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1 Identifikace MAS
Název: MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s.
IČ: 242 32 43
DIČ: neplátce DPH
Sídlo: U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes
www: http://maskpz.cz/
Právní forma: Zapsaný spolek
Statutární zástupce: Ing. Filip Uhlíř

2 Informace o činnosti MAS
Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ vznikla z iniciativy místních občanů, kteří
měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Množící se nápady na zatraktivnění regionu pro
jeho obyvatele však často narážely na finanční kapacity obcí i dalších subjektů, které v regionu
působí. Když se proto hledala cesta, jak co nejlépe využít iniciativu místních lidí a získat potřebné
finance mimo jiné i zlepšením čerpáním evropských fondů, zjistilo se, že na území mezi Prahou a
Kladnem nepůsobí žádná místní akční skupina, která by čerpání fondů EU, dokázala občanům i obcím
zjednodušit a zprostředkovat.
To byl významný impulz, který přispěl k založení zcela nové místní akční skupiny, aby byl v příštím
programovém období (2014 -2020) přístup občan i jiných subjektů z regionu k evropským dotacím co
nejjednodušší. Výsledkem této iniciativy bylo založení MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ 10.
prosince 2013.
Je velká škoda, že dříve na území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ žádná místní akční skupina
nepůsobila, takže mnoho projektů i občanských iniciativ nevzniklo, nebo bylo realizováno jen v
omezené míře. Tuto situaci si klade MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ za cíl změnit a přispět tak
významnou měrou k dalšímu rozvoji regionu i zlepšení života jeho obyvatel.

2.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
MAS dostala jako svůj první úkol vypracovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD). Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů
území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro nalezení
odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí,
ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových
myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.
Ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS, který vznikl využitím CLLD, je dále využíván
jako Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
První část této strategie je ke stažení na stránkách MAS.

3 Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2014
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. hospodaří podle schválených stanov v souladu se
zásadami hospodaření MAS.
Zdroje majetku:


Dotace a příspěvky z veřejných zdrojů v programovém období 2014-2020

Účetnictví:
Vychází ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro jednotky, u
kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, českých účetních standardů, zákona o dani z
příjmů 586/1992 Sb., dalších prováděcích předpisů a vyhlášek.
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky:


rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce



účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu



účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, v tis. Kč



účetní jednotka účtuje o výnosech na účtech třída 6, o nákladech na účtech



třída 5



účetní jednotka účtovala v průběhu účetního období jen o hlavní činnosti



přepočet měn a o kurzových rozdíly účetní jednotka neúčtovala

Hospodářský výsledek před zdaněním

-11 000 Kč

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA 1 – 12 / 2014

0 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-11 000 Kč

Ztráta byla pokryta navýšením základního kapitálu spolku.

