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1. Úvodní slovo
Vážení členové, partneři a příznivci MAS Světovina o.p.s.,
předkládáme Vám výroční zprávu naší společnosti, která shrnuje, tak jako v minulých letech,
činnost za uplynulý rok.
Rok 2021 byl zlomovým v plnění standardů a v pohledu na platnou SCLLD a zejména pro
připravovanou novou strategii na roky 2021-2027. Vyhodnotili jsme nejprve novou územní
působnost naší MAS pro nové programové období 2021-2027. V rámci tohoto procesu jsme
navštívili všechny městské a obecní úřady v územní působnosti. Splnili jsme úkoly uložené nám
MMR ČR v rámci nové standardizace, kterou MMR dne 26.4.2021 schválilo na základě naší
žádosti. Pracovali jsme na nové strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která
byla podmíněná změnou územní působností. 15.10.2021 jsme splnili podmínky MMR ČR pro
hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti naší žádosti o podporu „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 MAS Světovina – Koncepční část“.
Novou tvář dostal v r. 2021 náš web ve spolupráci s firmou Galileo, smyslem úpravy byla jeho
větší přehlednost.
Průběžně také pokračovalo vyhlašování nových výzev a hodnocení přijatých žádostí o dotaci.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se v r. 2021 podíleli na činnosti MAS
Světovina o.p.s. a místního partnerství MAS Světovina.
Ing. Ivo Kornatovský, ředitel společnosti
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2. Základní údaje o společnosti
Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina (MAS) Světovina o.p.s. byla založena
zakládací smlouvou dne 1. srpna 2006 a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Krajským soudem v Plzni, do oddílu O, vložka 98. V době založení měla
9 členů (zakladatelů) a působila na území Mikroregionu Radnicko a Mikroregionu Zbirožsko.
Počet zakladatelů se úmrtími zakladatelů změnil na 7. V průběhu času také došlo ke změnám
názvů subjektů některých zakladatelů.
V roce 2008 se územní působnost MAS rozšířila i na Mikroregion Kralovicko a Dolní Střela.
V průběhu roků 2013 až 2015 se územní působnost MAS Světovina o.p.s. dále rozšířila na území
celkem 90 obcí s počtem obyvatel 56.436 obyvatel. V toto rozsahu se MAS také rozšířila o
dalších 13 členů převážně z neveřejného sektoru. Nově, v souladu s novou standardizací (pro
programové období 2021-2027) je na území 88 obcí s počtem 56.569 obyvatel. Žádost o
přistoupení podala v r. 2021 obec Strašice.
V souvislosti se změnou sídla společnosti z původní adresy Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
na novou adresu Na Potocích 221, 338 28 Radnice došlo dne 26.6.2017 ke změně sídla
společnosti na základě dohody zakladatelů o změně zakládací smlouvy.
Vzhledem k ukončení volebního období správní a dozorčí rady byli 10. 1. 2021 zakladateli nově
jmenováni členové správní rady a dozorčí rady pro období 2021-2024.
Aktuální počet partnerů MAS je 33.
MAS Světovina o.p.s. připravuje Strategii MAS Světovina na programové období 2021-2027.
Po zpracování Koncepční části, která byla schválena MMR ČR 15.10.2021 probíhá příprava
Programového rámce IROP a Akčního plánu OPZ+.

2.1 Identifikační údaje:
Název:
IČ:
Sídlo:
Kancelář:
web:

MAS Světovina o.p.s.
27960765
Na Potocích 221,338 28 Radnice
Nádražní 524, 338 28 Radnice
http://mas-svetovina.cz
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2.2 Zakladatelé:
Mikroregion Zbirožsko
Mikroregion Radnicko
ZO ČSOP Radnice
Sdružení Vačkářův Zbiroh
Ing. Colloredo Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh (od 15.12 2013
Colloredo Mannsfeld spol. s r. o.)
Zámek Zbiroh, s.r.o. (od 23.10.2015 Agentura NKL s.r.o.)
Václav Vonásek

2.3 Cíle:
Místní akční skupina Světovina o.p.s. je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), která
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních
programů pro svůj region, metodou LEADER.
Z principu je MAS neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem
MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.
MAS Světovina, o.p.s. je pracovní a iniciativní skupina, ustavená k vytvoření pilotní strategie na
obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu MAS, jeho všestranný rozvoj
a k uvádění této strategie do života regionu.
Společným cílem všech aktérů na základě poskytovaných obecně prospěšných služeb
a doplňkové činnosti je především:
Realizovat společnou strategii

Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu

Pečovat o zvýšení kvality a rozvoj lidských zdrojů

Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu

Propagovat obnovu venkova a získávat ji vážnost ve společnosti

Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova

Realizace partnerské metody LEADER v regionu
Pro programové období 2014 až 2020 (2023) je nosnou aktivitou MAS Světovina o.p.s. realizace
SCLLD a s tím související rozdělování finančních prostředků na projekty žadatelů z území v
jednotlivých operačních programech. MAS Světovina o.p.s. podporuje každoročně také subjekty
pracujícími s dětmi z území v rámci svého vlastního Grantového programu Drobotina.
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3. Orgány společnosti
3.1 Orgány společnosti (o.p.s.)
V roce 2021 byly orgány společnosti v následujícím složení :
Ředitel (statutární orgán) :
Ing. Ivo Kornatovský

