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Nové možnosti

Vážení čtenáři,
po půl roce se hlásíme s novým číslem zpravodaje naší místní akční skupiny
(MAS). Přinášíme Vám přehled podpořených projektů v rámci Integrovaného operační programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. V následujících měsících budeme vyhlašovat pro zájemce nové výzvy na podání dalších žádostí na podporu projektů
z těchto programů. V roce 2018 MAS Pošumaví také opět podpořila prostřednictvím
finančních prostředků z Plzeňského kraje
několik zajímavých akcí spolků, obcí a dalších organizátorů.
Místní akční skupinu jsme na našem
území zakládali v roce 2004 – v roce 2019
si tak budeme připomínat 15 let její činnosti. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí. MAS
si v prvních letech své existence postupně
vydobývala svoji pozici v našem regionu,
úspěšně absolvovala programovací období
Evropské unie v letech 2007–2013, kdy se
podařilo podpořit řadu projektů. Následně
prošla v letech 2014–2016 nesnadným překlenovacím obdobím. Tehdy musela vyhovět náročným požadavkům na standardizaci a zároveň vytvořit novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Vše se
nakonec podařilo zvládnout a MAS nadále pomáhá zlepšovat život v našem regionu.
Věřím, že tomu tak bude i v budoucnosti.
Ing. Martin Kříž,
předseda MAS Pošumaví, z.s.,
místostarosta města Klatovy

Základní údaje o Místní akční skupině Pošumaví, z.s.
Sídlo: Plánická 174, 339 01 Klatovy
Právní forma: zapsaný spolek, odsouhlaseno na valné hromadě 4.12.2014 s rozhodným dnem 1.12.2014.
Registrace: u Krajského soudu v Plzni vedená pod značkou L 6965
IČ: 71214313, DIČ: CZ71214313
Rozloha: 1 478 km2
Počet obyvatel: cca 86 000
Počet obcí: 99
Územní působnost MAS Pošumaví, z.s.: V rámci projektů typu Leader a prostřednictvím strategie CLLD je územní působnost MAS
Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území (viz mapa na této straně).
MAS Pošumaví staví na principu 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 skutečně účelné využití
získaných finančních prostředků. Právní subjektivita MAS Pošumaví je zapsaný spolek. K 31.12.2018 měla MAS 57 členů, kteří sídlí na
území vyčleněném obcemi, které poskytly pro realizaci aktivit MAS své území.
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Představení
místopředsedkyně MAS
Ing. Hany Kalné

Jmenuji se Hana Kalná, bydlím v Horažďovicích a zde vykonávám druhé volební období funkci místostarostky. Předtím jsem 25 let pracovala jako hlavní účetní a posléze jako ekonomický ředitel v jedné zahraniční firmě. Měla jsem tak možnost porovnat „dravý“ podnikatelský svět

a veřejnou správu. Zcela určitě nejde aplikovat v komunální politice veškerá podnikatelská desatera, ale velmi blízké je mi
to, že i obec má hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. To znamená mít přehled o svém majetku, o jeho využití, řádně se o něj starat a udržovat jej, vědět o finančních příjmech a kontrolovat finanční výdaje.
Při výkonu své funkce se velmi často setkávám s občany, s jejich problémy a názory na dění ve městě. To je pro mě zcela nové
a stále se učím rozlišovat, kdo se opravdu
o město zajímá a kdo je jen chronický stěžovatel a kritik, ale sám nikdy s žádným
konstruktivním nápadem nepřijde.
V MAS Pošumaví zastupuji od roku
2016 mikroregion Prácheňsko. Díky členství ve výkonné radě MAS mám možnost
poznat starosti a problémy dalších subjektů – veřejného, soukromého či neziskového sektoru na území MAS. Hlavní úlohu
MAS vidím právě v mapování místních
specifik a v pomoci jednotlivým členům
spolku při orientaci v možných dotačních
programech, ať už formou pořádání informačních seminářů, nebo přímo při podávání žádostí.

Lidé
v MAS Pošumaví

Jednání našich orgánů

V období od 1.7. až 31.12.2018 se
uskutečnila jedna valná hromada MAS Pošumaví, z.s., na které byli členové informováni o aktuálních aktivitách MAS. Ty
jsou zaměřeny především na administraci evropských dotačních programů PRV,
IROP a OPZ, projekt MAP II, Regionální
potravinu Plzeňského kraje a projekt Spolupráce Venkov 21. století. Zároveň členové MAS projednali a odsouhlasili řadu dokumentů, které jsou nezbytné pro správný
a transparentní chod MAS.
Výkonná rada MAS Pošumaví se schází podle potřeby a řeší operativní záležitosti v reálném čase. Výkonná rada se
schází v sídle MAS Pošumaví v Klatovech a v roce 2018 se zabývala především
schvalováním výzev CLLD a výběrem
projektů MAS k dalšímu financování.
Dozorčí rada MAS se schází také podle potřeby a dohlíží na to, aby MAS vyvíjela svoji činnost v souladu se zákony, platnými pravidly a standardy MAS a SCLLD.
V roce 2018 řešila Dozorčí rada také odvolání žadatele na MAS, kterému byl vyřazen projekt v rámci formální kontroly podané žádosti.
Výběrová komise se sešla v roce 2018
několikrát a prováděla předvýběr projektů
podle objektivních výběrových kritérií jednotlivých operačních programů.

Více na www.masposumavi.cz

Z jednání výkonných rad a valné hromady MAS Pošumaví.

10
2

Lidé
v MAS Pošumaví
Orgány MAS Pošumaví
Předseda
Ing. Martin Kříž,
nominován za město Klatovy
Místopředsedové
Ing. Hana Kalná,
nominována za Prácheňsko, z.s.p.o.
Ing. Josef Sommer,
nominován za Plánicko, z.s.p.o.

Ing. Jiří Kaisr, admin. pracovník PRV
mob.: 720 982 173
e-mail: kaisr@masposumavi.cz
Ing. Jan Kolář,
manažer IROP a OP Zaměstnanost
mob.: 720 982 176
e-mail: kolar@masposumavi.cz
Mgr. Jindřich Haišman,
manažer MAP II a koordinátor pro Sušicko
mob.: 720 982 171
e-mail: haisman@masposumavi.cz
Václava Šulanová,
administrativní manažerka MAP II
mob.: 720 982 172
e-mail: sulanova@masposumavi.cz

Ing. Marie Kaufnerová, metodička MAP II
a koordinátorka pro Horažďovicko
mob.: 720 982 170
e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz
Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer projektu
spolupráce „Venkov 21. století“
mob.: 774 411 096
e-mail: sasek@masposumavi.cz
Jindřiška Bělohlavá, DiS,
finanční manažerka MAP II
mob.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz

Výkonná rada
DSO Kdyňsko,
zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
Klub přátel Klatovska, z.s.,
zastoupený Věrou Kadlecovou
město Klatovy,
zastoupené Ing. Martinem Křížem
Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera,
zastoupený Jiřím Juklem
Prácheňsko, z.s.p.o.,
zastoupené Ing. Hanou Kalnou
Úhlava, o.p.s.,
zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
Veterinární centrum, s.r.o.,
zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
Plánicko, z.s.p.o.,
zastoupené Ing. Josefem Sommerem
Jan Helíšek (OSVČ)
Ing. Zdeněk Hynčík (OSVČ)
Mgr. Pavel Princ (OSVČ)
Valná hromada
Výběrová komise MAS Pošumaví
Dozorčí rada
Epin, s.r.o.,
zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
město Sušice,
zastoupené Bc. Petrem Mottlem
Střední Pošumaví z.s.p.o.
zastoupené Ing. Josefem Kutilem

Zaměstnanci MAS
Ing. Markéta Baštařová Janotová,
manažerka CLLD
mob.: 774 411 095
e-mail: janotova@masposumavi.cz
Eva Kyrálová, manažerka PRV
mob.: 720 982 178
e-mail: kyralova@masposumavi.cz

3 na www.masposumavi.cz
Více

Zaměstnanci MAS – první řada zleva: Ing. Marie Kaufnerová,Václava Šulanová, Ing. Markéta Baštařová Janotová; druhá řada zleva: Ing. Jiří Kaisr, Jindřiška Bělohlavá, DiS, Mgr. Jindřich Haišman, Ing. Ivo Šašek, CSc.,
Eva Kyrálová, Ing. Jan Kolář.
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Tři místní akční skupiny
rozmístí infopointy

Klatovský workshop k projektu spolupráce.

