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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:                457,76 km2 

Počet obyvatel:      41 330 
Počet začleněných obcí:  57  (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS LAG Strakonicko, o.s. 
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Zapojení MAS: 
 
MAS LAG Strakonicko, o.s. je:  
    
členem Národní sítě MAS – manažerka MAS je členkou výboru NS MAS ČR    
členem KS Národní sítě MAS -  manažerka je předsedkyní KS NS MAS ČR 
Jihočeského kraje 
Sídlo MAS je sídlem Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje   
 
 
 
MAS je kontaktním bodem Národní observatoře venkova a je zapojena do 
její jiho české sekce – Jihočeské observatoře venkova 
 
 
 
Manažerka MAS je členkou předsednictva SPOV -  krajská sekce  
 
 
 

Manažerka MAS zastupuje KS NS MAS ČR v Celostátní síti pro venkov  (CSV) 
v Jihočeském kraji 
 
 
 
 

Činnost MAS 
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Konzultační místo pro diplomové a bakalářské 
práce 
Konzultační místo, které MAS provozuje již od roku 2005, bylo i v roce 2010 využíváno. 
Byly zde konzultovány tři bakalářské práce a dvě diplomové práce studentů zejména z 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Strukturální politika EU a rozvoj 
venkova). Zaměstnanci MAS dělali pro některé studenty také oponentské posudky pro 
bakalářské a diplomové práce. 
Podklady pro různé seminární práce získávali v MAS i další studenti vysokých i středních 
škol z jižních Čech.  
Provozování konzultačního místa a umožnění praxí v MAS slouží k rozšiřování členské 
základny a pracovníků o mladé lidi. 
 

Hlas MAS  
– zpravodaj Místní akční skupiny LAG Strakonicko, o.s. 

je připravován v tištěné a elektronické podobě pro členy, partnery MAS, starosty i širokou 
veřejnost. Zpravodaj je rozesílán e-mailem členům MAS, obcím zapojeným do území MAS a 
pro ostatní zájemce je k dispozici na webových stránkách nebo v tištěné verzi v kanceláři 
MAS. Vychází jako čtvrtletník, archiv všech čísel naleznete na oficiálních stránkách MAS 
LAG Strakonicko – www.strakonicko.net 
 

         
 
 
Místní agenda 21  
V rámci Agendy 21 chceme udržovat zdravé životní 
prostředí, zdravý životní  styl a tradice v regionu MAS. 
Město Strakonice již patří mezi „Zdravá města“, 
v současnosti projednáváme s jednotlivými zástupci 
obcí zájem o možnost vytvořit „Zdravý region“ 
MA 21 je také jednou z aktivit mezinárodní spolupráce MAS s Rakouskem. Zde sbíráme při 
návštěvách zkušenosti. MAS je zapsaná v databázi  subjektů zapojených do MA 21 v ČR. 
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Vzdělávání, semináře: 
 
Semináře vlastní: 
   
Semináře k vyhlášené výzvě MAS č. 2 a 3 
Seminář pro svazky obcí 
Příprava projektů žadatelů z programu LEADER 2007 – 2013 
Individuální poradenství 
Poradenství a konzultace pro projekty přeshraniční spolupráce 
Semináře pro zájemce o regionální značku Prácheňsko 
      
 
 Konzultační místo pro projekty v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce 

I v roce 2010 pokračovala spolupráce s pracovníky Regionální rozvojové 
agentury Šumava (RRAS), kteří zajišťovali pravidelné konzultace pro přípravu 
malých projektů v rámci Evropské územní spolupráce – cíl 3 - Česká republika 
– Bavorsko a nyní již i Česká republika - Rakousko (Interreg IV) přímo 

v kanceláři MAS. Většinou se jedná o první pondělí v měsíci. MAS bude toto konzultační 
místo provozovat i v roce 2011. Spolupráce s RRAS je již potvrzena.  
                              
 
Účast na vzdělávání:  
 
Březen 
VH NS MAS ČR a doprovodný program – Mělník 
Společné školení pracovníků SZIFu a MAS – Klatovy 
 
Květen 
Konference Venkov po roce 2013 - Olomouc 
 
Srpen 
Semináře a přednášky na Zemi Živitelce 
 
Říjen 
Modlitba za domov na Řípu – doprovodné semináře 
 
Listopad 
Konference Venkov 2010 – Lázně Bělohrad 
Možnosti využití vlastních produktů, příklady dobré praxe z PRV – Hoslovice 
 
Prosinec 
Rozvoj venkovského mikroregionu v praxi - Štěkeň 
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Projekty spolupráce 
  
Zavedení regionální značky Prácheňsko 

 
Místní akční skupina LAG Strakonicko vede jako KMAS 
realizaci projektu Spolupráce místních akčních skupin na 
historickém území Prácheňska pod názvem Zavedení 
regionální značky Prácheňsko.  
 
