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MAS Vlada� se rozkládá na území Karlovarského, Ústeckého a Plze�ského kraje. Leží p�evážn� na území NUTS II
Severozápad, okrajov� i Jihozápad. Své jméno odvozuje místní ak�ní skupina od vrchu Vlada�, který se nachází

blíž � t Žl ti j d i t k l í k ji Ú í � b ti í t í k� í k i j t � š tipoblíž m�sta Žlutice a je dominantou okolní krajiny. Území p�sobnosti místní ak�ní skupiny je tvo�eno šesti
mikroregiony (svazky obcí) a vojenským újezdem Hradišt�. MAS Vlada� zahrnuje p�evážn� venkovské obce a
m�sta do cca 3 000 obyvatel, jeho sou�ástí jsou ale i sídla m�stského typu s po�tem obyvatel do 25 000
(nejv�tšími m�sty jsou Žatec s 19 535 obyvateli, Kada� s 17 731 obyvateli, Podbo�any s 6 191 obyvateli a Toužim
s 3 745 obyvateli).

charakteristika�území
po�et obyvatel: 80 507

�lenové�MAS
ve�ejný sektor: 10

kancelá��a�sídlo�MAS
adresa: Husova 153 364 55 Vale�po�et�obyvatel: 80�507

rozloha: 1709,97�km2

hustota�zalidn�ní: 47,08�obyv.�/km2

po�et�obcí�a�m�st: 53

Evropský�zem�d�lský�fond�pro�rozvoj�venkova:�Evropa�investuje�do�venkovských�oblastí

ve�ejný�sektor: 10
neziskový�sektor: 14
soukromý�sektor: 27
celkem: 51

adresa: Husova�153,�364�55�Vale�
telefon: +420�353�399�708
e�mail: vladar@vladar.cz
www: www.vladar.cz
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MAS již čtvrtým rokem realizuje projekt Strategický plán LEADER na území MAS Vladař. V tomto období již 
proběhlo 9 výzev pro příjem žádostí o dotaci na projekty v opatření IV.1.2. V těchto výzvách bylo podáno celkem 
159 žádostí o dotaci, z nichž 98 bylo podpořeno částkou zhruba 47 mil. Kč. Většina projektů z 1. až 8. výzvy je 
v současnosti již realizována a proplacena, projekty z 9. výzvy se nacházejí ve fázi po úspěšné administrativní 
kontrole, před podpisem Dohody o poskytnutí dotace a vlastní realizací. 

Projekty podpořené prostřednictvím SPL v roce 2011 
V roce 2011 proběhly další dvě výzvy (8. v únoru a 9. v říjnu) pro příjem žádostí o dotaci konečných žadatelů 
v rámci opatření IV.1.2. Celkem bylo v tomto roce podáno 58 žádostí, z nichž 33 bylo vybráno k podpoře částkou 
12 938 544 Kč (viz tabulky níže). 

Podpořené projekty 8. výzva 2011 
P.č. Žadatel Název projektu Dotace 

1 Obec Pětipsy Sadové úpravy návsi v Pětipsech 297 000 
2 Obec Čeradice Rekonstrukce místní komunikace 382 500 
3 TJ Spartak Lubenec Pořízení vybabavení na stolní tenis 105 750 
4 Město Mašťov Školní jídelna Mašťov - zadní část 148 500 
5 TJ Sparta Radonice Hřiště TJ Sparta Radonice 327 600 
6 Obec Veliká Ves Chodníky a přechod pro chodce Podlesice 408 150 
7 Lenešický okrašlovací spolek, o.s. Restaurování portálů kostela v Lenešicích 234 000 
8 Žlutice 2000 Křížky a sochy v okolí Vladaře 203 400 
9 Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s. Kostel sv. Jiljí v turistické destinaci Doupovských hor 252 000 

