
Pracovní setkání aktérů v území  
MAS Krušné hory, o.p.s. 

Konaném na Městském úřadě v Ostrově 
Zastupitelský sál 14:00 hod.  

Jáchymovská 1, Ostrov 
   

Stav informací ke dni 4.12.2014 



        Program  

1. Představení týmu společnosti - Ing. Urbánková 

2. Cíle a úkoly MAS - Ing. Urbánková 

3. Standardizace MAS - Ing. Urbánková 

4. Implementační schéma realizace - Ing. Urbánková 

5. Alokace finančních prostředků v programech pro MAS –       
Ing. Urbánková 

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  - Analytická 
část - Karla Bláhová 

7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategická 
část - Ing. Fürbachová 

8. Shrnutí - Ing. Fürbachová 

9. Závěr - Ing. Urbánková 



1. Představení týmu společnosti 

Zakladatel: Sdružení Krušné hory – západ – svazek 22 obcí  
(Abertamy, Dalovice, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Jenišov, Boží Dar, Děpoltovice, Hájek, Šemnice, Krásný 

Les, Loket, Merklín, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Potůčky, Sadov, Smolné  Pece, Velichov) 

 

Sídlo společnosti: Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 

 

Ředitelka: Ing. Jana Urbánková – tel: 353 821 296, 725 427 977, krusnehory@volny.cz 

 

Projektový manažer: Ing. Luďka Všetičková – tel: 730 145 684, mas_khz@volny.cz 

 

Manažer pro Strategii: Karla Bláhová – tel. 774 724 456, blahova.maskh@volny.cz 

 

Správní rada: Mgr. David Soukup, Ing. Markéta Moravcová, Ing. Alexandra Fürbachová 

 

Dozorčí rada: MgA. Šimon Kaňka, MUDr. Eduard Bláha, Anna Procházková 

 

 



2. Cíle a úkoly MAS Krušné hory, o.p.s. 

• MAS Krušné hory, o.p.s. vznikla transformací Občanského sdružení MAS 
Krušné hory – západ na obecně prospěšnou společnost a to zápisem 
notářského zápisu (zakládací listiny) do rejstříku obecně prospěšných 
společností dne 22.11.2013 
 

• Cílem zakladatele bylo zřídit MAS (místní akční skupinu), která je místním 
partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na 
vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

 
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)je nástrojem pro zapojení občanů 

na místní úrovni pro nalezení odpovědí v sociálních, environmentálních a 
ekonomických záležitostech.  

 
• SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS, který 

propojuje subjekty, záměry a zdroje.  

 



Základní pojmy 

Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), které 
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a 
získávání finanční podpory z EU a z národních 
programů, pro svůj region, metodou LEADER.  

Z principu je MAS neziskovou organizací nezávislou 
na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je 
zlepšování kvality života a životního prostředí ve 
venkovských oblastech.  
 

 

 

 

 



LEADER 
jako jedna z hlavních metod pro rozvoj regionu 

 Myšlenka v EU od roku 1991. 

 Hlavní úkoly MAS dle EN 1303/2013 
 

 

Základní principy metody LEADER 

• Existující Strategie místního rozvoje 

• Partnerství na místní úrovni tvořící MAS 

• Přístup „zdola – nahoru“ 

• Integrované a vícesektorové akce 

• Inovační přístup 

• Spolupráce 

• Vytváření sítí 



2. Cíle a úkoly MAS Krušné hory, o.p.s. 

• Úkolem MAS Krušné hory, o.p.s.  je do 5/2015 
požádat centrální pracoviště  SZIF o 
Standardizaci MAS. 

 
• Standardy MAS jsou požadavky, které musí MAS 

splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o 
splnění standardů MAS a mohla žádat o 
podporu implementace své Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. 

 
 

  
 

 



3. Standardizace MAS 

 

Standardizace MAS zahrnuje požadavky na: 

1.  územní působnost MAS 

2.  místní akční skupinu 

3.  orgány  MAS a kancelář MAS 

4.  institucionalizaci MAS 





CÍL:  

rozšíření působnosti  

1. Vysoká Pec 

2. Nejdek 

3. Stráž nad Ohří 

4. Vojkovice  

 

 

Abertamy, Božíčany, Dalovice, Horní Blatná, 
Hroznětín, Kyselka, Jáchymov, Boží Dar, 
Děpoltovice, Hájek, Šemnice, Krásný Les, 
Merklín, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, 
Potůčky, Sadov, Smolné  Pece, Velichov 

Územní 
působnost 



Místní akční skupina 

• MAS musí být tvořena partnery MAS, kteří zastupují 
veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.  

• Na rozhodovací úrovni MAS ani veřejný sektor ani žádná 
jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% 
hlasovacích práv. 

