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                             Místní akční skupina                   
                             LAG Strakonicko 
                             občanské sdružení 
 
 
Poslání sdružení:               přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 
 
Základní směry činnosti:   realizace strategie regionu metodou LEADER 
                                            koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry a           
                                            NNO 
                                            spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 
                                            naplňování společných zájmů a jejich ochrana 
Rozloha:              483,79 km2

 

Počet obyvatel:    41 182 
Počet začleněných obcí: 57  (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS LAG Strakonicko, o.s. 
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Činnost MAS 
 

Partnerství v projektu Jihočeského kraje SROP 3.3. 
„Posílení absorpční a administrativní kapacity 

Jihočeského kraje“ 
 
Od 9. 11. 2006 do 30. 11. 2007 byla Místní akční skupina LAG Strakonicko partnerem 
Jihočeského kraje v projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského 
kraje. 
1) MAS zřídila místo územního manažera pro SO ORP Strakonice 
Místo územního manažera bylo obsazeno manažerkou MAS. Ta zajišťovala workshopy, 
semináře, přednášky, poradenství a konzultace pro obce regionu, podnikatele i NNO pro 
plánovací období EU 2007 – 2013. 
Během tohoto působení bylo proškoleno manažerem území SO ORP Strakonice 311 osob, 
celkem bylo poskytnuto 952,5 hodin konzultací, byla vydána 1 informační brožura pro 
zájemce o podávání projektů a od zájemců o projekty bylo shromážděno a zapsáno 51 
projektových námětů do elektronické databáze JčK Monit. 

 
 

 
 
 
 

 
Fotografie jsou dokumentací seminářů a přednášek. 
 
2) MAS poskytla pracovnici pro obsazení územního manažera pro SO ORP Blatná a tím se 
podílela na zajišťování seminářů, přednášek, konzultací a poradenských hodin v rámci 
projektu JčK i na území Blatenska. 
 
Spotřebované finanční prostředky byly Místní akční skupině refundovány na základě 
Smlouvy o partnerství z projektu JčK 3.3. SROP. Nejsou proto uváděny v projektu 
podporovaném příspěvkem JčK na Činnost MAS LAG Strakonicko v roce 2007 
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Zapojení MAS: 
MAS LAG Strakonicko je:     
členem Národní sítě MAS 
členem Jihočeské sítě MAS 
 
Je kontaktním bodem Národní observatoře venkova a je zapojena 
do její jihočeské sekce – Jihočeské observatoře venkova 
 
 
 
Vzdělávání:  
Semináře vlastní:  Agroturistika na venkově 
                                LEADER + 
                                Certifikace venkovských penzionů 
                                Muzejní expozice z pohledu etnografa 
                                Marketing a propagace 
                                Cestovní ruch v Pootaví 
 
Účast na vzdělávání:  ÚZPI – Vzdělávání manažerů MAS – pokračovací kursy   
                                 absolvovala manažerka 

 
Součástí kurzu byla návštěva 
bavorských agroturistických 
usedlostí s ukázkou ubytování, 
programu a přípravy různých  
turistických balíčků pro rozvoj 
venkovského cestovního ruchu. 
 
Pro srovnání jsme byli 
ubytováni na české straně 
v agroturistickém centru, jehož 
výstavba byla podpořena 
z fondů EU. 
 
 

 
Vzdělávání pro Jihočeský venkov - absolvovaly manažerka a  organizační pracovnice 
MAS se podílela i organizačně – zahájení i ukončení cyklu proběhlo na území MAS 
Zahájení cyklu proběhlo na Agrofarmě v Hoslovicích - 2006 
Ukončení cyklu proběhlo v Katovicích – 2007 - na závěr navštívili účastníci jeden    
z realizovaných projektů v rámci LEADER ČR – Muzeum řeky Otavy a voroplavby ve 
Střelských Hošticích. 
                                   Účast v e-learningovém studiu JčK 2007 –      
                                   dosud trvá – účastní se dvě pracovnice MAS 
                                   Téma: Projektový management 
 
                                   Účast v celostátním e-learningovém          
                                    vzdělávání 2007 – účastní se dvě pracovnice 
                                   Téma: Venkovská turistika 
                                              Destinační management 
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Vzdělávání pro jihočeský venkov 2007 
 