10 Město Žlutice Rekonstrukce kaple sv. Kříže 115 499 
Celkem 8. výzva 2 474 399 

Podpořené projekty 9. výzva 2011 
P.č. Žadatel Název projektu Dotace 
1  Obec Deštnice Územní plán obce Deštnice 405 414 
2  Obec Verušičky Zeleň na návsích 396 000 
3  Obec Březno Oprava hřbitovní zdi a přístupových cest k hrobům 439 420 
4  Obec Štědrá Rekonstrukce komunikací ve Štědré 347 404 
5  Obec Bitozeves Rekonstrukce zpevněné plochy v Bitozevsi 396 000 
6  Obec Pšov Rekonstrukce komunikace v Kolešově 324 000 
7  Obec Liběšice Zpevněná plocha u bytového domu 351 000 
8  Sportovní klub Libědice Budova sportovního klubu Libědice 445 680 
9  Obec Veliká Ves Hasičská zbrojnice Vitčice 237 150 

10  Vojnínský mlýn Úprava zázemí Vojnínského mlýna 336 600 
11  Nemocnice Žatec, o.p.s. Rekonstrukce objektu nemocnice Žatec o.p.s. 1 549 800 
12  Obec Lubenec Rekonstrukce běžecké dráhy v Lubenci 670 500 
13  Obec Radonice Hasičská zbrojnice Radonice 729 720 
14  Obec Andělská Hora Společenská místnost v budově OÚ 246 844 
15  Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí Materiálně-technické zázemí pro společenské a kulturní akce 346 500 
16  TJ Sokol Vilémov Zázemí na fotbalovém hřišti Vilémov 890 683 
17  Město Vroutek Vybavení kulturního domu v obci Vroutek 441 000 
18  Město Žlutice Dětské hřiště ve Žluticích 414 000 
19  Město Toužim Dětské hřiště na Hájence 279 900 
20  Město Manětín Dětské hřiště v Manětíně 267 030 
21  Obec Chbany Dětské hřiště ve Chbanech 445 500 
22  Město Chyše Restaurování kašny v Chyši 369 000 
23  Město Žlutice Mříže do kapliček 135 000 

Celkem 9. výzva 10 464 145 

Celkem podpořené projekty v roce 2011 12 938 544 

Rozdělené dotační prostředky dle mikroregionů MAS Vladař v roce 2011 
 

 
Svazek obcí Doupovské hory 2 831 047

Manětínsko - Nečtinský mikroregion 267 030

Mikroregion Žatecko 3 318 714

Samostatné obce Podbořanska 1 469 250

Mikroregion Radonicko 3 721 903

Mikroregion Nechranicko 1 330 600

ÚÚVÚ Hradiště 0

Celkem 12 938 544

2011
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Vyhodnocení realizace SPL v období 2008 – 2010 
Na konci roku 2011 byla v souladu s pravidly projektu 
vypracována Střednědobá evaluace Strategického plánu 
LEADER. Z výsledků hodnocení a dalších shromážděných 
poznatků vyplývá potřeba úprav SPL zejména v oblasti priorit 
a finančního plánu dle reálných potřeb a požadavků žadatelů. 
Dále z hodnocení vyplývá potřeba úpravy některých 
monitorovacích indikátorů, jejich hodnot a doplnění několika 
dalších nových, aby se zlepšila jejich vypovídací hodnota o 
míře plnění sledovaných priorit. 
 
 

Budou zrevidovány a upraveny některé administrativní 
postupy, jež byly nevhodně zvoleny v době přípravy SPL a 
také přehodnocena efektivita organizační struktury MAS 
s ohledem na výsledky její práce a statutem daných funkčních 
období. 
 

Na základě výsledků plnění ISÚ a zjištěných zájmů a potřeb 
zvýšení podpory soukromého sektoru, konkrétně podnikatelů 
a zemědělců bude pro příští období rozšířena podpora těchto 
subjektů i prostřednictvím SPL.  

Více možností v SPL pro podnikatele a zemědělce 
Pro rok 2012 připravujeme rozšíření možností získání dotačních prostředků prostřednictvím MAS Vladař pro 
podnikatele a zemědělce. Konkrétně budou pro květnovou výzvu č. 10 přidány tyto 3 fiche opatření, které pro 
doplnění SPL vybrala pracovní skupina MAS: 

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby 
potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podopatření navazuje na 
strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na 
podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě 
přispěje k řešení nových výzev, tzn. ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky úsporných 
zpracovatelských technologií a k účinnému využívání vodních zdrojů. Podpořené akce by měly řešit 
problematické oblasti, jako jsou nízká produktivita práce a nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou. 

