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8.-10. ledna 2008
informační semináře k ROPu 
v Plzni www.rr-jihozapad.cz

březen 2008
7. (volební) Valné shromáždění 
členů MAS Český Západ 

dotace & granty
10.1. Ministerstvo kultury ČR
Knihovna 21. století, Veřejné 
informační služby knihoven

18.1. Nadace Partnerství
Strom života, Místo pro stromy 
(veřejná prostranství a zeleň)

31.1. OP Životní prostředí
Prioritní osa 3 a 6 – viz strana 2 

31.1. Nadace pro souč. umění
Umělecké dílo ve veř. prostoru

1.2. Agentura mládež
Mládež v akci

31.1. Plzeňský kraj
Kulturní památky, …  – viz strana 3

8.2. Plzeňský kraj
PSOV – viz strana 3

12.2. Plzeňský kraj
Kultura – viz strana 3

20.2. Plzeňský kraj
Informační centra

28.2. Plzeňský kraj
Cestovní ruch – viz strana 3

29.2. Fin. mech. EHP/Norska
Viz vpravo

3.3. Blokový grant pro NNO
Viz strana 2

14.3. ROP NUTS II Jihozápad
Viz vpravo

31.3. Nadace Landek
Hornické památky a dokumenty

30.4. OP Životní prostředí
Prioritní osa 1 - viz strana 2
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ŠTASTNÉ KROKY DO NOVÉHO ROKU 2008
Mnoho pracovních i osobních úspěchů Vám do 
nového roku přeje sekretariát MAS Český Západ.

Na následujících třech stranách Vám přinášíme 
přehled aktuálně vyhlášených dotačních 
programů na podporu Vašich aktivit. V případě 
zájmu Vám nabízíme zpracování žádostí o dotace 
v rámci těchto programů – viz informace na straně 
2.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) 
Dne 17.12.2007 vyhlásila Rada regionu soudrž-
nosti Jihozápad 2. výzvu k předkládání projektů 
v těchto oblastech:
1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
  - žadatelé: obce, svazky obcí
  - aktivity: zastávky hromadné dopravy, dopravní 
    terminály, odstavná parkoviště pro auta i kola   
    pro přestup na hromadnou dopravu, informační 
    systémy, koncepce, studie, …
1.5 Rozvoj místních komunikací
 - žadatelé: obce, svazky obcí
 - aktivity: místní komunikace pro napojení nových 
   rozvojových ploch, zvýšení bezpečnosti dopravy 
   nebo zlepšení dostupnosti části obcí, odstraňo- 
   vání bodových závad na místních komunikacích 
   (např. křižovatky, přejezdy, mosty)
2.2 Rozvojové projekty spádových center
  - žadatelé: obce nad 5.000 obyv.
  - aktivity: revitalizace zanedbaných areálů, 
    objektů a ploch; veřejná prostranství; 
    revitalizace center města a památkových 
    chráněných objektů a území; objekty občanské 
    vybavenosti, objekty pro kulturu, volný čas, 
    komunitní život a veřejný sektor; úpravy pro 
    zdravotně postižené
2.3 Revitalizace částí měst a obcí
  - žadatelé: obce 500 – 4.999 obyv.
  - aktivity: viz 2.2
2.4 Rozvoj infrastruktury pro školství
  - žadatelé: obce, školy
  - aktivity: objekty škol, vybavení škol
2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
   - žadatelé: obce, svazky obcí, školy, 
     poskytovatelé sociálních služeb
   - aktivity: síť sociálních služeb, objekty 
     a vybavení zařízení pro sociální služby, 
     předškolní a mimoškolní péči