Partneři v projektu - PMAS: MAS Svazku obcí Blatenska 
(vybrána v 32+), MAS Vodňanská ryba, MAS Střední 
Povltaví, MAS Brána Písecka (všechny tři nevybrané 
k realizaci SPL) 
Tento projekt s účastí partnerů byl zpracováván již dříve 
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. 
 
Uskutečněné akce v roce 2010 v rámci projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko 
 
V Katovicích proběhlo 21.6.2010 úvodní školení 
koordinační skupiny projektu. Pracovníci všech 
partnerských MAS se seznámili s historií Prácheňska i s 
postupem a pravidly zavádění regionální značky v 
rámci Asociace regionálních značek ČR. 
 
 
Ve dnech 24. a 25. července se Místní akční skupina 
LAG Strakonicko  zúčastnila Rumpálování  na 
strakonickém hradu. Pod názvem „Originální 
produkty Prácheňska“ prezentovala spolu 
s partnerskými MAS Svazku obcí Blatenska a Brána Písecka některé regionální výrobky. Šlo 
o první společnou akci v rámci projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“.   
 
 
Ve dnech 26. až 31. srpna se regionální značka 
Prácheňsko prezentovala na Zemi Živitelce v pavilonu 
R1, v tomto pavilonu se konala prezentace místních 
akčních skupiny z celé republiky. 
  

Ve dnech 30. září a 1. října proběhly semináře 
k projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. 
Ve snaze umožnit účast na seminářích výrobcům 
z různých částí tohoto rozsáhlého území, byla vybrána místa konání seminářů tak trochu 
napříč celým regionem. První se uskutečnil v sále restaurace malebné vesnice Vrbno na 
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Blatensku, druhý v atraktivních prostorách 
konferenčního sálu lázní ve Vráži u Písku. Že je o 
regionální značení zájem, potvrdila i vysoká účast. 
Obou seminářů se kromě zástupců ze všech 
uvedených MAS  a Asociace regionálních značek 
zúčastnilo více než 30 řemeslníků a výrobců. Podle 
vyjádření lektorů z Asociace jde o rekordní účast, se 
kterou se v jiných regionech nepotkávají. Zahájení 
procesu zavedení regionální značky prý nebývá 
jednoduché. Pokud se podíváme např. na velmi 
úspěšnou sousední značku „Šumava – originální produkt“ – i její koordinátoři se zpočátku 
potýkali s malým zájmem výrobců. Dnes, po několika letech činnosti, mají již přes 70 
certifikovaných výrobků a stále se hlásí noví zájemci.  

Spolupráci partnerských MAS nezastavila ani tuhá 
zima. Realizace projektu Zavedení regionální 
značky Prácheňsko rozvinula spolupráci i do aktivit, 
které patří do dobrovolné práce koordinátorů 
značky. Jsou nad rámec projektu, ale zároveň 
umožňují prezentovat společnou práci MAS při 
nejrůznějších příležitostech. Příjemné je zjištění, že 
pracovníci MAS nevěnují svůj volný čas takovýmto 
„kampaním“ zbytečně. Povědomost o činnosti 
místních akčních skupin roste a tím narůstají i 
možnosti další spolupráce s nejrůznějšími 
subjekty. Jednou z nich byla i prezentace činnosti MAS v Rakousku. Všech pět místních 
akčních skupin zapojených do projektu na zavedení regionální značky ve dnech 27.-28.11. 
2010 využilo možnost prezentovat MAS i možnosti projektů Spolupráce v městečku 
Gramastetten nedaleko Lince.  

Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu s partnerskými MAS z Blatenska, Písecka a 
Vodňanska zdolala řadu administrativních kroků, nezbytných pro získání regionální značky. 
Tento sled zakončila oficiální registrace na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a 
MAS LAG Strakonicko tak má konečně v ruce dokument potvrzující exkluzivní vlastnictví 
značky a možnosti jejího využití. Dalším důležitým krokem byl vstup do Asociace 
regionálních značek, který se také podařilo vyřídit a nyní již může prácheňská značka 
vstoupit do našeho regionu.  

Ukázka visačky:  
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Venkovská tržnice II 

Jedná se o projekt rozvíjení podnikatelského prostředí na území MAS 
s využitím internetu. 
Partneři v projektu: KMAS: MAS Krajina srdce, PMAS: MAS Sdružení Růže, 
MAS Jemnicko, MAS Lípa pro venkov, MAS Podlipansko, MAS LAG 
Strakonicko 

Projekt byl podán do PRV – OSA IV LEADER – realizace projektů spolupráce, 
op. IV.2.1  - v listopadu 2008 a byl schválen ke spolufinancování.  
 