III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech v rámci 
diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským podnikatelským činnostem s cílem 
dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních 
obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti. Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj 
činností nezemědělské povahy. V rámci záměrů b), c) a d) je podporována nová výstavba a modernizace 
decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) a 
zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, 
peletky, brikety). 

III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – 
mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především 
vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 
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Projekty IV.1.2. dokončené v roce 2011 
 

Název projektu: Bezdrátový obecní rozhlas pro obec Libědice 
  

  
  

Nefunkční drátový rozhlas v obci Libědice byl nahrazen z důvodu lepší informovanosti občanů. Projekt vyřešil ozvučení 
obce Libědice a Čejkovice bezdrátovým obecním rozhlasem.  
Reg.č.: 10/010/41200/098/001524 Dotace: 211 451,- Kč Datum dokončení: 19. 08. 2011 

 

Název projektu: Oprava budovy obecního úřadu a přilehlého chodníku v Libědicích 
  

  
  

U budovy OÚ bylo třeba provést opravu fasády, která měla vlivem povětrnostních podmínek nátěr zcela znehodnocen. 
Výsledkem projektu byla oprava kulturní památky budovy OÚ a vybudování přilehlého chodníku v Libědicích. 
Reg.č.: 09/007/41200/098/000662 Dotace: 743.769,- Kč Datum dokončení: 04. 04. 2011 

 

Název projektu: Bezdrátový rozhlas pro město Manětín 
  

  
  

U původního zastaralého rozhlasu bylo špatné ozvučení, které bylo nutno nahradit z důvodu kvalitnější informovanosti 
občanů Manětína a přilehlých obcí. Výsledkem projektu bylo vybudování bezdrátového rozhlasu pro město Manětín a jeho 
13 spádových obcí. 
Reg.č.: 10/010/41200/098/001581 Dotace: 525 499,- Kč Datum dokončení: 12. 08. 2011 
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Název projektu: Rozšíření veřejného osvětlení Podlesice 
  

  
  

Důvodem tohoto projektu bylo nedostačující osvětlení v obci Podlesice. Projekt řešil rozšíření veřejného 
osvětlení a výměnu stávajících svítidel. 
Reg.č.: 10/009/41200/098/000493 Dotace: 597 940,- Kč Datum dokončení: 08. 03. 2011 

 

Název projektu: Vybudování nového parkoviště ve Chbanech 
  

  
  

V obci Chbany byl nedostatek parkovacích míst.  Výsledkem projektu bylo nově vybudované parkoviště pro 
osobní automobily o kapacitě 14 parkovacích míst, včetně 2 míst pro osoby se ZTP. 
Reg.č.: 10/009/41200/098/000483 Dotace: 424 398,- Kč Datum dokončení: 25. 07. 2011 

 

Název projektu: Výměna oken v budově Mateřské školy v Radonicích II.etapa 
  

  
  

Původní okna byla dřevěná, opatřena původním syntetickým nátěrem, rámy nedržely ve zdivu, okenní křídla 
byla zkřížena a nešla otvírat, pokud se otevřela nešla zavřít. Výsledkem projektu byly kompletně vyměněné 
výplně otvorů 34 kusů (31 oken a 3 dveře). Projekt zajistil bezpečnost dětí a bezesporu snížil výdaje za energie. 
Reg.č.: 10/009/41200/098/000504 Dotace: 652 433,- Kč Datum dokončení: 21. 03. 2011 
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Dokončené projekty spolupráce 
Na konci roku 2011 byla dokončena realizace mezinárodního vzdělávacího projektu Hovořme s venkovskými 
lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme (ČR – KMAS – MAS SERVISO, PMAS - MAS 
Vladař, PMAS - MAS CÍNOVECKO, Finsko – PMAS - LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, SRN – PMAS - Verein zur 
Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land a.V.). Více informací a fotografií naleznete na webu 
projektu www.hovormeanaslouchejme.cz. 

