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Slovo úvodem
Milí čtenáři a partneři MAS, 
toto je první číslo Zpravodaje Místní akční skupiny Krušné hory (MAS), 
který si klade za cíl informovat občany, podnikatele, neziskové organizace 
a všechny subjekty působící v území MAS o hlavních činnostech 
společnosti a také o možnostech čerpání dotací prostřednictvím MAS. 
Uběhla velmi dlouhá cesta od založení MAS, bylo učiněno mnoho kroků 
vedoucích ke splnění pravidel tzv. Standardizace MAS, proběhla celá řada 
aktivit vedoucí ke zpracování Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje Místní akční skupiny Krušné hory (dále jen Strategie), ale nyní 
konečně došlo k zásadnímu mezníku a to ke SCHVÁLENÍ STRATEGIE.
Koncem ledna 2017 schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naší 
Strategii. S potěšením tedy velmi ráda tuto novinku oznamuji. Můžeme 
se radovat, ale jen pro začátek. Ta nejtěžší práce nás teprve čeká. Máme 
zelenou pro přerozdělení více než 107 mil Kč na aktivity a projekty vedoucí 
k rozvoji venkova v současném plánovacím období EU 2014-2020.
Ve zpravodaji se dále dozvíte, v jakých oblastech bude možné dotace 
čerpat, jaká je na tyto oblasti finanční alokace dotací a jaké postupné kroky 
je třeba učinit, aby se dotační prostředky v našem území vyčerpaly. Věřím, 
že společně realizací Strategie dosáhneme naplnění stanovených cílů a 
výsledné hodnocení bude s konstatováním „SPLNĚNO!!!“. I přes mnohé 
strasti, které jsme do současnosti museli překonat, světlo na konci tunelu 
svítí a máme z toho velkou radost. Jsme v ČR 46. MASkou ze 170, které 
se podařilo Strategii doslova „dotlačit“ do zdárného konce a můžeme se 
s hrdostí pustit do aktivit, pro které byla MAS primárně obcemi založena.

                                                         Ing. Jana Urbánková,
                         ředitelka a vedoucí manažerka pro CLLD

Více o MAS Krušné hory se dozvíte  na webu MAS Krušno hory.

Co je MAS Krušné hory? 
MAS Krušné hory, o.p.s. je neziskovou 
organizací založenou svazkem 20 obcí pro 
pomoc s rozvojem venkova v území regionu 
Krušné hory – západ. Cílem společnosti 
je prostřednictvím místního partnerství 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Krušné hory 
(tzv. MAS) realizovat komunitně  vedený 
místní rozvoj s cílem ekonomického, 
sociálního a společenského rozvoje 
venkova.  MAS je v současné době tvořena 
56 subjekty z regionu, a to z veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru. 
MAS má za úkol realizovat Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje 
na období 2014 – 2020 (tzv. SCLLD), tzn. 
Realizovat projekty, které uspokojí potřeb, 
které byly zjištěny v době zpracování 
strategie. Strategie je  široce zaměřená 
na různé obory a oblasti rozvoje území. 

Jak je možné získat dotace v 
období 2014 – 2020
Existují v podstatě dvě možnosti, jak 
získat dotaci. Buď prostřednictvím MAS 
nebo prostřednictvím tzv. individuálních 
projektů. V případě individuálních 
projektů žadatel o dotaci „soutěží“ v 
rámci celé ČR. Prostřednictvím MAS 
žadatel soutěží pouze v rámci projektů 
podaných v území příslušné MAS. V 
současné době MAS očekává obdržení 
tzv. akceptačních dopisů od jednotlivých 
ministerstev, aby MAS mohla vyhlašovat 
výzvy k předkládání žádostí o dotace. 

Ráda bych tímto upřímně poděkovala 
všem spolupracovníkům, kolegům, 
partnerům i veřejnosti, za velké nasazení 
při zpracování Strategie, za velkou 
trpělivost nad lhůtami řídícího orgánu, 
které jsme mnohdy nemohli ovlivnit. Děkuji 
také za finanční podporu PARTNERŮM 
místní akční skupiny, protože bez nich 
by tato Strategie nespatřila světlo světa.

Mapa území 
MAS Krušné hory



2  Zpravodaj MAS Krušné hory Číslo 1/2017

Celková alokace MAS v programovém 
období 2014-2020 na výzvy v letech 2017-
2020 činí 107 mil Kč a je rozdělena do tří 
operačních programů:

 Operační program Zaměstnanost
 Integrovaný operační program
 Program rozvoje venkova

V následujících textech jsou uvedeny 
alokace dotací bez vlastního povinného 
podílu žadatele. Ten se u každého 
operačního programu liší.
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které byly zjištěny v době zpracování 
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různé obory a oblasti rozvoje území.  
 