Ve druhé polovině roku 2018 se plně
rozběhl projekt Spolupráce mezi místními akčními skupinami nazvaný „Venkov 21. století“. 1. listopadu 2018 se
mohli zájemci o cestovní ruch v Po-

šumaví zúčastnit prvního z workshopů, které jsou naplánovány v rámci zmiňovaného projektu. Přednášející ze všech třech partnerských místních
akčních skupin, kterými jsou naše Míst-

Neinvestiční podpora
sociálních služeb
Projekty podpořené ve 3. výzvě MAS Pošumaví z OP Zaměstnanost
Žadatel

Název projektu

Ledovec, z.s.

Rozvoj komunitních služeb pro
lidi s duševním onemocněním

1 999 100 Kč

Člověk v Tísni, o.p.s.

Terénní program a poradenství
na území MAS Pošumaví

1 995 458 Kč

Město Kdyně

Pro všechny

1 865 250 Kč

Více na www.masposumavi.cz

Celkové způsobilé výdaje

Projekt spolupráce
Venkov 21. století
ní akční skupina Pošumaví, Místní akční skupina Železnohorský region a Místní akční skupina Region Kunětické hory
představili nejen vlastní projekt, ale
i konkrétní další aktivity, které se konají v jednotlivých regionech na podporu
cestovního ruchu. Dalšími přednášejícími
byli tedy přímo ti, kteří jsou provozovateli služeb cestovního ruchu nebo autory zážitkových produktů. Zaujala i vystoupení
dalších lektorů, v neposlední řadě vedoucí oddělení cestovního ruchu na Krajském
úřadě Plzeňského kraje Ilony Šnebergerové nebo Simony Fink z turistické destinace ArberLand v německém okrese Regen.
Další workshopy proběhnou u všech tří
partnerů v roce 2019.
Zároveň budou v první polovině roku
2019 nainstalovány infopointy v celkovém počtu 18 kusů na území partnerských místních akčních skupin a bude
spuštěna mobilní i internetová aplikace.
Bližší informace o konkrétních aktivitách tohoto projektu v Pošumaví v nadcházejícím roce se dozvíte na stránkách
www.masposumavi.cz nebo na facebookovém profilu MAS Pošumaví.
Jakmile budou v prvním pololetí roku
2019 naplněny relevantními daty internetové stránky, vznikající v rámci projektu, bude možno o všech osmnácti lokalitách čerpat turistické informace na jednom místě.

Operační program
Zaměstnanost
MAS Pošumaví připravuje čtvrtou
a v tomto programovém období pravděpodobně již poslední výzvu k předkládání
žádostí o dotace z Operačního programu
Zaměstnanost. Neinvestiční prostředky
alokované v této výzvě bude možné použít
např. na rozšíření služeb sociálních poraden, podporu přirozené inkluze rodin, které
jsou ohrožené sociálním vyloučením, handicapem nebo ekonomicky oslabené, nebo
na vytvoření mobilního terénního týmu
pro zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území regionu.
Výzva bude vyhlášena k 28.2.2019
a žádosti budou přijímány do 17.4.2019,
k rozdělení mezi příjemce je připraveno
zhruba 6 000 000 Kč.
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Integrovaný regionální
operační program

Využijte peníze z MAS určené
pro základní a mateřské školy
Do konce dubna mohou obce a školy žádat o finanční prostředky na rozšíření
kapacit mateřských škol nebo vybudování
odborných učeben v rámci některé ze čtyř
klíčových kompetencí:
- komunikace v cizích jazycích
- práce s digitálními technologiemi
- přírodní vědy
- technické a řemeslné obory

Sledujte naše
aktuální výzvy

Projekty mohou zahrnovat stavební práce, rekonstrukce, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek. Projektové záměry
musí být v souladu s příslušným Místním
akčním plánem, MAS je bude moci podpořit částkou až do výše 2 mil. Kč.

Výběrová komise při hodnocení projektů.

IROP – v roce 2019 plánujeme rozdělit 33 700 000 Kč.
Integrovaný regionální operační program (IROP) je v rozpočtovém období
2014 – 2020 druhým největším operačním
programem. Prostřednictvím MAS Pošumaví je z něho možné do regionu rozdělit více než 105 mil. Kč (částka po prosincovém přepočtu alokace z důvodu změny
kurzu eura vůči české koruně).
Vyplácení finančních prostředků bude
ukončeno 31. prosincem 2023, MAS bude
tedy další výzvy vypisovat tak, aby do to-

hoto data stihli všichni příjemci své projekty zrealizovat i vyúčtovat.
V roce 2019 v rámci IROP plánujeme
vyhlásit celkem 6 výzev s celkovou alokací 33 700 000 Kč.
Výzvy jsou pravidelně zveřejňovány na
webových stránkách www.masposumavi.cz
v sekci Aktuální výzvy. Ke každé výzvě
vždy probíhá seminář pro žadatele a příjemce a zaměstnanci kanceláře MAS poskytují
bezplatné konzultace projektových záměrů.

Název výzvy

Termín vyhlášení

Technika pro JSDHO – dopravní
automobily pro JPO II a III

březen – červen 2019

3 600 000 Kč

Sociální podniky

duben – září 2019

3 000 000 Kč

Rozvoj sociálních služeb
– investiční projekty

květen – listopad 2019

5 800 000 Kč

Kulturní památky

červen – říjen 2019

11 500 000 Kč

Požární zbrojnice

září – prosinec 2019

6 000 000 Kč

Infrastruktura ZŠ a MŠ

prosinec 2019 – duben 2020

3 800 000 Kč
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Ze seminářů pro žadatele.

Výše podpory
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Integrovaný regionální
operační program
Přehled vybraných projektů IROP do konce roku 2018
1. výzva IROP MAS Pošumaví – Požární zbrojnice (rok 2017)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Obec Strašín

Strašín – stavební úpravy,
přístavba a nástavba požární
zbrojnice

Strašín (Prácheňsko)

Dotace
5 618 842 Kč

% dotace
95 %

2. výzva IROP MAS Pošumaví – Kulturní památky (rok 2017)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Klatovské katakomby, z.s.

Obnova expozice

Klatovy

Národní památkový ústav

NKP hrad Švihov – obnova
vodního příkopu

Švihov (Běleč)

Národní památkový ústav

NKP Velhartice – šumavská
klenotnice

Velhartice (Střední Pošumaví)

Nová učebna přírodních věd ZŠ Horažďovice,
Komenského.

Dotace

% dotace

2 757 627 Kč

95 %

2 849 396 Kč

95 %

2 849 999 Kč

95 %

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Strašíně.

Učebna přírodních věd
ZŠ Horažďovice, Komenského ul.

Strašín – stavební úpravy, přístavba
a nástavba požární zbrojnice

Modernizace učebny přírodních věd pomocí pořízení vybavení
a relevantních úprav učebny pro zkvalitnění výuky přírodních
věd. Cílem projektu je učinit výuku interaktivní, motivující
a efektivnější. Výstupy projektu budou využívány i k mimoškolní zájmové aktivitě.

Kompletní rekonstrukce požární zbrojnice JSDHO Strašín zařazené v kat. JPO III. Projekt zahrnuje vybudování odpovídajícího
garážového stání a dalšího chybějícího technického a sociálního
zázemí s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům v exponovaném území ORP Sušice.

