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Úvod 

Projekty spolupráce byly v rozvoji venkova novinkou, kterou s sebou přinesla 

metoda LEADER. Místo pro realizaci projektů spolupráce v Programu rozvoje 

venkova na období 2007 – 2013 v ose IV. Leader vymezilo NAŘÍZENÍ RADY (ES) 

Č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) následovně: 

„Iniciativa Leader po třech programových obdobích dospěla na úroveň, která 

venkovským oblastem umožňuje uplatňovat přístup Leader v širším měřítku v rámci 

hlavního programování rozvoje venkova. Je tedy třeba stanovit použití základních 

zásad přístupu Leader i pro programy, kterými se tvoří zvláštní osa, a vymezit místní 

akční skupiny a opatření, která mají být podporována, včetně schopnosti partnerství, 

provádění místních strategií, spolupráce, vytváření sítí a získávání dovedností.“  

Na základě toho bylo v Programu rozvoje venkova pod kódem opatření 421 

uplatněno opatření: IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. 

Vlastní realizace projektů spolupráce vycházela z faktu, že „spolupráce umožňuje 

významně posílit efektivnost osy Leader zaměřením na využití příkladů nejlepší 

praxe, inovace a přenos znalostí. Tyto možnosti byly ověřeny a potvrzeny 

v národním Programu LEADER ČR na prvních příkladech. Potřebou ve vztahu k ose 

LEADER je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení 

ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova 

spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.“ Bylo 

stanoveno, že podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na 

národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi 

místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. 

Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních 

postupů a přenosu znalostí. 
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1 Proces přípravy metodiky  

1.1 Dohoda o spolupráci 

Pět místních akčních skupin se dohodlo na spolupráci k realizaci projektu 

zaměřeného na přípravu jednoho z nabízených témat ke zpracování metodik. Zvolily 

si společné téma „přidaná hodnota projektů spolupráce“. 

1.2 Zadání 

Skupina spolupracujících MAS podle vybraného tématu zpracuje společně 

doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení 

a doporučení, včetně případových studií), a to s využitím zkušeností získaných 

 v období 2007 – 2013. 

Pro vybrané téma „přidaná hodnota projektů spolupráce“ je úkolem zpracovat 

metodiku, ze které vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro stanovení přidané hodnoty 

spolupráce. 

1.3 Koordinační skupina  

Pro realizaci tohoto projektu spolupráce byla vytvořena koordinační skupina 

(dále KS) ze zástupců uvedených spolupracujících MAS: 

 MAS Strakonicko,  z.s. (KMAS) 

 MAS Vodňanská ryba,  z.s. (PMAS 1) 

 MAS Česká Kanada o.p.s. (PMAS 2) 

 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. (PMAS 3) 

 Místní akční skupina Pošumaví,  z.s. (PMAS 4) 

1.4 Harmonogram spolupráce   

Na pracovní schůzce k projektu v srpnu 2014 došlo k dohodě o zahájení prací 

na projektu jednotlivými MAS a rozdělení úkolů a byl připraven předběžný finanční 

plán. Na první koordinační schůzce byl vytvořen harmonogram prací a setkávání. 

Kromě termínů schůzek  KS byly naplánovány workshopy a místa jejich konání: 

 Workshop na území MAS Pomalší – 15. 5. 2015 

 Workshop na území MAS Pošumaví – 27. 5. 2015 

 Závěrečný workshop na území MAS Strakonicko – 11. 6. 2015 
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                       Diagram procesu tvorby metodiky 

 

 

 

1.5 Cíl a význam metodiky 

Projekty spolupráce místních akčních skupin jsou zakotveny rovněž 

v PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020, kde pod kódem 

19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin bude rovněž 

pro realizaci projektů spolupráce podporována vlastní realizace projektů spolupráce 

mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné 

MAS vč. zajištění jejich řízení. Budou podporovány jak projekty založené na 

spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi 

územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. 

Z toho důvodu se domníváme, že bude užitečné zevšeobecnit naše praktické 

zkušenosti do metodiky pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce tak, aby to 

ulehčovalo tvorbu a realizaci příštích projektů spolupráce. 
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1.6 Definice cílové skupiny  

Cílové skupiny, které by mohly využívat v novém programovacím období EU 

tuto metodiku, jsou následující: 

 MAS připravující projekty spolupráce 

 Koneční beneficienti v projektech spolupráce 

 SZIF 

 Řídící orgány OP 

 

1.7 Definice potřeb cílové skupiny 

Základními potřebami pro cílovou skupinu této metodiky jsou především: 

 jednotná metodika pravidel přípravy a hodnocení PS 

 vyjádření přidané hodnoty pomocí ukazatelů  

 zpětná vazba k ověřování a vyhodnocování cílů a výstupů PS 

 

1.8 Metodika práce  

Koordinační skupina stanovila ke splnění úkolu metodologický postup, jehož 

základem je využití zkušeností z minulého projektového období EU pro stanovení 

předpokladů pro nové projektové období. Byl proveden statistický průzkum všech 

projektů realizovaných ve vybraném území. Poté jejich rozbor a identifikace přidané 

hodnoty. Kromě toho byly podrobně zpracovány projekty spolupráce MAS 

účastnících se projektu (viz. PŘÍLOHY). 

 

1.9 Vymezení zkoumaného území 

Místní akční skupiny zapojené do projektu zodpovědně zvažovaly, na jak 

velkém území provést vzorový průzkum projektů spolupráce za období 2007 – 2013. 

S ohledem na to, že základním systematickým a závazným nástrojem pro statistické 

účely Evropské unie jsou územní jednotky NUTS ("La Nomenclature des Unités 

Territoriales Statistigues”), skupina spolupracujících MAS, které sídlí na území 

Jihočeského a Plzeňského kraje, zvolila k vymezení zkoumaného území NUTS II 

Jihozápad. Ten zahrnuje území právě těchto dvou krajů.  
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Výběr území byl proveden s vědomím, že MAS jsou zde schopny se svými 

místními znalostmi provést reprezentativní a fundovaný průzkum uskutečněných 

projektů spolupráce v uplynulém programovacím období EU včetně vyhledání jejich 

přidané hodnoty.  

1.10 Charakteristika zkoumaného území 

Spolupracující MAS sídlí na území Jihočeského a Plzeňského kraje, proto si 

k průzkumu vybraly území NUTS II Jihozápad, který oba tyto kraje zahrnuje 

(v následující mapce označeno CZ03). 

Mapka č. 1- členění ČR do územních jednotek NUTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území regionu NUTS II Jihozápad se nachází 1 124 obcí: 

 623 v Jihočeském kraji  

 501 v Plzeňském kraji 

Rozloha regionu je 17 638 km2. 

Počet obyvatel je 1 176 000 tis.  

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cznuts2_03.png#/media/File:Cznuts2_03.png 

Region  NUTS II Jihozápad má nejnižší hustotu osídlení ze všech regionů ČR, 

tj. 67 obyv./km2, přičemž Jihočeský kraj má vůbec nejnižší hustotu osídlení v rámci 

ČR (63 obyv./ km2). 

Základní rysy sídelní struktury obou krajů, které region tvoří, jsou shodné. Jihočeský 

i Plzeňský kraj se vyznačují velkým počtem malých obcí. Obcí do 500 obyvatel je 

většina, obce do 2000 obyvatel tvoří více než 90 % obcí v Plzeňském kraji a dokonce 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cznuts2_03.png#/media/File:Cznuts2_03.png
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více než 95 % obcí Jihočeského kraje. V obou krajích žije v těchto obcích méně než 

1/3 obyvatel z uváděného počtu obyvatel. Takto vymezené venkovské oblasti 

pokrývají téměř 80 % rozlohy obou krajů. 

LEADER regiony v území NUTS II Jihozápad zaujímají plochu 16 315 km². Jedná 

se o území 1063 obcí, kde žije celkem 830 157 obyvatel. 

Zdroj: vlastní průzkum a webové stránky  

http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Jihoz%C3%A1pad 

http://www.spov-jck.cz/navrh-situacni-analyzy-rop-za-nuts-ii-jihozapad/d-20655 

 

1.11 Charakteristika spolupracujících MAS 

 

1.11.1  MAS Strakonicko, z.s. 

 

Charakteristika (KMAS): MAS Strakonicko, z.s. 

Název: Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s. do 15. 4. 2015 

Název:  MAS Strakonicko,  z. s. od 16. 4. 2015 

Sídlo: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Právní forma: občanské sdružení do 31. 12. 2013 

                        zapsaný spolek od 1. 1. 2014 

Registrace:  U Krajského soudu v Českých Budějovicích vedená pod spisovou 

značkou L 3869 

IČ: 26660121, DIČ: CZ26660121  

Místní akční skupina MAS Strakonicko vznikla v roce 2004 jako logické 

vyústění dlouhodobé spolupráce čtyř dobrovolných svazků obcí: Svazku obcí 

středního Pootaví, Svazku obcí Dolního Pootaví, Svazku obcí Strakonicka a Svazku 

obcí šumavského Podlesí, neziskových organizací a podnikatelů.  Z původních 17 –ti 

zakládajících členů se MAS v průběhu činnosti rozrostla na současných 40 členů. 

MAS Strakonicko se rozkládá na území ORP Strakonice v Jihočeském kraji, oblast 

NUTS II Jihozápad. Území MAS zaujímá velmi strategické místo na rozhraní dvou 

krajů – Jihočeského a Plzeňského v rámci jednoho NUTS II. Výhodná je i blízká 

hranice s Bavorskem a nedaleká hranice s Rakouskem, která umožňuje mezinárodní 

spolupráci jak v ose IV EAFRD, tak v Cíli 3 – Evropská územní spolupráce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS_Jihoz%C3%A1pad
http://www.spov-jck.cz/navrh-situacni-analyzy-rop-za-nuts-ii-jihozapad/d-20655
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Územím vedou spojovací komunikace a železnice, které regiony mezi sebou 

propojují. Dále leží území v povodí řek Otavy a Volyňky, které jsou jednotícím 

prvkem regionu prokázaným již v historii (obchodní stezky, rýžování zlata, 

voroplavba). Do jižní části regionu zasahuje rozsáhlé území Šumavského podhůří, 

které je zváno Podlesím a jeho vrcholy dosahují výšek od 500 m n. m. do zhruba 870 

m n. m. V krajině kolem Otavy se vyskytují jehličnaté i smíšené lesy, v šumavském 

Podlesí jsou nejčastější smrkové monokultury.. Zásadním spojovacím prvkem pro 

celé území je město Strakonice, známé svojí stále živou dudáckou tradicí, která 

ovlivnila celý region MAS. Do Strakonic z celého území MAS směřují komunikace, 

protože je centrem zaměstnanosti, vzdělání, kultury, obchodu a služeb a do jeho 

kompetence obce s rozšířenou působností všechny obce v území spadají. Jednotícím 

prvkem venkovské části je především poloha a charakter území, který předurčuje 

region k různým způsobům zemědělského hospodaření a využití pro šetrnou 

turistiku. 

Rozloha území působnosti je 457,76 km², počet obyvatel žijících na tomto 

území k 1. 1. 2015 je 40320, tvoří jej 55 obcí a 2 města (Strakonice a Volyně), což je 

celkem 128 sídel. 47 obcí má pod 500 obyvatel, nejmenší obec má 28 obyvatel. 

V letech 2004 – 2006 byla MAS zapojena v LEADERu ČR, poté 

uskutečňovala v období 2007 – 2013 svůj Strategický plán LEADER a realizovala 

 několik projektů spolupráce v rámci osy IV LEADER, opatření IV. 2. 1. PRV ČR 

jak národních tak mezinárodního a nyní je hlavním úkolem MAS tvorba a realizace 

strategií rozvoje území ve své působnosti pomocí metody LEADER prostřednictvím 

CLLD a další aktivity, které podporují rozvoj venkova. Hlavními třemi prioritami 

činnosti MAS jsou: podpora plnohodnotného života na venkově, podpora rozvoje 

zemědělství a lesnictví a podpora podnikání na venkově.   

Vedle toho se MAS zapojila i do projektů mimo PRV a organizovala 

a účastnila se akcí na podporu rozvoje svého regionu v oblasti společenské, kulturní, 

sociální a sportovní a na poli místní ekonomiky. Současně se snažila a snaží 

propagovat své území a jeho možnosti na různých národních i mezinárodních akcích 

a navazovat mezinárodní kontakty převážně v Rakousku, Bavorsku a na Slovensku. 

 



8 

 

1.11.2  MAS Vodňanská ryba, z.s. 

 

Charakteristika (PMAS 1): MAS Vodňanská ryba, z.s. 

Název: Vodňanská ryba, o.s.  do 23. 11. 2014 

Název: MAS Vodňanská ryba, z.s. od 24. 11. 2014 

Sídlo: nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany do 23. 11. 2014 

Sídlo: nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany od 24. 11. 2014 

Právní forma: Občanské sdružení do 23. 11. 2014, Zapsaný spolek od 24. 11. 2014. 

Registrace: U Krajského soudu v Českých Budějovicích vedená pod značkou L 3902 

IČ: 26663996, DIČ: CZ26663996 

Místní akční skupina Vodňanská ryba vznikla jako občanské sdružení 

v květnu roku 2004 na základě iniciativy obcí, podnikatelských subjektů a nestátních 

neziskových organizací ze strakonického a píseckého okresu. V jejím zájmovém 

území leží dva mikroregiony: Dobrovolný svazek obcí Blanicko-Otavského regionu 

a Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou. 

MAS Vodňanská ryba má rozlohu 469,81 km2 a počet obyvatel žijících na 

tomto území k 31. 12. 2013 je 22 057 v 35 obcích, což je celkem 110 sídel. 

Hustota zalidnění je nižší než hustota celého Jihočeského kraje, přičemž tento 

kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky vůbec. Je to 

způsobeno mnohem vyšším podílem malých obcí, které jsou po ekonomické stránce 

poměrně slabé a obtížně zajišťují uspokojování potřeb svých obyvatel. Z 35 obcí je 

28 obcí do 500 obyvatel (80 %) 

Výrazně vyšší počet malých obcí je nejen projevem dezintegrace obcí, ale 

i procesem urbanizace a úbytkem obyvatel přirozenou měnou.  

Města Vodňany, Protivín a Bavorov jsou dominantními centry a žije zde 

60,75 % všech obyvatel z území MAS Vodňanská ryba (13 382 obyvatel z celkového 

počtu 22 029 k 31. 12. 2013). Výše uvedená města plní ve značné míře pracovní 

a obslužnou funkci pro okolní obce.  

Venkovské oblasti tvoří většinu sledovaného území. Roztříštěná sídelní 

struktura v těchto oblastech s sebou nese vysoké náklady při budování infrastruktury 

a při údržbě silniční sítě. Rovněž udržení standardní úrovně dopravní obslužnosti 

a občanské vybavenosti je nákladné. Dochází proto k vysidlování venkova a ke 

stárnutí obyvatelstva. Proti trendu zhoršování podmínek pro život na venkově 
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částečně působí zdravé životní prostředí MAS Vodňanská ryba, zachování kulturního 

a architektonického dědictví, obnova spolkového života v obcích a udržování 

lidových zvyků a tradic.  

Na území MAS Vodňanská ryba se od jejího založení v roce 2004 do roku 

2005 podařilo metodou LEADER podpořit 3 investiční akce z programu LEADER 

ČR a to ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Pro období 2007 – 2013 

nebyla MAS vybrána k realizaci SPL a musela se proto potýkat s řadou finančních 

problémů. I přesto významně podpořila rozvoj svého území pomocí projektů 

spolupráce, ve kterých byla nejen partnerskou, ale i koordinační místní akční 

skupinou. Zaměřila se dokonce i mezinárodní projekty Spolupráce.  

V současnosti považuje za svůj hlavní úkol přípravu a realizaci strategie 

CLLD na období 2014 – 2020. 

    

1.11.3  MAS Česká Kanada, o.p.s. 

 

Charakteristika (PMAS 2): Česká Kanada, o.p.s. 

Název: Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. do 13. 4. 2015 

Název: MAS Česká Kanada o.p.s. od 14. 4. 2015 

Sídlo: Masarykovo nám. 168/II 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost od 24. 8. 2012.  

Registrace: U Krajského soudu v Českých Budějovicích vedená pod značkou O 233. 

IČ: 28158717 

MAS Česká Kanada byla založena jako obecně prospěšná společnost 

19. 7. 2012 v Jindřichově Hradci a do Rejstříku obecně prospěšných společností byla 

zapsána 24. 8. 2012. MAS má rozlohu 932,08 km2 a počet obyvatel žijících na tomto 

území k 31. 12. 2014 je více než 53.000. Průměrnou hustotou osídlení se řadí tento 

region mezi nejřidčeji zalidněné oblasti v České republice. 

Z celkového počtu 54 obcí, které spadají do regionu MAS Česká Kanada, je 

35 do 500 obyvatel. Největším městem území MAS je Jindřichův Hradec s počtem 

obyvatel 21 553, dále pak Dačice s 7 568 obyvateli, Nová Bystřice s 3 247 obyvateli 

a Studená, kde žije 2361 obyvatel. 
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MAS Česká Kanada o.p.s. byla založena v době, kdy byly SPL 2007 – 2013 

již dokončovány.  Za svou krátkou dobu působnosti se aktivně zapojila do projektu 

spolupráce nazvaného „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“. Tento projekt byl 

zrealizován v rámci osy IV., opatření IV.2.1. – realizace projektů mezinárodní 

spolupráce. V současnosti se věnuje přípravě Strategie CLLD na období 2014 –2020, 

ze které by mohla významněji přispívat ke zkvalitňování života na svém území. Mezi 

své priority řadí oblast podpory zaměřenou na zajištění občanského vybavení 

a služeb v obcích, zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, 

zájmových a sportovních organizací a spolků, církví a organizací, které přispívají 

k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Podporované 

oblasti: sociální a kulturní infrastruktura, péče o děti, vzdělávání, zdraví, sport, 

volnočasové aktivity, vybavenost pro veřejnou správu, budovy hasičských zbrojnic, 

zázemí v souvislosti s církevními aktivitami. Tato oblast je doprovázena oblastmi 

podpory zaměřenými na zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování tradic, 

upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, posilování uplatňování principů 

Leader a místní rozvojové strategie prostřednictvím měkkých akcí a dále vytváření 

studií a programů obnovy, využití a regenerace.  

 

1.11.4  MAS Pomalší, o.p.s. 

 

Charakteristika (PMAS 3): MAS Pomalší, o.p.s. 

Název: Místní akční skupina Pomalší o.p.s.  

Sídlo: Družstevní 596, 382 32 Velešín  

Právní forma: obecně prospěšná společnost, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 

119.  

IČ: 260 98 296   

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je neziskovou organizací, založenou 13. prosince 

2005 s cílem pomoci v rozvoji aktivit obyvatel, obcí, neziskových organizací 

a podnikatelských subjektů na svém území. Členskou základnu tvoří 23 členů.   

          Území MAS Pomalší se nachází na katastrálním území 27 obcí sdružených ve 

Svazku měst a obcí regionu Pomalší, Dobrovolném svazku obcí Poluška a obce 
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Dolní Třebonín. Převážná část území MAS leží v povodí řeky Malše. Celková 

rozloha území MAS Pomalší je 333,86 km² s 23 292 obyvateli. Průměrná hodnota 

osídlení území je 69 obyv./km2. Přibližně polovina obyvatel (47%) žije ve dvou 

městech - Kaplice a Velešín, druhá polovina pak v 24 obcích a 1 městysi. Co se 

velikosti obcí týče, tak 16 obcí (59%) jsou malé obce do 500 obyvatel, 9 (33%) obcí 

jsou obce a městys s 500 – 2000 obyvateli. Zbytek tvoří 2 města (8%) nad 2000 

obyvatel.  