Jak je možné získat dotace v období 
2014 – 2020 
Existují v podstatě dvě možnosti, jak získat 
dotaci. Buď prostřednictvím MAS nebo 
prostřednictvím tzv. individuálních projektů. 
V případě individuálních projektů žadatel o 
dotaci "soutěží" v rámci celé ČR. 
Prostřednictvím MAS žadatel soutěží pouze 
v rámci projektů podaných v území 
příslušné MAS. V současné době MAS 
očekává obdržení tzv. akceptačních 
dopisů od jednotlivých ministerstev, aby 
mohlo být zahájeno vyhlašování výzev 
k předkládání žádostí o dotace.  
 
Více o MAS Krušné hory a podrobnější informace naleznete na www.mas-krusnehory.cz.  

  
 
 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH FINANČNÍCH ALOKACÍ MAS KRUŠNÉ HORY 
NA OBDOBÍ 2017 – 2020 

 
 
 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

28%

13%
59%

Rozdělení alokace MAS pro jednotlivé 
operační programy

Program rozvoje
venkova (PRV)

Operační program
zaměstnanost (OPZ)

Integrovaný regionální
operační program
(IROP)

MAS Krušné hory, o.p.s. 
Alokace finančních prostředků pro realizaci 

projektů v období od 2017 – 2020 
IROP 64,00 mil. Kč 
OPZ 14,00 mil. Kč 
PRV 30,00 mil. Kč 
Celkem  107,00 mil. Kč 
*) zdroj schválená SCLLD MAS KH ke dni 30. 1. 2017 

Celková alokace MAS na programové období 
2014-2020, tj. výzvy v letech 2017-2020, činí 
107 mil Kč a je rozdělena do 3 operačních 
programů. 
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
 
Program rozvoje venkova ČR 
(PRV) Výše alokace v jednotlivých letech (v tis. Kč) Alokace v dané 

fichi celkem  
(v tis. Kč) Fiche 2017 2018 2019 2020 

F1 Spolupráce mezi MAS v rámci 
iniciativy LEADER 360 360 322,13 322,13 1 364,26 

F2 Investice do zemědělských 
podniků 900,00 5 478,00 1 333,33  7 711,33 

F3 Zpracování a uvedení na trh 
zemědělských produktů   1 133,33 1 333,33 2 466,66 

F4 Lesnická infrastruktura 1 066,66  1 200,00 933.34 3 200,00 

F5 Zemědělská infrastruktura 1 066,67  1 200,00 933.34 3 200,01 

F6 Nezemědělské činnosti  1 333,33 1 200,00 1 066,67 3 600,00 
F7 Neproduktivní investice v 
lesích 1 200,00 1 266,67 1 213,33 1 066,67 4 746,67 

F8 Pozemkové úpravy 666,66 2 000,00 1 002,38  3 669,04 

Alokace v jednotlivých letech 
celkem (v tis. Kč) 5 259,99 10 438,00 8 604,50 5 655,48 29 957,97 

 

 
 
 
 
 

STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÉHO ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PRV 
F1 Spolupráce MAS v rámci iniciativy Leader 
Příprava a provádění činností spolupráce MAS, upevňování místní a územní soudržnosti, vytváření sítí, přeshraniční spolupráce a 
partnerství 
F2 Investice do zemědělských podniků 
Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu 
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu (včetně skladů obilnin a olejnin) 
Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 
Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu 
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F4 Lesnická infrastruktura
Investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
výstavbou lesních cest včetně souvisejících 
objektů a technického vybavení.

F5  Zemědělská infrastruktura
Investice do infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské 
půdě.
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 
zemědělských podniků a usnadnění jejich 
restrukturalizace a modernizace zejména za 
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace 
na trh, jakož i diverzifikace zemědělských 
činností. 

F6 Podpora investic na založení a rozvoj 
nezemědělských činností
Investice do vybraných nezemědělských činností
Stavební obnova (přestavba, modernizace, 
statické zabezpečení) či nová výstavba 
provozovny či malokapacitního ubytovacího 
zařízení (včetně stravování a dalších budov a 
ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště 
a příslušné zázemí)
Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
sloužícího pro nezemědělskou činnost

F7 Neproduktivní investice v lesích
Opatření k posílení rekreační funkce lesa 
(značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 
turisty do šíře 2 metrů, výstavba herních prvků)
Opatření k usměrňování návštěvnosti území 
(odpočinková stanoviště, přístřešky, informační 
tabule, závory)
Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k 
odkládání odpadků)
Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 
lesa, např. mostky, lávky, zábradlí.

