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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 4/2016

Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
blíží se nám vánoční svátky, tj. svátky klidu a 
pohody, a nyní se Vám do rukou dostává poslední
číslo zpravodaje roku 2016. Konec roku bývá vždy 
hektický, a proto jsem ráda, že se alespoň psaním 
tohoto úvodního slova mohu na chviličku zastavit a 
poohlédnout se zpět za událostmi tohoto roku, do 
kterého naše MASka vstupovala jako benjamínek 
v porovnání s ostatními MASkami Plzeňského 
kraje, které už měly za sebou jedno období
financování projektů na svém území. Ani v tomto 
roce nepřišly prostředky z unie na realizaci SCLLD, 
na které už tak dlouho čekáme, na financování
projektů na našem území, ale opravdu jsme jim už
na dosah, stejně jako 179 MAS v ČR. A to nejen 
tím, že se nacházíme před koncem hodnotícího 
procesu naší strategie, ale i vybaveností naší MAS. 

V průběhu tohoto roku se nám podařilo získat a 
zrekonstruovat kvalitní prostory nové kanceláře 
MAS ve Stodě, stejně jako sestavit pracovní tým, 
který jsme vám představili v letním čísle 
zpravodaje. Zapojili jsme se do důležitého projektu 
tvorby místního akčního plánu zaměřeného na 
vzdělávání a školská zařízení, bez jehož realizace 
by žádná škola, ani školka na území ORP Stod a 
ORP Nýřany nemohla čerpat finanční prostředky 
z Integrovaného regionálního operačního programu 
na   zkvalitnění jejich   infrastruktury.   Pokračovali

jako benjamínek, čemuž nasvědčuje i skutečnost, že 
byla na podzim MAS Radbuza zvolena předsednickou 
MASkou mezi ostatními MAS v Plzeňském kraji. 
Osobně si myslím, že jsme za tento rok udělali 
pořádný kus práce a dostatečně se připravili na rok 
přicházející, kdy se už nebudeme bavit jen o drobných 
částkách a malých projektech, ale začneme společně
naplňovat náš cíl, který jsme si dali před necelými 
šesti lety……rozvíjet naše území, stejně jako přírodní
a kulturní dědictví, podporovat v něm obce, 
podnikatele, zemědělce, neziskové organizace a další
subjekty.
Mockrát děkuji všem za spolupráci v tomto roce a do 
nového roku vám přeji hodně zdraví, energie a 
pozitivního myšlení.

Ing. Andrea Kubernátová

MAS Radbuza, z.s.

Grantový dotační program MAS Radbuza na rok 2017 

• na http://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/grantovy-dotacni-program/ si prostudujte podrobná pravidla
• vyplňte žádost na předepsaný formulář (k dispozici na webových stránkách či v kanceláři MAS Radbuza, nám. 
ČSA 24, Stod)
• žádost zašlete poštou v obálce označené v levém horním rohu heslem „GRANTOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM 
2017“ na adresu MAS Radbuza, z.s, Sokolská 566, 331 01 Stod. Řádně vyplněné žádosti o dotaci včetně příloh 
se podávají od 02.01.2017 a nejdéle do 31.3.2017 do 23:59 hodin.Určující je datum a čas podání. 

V případě, že byste potřebovali zkonzultovat Váš záměr, kontaktujte nás na emailu info@mas-radbuza.cz.

V předešlých letech jsme podpořili mnoho zajímavých projektů, přidáte letos ten Váš? 

I pro rok 2017 je připraven Grantový dotační program určený na podporu drobných kulturních a společenských 
akcí realizovaných na našem území. Oproti předešlým rokům má letošní ročník drobné změny, které byly 
schváleny na jednání Valné hromady dne 24. listopadu 2016. Jedna  z nich se týká způsobilých žadatelů, 
kterými jsou nadále pouze žadatelé s IČO. Další velmi příjemná změna je ta, že se celková alokovaná částka 
pro tento program zvyšuje z předchozích 50 000 Kč na 100 000 Kč! Takže máte-li projekt, který byste rádi 
realizovali s pomocí GDP, neváhejte a

jsme v podpoře kul-
turních a společenských 
akcí na našem území, 
stejně tak jako realizací
animačních soustředění
pro děti. Společně jsme 
se mohli potkat na 
některé z našich reali-
zovaných kulturních akcí
či veletrhu cestovního 
ruchu. Jak je vidět, už
není naše MAS vnímaná
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Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních 
prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým 
článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské
zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, 
rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje 
regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato 
částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních
center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu. 

