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MAS Strakonicko, z. s.   
 

 

 

 

 

Právní forma:             zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, složka L 3869 

 

IČ:                               266 60 121 

  

 

Sídlo:                           Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice                

                                     tel: 383 387 331, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 

 

Webové stránky:           www.strakonicko.net 

  

 

Bankovní spojení:        644952349/0800 

 

 

Předsedkyně MAS:            PhDr. Ivana Říhová 

     

 

Místopředsedové:       Vladimír Hoštička, Mgr. Irena Novotná 

 

 

Personální obsazení:    Ing. Věra Dědíková   ředitelka MAS, vedoucí  

                                                                              zaměstnanec pro SCLLD 

                                                                          manažerka SCLLD                                 

    Miluše Tlapáková       účetní, manažer KA MAP II 

                                       Ing. Václav Ouška     projektový manažer PRV 

     Ing. Iveta Švelchová   projektový manažer OP Z                   

regionální značka Prácheňsko 

  Univerzita třetího věku 

       hlavní manažer MAP II 

 Ing. Věra Kubešová    projektový manažer IROP   

          Ing. Martina Hrušková manažer klíčových aktivit MAP II 

          Lenka Kadečková    koordinátor MAP II  

 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 

               

mailto:lag.strakonicko@seznam.cz
http://www.strakonicko.net/
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MAS Strakonicko, z.s. 
 

 

Poslání sdružení:  přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 

 

Základní směry činnosti:    realizace strategie regionu metodou LEADER 

koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry 

a NNO 

                                             spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 

                                             naplňování společných zájmů a jejich ochrana 

 

Rozloha:                457,76 km2
 

Počet obyvatel:      41 176 (k 1. 1. 2019) 

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

 

 

 

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. 
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Členská základna – 38 členů (stav k 17. 11. 2020) 

 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

1 
Muzeum středního Pootaví 

Strakonice  
PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS 

2 STA, projektový ateliér, v. o. s Ing. Václav Martan Člen MAS 

3 BEZ Katovice, z. s.  Mgr. Irena Novotná 
Místopředsedkyně 

MAS 

4 Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová Členka Rady MAS 

5 Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. RNDr. Ladislav Havel Člen Rady MAS 

6 Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička Místopředseda MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 

Pracovní skupina Strakonice 
Josef Štrébl Člen MAS 

8 
Římskokatolická farnost 

Katovice 
Josef Zábranský Člen Rady MAS 

9 Zdeněk Kadlec Ing. Zdeněk Kadlec Člen Rady MAS 

10 
Sdružení pro obnovu Řepice a 

okolí 
Karel Skalický 

Předseda Kontrolní 

komise 

11 Svazek obcí středního Pootaví Jiří Janus Člen Kontrolní komise 

12 Ekochov, s.r.o. Terezie Daňková 
Členka Kontrolní 

komise 

13 Petr Janoch Ing. Petr Janoch Člen Kontrolní komise 

14 
Prácheňský soubor písní a tanců 

Strakonice, z. s. 
Václav Novák Člen Kontrolní komise 

15 Prácheňáček, z. s. Ing. Jaroslav Bašta 
Předseda Výběrové 

komise  
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

16 Svazek obcí šumavského Podlesí Milan Žejdl Člen Výběrové komise 

17 Jana Vohryzková Bc. Jana Vohryzková 
Členka Výběrové 

komise 

18 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Iveta Tesařová Členka MAS 

19 
Agrární komora okresu 

Strakonice 
Ing. Tomáš Komrska Člen MAS 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 

Hrdlička 
Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen Výběrové komise 

22 Svazek obcí Strakonicka Irena Uhlířová Člen MAS 

23 
Základní škola a Mateřská škola 

Volenice, okres Strakonice 

Mgr. Luděk 

Cimerhanzl 
Člen MAS 

24 Chana – DW s.r.o. Lukáš Dlauhoweský Člen MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 

Oblastní kancelář Strakonice 
Blanka Ratajová Členka Rady MAS 

26 TJ Osek Miroslav Adámek Člen MAS 

27 Oblastní Charita Strakonice Olga Medlínová Členka MAS 

28 
OTAVAN - spolek pro kulturu, 

ekologii a vzdělávání 

Ing.  Mgr. Jiřina 

Karasová 
Členka Rady MAS 

29 
Měšťanský pivovar Strakonice 

a.s. 
Ing. Rudolf Oberfalcer Členka MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 