F8 Pozemkové úpravy
Opatření zajišťující zpřístupnění především 
zemědělských a lesních pozemků
Opatření k ochraně životního prostředí a 
zachování krajinného rázu
Opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny
Výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů 
hrazení bystřin.
Preventivní protipovodňová a protierozní 
opatření na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích (stabilizace koryta, zabezpečení 
břehů, stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy 
apod.).
Vše v souladu s návrhy pozemkových úprav.

F1 Spolupráce MAS v rámci iniciativy Leader
Příprava a provádění činností spolupráce 
MAS, upevňování místní a územní soudržnosti, 
vytváření sítí, přeshraniční spolupráce a 
partnerství

F2 Investice do zemědělských podniků
Investice do zemědělských staveb a technologií 
pro živočišnou výrobu
Investice do zemědělských staveb a technologií 
pro rostlinnou výrobu (včetně skladů obilnin a 
olejnin)
Investice do pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu
Investice do pořízení peletovacích zařízení pro 
vlastní spotřebu

F3 Zpracování a uvádění na trh a/nebo 
vývoje zemědělských produktů
Výstavba a rekonstrukce budov včetně 
manipulačních ploch
Pořízení strojů pro zpracování zem. produktů a 
finální úpravu
Investice související se skladováním surovin, 
výrobků
Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů
Investice související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh

Stručný přehled možného zaměření projektů v rámci PRV

Alokace PRV v jednotlivých fichích

   F1        F2        F3         F4        F5        F6        F7         F8
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prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický 
servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci 
objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické 
dílny nebo zřízení kontaktního centra v 
nebytových prostorách domu; 
Pobytové sociální služby -  přestavby azylových 
domů, které společně obývají různé cílové 
skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký 
počet osob; 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních 
center; Vybavení integračních center
Sociální bydlení 

P 1.8 Prorodinná opatření 
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době 
mimo školní vyučování
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Příměstské tábory
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské 
skupiny, a/nebo příměstského tábora
Dětské skupiny
Vzdělávání pečujících osob

OP 1.9 Sociální podnikání 
Rozšíření sociálního podnikání v území 
MAS a tím zvýšení zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce. Podpoření 
podnikatelské aktivity prospívající životnímu 
prostředí. 

OP 4.2 Dostatek pracovních příležitostí
Projekty zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti 
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu 
práce, rekvalifikace a další profesní vzdělávání 
Zprostředkování zaměstnání, podpora 
spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, 
podpora vytváření nových pracovních míst, 
podpora umístění na uvolněná pracovní 
místa, podpora flexibilních forem zaměstnání, 
prostupné zaměstnávání, podpora zahájení 
podnikatelské činnosti, doprovodná opatření
Realizace nových či inovativních nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti.

V rámci OPZ budou prostřednictvím MAS 
podporovány projekty a aktivity na zvýšení 
zapojení lokálních subjektů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech. 

OP 1.7 Podpora sociálních, komunitních 
služeb a komunitních center
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální 
služby - nákup objektů, zařízení a vybavení 
a stavební úpravy pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb; 
Obnova a zkvalitnění materiálně - technické 
základny stávajících služeb sociální práce 
Vybudování zázemí, vybavení zařízením, které 
umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách
Pořízení vybavení mobilního týmu pro práci ve 
vyloučených lokalitách, 
Ambulantní služby – např. vybudování zázemí 
- rekonstrukce a vybavení stávajících prostor 
nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci 
stávající sociální služby v nevyhovujícím 

Stručný přehled možného zaměření projektů v rámci OPZ

 
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

 
Operační program 

zaměstnanost (OPZ) Výše alokace v jednotlivých letech (v tis. Kč) Alokace v daném 
opatření celkem 

(v tis. Kč) Opatření 2017 2018 2019 2020 
1.7 Podpora sociálních, 
komunitních služeb a 
komunitních center 