2.6 Rozvoj zdravotnické péče
   - žadatelé: obce, svazky obcí
   - aktivity: objekty a vybavení zdravotnických 
     zařízení, rozvoj zdravotnické záchranné služby 
3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
   - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
   - aktivity: turistické cesty a značení; sportovně-
     rekreační, kulturní vybavenost; ubytovací 
     kapacity; kongresová turistika; lázeňství 
     a wellness
3.2 Revitalizace památek a kulturní dědictví
   - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
   - aktivity: rekonstrukce kulturních, historických a 
     technických památek; infrastruktura nebo ve-
     řejná prostranství v památkově chráněných 
     územích a objektech; informační systémy 
     a značení; restaurování movitých památek; 
     nové využití památek
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketing
   - žadatelé: obce, svazky obcí, NNO, podnikatelé
   - aktivity: služby na podporu rozvoje cestovního 
     ruchu; internetové informační a rezervační 
     systémy; propojení nabídky atraktivit a služeb 
     do celků vytvářejících produkty cestovního 
     ruchu; marketing v cestovním ruchu
Dotace jsou zpravidla ve výši 36-56% pro 
podnikatele, pro obce a neziskové organizace 87 
– 92,5%, minimální výše dotace je 300 – 500 tisíc 
Kč (dle opatření). Uzávěrka příjmu žádostí je 
14.3.2008 ve 12 hod. Více na internetových 
stránkách www.rr-jihozapad.cz. 

FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA
Dne 26.11.2007 vyhlásilo Ministerstvo financí 3. 
výzvu v rámci Finančních mechanismů EHP/Nor-
ska na předkládání Individuálních projektů a Pro-
gramů (grantových schémat). Minimální výše do-
tace je 6,973 mil. Kč. Zahájení realizace lze před-
pokládat v polovině roku 2009. Výzva byla vyšlá-
šena na níže uvedené oblasti podpory bez bližší-
ho určení. Platnou podmínkou ovšem je, že aktivi-
ty podpořené v rámci FM EHP/Norska nesmí být 
financovatelné z jiných zdrojů EU. Max. výše 
dotace je 85 – 90%, žadatelem mohou být přede-
vším neziskové organizace a obce. Uzávěrka 
předkládání žádostí Na Odboru fondů a programů 
EU na KÚ v Plzni je 29.2.2008 ve 14 hod. Více na 
www.eeagrants.cz. 
1.1 Ochrana a obnova nemov. kult. dědictví
1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého 
kulturního dědictví
2.2 Environmentální vzdělávání pro veř.správu 
2.3 Snížení poklesu biodiverzity 
a ochrana nedotčených biotopů
3.1 Modernizace a vybavení jeslí, školek, 
škol, školních vzděl. center, dětských domovů
4.2 Programy podpory dětí se spec. problémy
5.1 Strategie udržitelného rozvoje
7.1 Policejní práce jako veřejná služba
7.2 Schengenských acquis u regionál. letišť

