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 Cílem Místní akční skupiny Podřipsko je vše-
stranný rozvoj území Podřipska. Chceme spojit 
jednotlivé zástupce obcí, neziskové organizace, 
místní spolky, církve, ale i podnikatele a pokusit se 
je přivést ke vzájemné spolupráci. V současnosti 
připravujeme integrovanou strategii rozvoje Pod-
řipska na příští programovací období Evropské 
unie (2014 – 2020). Integrovaná strategie rozvoje 
Podřipska bude obsahovat cíle, kterých chceme 
do roku 2020 dosáhnout. Tento dokument je ne-
zbytnou podmínkou, abychom mohli přerozdělo-
vat finanční prostředky z fondů EU.

Aby strategie opravdu odpovídala potřebám 
našeho regionu a požadavkům jeho obyvatel, 
potřebujeme znát Váš názor. Proto je součástí 
tohoto zpravodaje dotazník, který od Vás potře-
bujeme vyplnit. Pokud bude strategie tvořena na 
základě reprezentativního vzorku názorů, nebu-
de v budoucnu problém obhájit si před orgánem 
státní správy výši finančních prostředků potřeb-
ných na realizaci strategie. Pokud nám napíšete, 
co byste na Podřipsku změnili, budete mít navíc 
větší šanci, že k naplnění cílů naší strategie vybe-
reme právě Váš projekt!    

Pokud Vás celá problematika zaujala a chcete 
se na rozvoji regionu aktivně podílet s námi, 
přidejte se. 
  
Více informací najdete na  webu  
www.maspodripsko.cz   
nebo www.facebook.com/ 
/maspodripsko.

Co vlastně je Místní akční skupina Podřipsko
Místní akční skupina Podřipsko (MAS) je občanským sdružením založeným v červnu 2011. Působí ve venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí památné hory 
Říp. Členem sdružení se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj regionu. 

Úspěšné projekty MAS Podřipsko
l Integrovaná strategie území Podřipska 
je prvním projektem, na který MAS Podřipsko podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 
Ústeckého kraje. V rámci tohoto projektu si MAS kladla za prvořadý cíl zjistit skutečné potřeby pod-
řipského regionu. Při zjišťování využila několika veřejných projednávání s občany Podřipska. Každé 
setkání s občany mělo vždy specifické téma. První oblastí byl rozvoj cestovního ruchu, tou další se 
stal život v regionu – sport, kultura a tradice. Třetím tématem byla občanská vybavenost – vzhled 
obcí, vzdělávání a závěrečná debata patřila zemědělství, životnímu prostředí a péči o krajinu.
V rámci vymezených témat se jednotlivé pracovní skupiny snažily najít řešení daných problémů. 
Hlavním výstupem projektu se stal návrh strategie Podřipska pro období 2007 – 2013. Současná po-
doba dokumentu je přístupná na webových stránkách www.maspodripsko.cz. Dalším výstupem se 
stala i stabilizace členské základny, především ucelení územní působnosti místní akční skupiny, kte-
ré v době dokončení realizace projektu tvořilo 27 obcí.

l Osvojování schopností
je v pořadí druhým úspěšným projektem, který volně navazuje na vypracovanou strategii území. 
Tentokrát se jedná o získání dotace z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF). Prvořadým záměrem projektu je vytvořit kvalitní prováděcí část - plán inte-
grované strategie území Podřipska 2014 – 2020, podle které budou v případě podpory rozdělovány 
finanční prostředky z fondů EU v dalším programovacím období.
V rámci projektu bude uskutečněna tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na tzv. měk-
ké akce, která je v současné době již vyhlášena. Podrobné informace naleznete v tomto vydání 
zpravodaje. Tréninkové výzvě předchází školení žadatelů, vybrána a proškolena bude výběrová 
komise. Dalším z výstupů je proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořené zkušenostmi 
MAS Vyhlídky, která již rozděluje finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova.
  

