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 Realizace Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje: 

Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s. 

pokračovala v realizaci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (CLLD) Strakonicko – místo pro 

život. Celkem bylo v roce 2019 vyhlášeno 10 výzev na 

celkovou částku cca 37mil Kč a přijato od žadatelů z 

území MAS 26 žádostí. Žádosti byly vyhodnoceny 

podle předem stanovených a schválených kritérií, 

vybrány a předány jednotlivým řídícím orgánům ke 

konečnému schválení finanční podpory. Přijaté 

projekty byly zaměřeny na podporu sociálních služeb, 

národních kulturních památek, prorodinných opatření, 

zpracování plodin, lesní hospodářství, cestovní ruch a 

zemědělství. V roce 2019 MAS zpracovala Evaluační 

zprávu, ve které hodnotila průběh realizace strategie do 

konce roku 2018. Na základě výsledků a doporučení 

závěrů EZ MAS podala Žádost o změnu, která zahrnuje 

přidání možností podpory pro obce a NNO v 

Programovém rámci PRV (tzv. článek 20) a přesuny 

finančních prostředků mezi opatřeními Programového 

rámce IROP a OPZ tak, aby byly využity v oblastech, 

kde převažuje zájem. Pracovníci MAS poskytovali a 

stále poskytují poradenství a konzultace zájemcům o 

podání žádostí o finanční podporu do některé z 

vyhlášených výzev. Zároveň MAS poskytovala a 

nadále poskytuje poradenství, konzultace a 

administrativní pomoc Základním školám, Mateřským 

školám a Základním uměleckým školám v rámci 

projektu "Šablony do škol II“ a pomoc při ukončení 

projektů „Šablony do škol I.“V roce 2020  MAS 

pokračuje ve vyhlašování výzev z jednotlivých 

Programových rámců, přijímat žádosti o finanční 

podporu a administrovat celý proces. Nadále bude 

poskytovat zájemcům poradenství, konzultace a 

administrativní pomoc. Harmonogram výzev a 

podrobnější informace o území, činnosti spolku, 

aktuality a kontakty lze získat na webových stránkách 

www.strakonicko.net případně na FB a emailové adrese: 

lag.strakonicko@seznam.cz.  

Shrnutí roku 2019 v jednotlivých Programových rámcích: 

PRV V roce 2019 vyhlásila MAS výzvu č. 2 na 5 Fichí, v 

celkové alokaci 9 171 443,- Kč. Fiche 2 Místní zdroje, přijaty 

3 projekty Fiche 3 Vyrábíme, nabízíme, přijat 1 projekt Fiche 

4 Udržme si lesy, přijato 7 projektů Fiche 6 Nové příležitosti, 

přijaty 4 projekty Fiche 7 a zážitky na venkov, přijat 1 projekt 

V průběhu roku bylo zrealizováno32 projektů a proplaceno 23 

projektů z výzvy č. 1. a č. 2. Realizace dalších projektů 

pokračuje a přidají se i nově schválené projekty z následujících 

výzev. 

V roce 2019 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev z PR IROP                   

v celkové alokaci 19.579.000 Kč. Celkem byly přijaty k 

hodnocení 2 projekty, probíhá administrační činnost u 

přijatých projektů z roku 2019. Výzvy vyhlášené v roce 2019 

10. Výzva – Mobilní psychiatrická péče 11. Výzva – 

Deinstitucionalizace psychiatrické péče 12. Výzva – Vznik a 

rozvoj systému sociálního bydlení 13. Výzva – Celoživotní 

vzdělávání 14. Výzva – Ochrana a obnova kulturních a 

technických památek 15. Výzva – Infrastruktura pro sociální 

péči a služby II V roce 2019 již vidíme výsledky realizace 

projektů podaných v roce 2018, probíhají semináře pro 

žadatele u nových výzev, u ukončených výzev probíhají 

semináře pro příjemce, konzultace, atd. Na základě nezájmu, 

změny situace nebo nepřipravenosti žadatelů do výzev 

vyhlášených v roce 2019, probíhají přípravné činnosti, které 

zohledňují současné potřeby území a zájem ze strany 

potenciálních žadatelů. Na základě výsledků mid-term 

evaluace SCLLD, která proběhla v roce 2019, přesuneme 

nevyužité prostředky do výzev, o které mají žadatelé zájem a 

které jsou v území potřebné.  

