
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 
 

 

 
 

 
VH svolal: Ing. Miroslav Makovička, předseda  
Termín: 8.9.2020 od 11:00 hodin  
Místo: kancelář MAS Kraj živých vod, Masarykovo nám. 143, Teplá 
Předsedal: Ing. Miroslav Makovička 
Přítomní:  dle prezenční listiny – jednání je usnášeníschopné 
 
PROGRAM: 
1. Volba zapisovatele  
2. Informace o plnění usnesení z minula 
3. Informace o projektu spolupráce Ekocenter 
4. Informace o projektu spolupráce Flaschenpost 
5. Projednání a schválení podání žádosti do 5. výzvy Éta TAČR 
6. Různé 
 
 
1) Volba zapisovatele  

VH pověřila tvorbou zápisu Ivanu Jágrikovou.  

Dále bylo konstatováno, že jsou přítomní 3 zástupci VH ze 3, tj. Valná hromada je usnášeníschopná. 

 

2) Informace o plnění usnesení z minula 

Usnesení č. 02/02/2019: 

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o individuální dotaci v rámci výzvy Krajského úřadu 
Karlovarského kraje na akci Čištění řeky Ohře 2020. 

Ing. Jágriková zpracovala žádost o individuální dotaci, která byla podána na KÚ KVK na počátku 
února. Celkový rozpočet akce 150.000 Kč. Žádost nebyla ze strany kraje schválena. 

Úkol ukončen. 

 

Usnesení č. 01/03/2019: 

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem Ekocentra II 
do výzvy přeshraniční spolupráce ČR/Bavorsko a pověřuje předsedu organizace k přípravě a 
podání této žádosti.  

Jedná se o projekt, který navazuje na aktuálně běžící projekt Síťování ekocenter v regionu Euregio 
Egrensis, kde je Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. lead partnerem projektu. Více 
k projektu v bodě č. 4.  

 

 

Zápis z VH Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 
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Usnesení č. 03/03/2019: 

Valná hromada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Překážky efektivního využívání 
nástrojů strategického plánování obcí, inovace metodiky implementace strategických plánů 
rozvoje obcí, dotační titul: 3. veřejná soutěž programu Éta TAČR do výzvy Technologické agentury 
ČR a pověřuje předsedu organizace k podání této žádosti.  

Ing. Makovička informoval o podání žádosti o podporu do 3. výzvy programu Éta TAČRu. Projekt 
nebyl úspěšný, v dané výzvě byl značný převis. Více viz bod 5 tohoto zápisu. 

Úkol ukončen. 

 

 

3) Informace o projektu spolupráce Ekocenter 

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. je lead partnerem projektu „Síťování ekocenter v 
regionu Euregio Egrensis“. 

Doba realizace projektu: 1.2.2018 – 31.1.2021. 

Dalšími projektovými partnery jsou na české straně Kozodoj z.s., na bavorské straně Ökologische 
Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. 
Asociovanými partnery projektu jsou Tradiční řemesla Bernard z.s. a Naturpark Fichtelgebirge e.V. 
Postupně se připojují stále další ekocentra. 
V posledním půlroce budou realizovány tyto aktivity: 
·         Školení pracovníků ekocenter – 15. 9. 2020 na Statku Bernard. 
·         Odborné workshopy: 

o   29.09. 2020, organizační zajištění ze strany LP (KS MAS) – místo 
konání Bečov a Bečovská botanická zahrada,  
o   13. 10. 2020 organizační zajištění ze strany PP2 (Kozodoj), my se jako 
partner WS zúčastníme. 
o   21. 10. 2020 v Německu, oblast Wunsiedel, organizační zajištění 
německým partnerem PP4. 
o   11. 11. 2020 v Německu, oblast Wunsiedel, organizační zajištění 
německým partnerem PP3. 

·         Bude dokončena Koncepce efektivního fungování ekocenter – během léta proběhlo 
připomínkování všech partnerů. Nyní budou do koncepce doplněny dotační možnosti 
podporující rozvoj ekocenter a jejich vzájemnou spolupráci. 
·         Připravujeme Mapu ekocenter – forma letáku se základními informacemi a 
charakteristikami. Je možné poslat návrh, kdo by měl být na mapu zařazen v rámci 
Karlovarského kraje. 
  
Bohužel se nám zřejmě nepodaří zrealizovat pilotní ověření environmentálních 
programů pro žáky ZŠ na Statku Bernard. Těchto programů se měly zúčastnit děti ZŠ 
z Karlovarského kraje a Bavorska, ale bavorské školy mají zákaz účasti na podobných 
aktivitách. 
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4) Informace o projektu spolupráce Flaschenpost 

Název projektu: Vzkaz v láhvi – Flaschenpost 

Rozpočet KS MAS: ca. 98.000 € 

Celkový rozpočet: 316.000 € 

Lead partner: KS MAS 

Projektoví partneři: Kozodoj, Ökologische Bildungstäte Hohenberg, Lernort Katharinberg 
Wundsiedel (vše jsou environmentální vzdělávací organizace) 

Asociovaní partneři: Naturpark Fichtelgebirge Wunsiedel + 7 škol v ČR a Bavorsku 

Aktivity: 

1. Síťování pomocí projektového vzdělávání štafetovou metodou (Flaschenpost) 

2. Pracovní listy o řece Ohři a jejím environmentálním významu 

3. Katalogy biologického bohatství řeky Ohře 

4. Putovní výstava 

Další aktivity: tisková konference na úvod projektu, závěrečná konference bude zahájením putovní 
výstavy, motivace škol a dětí k většímu zapojení do Čištění řeky Ohře. 