          Místní akční skupina MAS Pomalší o.p.s. zpracovala v roce 2008 svůj 

Strategický plán LEADER, prostřednictvím něhož realizovala na svém území 

v letech 2009-2013 podporu subjektů metodou Leader v souladu s místní rozvojovou 

strategií. V současné době dokončuje MAS Pomalší svoji Strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje. Jako hlavní strategické cíle byly pro období 2014-2020 

stanoveny: využití potenciálu regionu pro udržitelný socio-ekonomický rozvoj – 

zapojení lidských zdrojů regionu a komunity obcí do rozvoje a celoživotního učení -

zachování krajinného rázu a historického a kulturního dědictví - péče o krajinu 

a přírodní zdroje, zejména půdu a vodu – zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu 

Pomalší.  

 

1.11.5  MAS Pošumaví, z.s.  

 

Charakteristika (PMAS 4): MAS Pošumaví, z.s. 

Název: Místní akční skupina Pošumaví , z.s.p.o. do 30. 11. 2014 

Název: Místní akční skupina Pošumaví, z.s. od 1. 12. 2014 

Sídlo: Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov do 30. 11. 2014 

Sídlo: Plánická 174, 339 01 Klatovy od 1. 12. 2014 

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob do 30. 11. 2014.  

                       Zapsaný spolek  od 1. 12. 2014. 

Registrace: U Krajského soudu v Plzni vedená pod značkou L 6965 

IČ: 71214313,  DIČ: CZ71214313 

Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zájmové sdružení právnických 

osob na jaře roku 2004 na základě iniciativy obcí, podnikatelských subjektů 

a nestátních neziskových organizací z klatovského a domažlického okresu a okresu 
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Plzeň – jih pro potřeby právě vyhlášeného programu LEADER ČR a následně 

LEADER+. Svou činností navazuje na aktivity občanského sdružení převážně měst 

a obcí, které působilo s podobným programem pod názvem Šance pro jihozápad na 

území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň – jih a Tachov od roku 1999.  

MAS Pošumaví má rozlohu 1 474 km2 a počet obyvatel žijících na tomto 

území k 31. 12. 2013 je 84 305. Tato oblast patří k nejřidčeji zalidněným oblastem 

České republiky, protože průměrná hustota osídlení je 57 obyvatel/km². Je zde 

66 obcí, které mají méně než 500 obyvatel.  

Vymezení území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví vzniklo 

přirozeným způsobem zdola nahoru v regionu, který vykazuje shodné charakteristiky 

a obecně řeší podobné problémy venkovských oblastí. Území je jednotné zejména 

svým charakterem sociálně ekonomickým. Jde o část Plzeňského kraje, která 

nenáleží již Šumavě (krajinným rázem, správou NP), není však současně ještě 

v přímém správním vlivu Plzně. Byla proto zřejmá vůle obcí a dalších subjektů, 

regionálních aktérů k vytvoření většího celku, který je bude sdružovat a zastupovat. 

Členské mikroregiony sdružují více než 98 měst a obcí. S jejich místními částmi se 

jedná o více než 400 sídel. S ohledem na území, kde se členské mikroregiony 

a samostatná členská města rozkládají (ve vnitrozemském pásu podél Šumavy), se 

přímo nabízelo pojmenovat nově vzniklé sdružení Místní akční skupinou Pošumaví. 

To se ukázalo jako šťastné, neboť název tohoto území je pro většinu obyvatel České 

republiky známý a snadno přiřaditelný. 

          Samotný princip partnerství bez ohledu na národní i evropské směrnice 

vyžaduje, aby v daném území úzce spolupracovala místní samospráva s podnikateli 

a občanskými iniciativami. Pouze spolupráce na široké platformě umožňuje nejen 

reálné a pro region potřebné výstupy, ale i skutečně účelné využití získaných 

finančních prostředků.  V regionu tvořeném výše uvedenými mikroregiony a městy 

se do činnosti MAS Pošumaví zapojily rovněž podnikatelské subjekty a NNO. 

Náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. byla v období 2004 – 2006 

podpora investičních projektů metodou LEADER, v období 2007–2013 to byla 

administrace projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 

LEADER a realizace projektů spolupráce z téhož programu. 

          Předmětem činnosti MAS Pošumaví je v současnosti tvorba a realizace 

strategií příslušného území v rámci iniciativy CLLD, iniciativy typu LEADER 
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a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova, získávání prostředků pro 

realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře, 

kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pošumaví za využití vnitřních, 

lidských, přírodních a ekonomických potenciál. 
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2 Analýza zkušeností z období 2007 – 2013  

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí 

dohromady.“ 

                                                                                                John C. Maxwell 

2.1 Historie projektů spolupráce 

Místní akční skupiny v programovacím období EU 2007 – 2013 kromě 

administrace projektů v rámci IV.1.2. zrealizovaly nemalé množství projektů 

spolupráce v opatření IV.2.1., a to obvykle s výjimečnými výsledky a nadhodnotou 

přesahující období udržitelnosti těchto projektů. 

Projekty spolupráce byly tematicky různorodé a jejich realizace se často stala 

příkladem pro realizaci podobného projektu i v jiných územích MAS. Dá se říci, 

že se staly pilotními projekty, které byly v tom kterém území a v čase inovativními. 

Právě projekty spolupráce nejvíce ukázaly, jak umí být LEADER účinným 

nástrojem pro realizaci rozvoje venkova. Metoda LEADER má od roku 1991 trvalou 

podporu Evropské unie a v roce 2004 si tato metoda našla své místo i v České 

republice, kde se ji podařilo velice rychle rozšířit téměř po celém venkově.  Je však 

v rukou každého státu, zda výsledky a přínos metody dokáže v příštím 

programovacím období zhodnotit a posílit, nebo tomu bude naopak. 

 Při přípravě podmínek pro realizaci projektů spolupráce MAS v období 

2014 – 2020 je důležité vycházet ze zkušeností minulého období.   

 

2.2 Popis metodiky PS 2007 – 2013  

Možnosti a podmínky čerpání finančních prostředků v období 2007 – 2013 

Projekty spolupráce spadaly v minulém plánovacím období svým zaměřením 

do oblasti podpory PRV (tzn., cíl projektu musel odpovídat oblastem podpory 

v opatření Osy I, II, a III PRV). Podpořit bylo možné projekty, které libovolně 

kombinovaly následující oblasti podpory:  

 Zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování tradic, upevnění lokální 

identity a mezilidských vztahů, posilování uplatňování principů LEADER 

a místní rozvojové strategie prostřednictvím měkkých akcí.  
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 Udržení kulturního dědictví venkova realizací stálých výstavních expozic 

a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou 

na místní historii, kulturní a umělecké aktivity či tradiční lidovou kulturu.  

 Udržení kulturního dědictví venkova regenerací movitých i nemovitých 

kulturních památek. 

 

2.3 Analýza zrealizovaných PS v území NUTS II Jihozápad 

Místní akční skupiny v oblasti NUTS II Jihozápad realizovaly v období 

2007 – 2013 poměrně velké množství projektů spolupráce, převážně se jednalo 

o národní spolupráci. Několik projektů bylo uskutečněno i s mezinárodní účastí. 

Hlavním důvodem malého počtu mezinárodních projektů byla kromě jazykové 

bariéry malá ochota zahraničních MAS ke spolupráci. Problémy s rozdílnými 

termíny hodnocení, výběru a schvalování projektů v jednotlivých státech oddalovaly 

zahájení realizace nebo ji úplně znemožnily. Tato zdlouhavá administrace 

mezinárodních projektů a její následky byly příčinou nechuti k jejich podávání. 

Zpracovaná statistika ukazuje jednak na konkrétní účast jednotlivých MAS 

v projektech spolupráce, jednak na množství finančních prostředků, které byly 

v obou krajích NUTS II Jihozápad na vybrané projekty spolupráce přiděleny. 

2.3.1 Účast MAS Jihočeského kraje v projektech spolupráce  

Jihočeské místní akční skupiny se účastnily všech kol příjmu žádostí 

o realizaci projektů spolupráce. Realizace projektů spolupráce se vůbec nezúčastnila 

pouze MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s. (vybraná k realizaci SPL 2007 – 2013) a MAS 

Lužnicko o.p.s. (nově vzniklá). Naopak všechny MAS, které nebyly k realizaci SPL 

na uvedené období vybrány (MAS Vodňanská ryba, MAS Střední Povltaví, MAS 

Brána Písecka) a nově založená MAS Česká Kanada se projektů spolupráce 

účastnily. Byla to pro ně jediná šance k realizaci aktivit v rámci Osy IV LEADER 

z PRV ČR, tak ji dle svých finančních možností využily. Kromě finančních 

prostředků na realizaci projektu jim účast v projektech spolupráce přinesla cennou 

zkušenost s vedením a administrací projektů. Některé se dokázaly vyrovnat i s rolí 

KMAS, a to i v mezinárodním projektu se zapojením několika českých MAS (MAS 

Vodňanská ryba, z.s.). 

Graf. č. 1    Účast MAS Jihočeského kraje v projektech spolupráce 
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Zdroj: vlastní průzkum MAS Jihočeského kraje 

 

 

Jihočeské MAS realizovaly v období 2007 – 2013 projekty spolupráce 

s dotací cca 50 milionů Kč. Dotace na projekty spolupráce byla v převážné míře 

90 %, MAS si musely na projekty spolupráce obstarat na realizaci projektů vlastní 

podíl ve výši 10 % a zajistit si zároveň předfinancování celé své části projektu. 

Většinou se jednalo o úvěrové financování, které přinášelo další náklady ve formě 

úroků z úvěru. I přes tyto finanční obtíže bylo v Jihočeském kraji v 5. – 19. kole 

příjmu Žádostí zrealizováno 30 projektů spolupráce, z toho 4 mezinárodní (tj. 

cca 13 %). 

Původně se jihočeské MAS mohly zúčastnit i 31. projektu spolupráce 

s názvem „LEADER budoucnost venkova“, který byl k realizaci vybrán, ale Dohoda 

o spolufinancování projektu nakonec nebyla KMAS projektu po dohodě všech 

spolupracujících MAS podepsána. Podmínky, uvedené ex post v Dohodě nad rámec 

původního rozhodnutí, nemohly být MAS akceptovány pro obtížnou splnitelnost 

a nemožnou udržitelnost. 
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     Tabulka č. 1   Souhrn finančních nákladů na PS v Jihočeském kraji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Zdroj: vlastní průzkum MAS Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název MAS 5. - 19. kolo / mil. Kč 

MAS Česká Kanada 571 500 

MAS Blanský les-Netolicko 3 138 910 

MAS Brána Písecka 1 006 506 

MAS Hlubocko-Lišovsko 0 

MAS Šumavsko, z.s. 1 529 735 

MAS Krajina srdce, z.s. 7 230 090 

MAS Lužnice, z.s. 3 370 586 

MAS  Pomalší o.p.s. 3 965 040 

MAS  Rozkvět zahrady jižních Čech, z.s. 7 119 244 

MAS Sdružení Růže, z.s. 7 420 513 

MAS Strakonicko, z.s. 4 583 488 

MAS Střední Povltaví, z.s. 1 569 090 

MAS Blatensko o.p.s. 982 822 

MAS Třeboňsko o.p.s. 1 056 000 

MAS Vltava, z.s. 3 394 795 

MAS Vodňanská ryba, z.s. 3 134 550 

MAS Lužnicko o.p.s. 0 

Celkem jihočeské MAS 50 072 869 



18 

 

2.3.2 Účast MAS Plzeňského kraje v projektech spolupráce 

Plzeňské místní akční skupiny se projektů spolupráce účastnily všechny. 

Celkem se podílely na realizaci devatenácti projektů spolupráce s dotací cca 

29 milionů Kč. I zde dotace na projekty spolupráce byla v převážné míře 90 % 

a MAS si musely na projekty spolupráce obstarat na realizaci projektů vlastní podíl 

ve výši 10 % a zajistit si zároveň předfinancování celé své části projektu. Většinou se 

jednalo o úvěrové financování, které přinášelo další náklady ve formě úroků z úvěru.  

 

Graf. č. 2    Účast MAS Plzeňského kraje v projektech spolupráce 

 

               Zdroj: vlastní průzkum MAS Pošumaví, z.s. 

 

 

Z devatenácti projektů spolupráce byly 3 mezinárodní. MAS mohly realizovat ještě 

další, dvacátý schválený projekt, který měl být též mezinárodní. Projekt se nakonec 

neuskutečnil z důvodu časového nesouladu administrativních procesů v jednotlivých 

partnerských státech. 
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          Tabulka č. 2   Souhrn finančních nákladů na PS v Plzeňském kraji  

Název MAS 5. - 19. kolo / mil. Kč 

Český Západ - Místní partnerství  9 945 705 

MAS Český les, o.s. 3 467 263 

MAS Pošumaví, z.s. 2 268 452 

Ekoregion Úhlava, o.s.  4 454 010 

MAS sv. Jana Nepomuckého 2 693 902 

Občanské sdružení Aktivios 2 552 112 

MAS Světovina o.p.s. 1 519 650 

MAS Radbuza, o.s. 1 298 700 

MAS Zlatá cesta, o.p.s. 613 620 

Celkem plzeňské MAS  28 813 414 

         Zdroj: vlastní průzkum MAS Pošumaví, z.s. 
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2.4 Přehled PS v území NUTS II Jihozápad 

 

2.4.1 Přehled projektů spolupráce – Jihočeský kraj 

 

Tabulka č. 3 Projekty spolupráce zrealizované v Jihočeském kraji v 5. – 19. kole příjmu Žádostí    

 Registrační číslo 

žádosti 

Název subjektu KMAS/PMAS Kč Název projektu 

1  

08/005/4210a/231/000005 

Občanské sdružení CHANCE IN 

NATURE – LOCAL ACTION GROUP 
   728 485 Rozvoj lidských zdrojů – ŠANCE 

pro další ROZKVĚT regionu 
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních 

Čech – místní akční skupina 

1 468 394 

2 08/005/4210a/231/000008 Občanské sdružení Rozkvět zahrady 

jižních Čech – místní akční skupina 
2 803 250 „DĚDICTVÍ REGIONU: po 

stopách předků“ 
Občanské sdružení CHANCE IN NATURE 

– LOCAL ACTION GROUP 

   801 250 

3 08/005/4210a/231/000013 Občanské sdružení MAS Krajina Srdce   782 946 Venkovská tržnice II 
Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.    706 116 

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.   498 166 

Lípa pro venkov o.s.   666 830 

MAS Podlipansko, o.p.s.   541 908 

MAS LAG STRAKONICKO, o.s.   558 066 

4 08/005/4210a/231/000018 MAS Vltava, o.s.   588 000 Stezka z Týna na Onen Svět 
MAS Lužnice, o.s.   556 250 

MAS Střední Povltaví, o.s.   730 250 

5 09/007/4210a/231/000009 Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s. 1 831 757 Venkovské komunitní školy - 

rozvoj celoživotního vzdělávání v 

mikroregionech České republiky 
NAD ORLICÍ, o.p.s. 1 420 616 

Podhorácko, o.p.s. 1 398 878 

6 09/007/4210a/231/000012 MAS VLTAVA, o.s. 1 082 500 Regionální značka 
Ekoregion Úhlava, o.s.    314 040 

MAS LUŽNICE, o.s.    500 300 

7 09/007/4210a/452/000017 NAD ORLICÍ, o.p.s.    392 000 Péče o krajinu 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce    133 000 

Místní akční skupina LEADER Loucko, o.s.    113 000 

8 09/008/4210a/231/000029 MAS VLTAVA, o.s.    421 630 Stezka z Onoho Světa do Týna 
MAS Lužnice, o.s.    350 680 

MAS Střední Povltaví, o.s.    106 960 

9 09/008/4210a/231/000038 MAS Sdružení Růže 2 490 260 Rehabilitace drobných sakrálních 

staveb v jihočeském pohraničí MAS Pomalší o.p.s.    529 380 

MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    412 180 

10 09/008/4210a/231/000039 MAS Třeboňsko o.p.s. 1 056 000 Mikulovsko a Třeboňsko společně 

pro zvýšení kvality služeb 

v cestovním ruchu 
MAS Mikulovsko o.p.s.    738 260 

11 09/008/4210a/231/000043 MAS LAG Strakonicko, o.s. 2 010 100 Zavedení regionální značky 

Prácheňsko MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s.    518 350 

MAS Střední Povltaví, o.s.    524 250 

MAS Vodňanská ryba, o.s.    519 150 

MAS Brána Písecka, o.s.    517 050 

12 10/010/4210b/232/000001 MAS Český les, o.s. 1 629 839 Řemeslo má zlaté dno 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce 1 485 469 

MAS Sokolovsko, o.p.s. 1 518 978 

LAG Tirschenreuth e.V.               0 
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13 11/013/4210b/120/000013 MAS Říčansko o.p.s. 1 034 298 Za poklady venkova 
Občanské sdružení MAS Zálabí    710 226 

MAS Podlipansko, o.p.s.    949 914 

Občanské sdružení MAS Krajina srdce    588 186 

LAG Karhuseutu               0 

LAG Kaunas District               0 

14 11/013/4210a/231/000015 Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.    675 000 Kovářství včera a dnes 
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1 350 000 

Místní akční skupina LEADER Loucko, o.s. 1 143 000 

15 11/013/4210a/232/000018 MAS svatého Jana z Nepomuku    372 398 Venkovská tržnice III. 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce    443 268 

NAD ORLICÍ, o.p.s.    693 184 

Podchlumí o.s.    461 407 

Region Pošembeří o.p.s.    836 372 

MAS Lužnice, o.s.    290 268 

MAS VLTAVA, o.s.    337 775 

16 11/013/4210a/231/000041 MAS LAG STRAKONICKO, o.s.    944 172 Prácheňsko všemi smysly 
MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.    464 472 

Místní akční skupina Vodňanská ryba, o.s.    315 000 

Místní akční skupina Brána Písecka, o.s.    489 456 

17 12/015/4210a/232/000002 Místní akční skupina Český les, o.s.    679 010 Chuť a vůně domova 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce    322 200 

Místní akční skupina Přiďte pobejt!    367 830 

Místní akční skupina LEADER Loucko, o.s.    192 735 

18 12/015/4210a/231/000012 MAS LUŽNICE, o.s. 1 344 060 Lidová řemesla v mikroregionu 

Lužnice a Vltavotýnsko MAS VLTAVA, o.s.    964 890 

19 12/015/4210a/231/000019 MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    855 000 S Peklíkem na vandr 
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních 

Čech – místní akční skupina 
   385 200 

20 12/015/4210a/231/000020 Občanské sdružení Rozkvět zahrady 

jižních Čech – místní akční skupina 
1 062 000 Zdraví nás baví 

MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    360 000 

MAS VODŇANSKÁ RYBA    360 000 

21 12/015/4210a/231/000021 Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s. 1 293 210 Venkovské tradice v krajině II. 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce 1 027 800 

"Strážnicko" Místní Akční Skupina    583 200 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.    285 660 

