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ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS
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MAS RADBUZA, Z.S.
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⚫ MAS, neboli místní akční skupina, se rozkládá na

určitém území a je založena na principu partnerství a

spolupráce veřejného, soukromého a neziskového

sektoru na místní úrovni

⚫ Tvoří ji zástupci obcí, místních podnikatelů,

neziskových organizací a aktivní občané

⚫ Každá MAS pro své území zpracovává integrovanou

rozvojovou strategii – Strategii komunitně vedeného

rozvoje (SCLLD), díky které může vyhlašovat výzvy a

může tak dotačně podpořit subjekty ve své územní

působnosti



MAS RADBUZA, Z.S.
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⚫ Počet obcí v zájmovém území: 38

⚫ Rozloha zájmového území: 374,5 km2

⚫ Počet obyvatel v zájmovém území: 45 022

⚫ Datum vzniku: 18. 3. 2011

⚫ Počet členů: 29 (12 veřejný, 17 neveřejný sektor)

⚫ Počet zájmových skupin: 6

⚫ Volené orgány MAS: Výkonná rada (7 členů), Dozorčí 

rada (3), Výběrová komise (5)

⚫ Nejvyšší orgán spolku – Valná hromada

⚫ Sídlo: nám. ČSA 24, 333 01 Stod 



SÍDLO MAS RADBUZA, Z.S.
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ČLENSTVÍ VE SPOLKU 
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⚫ Členem MAS Radbuza se může stát na základě

písemné přihlášky každá fyzická osoba nad 18 let

či právnická osoba, která má trvalé bydliště, sídlo nebo

provozovnu na území MAS Radbuza

⚫ Člen spolku může být také členem volených orgánů

(VR, DR, VK)

⚫ Člen spolku je povinen platit roční členské příspěvky:

 FO (aktivní občan) – 100 Kč

 PO (OSVČ, s.r.o., a.s.) – 1000 Kč

 Neziskové organizace – 500 Kč

 Obec – 4 Kč na obyvatele

⚫ Každý člen MAS Radbuza rozhodne o svém zařazení

do jedné ze zájmových skupin



ČLENSTVÍ VE SPOLKU 
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⚫ Výhody pro členy: 

 Půjčování vybavení za výhodnějších cenových podmínek

 Pravidelné informování o aktivitách spolku a dotačních 

možnostech

 Poradenství při zpracování projektových záměrů (ne 

zpracování projektových žádostí do výzev MAS)

 Prezentace členů a jejich aktivit navenek



ZÁJMOVÉ SKUPINY 
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⚫ Vymezené podle věcného zaměření členů v nich 

sdružených na konkrétní problematiku

⚫ Členové MAS tvoří povinně zájmové skupiny

Zemědělství a podnikání

Životní prostředí a ochrana krajiny

Obnova a rozvoj obcí

Vzdělávání a sociální problematika

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Spolková činnost



ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS RADBUZA, Z.S.
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⚫ MAS Radbuza, z.s. působí na území vymezeném

katastry všech obcí, které schválily zařazení území

obce do území působnosti příslušné MAS pro určité

programové období

⚫ Rozhodnutí o zařazení území obce do územní

působnosti MAS si schvaluje každá obec na úrovni

vedení obce

⚫ Obce v územní působnosti MAS mohou, ale nemusí,

být zároveň členem MAS

⚫ Pro čerpání dotací z výzev MAS Radbuza v rámci

SCLLD je nutné, aby byl žadatel z území MAS

Radbuza (sídlo, provozovna, trvalé bydliště)



ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS RADBUZA, Z.S.

⚫ Změna územní působnosti je možná pouze před 

zahájením realizace SCLLD v novém programovém 

období, tj. 2021 – 2027

⚫ Vystoupení obce z území působnosti MAS není v 

průběhu celého období realizace SCLLD možné

⚫ V průběhu celého programového období není rovněž 

možný přesun obce z území působnosti jedné MAS do 

území jiné MAS
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST X ČLENSTVÍ
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⚫ Obec zařazená do územní působnosti MAS Radbuza

se automaticky nestává jejím členem

⚫ Schválením zařazení území obce do územní

působnosti MAS nevznikají obci žádné finanční

závazky vůči MAS (pokud není zároveň jejím členem,

který je povinen platit členský příspěvek)



STÁVAJÍCÍ OBCE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
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• MAS Radbuza 

• MAS Aktivios

• MAS Zlatá cesta 

• MAS Pošumaví 

• MAS Český les 

• MAS Svatého Jana z 
Nepomuku 

• MAS Světovina

• MAS Český Západ 

• Ekoregion Úhlava 

• MAS Kraj živých vod 

• MAS Vladař

V Plzeňském kraji celkem 11 
MAS, z toho:

• 9 se sídlem v PK
• 2 se sídlem v KK

• 35 obcí není v MAS (7%)