Aktivity projektu Venkovská tržnice II probíhající v roce 2010. 

V rámci projektu Spolupráce Venkovská tržnice II 
byly nově spuštěny webové stránky 
www.venkovskatrznice.eu. Na těchto stránkách 
najdete plno užitečných aplikací, nachází se zde 
interaktivní katalog podnikatelů a neziskových 
organizací (lze přidávat nové subjekty, aktualizovat 
veškeré údaje, atd.), můžete vkládat vlastní inzeráty, 
můžete také vyvěsit pozvánky na akce, které 
pořádáte. Veškeré tyto služby jsou pro uživatele 
zdarma.  

Podrobnosti o projektu Venkovská tržnice II: 
V průběhu roku 2008 MAS Krajina srdce ve 
spolupráci s pěti partnerskými regiony, tzv. 

místními akčními skupinami z ČR: MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS LAG 
Strakonicko, MAS Lípa pro venkov a MAS Podlipansko připravila projekt spolupráce 
v rámci opatření IV.2.1. Programu rozvoje venkova. MAS Krajina srdce je koordinátorem 
projektu, který díky realizaci projektu Venkovská tržnice I podpořeného z národního do-
tačního Programu Leader ČR v roce 2004 vnáší do partnerského projektu své know-how.   

Realizací projektu Venkovská tržnice II vzniklo v každé 
partnerské MAS informační centrum pro podnikatele a 
neziskové organizace, které je vybavené informačním sys-
témem, jehož součástí je pro tento účel vytvořená databáze 
místních podnikatelských a neziskových subjektů. Tato 
databáze vznikla konkrétním šetřením „živých“ 
podnikatelských subjektů v terénu, které po zaškolení provedli 
místa znalí sběrači. Výstupy z internetové aplikace jsou 
v terénu zajištěny také v tištěné podobě na informačních 
tabulích, prostřednictvím kterých je zajištěno informování 
i těch obyvatel, kteří neumí nebo nemají možnost internet 
užívat. Kompletní informační systém je doplněn 
o tištěné katalogy, které byly zdarma distribuovány do většiny 
domácností.   

Systém umožňuje předávání a výměnu informací tematicky směrovaných na rozvoj akcí a na 
vznik nových i podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití či rozvoje lidských, 
sociálních a hospodářských zdrojů konkrétních venkovských území tj. území místních 
akčních skupin zapojených do projektu.   
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Projekt spolupráce - připravovaný 
 
V červnu 2011 se bude konat příjem projektů 
spolupráce – opatření IV.2.1. 
Místní akční skupina LAG Strakonicko spolu se 
svými partnery (MAS Svazku obcí Blatenska, 
MAS Vodňanská ryba, MAS Střední Povltaví, 
MAS Brána Písecka) již pomalu připravuje 
podání navazujícího projektu na projekt 
spolupráce „Zavedení regionální značky 
Prácheňsko“. Navazující projekt bude využívat 
jeho pozitivních výsledků a klade si za úkol 
ještě více přiblížit návštěvníkům historickou 
krajinu Prácheňska, posílit marketing území a 
tak cíleně podporovat rozvoj venkovského cestovního ruchu na území pěti MAS jako jednu z 
příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. Navazující projekt by se měl jmenovat 
„Prácheňsko všemi smysly“  a měl by se zabývat zejména cestovním ruchem v oblasti 
Prácheňska. 
 

 
 
Činnost MAS a propagace území v roce 2010 
 

Prezentace MAS na Rumpálování  

Ve dnech 24. a 25. července se Místní akční skupina 
LAG Strakonicko  zúčastnila Rumpálování  na 
strakonickém hradu. Pod názvem „Originální 
produkty Prácheňska“ prezentovala spolu 
s partnerskými MAS Svazku obcí Blatenska a Brána 
Písecka některé regionální výrobky. Šlo o první 
společnou akci v rámci projektu „Zavedení 
regionální značky Prácheňsko“. Spolu s regionální 
produkcí byla propagována pomocí letáků a drobných 
propagačních předmětů činnost MAS LAG 
Strakonicko – zejména úspěšně zrealizované projekty 
z opatření IV.1.2.  

Krajká řský víkend v Sedlici  

Místní akční skupina LAG Strakonicko  se spolu s Místní 
akční skupinou Svazku obcí Blatenska podílela na 
přípravě i realizaci prvního Krajká řského víkendu, který 
proběhl ve dnech 20. - 22. 8. 2010 v Sedlici. 