V dubnu 2006 byla schválena síť kontaktních míst Národní observatoře venkova. V každém 
kraji vzniklo jedno kontaktní místo. Výjimkou je Jihočeský kraj, který s ohledem na 
největší počet MAS má kontaktní místa dvě. Jedno v Nových Hradech a druhé ve 
Strakonicích. Novohradské kontaktní místo zajišťuje projekt Vzdělávání pro jihočeský 
venkov, na které byla získána dotace z ESF na léta 2006 – 2007.  
Slavnostně bylo toto vzdělávání zahájeno v dubnu 2006 na území MAS LAG 
Strakonicko  na Agrofarmě v Hoslovicích.  
Seznam vzdělávacích akcí v roce 2007: Nové Hrady 16. – 17. února, Srnín 16. – 17. března, 
30. – 31. března, Borotín13. – 14. dubna 2007,  27. – 28. dubna, 11. – 12. května,  Husinec 
25. – 26. května,  Katovice 22. – 23. června. 
Vzdělávání bylo zakončeno v červnu 2007 opět na území naší Místní akční skupiny a to 
v Katovicích. Lektorkou k tématu EAFRD + ROP zde byla manažerka MAS 
Strakonicko Bc. Karasová. Součástí vzdělávacího programu byla návštěva jednoho 
z projektů realizovaných naší MAS z LEADER ČR v roce 2005 – Muzea řeky Otavy a 
voroplavby a Galerie ve Střelských Hošticích.  
 

 
 
Slavnostního zakončení se zúčastnil 
náměstek hejtmana Jihočeského kraje 
MUDr. VladimírPavelka. 
 
Absolventům celého cyklu vzdělávání 
byly předány certifikáty. 
 
Partneři projektu: Jihočeská univerzita, 
SPOV Jihočeského kraje, Omega Liberec, 
ROSA o. p. s. 
 

 
 

 
Fotodokumentace z návštěvy jednoho  
z realizovaných projektů na území MAS 
LAG Strakonicko z LEADER ČR –  
Muzeum řeky Otavy a voroplavby 
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Účast na stážích a dalších vzdělávacích akcích  
 

2007 - Zahraniční stáž do provincie 
FIRENZE – Itálie  
18. – 20. května 2007 se zúčastnili dva zástupci za Místní 
akční skupinu zahraniční stáže do provincie Firenze 
v Itálii, kterou organizovala LAG Chance in Nature splu 
s Jihočeským krajem. Během ní měli možnost poznat 

potenciál 
území na 

italské straně. Po návratu představili 
projekty, do kterých je možné vstoupit. 
Velice nás zaujal již běžící projekt Cammini 
d´Europa - Via Francigena. Jedná se o 
putování poutníků poutními místy za 
dodržení podmínek dřívějších poutníků – 
pěší cesty, poutnické ubytovny, typická 
strava. Je to v podstatě realizace zážitkové 
turistiky, pro kterou máme v našem území 
velmi příznivé podmínky = řadu poutních 
míst. V rámci projektu spolupráce bychom 
měli možnost tyto hodnoty zachránit a 
zároveň i využít smysluplně k prosperitě regionu. Italští zástupci přijeli do jižních Čech, 
místopředsedkyně se zúčastnila jednání v Prachaticích (zápis z jednání má LAG Chance in 
Nature).  V roce 2008 budeme v této spolupráci pokračovat a usilovat o případnou přípravu 
mezinárodního projektu s poutnickou tématikou.  
 
25. 9. 2007 – Výběrová řízení - ÚZPI Praha 
Téma vzdě lávací  akce:Jak správně  vést  a  organizovat  výběrová ř ízení  
Seminář byl určen pracovníkům místních akčních skupin a KIS a byl zaměřen na předpisy, 
podle kterých je třeba se řídit při posuzování projektů, potřeba koordinace práce se SZIF, 
organizace hodnotícího dne, druhy kontrol:  přijatelnosti , formální správnosti, vlastní 
hodnotitelská práce – komise dle odbornosti, hodnocení projektů až k sestavení zápisu a 
hlášení pro SZIF.  
Zúčastnili se: manažerka MAS, praktikant v MAS 
Manažerka MAS pak proškolila členy výběrové komise a projektového výboru MAS 
LAG Strakonicko, o.s. 
 