Správní rada :
10. 1. 2021 - ustanovení pro období 2021 - 2024
RNDr. Josef Pašek
Václav Kratochvíl
Ivo Grüner
MVDr. Tomáš Soukup
Ing. Miroslav Jaroš
Ing. Hana Nováková
MVDr. Daniela Machatá
Ing. Josef Domabyl
Ladislav Krofta
Ing. Pavel Trepeš

Předseda
Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Dozorčí rada :
10. 1. 2021 - ustanovení pro období 2021 - 2024
Karel Ferschmann
František Procházka – do 31.5.2021
Dagmar Přibylová – od 9.6.2021
Lenka Zemanová – do 31.5.2021
Lenka Ryšicová – od 9.6.2021
Marcel Fryček
Jiří Vonásek

Předseda
Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

3.2 Orgány místního partnerství MAS Světovina - viz kapitola 5.2
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3.3 Organizační struktura společnosti

3.4 Lidské zdroje (o.p.s.)
V průběhu roku 2021 byla činnost společnosti zajišťována jedním zaměstnancem, jehož povinný
pracovně právní vztah je uskutečňován formou stálého pracovního poměru ve zkráceném
pracovním úvazku na pozici ředitel :
Ing. Ivo Kornatovský

4. Přehled činnosti v roce 2022
4.1 Přehled činnosti v roce 2021
Činnost MAS Světovina se v roce 2021 soustředila do následujících oblastí:
Realizace Strategie CLLD
Animace škol a školských zařízení (tzv. šablony)
Příprava nového programového období 2021-2027
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4.1.1 Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Strategie komunitně vedeného místního komunitního rozvoje Místní akční skupiny Světovina
(SCLLD) je dokumentem, který vznikal na principech metody LEADER. To znamená s cílem
dlouhodobě rozvíjet území v působnosti MAS Světovina s důrazem na udržitelnost tohoto
rozvoje a za pomoci zapojení místních aktérů, subjektů z oblasti veřejné správy, podnikatelského
i neziskového sektoru, ale i jednotlivých obyvatel žijících v území. Vzniklý dokument cílí na rozvoj
území ve všech oblastech života s důrazem na místní potřeby a možnosti. Je výsledkem
spolupráce širokého spektra dotčených subjektů v území. Ve strategické části dokument
definuje prioritní oblasti a cíle pro rozvoj daného území, které vzešly z potřeb území a jeho
jednotlivých aktérů.
SCLLD pro MAS Světovina byla schválena Plénem dne 26. 3. 2016 v Kralovicích. Informace
o postupu MAS Světovina a poslední verze Strategie jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.mas-svetovina.cz, v sekci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina
2014-2020, včetně všech výzev. Uzavřené výzvy jednotlivých OP, jejich konkrétní alokace a
přílohy vč. zápisů z výkonných orgánů MAS jsou zveřejněny na www.mas-svetovina.cz
v záložkách jednotlivých operačních programů.
Na projekty podané žadateli v rámci výzev MAS Světovina v operačních programech: PRV, IROP,
OPZ, OPŽP, OP VVV bylo k 31.12.2021 na základě rozhodnutí příslušných poskytovatelů dotací
rozděleno celkem 196.741.379 Kč:
PRV-35.488.128 Kč
IROP-74.700.000 Kč
OPZ-4.658.153 Kč
OPŽP-0 Kč
OP VVV- 81 895 098 Kč
V roce 2021 jsme v rámci operačního programu IROP vyhlásili 3 výzvy: č. 7 – Kulturní památky 3,
č. 8 – Sociální bydlení 2 a č. 9 – Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury II. V operačním
programu IROP proběhla v r. 2021 administrativní kontrola Výzvy č.6- Zkvalitnění a rozšíření
dopravní infastruktury vzhledem k tomu, že výzva byla vyhlášena 14.12.2020 s ukončením
příjmu žádostí 30.4.2021. Dále jednu výzvu v OP PRV - č. 6 zaměřenou na investice do
zemědělských podniků (Fiche č. 1) a na projekty zaměřené na Základní služby a obnovu vesnic ve
venkovských oblastech (Fiche č. 9).
Přehled vyhlášených výzev v roce 2021 :
Název výzvy MAS a
registrační číslo výzvy

Datum
vyhlášení
výzvy MAS

Datum zahájení
příjmu žádosti o
podporu

6. Výzva MAS Světovina-PRV-Fiche 1.Investice
do zemědělských podniků, Fiche 9. Základní
služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech. 15/000/00000/232/000213/V006

1.4.2021

1.4.2021 12:00

7. Výzva MAS Světovina-IROP-Kulturní památky
3. 077/06_16_073/CLLD_16_01_119

16.8.2021

3.5.2021 12:00

Finanční alokace
výzvy MAS (CZV)
14.853.500,-Kč

16.8.2021

17.9.2021

13.644.326,88 Kč

15.9. 2021 14:00

16. 10. 2021 14:00

6. 756. 849,13 Kč

10. 11. 2021 10. 11. 2021 14:00 11. 12. 2021 14:00

7. 309.000,- Kč

8. Výzva MAS Světovina-IROP-Sociální bydlení 2. 15. 9. 2021
063/06_18_107/CLLD_16_01_119
9. Výzva MAS Světovina-IROP-Zkvalitnění a
rozšíření dopravní infrastruktury II
668/06_16_038/CLLD_16_01_119

Datum ukončení
příjmu žádosti o
podporu

8

výroční zpráva 2021

MAS Světovina o.p.s.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nebyla v roce 2021 vypsána nová výzva.
Program byl ukončen. V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) také nebyla v roce
2021 vyhlášena žádná výzva. Program byl ukončen.