Sedlická krajka se svou více než 450letou tradicí patří k 
nejzajímavějším produktům regionální výroby a obě MAS 
se zapojením sedlické krajky počítají nejen v rámci 
projektu Spolupráce Zavedení regionální značky 
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Prácheňsko, ale snaží se její výrobu podpořit i jinak. Ukázkou takovéto podpory byl právě 
Krajká řský víkend připravený v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - 
Česká republika 2007 -2013. Byla tak navázána přeshraniční spolupráce, která krajce v 
Sedlici přinesla nejen zviditelnění po celém regionu, ale díky získaným kontaktům na 
zahraničního partnera jistě přispěje i k jejímu dalšímu rozvoji.  

 

Země Živitelka 2010 v Českých Budějovicích  

Ve dnech 26. až 31. srpna se Místní akční skupina 
LAG Strakonicko  prezentovala na Zemi Živitelce v 
pavilonu R1, v tomto pavilonu se konala prezentace 
místních akčních skupiny z celé republiky. Naše MAS 
zde představovala svůj Strategický plán LEADER a 
spolu se svými partnery propagovala své dva projekty 
Spolupráce - Venkovská tržnice II a Zavedení 
regionální značky Prácheňsko. Zaměstnanci MAS se 
také účastnili odborných seminářů konaných v rámci 
výstavy. 
 

 

PRESSTRIP 2010 

16. září 2010 pořádalo město Strakonice ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism presstrip Strakonice a okolí. 
Přihlášeno na něj bylo 21 cestovních kanceláří a 6 zástupců 
tisku. Odpoledne se konal v Maltézském sále v nově 
zrekonstruovaných prostorách středověkého strakonického 
hradu workshop,  kterého se za naši místní akční skupinu 
zúčastnili Bc. Jiřina Karasová a Ing. Václav Ouška. Dostali 
zde příležitost představit zrealizované projekty pro rozvoj 
cestovního ruchu na Strakonicku a projekt Spolupráce,  který 
bude podporovat místní výrobce zavedením a udělováním 
značky Prácheňsko – regionální produkt. Účastníky 
workshopu zaujala malá venkovská muzea, která se podařilo s 
přispěním MAS otevřít po rekonstrukci nevyužívaných 
prostor zámku ve Střelských Hošticích a v selsko-barokním 

statku ve Volenicích. Velkou pozornost vzbudila i regionální značka. Zástupci cestovních 
kanceláří se zajímali o konkrétní výrobky včetně regionální produkce potravin a možnost 
exkurzí k výrobcům. Bylo vidět, že tento projekt přispěje k rozvoji venkovské turistiky a 
agroturistiky na Strakonicku. Na závěr si účastníci workshopu prohlédli výstavní prostory 
zřízené v bývalém panském pivovaru (sály: U Kata a Rytířský sál), které byly nově 
zpřístupněny po rozsáhlé rekonstrukci hradu. 
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Setkání knihovníků Strakonicka 

V rámci 10. týdne knihovníků se konalo ve čtvrtek 7. 
října 2010 ve společenském sále strakonické 
Šmidingerovy knihovny setkání knihovníků Strakonicka. 
V programu akce byla zařazena také prezentace Místní 
akční skupiny Strakonicko. Manažerka MAS J. Karasová 
seznámila přítomné s dosavadními výsledky realizace 
Strategického plánu LEADER a další činností MAS. 
Současně zástupcům knihovníků nabídla členství v 
Místní akční skupině LAG Strakonicko, která je stále 
otevřená všem zájemcům o aktivní podíl na rozvoji venkova. Dále uvedla možnosti, jak získat 
pro venkovské knihovny prostředky, které povedou ke zkvalitnění nebo rozšíření služeb.  
Knihovníci si ze setkání odnesli brožuru LEADER budoucnost venkova – Jihočeský kraj, 
která se stane součástí jejich knihovního fondu. Tím bude zvýšena dostupnost informací o 
místních akčních skupinách. 
 
 

Modlitba za domov na Řípu  

28.10.2010 se MAS LAG Strakonicko  
zúčastnila jako partner projektu Motlitba za 
domov. Ten je jednak oslavou dne státnosti, ale 
také příležitostí, jak prezentovat spolupráci 
MAS a Ekumenické rady církví.  

Cílem této vzájemné spolupráce je zviditelnění 
MAS a jejich činnosti na veřejnosti (účast 
celostátních médií – ČT a Českého rozhlasu) 
s poukazem na konkrétní dopady péče o svěřené 
území, ale také představení metody LEADER 
v praxi, konkrétně na spolupráci s církevními 
obcemi. Celodenní program zahrnoval zahájení výstavy Venkov 2010 – místo pro naději a 
víru, konferenci na téma Financování venkova a spolupráce, vstupy o činnosti MAS, 
prezentaci ve stáncích s propagačními materiály, prodejem výrobků charitativních organizací 
a výrobků z regionů MAS včetně ochutnávek regionálních produktů. Vyvrcholením celého 
dne byla slavnost Motlitba za domov 2010 v evangelickém kostele v Krabčicích na téma: 
„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“, který přímým přenosem 
přenášela ČT2. 

