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Strategie „Via Carolina“ 2014-2020
Strategie komunitně vedeného místního MAS Karlštejnsko, z. ú., rozvijí metodou
rozvoje (CLLD) MAS Karlštejnsko, z. ú., LEADER náš region už téměř 10 let. V letech
2007-2013 z Programu rozvoje venkova
2014-2020
(PRV), pro období 2014-2020 z IROP, PRV,
OPŽP a OPZ.
119 milionů pro Karlštejnsko
Od jara 2016 schvaluje Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) k realizaci Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) MAS
Karlštejnsko, z. ú., s výstižným názvem „Via
Carolina“. Do regionu MAS tak v letech 20172023, přibude více než 118,7 milionů Kč,
například na školy, školky, sociální opatření,
ale i do rozvoje podniků drobného podnikání a
zemědělských podniků.

MAS Karlštejnsko, z. ú, veřejně prospěšná
organizace
MAS Karlštejnsko, z. ú. (zapsaný ústav) je
společenstvím místních partnerů, občanů,
spolků, církví, soukromých podnikatelů a
veřejné i komunální správy (obce, svazky obcí
a instituce veřejné moci). Všechny spojuje
zájem o rozvoj území regionu.

Těchto téměř 119 milionů Kč je vyčleněno na
realizaci menších regionálních projektů, které Svou prací přináší regionu řadu výhod. Tou
by nám měly pomoci řešit hlavní problémy prioritní je, že umožňuje rozvoj regionu zdola,
regionu.
z iniciativy místních obyvatel. Ti také vybírají
projekty k podpoře a rozhodují o ní.
Základy k rozvoji našeho regionu položil císař
Karel IV před 640 lety, když obchodní cestu MAS Karlštejnsko, z. ú., bylo v letech 2007„Via Carolina“, prohlásil za jedinou chráněnou 2013 financováno z Programu rozvoje venkova
cestu, spojující Prahu s Norinberkem.
(PRV), v rámci kterého realizovalo Strategický
plán LEADER (SPL). Realizace spočívala v
podpoře pro žadatele z území MAS, zajištění
konzultací, administrace a hodnocení, výběr
projektů žadatelů a financování těchto projektů
dotací z finanční alokace MAS Karlštejnsko,
z. ú. Stejně tomu bude i v plánovacím období
EU 2014-2020 při realizaci strategie CLLD.
Bližší nejdete na www.karlstejnskomas.cz a v
publikaci „Via Carolina, strategie rozvoje
území metodou LEADER“, příloze tohoto
Zpravodaje.
Na dalších stranách zpravodaje si přečtěte,
jaké služby ústav MAS Karlštejnsko, z. ú.,
regionu poskytuje.

Principy metody LEADER
1) Strategie
místního
rozvoje
podle
jednotlivých oblastí, určené pro řádně
vymezená subregionální venkovská území.
2) Partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem na místní úrovni – tzv. místní
partnerství (MP) nebo místní akční skupiny
(MAS).
3) Přístup zdola nahoru („BOTTOM UP“)
spojený s tím, že rozhodovací pravomoc
týkající se vypracování a provádění strategií
místního rozvoje náleží MAS a jeho
partnerům v místním partnerství.
4) Více odvětvové navrhování a provádění
strategie, založené na součinnosti mezi
subjekty i projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
5) Uplatňování inovačních postupů.
6) Provádění projektů spolupráce, vytváření
sítí místních partnerství.
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MAS Karlštejnsko, z. ú., pro náš region
Vážené paní starostky, vážení
starostové, vážení partneři, přátelé,

