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 Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 
Standardizace MAS pro období 2021 - 2027 

Žádost byla podána dne 22.9.2020 

Dne 19.7.2021 byla schválena žádost o kontrolu 

dodržování standardů MAS pro období 2021 - 2027. 

  

Co je to standardizace MAS 

Standardy MAS představují soubor požadavků 

na institucionální a funkční nastavení místních akčních 

skupin definovaných Metodikou pro standardizaci 

místních akčních skupin v programovém období 2014–

2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných 

nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS 

stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla 

žádat o podporu implementace strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Cílem kontroly dodržování standardů MAS 

pro programové období 2021–2027 je především 

ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky 

a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele 

SCLLD pro příslušné území. Důraz je kladen zejména 

na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím 

a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím 

orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké 

veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně 

transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS 

dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. 

po období čerpání podpory administrativních kapacit 

MAS z evropských fondů. 

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají 

všechny místní akční skupiny, které plánují 

v programovém období 2021–2027 realizovat svou 

rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských 

fondů. 

Více informací o přípravě CLLD naleznete na 

uvedených webových stránkách a na FB MAS 

Strakonicka. 

 

 

 

 

 

Podpořené projekty MAS Strakonicko, z. s. 

IROP 2014 – 2020 – namátkové příklady, všechny 

realizované projekty z OP IROP na odkaze 

https://www.strakonicko.net/mas/fr.asp?tab=masst17&id

=515&burl=&pt=AK 

Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice

 
Modernizace učebny fyziky a chemie – ZŠ Strakonice 

Krále Jiřího z Poděbrad 882 

 

 

 

 

 

https://www.strakonicko.net/mas/fr.asp?tab=masst17&id=515&burl=&pt=AK
https://www.strakonicko.net/mas/fr.asp?tab=masst17&id=515&burl=&pt=AK


 

Chodník Volyně – Nišovice – 2. etapa – stavba 

chodníku a pořízení bezpečnostních prvků 

 
Restaurování exponátů II – Muzeum středního 

Pootaví Strakonice

 

Řada projektů OP IROP z období 2014-2020 je 

stále v realizaci a není ukončena 

Ukázka projektů podpořených z PRV 

realizovaných v období 2014 - 2020 

Pořízení nového traktoru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavení pro lesní hospodářství 

 
 

Vozidlo kategorie N1 pro nezemědělské podnikání 

 
 

Vybavení apartmánu 

 
 

Ohýbačka plechů 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Ovíječka balíků 

 
 

Přívěs za traktor 

 
 

Malotraktor pro zahradnictví 

 

 

 

 

Ukázka projektů z OP Z realizovaných v období 2014 - 20 

Tábory pro všechny

 
 

Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV.

 
 

Vybudování Česko – anglické dětské skupiny

 

Zřízení domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 

    Informace o projektech najdete na www.strakonicko.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.strakonicko.net/
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Virtuální Univerzita třetího věku pokračuje 

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i 

duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet 

na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje 

aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů 

je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem 

pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností 

výhod každodenního života. Je chápané jako životní 

hodnota sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v 

životě, požitek ducha, který může a má být přístupný 

všem. 

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, 

zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / 

univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již 

tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. 

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na 

podporu fyzické a psychické kondice, podporují „bio-

psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se 

životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační 

dialog. 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna               

z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná 

Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 

univerzity v Praze. 

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům         

v rámci České republiky zájmové vysokoškolské 

studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel 

vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční 

seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů 

(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční 

náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.         

V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí              

pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách. 

 

 

Letní semestr 2021/2022 

KS Katovice Dějiny oděvní kultury III. 

 

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 

 

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání 

se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné  

 

 

 

 

 

 

 

pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické 

revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také 

zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny 

samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese 

navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi 

Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, 

kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a 

zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové 

války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. 

republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a 

zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 

40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají 

se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 

70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve 

Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického 

programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se 

dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a           

v mnohém inspirativní. 

 

KS Volyně: Dějiny oděvní kultury II. 

 
Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 

Ve druhé části historických návratů k počátkům 

oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, 

kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, 

abychom byli následně oslněni nádherou dvora 

Krále Slunce Ludvíka XIV. 

KS Strakonice: Architekti italského baroka 

 

 

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, 

Ph.D. 

Přednášky postupně detailně představují šest 

nevýznamnějších představitelů italské barokní 

architektury a jejich dílo. 

                              
 

 

 

 

 

Z činnosti MAS 

 
Virtuální univerzita třetího  



  
 

Projekt MAP II ORP Strakonice 

Projekt MAP II ORP Strakonice, který realizuje Místní 

akční skupina Strakonicko, z. s., je zaměřen na podporu 

vzdělávání na území Strakonicka. Realizační tým 

projektu zorganizoval pro rok 2021 zajímavé aktivity 

implementace. Mateřské školy navštívila lektorka Malé 

technické univerzity, která pomocí hry rozvíjela 

matematické a polytechnické dovednosti dětí. 