MAS LAG Strakonicko se na realizaci projektu mimo jiné podílela prezentací projektu Živá 
náves, který v rámci konference představila místopředsedkyně MAS Helena Sosnová. Dále 
MAS prezentovala regionální produkty projektu Zavedení regionální značky Prácheňsko 
a do instalace výstavy Venkov 2010 – místo pro naději a víru přispěla fotografickým 
přehledem již dokončených oprav sakrálních staveb na svém území. 
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Seminář v Hoslovicích 

4. listopadu 2010 se uskutečnil v sále 
pohostinství farmy v Hoslovicích seminář 
„Možnosti využití vlastních produktů, příklady 
dobré praxe z PRV“ v rámci Celostátní sítě pro 
rozvoj venkova (CSPV). Námět na uspořádání 
tohoto semináře do plánu aktivit CSPV podalo 
Krajské sdružení Místních akčních skupin – 
Jihočeský kraj. Pro zajištění celého semináře 
byla vybrána Místní akční skupina LAG 
Strakonicko, o.s. Sešlo se 51 účastníků 
semináře, kteří byli nejen zaujatými posluchači, 
ale i aktivními účastníky diskuse. MAS pro 

všechny připravila tištěné prezentace k jednotlivým přednáškám a další potřebné informace. 
Velmi kvalitní přednášku na téma prodej vlastních živočišných produktů  ze dvora si přítomní 
vyslechli od MVDr. Evy Cipínové z Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj. Zajímavé 
informace přinesl vstup Ing. Jany Bačkovské z ÚZEI na téma Zahraniční zkušenosti 
s prodejem ze dvora v rámci agroturistiky. Přednáška byla velmi motivační. K dalšímu 
programu přispěla i MAS LAG Strakonicko prezentací Ivy Chládkové, manažerky projektu 
Spolupráce pěti místních akčních skupin „Zavedení regionální značky Prácheňsko“. Poslední 
lektorkou byla majitelka farmy Terezie Součková, která se podělila o vlastní zkušenosti 
s provozováním farmy a prodejem ze dvora. Na závěr byla představena činnost farmy na 
DVD. Občerstvení i oběd byly stylově připraveny z regionálních produktů. Po obědě ještě 
následovala prohlídka projektů, které farma realizovala z PRV. 
 

 

Festival Františka Spilky - k 50. výročí úmrtí tohoto slavného sbormistra  

MAS LAG Strakonicko  se organizačně i finančně 
podílela na konání další významné kulturní akce v 
regionu. Dne 23.10. 2010 v Losyho sále zámku ve 
Štěkni  proběhlo setkání několika pěveckých souborů, 
milovníků hudby, pamětníků, ale i dalších návštěvníků, 
kteří si připomněli  50. výročí úmrtí významného 
štěkeňského rodáka Františka Spilky. Pan profesor 
Spilka působil na Pražské konzervatoři, je znám jako 
dirigent, hudební skladatel, hudební teoretik i zakladatel 
hudebních spolků. V rámci několikahodinového 
programu vystoupil Pěvecký sbor jihočeských 

učitelek, Písecký pěvecký sbor SONITUS a v neposlední řadě i soubor, který pan profesor 
v roce 1908 založil – Pěvecké sdružení pražských učitelů. K slavnostní atmosféře akce 
přispěla i přítomnost příbuzných Františka Spilky, kteří svými vzpomínkami doplnili výstavu 
fotografií, písemností a filmové dokumenty o životě a díle tohoto hudebníka.  
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Prezentace MAS a regionální značky Prácheňsko v Rakousku  

Spolupráci partnerských MAS nezastavila ani tuhá 
zima. Realizace projektu Zavedení regionální 
značky Prácheňsko rozvinula spolupráci i do 
aktivit, které patří do dobrovolné práce 
koordinátorů značky. Jsou nad rámec projektu, ale 
zároveň umožňují prezentovat společnou práci 
MAS při nejrůznějších příležitostech. Stále totiž 
platí, že o práci místních akčních skupin, dokonce i 
o jejich samotné existenci je třeba veřejnost 
informovat.  Příjemné je zjištění, že pracovníci 
MAS nevěnují svůj volný čas takovýmto 
„kampaním“ zbytečně. Povědomost o činnosti místních akčních skupin roste a tím narůstají i 
možnosti další spolupráce s nejrůznějšími subjekty. Jednou z nich byla i prezentace činnosti 
MAS v Rakousku. Všech pět místních akčních skupin zapojených do projektu na zavedení 
regionální značky ve dnech 27.-28.11. 2010 využilo možnost prezentovat MAS i možnosti 
projektů Spolupráce v městečku Gramastetten nedaleko Lince. 

