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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 2/2016

Výsledky GDP MAS Radbuza

I pro letošní rok má MAS Radbuza ve svém rozpočtu alokováno 50 tisíc korun na podporu kulturních aktivit      
v území MAS prostřednictvím svého Grantového dotačního programu. V minulém čísle zpravodaje bylo 
zveřejněno avízo výzvy, v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku měli zájemci z území možnost podat své
žádosti. Sešlo se nakonec celkem 7 žádostí, z toho šest bylo doporučeno Grantovou komisí k  podpoře            
a Výkonná rada na svém jednání 14.4.2016 svým usnesením potvrdila doporučení Grantové komise a rozhodla 
o přidělení dotací následovně:

Slovo úvodem

Vážené dámy a pánové, máte v rukou druhé číslo 
zpravodaje MAS Radbuza v tomto roce. Snažíme 
se pokračovat v nastoleném tempu a přinášíme 
vám nové informace z dění v MAS Radbuza a 
pozvánky na akce, na kterých se organizačně
podílíme či je sami pořádáme. Tou pro nás 
nejdůležitější akcí je Chotěšovský slunovrat, 
kulturní akce, která se uskuteční ve druhé polovině
června a která již během několika ročníků získala 
na významu. Posun v aktivitách MAS je patrný u 
projektů MAP, které byly postoupeny do dalšího 
kola, kde hodnotitelé projekt MAP Nýřany
doporučili bez výhrad, projekt MAP Stod s malou 
úpravou rozpočtu, což je v porovnání s ostatními 
MAS v ČR velice dobrý, skoro bych řekl ojedinělý 
výsledek. Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) byla schválena naší Valnou 
hromadou a v dané chvíli prochází kontrolou 
nadřízeného orgánu. Posílili jsme také personální
obsazení MAS, a tak máte možnost se v tomto 
čísle zpravodaje seznámit s novým týmem MAS 
Radbuza. Celkem se jedná o šest nových či 
staronových zaměstnanců, kteří Vám 
v následujících týdnech, měsících a letech budou 
nápomocni v rámci jednotlivých dotačních výzev, 
administrací projektů, vyplňování šablon apod.

středí pro to, aby si mohli plnit své sny při 
podnikání, mohli rozvíjet své aktivity a činnosti 
například ve vzdělávání, kultuře či sociální práci.   
A v neposlední řadě i představit akce, které sama
MAS v území pořádá nebo na ně přispívá, 
například svým grantovým programem.
V souvislosti s tím bych velice rád poděkoval všem 
sponzorům, které se podařilo letos získat na 
podporu kulturních akcí v rámci GDP. Bez Vás      
a Vaší přízně, by tato podpora nebyla možná. 
Děkuji Vám všem.

Ing. Jan Bostl

Předseda MAS Radbuza, z.s.

1010 000,00 Kč
26.-30.7., 

2.-6.8.
Letní kinoMKS Dobřany7

124 000,00 Kč28.5.80 let SDH ŠtichovSDH Štichov5

810 000,00 Kč14.8.Koncert staré hudbyJana Vacíková4

126 500,00 Kč25.6.
Chotěšovské zahradní
slavnosti VIII

Brána Kláštera 
Chotěšov o.p.s.
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1010 000,00 Kč22.-24.7.Kempování u vodyAlena Korcová2

148 000,00 Kč27. - 28.8.
Folk and country festival 
pro zámek Čečovice

Český svaz 
ochránců památek
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Připravujeme také novou 
propagační kampaň
MAS Radbuza. Ta by 
měla být postupně
představována již v le-
tošním roce. Cílem bude 
dostat do povědomí lidí
v území, které MAS 
Radbuza spravuje, že 
právě MAS je tu pro ně, 
snaží se pomáhat a 
vytvářet co nejlepší pro-
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Představujeme nový tým MAS Radbuza

Ing. et Bc. Václav Kubernát – manažer, hlavní zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Vystudoval Fakultu elektrotechnickou a Fakultu humanitních studií Západočeské univerzity 
v Plzni. Před příchodem na MAS působil jako akademický pracovník na Fakultě
elektrotechnické ZČU v Plzni. Na MASce je zaměstnaný od samotného začátku, tj. od roku 
2011. V průběhu let 2013 až 2015 pracoval rovněž na částečný úvazek pro Mikroregion 
Radbuza na pozici analytika projektu. Má zkušenosti s projektovým řízením, pedagogickou 
praxi a působil také aktivně v komunální politice jako zastupitel ÚMO Plzeň 3.
Na MAS má na starosti chod celé organizace a především dohled nad realizací Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), kromě toho bude částečně zajišťovat 
animaci škol.