3. výzva IROP MAS Pošumaví – Školy (rok 2017)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Základní škola
Horažďovice, Komenského

Učebna přírodních věd

Horažďovice (Prácheňsko)

Základní škola
Horažďovice, Blatenská

Učebna fyziky

Více na www.masposumavi.cz

Horažďovice (Prácheňsko)

Dotace

% dotace

1 900 000 Kč

95 %

1 900 000 Kč

95 %
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Integrovaný regionální
operační program
4. výzva IROP MAS Pošumaví – Územní studie (rok 2017)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Město Domažlice

Územní studie veřejných
prostranství pro městys Všeruby

Všeruby (Kdyňsko)

Město Klatovy

ÚS. 6 sever Klatovy – lokalita
Nádražní, Domažlická, Čechova

Dotace

Klatovy

% dotace

321 860 Kč

95 %

598 500 Kč

95 %

5. výzva IROP MAS Pošumaví – Mateřské školy (rok 2017)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

ZŠ a MŠ Bolešiny

Rozšíření kapacity a úprava
prostor mateřské školy
v Bolešinech

Bolešiny (Plánicko)

ZŠ a MŠ Kolinec

Zvýšení kapacity mateřské školy
v Kolinci

Kolinec (Střední Pošumaví)

Dotace

% dotace

551 296 Kč

95 %

1 499 056 Kč

95 %

6. výzva IROP MAS Pošumaví – Technika pro JSDHO (rok 2018)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Obec Strašín

Technika pro IZS – DA
pro JSDHO Strašín

Strašín (Prácheňsko)

Dotace
950 000 Kč

% dotace
95 %

Tupadly – chodník u silnice III/18515
Výstavba nového chodníku podél silnice III/18515 v obci Tupadly. Chodník je přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace včetně míst pro přecházení. Cílem projektu je zvýšení komfortu a zejména celkové bezpečnosti pro pěší i ostatní účastníky
silničního provozu.

7. výzva IROP MAS Pošumaví – Bezpečnost osob v dopravě (rok 2018)
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Obec Hrádek

Hrádek u Sušice – chodníky
podél II/187

Hrádek u Sušice
(Střední Pošumaví)

2 274 752 Kč

95 %

Město Plánice

II/186 průtah Plánice - chodníky

Plánice (Plánicko)

7 885 000 Kč

95 %

Město Klatovy

Tupadly – chodník u silnice
III/18515

Tupadly (Klatovy)

3 241 840 Kč

95 %
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Dotace

% dotace
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Integrovaný regionální
operační program

Nový automobil SDH Strašín.

Původní hasičská zbrojnice ve Strašíně.

Technika pro IZS – DA pro JSDHO Strašín
Pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, který bude zařazen do vybavení JSDHO Strašín.

8. výzva IROP MAS Pošumaví – Mobilita sociálních služeb
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace

% dotace

Město Kasejovice

Automobil pro pečovatelskou
službu

Kasejovice (Prácheňsko)

382 850 Kč

95 %

Město Kdyně

Automobil pro sociální služby

Kdyně (Kdyňsko)

692 550 Kč

95 %

Městský ústav sociálních
služeb Klatovy

Podpora mobilního týmu
Pečovatelské služby

Klatovy

1 064 950 Kč

95 %

Sociální služby města
Sušice

Sušice – mobilita sociálních
služeb

Sušice

451 164 Kč

95 %

FOKUS – Písek, z.s.

Podpora vybavení mobilního
týmu pro poskytování sociální
rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním na Sušicku

Sušicko

295 450 Kč

95 %

9. výzva IROP MAS Pošumaví – Sociální služby
Výzva bude hodnocena během měsíce ledna.

10. výzva IROP MAS Pošumaví – Sociální podnikání
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Práce v ruce, s.r.o.

Práce v ruce v regionu

Obce pod DSO Horažďovicko

Více na www.masposumavi.cz

Dotace
1 645 227 Kč

% dotace
95 %

8

Integrovaný regionální
operační program
11. výzva IROP MAS Pošumaví – Technika pro JSDHO
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace

% dotace

Město Sušice

Technika pro JSDHO Sušice

Sušice

559 550 Kč

95 %

Městys Chudenice

Technika pro JSDHO Chudenice

Chudenice (Běleč)

665 000 Kč

95 %

Město Klatovy

Technika pro IZS – pořízení
terénní čtyřkolky pro JSDHO
Luby

Luby (Klatovy)

639 350 Kč

95 %

Městys Všeruby

Technika pro JSDHO Všeruby
– terénní čtyřkolka

Všeruby (Kdyňsko)

629 850 Kč

95 %

Město Rabí

Technika pro IZS – terénní
čtyřkolka pro JSDHO Rabí

Rabí (Střední Pošumaví)

537 700 Kč

95 %

12. výzva IROP MAS Pošumaví – Kulturní památky
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Národní památkový ústav

NKP zámek Červené Poříčí

Červené Poříčí (Běleč)

Dotace

% dotace

3 281 482 Kč

95 %

Zámek Červené Poříčí.

Počet vybraných projektů IROP dle území členských obcí a mikroregionů
Město/mikroregion
Prácheňsko, z.s.p.o.
Kasejovice
Klatovy
Běleč, z.s.p.o.
Střední Pošumaví, z.s.p.o.
DSO Kdyňsko
Plánicko, z.s.p.o.
Sušice
Měčínsko, z.s.p.o.
Celkem za území

9

Počet projektů

Částka dotace
6
1
5
3
3
3
2
3
0
26

12 551 769 Kč
382 850 Kč
8 302 267 Kč
6 795 878 Kč
6 623 807 Kč
1 644 260 Kč
8 436 296 Kč
1 306 164 Kč
0 Kč
46 043 291 Kč
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Mapujeme realizované projekty
a vypisujeme nové výzvy

Seminář pro žadatele v dominikánském klášteře v Klatovech.

V minulém zpravodaji jsme informovali čtenáře o průběhu 1. a 2. výzvy k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020. Nyní bychom Vám rádi
sdělili, jak probíhá další administrace těchto výzev i příprava na vyhlášení výzvy třetí.
Ve druhé výzvě bylo z celkového počtu 82 žádostí doporučeno k podpoře 31
projektů. Současně s počtem žádostí, které byly vybrané v první výzvě, znamenaly úkony na MAS zvýšené administrativní nároky po celý zbytek roku. V současné
době již přicházejí k administraci na MAS
žádosti o proplacení úspěšných projektů
z první výzvy vyhlášené již v roce 2017
a zároveň dochází k podpisu dohod u úspěšných projektů s výběrovým řízením z druhé
výzvy vyhlášené v loňském roce.
Jednotlivé projekty z obou výzev, u kterých žadatelé už často přistoupili k jejich
realizaci, jsou však důkazem toho, že Program rozvoje venkova a jeho dotované oblasti podpory nastavené místní akční skupinou jsou pro její území přínosné a zároveň
tvoří pro žadatele dobrou alternativu k tzv.
„velkému“ Programu rozvoje venkova.
Třetí výzva bude vyhlášena v březnu 2019, příjem žádostí bude probíhat
v dubnu. Konzultace projektových záměrů,

Více na www.masposumavi.cz

které máte v plánu podat do třetí výzvy, lze
domluvit již nyní s manažerkou PRV
p. Evou Kyrálovou prostřednictvím e-mailu: kyralova@masposumavi.cz, na telefonu
720 982 178, nebo v kanceláři MAS.
Ve třetí výzvě nebudou vyhlášeny
Fiche: F1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování
ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských
podnikatelů, F3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů a F4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou
drobného podnikání, venkovské turistiky
a služeb na venkově. Podnětem k nevyhlášení výše uvedených Fichí je vyčerpání plánované tříleté alokace, z důvodu plnění zazávazkování 50 % z celkového objemu prostředků. Díky vysokému zájmu žadatelů
a možnosti přerozdělení alokace dle Interních postupů MAS v předchozích výzvách
se předpokládá splnění tohoto kritéria.
Na letošní rok je tedy naplánováno
vyhlášení těchto Fichí:
F2 – Zpracování zemědělské produkce a její
uplatnění na trhu – alokace 1 492 240 Kč
F5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné

Program rozvoje venkova
výzva MAS č. 3
podnikání v méně příznivých podmínkách
pro zemědělství na území MAS Pošumaví
– alokace 661 180 Kč
F6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby – alokace 992 770 Kč
F7 – Podporou neproduktivní funkce lesa
zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví – alokace 2 086 330 Kč
F8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo
výstavby souvisejících objektů a technického vybavení – alokace 9 685 580 Kč
F9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích –
alokace 791 040 Kč

Stejně jako v předchozích výzvách budou i letos uspořádány semináře pro potenciální žadatele, kde budou seznámeni
se všemi vyhlášenými Fichemi, jednotlivými alokacemi i podmínkami, které budou
muset splnit. Jejich termíny, včetně dalších
podrobností, jsou již v současnosti zveřejněny na webových stránkách MAS Pošumaví i na facebookovém profilu MAS. Konat
se budou v budově dominikánského kláštera
v Klatovech, dále v zámeckém areálu v Chanovicích a na Městském úřadě v Hartmanicích. O úvodním semináři, určeném výhradně pro Fichi 8 (Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy výstavby souvisejících objektů a technického vybavení), jsme vás informovali prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku již v listopadu loňského roku. Důvodem předčasného uspořádání tohoto odděleného semináře byla nutná časová rezerva, kterou potřebují potenciální žadatelé pro
přípravu projektové dokumentace k projektům podaným v rámci této Fiche.
V letošním roce nás také čeká zmapování projektů, které byly podpořeny v předchozích dvou výzvách a jejich představení veřejnosti. Neméně důležité pro nás budou konzultace nejen s potencionálními žadateli, ale také s těmi již podpořenými, dále
s představiteli samospráv a dalšími občany
z území MAS. Zajímat nás bude zejména
jejich názor na jaké oblasti podpory by bylo
vhodné zaměřit se v letech následujících.
V roce 2020 by měla být přidána do
výzev další Fiche určená především pro
obce. Bližší informace budou zřejmé až po
aktualizaci pravidel a budete o nich včas
informováni na webových stránkách MAS
Pošumaví a také v dalším zpravodaji.
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Program rozvoje venkova
– podpořené projekty

Přehled podpořených projektů
1. výzva (rok 2017)

Fiche č. 1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Ing. Mgr.
Petr Kostrůnek

Rekonstrukce seníku a stáje

Malý Bor (Prácheňsko)

588 000 Kč

60 %

0,5

MVDr. Linda
Hynčíková Birnerová

Modernizace chovu skotu

Kdyně (Kdyňsko)

237 160 Kč

70 %

ne

Farma Balkovy, s.r.o.

Modernizace zemědělského
podniku

Dolany (Běleč)

1 197 000 Kč

70 %

ne

Stanislav Valvoda

Modernizace strojového
vybavení

Petrovice u Sušice
(Střední Pošumaví)

1 085 000 Kč

70 %

ne

Ing. Jan Wachtl

Pořízení moderního a
ekologického vybavení pro
zemědělskou činnost

Dolany (Běleč)

699 999 Kč

70 %

1,0

Bc. Pavel Wachtl

Zefektivnění zemědělské
činnosti ekologické farmy

Dolany (Běleč)

1 199 999 Kč

60 %

1,0

Ing. Jan Voráček

Stroje pro ekologické pěstování
rybízu a chov koní

Červené Poříčí (Běleč)

260 000 Kč

50 %

ne

Jindřich Starosta

Zemědělská technika

Kolinec (Střední
Pošumaví)

840 000 Kč

60 %

ne

Panství Palvínov
s.r.o.

Modernizace zemědělství
Palvínov

Hartmanice
(Střední Pošumaví)

594 000 Kč

60 %

0,5

Pošumavské
zemědělství a.s.

Zemědělská technika

Chodská Lhota
(Kdyňsko)

720 000 Kč

60 %

1,0

Dotace

% dotace

Pracovní
místo

Fiche č. 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Ing. Martin Opatrný

Moštárna

Újezd u Plánice
(Plánicko)

Dotace
249 500 Kč

% dotace

Pracovní místo

50 %

ne

Fiche č. 3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Václav Kovářík

Lesní technika

Nalžovské Hory
(Prácheňsko)

11

Dotace
940 000 Kč

% dotace

Pracovní místo

50%

ne
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Program rozvoje venkova
– podpořené projekty
Fiche č. 4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Agrosan, s.r.o.

Zařízení pro agroturistiku

Předslav (Měčínsko)

Dotace
753 360 Kč

% dotace

Pracovní
místo

45 %

2,0

Fiche č. 5 – Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání
v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Úhlava, o.p.s.

Vzdělávání v oblasti zpracování
a prodeje zemědělské produkce

Klatovy

Nové aktivity v klatovském lesoparku Hůrka.

Dotace
129 856 Kč

Polní cesta Bolešiny - Slavošovice.

% dotace

Pracovní
místo

90 %

ne

Moštárna pana Opatrného.

Fiche č. 6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Obec Bolešiny

Polní cesta C5 Bolešiny
- Slavošovice

Bolešiny – Slavošovice
(Plánicko)

Dotace
2 704 230 Kč

% dotace

Pracovní
místo

90 %

ne

Fiche č. 7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití
pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Město Klatovy

Zvýšení atraktivnosti
lesoparku Hůrka

Klatovy

955 214 Kč

100 %

ne

Zdeněk Hynčík

Vyhlídka Vrch Páně

Nová Ves (Kdyňsko)

363 000 Kč

100 %

ne

Dotace

% dotace

Pracovní
místo

Fiche č. 8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících
objektů a technického vybavení
Žadatel

Název projektu

Místo realizace
projektu

Město Horažďovice

Rekonstrukce lesní cesty Opěš

Horažďovice
(Prácheňsko)
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Dotace
2 270 589 Kč

% dotace
90 %

Pracovní
místo
ne
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Program rozvoje venkova
– podpořené projekty
2. výzva (rok 2018)
Fiche č. 1 – Modernizace výrobních
faktorů zemědělského podniku

Panství Palvínov s.r.o. – Modernizace zemědělství.

% dotace

Pracovní
místo

581 000 Kč

70 %

1,0

Zbynice (Hrádek)
(Střední Pošumaví)

654 500 Kč

70 %

1,0

Modernizace živočišné výroby
– stroje pro sklizeň pícnin

Třebíšov (Předslav)
(Měčínsko)

700 000 Kč

70 %

1,0

Stephanie Šosvaldová

Nákup návěsu

Ústaleč (Nalžovské Hory)
(Prácheňsko)

682 500 Kč

70 %

1,0

Václav Kovářík

Nákup traktoru

Velenovy (Nalžovské Hory)
(Prácheňsko)

700 000 Kč

70 %

1,0

Jakub Vejskal

Nákup traktoru

Tvrdoslav (Velhartice)
(Střední Pošumaví)

1 199 400 Kč

60 %

1,0

Zdeněk Hynčík

Rekonstrukce skladu, podmítač
a plato

Nová Ves
(Kdyňsko)

330 000 Kč

60 %

ne

Farma Těchonice,
s.r.o.

Modernizace skladu krmiv

Těchonice (Nalžovské Hory)
(Prácheňsko)

1 393 000 Kč

70 %

ne

Agrosan s.r.o.

Dostavba seníku

Makov (Předslav)
(Měčínsko)

700 000 Kč

70 %

1,0

Žihobce
(Prácheňsko)

600 000 Kč

60 %

0,5

Petrovičky (Měčín)
(Měčínsko)

156 000 Kč

60 %

ne

Úlíkov (Němčice)
(Běleč)

304 800 Kč

60 %

ne

381 150 Kč

70 %

ne

1 400 000 Kč

70 %

ne

420 000 Kč

60 %

1,0

1 250 000 Kč

50 %

1,0

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Jana Prokopová

Nákup stroje pro rostlinnou
výrobu: rozmetadlo

Čímice (Prácheňsko)

Eva Nová

Rekonstrukce stavby a nákup
strojů na sklizeň pícnin

Radek Touš

Jaroslav Janda
Věra Populová
Pavel Vrba

Nákup zemědělské techniky
– rozmetadlo hnoje, výsadba
zeleně
Modernizace farmy – nákup
strojů, technologie
a rekonstrukce skladu
Rekonstrukce stodoly, nákup
příslušenství k čelnímu
nakladači, mobilních přístřešků

Linda Hynčíková
Birnerová

Rekonstrukce stáje, cisterna
a mobilní technologie pro skot

Vítovky (Kdyně)
(Kdyňsko)

Miloslav Polák

Modernizace zemědělské farmy
– rekonstrukce stavby, pořízení
návěsu a pluhu

Hájek u Všerub (Všeruby)
(Kdyňsko)

Pavel Krois

Modernizace vybavení – čelní
a příkopová sekačka

Vícenice (Klatovy)

Panství Palvínov
s.r.o.