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je 
přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení
MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS 
se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při 
psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje. 

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo 
rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít 
nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny 
sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco 
hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má
bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví
nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni 
naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch 
řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do 
měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je 
podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně
vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na 
potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým 
článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.  

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky 
znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný 
potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla 
nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. 
Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. 
V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to 
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání
odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována 
z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) 
a Programu rozvoje venkova (PRV).  

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 
obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů
nebo výnosy organizace, které MAS poskytují. 

TZ Národní sítě MAS ČR

Vánoční provoz kanceláře MAS 

Vzhledem k čerpání dovolených jednotlivých zaměstnanců bude kancelář MAS Radbuza od pátku 23. prosince 
až do konce letošního roku pro veřejnost uzavřena.
K dispozici jsme vám opět po Novém roce, tedy od pondělí 2. ledna 2017.
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Veletrh ITEP 2016 

Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním 
veletrhem cestovního ruchu v České republice, který 
v průměru navštěvuje 10 000 lidí a zúčastňuje se ho 
více než 100 vystavovatelů. Protože 11. ročník v 
roce 2015 zažil rekordní účast (120 vystavovatelů ze 
šesti zemí a přes 11 000 návštěvníků), tak se 
v letošním roce pořadatelé rozhodli, že bude veletrh 
poprvé ve dvou halách. Od roku 2011 se veletrh 
koná v hale TJ Lokomotiva Plzeň. Na základě
rekordního počtu vystavovatelů v roce 2015, kdy byla 
využita maximální kapacita haly, a v souvislosti s 
hojnou poptávkou ze strany možných vystavovatelů
se Plzeňský kraj rozhodl v roce 2016 rozšířit veletrh 
do další haly. V posledních letech je také kladen 
velký důraz i na doprovodný program, během něhož
jsou na veletrhu vedeny debaty s cestovateli, 
vystupují regionální hudební kapely a vrcholem 
každého dne je pořad Křeslo pro hosta, v rámci 
kterého letos na veletrhu vystoupili mimo jiné herec 
Lukáš Langmajer, zpěvák Adam Mišík nebo plzeňská
fotbalová legenda Pavel Horváth. V letošním roce 
2016 byly navíc hlavní cílovou skupinou veletrhu děti 
a doprovodný program tomu byl přizpůsobený. Byl 
připraven  jak  program  pro  ty  nejmenší děti,  které

přijely s rodiči, tak pro starší žáky základních a 
studenty středních škol z Plzně a okolí, kteří veletrh 
navštívili v rámci výuky. Ve velké hale Lokomotivy 
tak mělo svoji expozici Science centrum Techmania, 
hvězdárna Rokycany nebo Zoologická a botanická
zahrada Plzeň. Pro menší děti byla naopak 
připravena expozice muzea loutek Plzeň, malovalo 
se na obličej nebo svoje kouzelnické představení
ukázal známý mág Pavel Kožíšek. Letos se veletrh 
uskutečnil 15. až 17. 9. 2016 a MAS Radbuza pro 
letošek spojila svoje síly s Mikroregionem Radbuza a 
společně se postarali (a podělili se) o jeden 
vystavovatelský stánek. Kdo k nám zavítal, mohl u 
nás najít publikace o obcích zájmového území, 
novou publikaci o kvíčovické kovářské expozici, 
publikace Baroko v krajině či Industriální dědictví a 
technické památky Plzeňska. Jako každý rok měly 
velký úspěch sběratelské kalendáříky Mikroreginu
Radbuza. Jelikož letošním tématem celého veletrhu 
bylo „Turistika pro rodiny s dětmi“ lze soudit, že 
každý návštěvník ITEPu 2016 odcházel spokojen a 
zásoben propagačními materiály téměř 130 
vystavovatelů nejen z České republiky, ale také ze 
Slovenska, Německa a Itálie.