NAD ORLICÍ, o.p.s.    657 720 

22 12/015/4210b/231/000028 MAS VODŇANSKÁ RYBA    631 800 Ochrana společného kulturního 

bohatství a výměna zkušeností 

MAS Vršatec a MAS Vodňanská 

ryba 

MAS Vršatec              0 

23 12/017/4210a/232/000069 Místní akční skupina svatého Jana z 

Nepomuku 

    260 325          Renesance venkovského 

ovocnářství 
Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.     424 170 

Občanské sdružení MAS Krajina srdce     228 150 

24 12/017/4210a/120/000070 MAS PODLIPANSKO, o.p.s. 1 363 140 Živá kronika 
Občanské sdružení MAS Krajina srdce 1 174 158 

25 12/017/4210a/231/000074 Občanské sdružení MAS Krajina srdce    380 713 TOULAVA - turistická oblast 
MAS Střední Povltaví    207 630 

MAS Sedlčansko, o.p.s.    324 247 

MAS Lužnice, o.s.    329 328 

26 13/019/4210a/120/000032 Posázaví o.p.s. 1 665 000 Po cestách a hradech doby 

Karla IV. Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1 800 000 

Rakovnicko o.p.s.    900 000 

27 13/019/4210a/231/000033 Občanské sdružení MAS Krajina srdce    664 200 Z pohádky do pohádky 
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MAS Šluknovsko    643 500 

28 13/019/4210a/231/000038 MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    557 100 S Peklíkem na výlet - krajem pod 

Šumavou Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních 

Čech - místní akční skupina 
   365 400 

29 13/019/4210a/231/000041 Občanské sdružení Rozkvět zahrady 

jižních Čech - místní akční skupina 

   608 400 Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný 

venkov 
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    357 030 

30 13/019/4210b/231/000043 MAS VODŇANSKÁ RYBA 1 308 600 Zvyky a tradice na obou stranách 

hranice MAS Vršatec               0 

MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.    597 600 

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních 

Čech - místní akční skupina 

   426 600 

MAS LAG STRAKONICKO, o.s. 1 070 550 

MAS Česká Kanada o.p.s.    571 500 

Zdroj: vlastní průzkum MAS Jihočeského kraje 

Projekty spolupráce s mezinárodní účastí  
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2.4.2 Typologie projektů spolupráce – Jihočeský kraj 

V Jihočeském kraji bylo realizováno celkem 30 projektů spolupráce, jejichž 

zaměření na různé oblasti je uvedeno v tabulce:  

Tabulka č. 4   Struktura a zaměření projektů spolupráce v Jihočeském kraji 

 

 

                                    Název projektu 

Kulturní 

dědictví a 

tradice 

Technické 

památky 

Obce, 

vzhled, 

vybavení 

 

Regiony, 

propagace, 

podnikání, 

CR 

Životní 

prostředí, 

zdraví 

Vzdělávání 

 

 

1 Rozvoj lidských zdrojů – ŠANCE pro další 

ROZKVĚT regionu 

   
 

 x 

2 DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ x  x 
 

x   

3 Venkovská tržnice II 

   

x   

4  Stezka z Týna na Onen Svět 

  
x  

x  

5 
Venkovské komunitní školy - rozvoj celoživotního 

vzdělávání v mikroregionech České republiky 

  
x  

  
x 

6 Regionální značka x 
  

x x  

7 Péče o krajinu 

  
x  

x  

8 Stezka z Onoho Světa do Týna 

  
x  

x  

9 Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském 

pohraničí x 
 

x x   

10 Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality 

služeb v cestovním ruchu 

   

x   

11 Zavedení regionální značky Prácheňsko x 
  

x x  

12 Řemeslo má zlaté dno x 
 

x x   

13 Za poklady venkova x 
  

x   

14 Kovářství včera a dnes x 
  

x  x 

15 Venkovská tržnice III. 

   

x  x 

16 Prácheňsko všemi smysly x 
 

x x  x 

17 Chuť a vůně domova x 
  

x   

18 Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a 
Vltavotýnsko x 

  

x  x 

19  S Peklíkem na vandr 

   

x   

20 Zdraví nás baví 

   
 

x x 

21 Venkovské tradice v krajině II. 

   

x x x 

22 Ochrana společného kulturního bohatství a výměna 

zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba x 
  

x  x 

23 Renesance venkovského ovocnářství 

   

x x x 

24 Živá kronika x 
  

x  x 

25 TOULAVA - turistická oblast 

   

x   

26 Po cestách a hradech doby Karla IV. x 
  

x  x 

27 Z pohádky do pohádky x 
  

x   

28 S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou 

   

x   

29 Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov 

   
 

x x 

30 Zvyky a tradice na obou stranách hranice x 
 

x x   

 
CELKEM 15 1 8 23 9 13 (3) 

 Procentické vyjádření zaměření PS 50 % 3,3 % 26 % 76 % 30 % 43 % (1 %) 

Zdroj: vlastní průzkum MAS Jihočeského kraje 

*Zeleně označené projekty měly vzdělávání jako hlavní cíl, ostatní jako vedlejší produkt projektu. 
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Graf. č. 3    Struktura zaměření projektů spolupráce v Jihočeském kraji 

 

 

Projekty spolupráce v Jihočeském kraji byly převážně zaměřeny na propagaci, 

podporu podnikání a cestovní ruch. 76 % projektů spolupráce obsahovalo prvky 

tohoto zaměření. 50 % projektů podporovalo kulturní dědictví a tradice. Zhruba 43 % 

projektů umožňovalo určitý typ vzdělávání – doprovodné semináře, speciálně na 

vzdělávání byly zaměřeny pouze 4 projekty (1 %). Většina projektů byla zaměřena 

multifunkčně  - na více než jednu z uvedených aktivit. 

Jedno zaměření:   6 

Dvě zaměření:    10 

Tři zaměření:      13 

Čtyři zaměření:   1 
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2.4.3 Přehled projektů spolupráce – Plzeňský kraj 

Tabulka č. 5  Projekty spolupráce zrealizované v Plzeňském kraji v 5. – 19. kole příjmu Žádostí     

 Registrační číslo žádosti Název subjektu KMAS/PMAS Kč Název projektu 

1 08/005/4210a/232/000004 Český Západ – Místní partnerství  2 152 500 Podejme si ruce s kulturním 

dědictvím venkova MAS Mikroregionu Frýdlantsko     373 000 

Kyjovské Slovácko v pohybu o.s.     566 600 

2 08/005/4210a/120/000010 Posázaví o.p.s. 2 030 000    Vlídná nádraží – Posázavský 

Pacifik, Bezdružická lokálka, 

Muzejní železnice Kolešovka 

Český Západ – Místní partnerství 1 572 000 

Rakovnicko, o.p.s.    994 000 

3 08/005/4210a/341/000017 MAS Sokolovsko , o.p.s.  2 530 149   Pilotní projekt obnovy vzhledu 

vybraných obcí partnerských 

MAS 

MAS Český les, o.s.     373 839 

4 09/007/4210a/232/000005 MAS Pošumaví z.s.p.o.  1 901 000 Místní dědictví  – bohatství, na 

které zapomínáme 
MAS Brána do Českého ráje  1 817 000 

5 09/007/4210a/231/000012 MAS VLTAVA, o.s.  1 082 500 Regionální značka 

Ekoregion Úhlava, o.s.     314 040 

MAS LUŽNICE, o.s.     500 300 

6 09/007/4210a/671/000015 Rozvojové partnerství Regionu   

Hranicko 

1 569 000 Mobilní vybavení pro kulturní a 

sportovní akce 

MAS Český Západ – Místní partnerství, o.s. 1 659 000 

Kyjovské Slovácko v pohybu    642 000 

7 09/008/4210b/232/000040 
Ekoregion Úhlava, o.s. 1 649 120 

Zlepšení vzhledu obcí 

v Ekoregionu Úhlava 
Cham               0 

8 09/008/4210a/564/000042 
Ekoregion Úhlava, o.s.  2 490 850 

Zlepšení dopravní 

infrastruktury v Ekoregionu 

Úhlava Cham                0 

9 10/010/4210b/232/000001 MAS Český les, o.s. 1 629 839 Řemeslo má zlaté dno 

Občanské sdružení MAS Krajina  srdce 1 485 469 

MAS Sokolovsko, o.p.s. 1 518 978 

LAG Tirschenreuth e.V.               0 

10 11/013/4210a/232/000018 MAS svatého Jana z Nepomuku    372 398 Venkovská tržnice III. 

Občanské sdružení MAS Krajina srdce    443 268 

NAD ORLICÍ, o.p.s.    693 184 

Podchlumí o.s.    461 407 

Region Pošembeří o.p.s.    836 372 

MAS Lužnice, o.s.    290 268 

MAS VLTAVA, o.s.    337 775 

11 11/013/4210a/451/000019 MAS Mikroregionu Frýdlantsko    782 190 Podejme si ruce s historií tří 

regionů Český Západ – Místní partnerství    596 700 

Kyjovské Slovácko v pohybu     637 650 

12 11/013/421a/232/000020 

 

Občanské sdružení  Aktivios     408 852 Oživme společně památky a 

pověsti z míst tajemných i 

kouzelných 

MAS Pošumaví z.s.p.o.     367 452 

MAS sv. Jana z Nepomuku     463 572 

13 

 

11/013/4210a/232/000044 Český Západ – Místní partnerství     752 355 Na koni po západě Čech 

Místní akční skupina Český les, o.s.     157 500 

MAS Světovina o.p.s.     534 600 

14 12/015/4210b/672/000002 Místní akční skupina Český les, o.s.     679 010 Chuť a vůně domova 

Občanské sdružení MAS Krajina srdce     322 200 

Místní akční skupina Přiďte pobejt!     367 830 

Místní akční skupina LEADER Loucko, o.s.    192 735 

15 12/015/4210a/342/000003 MAS Sdružení Západní Krušnohoří 1 097 010 Původ a značka: náš region 

MAS Šluknovsko    533 725 

MAS Český les, o.s.    627 075 
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16 12/015/4210a/532/000039 Český Západ – Místní partnerství 1 073 250 Skrytá bohatství aneb venkov 

Plzni MAS Vladař o.p.s.   345 750 

MAS Světovina o.p.s.   382 140 

MAS sv. Jana z Nepomuku   418 320 

MAS Radbuza, o.s.   334 440 

Nás region   387 000 

Občanské sdruženi Aktivios   381 960 

17 12/017/4210a/232/000069 Místní akční skupina svatého Jana z 

Nepomuku 

  260 325          Renesance venkovského 

ovocnářství 

Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.     424 170 

Občanské sdružení MAS Krajina srdce     228 150 

18 12/017/4210a/232/000064 Český Západ – Místní partnerství, o.s. 1 796 400 Regionální centra setkávání u 

Haranta a Kašpara Náš region o.s.    900 000 

19 13/019/4210a/232/000018 Český Západ – Místní partnerství, o.s.    343 350 Venkov Plzni – Odhalujeme 

industriální stopy Plzeňska MAS Radbuza, o.s.    216 000 

MAS Světovina o.p.s.    602 910 

MAS Zlatá cesta, o.p.s.    613 620 

20 13/019/4210a/232/000030 Občanské sdružení  Aktivios 1 761 300 Otevíráme poklady venkova 

MAS Radbuza, o.s.  

MAS sv. Jana z Nepomuku  

Zdroj: vlastní průzkum MAS Pošumaví, z.s. 

 

Projekty spolupráce s mezinárodní účastí  
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2.4.4 Typologie projektů spolupráce – Plzeňský kraj 

 

V Plzeňském kraji bylo realizováno celkem 19 projektů spolupráce, které 

byly zaměřeny na následující oblasti: 

 

Tabulka č. 6   Struktura a zaměření projektů spolupráce v Plzeňském kraji  

 

 

                                    Název projektu 

Kulturní 

dědictví a 

tradice 

Technické 

památky 

Obce, 

vzhled, 

vybavení 

 

Regiony, 

propagace, 

podnikání, 

CR 

Životní 

prostředí 

Vzdělávání 

 

 

1 Podejme si ruce s kulturním dědictvím x 
  

x   

2 Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická 
lokálka, Muzejní železnice Kolešovka 

 
x 

 
x 

  

3 Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí 

partnerských MAS 

  
x 

 

  

4 Místní dědictví  –  bohatství, na které zapomínáme x 
   

  

5 Regionální značka x 
  

x x  

6 Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce 

  
x 

 

  

7 Zlepšení vzhledu obcí v Ekoregionu Úhlava  

  
x 

 

  

8 Řemeslo má zlaté dno x 
 

x x   

9 Venkovská tržnice III. 

   
x  x 

10 Podejme si ruce s historií tří regionů x 
  

x  x 

11 Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i 

kouzelných x 
  

x 
 x 

12 Na koni po západě Čech 

  
x x   

13 Chuť a vůně domova x 
  

x   

14 Původ a značka: náš region x 
  

x x  

15 Skrytá bohatství aneb venkov Plzni x 
   

  

16 Renesance venkovského ovocnářství 

   
x x x 

17 Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara 

  
x x   

18 VENKOV PLZNI – Odhalujeme industriální stopy 

Plzeňska 

 
           x 

  

  

19 Otevíráme poklady venkova x 
  

x   

 Zastoupení projektů v kategorii 10          2 6 13 3 4 
 Procentické vyjádření zaměření PS 53 % 11 % 32 % 68 % 16 % 21 % 

 

          Graf. č. 4    Struktura zaměření projektů spolupráce v Plzeňském kraji 
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Také v Plzeňském kraji byly projekty spolupráce převážně zaměřeny na propagaci, 

podporu podnikání a cestovní ruch. 68 % projektů spolupráce obsahovalo prvky 

tohoto zaměření. 53 % projektů podporovalo kulturní dědictví a tradice. Zhruba 21 % 

projektů umožňovalo určitý typ vzdělávání – doprovodné semináře, speciálně na 

vzdělávání nebyl zaměřen žádný projekt. I tady byla většina projektů (68 %) 

zaměřena multifunkčně  - na více než jednu z uvedených aktivit. 

Jedno zaměření:   6 

Dvě zaměření:     8 

Tři zaměření:       5 

Z vyhodnocení vyplývá, že největší důraz v Plzeňském kraji při zaměření 

projektů spolupráce byl kladem na aktivity spojené s propagací regionu a na 

zachování kulturního dědictví venkova. To je velmi podobný výsledek, jako 

u projektů spolupráce v Jihočeském kraji. Potvrzuje to skutečnost, že problémy 

a snahy o jejich řešení jsou v různých územích NUTS II Jihozápad srovnatelné. 

V tomto duchu byly zaměřeny oba projekty spolupráce, ve kterých se 

zúčastnila MAS Pošumaví a které jsou jako vzorové popsány v příloze. 

 

2.4.5 Souhrn za NUTS II Jihozápad 

Projektů spolupráce se v území NUTS II Jihozápad v období 2007 – 2013 

účastnilo 24 místních akčních skupin. Celková alokace na tyto projekty za oba  

 

kraje činila v období 2007 – 2013 za NUTS II Jihozápad 78 886 283 Kč. 

Dotace nebyla 100%, většinou činila 90 nebo i méně procent. MAS musely ze svých 

prostředků přispět na realizaci PS cca necelých 9 mil. Kč. Celkem tak bylo do aktivit 

spolupráce MAS vloženo kolem cca 87, 7 mil. Kč. 

Typovým zaměřením byly projekty spolupráce v obou krajích shodné, což je 

důkazem podobných podmínek a potřeb na celém území NUTS II Jihozápad. 

 

 

 

 



29 

 

2.4.6 Cíle a výstupy projektů spolupráce – Jihočeský kraj 

 

1. Rozvoj lidských zdrojů – ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu 

KMAS: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP 

PMAS: Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

Předmět projektu: 

Podstatou projektu bylo vytvoření sítě center pro neziskový sektor v regionu 

spolupráce MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a LAG CHANCE IN NATURE, 

které spolu regionálně sousedí. Síť zastřešila spádové oblasti bez ohledu na „územní 

příslušnost“ NNO. Mobilní počítačová učebna umožní realizaci akcí i ve 

vzdálenějších částech regionu spolupráce. 

Důvod realizace: 

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických 

aktivit, zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistila vyšší atraktivitu 

venkovských oblastí. 

Výsledky projektu: 

Byly vytipovány lokality realizace projektu: obce Malenice a Chelčice a městys 

Lhenice. Zde byla vybavena centra pro neziskový sektor, jako zázemí pro spolkové, 

společenské, církevní, kulturní, environmentální i sportovně orientované aktivity 

obyvatel regionu spolupráce.  

Propagační kalendář. 

Termín realizace: 2008-2009 

Přidaná hodnota projektu:  

Díky realizaci řady motivačních aktivit – projektů a sub-projektů – tohoto 

charakteru, který může být označen souborně jako „kvalita života“ se předpokládá 

další nárůst počtu trvale bydlících obyvatel regionu především v obcích do 2.000 

obyvatel, které tvoří s výjimkou měst Prachatice a Zliv celý region projektu 

spolupráce. 

Dostupné z: 

http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/projekty-spoluprace-prv/rozvoj-lidskych-zdroju-sance-pro-

dalsi-rozkvet-regionu  

 

 

 

http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/projekty-spoluprace-prv/rozvoj-lidskych-zdroju-sance-pro-dalsi-rozkvet-regionu
http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/projekty-spoluprace-prv/rozvoj-lidskych-zdroju-sance-pro-dalsi-rozkvet-regionu
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2.  „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ 

KMAS: Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

PMAS: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP 

Předmět projektu:  

Technickou podstatou 1. části projektu byla obnova a zhodnocení památkově 

chráněného objektu bývalého špýcharu za účelem zřízení Památníku Petra 

Chelčického. Navazující část projektu, která de facto vytvořila prostor pro další 

projekty tohoto typu, systematicky zmapovala společný region z hlediska 

historických souvislostí.  

Důvod realizace:  

Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zvýšení atraktivity venkovských 

oblastí, vytvoření základu sítě podpory cestovního ruchu a turismu v regionu 

spolupráce. 

Výsledky projektu:  

Vybudování památníku Petra Chelčického, v jehož expozici se nachází samotný 

památník osobnosti Petra Chelčického a jeho odkaz na Chelčicku, interaktivní prvky 

středověké doby Petra Chelčického a regionální muzeum Chelčicka a Památkové 

zóny Libějovicko – Lomecko. 

V rámci projektu byla vydána první sada brožur o architektonickém dědictví, 

historických osobnostech i prostém životě předchozích generací žijících na Blatech a 

Chelčicko – Lhenicku.  

Termín realizace: 2009 - 2010 

Přidaná hodnota projektu: 

Získané informace o dispozicích regionu po stránce kulturně-historické se stanou 

východiskem pro vytipování dalších nevyužívaných objektů kulturně-historické 

hodnoty, využitelných pro CR. Památník Petra Chelčického bude ještě dlouhá léta po 

udržitelnosti projektu umožňovat interaktivní poznávání této osobnosti 

v historických souvislostech, které ovlivnily dějiny našeho státu. 

Dostupné z: 

http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/projekty-spoluprace-prv/dedictvi-regionu-po-stopach-predku/  

 

 

http://www.masrozkvet.cz/projekty2014/projekty-spoluprace-prv/dedictvi-regionu-po-stopach-predku/
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3. Venkovská tržnice II  

Partneři projektu NUTS II Jihozápad: 

KMAS:  Občanské sdružení MAS Krajina Srdce 

PMAS:  Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení 

      Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 

Ostatní partneři: 

PMAS: Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s. 

Lípa pro venkov, o. s. 

MAS Podlipansko, o. p. s. 

Předmětem národního projektu spolupráce šesti partnerských MAS bylo vytvoření 

informačního systému, který bude sloužit pro posílení společenského života 

a ekonomiky území zapojených MAS a pozvednutí akceschopnosti v jejich územích. 