Nákup traktoru

Štěpanice (Hartmanice)
(Střední Pošumaví)
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Dotace
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Vyvážecí souprava s jeřábem pana Kováříka.

Vzdělávání v oblasti zpracování a prodeje zemědělské produkce Úhlavy, o.p.s..

Modernizace strojového vybavení pana Valvody.

Fiche č. 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu
Dotace

% dotace

Pracovní
místo

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Václav Dub

Nákup automatu na mražené
výrobky

Boubín (Horažďovice)
(Prácheňsko)

150 000 Kč

50 %

ne

Měcholupská
zemědělská, a.s.

Modernizace potravinářského
provozu

Předslav (Měčínsko)

495 000 Kč

50 %

ne

Fiche č. 3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů
Dotace

% dotace

Pracovní
místo

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Obec Žihobce

Zpracování zbytků po těžbě
dřeva

Žihobce, Bílenice, Kadešice,
Rozsedly, Šimanov, Strašín
(Prácheňsko)

400 000 Kč

50 %

0,5

Václav Touš

Pořízení vyvážečky, štípače a
rekonstrukce střechy Václav
Touš

Třebíšov (Předslav),
Všepadly (Měčínsko)

834 900 Kč

50 %

ne

Fiche č. 4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky
podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Karel Maršálek

Zemní práce - rypadlo

Těšnice (Švihov)
(Běleč)
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Dotace
540 000 Kč

% dotace
45 %

Pracovní
místo
ne
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Rekonstrukce lesní cesty Opěš v Horažďovicích.

Fiche č. 6 – Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby
% dotace

Pracovní
místo

2 115 000 Kč

90 %

ne

Vrhaveč (Střední Pošumaví)

3 727 044 Kč

90 %

ne

Domažličky (Bolešiny)
(Plánicko)

1 008 000 Kč

90 %

ne

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace

Obec Bolešiny

Rekonstrukce polní cesty UK1-3
Bolešiny – Myslovice

Bolešiny (Plánicko)

Obec Vrhaveč

Vrhaveč – rekonstrukce polní
cesty na p.p.č. 1149, 132 v k.ú.
Vrhaveč u Klatov

Josef Krůs

Rekonstrukce polní cesty
K Zátočině

Fiche č. 7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Lamberská stezka,
spolek

Vycházka hajného Nasse
Soběšickým hájem

Soběšice (Prácheňsko)

Dotace
286 913 Kč

% dotace

Pracovní
místo

100 %

ne

Fiche č. 8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy
nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení
% dotace

Pracovní
místo

1 794 501 Kč

90 %

ne

1 015 200 Kč

90 %

ne

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace

Město Kasejovice

Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.
Chloumek u Kasejovic a k.ú.
Kladrubce

Chloumek u Kasejovic,
Kladrubce (Kasejovice)

Město Klatovy

Rekonstrukce lesní cesty
– Hůrka, Klatovy

Klatovy

Počet vybraných projektů PRV dle území členských obcí a mikroregionů
Město/mikroregion
Prácheňsko, z.s.p.o.
Kasejovice
Klatovy
Běleč, z.s.p.o.
Střední Pošumaví, z.s.p.o.
DSO Kdyňsko
Plánicko, z.s.p.o.
Sušice
Měčínsko, z.s.p.o.
Celkem za území
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Počet projektů

Částka dotace
11
1
4
6
7
6
4
0
6
45

8 592 002 Kč
1 794 501 Kč
2 520 270 Kč
4 201 798 Kč
9 349 944 Kč
3 101 310 Kč
6 076 730 Kč
0 Kč
3 639 260 Kč
39 275 815 Kč
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Místní
Místní akční
akční plány
plán
vzdělávání
MAP SušiceII

V MAS Pošumaví
se opět rozběhla podpora
vzdělávání dětí a žáků do 15 let
Projekt MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) od listopadu opět pomáhá
s rozvojem vzdělávání v Pošumaví. Současný projekt MAP II navazuje na předchozí dva
projekty, které mimo jiné stanovily plány
a cíle rozvoje vzdělávání na Sušicku a Horažďovicku. Tyto plány a cíle nyní naplňujeme v navazujícím projektu MAP II. Nový
projekt (stejně jako původní) je financován
z prostředků EU a MŠMT. Projekt je řízen
Řídicím výborem, složeným ze širokého
spektra profesionálů, jejichž práce se vzděláváním souvisí. Jedná se o čestnou funkci, kterou členové vykonávají bezplatně,
a to s vědomím významu systematické podpory vzdělávání v území.
Projekt realizujeme na spojeném území
Sušicka a Horažďovicka a péči tomuto území budeme poskytovat po dobu tří let existence projektu MAP II. Zaměřujeme se na
aktivity, které podpoří rozvoj vzdělávání
dětí v mateřských a základních školách, ale
spolupracujeme též s mimoškolními vzdělávacími a volnočasovými organizacemi
a s orgány státní správy.
Pomáháme celou řadou forem. Pro děti
organizujeme exkurze, rozvíjející jejich
dovednosti a podporující např. technické
vzdělávání. Pro pedagogy zajišťujeme kvalitní semináře, a to přímo v regionu, tedy
bez nutnosti zdlouhavě dojíždět. Pedagogům také vytváříme prostor pro vzájemné
setkávání a výměnu zkušeností.
S vedením škol spolupracujeme na stanovování priorit a dalších cílů rozvoje školství
v regionu a v rámci projektových možností
se jim snažíme s realizací cílů pomáhat.

Projekt MAP je zpět
Na základě akčních plánů spolupráce,
odsouhlasených v jednotlivých územích
obcí s rozšířenou působností v roce 2018,
zajišťujeme dětem odborné služby, jako je
logopedická péče či volnočasové aktivity,
které organizujeme ve spolupráci s Oblastní charitou Sušice.
Pro potřebu škol jsme vytvořili katalog
školních výletů a exkurzí, který doporučuje
atraktivní vzdělávací cíle v Pošumaví nebo
v blízké dojezdové vzdálenosti.
Nejrůznější specializované pomůcky
a další vybavení si mohou školy vypůjčit v rámci naší půjčovny, která vznikla

Zasedání Řídícího výboru MAP II v Sušici.
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z prostředků projektu MAP I a nyní funguje v rámci nového projektu. Školy si mohou vše půjčit zcela zdarma na dohodnutou dobu.
Budeme zakládat pracovní skupiny,
které mají za úkol posouvat vzdělávání
v území kupředu. Konkrétně vzniknou pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, pracovní skupina pro financování a pro rovné příležitosti všech dětí a žáků
bez ohledu na jejich případná znevýhodnění. V pracovních skupinách budou působit profesionálové z řad pedagogů, vedení
škol, státních a obecních institucí a zástupců zájmového vzdělávání a organizací zaměřených na péči o děti.
Změny Strategických rámců, jejich
cílů, investiční priority v území a rozvoj
akčních plánů spolupráce bude schvalovat
Řídící výbor, který byl již ustanoven. Své
zástupce zde mají všechny složky ovlivňující (ve škole i mimo školu) vzdělání dětí
a mládeže.
V nejbližších letech tedy bude projekt
MAP II poskytovat v území celou řadu služeb a iniciovat a podporovat pozitivní vývoj ve formálním i neformálním vzdělávání
dané věkové skupiny. Na spolupráci s odborníky, rodiči, dětmi i s širokou veřejností se těší tým projektu Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II (MAP II) ve složení
Ing. Marie Kaufnerová, Jindřiška Bělohlavá, DiS., Václava Šulanová a Mgr. Jindřich
Haišman.
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Místní
Místníakční
akčníplány
plán
MAPvzdělávání
Horažďovice
II
Spustili jsme půjčovnu
pomůcek pro školy
Projekt MAP II pomáhá školám v mnoha směrech. Nově jsme zahájili provoz půjčovny pomůcek a dalšího vybavení pro
školy, školky a další organizace, věnující
se dětem ze Sušicka a Horažďovicka. Tyto
potřeby byly zakoupeny na základě poptávky ze škol a uhrazeny z projektu MAP I,
financovaného z prostředků EU a MŠMT.
Nejrůznější speciální pomůcky, jako stavebnice, roboty, pomůcky pro výuku první pomoci, knihy, pomůcky pro logopedickou péči či velké stany na školní akce, jsou
partnerským organizacím k dispozici zdarma.

