
Pro region, srdcem, hlavou, zkušenostmi!



Místní akční skupina je otevřené, dobrovolné, nevládní, neziskové 
partnerství občanů a právnických osob, hájící veřejné a soukromé 
socioekonomické zájmy. Spolek vznikl v roce 2004, sídlí ve 
Varnsdorfu. Účelem spolku je zajištění udržitelného rozvoje 
regionu MAS prostřednictvím metody LEADER a komunitně 
vedeného místního rozvoje ve prospěch občanů žijících v území 
MAS.

Poskytujeme dotační poradenství, organizační pomoc ve všech 
fázích projektů a zajistíme hladký průběh projektu od jeho záměru 
až po jeho ukončení.

Kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
www.masceskysever.cz

Pro region, 
srdcem, hlavou, 

zkušenostmi!

Vysoká Lípa, M. Rak



Český sever je prosperujícím regionem, 
který na principech udržitelného 
rozvoje vytváří podmínky pro kvalitní 
život místních obyvatel, zvyšuje svou 
atraktivnost pro návštěvníky a podporuje 
partnerství, spolupráci a inovace.

MAS Český sever: 
● chrání své životní prostředí, přírodní bohatství a unikátní krajinu 

podstávkových domů.
● podporuje ekonomický rozvoj a inovace, vytváří pro něj vhodné 

podmínky, jeho nedílnou součástí je udržitelný cestovní ruch.
● pečuje o své obyvatele a poskytuje jim kvalitní vzdělání, služby 

a infrastrukturu, v centru jeho pozornosti je prosperující komunita.

Naše VIZENaše STRATEGICKÉ CÍLE

Mikulášovice celek, T. Fúsek

MAS Český sever rozdělila v období  

2016 – 2021 fi nanční zdroje na 

podporu projektů subjektům 

působícím  na území MAS v rámci 

těchto operačních programů:

● Integrovaný regionální operační program

● Program rozvoje venkova

● Operační program Zaměstnanost

● Operační program Životního prostředí 

MAS Český sever 
přinesla do regionu 
přes 220 miliónů korun 
a podpořeno bylo více 
než 250 projektů.

foto M. Baťha



Z Integrovaného regionálního operačního programu jsme podpořili celkem 36 místních projektů částkou 
více než 95 miliónů korun.

Projekty jsou zaměřeny na oblasti: Bezpečnost  dopravy – Udržitelná doprava, Zvyšování kvality vzdělávání, 
Sociální infrastruktura a bydlení  vedoucí  k sociální inkluzi.

Například:
● Výstavba a rekonstrukce chodníků: Dolní Poustevna, Horní Podluží, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov – včetně nové 

autobusové zastávky, Velký Šenov

● Přechod pro chodce: Jiříkov, Česká Kamenice

● Výstavba cyklostezky: Šluknov – Rožany

● Výstavba sociálních bytů, zázemí pro sociální rehabilitaci a samostatného bydlení: Jiříkov a Rumburk

● Modernizace odborných učeben na základních a středních odborných školách, vybudování bezbariérových přístupů: Dolní 
Podluží, Česká Kamenice, Krásná Lípa,  Rumburk, Šluknov, Varnsdorf

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPRAČNÍ PROGRAM



Z Programu rozvoje venkova jsme podpořili celkem 98 místních projektů částkou téměř 31 miliónů korun. 

Projekty jsou zaměřeny na oblasti: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů, Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů (jejich mobilizace a uvádění na trh), 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Podpora aktivit občanské společnosti – Základní služby 
a obnova vesnic ve venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Například: 

● Stavba haly pro uskladnění sena (Srbská Kamenice)

● Rekonstrukce střechy (Kunratice)

● Nákup zemědělské techniky (Šluknov, Krásná Lípa) 

● Pořízení pražírny kávy (Rumburk)

● Modernizace dílny pro zpracování dřeva (Chřibská)

● Nákup dřevoobráběcích strojů (Dolní Poustevna) 

● Pořízení technologie pro 3D modelování (Jiříkov)

● Nákup nového užitkového vozu (Varnsdorf, Jiříkov)

● Rekonstrukce rekreační chaty (Kytlice) 

● Nákup mobilního zařízení pro pořádání kulturních akcí (Dolní Poustevna)

● Pořízení vybavení pro kulturní domy (Rybniště, Svor, Mikulášovice)

● Rozšíření služeb ubytovacího zařízení – vířivka (Krásná Lípa)

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



Z Operačního programu Životního prostředí  jsme podpořili celkem 4 místní projekty částkou více než 
7 miliónů korun.