4 900,00   2 100,00 7 000,00 

1.8 Prorodinná opatření 500,00  500,00  1 000,00 

1.9 Sociální podnikání 1 400,00   600,00 2 000,00 
4.2 Dostatek pracovních 
příležitostí 2 842.00   1 218,00 4 060,00 

Alokace v jednotlivých 
letech celkem (v tis. Kč) 9 642.00 0.00 500,00 3 918,00 14 060,00 
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Operační program Zaměstnanost

Alokace OPZ v jednotlivých opatřeních

Integrovaný regionální operační program

 
 
 
 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
 

Integrovaný regionální 
operační program (IROP) Výše alokace v jednotlivých letech (v tis. Kč) Alokace v daném 

opatření celkem 
(v tis. Kč) Opatření 2017 2018 2019 2020 

OP 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy (1.2) 5 700,00 6 650,00 6 650,00 21 850,00 40 850,00 

OP 1.3 Kvalitní vzdělávací 
struktura a vzdělávání (2.4) 950,00 950,00 950,00 3 800,00 6 650,00 

OP 1.4 Dostupné sociální 
služby a snižování sociálně 
znevýhodněných obyvatel (2.1) 

1 235,00 1 140,00 2 090,00 6 935,00 11 400,00 

OP 1.5 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 
podnikání (2.2) 

190,00 475,00 285,00 0 950,00 

OP 2.3 Zlepšení prevence rizik 
a jejich předcházení a zlepšení 
ochrany území (1.3) 

475,00 90,00 475,00 0 1 040,00 

OP 3.1 Udržované kulturní, 
historické, technické a hornické 
památky (1.3) 

860,00 665,00 665,00 1 356,60 3546,60 

Alokace v jednotlivých letech 
(v tis. Kč) 9 410,00 9 970,00 11 115,00 33 941,60 64 436,60 
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Alokace IROP v jednotlivých opatřeních

 OP 1.2      OP 1.3      OP 1.4     OP 1.5     OP 2.3      OP 3.1

     OP 1.7                OP 1.8                OP 1.9              OP 4.2
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OP 1.4 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 
sociální služby. Projekty se zaměřují na: 
terénní služby – např. vybudování zázemí, 
vybavení zařízením, které umožňuje práci 
v obtížně dostupných lokalitách, pořízení 
vybavení mobilního týmu pro práci ve 
vyloučených lokalitách, ambulantní služby 
– např.vybudování zázemí - rekonstrukce a 
vybavení stávajících prostor nebo na výstavba 
či nákup objektů pro realizaci stávající sociální 
služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování 
zázemí pro hygienický servis v ambulantních 
zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci 
např. na terapeutické dílny nebo zřízení 
kontaktního centra v nebytových prostorách 
domu; pobytové sociální služby -  např. na 
přestavby azylových domů, které společně 
obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které 
koncentrují vysoký počet osob; 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních 
center za účelem sociálního začleňování 
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce - 
veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých 
se setkávají členové komunity za účelem 
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 
rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci 
těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro 
dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována 
kombinace komunitních a veřejných služeb, 
minimálně základní sociální poradenství, 
sociální služba v ambulantní a terénní formě se 
zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace 
a sociální začleňování. Prostorové vybavení 
integračních center musí vždy umožňovat 
vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové 
skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální 
oblasti. Rozvoj infrastruktury komunitních center 
bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, 
pořízení vybavení a případné související úpravy 
venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) 
za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů 
komunit ohrožených sociálním vyloučením. 
Sociální bydlení - bude podporováno pořízení 
bytů, bytových domů, nebytových prostor a 
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení 
a pořízení nezbytného základního vybavení. 
Sociální byt - standardní bytová jednotka se 
základním vybavením bez dalšího zařízení 
nábytkem, umístěný v lokalitě s dostupným 
občanským vybavením pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva, se zajištěnou veřejnou 
dopravou v lokalitě. Sociální bydlení - určeno 
osobám z cílových skupin, identifikovaných 
v IROP, podpora nevede k segregaci osob 
z cílových skupin. Doplňková aktivita - bude 
podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a 
na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, 
hřiště a parky do realizovaných projektů.

OP 1.5 Vznik nových a rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání. 
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních 
podniků Podpora je cílena na vznik sociálních 
podniků - nákup objektů, zařízení, vybavení a 
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro 
sociální podnikání. 