Titulní strana Pošumavských omalovánek.

Vydali jsme omalovánky pro
malé Pošumavánky

Máme Pošumavský katalog
školních exkurzí a výletů

Do školek, škol a dalších spolupracujících organizací distribuujeme Pošumavské
omalovánky. Brožura s krásnými kresbami paní Marie Spasové jsme vydali v rámci
projektu MAP I, financovaného z prostředků EU a MŠMT. Cílí na naše nejmenší,
a to ve snaze o podporu místně zakotveného učení a o zvýšení zájmu dětí o jejich
kraj. Dvanáct vybraných míst, jako jsou
hrady, zámky, města, sakrální památky, či
skanzen v Chanovicích, má dětem ukázat
rozmanitost a krásu Pošumaví.

Abychom školám a školkám pomohli při organizaci výletů a exkurzí, vydali
jsme pro ně elektronický katalog zajímavých cílů, které jsou buď přímo
v Pošumaví, nebo v blízké dojezdové vzdálenosti. Katalog je
členěn podle témat (např. příroda, historie, technika, zemědělství
apod.) a obsahuje kolem 60 karet
jednotlivých cílů. Školy jsou tak
zvány například do přírodní zahrady,
vodní elektrárny, středověkého mlýna, do návštěvnických center NP Šu-

17
9

mava, do sklárny či do jezdecké stáje. Katalog, který může využít i široká veřejnost,
je k dispozici na stránkách www.masposumavi.cz.
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Místní
Místní akční
akční plány
plán
vzdělávání
MAP SušiceII

Animace škol aneb pomáháme s administrací
tzv. zjednodušených projektů (šablon)
Slovo „animace“ znamená dle slovníku cizích slov dvě věci, a to za 1. oživování, oživení a za 2. vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou – animování. Ve
slangu projektů financovaných z Evropského sociálního fondu je tak označována činnost podporující subjekty v území v zavádění nějakých „novinek“.
Jednou takovou staronovou novinkou
jsou tzv. Šablony, které MŠMT v rámci
operačních programů jemu svěřených nabízí v různých obměnách již od roku 2013.
„Šablonou“ je označován určitý záměr
s definovaným výstupem a popisem postupu organizace při realizaci daného záměru.
Sestavit projekt z takto definovaných „šablon“ (tzv. zjednodušených projektů) již
není potom tak složitou záležitostí jako je
tomu u ostatních projektů.
Školy a školská zařízení z území MAS
Pošumaví mají možnost využít tzv. animačních služeb MAS Pošumaví, tj. bezplatných pomocných poradenských služeb praÚzemí ORP

KLATOVY
SUŠICE
HORAŽĎOVICE
DOMAŽLICE
NEPOMUK

Počet škol
na území
MAS Pošumaví
19
15
10
15
2

Aktivity, které je možno
v rámci ŠABLON II financovat
Personální podpora – z projektu lze financovat práci těchto osob: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální
pedagog, chůva, školní kariérový poradce,
koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných
organizací
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – financování tzv. DVPP v těchto okruzích: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Osobnostně sociální rozvoj, Inkluze, Kariérové vzdělávání, Polytechnické vzdělávání, ICT, Projektová výuka, Kulturní povědomí a vyjádření; dále lze využívat supervizi, mentoring
a koučing, sdílet zkušenosti prostřednictvím
vzájemné spolupráce pedagogů na jedné

Počet škol s podanou
žádostí do výzvy
č. 22 Šablony I
6
6
4
2
1

covníků MAS při podávání žádostí o podporu nebo další administraci projektu týkající se tzv. ŠABLON II. Z označení výzvy
vyplývá, že se jedná již o 2. výzvu v pořadí
v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) vyhlášenou
touto formou.
Z celkového počtu 61 školských subjektů (mateřských a základních škol) na
území MAS Pošumaví využilo možnost
získat další finanční prostředky z této
první vlny šablon pouze 19 subjektů tj.
cca 31 %.
Podle informací z MŠMT, které jsou
z listopadu 2018, byly podané žádosti na
MŠMT v těchto objemech: ORP Klatovy –
6 škol (ZUŠ, ZŠ a MŠ); ORP Sušice – 1 ZŠ;
ORP Horažďovice – 2 ZŠ.
Šablony II jsou určeny pro všechny
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typy školských zařízení (ZŠ a MŠ, družiny,
kluby, DDM a ZUŠ). Možnost podat žádost je do 28. června 2019 do 14:00 hod.
Projekty jsou dvouleté a musí být ukončeny do srpna 2021.

Procento zapojení škol
na území MAS
Pošumaví v ORP
32
40
40
13
50

škole nebo pedagogů z různých škol – školských zařízení – prostřednictvím vzájemných návštěv, využít na školách zapojení odborníků z praxe, využít tandemovou výuku nebo zavádět metodu CLIL (tj. jazykové vzdělávání v běžných předmětech) na ZŠ
Aktivity rozvíjející ICT – nejedná se pouze o možnost nákupu mobilních ICT zařízení ale i o možnost zaplatit zapojení ICT
technika do výuky
Extrakurikulární a rozvojové aktivity
– je možnost zřídit a financovat různé kluby na školách např. čtenářský klub, klub
zábavné logiky a deskových her; klub komunikace v cizím jazyce; badatelský klub;
klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Dále je podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizace projektových dnů na ško-

lách nebo odjet mimo školu s využitím odborníků z praxe
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností – finančně jsou podporována odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči žáků ZŠ nebo komunitně osvětová setkávání
Výše finančních prostředků,
které může škola získat
• pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt
+ (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
• pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč
na subjekt + (počet dětí / žáků / účastníků
x 1 800 Kč)
• organizace může žádat min. o 100 tis. Kč
a max. o 5 mil. Kč
Možnost podat žádost do 28. června
2019 do 14:00 hod.
Pomoc s realizací šablon nabízejí různé
firmy. Vzhledem k tomu, že tyto firmy současně poradí s výběrem ICT techniky ale
i dodají právě školené techniky do hodin
nebo zajistí školení pedagogických sborů
přímo na míru, je jejich využití pro jinak
vytížené vedení škol dobrou volbou. Zřizovatel musí v těchto případech počítat s tím,
že peníze na zprostředkování těchto služeb
musí jít z jeho rozpočtu a není možno je
platit z projektu. Nicméně i takto investované peníze se zřizovateli vyplatí v podobě zlepšení výuky, posílení informovanosti pedagogického sboru či získání nových
výukových pomůcek.
Poradenství v oblasti výkladu profesních záležitostí i vhodného výběru šablon poskytuje NIDV – Mgr. Holacká, tel.:
377 473 606, e-mail: holacka@nidv.cz.
Pokud se vedoucí pracovníci školských
zařízení rozhodnou podat žádost sami,
mohou požádat o spolupráci naši animační pracovnici – Ing. Marii Kaufnerovou, e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz,
tel.: 720 982 170.
Podrobnosti k výzvě naleznete na:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Obdobná výzva byla 12. prosince 2018
vyhlášena i pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy a pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty, více na

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm
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Regionální potravina
Plzeňského kraje

Na Dni Plzně v Senátu.

Dožínky s Plzeňským krajem v Tachově.

