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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 
 
 
 
Území působnosti MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. s vyznačením hranic obcí 

 
Zdroj: Arc ČR, vlastní zpracování 
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2. Informace o činnosti MAS 
 

Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ vznikla z iniciativy místních občanů s cílem přinést do 
území možnosti získání dotačních prostředků z EU. 

Kromě činností, které se přímo týkají příprav a administrace jednotlivých výzev se MAS věnuje animační 
činnosti v území, která spočívá v podávání informací jak partnerům MAS, tak i dalším subjektům ze svého 
území. MAS celoročně poskytuje informace o možném čerpání dotačních prostředků, konzultuje konkrétní 
projektové záměry, rozesílá monitoring dotačních možností, zpracovává návrhy na zařazení záměrů 
žadatelů do konkrétních dotačních titulů. Informuje též o možnostech školení a seminářů v oblasti rozvoje 
obcí či dalších marketingových nástrojů.  
MAS o své činnosti informuje na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, či 
osobních setkáních.  
MAS se dále aktivně účastní vzdělávacích i dalších aktivit, které pro MAS pořádá krajská nebo národní síť 
MAS či nadřízené orgány IROP či PRV, kde kromě získávání odborných zkušeností čerpá i praktické rady a 
zkušenosti z jiných MAS, což významnou měrou přispívá k naplňování cílů. Základním pilířem je podávat 
informace partnerům MAS i dalším subjektům z území s cílem je motivovat k aktivnímu zapojení do výzev a 
činnosti MAS.  
 
Pro žadatele a příjemce, ke všem vyhlášeným výzvám, pořádá MAS semináře. V dubnu a květnu se MAS 
intenzivně věnovala konzultační činnosti pro žadatele, a to především směrem k nově vyhlášené Fichi č. 7 
(na článek 20), kde mohou žádat i obce, spolky atd. Na jaře, vzhledem ke stále trvajícím restrikcím ve vztahu 
k setkávání osob, připravila MAS dva on-line semináře pro žadatele a příjemce na nové výzvy z programů 
IROP (8. a 9. výzva) a PRV (2.výzva).  Na podzim již byla situace příznivější, a tak mohl být připravený 
seminář k 10. a 11 Výzvě IROP uskutečněn již klasickou prezenční formou.  
 
MAS také pravidelně podává Zprávy o plnění ISg.  
 
Ve sledovaném období MAS vyhlásila celkem 5 výzev. Čtyři z programového rámce IROP a jednu výzvu 
z programového rámce PRV. Podrobnější informace k vyhlášeným výzvám viz kapitola 2.1. 
 
MAS těží z nabytých zkušeností, jak vlastních, tak zkušeností ostatních MAS. Snaží se aktivně komunikovat s 
řídícími orgány a aktivním přístupem se snaží předcházet 
případným problémům, a to především cílenou komunikací s možnými žadateli, poskytovat konzultace ke 
projektovým záměrům a motivovat žadatele k účasti ve výzvách. Stále přetrvávajícím problémem a rizikem 
byla i v roce 2021 epidemická situace. Osobní setkávání MAS nahrazovala jako v minulém roce, jinými druhy 
komunikace. Řadu aspektů, které však tato epidemie s sebou přinesla, MAS bohužel moc ovlivnit nedokáže.  
Bohužel vzhledem vyhlašování různých restrikcí a s tím související omezování různých druhů výroby apod. 
došlo u několika projektů z předchozích výzev k prodloužení doby realizace, a to především v důsledku 
zpožďování dodávek. Žadatelé také zvažují, více než kdy jindy, zda se do výzev hlásit, zda finanční 
prostředky nebudou potřebovat na jiné, často důležitější výdaje, zda budou jejich dodavatelé schopni plnit 
objednané zakázky a u drobných podnikatelů pak přibývají naopak i obavy z nedostatku zakázek či 
administrativní náročnosti celého procesu dotace.  
I přes nesnáze, které rok 2021 přinesl, se vzniklé problémy dařilo řešit, žadatelé se do výzev hlásili, neboť na 
druhou stranu je to často jediná možnost, jak daný projekt za přispění dotace zrealizovat. 
 