5. 10. 2007 – Seminář k PRV – KIS, Regionální 
agrární komora České Budějovice 
Zúčastnily se: manažerka MAS Bc. Karasová,  místopředsedkyně MAS Helena Sosnová 
 
10. 10. – 12. 10. 2007 Kurs agroturistiky  
(Jihočeská univerzita České Budějovice)  
Téma vzdě lávací  akce:   
Venkovská turist ika a agroturist ika – management a praxe 
Území MAS Strakonicko je převážně zemědělské a zemědělská výroba se v poslední době 
snižuje. Proto je potřeba mít pro venkov připravené nové možnosti podnikání. Jedná se  o 
diverzifikaci zemědělské činnosti, např. podnikání v cestovním ruchu, která bude v letech 
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2007 - 2013 podporována prostřednictvím EAFRD. Zájem o tento druh podnikání v regionu 
MAS existuje, zájem jeví především mladší zemědělci.  

 
MAS chce podporovat venkovskou turistiku 
provozováním kanceláře destinačního 
managementu, pořádáním seminářů a školení 
pro zájmové skupiny v oboru a propagací 
agroturistických příležitostí regionu. 
 
Semináře se zúčastnily dvě pracovnice 
MAS: manažerka MAS a organizační 
manažerka. 
 

 
18. 10. 2007 – ÚZPI Praha – centrální školení 
lektorů EAFRD 
Ve spolupráci  ÚZPI,  Spolku pro obnovu venkova a Národní  s í tě  MAS 
bylo uspořádáno školení  škol i te lů  -  lektorů ,  kteř í  dále  škol i l i  venkovské 
aktivisty a zástupce veřejné správy.  
Pro Jihočeský kraj byli vybráni Spolkem pro obnovu venkova k proškolení čtyři lektoři: 
Mgr. Jarolímek (MAS Růže), Bc. Bendová (MAS Krajina srdce), Ing. Opolcer  a 
Bc. Karasová (MAS Strakonicko). Ti pak měli rozdělené území JčK a dále školili zájemce o 
čerpání evropských peněz ze všech os EAFRD. K dispozici měli materiály vydané 
Ministerstvem zemědělství – CD k EAFRD a brožury k jednotlivým opatřením. 
Tak se naše Místní akční skupina opět podílela na zvýšení absorpční kapacity 
Jihočeského kraje (rozdělení prostředků z druhého kola  EAFRD signalizovalo jasný úspěch 
žadatelů z JčK). Manažerka MAS LAG Strakonicko zajišťovala lektorskou činností oficiální 
seminář v Radomyšli (26. 10. 2007) a v Ražicích (1. 11. 2007), na požádání pak ještě 
v Blatné, Volyni, Strakonicích, Střelských Hošticích, Radošovicích a pro JHK ve 
Slavonicích. 
 
7. 11. 2007 Seminář ÚZPI Praha – ISPROFIN 
Jednalo se  o  seminář  vedený pracovníkem Ministerstva f inancí  
zaměřený na nové elektronické formuláře MFČR. 
Účastníci byli seznámeni nejprve se sestavováním státního rozpočtu, dotačními programy a 
jejich financováním a poté s instalací programu MFČR pomocí softwaru, se způsobem 
vyplňování formulářů a jejich elektronického odesílání. Formuláře tohoto typu jsou potřebné 
jako příloha ke všem dotacím ministerstev. Absolventi semináře mohou být tak nápomocni 
veřejné správě a dalším oprávněným žadatelům při jejich přípravě. 
Zúčastnila se: manažerka MAS 
 
20. 11. – 22. 11. 2007 Seminář ÚZPI  - Brejlov 
Postup při zpracovávání projektů 
Jednalo se o seminář, který ještě mohl přispět ke zkvalitnění přípravy fichí k SPL. Kromě 
toho byla probírána příprava žádostí o dotaci ze IV osy EAFRD – LEADER – tj. 
prostřednictvím Místních akčních skupin, vyúčtování a monitoring.  
Semináře se zúčastnily dvě pracovnice MAS: manažerka MAS a organizační 
manažerka. 
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Účast zástupců MAS na konferencích  
 
Mezinárodní konference a Workshop on LEADER  - Praha 14. – 16. 6. 2007  
Konferenci pořádala Evropská komise spolu s Mze ČR v Praze. Za každou MAS se 
mohl účastnit pouze jeden zástupce. Za LAG Strakonicka to byla manažerka MAS 
Bc.Karasová. 
 

 
Na konferenci byly probrány základní podmínky 
zpracování Strategického plánu LEADER 2007 – 
2013 pro české MAS. Zahraniční účastníci a 
zástupci Komise seznámili s podmínkami metody 
LEADER v různých zemích EU a praktickými 
zkušenostmi s realizací projektů. Představilo se zde 
též 10 MAS z ČR, které si vyzkoušely LEADER + 
v období 2004 – 2006. 
 