páni

jak víte, náš ústav MAS Karlštejnsko, z. ú. a
Vaše Místní partnerství (MAS/MP), se
dlouhodobě věnuje dotačnímu managementu a
poradenství v oblasti rozvoje venkova. Řada
z Vás s ním má pozitivní zkušenost.
Na rozdíl od komerčních dotačních agentur
přináší do našeho regionu finanční prostředky
nad rámec operačních programů EU. Ty pak
čerpají výhradně žadatelé z regionu, obce,
spolky, podnikatelé ad..
V plánovacím období EU 2007-2013 poskytl
náš ústav žadatelům z regionu dotace ve výši
bezmála 22,5 mil. Kč z programu LEADER.
V plánovacím období EU 2014-2020 přinese
na rozvoj regionu násobně více, cca 118,7
mil. Kč, v rámci Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD).
Náš ústav se věnuje veřejně prospěšné činnosti,
jejíž náplní a cílem je rozvoj našeho regionu.
Jednou ze zásad, kterou aplikuje, je maximální
možné využití lokálních kapacit. Tak, aby
finance, které do regionu ústav přichází, dál
v regionu pracovaly.
Nabízíme Vám proto kompletní portfolio
služeb v oblasti dotačního poradenství,
managementu, technického i finančního
poradenství ad., v rozsahu od vstupního
vyhodnocení projektových záměrů, přes
zpracování dotačních auditů a studií
proveditelnosti, vypracování žádostí o dotace a
granty, služby realizačního managementu, až
po vyhodnocení projektů a celé akce.
Našim cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější
řešení, dotační titul, vyhodnotit případnou
úspěšnost získání dotace a provést Vás celým
procesem.
Nabízíme Vám rovněž přípravu a realizaci
zadávacích a výběrových řízení, tvorbu
strategických plánů rozvoje obcí, komunitní
plánování projektů se zapojením veřejnosti,
facilitaci veřejných projednání a pracovních
skupin, realizaci anketních a dotazníkových
šetření, sociologických průzkumů veřejnosti a
vzdělávací semináře. Vše na profesionální
úrovni.

Stejně jako v mnoha případech obce, spolky i
podnikatelé musí pokrývat své spoluúčasti
v dotačních a grantových projektech, také náš
ústav takové spoluúčasti nemíjí.
Veškeré finanční prostředky, které získá nad
rámec dotací nebo vydělá, užívá zpět ve své
hlavní činnosti, tedy k rozvoji našeho regionu.
Oslovíte-li náš ústav a poptáte jeho služby,
obdržíte od něj služby „In house“, služby od
Vaší MAS.
Konzultace
k projektům
z CLLD
a
metodické vedení pro jejich zpracování,
obdrží žadatelé ZDARMA.
Konzultace a animaci k tzv. šablonám
MŠMT obdrží základní a mateřské školy
také ZDARMA.
Nezdráhejte se oslovit náš ústav s Vašimi
zakázkami a s požadavky na dotační
management. Pokud našemu ústavu a své MAS
zadáte zakázku „z volné ruky“, budeme rádi.
Pokud ji muset soutěžit, oslovte náš ústav i
v takovém případě.

Poskytované služby
-

-

Analýza dotačních možností
Zpracování projektové žádosti o dotace
Zpracování technických podkladů ke
všem žádostem o dotace
Dotační management (kompletní servis
spojený s projekty)
Ekonomické a technické poradenství
Zpracování posudků
Zpracování studií proveditelnosti
Příprava a realizace zadávacích řízení
Zajištění předfinancování projektů
Zpracování strategických plánů rozvoje
obcí
Komunitní plánování projektů se
zapojením veřejnosti
Facilitace veřejných projednání a
pracovních skupin
Realizace anketních a dotazníkových
šetření,
sociologických
průzkumů
veřejnosti
Animace základních a mateřských škol
ZDARMA
Konzultace projektů CLLD ZDARMA

MAS Karlštejnsko, z. ú.
je organizace s veřejně prospěšnou činností, jejíž hlavní náplní je rozvoj území Karlštejnska.
V partnerství veřejného, podnikatelského, neziskového a občanského sektoru, řeší společné problémy
území, zlepšování prostředí pro život, obnovu duchovních, etických i ekonomických hodnot v
Karlštejnsku, s využitím principů metody LEADER.
V období let 2014-2020 realizuje strategii komunitně vedeného rozvoje „CLLD Via Carolina“.
Pro rozvoj území své působnosti přináší z CLLD pro region dotace ve výši 118,7 mil. Kč.
Zpravodaj Karlštejnska > Číslo 1 – Ročník 2017 <
Tento informační občasník vydává MAS Karlštejnsko, z. ú., jako zpravodaj pro informování všech partnerů a subjektů se
zájmem o rozvoj území Karlštejnska. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědni jejich autoři.
Vedoucí vydání: Radomír Hanačík, ředitel ústavu, tel.: +420723787653.
MAS Karlštejnsko, z. ú. Sídlo/Office: Všeradice 18, 267 26 Všeradice, IČ: 226 89 001, DIČ: CZ22689001,
Tel.: +420739364039, +420603385669, +420608535527, E-mail: maskarlstejnsko@gmail.com, www.karlstejnskomas.cz
Své dotazy, připomínky, náměty a příspěvky můžete zasílat na e-mail: spl.maskarlstejnsko@gmail.com.
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