Projekty jsou zaměřeny na oblasti: Revitalizace sídelní zeleně, Výsadba dřevin, Likvidace invazivních druhů rostlin

Například: 
●  Revitalizace zeleně v intravilánu města Dolní Poustevna – ošetření 

stávající zeleně, vysázení nové zeleně, vytvoření cest a instalaci 
mobiliáře apod.

●  Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště 
 – obnova zeleně v parku

●  Revitalizace zeleně v obci Svor – ošetření stávající zeleně v obci, 
výsadba nové aleje na hřbitově

●  Revitalizace zeleně v Kamenickém Šenově – ošetření stávajících 
a výsadba nových dřevin

OPŽP – OPERAČNÍ PROGRAM 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stav před realizací



Z Operačního programu Zaměstnanost za jsme podpořili celkem 6 místních projektů částkou více než 
25 miliónů korun.

Projekty jsou zaměřeny na oblasti: Podpora sociálního podnikání, Prevencí ke zvyšování bezpečnosti, Sociální služby 

Například: 
● Město Dolní Poustevna a město Jiříkov vytvořila 2 pracovní místa pro Asistenty prevence kriminality.

● Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa zřídila poradnu, která poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci (dlužníci, oběti trestné činnosti, příslušníci etnických menšin apod.).

● Komunitní spolek CEDR poskytuje speciální služby: Terénní práce pro Šluknovsko. Posláním této služby je účinná podpora 
a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením apod.

● Firma CESAR TRADE z Varnsdorfu, která se zabývá zprostředkováním komplexního tiskového řešení, prodejem 
elektroniky a kancelářského vybavení, vytvoří 4 nová pracovní místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na ÚP 
ČR a osoby se zdravotním hendikepem.

● Sociální podnik PPikanto z Jiřetína pod Jedlovou, který se zabývá výrobou zeleninových a ovocných zavařenin a hotových 
jídel, vytvoří 4 pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.  

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST



Do projektu se zapojila všechna školská zařízení z území Varnsdorfska a Rumburska – jedná se o 49 škol. 
Na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky i děti a žáky jsme prozatím vynaložily 2,2 mil. Kč. 
Za čtyřleté období přispěje projekt k rozvoji vzdělávání celkovou částkou téměř 12 milionů korun.

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podpořením spolupráce všech aktérů 
ve vzdělávání, včetně zlepšení dlouhodobého místního plánování a kvalitního řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit 
úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb.

●  Za období 2019–2020 jsme se potkali a diskutovali se stovkami pedagogických pracovníků a dalších odborníků.

●  Uspořádali jsme 22 odborných seminářů v regionu.

●  Zaštiťujeme 5 odborných pracovních skupin. 

●  Podpořili jsme 870 pedagogických pracovníků ve vzdělávání. 

●  Pro  více než 6000 dětí a žáků jsme připravili zajímavé a zábavné vzdělávání: vědecké laborky, EDUBUS - netradiční 
mobilní polytechnická laboratoř uvnitř pojízdného autobusu, exkurze v národním parku České Švýcarsko, burzu 
škol a zaměstnání For Education & Jobs, čtenářské besedy v knihovně, zápůjčky ozobotů a blueobotů – malých 
programovatelných robotů a další.

●  75% škol se zapojilo do akcí spolupráce, podpořili jsme tak další tisíce dětí a žáků.

MAP  – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



V rámci Šablon I. a II. se podílíme na animaci 30 škol  a školských zařízení, které realizují celkem  54 projektů s celkovou výší 
dotace přes 38 milionů korun.

MAS Český sever pomohla školám dosáhnout na evropské peníze prostřednictvím projektů z tzv. ŠABLON, v rámci kterých 
poskytujeme kompletní bezplatný poradenský servis. Cílem projektů je podpořit mateřské, základní a základní umělecké 
školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů 
zjednodušeného vykazování. 