Důvod realizace: Zlepšit informovanost a přispět k většímu zapojování obyvatel do 

života na venkově jak společenského tak ekonomického. Využít k tomu zkušenosti 

ze zahraničí – Finska. 

Výsledky projektu: Výsledkem projektu je vytvoření v každé z partnerských MAS 

jedno informační centrum, rozmístění 106 ks informačních vitrín v regionu 

spolupracujících MAS, doručení 75000 ks Katalogů podnikatelů a neziskových 

organizací v tištěné podobě do domácností a společný webový informační systém 

Venkovská tržnice s aplikacemi Bazar, Akce, Aktuality, Katalog pro každou 

zapojenou MAS. 

Termín: květen 2009 – únor 2011 

Přidaná hodnota projektu: Ukázalo se, že portál venkovské tržnice podporuje 

nejen podnikání, ale i spolkovou činnost a kulturu. Významně napomáhá vzniku 

nových kontaktů mezi venkovskými obyvateli a tím zakládá příležitost pro jejich 

budoucí spolupráci při zkvalitňování života na venkově ještě řadu let po realizaci 

projektu.  

Zdroje dostupné z:   

www.venkovskatrznice.eu 

 

 

 

 

http://www.venkovskatrznice.eu/
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4. Stezka z Týna na Onen Svět   

a projekt č. 8.  Stezka z Onoho Světa do Týna  

 (projekty se navzájem doplňují, proto jsou zde prezentovány společně)  

Partneři projektů z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Vltava , o.s. (Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Lužnice o. s. (Jihočeský kraj) 

MAS Střední Povltaví (Jihočeský kraj) 

Předmětem uvedených projektů spolupráce Jihočeských MAS bylo vybudovat 

naučnou stezku malebnou jihočeskou krajinou a přispět tak k posílení zájmu 

o turistiku v Jihočeském kraji. Jde o projekty, které na sebe bezprostředně navazují. 

Důvod realizace: Iniciátorem projektů byla MAS Vltava, která má podporu 

výstavby stezek ve svém strategickém rozvojovém dokumentu Rozvoj Vltavotýnska 

na období 2007 – 2013 a přišla s nápadem propojit Vltavotýnsko, Bechyňsko 

a Střední Povltaví prostřednictvím naučné stezky. 

Výsledky projektů: Stezka využívá stávající turistické stezky značené Klubem 

českých turistů. V rámci projektu byla stezka vybavena 32 novými stanovišti s 21 

naučnými tabulemi, 2 propagačními poutači, 26 odpočívadly (posezení ze dřeva) a 

18 výtvarnými prvky (interaktivní mobiliář ze dřeva). Navazujícím projektem Stezka 

z Onoho Světa do Týna byly opraveny poškozené mostky a visuté lávky podél řeky 

Lužnice (např. visutá lávka nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy) a instalován 

mobiliář v úsecích mimo les. 

Termín realizace: 2009 – 2011 

Přidaná hodnota: Stezka na Onen Svět se proplétá typickou malebnou jihočeskou 

krajinou s mnoha zajímavými místy, kde mají návštěvníci možnost setkat se s řadou 

technických i kulturněhistorických památek. Se 66 km jde o jednu z nejdelších 

naučných stezek v ČR. Je zahalena rouškou tajemna. Začíná na vrchu Semenec u 

Týna nad Vltavou, kde kdysi existovalo městské popraviště, podle kterého se místo 

nazývá Na Spravedlnosti a končí na Onom světě, osadě na Kovářovsku, uprostřed 

níž stojí chata Onen Svět z r. 1940, podle níž se osada jmenuje. Podél stezky se 

nachází různá tajuplná místa opředená mystikou a pověsti a historické příběhy se 

staly součástí naučných tabulí, přispívajících tak k seznámení se s místem a jeho 

historií. Stezka navazuje na Naučnou lesní stezku Semenec realizovanou Lesy ČR u 

Týna nad Vltavou a Naučnou stezku Kovářovska mezi Kovářovem a Oním Světem. 

Předlohou pro logo stezky se stala Langova rozhledna postavená v roce 2001 vedle 
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chaty. Projekt přivedl ke spolupráci firmy, obce, neziskové organizace i soukromé 

osoby, například: Lesy ČR s. p., Povodí Vltavy s. p., Junák Týn nad Vltavou, Klub 

Českých turistů Bechyně, obce a města Milevsko, Týn nad Vltavou, Bechyně a 

mnoho dalších. Dobrovolníci z Bechyně opravili most přes říčku Smutnou. Přispěli 

tím mj. i ke zlepšení schůdnosti Stezky na Onen Svět, za což jim patří poděkování. 

Oprava spočívala ve výměně shnilých trámů za nové. Výsledek stojí za to, jen se 

račte projít! Deník Mladá fronta Dnes ve své příloze Léto 2012 (27. 8. 2012) vybral v 

každém ze 14 krajů ČR restaurace, kde si pochutnáte na kvalitní české kuchyni na 

zajímavých a stylových místech za přijatelné ceny. Jižní Čechy zde reprezentovala 

Turistická chata Onen Svět! O další důvod víc navštívit Stezku na Onen Svět, 

nemyslíte? Více na webových stránkách projektu. 

Dostupné z:  

www.stezkanaonensvet.cz 

www.vltavotynsko.cz 

www.strednipovltavi.cz 

www.masluznice.bechynsko.cz 

 

 

 

 

5. Venkovské komunitní školy – rozvoj celoživotního vzdělávání 

v mikroregionech České republiky  

 

 Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

  

KMAS: Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské sdružení (Jihočeský kraj) 

Partneři projektu z NUTS II Severovýchod: PMAS1: NAD ORLICÍ, o.p.s.  

(na pomezí Královéhradeckého a  Pardubického kraje) 

Partneři projektu z NUTS II Jihovýchod: PMAS: Podhorácko, o.p.s.  

(kraj Vysočina)      

Předmětem projektu bylo zajištění efektivní podpory spolupráce v rámci rozšiřování 

fungování Komunitních škol v regionech.  

Důvod realizace: vytvoření zázemí pro celoživotní vzdělávání, modernizace 

a vybavení venkovských škol tak, aby mohly sloužit i dospělé populaci pro účely 

dalšího vzdělávání.   

http://www.branaprovenkov.cz/
http://www.stezkanaonensvet.cz/
http://www.vltavotynsko.cz/
http://www.strednipovltavi.cz/
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
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Výsledky projektu: posílení pozice školských zařízení v regionech a jednotlivých 

obcích ve prospěch celoživotního vzdělávání a komunitního života v obcích, vznik 

keramické dílny, počítačové učebny, nové vybavení přednáškové auly ZŠ, uplatnění 

koordinátorů komunitního vzdělávání ve všech školách po dobu projektu.   

Termín realizace: 2009-2010 

Přidaná hodnota projektu: zvýšení zájmu mezi občany a lídry regionu o kurz 

koordinátorů komunitního vzdělávání. Rozšířením jazykových kompetencí, IT 

znalostí a tradičních dovedností se zvýší i uplatnění absolventů na trhu práce 

s možností zahájení, či rozšíření samotného podnikání. Zvýšení zaměstnatelnosti 

přispěje ke snižování nezaměstnanosti v regionu a především u absolventů zajistí 

získání pracovních návyků. 

Dostupné z:  

http://www.mas.sdruzeniruze.cz/ 

http://www.nadorlici.cz/venkovske-komunitni-skoly.html 

http://www.podhoracko.eu/kurzy-v-komunitnich-skolach-v-regionu-mas-podhoracko/d-

1251/query=venkovsk%C3%A9+komunitn%C3%AD+%C5%A1koly&p1=1166 

 

 

 

6. Regionální značka - viz. kapitola 2.4.7 (projekty v Plzeňském kraji) 

 

 

 

 

  7. Péče o krajinu   

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

PMAS1:  Občanské sdružení MAS Krajina srdce (Jihočeský kraj)     

Partneři projektu z NUTS II Severovýchod: 

KMAS: NAD ORLICÍ, o.p.s. (pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje) 

Partneři projektu z NUTS II Jihovýchod: 

PMAS2: Leader Loucko (kraj Vysočina) 

Předmětem projektu spolupráce byl vzdělávací projekt v oblasti péče o krajinu, 

který měl založit nebo prohloubit partnerství jak vně MAS – mezi státními orgány, 

odborníky a účastníky projektu, tak uvnitř MAS – mezi obcemi, zainteresovanými 

http://www.mas.sdruzeniruze.cz/
http://www.nadorlici.cz/venkovske-komunitni-skoly.html
http://www.podhoracko.eu/kurzy-v-komunitnich-skolach-v-regionu-mas-podhoracko/d-1251/query=venkovsk%C3%A9+komunitn%C3%AD+%C5%A1koly&p1=1166
http://www.podhoracko.eu/kurzy-v-komunitnich-skolach-v-regionu-mas-podhoracko/d-1251/query=venkovsk%C3%A9+komunitn%C3%AD+%C5%A1koly&p1=1166
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zemědělskými podniky, dobrovolnými organizacemi a všemi, kterých se krajina 

týká. 

Důvod realizace: V území jednotlivých MAS byly s různou intenzitou využívány 

dosavadní krajské, státní a evropské podpůrné programy, různorodá byla situace také 

ve zpracování a naplňování koncepčních dokumentů. Přes proklamovanou péči o 

krajinu převažoval resortní přístup shora, zemědělci a obce nebyly dostatečně 

zainteresováni na vlastní péči o krajinu. 

Nejkonkrétnější výsledky péče o krajinu v zemědělské krajině vykazovaly 

pozemkové úpravy. Péče o krajinu byla v území MAS stále nedostatečně rozvinutá. 

Přitom všechny rozvojové strategie zúčastněných MAS počítaly s péčí o krajinu, 

proto bylo třeba vše sjednotit a vytvořit společnou vizi.  

Výsledky projektu: jednotně vedené semináře zaměřené na konkrétní podmínky 

jednotlivých Leader-regionů (celkem 200 proškolených osob), vydání brožury a 

realizace exkurze zaměřené na nejlepší příklady dobré praxe, použitelné 

ve všech zúčastněných MAS. Výsledkem bylo nejen posílení znalostí důležitých pro 

péči o krajinu, ale zejména vytvoření společné vize partnerů – účastníků seminářů 

(ať už na straně lektorů nebo školených osob) o konkrétních aktivitách každého 

z nich k zajištění koordinované realizace projektů zaměřených na péči o krajinu nebo 

s ní souvisejících v rámci územní působnosti zúčastněných MAS s důrazem na 

možnosti využití jednotlivých opatření z osy I. a III. Programu rozvoje venkova. 

Termín realizace: 2009-2010 

Přidaná hodnota projektu: Projekt Péče o krajinu významně přispěl k navázání 

kontaktů a upevnění partnerství mezi MAS Krajina srdce, zástupci místní 

samosprávy, pozemkovými úřady a hlavně lidmi, kteří mají největší vliv na utváření 

naší krajiny – zemědělci a lesními hospodáři. 

Zcela konkrétně se například MAS Krajina srdce podařilo vytvořit partnerství a 

zahájit spolupráci například s Odborem Životního prostředí v Táboře, Správou a 

údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Tábor, Pozemkovým úřadem Tábor a 

Českým svazem ochránců přírody Vlašim. 

Kromě účasti těchto institucí na vzdělávacích seminářích došlo k dalším navazujícím 

aktivitám nad rámec realizovaného projektu, tedy k tzv. multiplikačnímu efektu: 

- díky vzdělávacím seminářům získaly MAS celou řadu cenných kontaktů také 

na zájemce o údržbu krajiny z území MAS (obyvatele, zemědělce, zástupce 
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obcí, mládež apod.). Těchto kontaktů bylo při následné spolupráci využito 

například: pro získání sponzorských darů na akci „Stromy pro Krajinu 

srdce“, přičemž MAS získala dary v podobě stromů, které byly vysázeny při 

komunikacích III. třídy; 

- jako další, po ukončení projektu navazující akcí týkající se krajiny a její 

údržby, je spolupráce s Pozemkovým úřadem v Táboře na aktualizaci Studie 

protierozní a protipovodňové ochrany povodí vodní nádrže Jordán. 

Dostupné z:  
http://www.nadorlici.cz/pece-o-krajinu.html 
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/pece-o-krajinu 

 

 

8. Stezka z Onoho Světa do Týna – viz. výše -  u projektu číslo 4. 

 

 

9. Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí  

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS Místní akční skupina Sdružení Růže (Jihočeský kraj)    

PMAS 1 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. (Jihočeský kraj)    

PMAS 2 MAS Blanský les Netolicko o.p.s. (Jihočeský kraj)    

Předmětem projektu byla rehabilitace drobné sakrální architektury v jihočeském 

pohraničí a zachování její autentičnosti ve vazbě na cestovní ruch.  

Důvod realizace: záměrem nebylo provést pouze jednorázové opravy sakrálních 

staveb, ale nalézt jejich fyzického i duchovního majitele a znovu nastolit vztah 

s místními obyvateli, pokus o obnovení genia loci -  zejména naplněním specifických 

cílů:  

 přivlastněním sakrálních objektů 

 budováním a rozvíjením vztahu k nim  

 jejich obnovou v duchu lidové architektury 

 začleněním sakrálních památek a dění kolem nich do nabídky pro rozvoj 

cestovního ruchu regionu. 

Výsledky projektu: inventarizace a lokalizace staveb, dokumentace jejich 

stávajícího stavu, jejich zrestaurování a oprava, tvorba „Metodiky osvojování 

http://www.nadorlici.cz/pece-o-krajinu.html
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/pece-o-krajinu
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drobných sakrálních staveb“, znovuvysvěcení revitalizovaných staveb, vzdělávací 

semináře, stálá výstavní expozice, propagační materiál.   

Termín realizace: 2009 - 2011  

Přidaná hodnota projektu: příležitost a podpora místních podnikatelů při 

rekonstrukci sakrálních staveb, sdílení zkušeností mezi MAS nezapojenými do 

projektu, vytváření předpokladů k další obnově sakrálních staveb, znovunastolení 

vlastnického vztahu – výkup pozemků a osvojení staveb, předpoklad pro vznik 

nových produktů cestovního ruchu k propagaci regionu. 

Dostupné z:  

http://www.jihoceskekaplicky.cz/ 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/projekty-spoluprace/ 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2183&p1=6642 

http://www.mas-netolice.cz/?jihoceske-kaplicky,293 

 

 

 

10. Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním 

ruchu 

Partneři projektu z NUTS II  Jihozápad:  

KMAS: Místní akční skupina Třeboňsko o. p. s. 

Ostatní partneři:  PMAS: Místní akční skupina  Mikulovsko o. p. s. 

Předmětem předkládaného projektu byla spolupráce při realizaci cyklu vzdělávacích 

seminářů zaměřených na problematiku využití ryb, zvěřiny a vína jako důležitých 

fenoménů obou regionů v gastronomii a potažmo v cestovním ruchu.  

Důvod realizace: Zvýšení úrovně cestovního ruchu především v nabídce  

gastronomických zařízení na Třeboňsku resp. Mikulovsku. V dnešní době je důležité 

nabídnout hostům a návštěvníkům regionu něco jedinečného, pro region  typického. 

V případě Třeboňska  nabídka  rybích případně zvěřinových specialit. Mikulovsko 

je vyhlášeno především vínem  a právě víno ryby a zvěřinu doplňuje. 

Výsledky projektu: Čtyři vzdělávací kurzy s  gastronomickou tématikou – Škola 

sommeliera, Ryby a zvěřina v gastronomii, Úvod do degustace vína, Ryby, zvěřina – 

jejich získávání, související legislativní předpisy a zacházení s nimi pro pracovníky 

v gastronomii a cestovním ruchu a získání certifikátu. Dvě exkurze zástupců MAS do 

spolupracujících regionů a dva dny spolupráce mezi MAS. Publikace s  obsahy 

jednotlivých vzdělávacích kurzů a samozřejmě to nejdůležitější, receptury 

a doporučené kombinace českých ryb a moravského vína.  

http://www.jihoceskekaplicky.cz/
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/projekty-spoluprace/
http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2183&p1=6642
http://www.mas-netolice.cz/?jihoceske-kaplicky,293
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Termín realizace: 2010 

Přidaná hodnota projektu: Cílem projektu bylo poskytnout možnost kuchařům, 

číšníkům, majitelům vinoték a podnikatelům v cestovním ruchu obou regionů získat 

zkušenosti od renomovaných odborníků, lektorů jednotlivých kurzů a to nejen 

v přípravě specifických produktů, ale i v oblasti všeobecné informovanosti 

k daným tématům. Naučit se využít a kombinovat produkty z našich českých oblastí 

a nabídnout je svým hostům, návštěvníkům a zákazníkům. Přispět tím ke zvýšení 

úrovně cestovního ruchu a obohatit nabídku  kombinací regionálních výrobků. Aby 

byli obyvatelé spokojeni s úrovní místních gastronomických zařízení, rádi do nich 

zvali své hosty, aby turisté byli v obou  destinacích spokojeni, zapamatovali si je 

a rádi se do nich  v hojném počtu vraceli. 

Dostupné z:  

www.mas-trebonsko.cz 

www.masmikulovsko.cz 

 

 

11. Zavedení regionální značky Prácheňsko  

 Partneři projektů z NUTS II Jihozápad: 

KMAS:  Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 

PMAS:  Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 

      Místní akční skupina Střední Povltaví 

            VODŇANSKÁ RYBA 

            MAS BRÁNA PÍSECKA 

Předmětem projektu spolupráce byla podpora původnosti ale také kvality místních 

výrobků a služeb s cílem  výšit  atraktivitu regionu a zviditelnit jeho jedinečnost. 

Vybrat a udělit zájemcům značku, vytvořit pro výrobce a poskytovatele služeb 

propagační materiály, které by pomohly zviditelnit tento region a jeho originalitu. 

Důvod realizace:  

Důvodem realizace bylo podpořit místní výrobce specifických a originálních 

výrobků, zapojit se do systému regionálního značení v rámci Asociace regionálních 

značek a přispět tak   propagaci dovednosti místních obyvatel, podpořit venkovský 

cestovní ruch a ekonomiku s tím spojenou. 

Výsledky projektu: 

http://www.mas-trebonsko.cz/
http://www.masmikulovsko.cz/
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V rámci projektu vznikla kontaktní místa v každé z partnerských MAS vybavená PC 

sestavou, originální logo, značka Prácheňsko -  regionální produkt byla přidělena 63 

výrobkům a 12 zařízením s ubytovacími a stravovacími službami, 10 ks výstavních 

stánků ve stylu jihočeského baroka pro potřeby propagace regionů a výrobců 

oceněných značkou, propagace na webových stránkách regionálního značení a 

zároveň její tištěná podoba pro každý značený výrobek nebo službu, studie na 

podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu Prácheňsko. 

Termín: květen 2010 – duben 2012 

Přidaná hodnota projektu: 

Navázání spolupráce v duchu Leaderu mezi spolupracujícími MAS, příprava pro 

další projekty spolupráce národní i mezinárodní, aktivizace obyvatelstva v regionu, 

hlavně těch co něco dělají a mají chuť  o ukázat a využít příležitost, rozšíření 

všeobecného povědomí obyvatel regionu o místních zdrojích a jejich kvalitě. 

Zdroje dostupné z: 
www.regionalni-znacky.cz 

www.strakonicko.net 

www.domaci-vyrobky.cz 

www.blatensko.cz/mas 

www.masbranapisecka.cz 

www.masstrednipovltavi.cz 

www.vodnanskaryba.eu/ 

 

 

12. Řemeslo má zlaté dno - viz. kapitola 2.4.7 (projekty v Plzeňském kraji) 

 

13. Za poklady venkova 

KMAS: MAS Říčansko o.p.s 

PMAS: Občanské sdružení MAS Záblatí 

  MAS Podlipansko, o.p.s. 

  Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE 

  LAG Karhuseutu (Finsko) 

  LAG Kaunas District (Litva) 

Předmět projektu:  

Cílem projektu bylo mapování místních výrobců (katalog) a identifikace výrobků pro 

regionální značení a registrování značky. Dále festivaly místních produktů 

http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.strakonicko.net/
http://www.domaci-vyrobky.cz/
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.masbranapisecka.cz/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
http://www.vodnanskaryba.eu/
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s prezentací regionálních výrobců a doprovodným kulturním programem. Ve Finsku 

proběhla soutěž kovářů. 

Důvod realizace: Vytvoření základu sítě podpory cestovního ruchu a turismu 

v regionu spolupráce. 

Výstupy projektu:  

Výstupem byly zážitkové balíčky pro rodiny s dětmi, ucelené nabídky zajímavých 

míst a turistických služeb zaměřené na objevování tradic regionu a dále zavedení 

značení regionálních produktů a realizace festivalů řemesel.  

Termín realizace: 2013 - 2014 

Přidaná hodnota projektu: realizací tohoto projektu na území MAS Krajina srdce 

byla zavedena značka TOULAVA – regionální produkt, která napomohla nejen k 

posílení povědomí o regionálních značkách, ale také k lepšímu vnímání produktů 

vyrobených z místních surovin, místními lidmi, případně také výrobků vycházejících 

z místní historie a tradic. Kromě lokální produkce je to také zviditelnění turistické 

oblasti Toulava, která vznikala ruku v ruce se snahou podpořit lokální ekonomiku 

prostřednictvím podpory místní produkce a služeb cestovního ruchu. Dnes je 

synergický efekt těchto aktivit zřejmý v počtu nových zájemců o certifikaci a také 

v počtu nových členů a sympatizantů destinačního managementu Toulava, o.p.s. 

Dostupné z: 
http://pokladyvenkova.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypa

ste&utm_content=http%3A%2F%2Fpokladyvenkova.webnode.cz%2F 

 

 

 

 

14. Kovářství včera a dnes 

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS Místní akční skupina Sdružení Růže (Jihočeský kraj)    

PMAS 1 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. (Jihočeský kraj)    

Partneři projektu z NUTS II Jihovýchod: 

PMAS 2 MAS LEADER Loucko o.s. (kraj Vysočina) 

Předmětem projektu byla propagace kovářského řemesla, mající vliv nejen na 

zvyšování dovedností mladých kovářů, ale i na cestovní ruch vznikem turistické 

naučné stezky a vybudováním středověké kovárny.  

http://pokladyvenkova.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fpokladyvenkova.webnode.cz%2F
http://pokladyvenkova.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fpokladyvenkova.webnode.cz%2F
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Důvod realizace: dlouholeté pravidelné setkávání kovářů partnerských MAS, 

využití tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpory cestovního ruchu, 

posílení konkurenceschopnosti kovářského řemesla. 

Výsledky projektu: rozšířené muzeum řemesel, nová expozice kovářství, zcela 

unikátní rekonstrukce středověké kovárny na Hradě Pořešín, v ČR jedinečná naučná 

stezka historií i současností kovářského řemesla, zahraniční exkurze ve Walesu 

(zahraničním partnerem projektu byla LAG PLANED, Wales), zprostředkování stáží 

pro mladé kováře v dílnách zkušených kolegů, kurzy pro kováře-samouky “Výroba 

damaškové oceli” a “Výroba starých barokních zámků”, exkurze a akce pro širokou 

veřejnost a školy v kovárnách v Nových Hradech, Komařicích, Besednici, na 

Pořešíně, ve Strážkovicích a Buškově hamru, pořízení velkokapacitního stanu 

s příslušenstvím a pivními sety jako zázemí pro měkké akce. 

Termín realizace: 2011 – 2013 

Přidaná hodnota projektu: posílení partnerství jednotlivých MAS a neziskových 

organizací v regionu a na mezinárodní úrovni, zvýšení nabídky akcí pro veřejnost 

v regionech a s tím spojené soudržnosti obyvatel a zachování tradic v regionu, 

zvýšený zájem o kovářské řemeslo u mladé generace, zvýšení povědomí o MAS 

mezi obyvateli regionu prostřednictvím pořízeného vybavení, podpora podnikání 

místních kovářů, pokračování tradičního setkávání odborné i laické veřejnosti, nové 

produkty využitelné v oblasti cestovního ruchu. 

Dostupné z: 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2181&p1=6629 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/kovarstvi-vcera-a-dnes/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Stredoveka_kovarna_Poresin/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Vyroba_damaskove_oceli/ 

 

 

 

15. Venkovská tržnice III.  

 
Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Krajina srdce (Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Lužnice, o.s. (Jihočeský kraj) 

MAS Vltava, o.s. (Jihočeský kraj) 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (Plzeňský kraj) 

Ostatní partneři: 

http://mas.sdruzeniruze.cz/gp/id_galerie=2181&p1=6629
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/kovarstvi-vcera-a-dnes/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Stredoveka_kovarna_Poresin/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Vyroba_damaskove_oceli/
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NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Podchlumí, o.s. 

Region Pošembeří, o.p.s. 

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS bylo 

vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III., sloužícího pro posílení 

akceschopnosti venkovských území a místní ekonomiky.  

Důvod realizace: MAS vypozorovaly, že na jejich území postupně zanikají drobné 

prodejny, malé výrobny, řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity. 

S mizejícími službami klesá podíl peněz, které obyvatelé utratí v místě. Zužuje se 

nabídka, region chudne.  

Výsledky projektu: Informační systém, který má dvě základní skupiny uživatelů, 

jednak obyvatele a subjekty z území zapojených MAS a za druhé samotné MAS. 

V případě první skupiny IS nabízí řadu aplikací sloužících k podpoře vzniku 

a rozvoje místních aktivit a akcí, společenskými a kulturními počínaje, přes aktivity 

podpory regionální ekonomiky, až po uplatnění zapojování veřejnosti do věcí 

veřejných. Využíváním a obsluhou elektronické Venkovské tržnice MAS pomáhají 

omezení ekonomickému propadu regionu.  

Projekt navazoval na předchozí Venkovskou tržnici II., pro kterou na základě 

zkušeností formou spolupráce s jejími realizátory zajistil zkvalitnění informačního 

systému. 

Termín realizace: 2011-2013 

Přidaná hodnota projektu: Portál venkovské tržnice lze dále rozšiřovat na ostatní 

venkovská území. Může se stále zkvalitňovat a rozvíjet. Ukázalo se, že podporuje 

nejen podnikání, ale i spolkovou činnost a kulturu. Významně napomáhá vzniku 

nových kontaktů mezi venkovskými obyvateli a tím zakládá příležitost pro jejich 

budoucí spolupráci při zkvalitňování života na venkově ještě řadu let po realizaci 

projektu.  

Dostupné z:  
http://www.venkovskatrznice.eu/ 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovska-trznice-iii 

http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/venkovskatrznice 

 

 

 

http://www.venkovskatrznice.eu/
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovska-trznice-iii
http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/venkovskatrznice
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16. Prácheňsko všemi smysly  

Partneři projektu NUTS Jihozápad: 

KMAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 

PMAS: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 

Místní akční skupina Střední Povltaví 

VODŇANSKÁ RYBA 

MAS BRÁNA PÍSECKA 

MAS Pošumaví z. s. p. o.  

Předmětem projektu bylo navázat na projekt spolupráce Regionální značka 

Prácheňsko a přispět k obnovování významu historického Prácheňska a k rozvoji 

turistického ruchu na území všech partnerských MAS. Cílem bylo položit základy 

k vytvoření turistické destinace Prácheňsko. Posílit marketing území v souvislosti 

s rozvojem venkovského cestovního ruchu a tím i s podporou venkovské ekonomiky. 

Důvod realizace: Díky připojení partnera MAS Pošumaví došlo k významnému 

rozšíření území projektu. Právě na jeho území leží starobylá Prácheň, která dala 

historickému Prácheňsku jméno. Cílem bylo položit základy k vytvoření turistické 

destinace Prácheňsko. Posílit marketing území v souvislosti s rozvojem venkovského 

cestovního ruchu a tím i s podporou venkovské ekonomiky. 

Výsledky projektu: Mobilní výstavní systém k prezentaci Prácheňska a 20 ks 

infomap s tematickým obsahem, mobilní pódium pro pořádání akcí, dvě turistické 

vyhlídky s posezením, Studie rozvoje cestovního ruchu Prácheňska, vytvoření 

webového portálu k propagaci Prácheňska, propagační tiskoviny Prácheňsko do 

kapsy, Prácheňský poutník, brožury Jak chutná Prácheňsko, Prácheňsko magické, 

Prácheňsko v lidové písni. 

Termín: květen 2012 – říjen 2013 

Přidaná hodnota: Obnovení pojmu Prácheňsko, přiblížení historie a významu 

tohoto území pro současnost, rozvoj lidského potenciálu pro využití ve zviditelnění 

této části Jižních Čech a rozvoj turistiky, vzbuzení zájmu o tento historický region. 

Objevení dalších témat pro projekty spolupráce MAS dalších partnerů. 

Zdroje dostupné z: 
www.prachensko.eu 

www.strakonicko.net 

www.blatensko.cz/mas 

www.vodnanskaryba.eu 

www.masbranapisecka.cz 

www.masposumavi.cz 

http://www.prachensko.eu/
http://www.strakonicko.net/
http://www.blatensko.cz/mas
http://www.vodnanskaryba.eu/
http://www.masbranapisecka.cz/
http://www.masposumavi.cz/
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17. Chuť a vůně domova - viz. kapitola 2.4.7 (projekty v Plzeňském kraji) 

 

 

 

18. Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko   

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Lužnice, o.s. (Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Vltava (Jihočeský kraj)     

Předmětem projektu bylo oživení a rozvoj tradičních lidových 

řemesel v obou mikroregionech, představení daného řemesla, jeho historie, dobového 

nářadí a materiálu. Jeho smyslem bylo oslovit širokou veřejnost, trvale se setkávat a 

posilovat pocit místní sounáležitosti, poznávat místní specifika obou mikroregionů 

a zachovávat místní tradice a zvyky pro další generace. 

Projekt se zaměřil na oživení dřívějších a přiblížení současných lidových řemesel 

v partnerských mikroregionech.  

Důvod realizace: Projekt byl připraven na základě poptávky veřejnosti v obou 

mikroregionech. Na území MAS Lužnice se již několik let konaly různé kurzy 

lidových řemesel, kdy poptávka po těchto kurzech byla větší, než možný počet 

účastníků. Zájem obyvatel potvrdila provedená anketa v obou mikroregionech. 

Prostřednictvím ankety mezi obyvateli byly vytipovány oblasti, které mají potenciál 

rozvoje a našli se nositelé lidových řemesel z obou mikroregionů, kteří byli ochotni 

předávat své znalosti dále. Předkládaný projekt tak stavěl na reálných základech 

a měl mikroregionální a nadmikroregionální rozměr. 

Výsledky projektu: vybavení dílny lidové tvořivosti, venkovní prodejní stánky, 

vzdělávací a propagační materiál, kurzy zaměřené na košíkářství, drátkování, 

malování na hedvábí, zpracování ovčí vlny, keramiku, výrobu svíček, výrobu vitráží 

technikou Tiffany, adventní vazbu, výrobu mýdel, šperkařství, Fusing – spékané sklo 

a vinuté perle.  

Termín realizace: 2013-2014 

Přidaná hodnota projektu:  

Na základě dlouhodobého neformálního partnerství MAS Vltavy a MAS Lužnice 

průběžně vznikaly témata možné budoucí spolupráce. MAS projektem pomohly 

nejen samotnému rozvoji řemesel, ale i trvalému setkávání lidí, vzniku specifických 

výrobků a uskupování zájemců o dané řemeslo do formálních či neformálních skupin 

http://www.vltavotynsko.cz/?mod=vyh&wrs=&vyraz=Lidov%C3%A1+%C5%99emesla
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- nejdůležitější z hlediska zkvalitnění života na venkově a formování a zachování 

lidové kultury. Společná příprava vzdělávacích kurzů přispěla také ke snížení 

nákladů na tyto kurzy. Realizace projektu oslovila mladé lidi, kteří se chopili 

tradičního řemesla a zachovávají místní tradice a zvyky pro další generace. 

Dostupné z:  

http://www.masluznice.bechynsko.cz/lidova-remesla/ 

 

 

 

 

19.  S Peklíkem na vandr  

 
Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Blanský les Netolicko o.p.s. (Jihočeský kraj) 

PMAS:  Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

(Jihočeský kraj) 

Předmětem projektu "S Peklíkem na vandr" byl rozvoj podmínek pro turistiku 

v regionu spolupráce, rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek 

v regionech MAS, a to hlavně pěší turistiky. 

Důvod realizace: vzhledem k turisticky atraktivním územím spolupracujících MAS 

bylo vhodné vyznačení nové sítě turistických a vycházkových tras včetně oživení 

historické obchodní Linecké stezky, vytvoření sítě odpočinkových zastavení 

a uspořádání živých akcí (tematických výletů a jarmarků).  

Výsledky projektu: V rámci projektu byla vytvořena síť se 32 zastaveními, 

proběhlo 11 pěších výletů, vícedenní výlet Lineckou stezkou, video soutěž a foto 

soutěž, 2 výroční trhy, vznikly dvě vyhledávací studie: „S Peklíkem na vandr“ 

a Linecká stezka“. Byly vydány vandrovní publikace – vandrovní knížka, kniha 

regionálních pověstí a pexeso. U KMAS  byl ještě rozšířen turistický portál 

a proběhla výstava fotografií s tématem S Peklíkem na vandr, kategorie -1) Lidé 

a život, 2) Příroda živá a neživá, 3) Turistické památky a zajímavosti. 

Termín realizace: březen 2012 – říjen 2014 

Přidaná hodnota projektu: zvýšení návštěvnosti regionu spolupracujících MAS, 

posílení marketingové značky regionu MAS Blanský les – Netolicko, kterou je 

postavička Peklíka a její rozšíření na sousední území MAS Rozkvět zahrady jižních 

Čech. 

http://www.masluznice.bechynsko.cz/lidova-remesla/
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Dostupné z:  
www.mas-netolice.cz 
www.masrozkvet.cz  

 

 

 

20. Zdraví nás baví – viz PŘÍLOHA 

 

 

21. Venkovské tradice v krajině II.  

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS Místní akční skupina Sdružení Růže  

PMAS 1 MAS KRAJINA SRDCE 

PMAS 3 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

Partneři projektu z NUTS II Jihovýchod: 

PMAS 2 „Strážnicko“ Místní akční skupina 

Partneři projektu z NUTS II Severovýchod: 

PMAS 4 NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Předmětem projektu byla podpora místní tradice zpracování ovoce a vytváření 

předpokladů pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů 

jak venkovskými spolky, tak obyvateli regionů.  

Důvod realizace: zájem o podporu tradice pěstování a zpracování ovoce a jiných 

tradičních produktů venkovských zahrad, výsadbu ovocných dřevin, vzdělávání a 

aktivity pro širokou veřejnost a školy.  

Výsledky projektu: exkurze pro členy MAS a výukové programy pro školy, 

vzdělávací akce pro širokou veřejnost, výsadba dřevin, naučná stezka, technologické 

zázemí pro zpracování ovoce a dalších plodin, chlebová nabíjecí pec, publikace, 

studie ovocnářských a s nimi souvisejících tradic „Staré a krajové odrůdy hrušní 

Českokrumlovska a studie legislativních dopadů „Legislativa prodeje ovoce 

a výrobků z něj“, „Kuchařka české a moravské vesnice II“ a výukový program. 

Termín realizace: 2012 - 2014 

Přidaná hodnota projektu: vzdělávacími akcemi a zajištěním zpracování místního 

ovoce se podpořil zájem členů spolků o rozšíření nabídky kvalitních a zdravých 

produktů. Došlo k významnému rozšíření znalostí obyvatel v oblasti zpracování pro 

větší soběstačnost a ekonomickou stabilitu místních komunit. Projekt podpořil vznik 

http://www.mas-netolice.cz/
http://www.masrozkvet.cz/
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nových partnerských vazeb a to jak mezi spolupracujícími MAS, tak mezi MAS a 

spolky na úrovni jednoho i více území MAS. Potenciál dílčích aktivit aktivních 

jedinců či spolků se tak multiplikoval a vytvořil synergický efekt. Spolupráce a 

komunikace mezi spolky, školami, obcemi a MAS vyústila v další společné aktivity. 

Pořízené technologie umožňují pestřejší a masovější zpracování produktů příp. vznik 

nových podnikatelských záměrů v této oblasti. Obnovila se původní struktura 

krajiny, genofond, k přírodě šetrné zpracování místní produkce. Nově postavená 

chlebová nabíjecí pec slouží i nadále při společenských veřejných akcích k tvorbě 

příjemného zázemí pro tyto akce doprovázené pečením tradičních produktů z obilí. 

Dostupné z: 
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/venkovske-tradice-v-krajine-ii/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Nova_chlebova_pec_vydala_svuj_prvni_poklad/ 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovske-tradice-v-krajine-ii 

http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=353 

 

 

22. Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS 

Vršatec a MAS Vodňanská ryba  

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad  

PMAS: Vodňanská ryba (Jihočeský kraj)  

Zahraniční partner  

KMAS: MAS Vršatec (Trenčianský kraj) - Slovensko  

Předmětem projektu „Ochrana společného kulturního bohatství a výměna 

zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba byla ochrana společného 

kulturního dědictví, zvýšení turistického ruchu, zvýšení turistického potenciálu 

území, zvýšení kvality přístupu k informacím a výměna zkušeností partnerských 

MAS.   

Důvod realizace: spolupracující MAS chtěly využít velký potenciál území 

s množstvím kulturních a historických památek pro rozvoj cestovního ruchu, ke 

zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu v regionech spolupráce. 

Dalším důvodem realizace projektu bylo prostřednictvím exkurzí a workshopů získat 

zkušenosti s rozvojem turistického ruchu typického pro území obou MAS – rozvoj  

církevní turistiky a gastroturistiky na území MAS Vršatec, rozvoj rybářské 

a myslivecké turistiky na území MAS Vodňanská ryba zároveň s předáváním 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/venkovske-tradice-v-krajine-ii/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/Nova_chlebova_pec_vydala_svuj_prvni_poklad/
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovske-tradice-v-krajine-ii
http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=353
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zkušeností se zaváděním regionální značky výrobků a služeb „Prácheňsko – 

regionální produkt“.  

Výsledky projektu: v rámci projektu byla pořízena síť odpočinkových a turistických 

zastavení (9 ks infotabulí s QR kódy a 7 souborů mobiliáře pro cestovní ruch – 

2 lavičky se stolem), interaktivní webový portál a elektronický modul 

s kartografickým podkladem a zároveň byly realizovány vzdělávací akce 

s předáváním zkušeností v oblasti zavádění regionálního značení, v oblasti rozvoje 

turistiky typické pro MAS, exkurze, workshopy a tradiční jarmark.  

Termín realizace projektu: září 2012 – září 2013  

Přidaná hodnota projektu: využití jednoduchých technických řešení k vytváření 

komplexních řešení a tvorby tzv. sítí, a to jak pro rozvoj lidských zdrojů, tak podporu 

místních aktivit (podpora výrobců regionálních výrobků, poskytovatelů služeb 

v cestovním ruchu), inovace, získávání potřebných dovedností, výměna a přenos 

zkušeností z oblasti cestovního ruchu.  