OP 2.3 Zlepšení prevence rizik a jejich 
předcházení a zlepšení ochrany území a 
obyvatelstva
Realizovány budou stavební úpravy stávajícího 
objektu a pořízení potřebného vybavení či 
technologií. Projekt musí být v souladu s 
dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného 
systému – Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020“, respektive 
“Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných služeb v 
území, s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020“   V ORP Karlovy Vary jsou následující 
rizika: důsledky nadprůměrných sněhových 
srážek a masivních námraz, orkánů a větrných 
smrští, extrémního sucha, havárií spojenými 
s únikem nebezpečných látek. v ORP Ostrov 
jsou následující rizika: důsledky nadprůměrných 
sněhových srážek a masivních námraz, orkánů 
a větrných smrští, extrémního sucha. Stavební 
úpravy stanice základní složky IZS ve stávající 
dislokaci vedoucí k posílení akceschopnosti. 

OP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 
dědictví 
Revitalizace souboru vybraných památek - 
součástí revitalizace budou opatření, nezbytná 
pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, 
zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, 
zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
odstraňování přístupových bariér, zvýšení 
ochrany památky a jejího zabezpečení, 
restaurování památek, rekonstrukce stávajících 
expozic a depozitářů a budování nových 
expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u 
souborů památek, modernizace, popř. výstavba 
nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí. V případě MAS 
Krušné hory bude podporována revitalizace a 
zatraktivnění následujícího souboru památek 
zařazených: na Indikativní seznam světového 
dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, 
konkrétně  Hornická kulturní krajina Erzgebirge/
Krušnohoří, rejstř.č.11820/4-5096, na Indikativní 
seznam NKP, konkrétně se jedná o třídírnu 
uranové rudy, tzv. Věž smrti, k.ú. Dolní Žďár, 
rejstř.č. 11820/4-5096. 

Stručný přehled možného zaměření projektů v rámci IROP

OP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy
Bezpečnost - zvyšování bezpečnosti dopravy, 
např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková 
a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s 
omezenou pohyblivostí nebo orientací.
Cyklodoprava – výstavba cyklostezek v podobě 
stavebně upravených a dopravním značením 
vymezených komunikací, na kterých je 
vyloučená automobilová doprava, dále cyklotras 
se zaměřením na podporu integrovaných řešení, 
např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo 
víceúčelové pruhy. Součástí projektu může 
být doprovodná infrastruktura, odpočívadla, 
dopravní značení, doplňkově zeleň - zelené 
pásy, liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. 
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy 
sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami. 

OP 1.3 Kvalitní vzdělávací infrastruktura a 
vzdělávání 
Podpora infrastruktury pro předškolní 
vzdělávání – dětských skupin a MŠ: stavby, 
stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem 
zajištění dostatečné kapacity zařízení ve vazbě 
na území, kde je prokazatelný nedostatek 
kapacit. Součástí projektu na stavbu či 
stavební úpravy mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). Podpora 
sociální inkluze prostřednictvím stavebních 
úprav budov, učeben a venkovních prostor, 
pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek 
a vybavení pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 
v základních školách - stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v 
následujících klíčových kompetencích (KK):  
komunikace v cizích jazycích (KK1), - technické 
a řemeslné obory, přírodní vědy (KK2),  ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi 
(KK3). Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na 
KK je možné pouze na území ORP se SVL (na 
území MAS jsou to ORP Ostrov i K.Vary). 
Podpora sociální inkluze prostřednictvím 
stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení 
a kompenzačních pomůcek a vybavení pro 
děti se SVP pro zajištění rovného přístupu ke 
vzdělávání. 
Zajištění a rozvoj vnitřní konektivity a připojení 
k internetu v prostorách škol a školských 
zařízení – je možné pouze u ZŠ, SŠ a vyšších 
odborných škol. 
Podpora infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání v KK1, KK2, KK3 - stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění 
kapacity. 
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální 
vzdělávání mládeže - stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro zajištění rozvoje KK1, KK2, KK3 
formou zájmového a neformálního vzdělávání. 
Jako doplňková aktivita bude podporováno 
zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
např. zelené zdi a střechy a zahrady
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Březen:   
16. 3. 2017   Projekt MAP -IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v území ORP Ostrov, 14:00, Vejškovka, Ostrov 
30. 3. 2017  Setkání partnerů MAS  -  Plénum MAS, 13:00, Vejškovka, Ostrov 
Duben:   
8. 4. 2017   Dobrovolnická akce - Čištění řeky Ohře 2017  
Během dubna  Výzvy k předkládání projektů do OPZ 
   Výzvy k předkládání projektů do PRV 
   Výzvy k předkládání projektů do IROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ ORP OSTROV 
 

