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CLLD - MAS v Ústeckém kraji 

- CLLD – komunitně vedený místní rozvoj realizovaný přes Místní akční skupiny (MAS)

- MAS – místní partnerství NNO, veřejné sféry a podnikatelů na venkově – 9 MAS v Ústeckém kraji

- MAS má přidělenou alokaci k čerpání na základě charakteristiky území (velikost území, 
nezaměstnanost, vyloučené lokality,…). O alokaci rozhoduje ŘO - MMR, MPSV, MŽP, MZe

- Celková alokace MAS v Ústeckém kraji pro programové období 2014 – 2020 byla 1,1 miliardy Kč   

- MAS má možnost čerpat finanční prostředky pouze na stanovené aktivity – nemůže podporovat 
to, co vyplynulo z šetření při zpracování strategie a komunitním projednávání v území

- MAS má nastavené vnitřní systémy, má vlastní výběrovou komisi a hodnotitele

MAS Ústeckého kraje jsou sdruženy v Krajském sdružení MAS s vlastní právní subjektivitou. KS 
zajišťuje předávání zkušeností mezi MAS a vzdělávání členů/manažerů MAS.



Příklady podpory v programovém období 2014 - 2020

Program rozvoje venkova – zemědělské subjekty, drobní podnikatelé, obce

- Příklady podpořených projektů: 

- dovybavení truhlářské dílny, vybavení prádelny, pekárny, nákup lešení, nákladní vozidla 

- nákup 3D tiskáren pro modelování, digitální tisk, vyšívací automat, hardwar/softwar do provozů 

- stavební úpravy dílen, zateplení, osvětlení provozoven, ČOV

- zkvalitnění ubytovacích zařízení

- Nákup zemědělského vybavení/strojů, investice do lesů, podpora potravinářství

- Stezky, kulturní domy, knihovny, školy, veřejná prostranství 



Příklady podpory v programovém období 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program – obce, školská zařízení, NNO, podnikatelé

- Příklady podpořených projektů:

- sociální podniky

- Chodníky, přechody pro chodce, cyklostezky

- Vybavení učeben, bezbariérovost

- Sociální byty, investice do sociálních služeb 

OP Životní prostředí – obce, vlastníci pozemků (právnické i fyzické osoby)

- Příklady podpořených projektů:

- Sídelní zeleň

- Likvidace invazních druhů rostlin



Příklady podpory v programovém období 2014 - 2020

OP Zaměstnanost – obce, NNO, podnikatelé

- Příklady podpořených projektů:

- Sociální podniky

- Asistenti prevence kriminality

- Sociální služby (poradny, terénní služby, komunitní centra)

- Dětské tábory

- Komunitní centra



Alokace MAS Ústeckého kraje – celkem 1,1 miliardy Kč

Název MAS Alokace

MAS Labské skály, z.s. 86

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, 
z.s.

139,2

MAS Český sever, z.s. 170

MAS Vladař o.p.s. 204

MAS České středohoří, z.s. 97,8

MAS Cínovecko o.p.s. 47,3

MAS Naděje o.p.s. 81,8

SERVISO, o.p.s. 191,4

Místní akční skupina Podřípsko, z.s. 84,2



Čerpání alokace MAS k 31.12.2020

Název MAS Termín schválení CLLD
Celková alokace v mil. 
Kč Počet OP

Objem 
závazkování/vybrané 
projekty v mil. Kč

MAS Český sever 10.3.2017 170 4 152

MAS Podřipsko 17.8.2017 84,2 4 72

MAS Západní Krušnohoří 18.7.2017 139,2 3 115

MAS Cínovecko 8.9.2017 47,3 3 39

MAS České středohoří 9.5.2017 97,8 3 91

MAS Serviso 24.3.2017 191,4 4 140

MAS Labské skály 20.12.2016 86 4 78

MAS Vladař 18.9.2017 204 3 178

MAS Naděje 17.7.2017 81,8 4 60

Celkem 1101,7 925



Další aktivity MAS 

2019 – LeaderFest v Žatci. Celostátní setkání Místních akčních skupin s mezinárodní účastí. Akce s 
významnou podporou Ústeckého kraje

2019 – Podpora komunitního života na venkově – pilotní grantový program Ústeckého kraje. 
Podpořeno 128 projektů spolků a obcí na venkově 

2020 – zapojení MAS do informovanosti veřejnosti v programu Covid-19 Ústeckého kraje –
poradenství MAS (stále trvá)

Významná podpora regionálních výrobců (+ regionální značky)



MAS v období 2021 - 2027

V Ústeckém kraji 9 MAS; probíhá standardizace pro nové období; od března do června budou MAS podávat na MMR  
Strategie k hodnocení.

Programy:

Společná zemědělská politika (dnes Program rozvoje venkova) – podpora drobného podnikání na venkově, zemědělské 
podniky, obce. Podmínky pro nové období zatím nevyjasněné. 

MAS budou realizovat výzvy a projekty v roce 2021 a 2022 v systému „předfinancování“ z nového období podle 
současné strategie (MAS bude mít přidělenou část alokace).

V současné době MAS připravují poslední výzvy.

OP TAK – nový program pro MAS - jednání o zapojení MAS do „malých technologií“. Vyčleněná alokace pro MAS ve 
výši 1 miliardy Kč.

Předpokládá se hlubší regionální dosah podpory podnikatelům

- Oslovení a akcentace na „prvožadatele“

- Podporováno bude pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. Potřebné infrastruktury, propojení 
pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů

- Zvýšení technologické úrovně MSP a jejich konkurenceschopnost 



MAS v období 2021 - 2027

OP Zaměstnanost

- Klíčové projekty, alokace na MAS podle velikosti 10 – 30 mil. Kč, projekty musí mít komunitní 
rozměr. Podporovány budou terénní  aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich 
přirozeném prostředí, popř. lokální ambulantní programy s dobrou místní i časovou dostupností i 
pro osoby závislé na pomoci svých blízkých nebo jejich pečujících osob. 

OP Životní prostředí – podmínky nevyjasněné

- Mělo by se jednat pouze o energetické úspory

IROP 

- Obdoba stávajícího programu (investice do ZŠ, bezpečná doprava, cyklodoprava, ….)



Další aktivity v období 2021 - 2027

Komunitní energetika

- Podána fiche na KÚ do Fondu spravedlivé transformace, nabízíme animaci v rámci Ústeckého 
kraje pro vznik energetických družstev (zkušenost z EU je taková, že bez účinné motivace a 
podpory není v území o družstva zájem)

- Fiche vhodně doplňuje jiné dva záměry ÚK v oblasti komunitní energetiky (síť energetických 
poradců, přímé investice do OZE pro energetická družstva)

Modernizační fond

- Žádosti MAS na rezervování financí pro budoucí energetická družstva 

- Energetická družstva na půdorysu MAS, s pobočnými spolky v zapojených městech a obcích

- Připravujeme workshop s belgickou asociací REScoop na přenos know-how, jak pracovat s 
komunitou

- MAS Český sever ve spolupráci s Inovačním centrem ÚL připravuje projekt do FST na vznik 
podnikatelského centra ve Varnsdorfu – CEP/MANU HUB Varnsdorf



Ing. Eva Hamplová

Předsedkyně KS MAS ÚK

MAS Český sever, z.s.

Kontakt: hamplova@masceskysever.cz


