově (zavedení 
Lípa, Mikulášovice, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální 
Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, produkt
Lipová, Lobendava, Rybniště, Staré Křečany a Vilémov. Ve ź česko-německá spolupráce především v oblasti kultury, 
výběžku působí dva mikroregiony – Svazek obcí Sever a  Svazek cestovního ruchu, certifikace a propagace regionálních 
obcí Tolštejn. výrobků, přeshraniční spolupráce

Vyrobeno na venkově
Projekt spolupráce „Vyrobeno na venkově” - Regionální 
značkou se označují zpravidla  řemeslné výrobky, potraviny, 
zemědělské produkty a přírodní produkty. Značku může získat 
výrobek tradiční i nový, jestliže splní stanovená kritéria 
a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Jedná se zpravidla o výrobky, které mají úzkou vazbu na „svůj“ 
region, místní tradice, kulturu a historii. Jsou pro svou kvalitu 
a výjimečnost žádány nejen u místních obyvatel, ale jsou 
atraktivní i pro návštěvníky z řad turistů. Značení tak prospěje 
nejen autorům certifikovaných výrobků, ale i rozvoji cestovního 
ruchu.

Díky realizaci projektu spolupráce Vyrobeno na venkově 
a dotaci z Programu rozvoje venkova ČR byla na našem území 
v roce 2010 zavedena značka Českosaské Švýcarsko regionální 
produkt. Takto označené produkty musí splňovat kritéria jako je 
původ výrobku v daném regionu, jeho kvalita, záruka výrobce, 
že výrobek nepoškozuje životní prostředí a jedinečnost 

produktu, tj. tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv 
regionu nebo jiná výjimečná vlastnost.
Regionální značka pomáhá výrobcům v reklamě a propagaci 
jejich produkce, s jejím odbytem a v neposlední řadě se zvýšením 
prestiže těchto produktů.

Součástí projektu byl vznik marketingové studie, popisující stav 
místní produkce se zmapováním výrobců a typů výrobků, 
pokrytí území a poptávky včetně srovnání tradiční a současné 
produkce na území MAS Šluknovsko. Oceněné produkty MAS   
propaguje   a   prodává    na   celostátních a regionálních 
výstavách, farmářských trzích, městských slavnostech, poutích 
a jiných vhodných příležitostech. 

Ovocné šťávy, med, uzeniny, tkané výrobky, přírodní bylinková 
mýdla, nože, autorské šperky, keramika, bylinný likér, přírodní 
kosmetika, pivo, dřevěné spony a hřebeny, upomínkové 
předměty z pískovce, ručně malované sklo, pochoutky z ovoce a 
bylin, originální cukrářské výrobky – to je výčet produktů, které 
se pyšní značkou Českosaské Švýcarsko regionální produkt. 
V červnu 2012 opět zasedne certifikační komise a rozhodne     
o udělení značek novým produktům.

Farmářské trhy

sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

předsedkyně: ing. Eva Hamplová
tel. 602 490 840
www.mas-sluknovsko.cz,
massluknovsko@atlas.cz
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Místní akční skupina strategie území je střednědobý strategický dokument, který 
Podřipsko je občanské bude vytvářen především s ohledem na příští programovací 
sdružení  založené v období EU (2014-2020). Tento dokument plánujeme tvořit tak, 
červnu 2011. MAS působí že zorganizujeme řadu setkání s místními občany, vyslechneme 
na území obcí Libotenice, jejich potřeby a ty pak promítneme do naší strategie území. 
Ledčice, Záluží, Židovice, K vytvoření strategie má přispět 100 tisícová dotace z Programu 
Hrobce,  obnovy venkova Ústeckého kraje 2012. Zároveň se chceme letos 

Vědomice, Račice, Vražkov, Jeviněves, Dušníky, v říjnu ucházet v Programu rozvoje venkova ČR v rámci dotační-
Roudnice nad Labem, Štětí, Černouček, Krabčice, Račiněves, ho titulu III.4.1 Osvojování schopností o půl milionovou dotaci, 
Bříza, Ctiněves, Mnetěš, Libkovice pod Řípem, Bechlín, z níž už by bylo možné financovat první neinvestiční projekty na 
Kostomlaty pod Řípem a Dobříň, přičemž plánujeme působnost našem území. V říjnu letošního roku bychom se také rádi 
MAS rozšířit i do zbývajících obcí Podřipska. Členem našeho ucházeli o podporu projektu spolupráce naší MAS 
sdružení se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj našeho s místními akčními skupinami z Litoměřicka a Mělnicka. Cílem 
regionu, proto počet členů naší MAS dynamicky narůstá. našeho projektu je propojit mělnickou a litoměřickou vinařskou 
Sdružujeme nejen řadu zástupců obcí, ale i zástupce místních podoblast s využitím stávajících turistických, cyklistických, 
spolků a podnikatelů. V současné době máme 37 členů. naučných i jiných stezek. V první fázi by došlo ke zmapování 