 
MAS realizuje projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, který byl zahájen 1. 6. 2016. Projekt  
má reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Do projektu 
jsou zapojeni všechny ZŠ a MŠ v území obce s rozšířenou 
působností Ostrov (ORP Ostrov). V lednu proběhlo první setkání 
pracovní skupiny Prevence školního neúspěchu pod vedením 
pracovnice OSPODu Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. Členy této 
pracovní skupiny jsou zástupci Policie ČR, Městské policie, 
ředitelů a vedoucích pracovníků škol, OSPODu, NZDM klubu 
Ostrov, odboru školství MěÚ Ostrov a Člověka v tísni, o.p.s. 
Hlavním úkolem pracovní skupiny je vytvoření tzv. „místního 
manuálu“ pro školy a další organizace, jenž bude obsahovat kroky 
jak postupovat při rizikových jevech na školách (šikana, 
záškoláctví, drogy atd.).  
V měsících lednu a únoru také probíhají setkávání v rámci 
tematických pracovních skupin, kde si jejich členové kladou za cíl 
vydefinovat činnosti a aktivity pro rozvoj vzdělávání dětí věku do 
15 let. Navržené aktivity budou dále projednány s aktéry území v 
rámci tzv. Kulatého stolu dne 16. 3. 2017 od 14:00 hod. ve 
Vejškovce v Ostrově.  Po projednání budou zapracovány do tzv. ročního akčního plánu. Roční akční plány, nejen z ORP Ostrov, 
ale i ostatních ORP v ČR, by měly sloužit jako podklad pro MŠMT ČR při vyhlašování dalších výzev z OP VVV a pro navazující 
projekty šablon. Na konci roku 2017 plánuje MŠMT ČR vyhlásit výzvu „Implementace místních akčních plánů I“, ve které budou 
podpořeny již konkrétní naplánované aktivity spolupráce, a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“. MAS bude usilovat o 
pokračování v aktivitách podpory vzdělávání. 

Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu formou 
zapojení do pracovních skupin. Do projektu se může zapojit prakticky každý.  

Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou (tel: 774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz) 
nebo Alenu Semotamovou (tel: 730 145 684, semotamova@mas-krusnehory.cz). Více o projektu MAP se dozvíte na našich 
stránkách http://www.mas-krusnehory.cz/map/. V rámci projektu funguje i školský portál na adrese www.huradolavic.cz. 

.  
Autor článku: Ing. Zuzana Žitná,  

MAS Krušné hory, o.p.s. 

 
 
 
 

MAS realizuje projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v území ORP Ostrov“, který byl zahájen 1. 6. 2016. Projekt  má reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 a je financován z Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Do projektu jsou zapojeny 
všechny ZŠ a MŠ v území obce s rozšířenou působností Ostrov 
(ORP Ostrov). V lednu proběhlo první setkání pracovní skupiny 
Prevence školního neúspěchu pod vedením pracovnice OSPODu 
Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. Členy této pracovní skupiny jsou 
zástupci Policie ČR, Městské policie, ředitelů a vedoucích pracovníků 
škol, OSPODu, NZDM klubu Ostrov, odboru školství MěÚ Ostrov a 
Člověka v tísni, o.p.s. 
Hlavním úkolem pracovní skupiny je vytvoření tzv. „místního manuálu“ pro školy a další organizace, jenž bude obsahovat kroky jak 
postupovat při rizikových jevech na školách (šikana, záškoláctví, drogy atd.). V měsících lednu a únoru také probíhají setkávání v rámci 
tematických pracovních skupin, kde si jejich členové kladou za cíl vydefinovat činnosti a aktivity pro rozvoj vzdělávání dětí věku do 15 let. 
Navržené aktivity budou projednány s aktéry území v rámci tzv. Kulatého stolu dne 16. 3. 2017 od 14:00 hod. ve Vejškovce v Ostrově.  
Po projednání budou zapracovány do tzv. ročního akčního plánu. 
Roční akční plány, nejen z ORP Ostrov, ale i ostatních ORP v ČR, by měly sloužit jako podklad pro MŠMT ČR při vyhlašování dalších 
výzev z OP VVV a pro navazující projekty šablon. Na konci roku 2017 plánuje MŠMT ČR vyhlásit výzvu „Implementace místních akčních 
plánů I“, ve které budou podpořeny již konkrétní naplánované aktivity spolupráce a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“. MAS bude 
usilovat o pokračování v aktivitách podpory vzdělávání. Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, se mohou podílet na 
vzniku Místního akčního plánu zapojením do pracovních skupin. Do projektu se může zapojit prakticky každý. 
Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou (tel: 774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz) nebo Alenu 
Semotamovou (tel: 730 145 684, semotamova@mas-krusnehory.cz). 
Více o projektu MAP se dozvíte na našich stránkách http://www.mas-krusnehory.cz/map/. V rámci projektu funguje i školský portál na 
adrese www.huradolavic.cz.