 

 
 
Národní konference LEADER – Boskovice 13. – 14. 11. 2007 
 
Národní konference se zúčastnili zástupci MAS z celé 
České republiky, zástupci Mze, SZIF, Agrární 
komory, Spolku pro obnovu venkova, Národní 
observatoře venkova a řada dalších venkovských 
aktivistů. Stěžejním programem bylo téma Jak dál 
v obnově a rozvoji venkova. Diskutovalo se o formě 
Národní sítě rozvoje venkova, o partnerství všech 
angažovaných skupin ve venkovském prostoru a také 
o programech jak národních, tak evropských, kterými 
lze finančně venkov podpořit. 
Došlo i na připomínkování podmínek jednotlivých 
opatření EAFRD osy III a IV. 
Za MAS Strakonicko se zúčastnily dvě zástupkyně. 
 
Konference LEADER v Malenicích   

                                                                       
Konference byla zaměřena na využívání 
obnovitelných zdrojů, zúčastnili se jí partneři z Itálie 
a zástupci Mze a SZIF. Za naši MAS byli vysláni 
tři zástupci. 
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Strategické plánování v roce 2007 
 
V roce 2007 dokončila MAS práce na Integrované strategii území MAS   - 
2007 – 2013 ( v roce 2006 byla zpracována analýza území za podpory  EAGGF 
z  projektu  LEADER + c) - osvojování schopností).  
 
V roce 2006 byla získána 100 % dotace ve výši 318 050 Kč. Protože projekt musel být 
předfinancován, poskytlo návratnou finanční výpomoc Město Strakonice, které je též 
zapojeno v MAS. Projekt byl úspěšně dokončen v říjnu 2006 a finanční prostředky 
k proplacení byly přiděleny v nezkrácené výši. Místní akční skupina mohla proto v únoru 
2007 půjčku splatit. Výsledkem realizace projektu byla komplexní analýza území a další 
strategické podklady, které byly využity pro přípravu strategické části ISÚ a Strategického 
plánu LEADER 2007 – 2013 (SPL). 
V roce 2007 Místní akční skupina doplatila ještě 50 000 Kč na dokončení strategické části 
ISÚ a poradenství pro SPL 2007 – 2013 
 
Veřejné projednávání strategických dokumentů 
v roce 2007 
Projednávání  strategických dokumentů  bylo zaj išťováno v centrech 
jednotl ivých svazků  obcí  pro č lenské obce svazku,  jej ich NNO a 
podnikatele .  
Svazek obcí  dolního Pootaví                Svazek obcí  Strakonicka      

 
 

 
Svazek obcí  šumavského Podlesí          Svazek obcí  středního Pootaví  
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Projektová činnost MAS v roce 2007 
 
SPL pro LEADER z EAFRD 2007 – 2013 
V roce se členové MAS podíleli na přípravě SPL, projektových fichí a žádosti o 
spolufinancováni strategie MAS ze IV. osy  EAFRD. Žádost byla spolu se SPL podána 
v prosinci 2007. Výsledek výběru MAS přijatých k podpoře realizace strategie není dosud 
znám. 
Příprava SPL a projektové žádosti včetně příloh byla hlavní projektovou 
činností MAS LAG Strakonicko, o.s. v roce 2007. 
Kromě této činnosti však MAS připravila další projekty: 
 
Projekt: Výstava Země živitelka 2007 – Projekt na propagaci jihočeského 
LEADERU na výstavě Země živitelka podala MAS v únoru 2007. Projekt nebyl podpořen – 
přesto naše MAS vytvořila takřka na koleně souhrnný materiál o jihočeských MAS a metodě 
LEADER, který byl rozdáván na výstavě a byl o něj zájem. Získali jsme jeho prostřednictvím 
nové partnery. Tiskovina však nebyla tak reprezentativní, jak jsme si představovali, neboť 
jsme neměli dostatek vlastních prostředků k zaplacení profesionální firmy. O to více nás 
mrzelo, že v letošním roce nám byl dodán Katalog MAS na Liberecku, který splňuje naši 
představu o kvalitě zpracování a byl podpořen Libereckým krajem ačkoli v tomto kraji není 
metoda LEADER tak rozšířená a praktikovaná jako v Jihočeském. 
Proto nyní pracujeme na nové verzi materiálu a budeme pro jeho tisk v atraktivnější 
podobě hledat finanční podporu. Katalog by měl být k dispozici na Zemi živitelce 2008. 
 