 
Nově probíhala výuka AJ žáků 4. až 9 tříd formou 

online.   

Pro základní školy byl uspořádán speciální 

výukový program, který zpestřil výuku nejen pro 

žáky.  Možnost na vlastní oči vidět malý parní 

hasičský vůz a něco se o něm dozvědět nabídl 

program Parní experiment aneb plnou parou vpřed . 

Jenom díky páře se po sále rozjel propracovaný 

hasičský parovůz, aby uhasil požár. Zapálenou 

čajovou svíčku. Právě parovůz jako zlatý hřeb celého 

programu zaujal žáky a učitele.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií se projekt 

MAP II snaží dětem a žákům zpestřit výuku různými 

programy.  

 
Dále byla prohloubena spolupráce se Šmidingerovou knihovnou 

ve Strakonicích, kde probíhal Storytelling pro učitele a veřejnost.  

 

 

Pro pedagogy se realizovalo mnoho dalších vzdělávacích 

kurzů, které měly různorodé zaměření. Veškeré informace 

o projektu jsou uvedeny na     

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-

strakonice/ nebo na facebooku projektu, kde budou 

zveřejňovány další aktivity projektu MAP II ORP 

Strakonice.  

V současné době probíhá práce na aktualizaci finálního 

dokumentu MAP, aktualizace Strategického rámce – 

přílohy č. Investiční a další záměry a tvorba nového 

Akčního plánu na období od 1.7.2022 do 31.12.2023.  

Z projektu bylo zakoupeno velké množství výukových 

pomůcek.  

Projekt MAP II ORP Strakonice je spolufinancován EU. 

 
 

 

 

 
Projekt MAP II ORP     

 

Strakonice 

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/


 

  

 

Regionální hovězí a vepřové maso 

Čerstvé, místní maso našim zákazníkům 

Spolek 

FARMÁŘI, zapsaný spolek, vznikl s cílem 

vybudovat systém zpracování a následného prodeje 

místních produktů v regionu Jižních Čech. Je 

zaměřen na fungování systémové spolupráce 

místních chovatelů a zpracovatelů. 

Díky této spolupráci se tak na Váš stůl dostanou 

produkty z nejbližšího okolí, z krásného a zdravého 

regionu Jižních Čech. 

FARMÁŘI, z.s. jsou neziskovou organizací, takže 

výtěžek z činnosti se vrací zpět do zkvalitnění 

provozu, strojového a jiného vybavení, marketingu 

a v neposlední řadě k vylepšování výkupních cen 

od zemědělců, chovatelů. Samozřejmostí je 

dodržení velmi přitažlivých cen pro naše 

zákazníky. 

Náš skot 

Pečlivě vybíráme chovatele. Ti musí splňovat 

především zajištění kvalitních podmínek pro chov 

hospodářských zvířat. 

Přihlížíme samozřejmě kromě kvality chovu 

například také k podmínkám, ve kterých se skot 

paství a je ustájen. 

Moderní technologie nám dovolují porážet s 

maximální šetrností, jak k samotnému zvířeti, tak i 

k masu. 

Tímto procesem dokážeme předejít k uvolnění 

stresových hormonů do svalů zvířete, což je velmi 

důležité pro chuť masa, poddajnost, ale i jeho 

barvu a trvanlivost. 

Zpracovna 

Farmáři využívají objekt FARMÁŘSKÉ MASNY 

v Čížové č.p. 35, veterinární registrační 

číslo: CZ 31940276. 

Zpracovna je technologicky vybavena na 

porcování masa a balení do zákaznických boxů. 

Po porážce zachlazujeme maso ve čtvrtích, které 

posléze v naší zpracovně porcujeme, čistíme a  

 

 

 

 

 

 

 

 

balíme do zákaznických boxů.  

Balení obsahuje důležité informace pro spotřebitele: místo 

chovu a reg. číslo hospodářství, plemeno, reg. číslo a věk 

zvířete, datum a místo porážky. 

SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH BALENÍ A DALŠÍ 

INFORMACE 

www.farmarizjihu.cz 

MASO LZE OBJEDNAT 

tel: 797 633 200 

e mail: info@farmarizjihu.cz 

 Kontakt na výrobce: 

Farmáři, z. s. 

Čížová 

398 31 Čížová 35 

info@farmarizjihu.cz 

http://www.farmarizjihu.cz/ 

 

Roman Čarek 

Předseda spolku 

telefon: +420 602 113 600 

Ing. Nikola Linhartová 

obchodní zástupce 

telefon: +420 797 633 200 

  

 
Seriál  - držitelé regionální 

 

značky 

Obrázek 2 

Kontakt: MAS Strakonicko, z. s. 

Palackého náměstí 1090, Strakonice 

lag.strakonicko@seznam.cz 

http://www.farmarizjihu.cz/
mailto:info@farmarizjihu.cz
mailto:info@farmarizjihu.cz
http://www.farmarizjihu.cz/