Jesu 

S.M. Monika 

Dudychová 
Člen MAS 

31 Vladimír Diviš Bc. Vladimír Diviš Člen MAS 
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

32 Westernová jízda Štěkeň Eva Nová Členka MAS 

33 DOLEJŠ s.r.o. Pavel Dolejš Člen MAS 

34 Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
Mgr. Ing. Pavel 

Vondrys 
Člen MAS 

35 
Sbor Selských jízd Jana Žižky 

z Trocnova, o.s. 
František Sáček  Člen MAS 

36 Stejika, s. r. o. Ing. Ivana Kadochová 
Členka Výběrové 

komise 

37 Jezdecký klub Hoslovice Martina Hampejsová Členka MAS 

38 Mladá dudácká muzika Bc. Patrik Ředina Člen MAS 

 

 

Volby do Rady MAS, Kontrolní komise a 

statutárních orgánů proběhly 15. 11. 2018, funkční 

období je čtyřleté. 

Výběrová komise byla zvolena 13. 11. 2020, 

funkční období je jednoleté.  
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Zapojení MAS: 
 
MAS Strakonicko, z.s. je:  

    

➢ členem Národní sítě MAS ČR    

➢ členem Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ MAS je členem Asociace regionálních značek, z. s. 

 
 

 

➢ V rámci KS NS MAS ČR JčK je partnerem Spolku pro obnovu venkova – Jihočeský 

kraj 

 

 

 

 

 
 

 

➢ MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 

 

 

 

 

 

 

 

➢ MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

 

 

  

javascript:ShowImage('index.php?nid=2436&lid=CZ&fn=imgdetail&oid=1282419&pid=1282366&cc=UDALOST&ci=0&ei=-29',560,530,true);
http://www.ef.jcu.cz/it_services/it_documents/logo-ef-ju-format-png/image_view_fullscreen
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Základní činnost MAS v roce 2020: 

 
 

➢ Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
Strakonicko – místo pro život 

 
➢ Tvorba nové strategie CLLD, Standardizace MAS 

 
➢ Realizace CLLD – vyhlašování výzev OPZ, PRV, IROP 

 
➢ Realizace Místních akčních plánů II. 

 
➢ Animační činnost pro MŠ a ZŠ 

 
➢ Podpora rozvoje venkova 

 
➢ Destinační management Prácheňsko – podpora cestovního 

ruchu, aktivit na venkově, agroturistiky atp. 
 

➢ Regionální značka Prácheňsko 
 

➢ Navazování partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem 
 

➢ Udržování přeshraničních partnerství 
 

➢ Poradenství, semináře, workshopy 
 

➢ Spolupráce mezi MAS zejména v Jihočeském kraji 
 

➢ Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 

➢ Konzultační místo pro diplomové a bakalářské práce 

 
➢ Virtuální univerzita třetího věku se třemi středisky na 

území MAS – Strakonice, Volyně, Katovice                            
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Informační a propagační akce MAS: 
 

▪ Valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 

▪ Valné hromady Svazku měst a obcí okresu Strakonice 

▪ Valné hromada Svazku obcí Šumavského Podlesí 

▪ Valné hromady Svazku obcí Strakonicka 

▪ Pravidelné setkávání s místními akčními skupinami z Jihočeského kraje 

▪ Propagace MAS na webových stránkách, Facebook, v místním tisku 

▪ Regionální značky Prácheňsko 

▪ Certifikace regionálních produktů 

▪ Destinace Prácheňsko  

▪ Virtuální univerzita třetího věku – 3 KS – Strakonice, Volyně, Katovice 

 

 
 

 

Účast na vzdělávání: 

