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člen  Národní sítě MAS ČR 

 
 
Všeradice, 19.8.2008                          Č.j.: MAS 0011/08/08-SPL 
 
 
 

oznamuje  široké  veřejnosti 
 
 
 
probíhající práce na  dokončení Strategického plánu Leader  pro region Karlštejnsko (SPL). 
 
Strategický plán programu Leader je zpracováván za účelem podání žádosti o podporu MAS 
Karlštejnsko, o.s. z  Evropských strukturálních fondů v období 2007 – 2013, v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR (PRV). 
 
Pro zpracování SPL  kancelář MAS Karlštejnsko, o.s.,  přijímá  v prodlouženém termínu do 
26.9.2008  podněty, návrhy a informace o připravovaných projektech, projektových záměrech a 
potřebách jednotlivých subjektů, stejně tak o názorech k rozvoji dotčeného území od těchto typů 
subjektů: 
 

a) zemědělců a zemědělských podniků a jejich sdružení 
b) fyzických nebo právnických osob podnikajících v lesnictví nebo hospodařících v lesích 

(vlastníků nebo nájemců lesů) 
c) podnikatelských subjektů všeho typu a zaměření 
d) nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

nadace) 
e) zájmových sdružení právnických osob 
f) obcí a dobrovolných svazků obcí 
g) církví 
h) jednotlivých občanů 

 

Oblastmi podpory ze strategických plánů Leader pro místní akční skupiny jsou: 

1. Investice do zemědělství (rostlinná a živočišná výroba, zemědělské a potravinářské 
produkty) 

2. Lesnictví, lesnická infrastruktura, lesnická technika 
3. Vzdělávání v zemědělství 
4. Obnovitelné zdroje energie (bioplynové stanice, výroba tepla a organizace, biopaliva) 
5. Zakládání mikropodniků (doplňková a řemeslná výroba) 
6. Podpora cestovního ruchu (turistická infrastruktura, ubytovací a stravovací zařízení, volný 
čas) 

7. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
8. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
9. Vzdělávání a informace 
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Návrhy a informace o připravovaných projektech budou zohledněny v návrhu SPL a návrh SPL 
bude veřejně projednán, za účasti široké veřejnosti. 
 
 
V při výběru místní akční skupiny MAS Karlštejnsko, o.s., k podpoře z PRV budou moci výše 
uvedené typy subjektů čerpat finanční podporu k financování svých projektů. 
 
Výše financování projektů, předkládaných MAS Karlštejnsko, o.s., prostřednictvím SPL k  
podpoře,  bude činit max. 2 mil. Kč, v jednotlivých případech. 
 
 
Více informací k Programu rozvoje venkova ČR, MAS Karlštejnsko, o.s. a o procesu zpracovávání 
Strategického plánu Leader najdete na: 
 
www.szif.cz – záložka PRV/EAFRD, OSA IV., 1.1 Místní akční skupina 
http://www.karlstejnskomas.cz – záložka Leader 2007 – 2013 
 
 
Další informace poskytuje: 
 
MAS Karlštejnsko, o.s., Všeradice 10, 267 26 Všeradice 
 
Podněty, návrhy, informace o připravovaných projektech, projektových záměrech a potřebách 
zasílejte na rovněž na e-mailovou adresu   spl.maskarlstejnsko@gmail.com   a  na kontaktní 
telefon/záznamník: +420 739 364 039. 
 
 
 

Bohumil Stibal - předseda představenstva 
 

             MAS Karlštejnsko, o.s. 