V roce 2021 podala MAS dvě žádosti na změnu strategie.  
V lednu podala MAS plánovanou změnu č. 4, která se týkala změny programového rámce PRV. 
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MAS nově zařadila fiche č. 7 (na článek 20) - Opatření CLLD 1.2.1: Rozvoj podmínek pro setkávání a 
volnočasové aktivity obyvatel, ve které budou moci podávat žádosti i obce. 
Finanční prostředky byly přealokovány. Z fichí, o které nebyl v první výzvě zájem, byly prostředky přesunuty 
na novou fichi č.7 a částečně i do fiche 1, která byla v první výzvě téměř vyčerpána, vzhledem k menšímu 
zájmu byla alokace u fiche 2 snížena, tak aby alokace odpovídala předběžnému zájmu žadatelů. 
V březnu provedla MAS změnu č. 5 - dle požadavku ŘO IROP, jednalo se o úpravu/aktualizaci finančního 
plánu IROP. 
Obě změny byly příslušnými nadřízenými orgány schváleny. 
 
V roce 2021 nebyla uplatněna žádná opatření pro neplnění uložených povinností. 
MAS obdržela v létě informaci od ŘO ohledně aktuálního stavu plnění ISg s upřesněním aktuálních milníků 
pro rok 2021. MAS se nadále snaží o aktivní, rychlý a efektivní přístup k vyhlašování výzev a o lepší 
komunikaci s případnými žadateli tak, aby byly naplněny stanovené milníky pro dané období. 
 
V listopadu 2021 byly podány dvě nové žádosti o členství v naší MAS. Zájem mladých lidí o členství a práci 
v MAS nás velice těší. Členství pana Jakuba Šebesty (soukromý sektor/zájmová skupina Kulturní a 
společenská činnost) a pana Jiřího Ečera (soukromý sektor/ zájmová skupina Sportovní činnost) schválila 
Rada spolku dne 03.12. 2021.  Tímto má naše MAS nyní 24 členů. 
Během roku 2021 proběhla dvakrát Valná hromada. Hlavním bodem srpnového jednání bylo schválení 
koncepční části Strategie pro nové programové období. Na prosincovém jednání byli členové informování o 
aktuálním dění v MAS, představeni noví členové a proběhla volba Výběrové komise. 
 
Nové programové období 2021-2027 
MAS v roce 2021 aktivně pokračovala v přípravě nového programové období 2021-2027. Schválení 
Standardizace pro nové programové období obdržela MAS v lednu 2021 a začala aktivně pracovat na 
přípravě nové Strategie pro období 2021-2027 resp. její koncepční části, kdy získávala 
informace z území pro stanovení rozvojových potřeb. Vzhledem k epidemiologické situaci byla většina 
setkání uskutečněna telefonickou nebo on-line formou. V červnu se pak díky zlepšené situaci podařilo 
zorganizovat i dvě setkání s občany z území MAS k projednání nové strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje. Během července byla Koncepční část Strategie pro nové programové období 2021-2027 
dopracována. Začátkem srpna byla Koncepční část Strategie schválena Valnou 
hromadou spolku, zadána do systému ISKP14+ a 16.08.2021 podána k hodnocení. ŘO neměl k předložené 
strategii žádné připomínky a Koncepční část byla dne 27.08.2021 schválena. 
 
Děkujme všem členům a orgánům MAS za vykonanou práci i trpělivost při hledání vzájemné shody při 
řešení pracovních úkolů, za podporu v nelehké době a za dodání energie do další práce. 
 