Autor článku: Ing. Zuzana Žitná, manažerka MAS Krušné hory

PLÁNUJEME:

Březen:  
16. 3. 2017   Projekt MAP -IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v území ORP Ostrov, 14:00, Vejškovka, Ostrov
30. 3. 2017  Setkání partnerů MAS  -  Plénum MAS, 13:00, Vejškovka, Ostrov

Duben:  
8. 4. 2017   Dobrovolnická akce - Čištění řeky Ohře 2017 
Během dubna  Výzvy k předkládání projektů do OPZ
   Výzvy k předkládání projektů do PRV
   Výzvy k předkládání projektů do IROP
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Seznam partnerů MAS Krušné hory, o.p.s. a jejich kontaktní údaje k 1. 1. 2017 

Název subjektu Sídlo Zástupce subjektu v MAS Oblast působení 
a) Veřejný sektor - zájmová skupina veřejná správa 

Obec Božičany Božičany č. 96, 362 26 Božičany Miloš Kameš veřejná správa 

Obec Dalovice Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice Ing. Kateřina Krumphanzlová veřejná správa 

Obec Děpoltovice Děpoltovice 44, 362 25 Nová Role Jiří Štikar veřejná správa 
Obec Horní Blatná nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná Robert Petro veřejná správa 

Obec Kyselka Radošov 118, 362 72 Kyselka Aleš Labík veřejná správa 

Obec Merklín Merklín 6, 362 34 Merklín Ing. Zdeněk Gerát veřejná správa 

Obec Otovice Hroznětínská 130, 362 32 Otovice Stefana Švecová veřejná správa 
Obec Sadov Sadov č.p. 34, 362 61 Sadov Ladislav Ludvík veřejná správa 

Karlovarský symfonický orchestr, p.o. Husovo nám. 270, 360 01 Karlovy Vary Ing. Josef Bernátek kultura 

Sdružení Krušné hory - západ Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov Ing. Markéta Moravcová společné aktivity obcí 

Obec Velichov Velichov 13, 363 01 Ostrov Ing. Markéta Moravcová veřejná správa 
Město Jáchymov nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov Ing. Bronislav Grulich veřejná správa 

Obec Smolné Pece Smolné pece 143, 362 25 Nová Role Ing. Bc. Romana Marečková veřejná správa 

Město Abertamy Farní 2, 362 35 Abertamy Jana Rojovská veřejná správa 

Obec Vojkovice Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice Luboš Garaj veřejná správa 
Obec Nové Hamry Nové Hamry 274, 362 21 Nové Hamry Jaroslav Bradáč veřejná správa 

Obec Krásný Les Krásný Les 20, 363 01 Ostrov Pavel Jandák veřejná správa 

První Krušnohorská, o.p.s. Dr. Davida Bechera1009/18, 360 01 Karlovy Vary Mgr. Eva Nduwimana sport, děti, mládež, rodina 

Město Hroznětín Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín Martin Maleček veřejná správa 
Město Nová Role Chodovská 236, 362 25 Nová Role Jitka Pokorná veřejná správa 

Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov Bc. Pavel Čekan veřejná správa 

Obec Pernink T. G. M. 1, 362 36 Pernink Jitka Tůmová veřejná správa 

Obec Šemnice Dubina č.p. 25, 362 72 Kyselka Vladislav Tůma veřejná správa 
Obec Stráž nad Ohří Stráž nad Ohří 21, 363 01 Stráž n. Ohří Miloslav Záleský veřejná správa 

Město Boží Dar Boží Dar č.p. 1, 362 62 Boží Dar Ing. Jan Horník veřejná správa 

Obec Hájek Hájek 68, 363 01 Ostrov Ing. Vít Hromádko veřejná správa 

b) Soukromý sektor - zájmová skupina - Sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity 
NEMOS PLUS, s.r.o. Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha Ing. Joža Lokajíček zdravotnictví 

Oblastní charita Ostrov Lidická 1036, 363 01 Ostrov Mgr. Tomáš Fexa sociální oblast 