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PLZEŇSKÉHO KRAJE 





MAS Radbuza



VALNÁ HROMADA
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⚫ Členem Valné hromady je každý člen spolku, tj. fyzická 

nebo právnická osoba 

⚫ U PO je nutné zvolit delegovaného zástupce –

statutární orgán nebo jiná osoba k tomu pověřená

⚫ Práva a povinnosti Valné hromady jsou určeny 

Stanovami MAS Radbuza



VALNÁ HROMADA
⚫ BUDULÍNEK, z. s. (Adamcová Pavla, Bc.)
⚫ obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)
⚫ Obecně prospěšná společnost 

při společnosti PEGISAN (Drhovský
Karel, Ing.)

⚫ obec Líně (Gotthart Michal, Bc.)
⚫ Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Hradec 

(Heřmanová Danuše)
⚫ město Stod (Vlk Jiří, Bc.)
⚫ obec Chotěšov (Koláček Daniel)
⚫ obec Neuměř (Kolář Antonín)
⚫ Konvalinková Jaroslava, Ing.  (aktivní 

občan)
⚫ Korec Ivan  (aktivní občan)
⚫ Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan)
⚫ Kubernátová Andrea, Ing.  (aktivní občan)
⚫ Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta)
⚫ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Štichov (Malý Václav)
⚫ obec Úherce (Matoušek Miloslav)
⚫ Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan)
⚫ Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan)
⚫ obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.)

⚫ obec Kozolupy (Opltová Michaela, 
Ing.)

⚫ obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) 
⚫ Zemědělská výroba Milknatur, a.s. 
⚫ AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. 

(Štefánek Václav)
⚫ Český svaz ochránců památek z.s. 

(Šusová Miroslava)
⚫ město Dobřany (Trdlička Michal)
⚫ Toman David (FOP)
⚫ „Dědictví předků, o.s.“ (Valenčat Jiří)
⚫ Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník 

Miroslav)
⚫ Mateřská škola Kvíčovice, okres 

Domažlice, příspěvková organizace 
(Beranová Wildová Michaela)

⚫ Foistův statek s.r.o. (Foist Jiří)
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SOUKROMÝ X VEŘEJNÝ SEKTOR
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⚫ Soukromý sektor (podnikající i nepodnikající právnické či

fyzické osoby soukromého práva, včetně nestátních neziskových

organizací)

⚫ Veřejný sektor (stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,

orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny

min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez

ohledu na jejich právní formu)

⚫ Dle Standardizace musí být minimálně 51 %

hlasovacích práv členů MAS tvořeno subjekty

soukromého sektoru

⚫ Podíl veřejného sektoru tedy nesmí přesáhnout 49%

hlasovacích práv členské základny



⚫ MAS Radbuza v současné době realizuje SCLLD pro 
období 2014 - 2020

⚫ Pro současné programové období obsahuje SCLLD 
celkem tři programové rámce – IROP, OPZ a PRV

⚫ alokace jednotlivých PR:

- IROP: 59 mil. Kč

- OPZ: 10 mil. Kč

- PRV: 23 mil. Kč

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 

MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) 



⚫ V programovém období 2014 – 2020 bylo zatím

prostřednictvím výzev MAS Radbuza podpořeno

celkem 33 projektů

⚫ Do území byla doposud rozdělena dotace ve výši 75
702 207 Kč

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 

MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) 



IROP 2014 - 2020

Podporované oblasti prostřednictvím výzev SCLLD MAS Radbuza 

1.1 Péče o národní kulturní památky 

1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání 

1.3 Sociální bydlení 

1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení 

bezpečnosti dopravy 

1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání 



OPZ 2014 - 2020

Podporované oblasti prostřednictvím výzev SCLLD MAS Radbuza 

2.1 Podpora zaměstnanosti

2.2 Sociální podnikání

2.3 Podpora sociálních a návazných služeb

2.4 Prorodinná opatření



PRV 2014 - 2020
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Podporované oblasti prostřednictvím výzev SCLLD MAS Radbuza 