  w w w . l e a d e r – c e s k y z a p a d . c z

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska_36092.html
http://www.rr-jihozapad.cz/
mailto:informatorium@leader-ceskyzapad.cz?subject=odhlasit
mailto:informatorium@leader-ceskyzapad.cz?subject=prihlasit
mailto:florian@leader-ceskyzapad.cz
mailto:valova@leader-ceskyzapad.cz
http://www.rr-jihozapad.cz/
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci Operačního programu životní prostředí 
(OPŽP) zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí 
již 2. a 3. výzvu k předkládání žádostí.  Maximální 
výše dotace je 85% způsobilých výdajů. V násle-
dujících opatřeních Prioritních os 3 a 6 jsou pro-
jekty přijímány do 31.1.2008:
3.2.1 Realizace úspor energie
     - žadatelé: obce, svazky obcí, školy, NNO, … 
     - aktivity: zateplení škol a školských zařízení
6.2 Podpora biodiverzity
     - žadatelé: obce, NNO, FO+PO vč. podnikatelů
     - aktivity: záchrana druhů a ekosystémů, náv- 
       štěvnická infrastruktura a návštěvnická stře-
       diska ve zvláště chráněných územích, evrop-
       sky významných lokalitách, přírodních 
parcích 
       a geoparcích
6.3 Obnova krajinných struktur 
      - žadatelé: obce, NNO, FO+PO vč. podnikatel
      - aktivity: realizace komplexních pozemkových 
        úprav (výsadba zeleně a ochrana půdy), pří-
        prava a realizace ÚSES, krajinné prvky (re-
        mízy, aleje, solitery, větrolamy, …), břehové 
        porosty a historické krajinné struktury 
        (vč. polních cest a ošetření stromů ve výz. 
        alejích), památné stromy
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
      - žadatelé: obce, NNO, FO nepodnikatelé
      - aktivity: zvyšování retenční schopnosti kra-
        jiny, ochraně a obnově přirozených odtoko-
        vých poměrů a k omezování vzniku riziko-
        vých situací, zejména povodní (obnova re-
        tenčních prostor - rybníků), ochrana proti 
        vodní a větrné erozi, omezování negativních 
        důsledků povrchového odtoku vody (meze, 
        zasakovací pásy a průlehy, větrolamy 
apod.).
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 
      - žadatelé: obce, NNO, FO nepodnikatelé
      - aktivity: sídelní zeleň, zakládání a obnova 
        parků, stromořadí a skupiny stromů uvnitř 
        sídel, hřbitovů, městských lesoparků, škol-
        ních zahrad, obnova a rozvoj funkčních   
        ploch sídelní zeleně, zelené prstence kolem 
        sídel, výsadba vegetace na místě brownf-
        ields a jiných staveb a zařízení
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, moni-
torování geofaktorů a následků hornické 
činnosti a hodnocení neobnovitelných přír. 
zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 
      - žadatelé: obce, státní instituce
      - aktivity: přehodnocení celk. kapacity zásob 
        podzemních vod, nové zdroje pro zásobo-
        vání obyv., realizace technických prací slou-
        žících k zajištění dalších neobnovitelných 
        přírodních zdrojů, zjištění negativních dů-
        sledků hornické činnosti, technické řešení, 
        provedení inženýrsko-geologických a 
        hydrogeologických prací v sídlech postiže-
        ných v minulosti hornickou či obdobnou     
        činností a provedení následných sanačních
        prací

V rámci následujících dvou opatření Prioritní osy 1 
jsou žádosti přijímány až do 30.4.2008:
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
     - žadatelé: obce, svazky obcí a jimi zřiz. org.
     - aktivity: ČOV a stokové systémy v aglom. 
nad 
       2000 EO či v aglomeracích pod 2000 EO, 
       ležících v území vyžadujících zvl. ochranu
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
     - žadatelé: obce, svazky obcí a jimi zřiz. org.
     - aktivity: úpravny vody, zdroje pitné vody, 
       rozvodné sítě pitné vody apod. zásobujících 
       více než 2000 obyvatel či v aglomeracích pod 
       2000 EO, které  leží v území vyžadujících 
       zvláštní ochranu; projekty musí být součástí 
       komplex. řešení spojeného s opatřením 1.1
Více informací o vyhlášených opatřeních najedete 
na www.opzp.cz nebo na lince 800 260 500.

BLOKOVÝ GRANT NROS PRO NEZISKOVKY
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 
vyhlásila dne 17.12.2007 2. výzvu k předkládání 
žádostí o grant v rámci Blokového grantu Finan-
čních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlep-
šení života v komunitách prostřednictvím aktivit 
a služeb NNO“. Dotace ve výši max. 90% a v roz-
pětí od 0,5 do 2,7 mil. Kč budou poskytovány 
v těchto oblastech:

1a. Rozvoj multikult. prostředí v komunitách
1b. Posílení lidských práv a boj proti 
diskriminaci a rasismu
2. Podpora dětí a mlad. se spec. problémy
3. Ochrana životního prostředí
Uzávěrka výzvy je 3.3.2008 v 16 hod. 
Více informací na www.nros.cz. 

MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI?
Zpracování projektových žádostí vč. kompletace 
nabízí MAS Český Západ – Místní partnerství. 
Zájemci o zpracování žádosti o dotaci v rámci 
některého z výše uvedených programů se prosím 
obraťte co nejdříve na MAS na jeden z kontaktů 
uvedených v levém sloupci. Do poloviny ledna 
2008 přijímáme zájemce o zpracování žádostí.