Po celý rok 2021 také probíhala práce v PRV na projektu v rámci Fiche č. 8. - Spolupráce
„Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“ (zkráceně Cisterciáci) ve spolupráci s KÚ
Plzeňského kraje, městem Plasy, městem Kralovice, Muzeem a Galerií severního Plzeňska a
dalšími institucemi z regionu, a v rámci ČR ve spolupráci s dalšími třemi MAS (Koordinační MAS
Rozkvět z.s., MAS Havlíčkův kraj o.p.s., MAS Buchlov z.s.) reprezentující české cisterciácké
krajiny. Dále s bavorským okresem Bamberg a dalšími partnery z Francie, Německa, Rakouska,
Polska a Slovinska zapojené do projektu (celkem 18 klášterních krajin). Cílem projektu je
vytvoření evropské sítě regionů, v nichž se doposud nacházejí krajiny významně ovlivněné
působením jednotlivých klášterů cisterciáckého řádu. Současně má tato síť ambice získat
prestižní označení Evropské dědictví (EHL – European Heritage Label).
Bohužel se práce na projektu (oficiálně zahájen 19.5.2020) z důvodů epidemické situace
přesunula především do online prostoru, pracovní schůzky se konali především v rámci
jednotlivých krajin i když ještě z počátku roku i v rámci MAS v ČR došlo k několika osobním
pracovním schůzkám. Pracovní programy se tvořily především v online prostoru bez osobního
kontaktu s žáky spolupracujících škol a s návštěvníky studijních vycházek, v našem případě do
krajiny ovlivněné působením cisterciáckého řádu z kláštera v Plasích.
V průběhu práce na projektu a zpracování podkladů na podání žádosti o EHL se uskutečnilo
několik mezinárodních online pracovních schůzek (5.3., 19.3., 1.4., 13.4., 5.5., 16.7., 25.11.).
Bohužel i všechny spolupracující české krajiny (Plasy, Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou a Velehrad)
se ze stejných důvodů scházely jen formou videokonference (5.1., 8.2., 22.3., 14.6., 2.7., 27.7.,
13.9., 7.12.) a v průběhu roku se scházela většinou v online prostoru i pracovní skupina naší
klášterní krajiny. Vyvrcholením její práce mimo zpracování materiálů pro EHL byla i veřejná
prezentace projektu Cisterciascapes 28.6. v Mariánské Týnici.
Projekt mj. zaměřil pozornost na zvýšení hodnoty zapojených regionů z hlediska turismu,
zpracoval podklady pro lokální historicko-turistické bedekry, tak návrhy mezinárodních
cestovatelských tras anebo mobilní aplikace pro vizualizaci, která umožní propojit virtuální
rozšířenou realitu se zážitkem osobní návštěvy kulturní krajiny. V našem případě se jedná o
zpracování podkladů pro trasy Waldsassen – Plasy, Plasy – Nepomuk – Vyšší Brod a Plasy –
Zbraslav – Kutná Hora – Žďár nad Sázavou. Zapojená místa, resp. významné kulturní památky se
budou ucházet o udělení označení „EHL“ (Evropské kulturní dědictví). V tomto roce byly práce
na žádosti dokončeny a žádost všech klášterních krajin byla předána do Bamberku k celkovému
schválení nezávislou mezinárodní komisí a následně předána jako celek všech krajin Evropské
komisi do Bruselu. České krajiny připravují podklady pro podání žádosti pro rok 2022 jako
společný český projekt.

Členy MAS a další zájemce pravidelně informujeme o novinkách a činnosti MAS na našich
webových stránkách (http://mas-svetovina.cz). MAS Světovina o.p.s. v rámci OP VVV-Šablony je
ve spojení s mateřskými a základními školami a pravidelně je informujeme o dotačních
možnostech.
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Uzavřené výzvy MAS Světovina k 31.12.2021:
Operační
program

PRV
PRV
PRV++
PRV
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
IROP
OPŽP+
OPŽP+
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ
OPZ

Číslo a zaměření výzvy

Výzva č. 1 – Fiche 1 až 7
Výzva č. 4 – Fiche 1 až 7
Výzva č. 5 – Fiche č. 1 a 9
Výzva č. 6 - Fiche č. 1 a 9
Výzva č. 1 – Kulturní dědictví
Výzva č. 2 – Sociální bydlení
Výzva č. 3 – Kulturní dědictví 2
Výzva č. 4 – Infrastruktura do
vzdělávání
Výzva č. 5 – Infrastruktura do
vzdělávání II.
Výzva č. 6 - Zkvalitnění a rozšíření
dopravní infrastruktury
Výzva č. 7 – Kulturní památky 3
Výzva č. 8 – Sociální bydlení 2
Výzva č. 9 – Zkvalitnění a rozšíření
dopravní infrastruktury II
Výzva č. 3 – Výsadba dřevin
Výzva č. 4 – Likvidace invazních druhů
Výzva č. 1 – Prorodinná opatření I.
Výzva č. 2 – Sociální a návazné služby
Výzva č. 3 – Podpora komunitních
center a komunitní sociální práce
Výzva č. 4 – Prorodinná opatření II.
Výzva č. 5 – Sociální a návazné služby
Výzva č. 6 – Prorodinná opatření III.