Mgr. Tomáš Svoboda 
metodik MAP (Stod a Nýřany)
Zabývá se hlavně problematikou 
zapojování veřejnosti do tvorby 
veřejných prostranství, proble-
matikou regionálního rozvoje 
venkovských oblastí, metodic-
kou podporou v problematice 
Environmentálního vzdělávání,

Ing. Diana Strejcová – manažer programových rámců SCLLD
Po úspěšném dokončení magisterského studijního programu na Českém vysokém učení
technickém v Praze dostala příležitost pracovat v MAS Radbuza jako projektový pracovník 
(2014-15). Poté rok pracovala na Úřadu regionální rady regionu soudržnosti ROP 
Jihozápad jako finanční manažer, kde čerpala další cenné zkušenosti v oblasti 
poskytovaní evropských dotaci a kontroly realizace projektů. Nyní se vrací zpět jako 
manažer programových rámců, aby všechny nabyté zkušenosti zúročila ve prospěch 
rozvoje zájmového území MAS Radbuza. Na MAS nastoupí od 1.8.2016 a bude mít na 
starosti projektové výzvy v rámci SCLLD, částečně bude také zajišťovat animaci škol.

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma – manažer programových rámců SCLLD
Právník, absolvent Fakulty filozofické a právnické ZČU v Plzni, který v minulosti působil 
na různých manažerských pozicích v několika finančních institucích. Má zkušenosti s 
řízením individuálních projektů v různých fázích včetně projektů na zelené louce, 
strategickým a operativním plánováním a řízením, rozvojem a restrukturalizacemi a dále 
se zastupováním institucí ve všech hlavních oblastech, které život dané společnosti 
obsahuje, a to včetně zastupování před soudy. Na MAS nastoupí od 1.6.2016 a bude 
mít na starosti projektové výzvy v rámci SCLLD. Při realizaci SCLLD bude mít kromě
projektových výzev na starosti veškeré činnosti dotýkající se oblasti práva a legislativy.

výchovy a osvěty na základních školách a 
strategickým plánováním území i organizací. Mimo 
jiné se podílel na tvorbě SCLLD MAS Radbuza a 
Strategii rozvoje Mikroregionu Radbuza 2012 - 2020. 
Absolvoval magisterský obor Kulturní a sociální
antropologie na západočeské univerzitě v Plzni.

Ivana Štenglová
finanční a administrativní
manažer MAP (Stod a Nýřany)
Vystudovala SPŠ stavební, obor 
dopravní stavby. Od roku 1979 
pracovala jako administrativní
referentka, asistentka výrobního 
oddělení a dispečerka. Je komu-
nikativní, umí dobře organizovat 
a samostatně pracovat.

Jako bývalá sportovkyně - reprezentantka ČSSR v 
atletice má k oblasti vzdělávání a sportu velmi 
blízko. Na projektech bude zajišťovat veškerou 
administrativu spojenou s jejich realizací.

Pavel Cích
koordinátor MAP (Nýřany)
Vystudoval gymnázium, po 
čtvrtém semestru přerušil stu-
dium na Fakultě pedagogické
ZČU v Plzni. Působil jako 
pedagogický pracovník v DDM 
Stod a rovněž jako učitel v 
mateřské škole Stod. Aktivně se 
zapojuje do kulturních  aktivit  ve

Stodu a okolí. Je komunikativní a zná dobře území
MAS Radbuza. Stejně jako všichni ostatní pracovníci 
projektů MAP ORP Stod a ORP Nýřany nastoupí na 
dvouletý projekt od 1.6.2016.

Bc. Pavla Adamcová
koordinátor MAP (Stod)
Vystudovala bakalářské studium 
školského managementu na 
Univerzitě Karlově v Praze, je 
zakladatelkou, koordinátorkou a 
předsedkyně neziskové organi-
zace zaměřené na zájmové
aktivity a vzdělávání dětí i do-
spělých.

V oblasti školství má další zkušenosti jako 
vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga, 
lektorka zájmových aktivit. Kromě pozice koordinátora 
v ORP Stod bude působit i jako odborný garant v ORP 
Nýřany.
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Z jednání VH MAS Radbuza

Dne 11. února 2016 se uskutečnilo zatím poslední
jednání Valné hromady MAS Radbuza. Na tomto 
jednání bylo několik důležitých bodů programu. Ten 
asi nejdůležitější byl bod týkající se schválení finální
podoby Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) MAS Radbuza, z.s. na období až
do konce roku 2023. Finální podobou je myšlena 
verze, která byla následně vložena do elektronického 
systému společně se žádostí o podporu realizace 
této strategie k posouzení příslušnými ministerstvy. 
Lze však očekávat, že ministerstva k tomuto 
dokumentu budou mít ještě dílčí připomínky a 
SCLLD dozná drobných úprav. Tyto úpravy vypořádá
z pověření VH Výkonná rada společně s manažerem 
MAS.
Dalším neméně důležitým bodem jednání byl bod 
týkající se schválení rozpočtu MAS na rok 2016. 
Předložený a následně schválený rozpočet již počítal 
s rozšířením pracovního  týmu  MAS  a se zapojením