 

Konference ve Štěkni  

V sobotu 4. prosince proběhla Konference Svazku obcí středního Pootaví (SOSP) pod 
názvem „Rozvoj venkovského mikroregionu v praxi“ za velké účasti zástupců obcí svazku 
i veřejnosti. Organizací byla pověřena MAS LAG Strakonicko, o.s. Celá akce se konala 
v krásných zámeckých prostorách řádu Congregatio Jesu ve Štěkni. Konference byla 
zaměřena na jedné straně na rekapitulaci desetileté činnosti SOSP a na straně druhé měla 
motivační charakter pro další činnost svazku. Po prezentaci činnosti svazku vyslechli 
přítomní přednášku Heleny Sosnové, předsedkyně sousedního Svazku obcí Dolního Pootaví 
(SODP) a zároveň místopředsedkyně MAS LAG 
Strakonicko. Představila projekt Živá náves 
zpracovaný pro celé území SODP a jeho výsledky. 
Poté se podělila o všechny zkušenosti, které během 
realizace tohoto velkého projektu, podpořeného 
z PRV ČR, získala. Zájem vzbudila i velmi pěkně 
zpracovaná prezentace projektu Zavedení regionální 
značky Prácheňsko, který se realizuje jako projekt 
Spolupráce pěti MAS s podporou PRV ČR. Iva 
Chládková, manažerka projektu, jejím 
prostřednictvím navázala další kontakty a požádala 
místní aktivisty o spolupráci při postupné realizaci projektu. Součástí konference byla 
přednáška Univ.-Prof. Dr. Helmuta Röneckla z Lince, která měla mimořádně pozitivní 
ohlas. S kulturní tradicí regionu nás poté seznámila Mgr. Marie Krej čová. Své vystoupení 
provázela praktickými živými ukázkami z hudebního pokladu Strakonicka a speciálně 
přiblížila adventní období, ve kterém byla konference uspořádána. V této oblasti nabídla další 
spolupráci. Na závěr byla účastníkům konference umožněna prohlídka zámku včetně Pamětní 
síně Karla Klostermanna. Tady představil kronikář František Sáček zájemcům osobnost 
Karla Klostermanna a jeho spojení se zámkem ve Štěkni včetně projektu Klostermannův 
odkaz Evropě, který byl finančně podpořen již z předvstupního Evropského fondu PHARE – 
Fond malých projektů. 
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Další činnosti MAS LAG Strakonicko v roce 2010: 
 

• MAS dokončovala přípravu projektů, vyúčtování realizovaných akcí, 

účastnila se přípravy valných hromad svazků obcí  

• příprava žádosti do vyhlášených programů pro členské obce 

• příprava POV projektů pro všechny svazky a některé obce  

• aktualizace strategických dokumenty DSO ve svém území 

• pomoc s vyúčtováním realizovaných projektů obcí i svazků obcí 

• Junior LEADER 

• podpora cestovního ruchu 

 
 
 
 
 
 
Projekt Vybavení informačních bodů SMOOS pokračoval i v roce 2010 
 
Nositelem projektu byl Svazek měst a obcí okresu Strakonice. Projekt je pokračováním 
projektu Značení turistických cílů okresu Strakonice (zřízení informačních míst s mapou). 
Podporou cestovního ruchu má MAS ve svém ISÚ a proto se zapojila do zajištění realizace 
projektu. 
Turistická místa byla vybavena bloky lavic a stolu se zastřešením, případně bez něj – podle 
přání členské obce. Projekt bude pokračovat i v roce 2011. 
MAS připravila projekt a podílela se při jeho organizaci, realizaci i administrativě. 
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Hodnocení místních akčních skupin 

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 

intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin 

podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 

2007-2013. V červenci a srpnu se uskutečnily návštěvy krajských hodnotících komisí  u 

jednotlivých místních akčních skupin (dále jen MAS) a 10.8.2010 proběhlo společné  

závěrečné jednání všech třinácti hodnotících komisí. Návazně Ministerstvo zemědělství 

posoudilo výsledky návštěv u MAS spolu s dalšími kriterii hodnocení – administrativní 

chybovostí jednotlivých MAS, naplňováním finančního plánu a spoluprací při hodnocení 

(zejména včasností předání podkladů k hodnocení).  Na základě těchto ukazatelů pak MZe 

zařadilo MAS do následujících  kategorií – A (nejlépe hodnocené MAS), B, C, D (nejníže 

hodnocené MAS). Místní akční skupina LAG Strakonicko byla zařazena do skupiny A – 

nejlépe hodnocené MAS 
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V roce 2010 vyhlásila MAS LAG Strakonicko 2 výzvy 

 
• 2. výzva – březen 2010 
• 3. výzva – červenec 2010 

 

2 . výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 

 

Svoji druhou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 29. 3. 2010, 

příjem projektů byl ukončen 30. 4. 2010. Poté proběhla administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti. Na konci června byly všechny projekty předány na SZIF v Českých 

Budějovicích. 