Projekt: Certifikace místních produktů  -  MAS podala projekt na zajištění 
certifikace místních produktů do vyhlášeného programu  MŽP v říjnu 2007. Projekt patrně 
nebyl vybrán, neboť MŽP dle dostupných informací podporovalo přednostně projekty 
z území NATURA 2000, ale konečné rozhodnutí v písemné podobě jsme dosud nedostali. 
Projekt jsme přepracovali v tomto roce a je podán do GP JčK – produkty CR, neboť tato 
aktivita CR významně podporuje. 
 
MAS připravovala pro obce  projekty do GP Jihočeského kraje, 
podnikatelské projekty do EAFRD, poskytovala poradenství pro projekty do 2. výzvy 
EAFRD pro obce a zemědělce a majitele lesů – řada byla úspěšných. 
 
MAS se připravuje na  podání žádostí o podporu projektů spolupráce jak 
národní, tak mezinárodní. 
Pro národní spolupráci máme uzavřené smlouvy s pěti místními akčními skupinami na 
podporu cestovního ruchu a na podporu ekonomiky venkova. 
Pro mezinárodní spolupráci máme dvě nosná témata: cestovní ruch (poutnická turistika, 
agroturistika a šetrný venkovský cestovní ruch)  a Místní agenda 21. 
K přípravě mezinárodního projektu nás motivovala účast na stáži do Provincie Firenze v Itálii, 
kde jsme byli seznámeni s projektem Cammini d´Europa – Via Francigena. Podobná 
aktivita se do našeho regionu s velkým počtem poutních míst hodí. 
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Přeshraniční spolupráce MAS LAG Strakonicko  
  
V roce 2006 bylo ve spolupráci MAS a Svazku obcí středního Pootaví založeno 
ImpulsCentrum, které Místní akční skupina provozuje a tím přispívá k navazování 
přeshraniční spolupráce i partnerských vztahů mezi subjekty jak v ČR, tak 
v zahraničí. 

 
Horní Rakousko 
Partneři: 
LAG Anne, Steinbach an der Steyer 
LAG Hausruck, Haag am Hausruck  
V roce 2007 pokračovala MAS ve spolupráci s LAG v Horním Rakousku (LAG Anne, LAG 
Hausruck).  

 
LAG Anne ve Steinbachu jsme navštívili na podzim roku 
2007, dojednávali jsme zde spolupráci pro mezinárodní 
projekty z osy IV EAFRD. Téma bylo: Místní agenda 21, 
propagace lokálních produktů, agroturistika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 LAG Hausruck v Horním Rakousku jsme naposledy navštívili v roce 2008. Společně jsme 

zde uctili památku spisovatele Karla Klostermanna položením 
kytice k pamětní desce na jeho rodném domě. Rok 2008 byl 
hejtmanem Jihočeského kraje 
RNDr. Janem Zahradníkem vyhlášen 
rokem Karla Klostermanna. Touto 
návštěvou jsme se připojili k jeho 
oslavě – v Haag am Hausruck se 
spisovatel narodil. Partnerům jsme 
jako dárek dovezli čerstvě pokřtěné 
pivo „Klostermann“, které bylo ke 
spisovatelovu výročí specielně 
uvařeno Měšťanským pivovarem ve 
Strakonicích. 
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Bavorsko 
Partner: 
Karl Klostermann Verein Grafenau 
Společné téma: kulturní projekty, cyklostezky, stezky K. Klostermanna 

Realizovaný projekt v partnerství 
s Karl Klostermann Verein  
– Interreg III A Bavorsko 

 
Itálie 
Rozjednaná spolupráce k projektu Cammini d´Europa – organizátor SOPRIP S.p.A., 
Emilia Romana. 
Téma turistika, zapojení poutních míst. 

 
 

 
Španělsko 
Na podzim 2007 jsme navázali a vzájemně podepsali novou partnerskou smlouvu se 
španělskou místní akční skupinou. 
Partner:ADR Comarca de Quadix – Presidenta Dňa. Belén Navarro Navarro 

 
  
Dohodli jsme se na tématu spolupráce Podpora 
rozvoje přírodního a kulturního dědictví a rozvoj 
šetrného cestovního ruchu  na území MAS – v této 
oblasti mají obě partnerské strany zkušenosti 
s realizací projektů. 
Partnerství využijeme k přípravě projektů spolupráce 
v rámci EAFRD – osa IV LEADE 
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Národní spolupráce MAS LAG Strakonicko  
1) Projekt „Značení regionálních výrobků na Prácheňsku“ 