Dostupné z:  
www.vodnanskaryba.eu 

www.masvrsatec.sk 

   

 

 

23. Renesance venkovského ovocnářství    

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (Plzeňský a Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Sdružení Růže, občanské sdružení (Jihočeský kraj)    

Občanské sdružení MAS Krajina srdce (Jihočeský kraj)  

Předmětem projektu bylo vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj, získávání a 

přenos zkušeností v oblasti pěstování a zpracování ovoce v místních podmínkách.  

 Důvod realizace: Ovocné dřeviny byly vždy přirozeným prvkem venkovské 

krajiny, neodmyslitelnou součástí života venkovanů, součástí obživy i potěšení. 

Přestože období nedávno minulé postihlo roli a význam ovocných dřevin, MAS se 

společně dohodly o jejich „renesanci“.  

Výsledky projektu:  

1. Posílení materiální základny formou výsadby ovocných dřevin s akcentací 

tradičních druhů a odrůd ovoce (výsadba alejí, sadů a pěstebních ploch) na 

http://www.vodnanskaryba.eu/
http://www.masvrsatec.sk/
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nekomerční využití (pro potřeby spolků, obcí, komunitních akcí, propagace v CR 

a podobně). 

2. Posílení technologického zázemí pro nekomerční zpracování místních produktů. 

3. Posílení lidského kapitálu formou společného provádění výzkumu, vzájemného 

vzdělávání, exkurzí, provádění osvětových akcí, předáváním znalostí a dovedností. 

4. Posílení sociálního kapitálu - pořádáním společných akcí, podporou spolupráce 

a propojováním aktivit spolků a iniciací nových na území daných MAS. 

Termín realizace: 2012 - 2015 

Přidaná hodnota projektu: Projekt rozšířil produkční základnu výsadbami 

ovocných dřevin, vytvořil do budoucna předpoklady pro rozvoj nekomerčního 

zpracování ovoce a dalších místních produktů, posílil znalosti a dovednosti obyvatel 

výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posílil spolupráci MAS, spolků a obyvatel 

a oživil místní tradice. Napomohl vzniku nových příležitostí, kontaktů a dal tak 

podnět pro navázání budoucí spolupráce v uvedených oblastech. 

Dostupné z:  

http://mas.sdruzeniruze.cz/dp/id_ktg=3869&p1=7114 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/renesance-venkovskeho-ovocnarstvi 

 

 

24. Živá kronika 

Partneři projektu  

KMAS: MAS PODLIPANSKO, o.p.s. 

PMAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE 

Předmět projektu:  

Předmětem projektu spolupráce bylo zachycení historických faktů v nejrůznějších 

záznamech a dokumentech k zachycení života v regionu v minulosti a ke zjišťování 

historie a tradice obce.  

Důvod realizace:  

Zjistit v regionu MAS, jak lidé žili, tradice obce, zajímavé informace, které se vážou 

k historii obce, působnost zájmových organizací, např. amatérské divadlo, 

myslivecký spolek, sbor dobrovolných hasičů. Zjistit, zda a jak se dříve slavily 

tradice, které dnes pomalu oživují. 

Výstupy projektu:  

http://mas.sdruzeniruze.cz/dp/id_ktg=3869&p1=7114
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/renesance-venkovskeho-ovocnarstvi
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Výstupem projektu bylo zmapování pamětníků v regionu MAS Krajina srdce a 

Podlipansko a zachycení jejich životních příběhů a vyprávění na DVD. V každé 

MAS bylo vydáno 1200 ks DVD nosičů. Rozhovory jsou k dispozici také v plné 

audio verzi na webovém archivu v informačním systému Venkovská tržnice. Dalším 

výstupem bylo shromáždění fotografií, písemností, dokumentů, starých pohlednic 

apod. během besed, které byly uspořádány v různých obcích v obou MAS. Z těchto 

dokumentů byly následně vydány kroniky – fotoknihy, pohlednice a uspořádány 

výstavy, které budou mít putovní charakter a budou uspořádány i v době udržitelnosti 

projektu.  

Termín realizace: 2013 - 2015 

Přidaná hodnota projektu: 

Realizace tohoto projektu měla neuvěřitelný dopad hlavně na cílovou skupinu našich 

nejstarších obyvatel. Už jen to, že se mohli ze svých příběhů, často velmi tragických 

a smutných, vypovídat, předat je dál a nevrhnout je tak do stínu zapomnění, mělo 

efekt jakéhosi zadostiučinění a evidentní úlevu. V dnešní uspěchané a hektické době 

si i my – děti, vnoučata a pravnoučata, díky sdělení, které nám tento projekt přinesl, 

lépe uvědomujeme, jak je důležité naslouchat našim nejstarším, věnovat jim 

pozornost a hlavně, učit se od nich.  

Kromě toho tzv. duchovního přínosu, realizace tohoto projektu měla obrovský 

propagační efekt pro místní akční skupinu. Právě ti nejstarší, kteří žijí s pocitem, že 

už nikoho nezajímají, se díky zájmu projeveného Živou kronikou stali propagátory 

MAS a jejích aktivit, neboť jsou vděční, že jsme jim dopřáli sluchu a zaznamenali 

jejich vyprávění pro jejich i naše další generace.  

Dostupné z: 
http://mas.podlipansko.cz/v-realizaci/projekt-spoluprace-qziva-kronikaq  

http://www.venkovskatrznice.eu/krajina-srdce/ziva-kronika- 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/ziva-kronika 

 

 

 

25. TOULAVA – turistická oblast 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS:Občanské sdružení MAS KRAJINA  SRDCE (Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Střední Povltaví (Jihočeský kraj) 

http://mas.podlipansko.cz/v-realizaci/projekt-spoluprace-qziva-kronikaq
http://www.venkovskatrznice.eu/krajina-srdce/ziva-kronika-
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/ziva-kronika
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MAS Sedlčansko o.p.s. (Středočeský kraj) 

MAS Lužnice, o.s. (Jihočeský kraj) 

Předmětem projektu „TOULAVA – turistická oblast“ bylo vytvoření společné 

turistické oblasti, pro kterou existuje osobitý a unikátní název - TOULAVA.  

Důvod realizace: spolupracující MAS se shodly, že jsou oblastí s dlouho 

přehlíženým turistickým potenciálem, který je potřebný rozvíjet a propagovat. 

Rozhodly se proto, že se pokusí vytvořit nové možnosti ekonomického i turistického 

využití zdejší krajiny, zvýší prestiž celé oblasti tak, aby byla vytvořena ucelená, 

smysluplná a konkurenceschopná turistická oblast řízená efektivně fungujícím 

destinačním managementem. 

Popis projektu: projekt je zaměřen na podporu založení nové turistické oblasti 

v srdci Čech, na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje s městem Tábor ve svém 

středu. Toulava, jak je tato destinace pojmenována, se lépe dostává do povědomí 

obyvatel a turistů právě díky zrealizovaným výstupům, které byly předmětem 

projektu spolupráce mezi místními akčními skupinami. Byly vytvořeny webové 

stránky, strategie rozvoje cestovního ruchu, oblast byla na svých hranicích územně 

vymezena cedulemi při komunikacích II. a III. třídy, na zařízení cestovního ruchu 

(restaurace, penziony, IC, hrady, zámky apod.) byly rovněž umístěny cedulky 

s logem Toulavy, byl uspořádán dvoudenní press a fam trip pro zástupce KC, CA 

a médií, byl pořízen reklamní stánek s pultem a rollupy, vydány noviny Toulavské 

listy, vytištěn leták prvního kontaktu a natočen film, který se nakonec v soutěži 

Tourfilm v Karlových Varech umístil na 1. místě. 

Výsledky projektu: vytvoření Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti a 

realizace vybraných marketingových aktivit.  

Termín realizace: 2012 – 2014  

 

Přidaná hodnota projektu: posílení lokální identity, patriotismu, růst pracovních 

příležitostí ve službách a zvýšení kvality života obyvatel regionu. Z hlediska 

poměrně nízké nákladovosti projektu je efektivita využití prostředků Evropské Unie 

obrovská, v budoucnu očekáváme velké zviditelnění turistické oblasti Toulava a také 

zvýšení množství aktivit kolem Toulavy, ať už díky MAS zapojeným do tohoto 

projektu, nebo díky destinačnímu managementu, který vznikl přirozeně jako 

nadstavba projektu. Destinační management Toulava, o.p.s., kde jsou také 

spolupracující místní akční skupiny zastoupené, dnes pracuje na dalších aktivitách, 
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kterými jsou například zážitková karta Toulavka, trhací mapy a další vydání 

Toulavských listů, realizace grantů podpořených Jihočeským krajem na podporu 

agroturistiky, další rozvoj webových stránek, aktivní zapojení do Českého systému 

kvality služeb, školení trenérů kvality, vyhledávání subjektů vhodných pro udělení 

certifikátu Toulava – regionální produkt, propagační akce na území Toulavy atd. 

Dostupné z: 
www.maskrajinasrdce.cz  

www.masluznice-bechynsko.cz  

www.mas-sedcansko.eu 

www.masstrednipovltavi.cz   

 

 

 

 

 

26. Po cestách a hradech doby Karla IV. 

 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

PMAS 1 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

Partneři projektu z NUTS II Střední Čechy: 

KMAS Posázaví o.p.s. 

PMAS 2 Rakovnicko o.p.s. 

Předmětem projektu byla spolupráce MAS tří regionů při hledání styčných bodů 

mezi životem dnes a v minulosti (nejen cesty ve smyslu geografickém, ale 

i časovém).  

Důvod realizace: zlepšení stavu památkových objektů a jejich programů, přístup a 

využití památek bez rozdílu každému návštěvníkovi, nejen fyzicky zdatným 

turistům, ale i starším lidem a rodinám s malými dětmi, přiblížení opomíjených míst 

naší historie například interaktivní formou zaměřenou na děti a mládež, zájem 

podpořit spolupráci škol s MAS. 

 

Výsledky projektu:   

Lávka pro pěší na hradě Zlenice, modely hradu Týnec nad Sázavou a Zbořený 

Kostelec, kreslené panely „oživlý středověk“ a živé obrazy, projekt pro školy 

„Cestování a hrady v době Karla IV.“, setkání školních reprezentací z každé MAS na 

hradě Krakovec, tvůrčí aktivity umělecké a řemeslné (Academia Creoplat, 

Conventum Creoplat), přístavba budovy zázemí hradu Pořešín, zpracování 

propagačních a studijních materiálů. 

Termín realizace: 2013 - 2014 

http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://www.masluznice-bechynsko.cz/
http://www.mas-sedcansko.eu/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
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Přidaná hodnota projektu: vybudování přístavby hradu Pořešín se sociálním 

zařízením odlehčilo nejen návštěvníkům hradu a okolním lesům, ale díky tomuto se 

zvedla návštěvnost hradu a okolí. Nadále pokračují soutěže a letní setkávání školních 

týmů z různých škol regionu a partnerských MAS.  

Dostupné z: 
http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/po-cestach-a-hradech-doby-karla-iv/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/soutez_skolnich_tymu_na_hrade_Poresin/ 

http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/vylet_Krakovec/ 

http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?page=1&place_id=1&area_id=110 

 

 

27. Z pohádky do pohádky   

Partneři projektu:  

MAS Krajina srdce (KMAS) 

MAS Šluknovsko 

Popis projektu: projekt je zaměřen na ztvárnění genia loci na různých místech v 

území MAS prostřednictvím dřevosoch. Na území KMAS bylo vytvořeno 30 

dřevosoch, které vypodobňují například místní báje, mýtus nebo významnou 

historickou událost či osobnost. Dalším výstupem projektu je zapojení dětí ze 

základních škol do literárně-výtvarné tvorby a zvýšení jejich motivace v této 

činnosti. V rámci projektu byla vyhlášena literární soutěž, kde děti vymýšlely nové 

pohádky, které se dějem odehrávají v regionu MAS. K těmto pohádkám byly při 

výtvarných workshopech vytvářeny ilustrace. Výstupem je pohádková kniha, kde 

jsou autory textů a ilustrací děti z prvního i druhého stupně základních škol. 

Výstupy projektu: 

kniha pohádek a bájí 

genius loci ve dřevě - dřevosochy 

výtvarné workshopy 

soutěže o nejlepší literární a výtvarná díla 

Přidaná hodnota projektu: umělecká díla v podobě dřevosoch na různých místech 

MAS významně přispívají rozvoji turismu, aniž by to byl původně zamýšlený cíl 

projektu. Hlavním cílem bylo posílení místního patriotismu a sounáležitosti obyvatel 

s místem, kde žijí. I když je projekt ještě v realizaci, většina soch je již nainstalována 

a zpětná vazba z území reflektuje, že projíždějící autobusy se zájezdy s turisty na 

těchto místech zastavují, cyklisté vytvářejí produkty – cyklovýlety za návštěvou 

http://www.maspomalsi.cz/leader/projekty-spoluprace-2/po-cestach-a-hradech-doby-karla-iv/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/soutez_skolnich_tymu_na_hrade_Poresin/
http://maspomalsi.rajce.idnes.cz/vylet_Krakovec/
http://leader.posazavi.com/cz/area.asp?page=1&place_id=1&area_id=110
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soch, obce v důsledku zvídavých turistů příběh genia loci zveřejňují na svých 

webových stránkách a ve svých zpravodajích. 

Dostupné z:  
www.maskrajinasrdce.cz  

http://www.mas-sluknovsko.cz/Z-pohadky-do-pohadky/1067.html 

 

 

28. S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou 

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Blanský les Netolicko o.p.s. (Jihočeský kraj) 

PMAS:  Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

(Jihočeský kraj) 

Předmětem projektu " S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou" bylo rozšíření 

a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmové území MAS 

pro návštěvníky – turisty.  

Důvod realizace: na základě potřeby podpory rozvoje cestovního ruchu v zájmovém 

území byl vytvořen webový mobilní průvodce s interaktivním mapovým portálem a 

dalšími doplňkovými službami, dále byla instalována turistická zastavení pro 

odpočinek turistů a uspořádány cyklovýlety. 

Výsledky projektu:  

1. Webové stránky Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní 

akční skupiny zobrazitelné i na chytrých mobilních telefonech, v několika 

jazykových mutacích.  

2. Interaktivní mapa  - probíhá zadávání POI bodů zájmu z obou území MAS 

s překladem textů do německého jazyka.  

3. Mobilní průvodce - zobrazuje turistickou mapu s aktuální polohou a informacemi 

o turisticky zajímavých místech v textové, obrazové i hlasové podobě.  

4. Vybudování 18 turistických mobiliářů – dokončena instalace všech mobiliářů. 

5. Propagační materiály: tisk letáku s turistickou mapou a popisem jednotlivých částí 

projektu, tedy interaktivní mapa, mobilní průvodce, turistické mobiliáře 

a cyklovýlety. 

6. Konání 2 cyklovýletů 

Termín realizace: červenec 2013 – listopad 2014 

http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://www.mas-sluknovsko.cz/Z-pohadky-do-pohadky/1067.html
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Přidaná hodnota projektu: návazný projekt k projektu „S Peklíkem na vandr“, 

který vede ke zvýšení návštěvnosti regionu spolupracujících MAS a posílení 

marketingové značky, kterou je postavička Peklíka a její další rozšíření do kraje pod 

Šumavou.  

Dostupné z: www.mas-netolice.cz 

                            www.masrozkvet.cz  

 

 

 

 

29.  Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov 

 
Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS:Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

(Jihočeský kraj) 

PMAS:  MAS Blanský les Netolicko o.p.s. (Jihočeský kraj) 

Předmětem projektu „Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“ bylo vytvoření 

podmínek pro neformální vzdělávání a pořízení vybavení pro praktické technické 

vzdělávání školní mládeže a osvětovou výuku laické první pomoci.  

Důvod realizace: Společný rozvoj fungujícího venkova na kvalitním komunitním 

základě a realizace mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a 

kvalita života. 

Výsledky projektu:  

KOMUNITNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ –  u KMAS pořízeno vybavení pro 

činnost lektorů dalšího vzdělávání: 10 notebooků s příslušenstvím (taška, myš), 

5 tabletů s příslušenstvím (pouzdro, ochranná folie proti poškrábání), 

2 dataprojektory, 3 přenosné ozvučovací zařízení, ICT základna pro pořádání 

webinářů (smart TV, 2 kamery - interiérová + exteriérová, přepěťová ochrana), 

u PMAS pořízeno dalších 5 notebooků, 1 dataprojektor, ICT základna pro pořádání 

webinářů (zařízení All in one), vybavení prostor pro vzdělávání (1 místnost - 

rekonstrukce elektroinstalace, položení koberce a pořízení nábytku: 6 x stůl, 16 x 

židle, 3x skříň, 1 věšák), a tiskárny. 

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MLÁDEŽE – bylo pořízeno celkem 12 kufrů s  

vybavením  

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: proškoleno a certifikováno celkem 10 osob 

- Osvědčení o získání profesní kvalifikace (75-001-T dle národní soustavy 

kvalifikací) 

http://www.mas-netolice.cz/
http://www.masrozkvet.cz/
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ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA -  KMAS pořízen cvičební trenažér - Ambu 

Cardiac Care s příslušenstvím a prstový pulsní oxymetr. PMAS pořízeno:  cvičební 

trenažér -Ambu Sam a Ambu Baby a 1 přenosný automatický defibrilátor AED s 

příslušenstvím, kyslíková terapie s příšlušenstvím, Pocket CPR k navádění stlačování 

hrudníku při KPR, Ambuvaky a Maskovací sada. 

Termín realizace: červenec 2013 – říjen 2014  

Přidaná hodnota projektu: využívání moderních technologií, zvýšení zájmu o 

(sebe) vzdělávání, zvýšení vzdělanosti regionu spolupráce a kvality života, 

dlouhodobý přínos projektu pro udržitelný rozvoj , další aktivizace  obyvatel 

spolupracujících MAS. 

Dostupné z: www.masrozkvet.cz  
                            www.mas-netolice.cz 

 

 

 

30. Zvyky a tradice na obou stranách hranice  

Partnerské MAS 

KMAS: MAS Vodňanská ryba 

PMAS: Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina 

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. 

Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s. 

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 

MAS Vršatec (Slovensko) 

Předmět projektu:  

Cílem projektu je zajištění občanského vybavení a služeb v obcích, zázemí pro 

aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a 

spolků, církví a organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální 

identitu a mezilidské vztahy. Podporované oblasti: sociální a kulturní infrastruktura, 

péče o děti, vzdělávání, zdraví, sport, volnočasové aktivity, vybavenost pro veřejnou 

správu, budovy hasičských zbrojnic, zázemí v souvislosti s církevními aktivitami. 

Důvod realizace:  

Zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování tradic, upevnění lokální identity 

a mezilidských vztahů, posilování uplatňování principů Leader a místní rozvojové 

http://www.masrozkvet.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
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strategie prostřednictvím měkkých akcí. Zajištění podkladů pro rozvoj regionu – 

vytváření studií a programů obnovy, využití a regenerace. 

Výstupy projektu:  

Vesnice a její tradice – přednášky, semináře, workshopy a interaktivní dílny na téma 

lidových zvyků a tradic 

Řemeslo má zlaté dno – Dny řemesel – trhy s ukázkami tradičních řemesel 

a prodejem tradičních výrobků 

Řemeslné dílny pro všechny generace – nákup a vybavení do venkovských prostor 

pro řemeslné tvoření, tvůrčí dílny pro všechny generace, podpora volnočasových 

aktivit. 