 
▪ Semináře k Programu rozvoje venkova 

▪ Semináře k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu 

▪ Semináře k Operačnímu programu Zaměstnanost 

▪ Semináře k Místním akčním plánům vzdělávání II a III 

▪ Semináře k Šablonám II a Šablonám III 

▪ Semináře k podpoře cestovního ruchu 

▪ Semináře pořádané k užívání informačních systémů ISKP14+, CSSF14+ 

▪ Semináře pořádané k přípravám nového plánovacího období 2021 - 2027 

▪ Semináře pořádané k účetnictví a administraci 
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Nejvýznamnější činnost MAS v roce 2020: 
 

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, která jí byla schválena 

koncem roku 2017. Na realizaci získala z evropských fondů cca 96 mil. Kč, které může 

poskytnout žadatelům ze svého území. Počínaje lednem 2018 vyhlašuje výzvy z Programového 

rámce Programu rozvoje venkova, Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost 

a Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Celkem bylo v roce 

2020 vyhlášeno 9 výzev na celkovou částku cca 41 mil Kč a přijato od žadatelů z území MAS  

93 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.  

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 III“. 

S koncem programového období 2014 – 2020 bylo nutné podat novou žádost o Standardizaci 

MAS. Pracovnice MAS Strakonicko, z. s. oslovily obce s žádostí o zapojení území obcí do 

působnosti MAS v období 2021 – 2027. Dvě obce neudělily opětovný souhlas. Území realizace 

CLLD pro následující období bude na rozloze 53 obcí a 2 měst. 

V roce 2021 bude MAS pokračovat 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. 

Přehled 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. 

Rok 2020 v jednotlivých Programových rámcích:  

PRV  

V roce 2020 vyhlásila MAS výzvu č. 3 na 5 Fichí, v celkové alokaci 3 330 314,- Kč. 

Fiche 2 Místní zdroje, přijaty 3 projekty 

Fiche 3 Vyrábíme, nabízíme, přijat 3 projekty 

Fiche 4 Udržme si lesy, přijato 3 projekty 

Fiche 6 Nové příležitosti, přijaty 7 projektů 

Fiche 7 a zážitky na venkov, přijat 1 projekt 

 

a výzvu č. 4 na 2 Fiche v celkové alokaci 16 582 060 Kč 

Fiche 1 Moderní hospodaření, přijato 58 projektů 

mailto:lag.strakonicko@seznam.cz
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Fiche 8 Místní rozvoj, přijato 6 projektů 

 

IROP 

V roce 2020 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev z PR IROP v celkové alokaci 19.579.000 Kč.  

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 byla vyhlášena v roce 2020 jedna výzva v celkové 

alokaci 1 500 000 Kč.  

OPZ – Provoz dětské skupiny - Výzva č. 1/III 

Přijata byla 1 projektová žádost o podporu, která byla ŘO schválena k financování. 

 

Podpořené projekty z OP Zaměstnanost:  

Zřízení domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích  

Odlehčovací služby domácího hospice sv. Markéty  

Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III. a IV, – podpora prorodinných opatření  

Příměstské tábory pro všechny 

Vybudování Česko – anglické dětské skupiny 

 

Příměstský tábor ve Stejice s. r. o., zdroj: https://stejikasro.webnode.cz/kopie-z-projekty/#&gid=1&pid=3 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor uplatnění tzv. integrovaných přístupů v ČR vyhlásilo 

výzvu pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin (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. MAS Strakonicko, z. s. podalo žádost v říjnu 2020. 

 

 

 

 

Projekt MAP II ORP Strakonice 
 

V září 2018 začala a v roce 2020 pokračovala realizace projektu MAP II ORP Strakonice, který 

navazuje na již ukončený projekt MAP I. 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. 

V projektu jsou zapojeni tito zaměstnanci z MAS Strakonicko, z.s.: 
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Ing. Iveta Švelchová – hlavní manažer projektu  

Ing. Martina Hrušková – manažer klíčových aktivit  

Lenka Kadečková – koordinátor  

Věra Kubešová – asistentka (DPP) 

Miluše Tlapáková – účetní projektu, finance, manažer KA  

 

Uskutečněné aktivity projektu: 

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 2020 zajímavé aktivity implementace. Mateřské školy navštívila lektorka Malé 

technické univerzity, která pomocí hry rozvíjela matematické a polytechnické dovednosti dětí.  