Partnerské Místní akční skupiny: 
MAS Střední Povltaví (oblast Písecka) – předseda Pavel Hroch 
MAS Svazku obcí Blatenska (území Blatenska)– předsedkyně Vladimíra Tomanová 
MAS Vodňanská ryba (území Vodňanska) – předseda Jaroslav Němejc  
 
Tento projekt s účastí partnerů byl zpracován Místní akční skupinou LAG 
Strakonicko.Základním cílem projektu je zviditelnění regionu a zdůraznění jeho originality 
prostřednictvím certifikovaných výrobků místní produkce a zároveň zvýšení jejich 
prodejnosti udělováním regionální značky. 
Projekt bude garantovat originalitu výrobků z oblasti Prácheňska, propagace značení upozorní 
na jejich jedinečnost a tím také na zvláštní charakter našeho regionu. 
Tento projekt naplňuje jak ISÚ, tak SPL v oblasti marketingu a propagace území, 
podpora odbytu místní produkce 
 

2) Projekt „Rozvíjení podnikatelského prostředí na území MAS 
s využitím internetu“ 

Partnerské Místní akční skupiny: 
OS MAS Krajina srdce (okres Tábor) – předsedkyně Monika Břendová 
MAS Sdružení Růže ( okres  České Budějovice  )  - předseda PhDr. Stanislav Malík 
 
Během školení, seminářů i setkání MAS nám byl představen projekt MAS Krajina srdce 
„Venkovská tržnice“. Jedná se o dva způsoby podpory odbytu místní produkce a to zavedení 
Venkovské tržnice na webových stránkách www.venkovskatrznice.cz  a zároveň i 
prostřednictvím tabulí umístěných v obcích. Tento projekt nás zaujal a se zástupci MAS jsme 
se několikrát sešli a to ještě s dalším uvedeným partnerem. Tabule jsme viděli při svém 
pobytu v Borotíně na semináři Vzdělávání pro jihočeský venkov. Následně jsme vizi projektu 
společně rozvíjeli dál a dohodli se na spolupráci. Projekt máme zájem co nejdříve realizovat 
 

3) „Spolupráce destinačních managementů Místních akčních skupin za 
účelem přípravy projektů pro rozvoj šetrného cestovního ruchu a 
zvýšení návštěvnosti území zapojených MAS“ 

Partner: Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. – předseda Oldřich Petrášek 
 
Při analýze pro ISÚ vyšlo zřetelně najevo, že jednou z největších brzd rozvoje cestovního 
ruchu je nedostatečná propagace území. Proto jsme zavedli kancelář destinačního 
managementu v MAS, prostřednictvím spolupráce se svazky obcí se snažíme zajistit 
propagační materiály a vyhledávat místa, která je nutné zviditelnit. Pro realizaci těchto 
záměrů máme zájem připravovat projekty. Vzhledem k tomu, že máme společné zájmy 
v rozvoji šetrného cestovního ruchu s MAS Jihočeského kraje, dohodli jsme se na partnerství 
zatím s MAS Blanský les Netolicko, určitě chceme pro projekty tohoto typu vyhledat ještě 
dalšího partnera. Společně budeme připravovat tzv. turistické balíčky, prezentovat území 
MAS na veletrzích v Čechách i v zahraničí a připravovat investiční projekty na podporu 
cestovního ruchu na území partnerských MAS. 
 
V roce 2008 - 2009 se chceme věnovat zvýšenou měrou navázaným 
kontaktům a přípravě národních i mezinárodních projektů pro získání 
finanční podpory z osy IV EAFRD – opatření Projekty spolupráce. 
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Další činnost MAS LAG Strakonicko 
 
 
Účast MAS v projektu   
„Rekvalifikační kurz se zaměřením na získání praxe pro osoby 
do 25 let věku a absolventy vysokých škol“ 
MAS LAG Strakonicko se stala spolupracovníkem v projektu Impulsu Třebíč a vytvořila 
místo pro rekvalifikanta – vysokoškoláka. Získal praxi ve vedení MAS, zajišťování 
administrativy a průpravu k přípravě projektů. Vypracoval na tomto základě závěrečnou práci, 
za její obhajobu získal Zvláštní ocenění (jako jeden ze dvou oceněných rekvalifikantů 
z celkového počtu 29).  
Realizátorem projektu byl Impuls Třebíč, kurz byl  spolufinancován EU -  ESF. 
Rekvalifikant  nyní vypomáhá při realizaci činnosti MAS.  
 