Termín vyhlášení výzvy a
ukončení příjmu žádostí

Vyhlášená
alokace (v Kč)*

13.12.2017 – 16.01.2018
04.02.2019 – 22.02.2019
13.08.2020 – 14.09.2020
01.04.2021 – 03.05.2021
01.10.2018 – 30.11.2018
18.12.2018 – 28.02.2019
01.10.2019 – 02.11.2019
05.12.2019 – 31.03.2020

24.717.500,35.700.000,24.859.750,14.853.500,21.052.630,6.842.100,3.483.534,20
15.789.470,-

01.12.2020 – 31.12.2020

4.140.104,53

14.12.2020 - 30.4.2021

29.935.679,53

16.08.2021 – 17.09.2021
15.09.2021 - 16.10.2021
10.11.2021 – 11.12.2021

13.644.326,88
6.756.849,13
7.309.000,-

02.12.2019 – 02.01.2020
02.12.2019 – 02.01.2020
28.02.2018 – 03.04.2018
26.03.2018 – 28.05.2018
17.09.2018 – 19.11.2018

300.000,2.000.000,4.000.000,5.000.000,2.610.010,-

28.02.2019 – 03.04.2019
01.07.2019 – 02.08.2019
24.04.2019 – 03.06.2019

3.160.300,2.980.000,3.160.000,-

*finanční výše alokace v IROP je stanovena podle aktuálního kurzu k EUR, proto se finanční
výše promítá až do haléřů
+

OPŽP – výzvy č. 1 a č. 2 zrušeny a nahrazeny novými výzvami č. 3 a č. 4 dle aktuálních
požadavků v území.
++
PRV – výzva č. 2 a č. 3 zrušeny a nahrazeny novou výzvou č. 4 dle aktuálních požadavků
v území.
Pro PRV vyznačilo Ministerstvo zemědělství dopisem 21.5.2021 tzv.přechodné období, kdy
získáme alokaci 13.734.800,-Kč jako navýšení původní alokace, která může být využita na
realizaci schválené strategie SCLLD pro programové období 2014-2020. Realizaci tohoto
opatření budeme provádět v r.2022, po dosažení více jak 70% zazávazkovaných projektů k datu
31.1.2022, kdy jsme povinni upravit naši SCLLD včetně finančních a indikátorových plánů. Výzvy
budou muset být pro dočerpání všech finančních prostředků naplánovány do konce r. 2023.
Do pořádání seminářů, které jsou indikovány, v průběhu roku 2021 zasáhla pandemie covid19.S
ohledem na aktuální opatření proti šíření nemoci Covid 19 neprobíhaly semináře pro žadatele
prezenční formou. Pro zájemce byly zveřejněny prezentace na webu MAS Světovina.
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4.1.2 Zpráva o plnění standardizace
V roce 2020 (žádost byla odeslána na MMR 26.10.2020) a následně v r.2021 jsme splnili úkoly
uložené nám MMR ČR v rámci nové standardizace, kterou MMR ČR dne 26.4.2021 schválilo.
Pracovali jsme na nové strategii Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která byla
podmíněná změnou územní působností. 15.10.2021 jsme splnili podmínky MMR ČR pro
hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti naší žádosti o podporu „Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 MAS Světovina – Koncepční část“.

4.1.3 Místní akční plány (MAP) a Animace škol a školských zařízení
Aktivity MAS v rámci OP VVV (výzkum, vývoj a vzdělávání) za období roku 2021
Animace škol a školských zařízení v rámci OP VVV
MAS Světovina kromě animace Strategie realizuje také animaci škol a školských zařízení v území
MAS, kdy se jedná zejména o poskytování metodické podpory při přípravě a realizaci
individuálních projektů zjednodušeného financování, tzv. projektů ŠABLON z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V území jsou činné dvě osoby animátorů, které
poskytují podporu formou individuálních konzultací v místě sídla škol, telefonickou a emailovou
podporu, připravují pro školy metodické materiály, různé návody, vzorové formuláře, jsou
představiteli dotačního a projektové řízení pro tyto školy. Celkový rozsah pracovní činnosti
těchto osob, rozsah podpory animace škol, činí v průměru 65 hodin/měsíčně za obě osoby.
V roce 2021 byly realizovány projekty ze Šablon II. (výzva č. 63) a také nově ze Šablon III. (výzva
č. 80). V rámci Šablon II. byla intenzivní animační činnost poskytována celkem 40 subjektům, na
úrovni Šablon III. poté 39 subjektům. Celkem školy a školská zařízení z území CLLD MAS
Světovina získaly na svoje aktivity v rámci jmenovaných výzev Šablon II a III. 60 488 404 Kč.
V souhrnu za OP a podporu zjednodušených projektů Šablon OP VVV (tj. včetně již ukončených
výzev Šablon I. – rok 2018) se podařilo do území CLLD animační činností získat 81 895 098 Kč.
Nejzazší termín realizace Šablon II. je 2/2022, takže v průběhu roku 2022 budou tyto projekty
vyúčtovávány a s tím bude spojená zvýšená administrativní zátěž pro pracovníky animací.
Do Šablon III. se nemohly zapojit základní umělecké školy, několik škol se rozhodlo Šablony III.
nerealizovat (např. z důvodu prodloužení realizace projektů Šablon II., omezenému okruhu
zaměření šablon apod.), ale současně se zapojily 4 nové subjekty, které dosud projekty
zjednodušeného výkaznictví nerealizovaly (konkrétně se jedná o MŠ Kralovice, ZŠ Dobříč, ZŠ
Kaznějov, MŠ Zbiroh). Žádosti o dotaci byly zpracovávány v 1. čtvrtletí roku 2021, většina
subjektů bude 1. zprávy o realizaci dokládat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Školy z území SO ORP Rokycany zapojené do animační činnosti (a do MAP II).
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název
Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace
Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace
Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace
Mateřská škola Sluníčko Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, okres Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace

Šablony II

Šablony III

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

výroční zpráva 2021
10.
11.
12.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace
Základní škola Dobřív, okres Rokycany
Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany
Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola Rokycany, Čechova 40

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

21. Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

X

X

22. Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace

X

X

23. Základní škola Veselá, okres Rokycany

X

24. Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace

X

Školy z území SO ORP Kralovice zapojené do animační činnosti (a MAP II).
Č.

Název subjektu

Šablony II

Šablony III

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
Mateřská škola Chříč, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Mateřská škola Kralovice, příspěvková organizace
Mateřská škola Manětín, příspěvková organizace
Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever
Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever
Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Nečtiny, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
Základní škola Manětín, příspěvková organizace
Základní škola Pivoňka
Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever
Základní umělecká škola Plasy

X
X
X

X
X

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Školy nezapojené do MAP II., ale využívající animační činnost
Č.

Název subjektu

Šablony II

1.

Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

X

2.

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace

X

3.

Mateřská škola Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace

Šablony III

X
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. (MAP II.)
Na území MAS Světovina jsou aktivně realizovány dva Místní akční plány rozvoje vzdělávání
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), které pokrývají
a systematicky podporují mateřské a základní školy v území SO ORP Kralovice a SO ORP
Rokycany. Nositeli těchto projektů jsou města, představitelé ORP, tj. město Rokycany a město
Kralovice.
Konkrétně se jedná o tyto projektové aktivity:
Název: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609, doba trvání: 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 (48 měsíců).
Bližší informace jsou dostupné na samostatném webu projektu MAP II
http://www.rokycany.mapplzensko.cz/. (Zapojeno 98 % škol z území ORP Rokycany).
Název: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000010446, doba trvání: 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 (48 měsíců). Bližší
informace jsou dostupné na samostatném webu projektu MAP II
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/. (Zapojeno 100 % škol z území ORP Kralovice).
MAS Světovina je do MAP II. zapojena nepřímo, tj. je součástí široké platformy MAP na základě
Memoranda o spolupráci s výše jmenovanými městy, zástupci MAS jsou členy Řídicího výboru
MAP, nepřímo se tak podílí na posílení a zkvalitnění spolupráce zřizovatelů, škol, školských
zařízení, poskytovatelů neformálního a zájmového vzdělání a dalších aktérů v oblasti vzdělávání,
pomáhá definovat problémové oblasti regionálního školství v řešeném území, navrhovat jejich
řešení a realizovat aktivity spolupráce. MAS Světovina finančně neparticipuje a není věcně
odpovědná za realizaci projektů MAP. Jedná se tedy o pasivní projekt z pohledu aktivit MAS
v rámci OP VVV.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání III. (MAP III.)
V obou územích byly v průběhu 10/2021 nositeli projektů Městem Kralovice a Městem
Rokycany připraveny navazující projekty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany
III.“ a „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., které byly předloženy do Výzvy č.
02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“, OP VVV. Oba projekty budou na dotčených
území realizovány bezprostředně po ukončení předchozích projektů „MAP II.“ (srpen 2022) a
budou pokračovat do 11/2023 – jedná se o tzv. překlenovací projekty nezbytné pro udržení
funkčních platforem v obou územích po dobu přechodného období (nový operační program OP
JAK, MAP IV.), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území. Oba
projekty „MAP III.“ tedy zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce
všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Rokycany a SO OPR Kralovice, která byla budována a
systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke
zlepšení kvality vzdělávání v celkem 59 školských subjektech (MŠ, ZŠ, ZUŠ dle RED IZO), což
představuje 97 % škol působících na daných území dle Rejstříku škol MŠMT. Cílem MAP III. je
tedy nadále kontinuálně podpořit a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k
naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího SR MAP jako
nástroje pro prioritizace investičních potřeb škol v území v návaznosti na intervence IROP 20212027.
MAS Světovina je i do projektů MAP III. zapojena pasivně, tj. jedná se zejména o spolupráci ve
formě zajištění informačního toku v návaznosti na řešení potřeb škol a přípravu Strategie CLLD
pro nové operační období 2021-2027.
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4.2 Další aktivity
Zástupci MAS Světovina se v r. 2021 zúčastnili aktivit, které přispěly k rozvoji spolupráce a k další
činnosti MAS. Přehled nejvýznamnějších uvádíme níže:
Termín a místo konání