Lidé ochutnávali na akcích
V tomto roce se uskutečnil již 9. ročník
soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje. Koordinaci nad soutěží přebrala, stejně jako v minulých letech, obecně prospěšná společnost Úhlava s Místní akční skupinou Pošumaví, z.s. Hlavním cílem soutěže
je podpora domácích producentů a motivace spotřebitelů k zájmu o ně. To je zajištěno
propagační kampaní, která probíhá po celou
dobu soutěže. Pro vítězné výrobky jsou připraveny propagační a prodejní prezentace
na řadě významných společenských, kulturních a dalších akcích konaných v Plzeňském
kraji. Úspěšné výrobky jsou prezentovány
v katalogu vítězných výrobků a v informačních letácích.
Ve čtvrtek 10.5.2018 zasedly v sídle Úhlavy, o.p.s., a MAS Pošumaví, z.s.,
hodnotitelské komise soutěže. Vzhledem
k tomu, že v roce 2018 překročil počet přihlášených výrobků stovku, byly ustanoveny Ministerstvem zemědělství České republiky oproti předchozím letům dvě komise. Soutěžilo se stejně jako v přechozích ročnících v devíti kategoriích a členové obou hodnotitelských komisí posoudili
v souladu s platnou metodikou celkem 111
výrobků od 33 žadatelů.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo
tradičně na Festivalu regionálních potravin
na nádvoří Plzeňského Prazdroje v pátek
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25.5.2018. V rámci Festivalu regionálních
potravin měli návštěvníci možnost nejen
ochutnat a popřípadě zakoupit potraviny od
účastníků a vítězů soutěže, ale sledovat i zajímavý program. Letošní ročník byl zaměřen na folklór, takže v průběhu dne vystoupily hudební i taneční soubory nejen z Plzeňského kraje, ale i ze sousedního okresu
Regen. Okresy Regen a Cham přivezly kromě uměleckých souborů i jejich regionální
potraviny, které ve vlastních stáncích nabí-

Stánek „Regionální potraviny“ v Plasích.

zely návštěvníkům. Stalo se již tradicí, že
na Festivalu probíhá vaření jídel z regionálních potravin. Na letošním se tohoto zhostili vedoucí politici Plzeňského kraje a okresu Regen a po jedné škole z obou regionů.
Ve vedlejší kategorii ocenila Místní
akční skupina Pošumaví, z.s., tvaroh z Farmy Dubových v Boubíně u Horažďovic.
Cenu MAS Dáše Dubové předal její předseda Ing. Martin Kříž.
Od června poté začala série propagačních akcí po Plzeňském kraji. Do konce letošního roku se vítězné potraviny představily na ochutnávkách spojených s významnými, většinou kulturními akcemi, po celém území. Velmi významnou akcí jsou
„Dožínky s Plzeňským krajem“, které proběhly 15.9.2018 v Tachově. Tato akce připomíná zvyky, kdy zemědělská chasa předávala hospodáři za zpěvu a tance dožínkový věnec a ten jí jako poděkování poskytl
např. pivo. Na podiu na tachovském náměstí zahrála kapela Amátovka, poté vystoupil
folklórní soubor Kaštánek při DD Tachov,
Tachovský dětský sbor, dále pak Folklórní
soubor Úsměv Horní Bříza a na závěr programu slovenská kapela NO NAME.
Další ochutnávky proběhly na Nepomuckých farmářských a řemeslných trzích,
na Dni řemesel v Chanovicích, chovatelské výstavě v Horšovském Týně, v Plasích
na pouti Na královnu, farmářských trzích
v Sušici, festivalu zelí v Křimicích, slavnostech jablek v Nebílovech a na Krasíkově,
medovém jarmarku v Koterově, zahrádkářské výstavě v Plzni, zabijačkových hodech
v Klatovech, trzích na zámku Kozel a na
Svatomartinských trzích v Horažďovicích.
Mimo kraj se vítězné výrobky Plzeňského kraje objevily na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích a na Dni
Plzně v Senátu, který proběhl ve Valdštejnské zahradě.

Více na www.masposumavi.cz

Grantové schéma
MAS Pošumaví

Pomohli jsme
zajímavým akcím
v regionu

Z akce pro děti a jejich rodiče v Plánici.

Spolek Vodník Hájovníček
pobavil malé i velké

Radinovští hasiči
oslavili výročí založení

Grant byl využit na celodenní akci určenou pro děti a jejich rodiče, která se konala 21.7.2018 v Plánici. Akce každoročně doplňuje kulturní dění ve městě i jeho
okolí, obohacuje návštěvníky o nové zážitky a děti si vyzkouší nové dovednosti
a ověří svou zručnost. Během dne bylo
pro děti připraveno mnoho soutěží a sportovního vyžití, vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení Lukáše Petráčka se
svou „Stunt Trial Show“, show na motorce
a čtyřkolce.
Dotace byla využita na úhradu vystoupení Lukáše Petráčka. Dotace od MAS Pošumaví činila 10 000 Kč.

V pátek 6.7.2018 proběhly oslavy
90. let založení SDH Radinovy. Slavnostní předání zasloužilým dlouholetým členům proběhlo za účasti významných hostů. Po seznámení s technikou proběhlo několik ukázek hasičských útoků, včetně
historické stříkačky, nebo např. HZS PK
Klatovy. Proluky mezi jednotlivými ukázkami vyplnila hudební skupina Úhlavanka. Po skončení oficiální části se všichni sešli na návsi u hasičské zbrojnice, kde
hrála k tanci a poslechu hudební skupina
Music. Celá akce se velmi zdařila, těšila se
velké účasti a výrazně přispěla k utužení
a udržení spolkové činnosti obce.
Dotace byla využita na úhradu hudební produkce kapely Úhlavanka. Dotace od
MAS Pošumaví činila 10 000 Kč.

„Blázníme, proto jsme
aneb Léto s Křišťálem“
Během měsíců července a sprna 2018
uspořádal klub Křišťál v čítárně Městské
knihovny v Klatovech výstavu s názvem
„Blázníme, proto jsme“. Grant byl využit
na výstavu autorské poezie, fotografií, rukodělných výrobků – aranžování, šitých
hraček, vyšívání apod. pro podporu zdravotně postižených – psychicky nemocných. Prezentace na veřejnosti má přispět
k destigmatizaci psychických onemocnění ve společnosti a podpořit činnost klubu Křišťál.
Dotace byla využita na úhradu materiálu k přípravě výstavy např. fotografie,
štětce, suché květy, příze atd. Dotace od
MAS Pošumaví činila 4 000 Kč.

Více na www.masposumavi.cz

Výstava Křišťálu v Klatovech.

V roce 2018 podpořila MAS
Pošumaví prostřednictvím
finančních prostředků
z Plzeňského kraje
11 kulturních, sportovních
a společenských akcí na svém
území. Akce probíhaly
od května do prosince 2018.
Více o podpořených akcích se
dozvíte na stranách 20 – 22.

TJ Sokol Vrhaveč oslavovala
sportem i zábavou
V sobotu 30.6.2018 ve Vrhavči proběhly oslavy 70. výročí založení TJ Sokol Vrhaveč. Po sportovním utkání Starší
přípravky SK Kovo Strážov proti TJ Sokol Mochtín proběhlo slavnostní předání
darů a poděkování zasloužilým dlouholetým členům za účasti významných hostů,
mezi které patřila i zastupitelka a členka
rady pro oblast životního prostředí a zemědělství Plzeňského kraje Mgr. Radka Trylčová. Poté proběhl hlavní zápas
dne, ve kterém se utkali místní TJ Sokol
Vrhaveč s Internacionály FC Viktoria Plzeň s výsledkem 4:4. Po skončení utkání následovala taneční zábava, kde hrála
k tanci a poslechu hudební skupina Ukradený Vjecy. Celá akce se zdařila, tešila se
velké účasti a výrazně přispěla k výchově mládeže ke sportovní činnosti a utužení
a udržení spolkové činnosti obce a využití
volnočasové aktivity občanů.
Dotace byla využita na úhradu nákladů spojených s vystoupením internacionálů FC Viktoria Plzeň. Dotace od MAS Pošumaví činila 10 000 Kč.
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Grantové schéma
MAS Pošumaví

Průvod obcí při oslavách výročí SDH v Dlouhé Vsi.