 
Konzultační místo pro bakalářskou práci 
studentky VŠERS na téma LEADER a Agenda 21 
Manažerka MAS byla určena vedoucím katedry Evropských studií a veřejné správy VŠERS a 
zároveň vedoucím bakalářské práce jedné ze studentek VŠERS jako konzultant. 
MAS LAG Strakonicko vytvořila proto konzultační místo, kde má možnost studentka získat 
teoretické i praktické poznatky k tématu práce, kontakty pro dotazníkové šetření a účastnit se 
vzdělávacích akcí, pořádaných MAS. Jsou jí poskytovány dle potřeby konzultační hodiny pro 
vypracování bakalářské práce, která by měla být i dokladem působení metody LEADER na 
území LAG Strakonicko, o.s.  
Tím MAS přispívá ke vzdělávání a získávání mladých lidí pro práci v regionálním 
rozvoji. 
 
 
Venkovský informační systém (VIS) 

 
Naše MAS působí v regionu s velkým počtem 
malých obcí a vysokým zastoupením starších 
obyvatel, kteří často nechtějí využívat 
moderní komunikační technologie. Pro nás je 
však důležité být s obyvateli v kontaktu. 
Proto jsme připravili vlastní systém 
informování obyvatel venkova. Umístili jsme 
po dohodě se starosty obcí na veřejně 
přístupných místech označené schránky a 
závěsné kontejnery na informační materiály. 
MAS připraví informace v podobě tištěných 
letáků, do systému VIS je budou 

v jednotlivých obcích  doplňovat starostové.Taktéž budou vybírat schránku s příspěvky 
obyvatel. Touto cestou chceme též šířit zpravodaj s názvem HLAS MAS, který připravujeme 
do tisku. Zatím je systém ve zkušebním provozu. 
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Propagace území a činnosti MAS 
 
2007 – NATURA VIVA – Lysá nad Labem 
 
MAS LAG Strakonicko na výstavě NATURA VIVA 
13. ročník výstavy NATURA VIVA v Lysé nad Labem 
 

Ve dnech  23.- 27.5.2007 se uskutečnil v prostorách výstavního areálu v Lysé nad Labem  již 
13. ročník výstavy NATURA VIVA.  
Akce se těšila velkému zájmu vystavovatelů i návštěvníků. Během pěti výstavních dnů si 
zakoupilo vstupenku zhruba 23 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost shlédnout připravené 
expozice 262 vystavovatelů z 5 zemí.  Jednu z expozic, která přitahovala pozornost 
návštěvníků, připravil Ústav zemědělských a potravinářských informací ve spolupráci 
s Národním zemědělským muzeem.  Část, kterou připravili pracovníci ÚZPI, byla věnována 
činnosti Místních akčních skupin (dále jen MAS). Na většině panelů byly představeny 
konkrétní úspěšné projekty konkrétních organizací. Velká mapa ČR s vyznačenou územní 
polohou jednotlivých MAS (byla zachycena situace z poloviny roku 2006) pomohla 
návštěvníkům v orientaci, jaké konkrétní sdružení se v okolí jejich bydliště nachází a ve 
stručných bodech je informovala o metodě LEADER. K dispozici byly i rozmanité 
propagační materiály některých úspěšných MAS z různých koutů naší vlasti.   
Jmenovitě se jednalo o tato sdružení a akce: 
. MAS Kozákov o.s. (www.pojizeri.cz) 
projekt: Zlepšení příležitostí pro volný čas 
. MAS Mikroregion Buchlov (www.buchlovice.cz) 
projekt: Archeoskanzen Modrá  
. MAS LAG Strakonicko (www.strakonicko.net) 
projekt: Zalesňování původními dřevinami 
. MAS Pobeskydí – z.s.p.o. (www.pobeskydi.cz ) 
projekty: Vybavení lesního hospodářství stroji ke zpracování dřeva) 
Rekonstrukce moštárny ČZS Vyšní Lhoty 
. MAS Podještědí (www.podjestedi.cz)  
projekt: Chovatelské zařízení na chov asilních arabských koní 
. MAS Posázaví o.p.s. (www.posazavi.com) 
projekt: Nový rybník z požární nádrže v Chotýšanech 
. MAS Regionu Poodří, o.s. (www.regionpoodri.cz) 
projekt: Rekonstrukce budov kulturního a sportovního vybavení obce 
. Region Haná (www.regionhana.cz) 
projekt: Rehabilitace místního remízku v Ústíně 
 
Ze seznamu zúčastněných MAS je patrné, že Jihočeský kraj byl na výstavě 
NATURA VIVA prezentován  pouze naší Místní akční skupinou a to 
projektem „Zalesňování původními dřevinami“. 