  
Školení pro veřejnou sféru 8.4.2011 - Valeč Exkurze 22. – 25.3.2011 - Německo, Oederan ot. Gahlenz 

  
Seminář pro zemědělce 18.1.2011 - Dubí Exkurze 23. - 27.08.2010 - Finsko, Kankaanpää 

 

Připravované projekty spolupráce 
Pro 15. kolo PRV (březen 2012) jsou připravovány 3 nové projekty národní spolupráce mezi MAS v ČR: 

1) Regionální produkty a farmářské trhy* 
Projekt je připravován společně s MAS Sdružení Západní Krušnohoří, popř. dalšími MAS Ústeckého kraje. Je 
zaměřen na podporu regionálních produktů a farmářských trhů na řešeném území. 

2) Barokní poklady venkova* 

Cílem projektu je zapojení venkovských oblastí do rozvoje kulturního dění primárně na území Plzeňského kraje a 
navazuje na iniciativu krajského města Plzně, které se v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury. 

3) Mimoškolní vzdělávání a sport mladých* 

Projekt je zaměřen na mladé lidi na území spolupracujících MAS v duchu „kalokagathia“ a řeší smysluplně 
provázané sportovní a vzdělávací aktivity. 

*jedná se o pracovní názvy projektů 
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Dokončené projekty 
Traktor pro obec Nečtiny PRV ČR 2007-2013 11. kolo 

V roce 2011 byl dokončen projekt Traktor pro obec Nečtiny, který pro obec Nečtiny v rámci 11. kola Programu rozvoje 
venkova ČR 2007-2013 MAS Vladař zpracoval. Obec tak získala dotaci 315 000,- Kč na pořízení univerzálního kolového 
traktoru pro obnovu a hospodaření v lesních porostech vlastněných obcí. 

  

Zpracované projekty 
Regenerace obecního domu v Bitozevsi PRV ČR 2007-2013 14. kolo 
Projekt řeší rekonstrukci fasády, oken a části střechy budovy obecního úřadu v Bitozevsi. V průběhu února 2012 byl vybrán 
k podpoře a nyní probíhá administrativní kontrola povinných příloh. Celková výše získané dotace činí 1 897 196,- Kč. 

  

Malotraktor s příslušenstvím pro město Chyše PRV ČR 2007-2013 14. kolo 
Dalším vybraným projektem je i projekt města Chyše, jehož předmětem je pořízení malotraktoru včetně  příslušenství pro 
hospodaření v lesích vlastněných městem Chyší. Celková výše získané dotace činí 570 000,- Kč. 

Úprava sportovního areálu obce Blažim PRV ČR 2007-2013 14. kolo 
Projekt řeší zatrubnění části potoka v Blažimi, čímž bude dosaženo spojení doposud rozděleného sportovního areálu v obci. 
Na vzniklém prostoru pak budou instalovány stoly a lavice. Tento projekt bohužel nebyl vybrán k podpoře, resp. neprošel 
administrativní kontrolou ze strany SZIF. 

Rekonstrukce VO Vroutek PROGRAM EFEKT 2012 

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 byla 27. února 
2012 podána žádost o dotaci ve výši 414 055,- Kč na rekonstrukci části veřejného osvětlení ve městě Vroutek. 

Obec Ležky – Splašková kanalizace s ČOV EO 150 PRV ČR 2007-2013 8. kolo 
MAS Vladař v únoru 2012 zpracoval Žádost o proplacení a provedl kontrolu příslušné dokumentace dokončeného projektu obce Lubenec.   
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Nabídka projektové činnosti 
Kromě realizace ISÚ a SPL se MAS Vladař snaží podporovat rozvoj svého území i formou podpory získávání 
dotačních prostředků z dostupných grantů, dotačních titulů a operačních programů ČR a EU pro subjekty usilující 
o realizaci projektů na tomto území. Máme bohaté zkušenosti a vysokou úspěšnost při zpracování žádostí o 
dotace ve většině dotačních programů ČR a EU. 