 

 

 



 

Pro rok 2020 připravujeme následující výzvy:  

Sociální podnikání II 

 Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II 

 Podpora vzdělávání v ZŠ II Kulturní dědictví II  

Podpora komunitních center II  

Vznik a rozvoj sociálního bydlení II¨ 

 

 Více informací na stránkách MAS Strakonicko, 

konkrétně k realizovaným projektům 

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

&id=515&burl=&pt=AK 

OPZ Z Operačního programu Zaměstnanost byly 

vyhlášeny v roce 2019 tři výzvy v celkové alokaci           

9 926 540 Kč. Přijaty byly 3 projektové žádosti                 

o podporu. 

OPZ - Podpora prorodinných aktivit – Výzva č. 1/II  

OPZ – Aktivity na trhu práce -Výzva č. 4/II MAS 

Strakonicko, z.s.  

OPZ- Podpora zaměstnávání pro sociální podniky - 

Výzva č. 6 MAS Strakonicko, z.s. 

 Podpořené projekty z OP Zaměstnanost: Zřízení 

domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích 

Odlehčovací služby domácího hospice sv. Markéty 

Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III. – podpora 

prorodinných opatření  

Detailní rozpis výzev je uveden v harmonogramu 

výzev z PR IROP, OPZ a PRV pro příslušný rok, který 

je     zveřejněn na webových stránkách MAS. Veškeré 

informace a podklady k jednotlivým výzvám jsou 

zveřejňovány na webových stránkách MAS a 

informace o vyhlášení výzev je na Facebooku, dále na 

stánkách jednotlivých ministerstev a na stránkách NS 

MAS. Po vyhlášení každé výzvy je pro žadatele 

pořádán seminář, následně je uspořádán seminář pro 

příjemce. Dále poskytujeme individuální poradenství v 

kanceláři MAS, popřípadě telefonicky nebo 

prostřednictvím e-mailové korespondence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z činnosti MAS  

Vi  
 

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. 

V průběhu zimního semestru 2019/20 navštěvovali studenti 

následující semestrální kurzy: 

KS Katovice: Dějiny oděvní kultury I  

                       

KS Volyně:   Klenoty barokního sochařství v českých zemích 

 

KS Strakonice  Život a dílo Michelangela Buonarroti 

Cestování 

 

 Pro letní semestr připravujeme: 

 KS Katovice: Dějiny oděvní kultury II. 

 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 Volyně: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo 

universale 

KS Strakonice: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo 

universale 

  Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z 

nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, 

malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl 

skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které 

jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.  

 

 
 

Z činnosti MAS 

 
Virtuální univerzita třetího  

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


 
 

 Projekt MAP II ORP Strakonice 
 
V září 2018 začala realizace navazujícího projektu MAP II 

ORP Strakonice. Doba realizace projektu je 46 měsíců. 

Rozpočet projektu je 10 442 320 Kč. Projekt je podpořen 

z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP 

VVV). 

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení 

aktivit v území zahrnujících vzdělávání pedagogů, žáků, 

zapojení rodičů, podporu kroužků, mimoškolního 

vzdělávání a volného času. Projekt podporuje aktivity 

naplánované v místním akčním plánu I, které vedou ke 

zlepšení kvality vzdělávání především v mateřských 

a základních školách. Podpořeny budou také vzdělávací 

aktivity a akce ostatních aktérů ve vzdělávání včetně 

organizaci neformálního vzdělávání. 

K aktivitám, které v rámci projektu probíhají, patří 

pravidelné schůzky všech čtyř pracovních skupin a to: 

pro financování, pro rovné příležitosti, pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka. V začátkem školního roku 

2019/20 došlo ke změně složení PS pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti, změnu schválil Řídící výbor MAP II. 

Aktualizovaný seznam jednotlivých členů pracovních 

skupin je umístěn na webových stránkách. Členové PS se 

zabývají řešením otázek jednotlivých gramotností a 

tvorbou dokumentace MAP II. Probíhá i setkání Řídícího 

výboru. 

Dvakrát ročně dochází k aktualizaci Strategického rámce 

MAP- přílohy investičních a dalších priorit. Další 

aktualizace je plánována na duben 2020. 

Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na 

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

strakonice/ 

Připravujeme šetření Popisu potřeb škol č. II. Dokument 

Popis potřeb je rozdělen na jednotlivé oblasti, nap.  

 

 

 

 

matematická gramotnost, čtenářská gramotnost atd. Školy  zde 

popíší oblasti, ve kterých se jim daří, co se jim povedlo, co se jim 

nepovedlo a kde by potřebovaly pomoci. Popis potřeb škol č. I  

zhotovily téměř všechny školy v území ORP Strakonice. 

Doufáme, že účast ve druhém šetření bude opět vysoká. 

Také bude provedeno dotazníkové šetření dle metodiky 

rovných příležitostí.  