ZPRACOVÁNO 13 ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PRV
V rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova, o 
které jsme informovali v předchozím Informatoriu, 
zpracoval sekretariát MAS celkem 13 žádostí, 5 
konzultoval a k 4 dalším vydal prohlášení o sou-
ladu se strategií MAS. O jejich případné podpoře 
bude Státním zemědělským intervenčním fondem 
rozhodnuto na jaře 2008. Doufejme, že uspějí.

KOMUNIKACE S MAS PŘES ICQ
Od listopadu 2007 můžete se sekretariátem MAS 
komunikovat také přes on-line diskusní program 
ICQ. Naleznete nás pod číslem 403793789 nebo 
pod přezdívkou Cesky_Zapad_LEADER.

 icq        403793789
 jméno  Cesky_Zapad_LEADER

  w w w . l e a d e r – c e s k y z a p a d . c z

http://www.nros.cz/programy-nros/blokovy-grant/ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-bg-2vyzva/
http://www.opzp.cz/
mailto:informatorium@leader-ceskyzapad.cz?subject=odhlasit
mailto:informatorium@leader-ceskyzapad.cz?subject=prihlasit
mailto:florian@leader-ceskyzapad.cz
mailto:valova@leader-ceskyzapad.cz
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DOTAČNÍ TITULY PLZEŇSKÉHO KRAJE 2008
Jako každoročně, závěrem roku 2007 vyhlásila 
Rada Plzeňského kraje dotační programy v oblasti 
kultury, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. 
Přinášíme jejich stručný přehled, více informací 
však naleznete na www.kr-plzensky.cz. 
Zachování a obnova kulturních památek 
     - žadatelé: neomezeno
     - aktivity: stavební a restaurátorské práce, 
       restaurování umělecko-řemeslných a výtvar-
       ných děl umístěných v exteriéru, stavebně-
       historické a dendrochronologické průzkumy, 
       prezentace památkového fondu, osvěta
     - dotace: max. 250-1.000 tis. Kč dle aktivity, 
       max. 50-80% dle aktivity
     - uzávěrka: 31.1.2008
Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách 
a staveb drobné architektury
     - žadatelé: neomezeno
     - aktivity: stavební a umělecko-řemeslné práce
     - dotace: 50 tis. Kč, max. 40% na drob. pam.
        250 tis., max. 60% na památkové zóny
     - uzávěrka: 31.1.2008
Kultura
     - žadatelé: fyzické i právnické osoby
     - aktivity: divadlo, hudba, tanec, výtvarné   
       umění, literatura, publikace, film, fotografie, 
       nová média, kulturní dědictví, tradiční lidová 
       kultura, folklórní přehlídky, tvůrčí dílny
     - dotace: 10-20 tis. Kč, max. 80% 
     - uzávěrka: 12.2.2008 12 hod.
Rozvoj venkovského cestovního ruchu (CR)
     - žadatelé: fyzické i právnické osoby
     - aktivity: rozvoj řemesel a reg. trad. výrobků, 
       orientační systémy značení, infrastruktura 
       a služby CR, infrastruktura pro sport a volný 
       čas, turistické cíle, produkty CR
     - dotace: 50-200 tis. Kč, max. 50% 
     - uzávěrka: 28.2.2008 14 hod.
Program stabilizace a obnovy venkova (PSOV)
     - uzávěrka: 8.2.2008
A) akce v     rámci jedné obce  
     - žadatelé: obce do 2000 obyv. a obce nad 
       2000 obyv. pro své místní části do 500 obyv.
     - aktivity: venkovská zástavba a občanská 
       vybavenost, komunikace (vč. cyklostezek,   
       a pěších stezek), tech. infrastruktura, veř. 
       Prostranství a zeleň 
     - dotace: 100-500 tis. Kč, max. 60% 
B) integrované projekty
     - žadatelé: obce, žádající za více obcí; DSO
     - aktivity: integr. proj. více obcí, poradenství
     - dotace: 100 tis. - 1 mil. Kč, max. 60% 
       na investiční projekty; 50 – 100 tis. Kč, 
       max. 60% na neinvestiční projekty; max. však 
       50 tis. (50%) na poradenství obcím
C) ÚPD, SEA, NATURA 2000
     - žadatelé: obce do 2000 obyv.
     - aktivity: územní plán (mimo zadání) a jeho 
       změny, posouzení SEA, hodnocení důsledků 
       na soustavu NATURA 2000 
     - dotace: max. 300 tis. Kč, max. 80%