2.1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
 
MAS byly alokovány finanční prostředky pouze v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a v 
Programu rozvoje venkova (PRV). Akční plán proto obsahuje dva programové rámce. 
Po úpravách strategie měly programové rámce v roce 2021 tuto podobu: 
IROP 
Opatření CLLD 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol 
Opatření CLLD 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti 
PRV 
Opatření CLLD 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání 
Opatření CLLD 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
Opatření CLLD 1.2.1 Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity obyvatel 
 
MAS KPZ v průběhu roku 2020 vyhlásila tyto výzvy:  
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OP IROP  
 
Na jaře vyhlásila MAS tyto dvě výzvy: 
8. výzva MAS Zvyšování kvality škol IV – Vyhlášení 01.04.2021 (Ukončení příjmu žádostí 04.06.2021) 
9. výzva MAS Bezpečnost dopravy IV – Vyhlášení 01.04.2021 (Ukončení příjmu žádostí 04.06.2021) 
Finanční prostředky v jarních výzvách nebyly vyčerpány a vzhledem k tomu, že se blížil konec programového 
období a bylo třeba maximálně vyčerpat alokaci, rozhodla MAS o opětovném vyhlášení výzev na podzim 
roku 2021, neboť z konzultací se žadateli vyplynulo, že žadatelé mají připravené vhodné projekty, ale čekají 
na dokončení různých administrativních úkonů, které musí splnit před podáním žádosti.  
Na podzim 2021 tedy MAS vyhlásila tyto výzvy: 
10. výzva MAS Zvyšování kvality škol V – Vyhlášení 20.09.2021 (Ukončení příjmu žádostí 15.11.2021) 
11. výzva MAS Bezpečnost dopravy V – Vyhlášení 20.09.2021 (Ukončení příjmu žádostí 15.11.2021) 
 
Opatření CLLD 1.1.1: Zvyšování kvality mateřských a základních škol  
Dne 01.04. 2021 byla vyhlášena 8. výzva MAS Zvyšování kvality škol IV.  
Příjem žádostí byl ukončen 04.06.2021. Do výzvy se bohužel žádný žadatel nepřihlásil. Žadatelé sice 
konzultovali některé záměry, ale bohužel jejich záměry nebyly zaneseny v MAPu a tak svůj záměr podat 
projekt museli odložit do další výzvy MAS (po aktualizaci svých projektů v MAPu).  
 
Dne 29.09. 2021 byla vyhlášena 10. výzva MAS Zvyšování kvality škol V.  
Příjem žádostí byl ukončen 15.11.2021. Do výzvy se přihlásily 3 projekty – město Hostivice s projektem 
Venkovní učebny, obec Středokluky – s projektem Mobilní učebny a Husova základní škola a mateřská škola 
SMĚROVKA – s projektem Vybudování Centra Da Vinci). Koncem roku tedy probíhala kontrola formálních 
náležitostí a přijatelnosti. 
 
Opatření CLLD 2.1.1: Řešení dopravní bezpečnosti  
Dne 01.04. 2021 byla vyhlášena 9. výzva MAS Bezpečnost dopravy IV. 
Příjem žádostí byl ukončen 04.06.2021. Do výzvy se přihlásily 2 projekty – oba od obce Středokluky. Jednalo 
se o projekt Chodník a zastávka BUS v ulici Lidická JIH 1B a projekt Digitalizace a přístupnost zastávek v obci 
Středokluky. Proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelností, hodnocení projektů ve Výběrové 
komisi a výběr projektu na Radě spolku.  Oba projekty byly doporučeny k financování a předány k dalšímu 
hodnocení na CRR. Projekt Digitalizace a přístupnost prošel závěrečným hodnocením způsobilosti a získal 
právní akt a je nyní v realizaci. Druhý projekt bohužel přes závěrečné hodnocení neprošel. 
 