Všechny mateřské a základní školy ORP Strakonice se zapojily do aktivity spolupráce 

zaměřené na environmentální vzdělávání s názvem „Planeta můj domov“. Pro mateřské školy 

se konalo divadelní představení o tom, jak paní Igelitová a paní Bezobalová nakupují suroviny 

a následně z nich pečou bábovku. Cílem divadelního představení bylo rozpoutat diskusi 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 diskuse se paní Bezobalová snažila vtáhnout i malé 

diváky. V základních školách proběhlo promítání dokumentu Plastic ocean. Děti a žáci 

následně vytvořily vzdělávací filmový dokument na téma plýtvání a využívání přírodních 

zdrojů. Dokument byl zaslán školám a zveřejněn v STV. Žáci ZŠ také sepsali pohádky pro děti 

z MŠ na související téma. Z obrázků dětí z MŠ byla připravena stezka městem s tajenkou. 

 

Byla navázána spolupráce se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích, které vypracovala 

prezentaci současné literatury pro děti a mládež.  
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Pro pedagogy se realizovalo mnoho vzdělávacích kurzů, které měly různorodé zaměření. Pro 

veřejnost byl uspořádán workshop v ZŠ Volyňka zaměřený na inkluzivní vzdělávání.   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na 

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

 

 

Animační činnost pro MŠ,ZŠ a ZUŠ  

v rámci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony do škol 

 
V roce 2020 pokračovala v Mateřských a Základních školách realizace projektu Šablony do 

škol II. Dne 31. 3. 2020 byla vyhlášena navazující výzva OP VVV 02_20_080 Šablony III – 

pro žadatele mimo hlavní město Prahu a školy postupně podávaly Žádosti i do této výzvy s tím, 

že zahájení projektů plánovaly od 1. září 2020. MAS všem školám, které o to projevily zájem, 

poskytovala metodickou pomoc a poradenství při sestavování jednotlivých šablon do rozpočtu 

projektu, při práci se systémem MS2014+ a podání žádosti a také pomáhá s následnou realizací 

projektů, které mají dobu trvání 24 měsíců a v současné době stále probíhají. MAS pomáhá 

školám s řešením situací, které během realizace mohou nastat včetně komunikace s Řídícím 

orgánem (MŠMT). Do realizace zasáhla situace kolem koronavirové pabdemie, realizace 

některých projektů byla prodloužena. 

 

 

 

 

  

 
 

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

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním 

bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející 

z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků 

a zemědělců i část jejich duše. Patří k nim i regionální značka Prácheňsko regionální produkt.  

Certifikační komise udělující regionální značku zasedala 26. 3. 2020 a udělila certifikát 

novému výrobku: Med od Vášnivého včelaře 

 
Dále MAS Strakonicko vydala certifikovaným výrobcům propagační DL materiály.  

 

Turistická oblast Prácheňsko 

MAS Strakonicko, z. s. je jedním ze zakládajících členů Turistické oblasti Prácheňsko. 

Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranic s krajem Plzeňským 

a Středočeským a zahrnuje mikroregiony Strakonicko a Vodňansko. Geograficky se téměř 

shoduje s povodím řeky Otavy. Celá turistická oblast se takřka prolíná s původním historickým 

územím Prácheňska, jenž bylo pojmenováno podle někdejšího hradu Prácheň u Horažďovic. 