Přidaná hodnota projektu: Všichni ze zapojených partnerů mají kontakty na školy v česko – 
bavorském pohraničí, které mají zájem o navázání přeshraniční spolupráce. K tomu potřebují 
prostředníka, který jim pomůže překonat jazykové bariéry a vyhledat vhodného partnera pro další 
spolupráci. Takto navázaná partnerství budou mít dobré předpoklady pro dlouhodobou spolupráci. 
Neméně významným aspektem je i environmentální podtext projektu, který bude přispívat ke 
zlepšení environmentálního povědomí i mezi žáky a zvyšovat povědomí o společném životním 
prostoru v regionu Euregio Egrensis. Zdůrazňována bude skutečnost, že řeka Ohře nezná hranice. 

Projekt získal od hodnotitelů 76 bodů (ze 100) a byl postoupen na projednání Monitorovacího 
výboru, který se uskuteční koncem listopadu. Pokud zde bude schválen, začne realizace 1. 2. 2021 a 
tím naváže na Síťování ekocenter. 

 

5) Projednání a schválení podání žádosti do 5. výzvy Éta TAČR 

V r. 2019 byl podán projekt podaný do 3. výzva ÉTA TAČR s názvem „Překážky efektivního využívání 
nástrojů strategického plánování obcí, inovace metodiky implementace strategických plánů rozvoje 
obcí“. Projekt bohužel nebyl úspěšný, avšak na základě obdržených připomínek hodnotící komise 
jsme projekt přepracovali a uvažujeme o jeho opětovném podání. 

Název projektu: Překážky efektivního využívání nástrojů strategického plánování obcí. 

Hlavní uchazeč projektu: Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. Další zapojené subjekty 
(formou další uchazeč projektu): regionální rozvojová agentura ABRI, s.r.o. a Západočeská univerzita 
v Plzni (Filosofická fakulta, katedra sociologie). 
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Termín realizace projektu: od května 2021 do prosince 2023, 32 měsíců. 

Rozpočet: max. 6 mil. Kč celkově za projekt, z toho KS MAS KK 3,5 až 4 mil. Kč. Dotace je 80 %. 

Cílem je zlepšení strategického plánování na úrovni obcí. Klíčovým výstupem je metodika doplňující 
stávající metodiku strategického plánování na úrovni obcí (viz web MMR ObcePRO). Součástí 
projektu je také pilotní ověření nově vzniklé metodiky v praxi.  

Další spolupracující subjekty (forma Letter of Intent): NS MAS ČR (spolupráce na vytipování příkladů 
dobré praxe ze strategického plánování na úrovni obcí, šíření výstupů projektu mezi členské MAS) a 
Ministerstvo pro místní rozvoj (certifikace metodiky, která bude výstupem projektu, rozšíření nové 
metodiky komunikačními kanály MMR mezi obce ČR). 

Usnesení č. 01/02/2020: 

Valná hromada Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. projednala a schvaluje podání 
žádosti o podporu s názvem Překážky efektivního využívání nástrojů strategického plánování obcí 
do 5. výzvy Éta Technologické agentury ČR a pověřuje předsedu sdružení Ing. Miroslava Makovičku 
k podpisům Letter of Intent se subjekty zapojenými do projektu, což jsou Národní síť MAS ČR a 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Výsledek hlasování 3 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

 

6) Různé 
 
Na základě požadavku 5 MAS Karlovarského kraje vzešel návrh na podání společné žádosti krajské 
sítě a zbylých dvou nečlenských MAS na podání společné žádosti na tvorbu strategie mezinárodní a 
přeshraniční spolupráce. 

Usnesení č. 02/02/2020: 
Valná hromada Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. projednala a schvaluje podání 
žádosti o podporu na tvorbu strategie mezinárodní a přeshraniční spolupráce. 

Výsledek hlasování 3 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 

 
 
V bodě různé Ing. Makovička informoval o podání roční závěrky za organizaci. Přítomným byla 
k dispozici na místě Rozvaha a Výsledovka hospodaření za rok 2019. Výsledek hospodaření za rok 
2019 je -55 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 03/02/2020: 

Valná hromada Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. projednala a schvaluje 
hospodaření účetní jednotky s výsledkem -55 tisíc Kč a schvaluje přesun výsledku hospodaření na 
účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

Výsledek hlasování 3 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel. 
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Ukončení VH v 12:00 hod. 
 
 
Vyhotoveno dne 8.9.2020 
 
zapsala ověřil 
Ing. Ivana Jágriková  Ing. Josef Ryšavý 
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