l Polabskými stezkami  za vínem a poznáním
Tento projekt si klade za cíl odstranit bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovit provázanost úze-
mí MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko. Výstupem projektu bude ucelená studie mapující veškeré zají-
mavosti obou regionů, která navrhne jejich provázání systémem stezek. Společným tématem pro 
oba regiony je vinařství. Na území sousedících MAS se rozléhají jediné dvě české vinařské oblasti 
– litoměřická a mělnická. V rámci projektu bude vybudována vinařská stezka, která se stane alter-
nativou pro turisty projíždějící po Labské stezce. Naučná stezka poskytne turistům, kromě krásných 
pohledů na viniční horu Sovici, mělnický zámek nebo pohledu z Labské terasy, informace  o historii 
vinařství, místních vinařích a dalších atraktivitách. 
Místní akční skupina se bude dále podílet na organizaci Roudnického koštu, na který budou pozváni  

především místní malovinaři z obou podoblastí - litoměřické 
a mělnické. Akce bude určena, stejně jak je tomu zvykem na Mo-
ravě, těm nejdrobnějším vinařům. Smyslem je představení jedi-
nečných vín, podpora místních producentů a výměna zkuše-
ností a poznatků mezi vinaři. Organizátory určená komise ocení 
nejlepší víno daného ročníku a atmosféru zpříjemní doprovod-
ný program, např. cimbálová muzika.
Součástí projektu je také pořízení mobilního vybavení pro spo-
lečenské a kulturní akce. Pokud budete mít zájem o využití party 
stanů, lavic a stolů na některé z Vámi pořádaných akcí, budete 
si moci po předchozí rezervaci na našich webových stránkách 
toto vybavení zapůjčit.           

l MAS využívají metodu LEADER 
Metoda LEADER je v Evropské unii používána k rozvoji venkovských oblastí od roku 1991. Název 
LEADER je zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie 
Rurale“ - „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. 
K rozvoji venkovských oblastí dochází prostřednictví realizace tzv. integrovaných strategií připra-
vených pro jednotlivé regiony EU na základě vzájemné spolupráce mezi místními subjekty. Me-
toda klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože oni nejlépe znají silné a slabé 
stránky svého regionu a jsou schopni společné problémy také společně řešit.
Realizátory integrovaných rozvojových strategií jsou proto tzv. místní akční skupiny. Místní akční 
skupiny jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a nezisko-
vého sektoru na místní úrovni. Členy místních akčních skupin jsou neziskové organizace, místní 
podnikatelé, zástupci obcí i aktivní občané.
Místní akční skupiny připravují a realizují integrované strategie na principu zdola – nahoru. Při pří-
pravě tohoto strategického dokumentu tedy MAS kladou důraz na komunitní způsob zpracování 
strategií, využívají dotazníkových šetření a diskusí s místními aktéry. Participace místních obyva-
tel je při tvorbě strategie nezbytná. 
Stejně tomu je při samotné realizaci strategie. Po schválení strategie orgánem veřejné správy do-
stanou místní akční skupiny na realizaci určitý objem finančních prostředků. Hlavním úkolem 
MAS pak je přerozdělování finančních prostředků z EU na projekty, které nejlépe pomohou k napl-
nění cílů jejich strategií. K výběru projektů nevyužívají externích expertů, ale využívají opět míst-
ních lidí – členů MAS, kteří nejlépe znají problémy a potřeby svých regionů. 

? Jak jste se dostal k funkci předsedy MAS? 
Jste předsedou od počátku existence MAS 
Podřipsko?
Ve svém bývalém zaměstnání jsem s MASkami 
již pracoval. Viděl jsem, že ve zbytku republiky 
místní akční skupiny fungují, proto mě mrzelo, že 
nic takového nefunguje u nás. Z tohoto důvodu 
jsem se na jaře 2011 objednal na setkání starostů 
ORP Roudnice nad Labem, a tam jsem zástupce 
obcí se svým záměrem založit MAS Podřipsko 
seznámil. Během půl roku výkonná rada volila ze 
svého středu předsedu. Když už jsem s nápadem 

založit MASku na Podřipsku přišel, bylo logické, 
že odpovědnosti vyplývající z funkce předsedy, 
budu muset vzít na sebe.   
 
? Má MAS Podřipsko zájem o nové členy? Na-
padá Vás oblast, která není vůbec zastoupena?
Určitě, MASky jsou ze své podstaty organizace 
otevřené novým zájemcům o členství. V ostat-
ních zemích EU, kde MASky fungují již od de-
vadesátých let (např. v Irsku nebo Finsku), mají 
mnohonásobně širší členskou základnu. V naší 
MAS jsou poměrně rovnocenně zastoupeny 
obce (20 členů), neziskové organizace (13 členů) 
a soukromé podniky (12 členů) včetně fyzických 
osob nepodnikajících. Z mého pohledu se nám 
nedaří navázat komunikaci s drobnými živnost-
níky. Přece jenom činnost MAS je běh na dlouho 
trať, a proto máme problém v současnosti tuto 
skupinu něčím oslovit. 