Z Veletrhu ITEP 2016

Z Veletrhu ITEP 2016

Z jednání VH MAS Radbuza 

Ve čtvrtek 24. listopadu se na Městském úřadě ve 
Stodě za účasti 26 členů MAS konalo druhé a 
poslední zasedání Valné hromady MAS Radbuza 
v letošním roce.  Na zasedání byla schválena zpráva 
Předsedy o činnosti Výkonné rady v mezidobí, 
zpráva předsedy Dozorčí rady, rozpočet a plán 
činností na rok 2017. Dále pak harmonogram výzev, 
pravidla Grantového dotačního programu na rok 
2017 (více v samostatném článku)  a aktuální verze  
Interních postupů MAS Radbuza – IROP, PRV, OPZ 
– postupy při vyhlášení výzev, hodnocení a výběru 
projektů. Nová Výběrová komise na funkční období
jednoho roku byla zvolena veřejným hlasováním ve 
složení: Obec Vejprnice – Ing. Věra Sihelská, Ing. 
Jaroslava Konvalinková, Ing. Jan Nevečeřal, Ing. 
Lenka Helgertová a Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl.

Z Jednání VH MAS Radbuza



4

Nový grafický manuál, způsob prezentace MAS a aktuální propagační materiály

Jak jistě víte, naše logo je tvořeno siluetami tří
držících se postav, které symbolizují partnerství mezi 
veřejným sektorem, podnikateli a neziskovými 
organizace (pozn. původně při zakládání MAS 
postavy symbolizovaly veřejný a neveřejný sektor a 
aktivní občany). Jelikož jsme chtěli, aby veškeré
propagační materiály vznikající v rámci realizace 
SCLLD měly pokud možno jednotnou a 
srozumitelnou formu, vznikl koncept tří postav, které
symbolizují daný sektor. Žadatelé z území tak na 
první pohled budou vždy vědět, kterého sektoru se 
dané informace týkají, neboť propagační a informační
materiály budou doprovázeny danou postavičkou.
Nyní se tak stále častěji budete setkávat s Vojtou, 
který zastupuje Veřejný sektor, Petrem, který má na 
starosti Podnikatele a Nikol, která přináší informace 
pro Neziskové organizace.
S těmito postavami vydala MAS Radbuza první čtyři 
propagační materiály, které jsou v elektronické verzi 
dostupné na webu MAS.
Podobnost postaviček s pracovníky zajišťujícími 
realizaci SCLLD je čistě náhodná. ☺

Zároveň byl zpracován Grafický manuál, který kromě
technické specifikace jednotlivých postaviček 
stanovuje další pravidla pro užívání barev, fontů, 
loga, atd. Do grafického manuálu je v případě vašeho 
zájmu možné nahlédnout v kanceláři MAS Radbuza.

Petr, Vojta a Nikol – vaši průvodci dotacemi MAS

Obálka Grafického manuálu

Z konference Venkov 2016

Ve dnech 20. až 21. října proběhl další ročník 
konference Venkov. Tentokrát se uskutečnil v 
Litoměřicích a kromě přednáškového bloku se mohli 
účastníci zapojit i do jednání kulatých stolů na 
vybraná témata. Závěry konference Venkov 2016 
byly zveřejněny na http://www.konferencevenkov.cz.

21. listopadu proběhlo v Plzni další ze setkání
zástupců MASek Plzeňského kraje. Hlavními body 
jednání byly návrhy nových stanov NS MAS ČR a 
pravidla dotačního titulu Plzeňského kraje na podporu 
a činnost MAS. Přítomní zástupci diskutovali i další
aktuální témata, především stav hodnocení SCLLD.

Ze setkání MAS PK

Konference Venkov 2016 Setkání MAS Plzeňského kraje
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Pomáháme školám a školkám s projekty zjednodušeného vykazování

Ze semináře pro zástupce MŠ a ZŠ

Jak jsme vás již informovali v předešlých číslech 
zpravodaje, poskytujeme mateřským a základním 
školám bezplatný poradenský a animační servis při 
přípravě, zpracování, podávání i v průběhu 
realizace projektů zjednodušeného vykazování, tzv. 
šablonových projektů. Ze strany MASek se jedná
především o pomoc při práci s elektronickým 
systémem ISKP14+, prostřednictvím kterého se 
podávají všechny žádosti do OP VVV, tedy i 
projekty šablon. Metodická pomoc ve vztahu k 
vhodnému výběru šablon je zajišťována od NIDV –
Národního institutu pro další vzdělávání. S NIDV 
úzce spolupracujeme, a tak jsme připravili pro 
zástupce mateřských a základních škol z území
seminář, který proběhl v zasedací místnosti MAS 
Radbuza dne 16. listopadu. Na semináři vystoupila 
nejprve s prezentací Mgr. Lucie Holacká z NIDV a 
následně Ing. Kubernát, který v rámci MAS 
společně s Ing. Strejcovou zajišťuje animaci škol u 
projektů šablon.
Abychom mohli základním a mateřským školám 
poskytovat co  nejaktuálnější informace,  účastníme