V souvislosti s touto činností pracujeme s databází projektových záměrů, kterou průběžně aktualizujeme a 
snažíme se potenciálním žadatelům zprostředkovávat informaci o aktuálně vyhlašovaných výzvách a případně i 
následnou podporu při zpracování a podání žádosti o dotaci. 

Jsme také schopni žadateli pomoci při a po samotné realizaci projektu využívajícího dotačních prostředků, 
zejména po administrativní stránce (zpracování výběrových řízení na dodavatele, kontroly a administrativní 
zabezpečení realizace, příprava žádostí o proplacení a příslušné dokumentace).  

Dále také nabízíme zpracování studií, koncepcí, strategických plánů, strategií, programů obnovy městům, obcím 
a mikroregionům, grafické práce (návrh, tvorba a výroba letáků, plakátů, brožur a dalších tiskovin) a tvorbu, 
správu a administraci webových stránek. 

Aktuální platný ceník těchto služeb je uveden v tabulce níže. 
 

Ceník služeb MAS Vladař o.p.s. 
Projekty s výší dotace

1 Konzultace 
Zpracování 

žádosti o dotaci
2 

Provize ze získané dotace
3 

Výběrové 
řízení 

Kontrola a administrativní 
zabezpečení realizace 

projektu
4 Členové Nečlenové 

do 2 000 000 

Zdarma 
20 000,- Kč 

2,5% 3,0% 
Individuální 
dle typu a 
rozsahu 

Individuální dle typu a 
rozsahu 

od 2 000 001 do 5 000 000 2,0% 2,5% 
od 5 000 001 do 10 000 000  1,5% 2,0% 
od 10 000 001 do 50 000 000 

Individuální 
1,0% 1,5% 

od 50 000 001 výše 0,5% 1,0% 
 

zpracování studií, koncepcí, strategických plánů, strategií, programů obnovy měst, obcí a mikroregionů 
Individuální dle typu a 

rozsahu 
grafické práce (návrh, tvorba a výroba letáků, plakátů, brožur a dalších tiskovin) 
tvorba, správa a administrace webových stránek 
 

 Členové Nečlenové 
Ostatní výše nespecifikované služby při použití hodinové sazby 400,- Kč/hod. 600,- Kč/hod. 

 
Tento ceník je platný od 26.01.2012, kdy byl schválen správní radou společnosti. 
Ceny se netýkají projektů realizovaných v rámci Opatření IV.1.2. PRV ČR 2007-2013, kde jsou příslušné služby plynoucí z realizace SPL poskytovány 
zdarma. 
1 Výše dotace je stanovena na základě zaregistrované žádosti o dotaci 
2 25% ceny činí záloha, která je splatná po úspěšném zaregistrování žádosti o dotaci bez ohledu na výsledné získání dotace. Zbylých 75% ceny je 
nárokováno pouze v případě získání dotace, splatných po podpisu příslušné smlouvy/dohody/rozhodnutí o přidělení dotace. 
3 Výše získané dotace je stanovena na základě příslušné smlouvy/dohody/rozhodnutí o přidělení dotace. 
4 Kontrola souladu realizace a příslušných pravidel řídícího orgánu, konzultace a komunikace s příslušným řídícím orgánem, příprava a zpracování 
příslušných dokumentů (monitorovací zprávy, závěrečné zprávy, apod.) 

 

Nabídka propagace a inzerce 
Jste firma nebo podnikatel, který chce levně propagovat své produkty nebo služby?  
Za drobnou úplatu umístíme Vaši reklamu na stránky tohoto bulletinu, který je na území MAS distribuován jak 
elektronicky, tak v tištěné podobě. Zároveň také tuto Vaši reklamu umístíme na webové stránky www.vladar.cz. 
Připravujete nebo se ve Vaší obci připravuje zajímavý projekt, kulturní, společenská, sportovní nebo jiná akce, 
nebo máte jinou zajímavou informaci, kterou byste rádi propagovali prostřednictvím MAS Vladař?  
Zdarma a rádi ji zahrneme do některého z dalších vydání Listů Vladaře a publikujeme na našem webu. 
Vaše podněty a materiály prosím zasílejte na adresu redakce@vladar.cz.  
 

 