? Je členství v MAS zpoplatněno? 
Většinu příjmů MAS tvoří členské příspěvky od 
obcí, které platí 5 Kč za obyvatele na rok. Poplatky 
u ostatních členů jsme zavedli spíše proto, aby-

chom mezi sebou neměli tzv. mrtvé duše. Ostatní 
členové tak platí spíše symbolické členské pří-
spěvky. Podnikatelé 1.000 Kč ročně a neziskové 
organizace a ostatní osoby 500 Kč na rok.    

? Narodil jste se nedaleko památné hory 
Říp a region, ve kterém MAS Podřipsko pů-
sobí, jistě znáte. Myslíte si, že je činnost MAS 
potřeba? Ve kterých sférách vidíte největší 
uplatnění?
Z mého pohledu je venkov oproti městům dost 
podfinancovaný, ať už jde o zázemí pro sportovní 
nebo jiné spolkové aktivity, venkovské školy či ji-
nou infrastrukturu. Takže každá koruna, kterou do-
kážeme pro náš region získat, jistě najde uplatnění. 

? Prosazují jednotliví členové MAS spíše 
svoje zájmy nebo jim jde o celkový prospěch 
pro region? 
Co se týká názorů na fungování MAS, tak ne-
mám pocit, že bychom se nedokázali na něčem 
zásadním dohodnout. V roce 2014 nás však čeká 
příprava integrované strategie rozvoje Podřipska. 
Pokud splníme kritéria Ministerstva zemědělství, 

dostaneme na realizaci strategie finanční pro-
středky z EU. Při přípravě strategie rozvoje Pod-
řipska pak určitě bude docházet k názorovým 
neshodám. Každý člen bude při tvorbě strategie 
prosazovat zájmy subjektu, který v MAS repre-
zentuje, ale na tom nevidím nic špatného. Bude 
pak na nás, abychom sladili zájmy všech členů 
MAS do ucelené strategie, na kterou pak nebude 
problém získat peníze.    

? Panuje mezi členy MAS Podřipsko shoda 
nebo se názory často liší? 
Neřekl bych, že bychom se v názorech nějak 
zásadně lišili. Spíš bych řekl, že lze pozorovat 
rozdíly ve způsobu myšlení jednotlivých čle-
nů podle toho, jaký sektor zastupují. Zástupce 
neziskového sektoru a podnikatelského sek-
toru spojuje iniciativa, podnikavost, pružnost 
a efektivnost. Starostové naopak chodu MAS 
dávají řád, transparentnost a ostatní zkušenosti 
nabyté z působení ve veřejné správě. Starostové 
naopak chodu MAS dávají řád, transparentnost 
a ostatní zkušenosti nabyté z působení ve veřej-
né správě.   

Rozhovor s předsedou MAS 
O zvýšení povědomí o činnosti MAS usiluje její předseda Jan Broft již od počátku. O zkušenosti ohledně fungování  MAS Podřipsko se podělí v následujícím rozhovoru: 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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 Svaz měst a obcí ČR zahájil v letošním roce realizaci projektu meziobecní spolupráce nazvaného 
„Obce sobě“. Svaz vystupuje jako garant projektu a poskytuje metodické vedení a veškeré administrativní 
zázemí. Na konci listopadu se do pilotního projektu, který je plně hrazen z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, zapojil i Svazek obcí Podřipsko, který sdružuje přes 20 obcí podřipského regionu. 

Svazek se stal smluvním partnerem projektu meziobecní spolupráce. Na 19 měsíců zaměstná reali-
zační tým složený z koordinátora, pracovníka pro tvorbu analýz a strategie a asistenta. Pro každou 
danou oblast budou v rámci týmu pracovat tzv. tematičtí experti pro vybrané oblasti spolupráce. 
Tyto týmy zmapují situaci v území a na základě těchto zjištění dojde k hledání společných řešení 
v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí. Jako témata byly vybrány 
tyto oblasti: předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství, sociální služby a voli-
telná oblast, jejíž řešení obec preferuje. 

Do realizace projektu meziobecní spolupráce budou po dobu 15 měsíců zapojeni dva starostové 
členských obcí. Ti berou na svá bedra nejen garanci úspěšnosti projektu, ale jejich úkolem je přispí-
vat ke vzniku podmínek pro rozvinutí spolupráce mezi obcemi. Motivující starostové mají přehled 
o situaci v území a mají schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce. 
Jejich činnost v rámci projektu nepodléhá žádné finanční odměně.
Témata, kterými se budou realizační týmy zabývat, byla zvolena tak, aby měla spolupráce obcí v daných 
oblastech smysl. Jedná se o záležitosti, které nejsou řešitelné pouze na území jedné obce, ale přesahují i její 
hranice. Výběr byl uskutečněn na základě zkušeností představitelů obcí, upřednostněna jsou témata, která 
aktuálně „pálí“ většinu starostů a v neposlední řadě také ta, která jsou ke společnému řešení vhodná.