Název akce

8.2.2021

Seminář OPZ on-line

10.2.2021

Setkání MAS PK- on line

5.1., 8.2., 22.3., 14.6., 2.7.,
27.7., 13.9., 7.12.2021

Videokonference spolupracujících českých MAS (Rozkvět, z.s.;
Havlíčkův kraj o.p.s.; Buchlov z.s.) k projektu Cisterciáci on-line

14.2.2021

Seminář komunitní energetika – on line

4.3.2021

Setkání MAS PK- on line

5.3.; 19.3., 1.4., 13.4., 5.5.,
16.7., 25.11.2021

Pracovní schůzky s mezinárodními partnery k projektu Cisterciáci
on-line

12.3.2021

Webinář Udržitelná komunitní energetika on-line

30.3.2021

Valná hromada NS MAS on-line

7.4.2021

Setkání MAS PK- on line

13.4.2021, Rokycany

Jednání Řídícího výboru k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro území SO ORP Rokycany

16.4.2021

Setkání MAS PK - on line

13.5.2021, Radnice

Jednání se zástupci PK, Ing.J.Bernard, Ing.M.Opltová

24.5.2021

Husova cesta on-line

28.5.2021

Husova cesta, jednání Plasy, pí. L. Křížková

25.5.2021, Kralovice

Jednání Řídícího výboru k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro území SO ORP Kralovice

14.6.2021

Komunitní energetika pro MAS on-line

15.6.2021, Plzeň-DEPO 2015

Konference Open Industry

17.6.2021, Kralovice

Jednání Řídícího výboru k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro území SO ORP Kralovice

24.6.2021, Rokycany

Jednání Řídícího výboru k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro území SO ORP Rokycany

29.6.2021

Seminář OPZ+ on-line

24.7.2021, Rochlov

Setkání MAS PK, zámek Rochlov

25.- 26.8.2021, Chotěšov

Venkovské fórum, Klášter Chotěšov

9.9.2021, Plzeň Primavera

Seminář IROP 2021-2027 Roadshow

16.9.2021, Horní Bělá

Jednání s Mikroregionem Dolní Střela

15.10.2021

Webinář OPZ+ on-line

10.12.2021

Seminář MAS PK on-line

27.12.2021
Webinář SC 4.1. on-line
Poznámka: Problémy s pandemickou situací Covid19 se promítly do realizace většiny akcí, které
byly konány on-line, včetně připravených akcí spojených s projektem PRV, Fiche 8-spolupráce
„Cisterscapes – Cisterciácké krajiny spojující Evropu“.
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Místní akční skupina Světovina o.p.s. vyhlásila vlastní grant s názvem Drobotina 2021. Jeho
cílem bylo podporovat drobné projekty zaměřené na děti z mateřských a základních škol nebo
organizací zaměřených na činnost s dětmi do 15ti let, a to na území obcí, které jsou partnery
MAS Světovina nebo obcí, které jsou partnery MAS Světovina prostřednictvím svých
mikroregionů. Všechny projekty měly mít minimálně některou z následujících vlastností:
pozitivní vliv na okolí, zapojit děti, prezentovat jejich práce (výtvarné, hudební apod.), rozvíjet
kulturní, sportovní či volnočasové aktivity, s kladným vlivem na životnímu prostředí atd.
Žadatelé mohli získat minim. 500 maximálně 5.000 korun. Podmínkou bylo, že využity musely
být v roce 2021. Bylo přijato a výběrovou komisí schváleno celkem 17 žádostí o podporu
v celkové výši 83.700,-Kč, bohužel jeden projekt z důvodu kovidové situace nemohl uskutečnit
připravený program a přidělená částka 5.000,- Kč byla vrácena a tedy bylo nakonec podpořeno
16 projektů v celkové výši 78.700,-Kč.

4.3 Jednání orgánů MAS Světovina o.p.s.
Orgány společnosti MAS Světovina o.p.s. tvoří:
Ředitel – statutární orgán MAS
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel – je statutární orgán MAS jmenovaný správní radou MAS. Ředitelem MAS Světovina
o.p.s. je Ing. Ivo Kornatovský.
Správní rada – je nejvyšším orgánem společnosti, která především dbá na zachování účelu, pro nějž
byla společnost založena, schvaluje rozpočet společnosti, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu.
Správní rada má aktuálně 10 členů a byla jmenována ve smyslu zákona zakladateli.