O rozvoj Podřipska se chceme zasazovat především realizací všech stávajících stezek, firem a soukromých podnikatelů 
projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Hlavní zabývajících se vinařstvím, jejich produktů a služeb. Dalšími 
myšlenkou a výhodou místních akčních skupin je to, že jsou blíže fázemi by pak byl rozvoj sítě stezek a společná prezentace 
potřebám regionu než jednotlivá ministerstva nebo krajské vinařů. Realizací projektu bychom chtěli podpořit venkovskou 
úřady, proto ví nejlépe, kam by měly prostředky z EU směřovat. turistiku, produkci místních vinařů, propagaci jejich služeb, 

V letošním roce je naším cílem stabilizovat členskou základ- zvýšit soudržnost místních obyvatel a posílit jejich lokální 
nu a vytvořit integrovanou strategii našeho území, což je identitu.
nezbytnost pro správné přerozdělování zdrojů EU. Integrovaná text: MAS Podřipsko

Horní Beřkovice
Kleneč, 

Špindlerova třída 688, 413 01 Roudnice n/L. 

předseda: ing. Jan Broft
tel. 728 278 647
jan.broft@maspodripsko.cz
www.maspodripsko.cz

MAS Podřipsko

O významu MAS pro rozvoj Ústeckého kraje svědčí níže uvedená čísla. Víc než 200 mil Kč zatím mohlo do Ústeckého kraje přijít 
od počátku programového období 2007 - 2013 díky tomu, že níže uvedené MAS uspěly se svými Strategickými plány LEADER a 
byly vybrány k podpoře.K tomu, aby uspěly, musely mít dobře zpracované svoje rozvojové dokumenty. „Mohlo” znamená, že 
MASkám, které realizují svoje strategické plány Leader,  byly tyto prostředky alokovány k čerpání pro roky 2008-2012. Protože 
jsme na počátku roku 2012, zatím tedy všechny tyto finanční prostředky fyzicky „nepřišly”, ale máme je k dispozici. Rozděleny 
budou, společně s dalšími prostředky na rok 2013, nejpozději do 30.6.2013. Žadatelé (koneční příjemci)  budou mít potom na 
jejich skutečné vyčerpání čas do 31.12.2014. 

stav s  čerpání a zazávazkování prostředků k 10.3.2012,
zdroj jednotlivé MAS a Státní zemědělský a intervenční fond

MAS 
přidělená alokace do r. 

2012 celkem (Kč) 

skutečně nárokováno 
(podány žádosti o 

proplacení realizace 
projektů) (Kč) 

 
zazávazkováno 

(dohody podepsány) 
(Kč) 

 

Finanční prostředky volné 
k zazávazkování (Kč) 

MAS  České středohoří 49 983 497 18 858 179 11 379 887 14 931 577 

MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří 

59 143 336 27 053 054 2 664 534 19 492 602 

MAS Labské skály 30 883 750 13 916 445 4 382 222 7 970 020 

MAS Šluknovsko 26 887 529 2 943 870 10 205 357 8 806 290 

MAS Vladař celkem 65 564 728 33 924 503 11 402 280 7 641 487 

celkem 232 462 840 96 696 051 40 034 280 58 841 976 
 

„Význam MAS pro český venkov je nesporný. Základní princip v přístupu zdola nahoru, tedy že o budoucnosti regionu 
rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající své tradice a potřeby, je velice dobrý a osvědčený,“ řekl radní Ústeckého kraje 
Radek Vonka a pokračuje: „Čím více finančních prostředků do kraje prostřednictvím MAS přiteče, tím větší rozvoj a potenciál 
kraje. Chci na Radě Ústeckého kraje prosadit v rámci Programu obnovy venkova zavedení operačního programu, který by 
MAS přímo podporoval, ať už rozšířením stávajících o bílá místa na mapě kraje, nebo založením nových. Předpokládám, že by 
se mohlo jednat o podporu 100 – 200 tis. korun. Zároveň jsem připraven pomoci vést jednání se starosty obcí pro tento záměr.“ 