    
  Jednalo se o projekt Ing. Zdeňka Kadlece– reg. Č. 8633/05 – 16110/3A/7118        
   Rozpočet: 1 197 000 Kč - Dotace:  504 000 Kč.     
 

   Projekt byl podpořen prostřednictvím naší MAS z LEADERu ČR  2005                             
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2007 – Vyhlášení JIHOČESKÉ VESNICE ROKU 2007  
 
Jihočeská vesnice roku 2007 - RAŽICE 
K vyhlášení  Vesnice roku v Ražicích př ipravi la naše MAS výstavní  
panely s  rekapitulací  výsledků  real izace POV v Jihočeském kraji .   
Touto prací byla naše MAS pověřena předsednictvem SPOV JčK, který dodal panely pro 
přípravu prezentace. 
Panely byly rozděleny podle jednotlivých dotačních titulů, byla zde uvedena výše finančních 
prostředků poskytnutých prostřednictvím jednotlivých DT, statistika jejich využívání malými 
obcemi a texty s jednotlivými významnými projekty byly doprovázeny fotodokumentací. Při 
vyhlášení Vesnice roku v Ražicích byla výstava úspěchů jihočeského POV součástí 
doprovodného programu. 
 
 
24. srpna 2007 – Den SPOV JčK na výstavě Země 
živitelka  

  
Pro tento den byly použity panely př ipravené naší  MAS 
-  byly převezeny z Ražic  na výstaviště  do pavi lonu 
Jihočeského kraje.  Zde byly vystaveny spolu s  dalš ími,  
které př ipravi lo  předsednictvo j ihočeského SPOV. Na 
nich byla prezentována soutěž Vesnice roku v POV.  
 

 
2007 – ZEMĚ ŽIVITELKA – České Budějovice 
 

MAS LAG Strakonicko na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 
24. – 29. 8. se MAS LAG Strakonicko spolu s dalšími MAS zúčastnila aktivně výstavy MAS 
v pavilonu F2, zajištěném MMR a Mze ČR speciálně pro tento účel. Akce byla úspěšná a o 
projekty realizované metodou LEADER byl zájem. Na výstavišti jsme kromě našich projektů 
prezentovali agroturistiku a hippoturistiky, strakonickou dudáckou tradici, tradiční řemesla 
(betlemářství, jihočeské perníky, zpracování vlny, keramickou výrobu, bylinkářství) a kvalitní 
strakonické pivo z Měšťanského pivovaru Strakonice.  
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Nejvíce se návštěvníci zajímali o ruční způsob zpracování ovčí vlny na kolovratu.  
Měli možnost si jej i vyzkoušet. Expozici místních akčních skupin navštívili během výstavy i 
zástupci obou ministerstev  – MMR i Mze a zástupci SPOV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naši expozici pak shlédli i velmi významní hosté: prezident ČR, premiér vlády ČR, 
ministr pro místní rozvoj, hejtman Jihočeského kraje a další zástupci státní a veřejné 
správy. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zástupci, členové a partneři MAS se střídali ve výstavním pavilonu po celou dobu trvání 
výstavy, poskytovali informace o metodě LEADER, jejím praktickém využití, o činnosti 
MAS LAG Strakonicko a propagovali celé území po stránce cestovního ruchu a místní 
produkce. 
Pro potřeby výstavy k propagaci jihočeského LEADERu a Místních akčních skupin v JčK 
vytvořila naše MAS informační materiál, který byl k dispozici na pultech jihočeských MAS. 
O tiskovinu byl zájem a naší MAS se po skončení výstavy ozvala řada drobných zemědělců a 
podnikatelů z regionu MAS, kteří se tímto způsobem o nás dozvěděli. Získali jsme tak nové 
partnery a realizátory projektů na základě metody LEADER. 
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LEADER ČR 2005 
Během roku 2007 zástupci MAS průběžně monitorovali běžící 
projekty realizované z LEADERu ČR 2005 v rámci kontroly 
plnění indikátorů. 
 

 
 
Závěrem této zprávy patří poděkování všem členům a pracovníkům MAS 
za jejich z velké části dobrovolnou práci a Jihočeskému kraji za finanční 
podporu činnosti jihočeských MAS, bez které bychom v roce 2007 uvedené 
aktivity nemohli zrealizovat. 
 