Dozorčí rada - je kontrolním orgánem o.p.s., má aktuálně 5 členů a byla jmenována ve smyslu
zákona zakladateli.
V průběhu roku se uskutečnila jednání orgánů MAS Světovina, jejichž přehled je následující:
Datum konání
Zasedání SR č. 7 22.06.2021
SR č. 8 - hlasování od 16.12. do 22.12.2021

Jednání / Místo
16:00 hod., Ekocentrum Radnice
Per rollam

4.4 Cíle o.p.s do roku 2022
V roce 2022 bude pokračovat realizace Strategie SCLLD (2014-2020/2023) vyhlašováním dalších
výzev pro území MAS Světovina o.p.s. K rozdělení je připravená výzva č.7 v částce 6.531.622,-Kč
a v přechodném období navýšená stávající alokace o 13.734.800,-Kč.
A vyhlášení vlastního grantového programu Drobotina 2022 pro organizace pečující o děti a
mládež do 15ti let věku.
Je pravděpodobné, že v r.2022 otevřou řídící orgány výzvy v novém programovém období 20212027 v OPZ+ a IROP. MAS Světovina se na tyto termíny připravuje.
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5. Místní partnerství MAS Světovina
5.1 Základní informace
Místní partnerství MAS Světovina je organizační složkou společnosti MAS Světovina o.p.s. (viz
organizační schéma výše) a bylo ustaveno jako prostředek k provedení Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Místní partnerství je bez právní subjektivity a je vytvořeno
partnery, tedy fyzickými a právnickými osobami, které mají zájem podílet se na rozvoji regionu MAS.
Ve smyslu Statutu schváleného správní radou dne 31.3.2015 a novelizovaného 23.11.2015
zřizuje MAS Světovina o.p.s. Místní partnerství se svými vlastními orgány:
Plénum – nejvyšší orgán
Programový výbor – rozhodovací orgán
Kontrolní výbor – kontrolní orgán
Výběrová komise – výběrový orgán
Zájmové skupiny
5.2 Orgány partnerství
Členové MAS jsou rozděleni do dvou sektorů: soukromého a veřejného. Soukromý sektor
zastupují podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. Veřejný sektor – obce a jejich
organizační složky a mikroregiony – nesmí přesáhnout více než 49 %. V roce 2021 pracovaly
jednotlivé orgány ve složení:
Plénum
Mikroregion Zbirožsko
Mikroregion Kralovicko
Mikroregion Dolní Střela
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Dům dětí a mládeže Kralovice
Obec Bujesily
Obec Dýšina
Obec Kyšice
Obec Němčovice
Horní Berounka z.s.
Gymnázium a SOŠ Plasy
ZO ČSOP Radnice
Sdružení Vačkářův Zbiroh z.s.
Agentura NKL s.r.o.
Kralovická zemědělská a.s.
Bílovská zemědělská a.s.
Asociace soukromého zemědělství Plzeň-sever
Marius Pedersen a.s.
Gryspek z.s.
Římskokatolická farnost Kralovice
Bike Club Kralovice
TJ Slavoj Žihle
Sbor dobrovolných hasičů Kralovice
BRM spol.s r.o.
Václav Vonásek
Miroslav Vaníček
Ing. Hana Nováková
Ladislav Krofta
16

výroční zpráva 2021

MAS Světovina o.p.s.

ing. Lukáš Janko
Zemědělské družstvo Mladotice
Školní statek Plasy - Babina
Programový výbor
Bílovská zemědělská a.s., zastoupená Ing. Lukášem Jankem
Asociace soukromého zemědělství Plzeň-sever z.s., zastoupená p. Miloslavem Vaníčkem,
od června 2021 zastoupená p. Františkem Jankem
SDH Kralovice, zastoupený p. Jiřím Sklenářem
od června 2021 zastoupený p. Milanem Kozou
Mikroregion Kralovicko, zastoupený Ing. Janou Dufkovou
Agentura NKL s.r.o., zastoupená Ing. Hanou Kočkovou
Výběrová komise
Mikroregion Dolní Střela, zastoupený Karlem Maříkem
Kralovická zemědělská a.s., zastoupená Ing. Tomášem Pokorným
BRM spol. s r.o., zastoupená Ing. Miroslavem Jarošem
Bike Club Kralovice- zastoupený RNDr. Jiřím Tišerem
Grysperk o.s., zastoupené MVDr. Tomášem Soukupem
Sdružení Vačkářův Zbiroh, zastoupené Ing. Janem Květoněm, od 20.11.2021 nahrazuje
Sdružení soukromá osoba Ing. Jan Květoň
Obec Kyšice, zastoupená Mgr. Martinou Beranovou
Kontrolní výbor
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, zastoupená Mgr. Jiřím Křížem,
od 11.2.2021, předseda od 12.4.2021
Mikroregion Kralovicko, zastoupený Františkem Procházkou, nahrazuje od 11.2.2021:
Obec Němčovice, zastoupená starostou Karlem Ferschmannem
Horní Berounka z.s., zastoupený Karlem Ferschmannem, od 11.2.2021 Jiřinou Vaškovou

Zájmové skupiny
jsou orgánem společnosti, jejichž náplní je zejména zjišťování potřeb a přání jednotlivých skupin
členů MAS, podnikatelů, neziskových organizací, obyvatel apod., spadajících do území místní
akční skupiny. Dále poskytují všem organizacím, obcím a obyvatelům zpětnou vazbu ve vztahu k
informovanosti o činnosti místní akční skupiny a plnění jejich priorit a cílů. Jednání zájmových
skupin je veřejné.
MAS Světovina má 7 zájmových skupin:
•
Místní samospráva, svazky obcí
•
Konkurenceschopný venkov
•
Zemědělství a lesnictví
•
Životní prostředí
•
Kultura, památky a cestovní ruch
•
Volnočasové aktivity
Sociální oblast, vzdělávání
•
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Územní působnost MAS Světovina tvořilo pro plánovací období 2014-2020
správní území 90 obcí