Od počátku realizace v červnu 2016 proběhlo v projektu Místního akčního plánování MAP již mnohé
z plánovaných aktivit. V první vlně šlo především o rozhovory s řediteli a ředitelkami mateřských, základních a 
základních uměleckých škol a také středisek volného času.  Smyslem těchto rozhovorů bylo zjistit a zmapovat 

Z jednání ŘV MAP SO ORP Nýřany

potřeby a problémy, které jako vedoucí pracovníci 
pociťují a řeší při své práci, přání, která mají, stejně tak 
jako  zkušenosti a příklady dobré praxe, o které by se 
mohli podělit. Zjištěné informace jsou využívány pro plán 
dalších aktivit v územích. Aktuálně např. připravujeme 
seminář pro pedagogy mateřských škol na téma 
komunikace s problematickými rodiči a pro pedagogy ZŠ
náslechy v hodinách matematiky, kde pracují s Hejného
metodou. Vyhodnocená data včetně plánovaných 
projektů jednotlivých škol a školských zařízení jsou též
zapracovány do Strategických rámců MAP. Tyto  
dokumenty (zvlášť pro ORP Stod a ORP Nýřany)  byly 
schváleny Řídícími výbory v listopadu 2016 a znovu 
budou aktualizovány za šest měsíců. 
Dalším krokem v mapování oblastí budou rozhovory 
s rodiči, s žákovskými parlamenty, s pracovníky s dětmi 
a mládeží. 

Místní akční plány ve vzdělávání na Stodsku a Nýřansku

se i nejrůznějších seminářů určených primárně pro 
zástupce MAS, které pořádá MŠMT. Posledním ze 
série těchto seminářů byl seminář, který proběhl v 
Praze dne 13. prosince. Tento seminář se týkal 
především fáze samotné realizace projektů a 
obsahem semináře bylo hlavně monitorování, 
finanční stránka, změnová řízení a zprávy o 
realizaci projektu. Seminář za Ministerstvo vedla 
odborně a kvalitně paní Mgr. Lucie Karešová. 
Během seminářů zazněly důležité informace a 
definice týkající se např. naplnění podmínek výzvy. 
Markéta Pošíková, vedoucí PS Vzdělávání, shrnula 
nejdůležitější doporučení v tiskové zprávě, která je 
zveřejněna na stránkách NS MAS ČR.
Jsme i nadále připraveni mateřským a základním 
školám v území poskytnout bezplatnou pomoc při 
zpracování žádostí a při realizaci jejich projektů.

Ze semináře MŠMT v Praze
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MAS Radbuza získala ocenění

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, sídlo: Sokolská 566, 333 01 Stod, kancelář: nám. ČSA 24, Stod

Ve dnech 17.11. – 21.11. 2016 se v kulturním centru Moving
Station v Plzni uskutečnil 11. ročník Festivalu Animánie, který se 
zaměřuje na audiovizuální tvorbu dětí a mládeže a do kterého se 
mohou přihlásit autoři animovaných filmů z celého světa. 
MAS Radbuza se rozhodla do tohoto ročníku festivalu přihlásit 
animované filmy, které vznikly v rámci námi pořádaných 
animačních soustředění. Porota festivalu Animánie rozdala 
celkem dvanáct cen a devět čestných uznání, z čehož šest 
ocenění putovalo za hranice, konkrétně do Belgie, Chorvatska, 
Egypta a Portugalska, ostatní ceny patřily českým tvůrcům. 
Čestné uznání poroty za pozitivní přístup k animovanému filmu 
získal animovaný film „Dr. Hipísák“, který vznikl v rámci 
animačního soustředění MAS Radbuza. Ocenění si moc vážíme a 
těšíme se na další ročníky festivalu.
Oceněný animovaný film je dostupný na následujícím odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=VQlxZO5uRjQ

MAS Radbuza vydává stolní
kalendář na rok 2017 

Abyste byli v roce 2017 informováni o všech 
důležitých aktivitách MAS Radbuza, připravili jsme 
pro vás stolní čtrnáctidenní kalendář. Věříme, že se 
vám bude líbit!

Obálka kalendáře MAS Radbuza na rok 2017
Za celou Výkonnou radu, Dozorčí radu a všechny 
zaměstnance MAS vám přejeme veselé Vánoce.