NADACE ALCOA POSKYTLA GRANT 
3 OBCÍM A 2 ŠKOLÁM V RÁMCI NAŠÍ MAS
Dne 25.10.2007 se v sídle firmy Alcoa Stříbro 
konalo předání grantu ve výši 50.000 USD 
(939.500 Kč) na podporu projektu „Vzdělané 
a aktivní děti jako budoucnost venkovského 
regionu Český Západ“, v rámci kterého bylo již 
v roce 2007 vybudováno dětské hřiště v Kladru-
bech a Zhoři a zakoupeno počítačové vybavení 
pro ZŠ Mánesova ve Stříbře. V roce 2008 bude 
realizována úprava prostor pro volnočasové akti-
vity dětí v obci Sytno a nakoupeno vybavení pro 
počítačovou pracovnu v ZŠ Bezdružice. MAS 
Český Západ – Místní partnerství doufá, že tento 
grant byl prvním krokem ke spolupráci s Nadací 
Alcoa a přinese mnoho podobných úspěšných 
projektů i do budoucna.

PŘÍPRAVY NA LEADER 2007-13 DOKONČENY
Dne 20.12.2007 byl na Centrálním pracovišti Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu (CP 
SZIF) v Praze předán tzv. Strategický plán LEA-
DER, který je hlavní částí žádosti o podporu MAS 
v rámci Osy IV. LEADER Programu rozvoje ven-
kova na období 2007-13. Žádost podalo v termínu 
celkem 102 MAS z celé ČR, mezi nimi 8 z Plzeň-
ského kraje. Dle předpokladů bude podpořeno 
celkem 48 MAS, výsledky budou zveřejněny na 
jaře 2008. Úspěch naší MAS by znamenal sou-
stavnou podporu vybraných opatření především 
v oblasti péče o památky, cestovního ruchu a roz-
voje podnikání přímo v regionu MAS vč. podpory 
činnosti sekretariátu MAS na následujících 6 let.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2008
Dle usnesení 5. Valného shromáždění členů MAS 
jsou povinni členové MAS uhradit členské příspěv-
ky za rok 2008 do 29.2.2008 na účet u GE Money 
Bank číslo 168589090/0600, variabilní symbol 
IČO organizace. Doklad o úhradě členských 
příspěvků dostanou všichni členové na 7. Valném 
shromáždění členů MAS, které se bude konat 
v březnu (termín a místo konání bude upřesněn 
v některém z následujících Informatorií). Členské 
příspěvky se platí dle tohoto sazebníku:
fyzická osoba nepodnikající (aktivní občan)
       dobrovolné, doporučené 0 – 200 Kč / rok
fyzická osoba – podnikatel (živnostník, SHR)
       1.000 Kč / rok
práv. osoba – podnik (s.r.o., a.s., zem. druž.)
       2.000 Kč / rok
neziskové organizace (obč. sdruž., o.p.s., školy)
       200 Kč / rok
zástupci obcí a měst
       2 Kč / obyv.* / rok
*) Počet obyvatel u obcí a měst je třeba zjistit z databáze ČSÚ dle stavu
k 31. 12. předcházejícího roku. 
Členové MAS budou v průběhu ledna ještě vyzvá-
ni k úhradě členských příspěvků prostřednictvím 
e-mailu s výpočtem výše příspěvku na každého 
člena. Zároveň budou rozeslány také upomínky 
těm členům, kteří dosud neuhradili členské 
příspěvky za rok 2007.
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