Územní působnost MAS Světovina tvoří pro plánovací období 2021-2027 správní území 88 obcí
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5.3 Jednání orgánů místního partnerství
V průběhu roku 2021 se uskutečnila následující jednání orgánů MAS Světovina:
Termín

Název a místo konání

10.1.2021

Jednání Zakladatelů – per rollam

13.1.2021

Jednání Pléna – per rollam

13.1.2021

Jednání Správní rady-per rollam

13.1.2021

Jednání Dozorčí rady- per rollam

27.1.2021

Jednání Správní rady-per rollam

9.2.2021

Jednání Programového výboru – per rollam

12.2.2021

Jednání Pléna – per rollam

19.3.2021

Jednání Programového výboru – per rollam

12.4.2021

Jednání Kontrolního výboru – per rollam

2.5.2021

Jednání Správní rady-per rollam

9.6.2021

Jednání Zakladatelů – per rollam

10.6.2021

Jednání Výběrové komice a Programového výboru, Kralovice

16.6.2021

Jednání Kontrolního výboru – per rollam

22.06.2021

Zasedání Správní rady, Ekocentrum Radnice

30.6.2021

Výběrová komise a Programový výbor, Kralovice

1.7.2021

Focus Group ke Koncepční části, Kralovice

8.7.2021

Veřejné projednání Koncepční části, Kralovice

22.7.2021

Programový výbor, Kralovice

13.8.2021

Výběrová komise, Kralovice

22.8.2021

Jednání Pléna – per rollam

6.9.2021

Programový výbor, Kralovice

15.9.2021

Výběrová komise, Kralovice

30.9.2021

Jednání Správní rady – per rollam

21.10.2021

Výběrová komise a Programový výbor, Kralovice

10.11.2021

Výběrová komise Drobotina 2021, Ekocentrum Radnice

22.11.2021

Jednání Pléna – per rollam

29.11.2021

Výběrová komise, Kralovice

8.12.2021

Programový výbor, Kralovice

22.12.2021

Správní rada – per rollam
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5.4 Lidské zdroje
Realizační tým SCLLD manažerů a administrátorů projektů CLLD, jehož úkolem je vypisovat
výzvy, sledovat hodnocení projektu, reagovat na připomínky ŘO, hodnotitelů a činit potřebná
nápravná opatření, v průběhu roku 2021 zajišťovali manažeři (v pracovně právním vztahu na
částečné úvazky):
Vedoucí zaměstnanec SCLLD - RNDr. Josef Pašek
Finanční manažer – Ing. Hana Kočková
OPZ - Libuše Braborcová
IROP a PRV – Mgr. Simona Šlajferčíková
OPŽP – Libuše Braborcová
OP VVV pro animaci škol a školských zařízení – Ing. Lenka Klabačková, Ing. Kateřina Kuklíková
Příprava nové SCLLD – Ing. Jana Hamerníková
Účetní služby byly zajišťovány externě firmou AcConT s.r.o. se sídlem v Dobříči. Audity provádí
auditorská firma DAKAN, ing. David Vičar se sídlem Plzeň-Lhota.

5.5 Hospodaření místního partnerství
Účetnictví místního partnerství je v rámci společnosti vedeno odděleně.
V účetním období měla společnost 7 pracovníků na zkrácené pracovní úvazky, roční přepočtený
počet byl 5 zaměstnanců.
Financování SCLLD je prováděno podle pravidel IROP 4.2 na základě projektu Provozní a
animační výdaje MAS Světovina o.p.s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005583), který neumožňuje
zálohové platby.

5.6. Cíle místního partnerství do r. 2022
Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se vztahuje na období 20142020 (ve skutečnosti 2017-2023) a to na území obcí s územní působností podle původní SCLLD.
Cílem pro rok 2022 je vypsání výzev tak, aby byly vyčerpány všechny alokované peníze v
plánovacím období 2014-2020. A připravit mechanismy MAS Světovina, aby bylo možné čerpat
finanční prostředky z programového období 2021-2027.
Dále budeme rozvíjet spolupráci s ostatními MAS na území Plzeňského kraje i celé ČR a
propagovat naši činnosti. Velmi důležitou činností bude nadále příprava na nové období 20212027.
Potřebné dokumenty a projekty budou projednávány na jednání Správní rady a Pléna místního
partnerství MAS.
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6. Účetní uzávěrka MAS Světovina o.p.s.

6.1. Rozvaha MAS Světovina o.p.s. ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2021 (v celých tis. Kč):
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6.2. Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč):
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6.3. Hospodaření MAS k 31.12.2021 - Zpráva auditora
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Výroční zpráva 2021 – byla schválena usnesením Správní rady
na jednání dne 23. 6. 2022
Foto: archiv MAS Světovina o.p.s.
Odpovědná osoba: Ing. Ivo Kornatovský, ředitel MAS Světovina o.p.s.
Doplnil a upravil: RNDr. Josef Pašek
Kontakt:
MAS Světovina o.p.s.
Na Potocích 221,338 28 Radnice
Tel: +420 602 44 54 55
adpro@iol.cz

V červnu 2022 vydala v elektronické a tištěné podobě Místní akční skupina Světovina o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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