• Partneři musí mít v území MAS trvalé bydliště, sídlo 
nebo provozovnu nebo musí  prokazatelně v daném 
území MAS působit. 

• MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky, 
práva a povinnosti jsou uvedeny v zakládací listině či 
statutu a jsou zveřejněny na internetu.  

• Počet partnerů MAS je nejméně 21.  



Místní akční skupina 

• MAS tvoří – partneři MAS, kteří uzavřeli s 
MAS Krušné hory, o. p. s. Rámcovou 
partnerskou smlouvu o vzájemné 
spolupráci.  

 

• MAS musí mít vytvořeny vlastní orgány a to 
nejvyšší orgán (plénum), rozhodovací 
orgán, kontrolní orgán a výběrovou komisi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelář 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizační struktura MAS Krušné hory, o.p.s. 

Plénum  

(nejvyšší orgán MAS - všichni partneři MAS) 

Rozhodovací 

orgán MAS 

Kontrolní 

orgán  MAS  

Výběrová 
komise 

Projektový 
manažer 

Správní rada Dozorčí rada 

Zakladatel SKH-Z Obce Ostatní partneři 

Manažer 

pro SCLLD 

Ředitel 

MAS 

Místní akční skupina 



Kancelář MAS 
• Žadatel o Standardizaci  musí mít vedoucího zaměstnance 

pro realizaci Strategie v pracovně právním vztahu. Kancelář 
MAS vede veškerou administrativu MAS) 

 

Institucionalizace MAS 

• MAS musí mít jednu z právních forem: spolek, o.p.s., ústav, 
zájmové sdružení právnických osob. 

• Žadatel vede účetnictví dle zákona o účetnictví 
• MAS při Standardizaci splňuje ohodnocení B při posuzování 

finančního zdraví 
• Kompetence orgánů MAS, principy jednání a přijímání 

rozhodnutí a způsob obsazování členy, musí být jednoznačně 
definovány v zakladatelské listině nebo statutu společnosti, 
které respektují principy metody LEADER. 
 
 



4. Implementační schéma realizace 

MAS vyhodnotí 
kompletní 
žádosti o 

podporu  v 
návaznosti na 
integrovanou 

strategii 

Žádost je 
vyloučen

a 

NE 

ANO 

Žádost získá 
doporučení 

Kompletní projekty (s 
doporučením a výsledky 

hodnocení) jsou 
předloženy řídícímu 

orgánu 

ŘO v MS2014+ (IS 
SZIF)provádí 

hodnocení projektů 
dle pravidel programu 

Projekty 
splnily 

kvalitativní 
požadavky 

NE 

projekt je 
vyloučen 

ANO 

Projekt je 
vybrán k 
realizaci 

ŘO vyhlašuje 
výzvu v MS2014+ 

(IS SZIF) MAS vyhlásí 
podvýzvu 

(schválenou 
ŘO) 

Žadatel předkládá 
v MS2014+ 

kompletní žádost 
(kompletní 

projekt) 

Smlouva o 
poskytnutí 
podpory 

ŘO odečte 
podporu z 

rezervované 
alokace 



5. Alokace CLLD 2014-2020 (stav k září 2014*) 

Operační program Plánovaná 
alokace (mil.Kč) 

IROP – Integrovaný regionální operační program 10 206,7 

OPŽP – Operační program životního prostředí 500,0 

OPZ -  Operační program zaměstnanost 1729,0 

PRV – Program rozvoje venkova 3 080,0 

OPPIK – Operační program podnikání a inovace pro 
konkurence schopnost 

0 

OPVVV – Operační program výzkum, vývoj a vzdělání 300** 

Celkem 15 816,6 

*Finální alokace je vázána na schválené OP 
**jedná se pouze o pokrytí možných animačních nákladů 



Pro obce/města - návrhy usnesení 

Návrhy na usnesení obcí/měst: 
 

Územní působnost MAS Krušné hory, o.p.s. 
ZO/ZM souhlasí se zařazením správního území obce/města ………………………………do území působnosti 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  MAS Krušné hory, o.p.s. na programové období 2014-
2020. 
  
  
Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 
ZO/ZM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dle předloženého 
návrhu mezi obcí / městem …………………………. zastoupené starostou obce/města………………………………… a 
společností MAS Krušné hory, o.p.s.,  zastoupenou ředitelem společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.. 
  
  
Podání žádosti o Standardizaci MAS 
ZO/ZM  schvaluje podání projektové žádosti o vydání certifikátu na Standardizaci místní akční skupiny 
MAS Krušné hory, o.p.s.  v programovém období 2014 - 2020 v rámci operačního programu PRV ČR 2007 
- 2013, osa IV. Leader, opatření: 1. Implementace místní rozvojové strategie, podopatření: 1.1 Místní 
akční skupina prostřednictvím MAS Krušné hory, o.p.s..  

 