Jedním vybraným tématem je základní školství a předškolní vzdělávání. Zejména malé obce mají 
vzhledem k demografickému vývoji problémy s udržením potřebného množství dětí ve školách. 
V okolí měst je pak palčivým problémem otázka dojíždění dětí. U mateřských školek se v součas-
nosti obce potýkají s jejich nedostatečnou kapacitou.

Další zvolenou oblastí je odpadové hospodářství – především zajištění optimálních finančních pod-
mínek pro svoz komunálního odpadu, možná spolupráce při třídění odpadu. Do budoucna lze navíc 
očekávat zpřísnění legislativy, což povede k větším finančním a kapacitním nárokům obcí při plnění 
zákonných požadavků.
Třetím okruhem jsou sociální služby, prostřednictvím kterých zajišťují obce svým občanům pomoc 
při osobní péči, stravování, ubytování aj. V rámci reformy sociálních služeb bylo jejich zajištění ve 
zvýšené míře převedeno na obce, a to bez dostatečného finančního příspěvku. 
Volitelné téma si pak mohou obce vybrat dle vlastního uvážení. 
Na projektu Obce sobě bude pracovat malý tým, který za výrazné podpory motivujících sta-
rostů a metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí umožní vytvořit ucelené materiály za 
území Podřipska. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost zá-
kladních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, 
jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně 
nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na zástupcích obcí, pro které z navrhovaných 
řešení se rozhodnou – nebude to stát, který bude obcím diktovat shora, jak co má být, ale vybrat 
si mohou samy obce.

Hlavním cílem projektu je poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným 
svazkům obcí a měst namísto jejich administrativního či násilného slučování. Z dlouhodobého hledis-
ka chce Svaz měst a obcí docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finanč-
ně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

V porovnání s MAS zde nepůjde o partnerství mezi samosprávou, podnikateli a neziskovým sekto-
rem, jedná se výlučně o spolupráci obcí. „V samotné projektové žádosti jsme zdůraznili výhodnost 
zapojování lidí z MAS, zejména kvůli jejich zkušenostem,“ uvádí ředitel projektu Jaromír Jech (SMO).

Svazek obcí Podřipsko je zapojen do projektu OBCE SOBĚ
Svaz měst a obcí ČR zahájil v letošním roce realizaci projektu meziobecní spolupráce nazvaného „Obce sobě“. Svaz vystupuje jako garant projektu a poskytuje metodické vedení 
a veškeré administrativní zázemí. Na konci listopadu se do pilotního projektu, který je plně hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zapojil i Svazek obcí 
Podřipsko, který sdružuje přes 20 obcí podřipského regionu.
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První výzva MAS Podřipsko je vyhlášena

l Cíl výzvy
•	 podpora veřejných akcí lokálního a mikroregionálního charakteru konaných na území MAS (tzv. 

měkkých akcí). 
•	 MAS Podřipsko musí následně vybírat z minimálně tří obdržených žádostí, pokud se nesedjou 3 a  více 

nabídek, bude výzva zrušena. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými  
žadateli na spolupořádání konkrétní akce. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci.

l Kdo může o podporu žádat
•	 pořadatelé akcí pro veřejnost jako jsou například akce společenské, sportovní, vzdělávací semináře apod.
•	 místem realizace musí být území MAS Podřipsko, stejně tak žadatel musí mít místo bydliště, sídlo, 

provozovnu nebo jinak prokazatelně působit na daném území. 
•	 žadatelem mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace, 

příspěvkové organizace zřízené obcí, fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnosten-
ského zákona 455/1991 Sb.

l Finanční rozsah výzvy
•	 žadatel zabezpečí nejprve financování z vlastních zdrojů, dotace bude proplacena až po ukončení 

projektu. 
•	 celková částka na tréninkovou výzvu je 80 tis. Kč.