 

 Předmětem druhé výzvy bylo následujících 5 Fichí: 

• Fiche č. 1 Moderní hospodaření – budoucnost venkova 

• Fiche č. 2 Udržme si lesy 

• Fiche č. 5 Nové firmy – nové příležitosti 

• Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná 

• Fiche č. 9 Venkov – místo pro život 

 

K administraci bylo zaregistrováno 22 projektů, z nichž 12 bylo z Fiche č. 9, 6 z Fiche č. 8, 2 

z Fiche č. 1 a po jednom z Fichí č. 2 a 5.  

Zaregistrované projekty dle jednotlivých  Fichí

2
1

1

6
12

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 5 Fiche 8 Fiche 9

 

 



 18

Celkové náklady všech 22 projektů zaregistrovaných v rámci druhé výzvy MAS činily 

20 379 626 Kč. Suma požadované dotace činila 14 683 107 Kč. Plánovaná alokace na druhou 

výzvy byla přibližně 8 milionů Kč, což dělá téměř dvojnásobek celkové alokace na tuto 

výzvu.  

Mezi žadateli převládaly obce a jejich svazky (14 žadatelů), poté neziskové organizace (4 

žadatelé) a podnikatelé (4 žadatelé). Tuto situaci ilustruje následující graf: 

Struktura žadatel ů - 2. výzva
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Celková suma požadované dotace činila 14 694 373 Kč. K realizaci bylo nakonec 

Programovým výborem a Výběrovou komisí MAS vybráno 11 projektů, jejichž suma 

požadované dotace činila 8 450 884 Kč. Po administrativní kontrole na SZIFu v Českých 

Budějovicích  došlo k určité korekci u jednoho projektu, MAS tak ve své druhé výzvě rozdělí 

7 909 840 Kč.  

V následujícím grafu je znázorněna finanční alokace na druhou výzvu rozdělena dle 

jednotlivých Fichí. 

Alokace na jednotlivé Fiche

7% 2%

0%

21%

70%

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 5 Fiche 8 Fiche 9
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Nejvíce finančních prostředků bylo alokováno na Fichi číslo 9 (konkrétně 5 556 789 Kč, což 

činí 70 % veškeré alokace na druhou výzvu), přesto bylo v této Fichi uspokojeno nejméně 

žadatelů (5 z 12, což činí 41,7 %).  

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů z 2. výzvy MAS: 

Podané x vybrané projekty
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Přehled projektů vybraných k realizaci v rámci druhé výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.:  
 

 

Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná 
dotace 

1 Náhoří s.r.o. Volné ustájení koní 249 296 

1 Josef Sluka 
Manipulační sestava a bezzámrazové 
napáječky pro chov skotu 

277 957 

2 Dolejš s.r.o. 
Optimalizace lesního hospodaření – Dolejš 
s.r.o. 

170 000 

8 Obec Cehnice 
Obec bezpečnější-instalace obecního 
rozhlasu, parkové a terénní úpravy 
v Cehnicích a Dunovicích 

418 815 

8 Městys Čestice 
Bezdrátový rozhlas – nový způsob 
komunikace pro Městys Čestice 

567 315 

8 Město Strakonice – Virt Odpočinková zóna Virt 
669 668 

9 Oblastní charita Strakonice  
Výstavba skladů a keramické dílny v domě 
klidného stáří v Sousedovicích 

1 216 530 

9 Obec Volenice Výstavba víceúčelového hřiště v Tažovicích 
971 757 

9 Obec Kalenice Komunitní a vzdělávací centrum Kalenice 1 746 254 

9 
Česká provincie 
Congregatio Jesu  

Zkvalitnění péče o seniorky řádu 
Congregatio Jesu ve Štěkni 

1 237 500 

9 Obec Řepice Zázemí pro sportovní aktivity 
384 748 
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3 . výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 

 
Svoji třetí výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 20. 7. 2010, 

příjem projektů byl ukončen 10. 9. 2010. Poté proběhla administrativní kontrola a kontrola 

přijatelnosti. Na konci října byly všechny projekty předány na SZIF v Českých Budějovicích. 

 

Celková alokace na třetí výzvu byla pouze 2 903 433 Kč (dočerpání alokace MAS na rok 

2010), proto byly v této výzvě vyhlášeny jen tři Fiche: 

• Fiche č. 2 Udržme si lesy    (číslo opatření v PRV I.1.2.1.) 

• Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná   (číslo opatření v PRV III.2.1.1.) 

• Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek  (číslo opatření v PRV III.2.2.) 

 

K administraci bylo zaregistrováno celkem 12 projektů, konkrétně z každé Fiche po čtyřech 

projektech (viz následující graf). 

Zaregistrované projekty dle jednotlivých  Fichí

4

4

4

Fiche 2 Fiche 8 Fiche 10

 

 

Celkové náklady všech 12 projektů zaregistrovaných v rámci třetí výzvy MAS činily 

7 508 284 Kč. Suma požadované dotace činila 4 856 240 Kč. Plánovaná alokace na třetí 

výzvu byla 2 903 433 Kč, což znamená přesah ve výši 1 952 807 Kč. 

Struktura žadatelů byla v této výzvě zatím nejrovnoměrnější, obce a jejich svazky poprvé 

netvořily nadpoloviční většinu všech žadatelů. Mezi žadateli opět převládaly obce (6 

žadatelů), z neziskového a podnikatelského sektoru se přihlásilo po třech žadatelích.  

V procentuálním vyjádření mají obce padesátiprocentní zastoupení mezi žadateli, neziskové 

organizace a podnikatelé mají shodně pětadvacetiprocentní zastoupení mezi žadateli. Tuto 

situaci znázorňují následující graf. 
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Struktura žadatel ů vyjád řena v procentech
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Celková finanční alokace na třetí výzvu MAS činila 2 903 433 Kč. K realizaci bylo 

nakonec Programovým výborem a Výběrovou komisí vybráno k realizaci 8 projektů - alokace 

na 8 plně podpořených projektů činí 2 802 791 Kč, zbývajících 100 642 Kč je alokováno na 

první náhradní projekt. 

 
V následujícím grafu je znázorněna finanční alokace na třetí výzvu rozdělena dle jednotlivých 

Fichí. 

Alokace na jednotlivé Fiche
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Nejvíce finančních prostředků bylo alokováno na Fichi číslo 10 (konkrétně 1 642 113 Kč, což 

činí 57 % veškeré alokace na třetí výzvu), v této Fichi byly plně podpořeny všechny projekty, 

které úspěšně prošly administrativní kontrolou. 
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V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů ze třetí výzvy 

MAS: 
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Do MAS bylo podáno dvanáct projektů. Jeden projekt byl vyřazen po administrativní 

kontrole. Výběrová komise a Programový výbor rozhodly, že v této výzvě bude plně 

podpořeno 8 projektů.  

 

Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 
MAS k realizaci v rámci třetí výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Vladislav Uhlík nakonec nepodepsal Dohodu o dotaci s RO SZIF, proto je 
realizováno ze 3. výzvy MAS jen 7 projektů. 

Fiche Žadatel Název projektu 
Celkové 
náklady Dotace 

2 Josef Sluka 
Pořízení mulčovacího stroje 
–Josef Sluka 

240 000 100 000 

2 Vladislav Uhlík 
Nákup vybavení pro 
hospodaření v lese 

66 000 24 750 

2 Obec Němčice 
Konkurenceschopné 
hospodaření v lesích obce 
Němčice 

59 280 25 000 

8 Obec Drážov 
Zavedení bezdrátového 
veřejného rozhlasu Drážov 

406 112 307 584 

8 Obec Čejetice 
Stavební obnova místní 
komunikace v obci Čejetice 

932 793 703 344 

10 
Krušlovský 
včelín, o.s. 

Rekonstrukce 
Krumlovského včelína 

292 449 263 204 

10 
Římskokatolická 
farnost Štěkeň 

Rekonstrukce kostela sv. 
Máří Magdaleny v Řepici 

812 000 730 800 

10 Městys Čestice 
Obnova nemovité kulturní 
památky – poustevna na 
Kalvárii v Česticích 

864 146 648 109 
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Hospodaření MAS LAG Strakonicko, o.s. 
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Závěrem 

 
Činnost MAS v roce 2010 v oblasti ISÚ byla podpořena z příspěvku Jihočeského kraje 

Místním akčním skupinám, z příspěvků na činnost MAS od obcí zapojených do území MAS a 

vlastními prostředky MAS z hlavní i vedlejší činnosti.  

 

V oblasti realizace SPL je MAS podpořena z Opatření IV.1.1  PRV. 

 

Velkou pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla opět dobrovolná práce všech členů 

MAS a externích spolupracovníků -  aktivistů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez nároku na 

odměnu, proto mohla MAS v rozvoji regionu dále uplatňovat metodu LEADER nad rámec 

SPL. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