Budeme rozdělovat více než 90 milionů korun na projekty v území

MAS Radbuza se na základě komunitního
projednání a s ohledem na možnosti svého 
území rozhodla realizovat svoji SCLLD 
prostřednictvím celkem tří operačních 
programů, respektive v nich vyčleněných os 
pro metodu CLLD. Zároveň nad rámec těchto 
operačních programů bude v rámci OP VVV 
provádět animaci území a bude realizovat 
projekty zaměřené na tvorbu MAP ve 
vzdělávání. Bude tak v rámci strategie 
administrovat tři programové rámce, a to 
Programu rozvoje venkova (PRV), 
Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) a Operačního programu 
zaměstnanost (OP Z). Bližší informace k 
jednotlivým programovým rámcům a oblastem 
podpory obsahuje samotný dokument SCLLD, 
který je v aktuální verzi umístěn na webu. 
Následující tabulka obsahuje přehled opatření, 
fichí a alokované částky v tisících Kč.

do projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání pro
ORP Stod a ORP Nýřany. Ve schváleném rozpočtu 
pro letošní rok je tak patrný výrazný nárůst financí jak 
na straně příjmové, tak výdajové. Na jednání VH byl 
rovněž schválen plán činností pro rok 2016.
Došlo také ke schválení kosmetické úpravy Stanov 
týkající se popisu aktivit a činností MAS.
Valná hromada dále projednávala a schvalovala 
Výroční zprávu, účetní závěrku a inventarizaci 
majetku za rok 2015.
V neposlední řadě došlo k projednání a schválení
pravidel Grantového dotačního titulu MAS (GDP) a 
Jednacího řádu zasedání Grantové komise. Pravidla 
GDP doznala drobných úprav a k úpravám došlo i v 
přílohách, především v příloze Hodnotící kritéria, kdy 
se na návrh VR upravila kritéria tak, aby GDP 
preferoval akce, které jsou svým rozsahem a 
obsahem pro MAS Radbuza významné z hlediska 
propagace MAS v území.

Vazba mezi operačními programy, oblastmi rozvoje a cíli SCLLD

1086Projekty spolupráce3.10

2000Podpora lesnického podnikání3.9

2760Neproduktivní investice v lesích3.8

500Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích3.7

2000Preventivní protipovodňová opatření v lesích3.6

2500Pozemkové úpravy3.5

1000Zemědělská infrastruktura3.4

2000Lesnická infrastruktura3.3

4500Podpora nezemědělského podnikání3.2

5500Podpora zemědělského podnikání3.1

22 760,00   Program rozvoje venkova (PRV)

4000Prorodinná opatření2.4

1000Podpora sociálních a návazných služeb2.3

1910Sociální podnikání2.2

3000Podpora zaměstnanosti2.1

9 910,00Operační program zaměstnanost (OP Z)

2170Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání1.5

29000
Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy

1.4

1000Sociální bydlení1.3

12000Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání1.2

15000Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza1.1

59 170,00   Integrovaný regionální operační program (IROP)

MAS Radbuza, z.s.

Sokolská 566, 333 01 Stod

http://www.mas-radbuza.cz
Tel.: 725 830 833

Tab. Přehled opatření a fichí v rámci SCLLD (částky jsou uvedeny v tisících Kč)



4

Příprava projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání pro ORP Stod a Nýřany

Co je to vlastně MAP? V širším kontextu jej lze 
chápat jako partnerství pro předškolní a základní
vzdělávání tvořené obcemi, školami, vzdělávacími 
subjekty a rodiči za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání a inkluzivního vzdělávání. Je to platforma 
pro spolupráci škol i mezisektorovou spolupráci v 
rámci správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (SO ORP). A rovněž nástroj pro efektivní
využití finančních prostředků z Integrovaného 
regionálního operačního programu a OP Výzkum, 
vývoj, vzdělávání v rámci daného SO ORP.
MAS Radbuza podala na konci minulého roku celkem 
dvě projektové žádosti: „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ve správním obvodu ORP Nýřany“ a 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním 
obvodu ORP Stod“. Tyto dva projekty prošly v 
následujících měsících od podání žádosti několika 
koly posuzování, tím posledním bylo hodnocení
výběrovou komisí. Projekt MAP ORP Nýřany byl 
doporučen k financování, projekt MAP ORP Stod byl 
rovněž doporučen k financování, ale s drobným 
krácením rozpočtu. V tuto chvíli čekáme na 
zpřístupnění projektových žádostí v ISKP2014+ 
(elektronický systém pro žadatele), abychom mohli 
doložit zbylé požadované dokumenty před samotným 
podpisem dotačních smluv. V obou projektech je 
plánováno zahájení realizace od 1. června 2016 a 
délka realizace 24 měsíců. Oba projekty by zároveň
měly být financovány způsobem ex ante, tedy formou 
zálohové platby předem, neměly by tudíž nijak  zatížit