Prácheňsko je živý region, který má mnoho podob a tváří - malebné vísky s udržovanými 

lidovými zvyky a tradicemi, či kvalitní řemeslné výrobky oceněné regionální značkou 

„Prácheňsko regionální produkt“. Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými loukami nabízí 

prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné dovolené.  
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Virtuální univerzita třetího věku:                                     
Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou 

České zemědělské univerzity v Praze provozuje již šestým rokem výuku Virtuální Univerzity 

třetího věku v konzultačním středisku Katovice, Strakonice a Volyně 

 

 

 
 

 

V průběhu letního semestru 2019/2020 a zimního semestru 2020/2021 navštěvovali studenti 

následující semestrální kurzy: 

KS Katovice:  

                      Dějiny oděvní kultury I. - ZS 19/20  

           Dějiny oděvní kultury II. - LS 20/21  

 

KS Volyně:  Klenoty barokního sochařství v Čechách – ZS 19/20 
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          Rituály evropských královských rodů - LS 19/20 

 

KS Strakonice: Cestování – aneb co jste možná nevěděli ZS 19/20 

                       Rituály evropských královských rodů - LS 19/20 

 

  

Výuka v roce 2020 probíhala z důvodu výskytu pandemie Covid – 19 distanční formou.                     

 

 

 

Spolupráce MAS Strakonicko, z.s. se svazky obcí: 

 
Pracovníci MAS pomáhají od roku 2004 s administrativou a s realizací projektů svazkům obcí 

typu DSO na svém území.  V roce 2020 se jednalo o: 

 

Podporu činnosti DSO SMOOS:  
 

V roce 2020 byla podána žádost o dotaci na podporu činnosti mikroregionů, z důvodu výskytu 

pandemie Covid 19, byla tato dotace z úsporných důvodů Jihočeským krajem zrušena. SMOOS 

provedl aktualizaci strategického dokumentu Plánu rozvoje SMOOS na období 2021 - 2025, 

členové Rady SMOOS se zaměřili na odpadové hospodaření obcí, svoz odpadu a jeho třídění 

na území Blatenska, Vodňanska a Strakonicka. Zabývali se aktivitami spolupráce v oblasti 

dopravy, řešení dopravní infrastruktury a obslužnosti obcí Blatenska, Strakonicka a Vodňanska. 

Svazek měst a obcí okresu Strakonice byl založen v roce 1999 za účelem společného řešení 

dopravní obslužnosti a uspokojování dalších potřeb rozvoje území okresu. MAS Strakonicko, 

z. s. poskytovalo zázemí pro jednání členů Rady SMOOS a administraci činnosti DSO SMOOS. 

 

Spolupráce MAS s Jihočeskou univerzitou - Ekonomickou fakultou 

 
MAS stále nabízí konzultace studentům k diplomovým a bakalářským pracím. Vzhledem k 

situaci s Covid -19 byla šetření pro práce studentů uskutečněna online formou. 

 

   Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2020: 

▪ Práce na přípravě nového období 2021 - 2027 

▪ Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

▪ Provozování Virtuální univerzity třetího věku – spolupráce s ČZU Praha 

▪ Organizace aktivit pro seniory 

▪ Spolupráce na činnosti turistické oblasti Prácheňsko  

▪ Certifikace výrobků regionální značkou Prácheňsko regionální produkt 

▪ Různé formy propagace regionální produkce  
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▪ Administrativní a organizační služby pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 

▪ Celostátní síť pro venkov – Jihočeský kraj 

▪ Spolupráce s Jihočeskou univerzitou – bakalářské a diplomové práce – konzultace, 

oponentury 

▪ Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  

▪ Účast v mezinárodním projektu Klimagrün 

Podpora aktérů ze svého území: 

Během roku jsme finančně podpořili akce a aktivity organizací, které působí v území 

MAS: 

Šmidingerova knihovna Strakonice (Andrea Sedláčková) 

Babský sbor Horní Poříčí - kroje 

Obec Krejnice – výročí obce 

Turistická oblast Prácheňsko – podpora propagačních materiálů, turisticky zajímavá 

místa a cíle v regionu 

 

V roce 2020 naší činnost podpořili tito dárci: 

Jihočeský kraj 

 

Hospodaření MAS Strakonicko, z. s. v roce 2020:  

Výsledky hospodaření spolku se zveřejňují samostatně po provedeném auditu hospodaření a 

obdržení výroku auditora. 

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

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

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