Za kulturou na venkov – nákup vybavení pro volnočasové aktivity spolků a souborů 

– kroje, vybavení pro ochotnická divadla a tradiční lidové slavnosti.  

Tradiční řemesla – exkurze 

Kulturní dědictví – zpracování studií 

Přehlídky a festivaly – přehlídky českých, slovenských a rakouských krojů, 

přehlídky amatérských uměleckých sdružení, přehlídka českých a slovenských krojů 

na Slovensku   

Termín realizace: 2013-2014 

Přidaná hodnota projektu: Pře realizaci tohoto projektu došlo ke zvýšení zájmu a 

informovanosti o zvycích a tradicích v regionu, a to jak dětí, tak dospělých. Folklorní 

soubory zaznamenaly vyšší počet přihlášených zájemců. Díky samotnému projektu 

mají k dispozici nové kroje, nově příchozí se mohou rovnou zapojit do aktivit 

souborů, jako jsou vystoupení. 

Dostupné z: 
http://www.vodnanskaryba.eu/projekty-spoluprace  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodnanskaryba.eu/projekty-spoluprace
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2.4.7 Cíle a výstupy projektů spolupráce – Plzeňský kraj 

 

1. Podejme si ruce s kulturním dědictvím venkova 

V projektu "Podejme si ruce s kulturním dědictvím venkova" spolupracovali s MAS 

Český Západ - Místní partnerství, MAS Mikroregionu Frýdlantsko a MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu. Projekt byl naplánován a realizován jako jedna z aktivit 

dlouhodobého partnerství MAS Podejme si ruce. Dlouhodobou udržitelnost výsledků 

projektu zajišťuje činnost místních sdružení - o.s. Frýdlantsko, které dokončilo 

obnovu pamětní desky císařovny Alžběty ( tisková zprava Sissi 110905), 

Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí, které 

rekonstruuje pomníčky v Ludvíkově pod Smrkem, péčí o pomníčky v Jizerských 

horách se trvale zabývá spolek Patron a řada jednotlivců.  

Dostupné z:  

http://www.kyjovske-slovacko.com/doc/371/ 

 http://www.leader-ceskyzapad.cz/indexc28c.html?rubrika=128 

http://www.masif.cz/cs/masif/projekty-na-frydlantsku/ 

 

 

 

2. Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice 

Kolešovka  

Projekt „Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka, 

Muzejní trať Kolešovka“ vznikl ve spolupráci tří Místních akčních 

skupin, jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě. 

 Na území MAS Posázaví je to železniční trať z Prahy přes Čerčany do Zruče nad 

Sázavou, zvaná "Posázavský pacifik", v MAS Český Západ – Místní partnerství jde 

o trať Pňovany – Bezdružice, přezdívaná "Bezdružická lokálka"; a v MAS 

Rakovnicko se projekt týká tratě Lužná u Rakovníka – Kolešovice známé jako 

"Kolešovka". 

Dostupné z: http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127 

           http://leader.posazavi.com/cz/partnerske.as 

           http://www.rakovnicko-mas.cz/cz/article.asp?article_id=149 
 

 

  

http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127
http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/masif/spolupracujeme/partnerske-mas/
http://www.jizerske-vyrobky.cz/filemanager/files/file.php?file=57020
http://www.kyjovske-slovacko.com/doc/371/
http://www.leader-ceskyzapad.cz/indexc28c.html?rubrika=128
http://www.masif.cz/cs/masif/projekty-na-frydlantsku/
http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127#pacifik
http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127#bezdruzice
http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127#kolesovka
http://leader-ceskyzapad.cz/indexbb2b.html?rubrika=127
http://leader.posazavi.com/cz/partnerske.as
http://www.rakovnicko-mas.cz/cz/article.asp?article_id=149
http://www.jizerske-vyrobky.cz/filemanager/files/file.php?file=57020
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3. Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS  

Hlavním předmětem spolupráce MAS Sokolovsko a MAS Český les na tomto 

projektu je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských MAS, které jsou 

prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých obyvatel 

a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

Výstupem projektu je upravená a obnovená zeleň na v obcích Rudolec, Kamenice 

(integrované obce města Březová) v obci Krajková na Sokolovsku a v Petrovicích 

(část obce Újezd)  na Domažlicku. 

Dostupné z: http://www.masceskyles.cz/index.php?page=clanek&id=63 

 

 

 

4. Místní dědictví  –  bohatství, na které zapomínáme  

V rámci projektu Spolupráce MAS Pošumaví společně s MAS Brána do Českého 

ráje se dohodly na zmapování staveb lidové architektury na území obou místních 

akčních skupin. Výstupem je vydání dvou publikací, kde je popsáno 50 objektů 

lidové architektury. Zároveň jsou vytvořeny dva mapové portály s elektronickými 

databázemi, ve kterých jsou rovněž objekty uvedeny. Podrobnosti o průběhu 

realizace projektu, který navazuje na předchozí projekt Úhlavy o.p.s. Poznej svého 

souseda, najdete na internetových stránkách http://www.mistnidedictvi.cz . 

Dostupné z: www.posumavi.jz.czhttp://posumavi.jz.cz/ 

                          http://posumavi.jz.cz/ 

 

 

 

5. Regionální značka 

MAS Vltava ve spolupráci s MAS Lužnice a Ekoregionem Úhlava se dohodli na 

společném projektu Regionální značka. Výrobci a poskytovatelé služeb na 

Vltavotýnsku si mohou nechat zdarma certifikovat svůj originální výrobek, produkt 

nebo službu. Více informací a kritéria certifikace naleznete na webových stránkách 

znacka.vltavotynsko.cz. 

Dostupné z: http://www.vltavotynsko.cz/aktuality/regionalni-znacka.html 

 

 

http://www.masceskyles.cz/index.php?page=clanek&id=63
http://www.mistnidedictvi.cz/
http://www.posumavi.jz.czhttp/posumavi.jz.cz/
http://posumavi.jz.cz/
http://www.vltavotynsko.cz/aktuality/regionalni-znacka.html
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6. Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce 

Cílem projektu je rozvoj kvality kulturního a sportovního života na území partnerů 

zlepšením technického zázemí nekomerčních akcí, které MAS podpořilo 

poskytnutím mobilního vybavení v souladu s platným provozním řádem.  Projekt 

zrealizovaly tří místních akční skupiny KMAS Rozvojové partnerství Regionu 

Hranicko, MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu. 

Dostupné z: 
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/projekty-spoluprace/mobilni-

vybaveni-pro-kulturni-a-sportovni-akce-27? 

 

 

 

7. Zlepšení vzhledu obcí v Ekoregionu Úhlava - projekt spolupráce  

Od července 2010 do května 2011 realizovala MAS Ekoregion Úhlava projekt 

mezinárodní spolupráce s bavorskou MAS Landkreis Cham. Spolupráce byla 

zaměřena především na rozvoj společných aktivit v obnově kulturního dědictví 

regionu, které tvoří především sakrální památky. Jedním z výstupů projektu proto je 

i stavební obnova čtyř sakrálních staveb - kapliček v centrální části Ekoregiou 

Úhlava (Blata, Stará Lhota, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice). 

Druhá část projektu byla věnována vytvoření pilotních společných informačních 

materiálů, které interpretují kulturní dědictví obou regionů. 

Dostupné z: 
http://www.ekoregionuhlava.cz/M%C3%ADstn%C3%AD%20ak%C4%8Dn%C3%AD%20skupina/Z

lep%C5%A1en%C3%AD%20vzhledu%20obc%C3%AD%20v%20Ekoregionu%20%C3%9Ahlava 
  

 

 

8. Řemeslo má zlaté dno 

 

Hlavním předmětem předkládaného projektu spolupráce bylo vytvoření takových 

podmínek, které zájemcům, zejména z řad venkovských žen, pomohou objevit cestu 

k tradičním lidovým řemeslům a zručnostem. Projekt využívá tradic partnerských 

venkovských území ke zhodnocení místního lidského a sociálního kapitálu, nemá 

podnikatelský charakter a není zaměřen na vytváření zboží. Partneři projektu jsou 

Místní akční skupina Český les, o.s., Místní akční skupina Sokolovsko, o.p.s. a LAG 

Tirschenreuth, Německo. 

http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/projekty-spoluprace/mobilni-vybaveni-pro-kulturni-a-sportovni-akce-27
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko/projekty-spoluprace/mobilni-vybaveni-pro-kulturni-a-sportovni-akce-27
http://www.ekoregionuhlava.cz/M%C3%ADstn%C3%AD%20ak%C4%8Dn%C3%AD%20skupina/Zlep%C5%A1en%C3%AD%20vzhledu%20obc%C3%AD%20v%20Ekoregionu%20%C3%9Ahlava
http://www.ekoregionuhlava.cz/M%C3%ADstn%C3%AD%20ak%C4%8Dn%C3%AD%20skupina/Zlep%C5%A1en%C3%AD%20vzhledu%20obc%C3%AD%20v%20Ekoregionu%20%C3%9Ahlava
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Dostupné z: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/remeslo-ma-zlate-dno? 

 

 

9. Venkovská tržnice III.  

Partneři projektu z NUTS II Jihozápad: 

KMAS: MAS Krajina srdce (Jihočeský kraj) 

                  PMAS:  MAS Lužnice, o.s. (Jihočeský kraj) 

                  MAS Vltava, o.s. (Jihočeský kraj) 

                  Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (Plzeňský kraj) 

                  Ostatní partneři: 

                  NAD ORLICÍ, o.p.s. 

                  Podchlumí, o.s. 

                  Region Pošembeří, o.p.s. 

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS bylo 

vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III., sloužícího pro posílení 

akceschopnosti venkovských území a místní ekonomiky.  

Důvod realizace: MAS vypozorovaly, že na jejich území postupně zanikají drobné 

prodejny, malé výrobny, řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity. 

S mizejícími službami klesá podíl peněz, které obyvatelé utratí v místě. Zužuje se 

nabídka, region chudne.  

Výsledky projektu: Informační systém, který má dvě základní skupiny uživatelů, 

jednak obyvatele a subjekty z území zapojených MAS a za druhé samotné MAS. 

V případě první skupiny IS nabízí řadu aplikací sloužících k podpoře vzniku 

a rozvoje místních aktivit a akcí, společenskými a kulturními počínaje, přes aktivity 

podpory regionální ekonomiky, až po uplatnění zapojování veřejnosti do věcí 

veřejných. Využíváním a obsluhou elektronické Venkovské tržnice MAS pomáhají 

omezení ekonomickému propadu regionu.  

Projekt navazoval na předchozí Venkovskou tržnici II., pro kterou na základě 

zkušeností formou spolupráce s jejími realizátory zajistil zkvalitnění informačního 

systému. 

Termín realizace: 2011-2013 

Přidaná hodnota projektu: Portál venkovské tržnice lze dále rozšiřovat na ostatní 

venkovská území. Může se stále zkvalitňovat a rozvíjet. Ukázalo se, že podporuje 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/remeslo-ma-zlate-dno
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nejen podnikání, ale i spolkovou činnost a kulturu. Významně napomáhá vzniku 

nových kontaktů mezi venkovskými obyvateli a tím zakládá příležitost pro jejich 

budoucí spolupráci při zkvalitňování života na venkově ještě řadu let po realizaci 

projektu. 

Dostupné z:  
http://www.venkovskatrznice.eu/ 

http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovska-trznice-iii 

http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/venkovskatrznice 
 

 

 

 

10. Podejme si ruce s historií tří regionů  

 

Projekt „Podejme si ruce s historií tří regionů“ vznikl v dlouhodobé spolupráci 

s MAS Český Západ - místní partnerství a Kyjovské Slovácko v pohybu. Jeho cílem 

je vytvořit síť muzeí a výstavních expozic ve třech venkovských regionech. 

Projekt je zaměřen na interpretaci místního dědictví. Jeho cílem je vytvořit ve 

spolupracujících oblastech sítě muzejních a výstavních expozic, podpořit jejich 

propagaci a odborné znalosti provozovatelů. 

Dostupné z: http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/masif/projekty-na-frydlantsku/muzea/ 

 

 

11. Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných 

Projekt s názvem „Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných 

i kouzelných“ mapuje a snaží se o záchranu hmotného i nehmotného dědictví regionu 

na jih od Plzně propojením třech souvisejících prvků - obnova drobných památek, 

podpora ochotnických spolků a sběr místních pověstí i jejich publikování v knižní 

a audiovizuální podobě.  

Dostupné z:  

http://www.mas-aktivios.cz/projekty-spoluprace/ozivme-spolecne-pamatky-a-povesti-z-mist-

tajemnych-a-kouzelnych/ 

 

 

 

12. Na koni po západě Čech  

 

Tři místní akční skupiny (Český Západ - Místní partnerství, Český les a Světovina), 

působící na okresech Tachov, Plzeň-sever a Rokycany, ve spolupráci s Klubem 

hipoturistiky Plzeňského kraje si daly za úkol zpřístupnit náš kraj turistům na koni. 

http://www.venkovskatrznice.eu/
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/venkovska-trznice-iii
http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/venkovskatrznice
http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/masif/projekty-na-frydlantsku/muzea/
http://www.mas-aktivios.cz/projekty-spoluprace/ozivme-spolecne-pamatky-a-povesti-z-mist-tajemnych-a-kouzelnych/
http://www.mas-aktivios.cz/projekty-spoluprace/ozivme-spolecne-pamatky-a-povesti-z-mist-tajemnych-a-kouzelnych/
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Je to totiž velmi šetrný a jemný způsob procházení krajinou, kdy se člověk i kůň 

může potěšit jízdou ve volné přírodě, kterou nijak nezatěžuje. 

Projekt propojuje fungující stanice turistiky na koni (farmy, ranče, jízdárny, jezdecké 

stáje a kluby, chovatele koní apod.) sítí značených turistických tras procházející 

územím 3 MAS v Plzeňském kraji a vytváří tak dosud chybějící propojení již 

fungujících hipotras v Bavorsku se Středočeským a potažmo také Karlovarským 

krajem. 

Dostupné z: http://www.masceskyles.cz/index.php?page=clanek&id=119? 

 

 

  

13. Chuť a vůně domova 

 

Projekt spolupráce Chuť a vůně domova oživuje tradiční regionální recepty 

a kuchyně, ve kterých se budou zájemci, zejména z řad venkovských žen, učit 

zpracovávat tradiční regionální suroviny.    

Cílem projektu je propagace tradičních receptů a tradičních surovin. Partnery 

projektu jsou MAS Krajina srdce, MAS Český les, o. s., MAS "Přiďte pobejt!"o.s., 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj a LEADER – Loucko. 

Dostupné z: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/chut-vune-domova? 

          http://www.leader-loucko.cz/chut-a-vune-domova/d-1007/p1=1020 

 

 

14. Původ a značka: náš region  

 

Jednou z cest, jak propagovat venkovské regiony, je značení místní produkce. Hlavní 

podporovanou skupinou jsou drobní podnikatelé a řemeslníci, jejichž schopnosti 

a dovednosti pomáhají šířit dobré jméno regionu, a to mezi návštěvníky i místními 

obyvateli. Naopak pro ně znamená identifikace s regionem jedinečnou 

marketingovou příležitost.   

Do systému regionálních značek se od roku 2004 do současnosti zapojilo již 

22 regionů - mezi nimi také území Českého Švýcarska. 

Dostupné z: http://www.maskaszk.cz/projekty-spoluprace/puvod-a-znacka-nas-region/? 

 

 

http://www.masceskyles.cz/index.php?page=clanek&id=119
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/chut-vune-domova
http://www.leader-loucko.cz/chut-a-vune-domova/d-1007/p1=1020
http://www.maskaszk.cz/projekty-spoluprace/puvod-a-znacka-nas-region/
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15. Skrytá bohatství aneb venkov Plzni 

  

Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí 

její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit 

kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje. Projekt, do kterého se 

zapojilo 7 z 11 MAS působících v kraji, byl připraven v úzké spolupráci s kreativním 

týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na jednu ze tří regionálních programových linií 

"západočeské baroko". 

Dostupné z: http://www.krajzivychvod.cz/index.php/ralizovane-projekty/skryta-bohatstvi? 

 

 

16. Renesance venkovského ovocnářství  

 

Ovocné dřeviny byly vždy přirozeným prvkem venkovské krajiny, neodmyslitelnou 

součástí života venkovanů. Součástí obživy i potěšení. Přestože období nedávno 

minulé postihlo roli a význam ovocných dřevin, věříme, že se dnes nacházíme na 

prahu jejich "renesance". Projekt je proto svými aktivitami široce nastaven, 

od zkoumání historie místního ovocnářství, přes aktivity výzkumné a vzdělávací, až 

po praktickou výsadbu ovocných dřevin a zpracování jejich produkce. Projekt 

rozšiřuje produkční základnu výsadbami ovocných dřevin, vytváří předpoklady pro 

rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů, posiluje znalosti 

a dovednosti obyvatel výzkumem, vzděláváním a exkurzemi, posiluje spolupráci 

MAS, spolků a obyvatel a rozvíjí místní tradice. Partneři projektu jsou Místní akční 

skupina svatého Jana z Nepomuku a Místní akční skupina Sdružení Růže, občanské 

sdružení. 

Dostupné z: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/renesance-venkovskeho-ovocnarstvi? 

 

 

17. Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara 

Projekt byl zaměřen na vytvoření dvou regionálních center setkávání, využívaných v 

oblasti kulturní, společenské, vzdělávací i volnočasové. Projekt "Regionální centra 

setkávání u Haranta a Kašpara" vycházel z dlouhodobé potřeby vytvořit v 

severozápadní části Plzeňského kraje vhodný prostor, kde by se mohly soustředit 

komunitní aktivity z celého širšího regionu.  

http://www.krajzivychvod.cz/index.php/ralizovane-projekty/skryta-bohatstvi
http://www.krajzivychvod.cz/index.php/ralizovane-projekty/skryta-bohatstvi
http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/projekty-mas/renesance-venkovskeho-ovocnarstvi
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Oba objekty, které byly na centra rekonstruovány, byly delší dobu nevyužívané a 

jejich technický stav byl v mnoha ohledech nevyhovující. V obou případech bylo 

tedy nutné provést některé základní opravy, rekonstrukční práce a další stavební 

úpravy. Poté bylo nutné objekty vybavit potřebným mobiliářem. 

Centra jsou umístěna ve dvou sousedních obcích, přičemž každá náleží do jedné ze 

spolupracujících MAS. Budova "U Haranta" na náměstí v Bezdružicích (KMAS) 

bude nabízet zázemí pro pořádání výstav, kulturních vystoupení, středně velkých 

seminářů i jednání neziskových organizací a zahrnuje také prostory pro vybudování 

informačního centra, knihovny, prodejny regionálních produktů i kanceláří místních 

neziskových organizací. Budova "U Kašpara" ve Vidžíně (místní část města Úterý, 

PMAS) poskytuje prostory spíš pro menší semináře, kurzy a besedy. Programová 

nabídka i samotný provoz obou center je úzce provázaný a vzájemně se doplňuje.  

Dostupné z: 

http://www.krajzivychvod.cz/index.php/ralizovane-projekty/komunitni-centrum-kaspar 

 

 

18. VENKOV PLZNI – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska 

 

Navazuje na iniciativu krajského města Plzně, které se spolu s belgickým městem 

Mons v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a rozvíjí tuto 

myšlenku v okolí Plzně. Město Plzeň a celý region chápe titul EHMK jako příležitost 

jak dlouhodobě a systematicky podpořit rozvoj kulturního dění v celé oblasti. Cílem 

projektu je proto rozvíjet další tematickou oblast, v rámci které se mohou venkovské 

oblasti Plzeňského kraje zapojit do programové nabídky EHMK Plzeň 

2015 a nabídnout několik nosných aktivit a využít synergie při společné propagaci 

a marketingu. 