rozpočet MAS. Celkový rozpočet projektů je cca 2,9 
milionu korun u ORP Nýřany a 2,3 milionu korun u 
ORP Stod.
Na projekty bude od 1.6.2016 přijato několik 
pracovníků, jejich představení je v jiném článku 
tohoto zpravodaje. Ti by postupně měli začít 
komunikovat s jednotlivými aktéry v oblasti školství a 
vzdělávání, budou probíhat setkání zástupců škol atd.
Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od animace škol, 
kterou budou MASky realizovat na svém zájmovém 
území, projekty MAP jsou územně vztaženy k SO 
ORP, a tudíž se nejedná o dokonalý územní překryv. 
Např. do území ORP Nýřany zasahují celkem 4 
MASky a je zde i tzv. bílé místo MASkami nepokryté.
Tvorba místních akčních plánů je důležitá především  
pro samotné školy, neboť Strategický rámec MAP 
2023 (dohoda o prioritách) je povinnou přílohou 
žádostí o podporu z IROP SC 2.4 pro investiční
projekty základních škol ze SO ORP.
SO ORP bude mít prostřednictvím MAP zaplacený 
realizační tým, který bude pracovat se školami 
(rozvíjet spolupráci škol i mezisektorovou spolupráci, 
rozvíjet aktivity škol a iniciovat projekty v rámci 
vzdělávání). MAP je prostor pro setkávání učitelů,  
ředitelů a pro přenos zkušeností i prostor pro 
zavádění nových výukových metod.
Hmatatelným výstupem celého projektu by pak měl 
být ucelený strategický dokument, na který bude 
možné navazovat další projektovou fází (úrovní) 
MAP+.

Budeme pomáhat mateřským a základním školám s projekty „šablon“

V rámci provozních výdajů MAS při realizaci SCLLD 
má MAS Radbuza v alokované částce k dispozici       
i finanční prostředky přerozdělené od MŠMT na 
animaci mateřských a základních škol v oblasti 
projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. 
Jinými slovy, MŠMT si MASky v ČR vybralo jako 
nejvhodnější „nástroj“ pro pomoc školkám a školám 
při zpracovávání, realizaci a vyúčtování projektů
„šablon“. Jsme proto v tuto chvíli všem školám, které
projeví o tuto pomoc zájem, k dispozici s radami, 
pomocí, zprostředkováním informací, a to především 
po technické stránce věci. Po té odborné by pak měla 
do procesu vstupovat organizace NIDV – Národní
institut pro další vzdělávání. Role a kompetence se 
ještě ve vztahu k požadavkům MŠMT dolaďují.
Samozřejmě, pokud škola pomoc nebude potřebovat, 
nebo si vybere komerční subjekt pro zpracování
projektů šablon, je to jen a pouze na jejím rozhodnutí.
My jsme zde  pro  všechny  školy  a  školky v území k

dispozici a veškeré naše činnosti a  aktivity  budou 
školám a školkám poskytovány zcela zdarma.

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, Sokolská 566, 333 01 Stod

Ze semináře pro MAS k animaci škol (autor MAS Podbrdsko) 

Emailové kontakty na MAS doznají změn

V souvislosti s rozšířením týmu pracovníků MAS dojde k vytvoření nových emailových kontaktů. Adresa 
info@mas-radbuza.cz bude nadále užívána jako kontaktní obecná adresa na MAS, manažerovi bude vytvořena 
nová emailová adresa kubernat@mas-radbuza.cz, obdobně budou vytvořeny adresy pro další zaměstnance. 
Přibude také adresa map@mas-radbuza.cz pro obecný kontakt s projekty MAP. Aktuální přehled bude uveden 
na webu MAS pod odkazem Kontakty jakmile k těmto změnám dojde.



5

Kulturní a propagační akce MAS Radbuza v roce 2016

MAS Radbuza bude i v letošním roce pořádat nebo se organizačně spolupodílet na několika kulturních a 
prezentačních akcích. Ty nejbližší, které nás čekají jsou akce Chotěšovský slunovrat (plakát níže) a Baroko 
na bylinkovém panství Rochlov. Tato akce se uskuteční dne 30.7.2016 od 13:00 na zámku Rochlov a bude 
stejně jako loni součástí Letního barokního festivalu navazujícího na 9 týdnů baroka. Plakát k akci a bližší
informace naleznete již brzy na webu MAS Radbuza.
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