Dne 29.09. 2021 byla vyhlášena 11. výzva MAS Bezpečnost dopravy V.  
Příjem žádostí byl ukončen 15.11.2021. Do výzvy se přihlásilo 5 projektů, obec Středokluky opětovně podala 
projekt Chodník a zastávka BUS v ulici Lidická JIH 1B, obec Doksy projekt Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci 
Doksy u Kladna II, dva projekty obce Tuchoměřice Zvýšení bezpečnosti pro pěší. Propojovací chodníky, 
dlouhý příčný práh – větev 4, 5, 7 a větev 6 a projekt obce Braškov – Braškov-Valdek: Chodník podél sil. 
III/0063. Koncem roku tedy probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. 
 
Během roku 2021 byly úspěšně ukončeny a proplaceny první projekty z předchozích výzev z OP IROP. 
Jednalo se celkem o 8 projektů (6 projektů z oblasti Bezpečnost dopravy a 2 projekty z oblasti Zvyšování 
kvality škol) v celkové hodnotě 11 573 881,87 Kč. 
 
 OP PRV  
 
MAS ve sledovaném období vyhlásila svou 2. výzvu z programového rámce PRV. Programový rámec byl 
rozšířen o fichi č. 7.  Fiche, o které v minulé výzvě zájem nebyl, vyhlášeny nebyly a prostředky z těchto fichí 
byly přesunuty do vyhlášených fichí. 
2. Výzva PRV – byla vyhlášena 01.04.2021 a příjem žádostí byl ukončen k 01.06.2021. 
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Výzva byla vyhlášena pro následující Fiche: 
FICHE 1 - Opatření CLLD 3.1.1 POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ 
FICHE 2 - Opatření CLLD 3.1.2 ROZVOJ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 
FICHE 7 - Opatření CLLD 1.2.1 ROZVOJ PODMÍNEK PRO SETKÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL 
 
Do Výzvy se přihlásilo 7 žadatelů, dva do Fiche 1 – Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání 
(p. Horešovský s projektem Dovybavení zemědělského podniku , p. Vondráčková s projektem Modernizace 
zemědělské farmy), jeden do Fiche 2 – Rozvoj podmínek pro podnikání (p. Filikar s projektem Pořízení 
briketovacího lisu) a 4 projekty do nové Fiche 7 – Rozvoj podmínek pro setkávání a volnočasové aktivity 
obyvatel (Institut Chemin Neuf z Tuchoměřic s projektem Obnova terasových zahrad - etapa statického 
zajištění jižní terasy, město Hostivice s projektem  Kaple sv. Jana Nepomuckého - udržovací práce, obec 
Doksy s projektem Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Doksy u Kladna a obec Středokluky 
s projektem Vybavení kmenové učebny ZŠ). Žadatelé úspěšně prošly hodnocením a výběrem na MAS a 
všichni se k datu 28.08.2021 zaregistrovali na SZIF. Během podzimu pak probíhala administrativní kontrola a 
hodnocení na SZIFu, doplňování žádostí o proběhlý cenový marketing. V prosince 2021 prošel první projekt 
(obce Doksy) úspěšně kontrolou na SZIF a jejich žádost o dotaci byla schválena a žadatel tedy již má návrh 
Dohody. Ukončení administrativní u dalších projektů očekáváme zkraje roku 2022. Věříme, že i ostatní 
projekty hodnocením projdou a dojde k uzavření Dohod během prvního čtvrtletí 2022. Tím by MAS splnila 
milník stanovený v PRV pro získání alokace na přechodné období. MAS věří, že se stanovený limit podaří 
splnit a bude tedy v roce 2022 moci opět vyhlásit výzvu s již navýšenou alokací. 
 
V závěru roku 2021 došlo také k proplacení prvního projektu z OP PRV z 1. Výzvy v hodnotě 720 000,- Kč. 
Další projekt za 1 700 000,- Kč má již registrovanou Žádost o platbu a proplacení se očekává v na počátku 
roku 2022.  
 

3. Hospodaření za účetní období ke dni 31. 12. 2021  
   

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 

 









Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání , v plném rozsahu