OSTROV ZDRAVÍ,o.p.s. U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov Ing. Joža Lokajíček zdravotnictví 
Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná, 
a.s. Komenského 255, 362 35 Horní Blatná  Radka Lehnertová hasiči, děti, sport 

Římskokatolická farnost Ostrov Malé nám. 25, 363 01 Ostrov Jiří Lášek církev 
Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha Ing. Lenka Maxová sociální oblast, vzdělávání 

Římskokatolická farnost Nejdek nám. Karla IV. 175, 362 21 Nejdek Jiří Lášek církev 

Horní hrad, o.p.s. Horní hrad 1, 363 01 Ostrov Pavel Palacký kultura a památky 

Marian Panák Nejdecká 341, 362 36 Pernink Marian Panák cestovní ruch, sport, děti, 
mládež 

Skiareál Velflink Karlovarská 408, 362 36 Pernink František Štefan cestovní ruch, sport, děti, 
mládež 

Seznam partnerů MAS Krušné hory o. p. s. a jejich kontaktní údaje - stav k 1. 1. 2017
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c) Soukromý sektor - zájmová skupina - Udržitelný venkov: podnikání, cestovní ruch, zemědělství, životní prostředí 
AGRO TRAVEL, spol. s r.o. Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov Ing. Alfréd Fajkoš zemědělství 
Léčebné lázně Jáchymov, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov Ing. Marek Poledníček cestovní ruch, zdravotnictví 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Studentská 328/64, 360 01 Karlovy Vary Ing. Antonín Jágl vodní hospodářství 

VSF Fanta, spol. s r.o. Vančurova 634/5, 360 17 Stará Role Ing. Antonín Jágl vodní hospodářství, 
stavebnictví 

SKIAREÁL Klínovec, s.r.o. Belgická 681/5, 120 00 Praha Martin Píša sport, cestovní ruch, děti, 
mládež, rodina 

Thun 1794, a.s. Tovární 242/12, 362 25 Nová Role Ing. Jaroslav Šimek keramické řemeslo 
Horský statek Abertamy, s.r.o. Rybničná 482, 362 35 Abertamy Ing. Petr Zacharda zemědělství, agroturistika 

Lázně Kyselka, o.p.s. Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka Ing. Miroslav Perout kultura a památky 

Novako-ski, s.r.o. Boží Dar 196, 362 62 Boží Dar Svatava Nováková sport, cestovní ruch, děti, 
mládež, rodina 

Hubert Plomer Velichov 151, 363 01 Ostrov Hubert Plomer zemědělství 

Tomáš Mareček Smolné Pece 111, 362 25 Smolné Pece Tomáš Mareček zemědělství 

Ing. Jiří Kubernát Děpoltovice 12, 362 25 Nová Role Ing. Jiří Kubernát zemědělství 
Odeřský statek, a.s. Odeř 38, 362 33 Hroznětín Karel Šilhán zemědělství 

Jan Engliš Smolné Pece 193, 362 25 Smolné Pece Jan Engliš zemědělství 

Resur, s.r.o. Mostecká 187, 360 01 Otovice Ing. Daniel Brož odpadové hospodářství 

Statek Bor ZEOS, spol. s r. o. Bor. Č.p. 98, 360 01 Sadov Ing. et Ing. Zdeněk Matějů zemědělství 
Sdružení obyvatel a uživatelů území 
Ruprechtova a Velkého rybníka  Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín Zdeněk Jánský místní rozvoj 

Hotel Carslbad Inn, a. s.  Široká 240/2, 362 63 Dalovice Daniel Kobler cestovní ruch 
EKWO, s.r.o. Pod Parkem 53/26, 362 63 Dalovice Daniel Kobler cestovní ruch 
Český rybářský svaz místní organizace 
Božičany Božičany 1, 362 26 Božičany Ing. Jaroslav Šimek rybářství, ochrana přírody, 

děti, mládež 

Kontakty 
na pracovníky MAS Krušné hory

KANCELÁŘ MAS: +420 730 145 684

Ing. Jana Urbánková
ředitelka, vedoucí manažer CLLD

e-mail: reditel@mas-krusnehory.cz

Ing. Zuzana Žitná
projektová manažerka

e-mail: zitna@mas-krusnehory.cz

Alena Semotamová
projektová manažerka

e-mail:  semotamova@mas-krusnehory.cz

Ing. Alexandra Fürbachová
projektová manažerka

e-mail: furbachova@mas-krusnehory.cz

Ing. Jana Blehová
projektová manažerka

e-mail:  blehova@mas-krusnehory.cz
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