 Radek Vonka, radní pro rozvoj venkova Ústeckého kraje 
Sněžník u Děčína 23.9.2011

MAS mají svůj významný podíl na rozvoji venkova 
Ústeckého kraje
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Vybudování víceúčelového centra pro sportovní a volnočasové aktivity

Projekt byl zaměřen na vybudování víceúčelového dětského hřiště, které mohou nyní využívat děti Základní školy, Mateřské 
školy a Dětského domova v Lipové, ale i Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Víceúčelové hřiště o rozloze 50 x 20 
metrů je oploceno. V rámci projektu bylo vybudováno čtrnáct herních prvků, čtyři dopadové plochy a tři prvky – lavicový set se 
stolem, lavičky a infopanel. 

Celkový rozpočet projektu činil Kč 844 095,--, z toho dotace PRV 
byla 633 070,-- Kč. Realizace projektu probíhala od května do října 
2011. Projekt byl podpořen z opatření III.2.1.2 Občanské vybavení 
a služby v rámci osy IV - Leader ( IV.1.2. PRV).

příjemce dotace: Obec Lipová
ukončení: 30. 11. 2011
kontakt: Pavel Svoboda, starosta Lipové, e-mail starosta@lipova.cz

Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové

Realizované projekty z PRV Realizované projekty z PRV

Diverzifikace nezemědělské činnosti - Hynek Bošina Křimov

Zemědělský podnikatel Hynek Bošina realizoval od roku 2007 dotaci na pořízení vybavení na zpracování dřeva.  V prvním 
již dva projekty v rámci opatření III.1.1. - diverzifikace činností projektu se jednalo se o pilu na pořez kmenů, stroj na výrobu 
nezemědělské povahy. Jednalo se o projekty: kůlů, pětioperační stroj na dřevo a lis na brikety,  v druhém pak 

Pořízení technologie na zpracování dřeva, projekt číslo o sušičku pilin, štípačku na dřevo, šrotovník slámy pro briketová-
07/002/3110a/342/001366 s celkovými výdaji 1.785.000,-Kč, ní, štěpkovač na dřevní hmotu, stacionální drtič dřevního 
poskytnutá dotace  825.000,-Kč odpadu, univerzální bruska na dřevo a omítací pilu. Nyní jsme 
Diverzifikace nezemědělské činnosti firmy v roce 2009, schopni v lese porazit strom a kompletně ho zpracovat na prkna 
projekt číslo 09/006/3110a/342/000555 s celkovými výdaji nebo  až na palubky. Z usušených pilin se dělají brikety na 
4.462.500,-Kč, poskytnutá dotace 1.875.000,-Kč. topení” říká paní Jana Bošinová, manželka žadatele - příjemce 

„Protože  máme vlastní lesy a dřevo jsme nechtěli pouze dotace, Hynka Bošiny z Křimova u Chomutova.
prodávat, ale jej i zpracovávat,  rozhodli jsme se požádat o 

ź

ź

Před realizací tohoto projektu neexistovalo v Horním 
Podluží odpovídající zázemí pro pravidelné, celoroční sportovní 
a volnočasové aktivity jejích obyvatel. Obec vlastní objekt 
bývalé samoobsluhy, který se ukázal svým řešením a prostoro-

vým uspořádáním pro tento účel ideální. Projekt byl koncipován 
jako multifunkční a nově vzniklé sportovní centrum nyní 
umožňuje provozování sportovních a volnočasových aktivit více 
skupin obyvatel: žen pro pravidelná cvičení (aerobic, zumba, 
jóga), rodičů s dětmi, dětí MŠ, žáků spádové ZŠ v Dolním 
Podluží, mládeže z Horního Podluží i okolních obcí (posilovna, 
sálový fotbal); dále registrovaných i  neregistrovaných hráčů 
stolního tenisu z Horního Podluží, ale i z okolních obcí mikrore-
gionu Tolštejn. Kromě prostor pro tyto aktivity zde bylo 
vybudováno také odpovídající sociální zařízení a místnost pro 
občerstvení návštěvníků.