•	 min. výše podpory je 5 tis. Kč, max. výše je 15 tis. Kč na žadatele. 
•	 maximální míra dotace je 90 % způsobilých výdajů  

(např. pronájmy prostor, zařízení, vybavení, techniky, dále občerstvení, dopravu, ubytování, 
služby lektorů, účinkujících, přednášejících, DPH pro neplátce DPH).

l Časový harmonogram 
•	 vyhlášení výzvy: 13. 1. 2014
•	 termín příjmu žádostí: od 17. 2. 2014 do 24. 2. 2014 do 17:00 hodin  

(doručení do sídla MAS Podřipsko – Očkova 2, 413 01  Roudnice n. L.). 
•	 školení žadatelů: 13. 2. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L. 
•	 školení žadatelů: 17. 2. 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ Roudnice n. L. 
•	 zasedání výběrové komise MAS: 24. 2. 2014, 17:05 hodin.
•	 doba realizace akce: od 1. 3. 2014 do 1. 6. 2014.

•	 vyúčtování akce: nejpozději do 13. 6. 2014

Žádost o dotaci včetně povinné přílohy je možné stáhnout v elektronické podobě z webových strá-
nek www.maspodripsko.cz. Naleznete zde náležitosti žádosti o dotaci, preferenční kritéria, kritéria 
přijatelnosti, informace o způsobu hodnocení a výběru žádosti a kontakty, na kterých budou zodpo-
vězeny Vaše případné dotazy.

V rámci získané dotace z Programu rozvoje venkova – Získávání dovedností, animace a provádění vyhlásila  Místní akční skupina Podřipsko tréninkovou výzvu k předkládání žádostí. 
Podpořeny budou např. kulturní, sportovní a společenské akce, vzdělávací semináře a jiné.

Mapa obcí sdružených v MASPodřipsko
Více informací najdete na  webu: www.maspodripsko.cz
  

nebo na Facebooku: www.facebook.com/maspodripsko
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

? Dochází ke spolupráci i se „sousedními“ 
MAS nebo působíte jen v rámci stanoveného 
regionu? Je možné ho ještě rozšířit?
Spolupracujeme především s Místní akční skupi-
nou Vyhlídky, která působí na Mělnicku. Společně 
realizujeme projekt Polabskými stezkami za ví-
nem a poznáním. V rámci tohoto projektu vznik-
ne naučná stezka na téma vinařství, která pove-
de po pravém břehu Labe z Roudnice nad Labem  
na Mělník. Stezku bude propagovat tištěný prů-
vodce. Dále se budeme podílet organizaci Roud-
nického koštu a pořídíme zařízení pro pořádání 
společenských akcí (party stany, lavičky a stoly), 
které pak budeme v našem území půjčovat. Spo-
lupráce je pro nás obohacující, protože Vyhlídky 

nám předávají zkušenosti nabrané během jejich 
desetiletého působení. 

Co se týká našeho území, působíme v okolí 
hory Říp. Nejsevernější obcí jsou Libotenice, na 
západě Nové Dvory a Bříza, na jihu Ledčice a na 
východě město Štětí. Naši územní působnost ne-
plánujeme již nijak zásadně rozšiřovat.  

 ? Spolupracuje MAS Podřipsko i s dalšími 
subjekty? 
Vedle spolupráce se členy a sousedními MAS 
spolupracujeme ještě s národní sítí MAS a je-
jím krajským sdružením. Tyto organizace za 
nás prosazují myšlenky metody LEADER a hájí 
naše zájmy na republikové, resp. krajské úrov-

ni. Hlavním partnerem na Podřipsku nám je 
místní svazek obcí, který nám vychází ve všem 
vstříc a naši iniciativu podporuje. Podpory ze 
strany svazku si velice vážíme.  

? V lednu 2014 vyhlásila MAS Podřipsko 
Tréninkovou výzvu s cílem podpory veřej-
ných akcí lokálního a mikroregionálního cha-
rakteru. Proč jste vybrali právě tuto oblast? 
Zaměření výzvy vyplynulo z podmínek dotační-
ho titulu, do kterého jsme se se svým projektem 
přihlásili a získali na jeho realizaci finance. Jde o 
to, že na podporu větších investičních akcí nemá-
me peníze a vyhlášení této výzvy má být pro nás 
především „tréninkem“ na rok 2015, od kterého 

bychom měli prostředky rozdělovat již na větší 
akce. Výhodou podpory těchto veřejných akcí je, 
že na nich můžeme představit naši činnost a troš-
ku se zviditelnit.  

? Co pokládáte za dosud největší úspěch 
a největší přínos působení MAS Podřipsko?
Na Podřipsku již v minulosti nějaké pokusy o za-
ložení MAS proběhly, ale nebyly úspěšné. Navíc 
v době, kdy jsme naši MAS zakládali, měly ostat-
ní MAS i desetiletý náskok ve svém fungování. 
Proto za největší úspěch považuji to, že se nám 
podařilo přesvědčit současné členy, že má cenu 
obětovat vlastní čas a věřit naší práci.