● Konkrétně se jedná o aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků z různých škol 
a zajištění personální podpory škol a školských zařízení. 

● Největší zájem v našem regionu mají školy o oblast personální podpory - školní asistent a chůva, školní psycholog.  

● V roce 2020 bylo zahájeno zpracování žádostí v rámci výzvy Šablony III., jejíž realizace bude probíhat do roku 2023.

ŠABLONY PRO ŠKOLY

y jeno zpracování



Z programu Podpora komunitního života na venkově bylo v roce 2019  podpořeno 17 projektů za více než 600 
tisíc korun.

Projekty jsou zaměřeny na oblasti: Podpora spolkové činnosti v území, Podpora drobného komunitního života v území a 
Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení v území.

Například:

● Oslavy 130. výročí rozhledny Vlčí hora

● Slavnosti obce Rybniště 

● Mezinárodní turistický pochod Severní stopou v Dolní Poustevně (43. ročník)

● Dovybavení multifunkčního sportoviště v obci Labská Stráň

● Letecko-modelářská soutěž ve Vilémově

● Předvánoční mikulášská nadílka v Doubici

● Chřibský rokový festival

● Dřevosochařské slavnosti Lipovský dřevák 

● Festival asijské hudby a kultury Eastern Tunes v Mikulášovicích

● Cyklus přednášek a filmů s ekologickou tématikou – Ekofilm v Krásné Lípě 

PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ



ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT

V našem regionu je již certifikováno více než 40 výrobců a 15 zážitků. Značení místních produktů 
je iniciativa, která slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné a kvalitní produkce v rámci určitého 
vymezeného území. 

Koordinujeme certifikaci  a marketing   značky  ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální 
produkt®. Jsme také součástí celorepublikové sítě Asociace regionálních značek, 
ve které je již zapojeno 28 regionů. 

Mezi nejznámější certifikované produkty  a zážitky patří například:
● Nůž Rybička z Mikova Mikulášovice
● Přírodní kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Hory
● Pivovary Kocour Varnsdorf, Falkenštejn z Krásné Lípy i Nomád z Děčína
● Děčínská Jeřabinka  či BBCidre z Rumburka
● Mléčné výrobky z Růžové a z Varnsdorfu
● Mýdlárna Rubens
● Dlaskův Větrník z Varnsdorfu
● Punčochové zboží Schindler z Krásné Lípy
● Nebočadská keramika, Originální autorské šperky Jiřího Herzlíka, dřevěné spony, hřebeny a příbory od Karla Kříže  
● Tour de Feminin - Mezinárodní profesionální cyklistický závod žen, Tour de Zeleňák nebo Cross Parkmaraton – 

běžecký závod
● Zámecké slavnosti ve Šluknově, Tolštejnské slavnosti, Velikonoční jízdy v Mikulášovicích nebo Lipovský dřevák
… a mnohé další
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ředitelka MAS

a manažerka OPZ
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manažer OPŽP

Martin Kučera
manažer IROP

Hanka Kracmanová
manažerka MAP a Šablony

Dana Dudková
manažerka PRV

Lenka Svobodová
koordinátorka aktivit MAP

Yveta Slanáková
fi nanční manažerka

Dana Štěfáčková
koordinátorka RZ a PR

Přehled čerpání jednotlivých programů v Kč (2014 – 2021)

IROP  Integrovaný operační program

PRV  Program rozvoje venkova

Šablony  pro školy

OPZ  Operační progran Zaměstanost

MAP  Místní akční plán rozvoje vzdálávání

OPŽP  Operační program Životního prostředí
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MAS Český sever, z. s.

Adresa: Národní 486, 407 47 Varnsdorf

Email: info@masceskysever.cz
Telefon: +420 724 778 296
Web: www.masceskysever.cz

IČ: 269 83 303
DIČ: CZ26983303

Číslo účtu: 927 391 369/0800

Sídlo: 
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

Kancelář: 
Národní 486, 407 47 Varnsdorf
(pro osobní i písemný kontakt)