Přestavba bývalé samoobsluhy na sportovní centrum 
probíhala od srpna 2010 do ledna 2011. Celkový rozpočet 
projektu činil 930 702,-- Kč, dotace  675 000,-- Kč. 

příjemce dotace: Obec Horní Podluží
ukončení: 31. 1. 2011
kontakt: Karel Kopecký, starosta Horního Podluží, e-mail: 
obecniurad@hornipodluzi.cz

Projekt byl 
podpořen z opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v rámci 
osy IV - Leader ( IV.1.2. PRV).
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gionu Tolštejn. Kromě prostor pro tyto aktivity zde bylo 
vybudováno také odpovídající sociální zařízení a místnost pro 
občerstvení návštěvníků.

Přestavba bývalé samoobsluhy na sportovní centrum 
probíhala od srpna 2010 do ledna 2011. Celkový rozpočet 
projektu činil 930 702,-- Kč, dotace  675 000,-- Kč. 

příjemce dotace: Obec Horní Podluží
ukončení: 31. 1. 2011
kontakt: Karel Kopecký, starosta Horního Podluží, e-mail: 
obecniurad@hornipodluzi.cz

Projekt byl 
podpořen z opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v rámci 
osy IV - Leader ( IV.1.2. PRV).

24 25



Realizované projekty z PRV Realizované projekty z PRV

Příjemce dotace: Petr Dastych, Krásná Lípa
Celkový rozpočet: 1 786 200,-- Kč
Dotace: 744 250,-- Kč

Podpořená zemědělská farma  pana Petra Dastycha se nachází v 
Krásné Lípě a zabývá se chovem ovcí a koní. Před realizací 
projektu byl způsob uskladnění krmiv nevyhovující. Část krmiv 
byla znehodnocena povětrnostními podmínkami vlivem 
rozdílné vlhkosti. Stavba stodoly na uskladnění sena nyní 
umožňuje mít k dispozici kvalitní krmivo po celé  zimní krmné 
období, díky tomu může chovatel posunout bahnění ovcí a začít 
produkovat  jehňata s velikonočním odbytem, kdy jsou nejvíce 
žádána a lépe placena.

Vzhledem k ekologickému způsobu hospodaření je uchovávání 
kvalitního biokrmiva zásadním přínosem pro zvolený způsob 
hospodaření šetrného k životnímu prostředí na farmě.  Vzhled 
stodoly byl koncipován tak, aby vhodně doplnil venkovskou 
urbanizaci.

Stavba byla ukončena v listopadu 2011. 

Stavba stodoly na uskladnění krmiv
Projekt ” Rekonstrukce místní komunikace v obci Blatno – části 
Zákoutí ” ev.č. 11/012/41200/130/000148 podala obec Blatno v 
5. výzvě realizace SPL MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Projekt řešil modernizaci stářím a povětrnostními vlivy naprosto 
poničenou část místní komunikace v horské části okresu 
Chomutov.

Celkové výdaje projektu byly 2 508 000 Kč, požadovaná dotace  1 
800 000 Kč. Projekt byl zrealizován, koncem roku 2011 ukončen a 
9.3.2012 byla SZIFem vyplacena celá požadovaná částka dotace. 

Rekonstrukce místní komunikace v obci Blatno – části Zákoutí 

Obec Údlice podala ve 2. výzvě realizace SPL MAS SZK, projekt “Stavební úpravy MŠ 
Údlice a výstavba bezodtokové jímky- 1.etapa”, reg.č. 10/009/41200/130/000219. 

Celkové výdaje projektu byly 1 575 799 Kč,  z toho dotace 1 181 849 Kč.  
Projekt byl koncem roku 2010 ukončen a byla podána žádost o proplacení dotace. 
Platba byla SZIFem schválena a proplacena.
 
Projekt pomohl zachovat provoz dvoutřídní venkovské školky v jedné z členské obci 
MAS SZK. Bez provedené modernizace a vybudování bezodtokové jímky bylo již jisté, 
že školka bude z hygienickýmch důvodů KHS uzavřena.  

Stavební úpravy MŠ Údlice a výstavba bezodtokové jímky- 1.etapa

před realizací

po realizaci - soc. zařízení školky

a jímka
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Propagační brožuru vydala v nákladu 2 000 ks Celostátní síť pro venkov. Grafika a úprava MAS Sdružení Západní Krušnohoří. 
Fotografie poskytly CSV a MAS. Mapové podklady NS MAS ČR, o.s. Tisk Akord Chomutov s.r.o. Vydáno v červnu 2012
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