V průběhu realizace projektu realizační tým MAP II 

navštěvoval školy a sbíral podklady pro zhotovení nového 

Akčního plánu na období od 1.7.2019 do 31.12.2020. Tento 

Akční plán se bude i nadále realizovat. K plánovaným 

aktivitám patří setkání zástupců škol – Minikonference 

k popisu potřeb škol a workshop k rovným příležitostem, které 

jsou plánovány na 12.3.2020. 

Projekt je pravidelně prezentován na Valné hromadě DSO 

Svazku měst a obcí okresu Strakonice a Valné hromadě MAS 

Strakonicka. Zúčastnění jsou informováni o možnosti zapojit se 

do projektu, o jeho aktivitách a výstupech, vždy probíhá 

diskuze  ke kvalitě školství. 

S velkým nadšením byl připravován environmentální 

vzdělávací program pro školní rok 2019/2020, který se jmenuje 

Planeta – můj domov, který nabízí rozmanité aktivity jak pro 

mateřské školy, základní školy, rodiče, pedagogy, tak i pro 

veřejnost. Pro mateřské školy je připraveno divadelní 

představení o tom, jak paní Igelitová a paní Bezobalová 

nakupují suroviny a následně z nich pečou bábovku. Cílem 

divadelního představení je rozpoutat diskuzi o tom, kolik obalů 

vzniká z jednoho nákupu, co se děje s obaly a co nešetrné 

zacházení s obaly způsobuje zvířatům, přírodě a vodě. Do této 

diskuze se paní Bezobalová snaží vtáhnout i malé diváky a věří, 

že vše dobře dopadne. Realizační tým projektu chystá mnoho 

dalších aktivit na podporu zvýšení povědomí o plýtvání jídlem, 

nadměrné spotřebě, bezobalovém nakupování a mnoho dalších 

témat, která jsou v dnešní době palčivá a aktuální.  
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 Na obrázku je ukázka plakátu k environmentálnímu 

vzdělávacímu programu pod názvem Planeta – můj 

domov pro školní rok 2019/2020, který nakreslil člen 

pracovní skupiny Mgr. Robert Kostěnec ze ZŠ MŠ 

Katovice. 

 

Mgr. Kostěnec nakreslil další tematické obrázky,        

ze kterých byly utvořeny omalovánky pro děti a žáky. 

Žáci ZŠ píší pohádky pro děti z MŠ na dané téma, žáci 

druhého stupně ZŠ pak připravují filmový dokument, 

který bude předán školám. 

Projekt má vytvořeny webové stránky, které jsou 

společné pro 12 MAP z území Jihočeského kraje - 

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

strakonice/  (byly již zmíněny), projekt má vytvořen    

i facebookový profil, kde jsou vkládány informace        

o projektu. V místním tisku vychází tiskové články      

o aktivitách projektu – uvedeny byly například 

v Strakonickém deníku, Zpravodaji města Strakonice 

nebo v Katovickém zpravodaji. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENZION U SVATÉHO JÁNA 

 

Rodinný Penzion u Sv. Jana se nachází v objektu Kraselovský 

Dvůr v malé obci Kraselov v oblasti zvané Šumavské Podlesí. 

Jedná se o nově zrekonstruovaný objekt původní tvrze. 

V penzionu jsou k dispozici 4 čtyřlůžkové pokoje, 2 pokoje pro 

dvě dospělé osoby a dvě děti, z nichž jeden je koncipován jako 

částečně bezbariérový. V přízemí penzionu je pro hosty                

k dispozici společná plně vybavená kuchyň a jídelna. Penzion 

je vhodný zejména pro cyklisty, rodiny s dětmi, svůj klid tu ale 

naleznou i jednotlivci či páry. Objekt je nekuřácký, část dvora 

je vyhrazena soukromému parkovišti, dále zde najdete krb, 

gril, ohniště, rybník, fotbalový plácek a další.   V penzionu je 

připojení k internetu přes Wi-Fi. 

Kontakt na provozovatele: 

CHANA - DW, s.r. o. 

     Penzion U sv. Jana 

    Kraselov 62 

    387 16 Kraselov 

    tel.: 602 253 163 

    penzion@kraselovskydvur.cz 

  

 
Seriál  - držitelé regionální 

 

značky 

 

 

 
 

MAS Strakonicko, z.s. 
Palackého náměstí 1090 
386 01 Strakonice 
Tel: +420 383 387 331 

www.strakonicko.net 

MAS Strakonicko, z. s. 

Palackého náměstí 1090 

386 01 Strakonice 

 

www. strakonicko.net 

Email: lag.strakonicko@seznam.cz 
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