3.1 Podpora zemědělského podnikání

3.2 Zpracování zemědělských produktů

3.3 Podpora nezemědělského podnikání

3.4 Lesnická infrastruktura 

3.5 Zemědělská infrastruktura 

3.6 Pozemkové úpravy 

3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích 

3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích 

3.9 Neproduktivní investice v lesích

3.10 Podpora lesnického podnikání 

3.11 Projekty spolupráce

3.12 Podpora obnovy a rozvoje venkova



SCLLD 2021 - 2027

⚫ Kromě operačních programů OP LZ, IROP a PRV bude 

mít MAS možnost vstoupit také do OP ŽP a možná i do 

OP K

⚫ Pro Českou republiku bude méně prostředků z fondů 

EU kvůli její vyšší vyspělosti v porovnání s předešlým 

programovým obdobím 

⚫ Dle návrhu EK by měla být celková alokace pro ČR 

stanovena na 20,01 mld. EUR

⚫ Členění regionů ČR v období 2021+ na méně rozvinuté, 

přechodové a rozvinutější regiony podle čehož se bude 

odvíjet výše dotace 



SCLLD 2021 - 2027

⚫ Pro žadatele by mělo být pozitivem v novém 

programovém období méně byrokracie a jednodušší 

způsob nárokování plateb díky zjednodušenému 

vykazování nákladů

⚫ Administrativní zátěž žadatelů by měla být snížena 

posílením kontroly podmínek oprávněnosti ze strany 

zprostředkovatelského orgánu
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SCLLD 2021 - 2027

⚫ Míra EU spolufinancování – návrh Evropské Komise 

 výrazný pokles pro všechny kategorie regionů 

 ve vyjednávání se snad hranice posunou trochu nahoru (stejně 

tomu bylo při vyjednávání současného období, kde EK 

navrhovala 75 % pro méně rozvinuté regiony) 

 území MAS Radbuza bude spadat do přechodových regionů



IROP – SCLLD 2021 – 2027 

⚫ Nízkoemisní a bezemisní vozidla a související 

infrastruktura 

⚫ Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury 

⚫ Sociální bydlení 

⚫ Infrastruktura sociálních služeb Infrastruktura 

zdravotních služeb 

⚫ Rozvoj inovačních aktivit ve vazbě na podporu 

podnikání a trh práce

⚫ Podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu a 

kulturního dědictví 

⚫ Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech 

včetně zelené infrastruktury 

⚫ Revitalizace brownfieldů 27



OP LZ – SCLLD 2021 – 2027 

⚫ Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních 

služeb 

⚫ Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce

⚫ Modernizace institucí na trhu práce 

⚫ Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a 

osobního života 

⚫ Fungující systém dalšího profesního vzdělávání 

⚫ Sociální začleňování 

⚫ Sociální bydlení 

⚫ Klientsky orientované sociální služby 

⚫ Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče
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PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 

SCLLD



LESNÍ NAUČNÁ STEZKA KVÍČOVICE 

⚫ Žadatel: obec Kvíčovice 

⚫ Dotace: 100%

⚫ Popis projektu: Výsledkem je vybudování tří

odpočinkových míst (voda, vítr, perspektiva) v obecní

lesích s možností posezení, vzdělávání se a zábavy.

Dále pak obnova přírodní lesní studánky. Stezka je

zakomponována do uceleného naučného cyklu dalších

zastavení, které jsou různě rozmístěny i po obci. Cílem

tohoto projektu je rozšířit rekreačně klidové zóny v

rámci katastru obce Kvíčovice a Štichov.
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STEZKA KOLEM KŘÍŽOVÉHO VRCHU

⚫ Žadatel: obec Chotěšov

⚫ Dotace: 100%

⚫ Popis projektu: Projekt zaměřen na výstavbu

turistické stezky o délce 1000 m. Součástí projektu

bylo také pořízení příslušného mobiliáře, konkrétně

byly zřízeny 4 stanoviště obsahující kreslící tabule k

poznávání jehličnatých a listnatých stromů v lesích,

stopoviště, dřevěné sochy zvěře, odpadkové koše,

lavičky, a lesní přístřešek.
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POŘÍZENÍ KLANICOVÉHO VYVÁŽECÍHO 

VLEKU ZA ŽIVÉ KONĚ

⚫ Žadatel: Jiří Foist

⚫ Dotace: 50%

⚫ Popis projektu: V rámci projektu byl pořízen klanicový

vyvážecí vlek za živé koně s vlastním hydraulickým

agregátem a hydraulickou rukou. Celá souprava se

skládá z živého koně a dvoukolky, za kterou je připojen

vyvážecí vlek. Tento vlek je určen pro pracovní

nasazení s nízkými náklady, minimálním poškozením

půdy a životního prostředí. Díky své nízké hmotnosti

nepoškozuje spodní vody, půdu ani lesní cesty. Proto

se hodí i k práci v chráněných přírodních rezervacích a

chráněných krajinných územích.
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INVESTICE DO EFEKTIVIZACE KRMNÉHO 

PROCESU U DOJNIC A JALOVIC

⚫ Žadatel: Zemědělská výroba Milknatur

⚫ Dotace: 50%

⚫ Popis projektu: V rámci projektu došlo k pořízení

traktoru a smykem řízeného nakladače. Projekt se

soustředí na zefektivnění krmného procesu u všech

chovaných kusů dobytka, což povede ke zlepšení

konkurenceschopnosti ZV Milknatur a.s. v rámci

výroby a zpracování zemědělských produktů, které

jsou uváděny na český trh.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