Dostupné z:  
http://www.mas-radbuza.cz/projekty-mas/prv-iv21/venkov-plzni-odhalujeme-industrialni-stopy  

 

 

19. Otevíráme poklady venkova  

 

Tři místní akční skupiny  OS Aktivios ( území: Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko 

a Mirošovsko),  MAS sv. Jana z Nepomuku ( území: Nepomucko, Spálenopoříčsko 

a Žinkovsko) a MAS Radbuza ( území: Chotěšovsko, Holýšovsko, Dobřansko) 

http://www.krajzivychvod.cz/index.php/ralizovane-projekty/komunitni-centrum-kaspar
http://www.mas-radbuza.cz/projekty-mas/prv-iv21/venkov-plzni-odhalujeme-industrialni-stopy
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se v rámci projektu spolupráce Otevíráme poklady venkova  spolu s partnery 

zaměřily na vznik a podporu malých regionálních muzeí, které by připomínali 

současným i novým generacím život v jejich regionu, významné osobnosti, znovu 

oživili staré venkovské tradice a  zapomenutá  řemesla  v podobě převážně nových 

stálých expozic. 

Projekt volně navazuje na projekt spolupráce „ Oživme společně památky a pověsti 

z míst tajemných i kouzelných“, který MAS OS Aktivios spolu s MAS sv. Jana 

z Nepomuku a MAS Pošumaví realizovala v předchozích 2 letech. 

Dostupné z:  

http://www.mas-aktivios.cz/projekty-spoluprace/otevirame-poklady-venkova/o-projektu/? 

 

 

Zlepšení dopravní infrastruktury v Ekoregionu Úhlava 

Další schválený projekt na Zlepšení dopravní infrastruktury v Ekoregionu Úhlava 

nebyl realizován z důvodů časového nesouladu administrativy v ČR a v zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mas-aktivios.cz/projekty-spoluprace/otevirame-poklady-venkova/o-projektu/
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2.4.8 Vzorové projekty spolupracujících MAS 

Projekty spolupráce s účastí MAS spolupracujících MAS jsou zpracovány podrobněji 

i s fotodokumentací a jsou uloženy v příloze. MAS zde mohou demonstrovat své 

vlastní zkušenosti s projektem a mohou popsat jeho přidanou hodnotu, která byla 

realizací projektu vytvořena. Jedná se o následující projekty: 

 S účastí koordinační MAS Strakonicko, z.s. 

1) Venkovská tržnice II 

2) Zavedení regionální značky Prácheňsko 

3) Prácheňsko všemi smysly 

 S účastí MAS Vodňanská ryba, z.s. 

1) Zdraví nás baví 

2) Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS  

Vršatec a MAS Vodňanská ryba 

 S účastí MAS Česká Kanada o.p.s. 

1) Zvyky a tradice na obou stranách hranice 

 S účastí MAS Pomalší o.p.s. 

1) Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí 

2) Kovářství včera a dnes 

3) Venkovské tradice v krajině II 

4) Po cestách a hradech doby Karla IV 

 S účastí MAS Pošumaví, z.s.  

1) Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme 

2) Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných 
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3 Projekty spolupráce 2014 - 2020 

3.1 Vstupní podmínky  

Návrh Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pod opatřením 

8.2.13. M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený 

místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) rovněž obsahuje podporu 

dílčímu opatření  19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční 

skupiny. 

Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována vlastní realizace projektů 

spolupráce (neinvestiční i investiční) mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž 

výstupy překračují hranice území jedné MAS včetně zajištění jejich řízení. Budou 

podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak 

projekty založené na spolupráci mezi územími celky v několika členských státech či 

ve třetích zemích. 

 

3.2 Předpoklady  

Projekty spolupráce místních akčních skupin budou mít zcela jiné finanční 

limity. Předpokládá se na celé období 2014 – 2020 při současném počtu MAS cca 

jeden milion Kč na jednu MAS. Podle předchozí analýzy je zřetelné, že je to velmi 

málo. Již v minulém období se MAS naučily mezi sebou spolupracovat a vytvořily 

pro své regiony hodnotné projekty, které přispěly rozvoji regionu. Postupně zkoušely 

i mezinárodní spolupráci, dnes mají kontakty na zahraniční MAS, osobně se některé 

znají. Prostředků na spolupráci bude nedostatek. Dá se proto předpokládat, že nebude 

již tolik výstupů, jako v období minulém. Určitě to bude ke škodě venkova. Režim 

projektů spolupráce umožňoval podpořit takové aktivity, které by při individuálních 

projektech nebylo možné celé postihnout. 

Projekty spolupráce významně přispívaly k oživení regionů MAS a jejich 

prostřednictvím byly vtaženy do činnosti MAS další subjekty, které se staly 

konečným beneficientem projektu. Podpořila se komunikace mezi MAS a subjekty 

z území. Místní akční skupiny jsou pro svá území důležitými komunikačními uzly, 

což je role, která u MAS bývá zcela opomíjena – přesto je to role nejdůležitější. Bez 

ní by nemohla žádná metoda „LEADER“ fungovat. 
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Mapka č. 2 Pokrytí České republiky místními akčními skupinami v roce 2014 

 

Zdroj: NS MAS ČR 

Z omezených zdrojů v období 2014 – 2020 bude potřeba připravovat projekty 

spolupráce s očekávanou vysokou přidanou hodnotou. 

 

3.3 Hodnocení projektů 

3.3.1 Principy 

Projekty Spolupráce by měly motivovat území MAS ke vzájemné trvalé 

spolupráci. Tzn., úspěšným dokončením projektu spolupráce by neměla spolupráce 

skončit, naopak společně vytvořené hodnoty by měly sblížit partnerská území, takže 

budou i dále využívat vzájemné pomoci a pokračovat ve spolupráci. Předmětem 

projektu spolupráce by nemělo být zajištění potřeb území nebo jen propagace MAS. 

Spolupráce ve smyslu těchto Pravidel je tedy proces, který začíná řešením 

společného zájmu několika subjektů a v průběhu vytváření projektu získává více 

úrovní. Spolupráce zpravidla vzniká díky malé zájmové skupině, postupně proniká 

i do dalších oblastí, protože pouze komplexně řešená spolupráce může fungovat. 

Dobře nastavená spolupráce přináší dva podstatné výsledky: hmatatelný užitek pro 

území všech spolupracujících MAS a nehmotný přínos v podobě vytvořených 

přátelských vazeb mezi obyvateli MAS. Projekt spolupráce nemůže spočívat pouze 

ve společné výměně informací či know – how.  
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Na rozdíl od individuálních projektů je alespoň část výstupů projektu 

společná – využívají je všechny MAS a nemohly by je v takové kvalitě vytvořit 

každá zvlášť.  

3.3.2 Efekt přidané hodnoty projektu 

Přidaná hodnota projektu je ta, se kterou realizátoři při přípravě projektu 

vůbec nepočítali, a která vznikla jako důsledek realizace projektu spolupráce. 

Obecnou přidanou hodnotou projektů spolupráce je, že pomáhají provazovat území 

aktivitami, které jsou v různosti nakonec společné. MAS, které se naučí mezi sebou 

spolupracovat na této úrovni, se stávají partnery i pro jiné druhy projektů. Ty jistě 

bude v období, ve kterém jsou v evropských dotacích v ČR zcela opomenuty 

neziskové organizace a v podstatě i malé obce, určitě potřeba realizovat. Bude to 

jediná možnost pro udržení životaschopnosti venkovských území. I malá jiskřička 

z výsledků projektu spolupráce může mít schopnost zabránit propadu aktivistů do 

letargie, ze které se je MAS celé minulé období snažily dostat. Výsledky projektů 

spolupráce jsou obvykle minimálně víceleté až trvalé a je možné z nich dlouhodobě 

čerpat pozitivní energii a chuť do další smysluplné práce pro venkov. 

3.3.3 Efekt hodnoty přidané spoluprací 

Jedná se o hodnotu přidanou spoluprací místních akčních skupin. Pokud by 

k této spolupráci nedošlo, projekt by byl realizován ve velmi omezeném rozsahu 

v rámci jedné MAS a tím by se jak význam jeho realizace, tak i přidaná hodnota 

velice snížily. V krajním případě by takový projekt nemohl být realizován vůbec, 

protože by jej bez spolupráce MAS uskutečnit nešlo. Do této skupiny patří například 

projekty, které jsou závislé na propojení území partnerů pro zajištění určité aktivity, 

nebo projekty, jejichž objekty zájmu mají stejnou nebo podobnou charakteristiku 

a pouze jejich propojením se dá dojít k cíli projektu. Stejně tak vytváření 

rozsáhlejších databází, studií, strategií a metodik se bez spolupráce neobejde. 
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4 Návrh doporučující metodiky projektů spolupráce 

4.1 Metodické rady 

Místní akční skupiny, které zrealizovaly řadu úspěšných projektů spolupráce, 

připravily kromě požadovaných ukazatelů přidané hodnoty projektů ještě rady pro 

přípravu a realizaci projektů. Mohou být užitečné těm, kteří projekty spolupráce 

budou dělat poprvé a určitě se budou chtít vyvarovat zbytečných problémů. 

4.2 Doporučující metodické pokyny  

Doporučující metodické pokyny pro projekty spolupráce: 

1. Prvotním krokem je sestavení pracovní skupiny pro soustřeďování idejí, 

námětů a témat pro možné projekty spolupráce. Zpravidla je to inspirace 

v podobě „n á p a d u„!  

2. Vytipování vhodných partnerů pro spolupráci na projektech spolupráce. Na 

základě zkušeností z předchozího období je to zejména posouzení serióznosti 

partnera, který má k dispozici nejen zkušenosti z obdobných aktivit, ale 

především skutečný zájem se pracovně podílet při realizaci plánovaných 

aktivit. Je to důležité rovněž při zahraniční spolupráci. Pokud partner do 

projektu vstoupí neuváženě a poté z něj odstoupí, ohrozí jeho realizaci nebo ji 

minimálně velmi znepříjemní. 

3. Vytvořit společnou databázi záměrů a témat projektů spolupráce dle SCLLD 

jednotlivých MAS na webu NS MAS ČR. 

4. Zmapování předpokladů pro realizaci projektů spolupráce MAS (dostupné 

vybavení, finanční předpoklady a především lidské zdroje).  

5. Předběžné zhodnocení projektu (ex ante) dle reálnosti: 

- schopnosti ke splnění zadaných cílů projektu spolupráce; 

- přínosu projektu spolupráce pro dané území, obyvatele, život na  

  venkově; 

- zadaných ukazatelů přidané hodnoty spolupráce.  

6. Analýza vlastnických vztahů v rámci projektového záměru (pozemky, stavby) 

Posoudit vlastnické vztahy k výstupům projektu a navrhnout způsob jejich 

užívání. 

7. Při přípravě rozpočtu plánovat i financování v době udržitelnosti projektu. 
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8. Zohlednit při přípravě projektu nutnost předfinancování a doplacení vlastního 

podílu.  

9. Zjistit již při přípravě projektu, zda spolupracující MAS jsou plátci DPH nebo 

ne a vzít to při přípravě rozpočtu projektu v úvahu. 

10. Kontrolovat správné náležitosti účetních dokladů  - např. názvy dokladů od 

plátců a neplátců DPH. 

11. Sledovat výši již poskytnuté podpory de minimis za poslední tři roky. 

12. Průběžně sledovat změny v Pravidlech, které mohou nastat v průběhu 

realizace a výrazně ohrozit zdárné dokončení a proplacení projektu.   

13. Nastavit způsob administrace a plán koordinace projektu spolupráce pro 

všechny spolupracující MAS.  

14. Nastavit způsob administrace a koordinace projektu spolupráce uvnitř každé 

MAS. 

15. Sledovat průběžně zpětnou vazbu od beneficientů a veřejnosti. 

16. Zveřejňovat tiskové zprávy během realizace a v době udržitelnosti projektu. 

17. Při přípravě projektu je nutné respektovat kritéria přijatelnosti projektu: 

• projekt je v souladu se zaměřením a cíli opatření; 

• projekt je v souladu s SCLLD příslušných MAS; 

• projekt vykazuje přidanou hodnotu spolupráce. 

18. Je zapotřebí respektovat výběrová kritéria, podle kterých budou preferovány 

projekty: 

 jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci; 

 jsou ekonomicky efektivní; 

 jsou víceodvětvově zaměřené;  

 jsou mezisektorově zaměřené. 

 

4.3 Ukazatele přidané hodnoty projektů spolupráce 

1. Projekt spolupráce splňuje nejen cíle, ale vyvolává další spojené aktivity 

jako je tvorba veřejně dostupných doplňkových databází (příklad: objektů 

lidové architektury apod.).  
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2. Projekt spolupráce vyvolává navíc tvorbu internetových aplikací, které 

rozšiřují problematiku, poskytují další informace (například různé 

pasportizace).   

3. Projekt pomáhá k udržení nebo obnovení místní kultury a tradic území 

zapojených MAS. 

4. Projekt spolupráce navíc zvyšuje atraktivitu oblasti o předpoklady pro 

zvýšení turistického ruchu regionu. 

5. Projekt napomáhá vytvořit image regionu typickou pro území MAS, 

vytváří sounáležitost s regionem a nenásilně propaguje myšlenky metody 

LEADER. 

6. Projekt vytváří předpoklady pro spolupráci dalších subjektů z různých 

sektorů, jako jsou: veřejná správa, podnikatelský sektor a neziskový 

sektor v daném území spolupracujících MAS. 

7. Projekt zapojuje i znevýhodněné kategorie obyvatel. 

8. Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově. 

9. Projekt k realizaci stanovených cílů spolupráce efektivně zapojuje místní 

materiálové i lidské zdroje (dobrovolná svépomocná činnost apod.).  

10. Výsledky projektu spolupráce jsou využitelné i pro další subjekty v území 

MAS, ne pouze pro spolupracující MAS. 

11. Realizace projektu působí jako nenásilná forma výchovy a vzdělávání dětí 

a mládeže. 

12. Projekt má synergické účinky na další ekonomické aktivity a rozvoj 

území (př. tvorba regionálních značek). 

13. Projekt spolupráce má předpoklady pro plošné rozšíření v rámci ČR, 

případně se uplatňuje i v mezinárodní spolupráci. 

14. Výsledky projektu jsou schopny vyvolat další řetězové aktivity i po 

skončení doby udržitelnosti projektu. 

 

4.4 Ukazatele hodnoty přidané spoluprácí 

1. Propojování území. 

2. Výměna zkušeností a dovedností.  

3. Zapojení nepodpořených MAS. 
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4. Předávání zkušeností zapojeným nově vzniklým MAS. 

5. Tvorba společných nadregionálních metodik. 

6. Vznik společných webových portálů a databází. 

7. Podnět ke vzniku nových tradic inspirací z partnerství. 

8. Neformální překonávání jazykových bariér. 

9. Odstraňování kulturních bariér. 

10. Vytváření synergických efektů.  

11. Vznik nových platforem, síťování. 

12. Šíření myšlenky spolupráce a partnerství. 

13. Nově vzniklá přátelství 

 

5 Závěr 

5.1 Zhodnocení spolupráce  

Projekty spolupráce zpravidla začínaly řešením společného zájmu několika 

místních akčních skupin a v konečném výsledku pak se spolupráce rozrůstala na více 

úrovní a pronikala do dalších oblastí. Přidaná hodnota projektů spolupráce byla 

velmi rozmanitá podle typu projektů a významnou skutečností bylo, že zpravidla lze 

projekty rozšiřovat i na ostatní venkovská území, jak je tomu například v projektu 

Venkovská tržnice.  Jako další přidanou hodnotu tohoto projektu spolupráce by bylo 

možné uvést skutečnost, že projekt bude významně ovlivňovat rozvoj zpracování 

zemědělské produkce a její uvádění na trh, což Program rozvoje venkova silně 

akcentuje.  

Obdobně by bylo možné uvést projekt spolupráce zaměřený na oblast 

zachování kulturního dědictví. Vedle vytvoření knižního výstupu lidové architektury 

na území spolupracujících MAS vznikla rozsáhlá internetová databáze drobných 

vlastivědných, přírodovědných, historických a kulturních zajímavostí, jež se na 

území MAS vyskytují. Databáze dnes obsahuje více než 1450 položek a další 

neustále přibývají. Plnění dat a fotografií je dobrovolné, bezplatné a záleží na 

místních lidech, které údaje chtějí zveřejnit. Významnou přidanou hodnotou je 

i skutečnost, že projekt má dopad i do oblasti cestovního ruchu, protože díky mapám 

a GPS souřadnicím, je možné jednotlivé objekty snadno nalézt. 
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5.2 Hodnota lidského faktoru  

Jedním z účelů projektů spolupráce je motivace území MAS ke vzájemné 

trvalé spolupráci. Tzn., úspěšným dokončením projektu spolupráce a společně 

vytvořené hodnoty sbližují partnerská území, tak aby dále využívala vzájemné 

pomoci a pokračovala ve spolupráci. Spolupráce v tomto smyslu je tedy proces, který 

začíná řešením společného zájmu několika subjektů a v průběhu vytváření projektu 

získává více úrovní. Spolupráce zpravidla vzniká díky malé zájmové skupině, 

postupně proniká i do dalších oblastí, protože pouze komplexně řešená spolupráce 

může fungovat. Dobře nastavená spolupráce přináší dva podstatné výsledky: 

hmatatelný užitek pro území všech spolupracujících MAS a nehmotný přínos 

v podobě vytvořených přátelských vazeb mezi obyvateli MAS. Projekt spolupráce by 

neměl spočívat pouze ve společné výměně informací či know – how.  

Závěrem lze říci, že projekty spolupráce zvyšovaly soudržnost obyvatel, 

přispívaly k zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů, 

posilování uplatňování principů Leader a místní rozvojové strategie prostřednictvím 

měkkých akcí. Rozhodujícím ale vždy byl lidský faktor, který zajišťoval úspěšnost 

projektů spolupráce. 

 

5.3 Doslov 

Z hodnocení výsledků a pozitivních dopadů projektů spolupráce MAS na 

obyvatele území venkova je zřejmé, že jejich prokazatelný přínos je jednoznačný. 

V tomto smyslu je proto potřebné v závěru konstatovat, že aktivita má značné 

opodstatnění a je jen na škodu věci, že pro současné plánovací období dochází ke 

snížení finančních prostředků.  

Věříme, že MAS se budou i tyto prostředky snažit smysluplně využít, aby 

alespoň trochu podpořily pozitivní vývoj na venkově. 

„Idealisté a vizionáři, dostatečně blázniví, aby hodili opatrnost za hlavu 

a vyjádřili svou vášeň a víru některou krajností, postrčili lidstvo kupředu 

a obohatili svět“.                                                                                    ( Emma Goldmanová)  
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6 Přílohy  

Vzorové projekty spolupráce – seznam 

1) Venkovská tržnice II 

2) Zavedení regionální značky Prácheňsko  

3) Prácheňsko všemi smysly  

4) Zdraví nás baví  

5) Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS 

Vršatec a MAS Vodňanská ryba 

6) Zvyky a tradice na obou stranách hranice  

7) Rehabilitace drobných sakrálních památek v jihočeském pohraničí  

8) Kovářství včera a dnes  

9) Venkovské tradice v krajině II  

10) Po cestách a hradech doby Karla IV  

11) Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme  

12) Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