Vrhavečtí hasiči
oslavili kulatiny
V sobotu 11.8.2018 ve Vrhavči na fotbalovém hřišti proběhly oslavy 80. výročí
založení SDH Vrhaveč. Slavnostní předání darů a poděkování zasloužilým dlouholetým členům proběhlo za účasti významných hostů. Po seznámení s technikou proběhlo několik ukázek hasičských útoků,
včetně historické stříkačky z SDH Týnec
a SDH Javor a předváděcí zásah HZS PK
Klatovy. Od 18:00 hodin hrála k tanci a poslechu živá hudební produkce v podání hudební skupiny Aveband. Celá akce se velmi zdařila, těšila se velké účasti a výrazně

přispěla k utužení a udržení spolkové činnosti obce.
Dotace byla využita na úhradu hudební
produkce kapely Aveband. Dotace od MAS
Pošumaví činila 4 100 Kč.

„Léto na klatovské Hůrce“
s Klubem přátel Klatovska
Od 1. července do 15. října probíhaly na klatovské Hůrce kulturní akce určené především pro rodiny s dětmi. Dotace
byla využita na zakoupení 2 ks vzduchovek, diabolek a terčů, které byly využity při
soutěžích pro děti, které pořádal Klub přátel Klatovska v upravené zřícenině kostela
sv. Anny na Hůrce. Tu má klub od roku 2006
pronajatou od města Klatovy. Vzduchovky
bude klub dále využívat i při dalších akcích
pro děti v následujících letech. Dále bylo
zakoupeno projekční plátno, které slouží

Vystoupení kapely Jindřicha Suchého na klatovské Hůrce.
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pro promítání dětských programů a při besedách v areálu zříceniny na Hůrce. Plátno
bylo poprvé použito při přednášce Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, která byla
určená rodinám s dětmi. Možnost zakoupení materiálového vybavení velmi zkvalitní
akce pro děti pořádané spolkem Klub přátel Klatovska.
Dotace byla využita na úhradu výše
uvedeného materiálu. Dotace od MAS Pošumaví činila 8 000 Kč.

Oslavy 135. výročí založení
SDH Dlouhá Ves
V sobotu 23.6.2018 se konaly oslavy 135. výročí založení SDH Dlouhá Ves.
V průběhu oslav hasiči vystavovali svoji techniku, seznamovali veřejnost se svou
činností, v hasičárně proběhla výstava
z historie sboru, k nahlédnutí byla i kronika SDH včetně fotografických příloh. Při
akci byla příležitost prezentovat SDH nejen jako nositele kulturních a společenských akcí v obci, ale představit i nezastupitelnou roli místní jednotky v doplňování činnosti profesionálních hasičských
sborů při zajišťování bezpečnosti obyvatel
a ochrany majetku (ukázky výjezdů k požárům, ekologickým haváriím, živelným pohromám, povodním apod.) Po dobu oslav
hrála kapela Oplova dechovka, která doprovázela průvod od kostela, kde proběhlo
žehnání praporu, k hasičárně a dále provázela celými oslavami.
Dotace byla využita na úhradu hudební
produkce kapely Oplova dechovka. Dotace
od MAS Pošumaví činila 10 000 Kč.

Více na www.masposumavi.cz

Grantové schéma
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Divadelní představení Jana Horáka – „Tučňáci na Arše“.

„Tučňáci na Arše“
na Diecézní pouti v Sušici
V sobotu 9.6.2018 se uskutečnila Diecézní pouť, kterou pořádá Biskupství českobudějovické ve spolupráci s Římskokatolickou farností Sušice a městem Sušice. Jedná se o setkání cca 2 000 lidí
s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem
Kročilem a s občany města Sušice a jeho
okolí. Tématem poutě byla připomínka
100. výročí vzniku samostatné republiky
a úloha církve v této době. Na pouti byl připraven program pro všechny věkové kategorie. Součástí rozmanitého programu byl
také pro děti a rodiče dopolední program na
ostrově Santos, kde se uskutečnilo divadelní představení Jana Horáka – „Tučňáci na
Arše“, kterého se účastnilo cca 500 lidí.
Dotace byla využita na úhradu divadelního vystoupení „Tučňáci na Arše“. Dotace
od MAS Pošumaví činila 5 000 Kč.

Pochod pohádkovým lesem
zakončili ve stanu
V sobotu 12.5.2018 se konal další ročník pochodu pohádkovým lesem. Akce se
každoročně účastní cca 5 000 dětí a rodičů, na které na přibližně 3 kilometrové trase čeká velká spousta pohádkových postav,
soutěže nebo divadelní představení. V letošním roce se šel pochod směrem z Habartic do Zdebořic. Ve Zdebořicích není žádné zázemí (hospoda), kde by mohl být po-

Více na www.masposumavi.cz

Z mistrovství pečení prasat v Hartmanicích.

chod ukončen a rodiny se mohly občerstvit,
proto se zde staví velkokapacitní stan, kde
se dá posedět při hudbě a dát si něco dobrého k jídlu. Vstupné je zde vybíráno pouze
dobrovolné a celé je poté darováno na dobročinné účely.
Dotace byla použita na stavbu velkokapacitního stanu. Dotace od MAS Pošumaví
činila 4 800 Kč.

Obec Hrádek si připomněla
720. výročí svého založení
Grant byl použit na oslavy obce Hrádek u Sušice u příležitosti 720 let založení
obce Hrádek a 90 let založení fotbalu, které se uskutečnily 7.7.2018. Akce byla zahájena mší svatou v zámecké kapli v Hrádku. Pak následoval průvod obcí na hřiště,
kde se konaly oficiální oslavy – slavnostní zahájení, promluvy významných hostů,
křest knihy o historii obce, koncert dechové hudby Sokolovačka, vystoupení národopisného souboru Vrčka, fotbalové utkání
s AC Sparta Praha a taneční zábava se
skupinou ODYSSEA rock classic. Akce se

účastnily významné osobnosti včetně náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana
Ivo Grünera a také starostové okolních
obcí. Akce byla neformálním setkáním nejen lidí obce Hrádek, ale i z okolních obcí.
Byla současně prezentací spolupráce obcí
v rámci MAS Pošumaví i spolupráce s vedením Plzeňského kraje.
Dotace byla využita na stavbu velkokapacitního stanu a úhrady hudební produkce
kapely Odyssea. Dotace od MAS Pošumaví činila 4 100 Kč.

V Hartmanicích se konalo
mistrovství v pečení prasat
V sobotu 15.9.2018 se v Hartmanicích
na náměstí u hotelu Vintíř konal již 3. ročník mistrovství Šumavy v pečení prasat.
Pochutnat si na čerstvě opečeném praseti,
to je lahůdka, které se jen tak něco nevyrovná. I proto si druhé mistrovství Šumavy
v opékání prasat nenechaly ujít stovky lidí.
Akci doprovázel velmi bohatý program
– např. hudební vystoupení skupiny Matador, vystoupení dětí základní a mateřské
školy, Hartmanický Fichtl cup, Norik show
u koupaliště, moderní yoyová a další. V půl
třetí proběhla ochutnávka pečených prasat
a v pět hodin byl vyhlášen vítěz nejlepšího opečeného prasete. Od šesti hodin hrála
k tanci a poslechu skupina Orchidea.
Dotace byla využita na úhradu hudební
produkce kapely. Dotace od MAS Pošumaví činila 10 000 Kč.

22

Zpravodaj MAS Pošumaví 21/2018
Vydala MAS Pošumaví, z.s., v roce 2018. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Neprošlo jazykovou úpravou. Foto na titulní straně:
město Klatovy. Foto na zadní straně: zimní Měčín. Autoři fotografií ve
zpravodaji (pokud není uvedeno jinak): pracovníci MAS Pošumaví, z.s.,
a archiv členů. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19125.

