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Nové možnosti podpory projektů v regionu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
Místní akční skupina Pošumaví (MAS) vypíše postupně v
roce 2017 první výzvy, v rámci kterých rozdělíme v období do roku 2023
na našem území zhruba 200 miliónů korun na
projekty z různých oblastí. Je možné čerpat z druhého největšího programu strukturálních fondů Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
v rámci kterého je pro MAS vyčleněno cca 113 milionů Kč, dále z Operačního programu Zaměstnanost
(s alokací cca 15 milionů Kč) a konečně do třetice – z Programu rozvoje venkova (PRV). Z IROPu, který je zaměřen, jak už jeho název napovídá, na podporu několika rozdílných aktivit, je možné získat finanční prostředky na národní kulturní
památky, mateřské a základní školy, vylepšení hasičských zbrojnic,
zlepšení bezpečnosti osob a bezbariérovosti, sociální podniky atd.
OP Zaměstnanost je zaměřen více
na pomoc rozvoje sociálních služeb
a PRV je určen zejména podnikatelům v zemědělství a lesnictví, avšak
obce ho můžou využít i na projekty v rámci svého lesního hospodářství. O jednotlivých programech
a výzvách se dočtete podrobněji
v našem zpravodaji.
Stejně jako v uplynulých letech
i letos otevřeme díky podpoře Plzeňského kraje grantové schéma, z něhož podpoříme na území MAS zejména spolkové a obecní aktivity.

Jde často jen o drobné akce – koncerty, divadelní představení, programy pro děti apod. Domnívám
se, že tyto aktivity jsou velmi důležité zejména v menších obcích, kde
pomáhají udržet povědomí o tradičních hodnotách či podněcují soudržnost lidí.
Pro MAS je důležitá spolupráce s Plzeňským krajem, který poskytuje místním akčním skupinám příspěvek na činnost a grantové schéma a také s naší MAS spolupracuje na různých akcích – jednou z nich
je i soutěž Regionální potravina
Plzeňského kraje.

ly vznikat na základě tehdy pro nás
nové iniciativy LEADER, která rozvíjela myšlenku, že o věcech v regionech by měli rozhodovat zejména
lidé, kteří v nich žijí a pracují. Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví – tehdy ještě s právní formou zájmového sdružení právnických osob – bylo v období 2007
– 2013 získání podpory na projekty
z Programu rozvoje venkova (Osa
IV. LEADER).
Po skončení plánovacího období přišly tři roky příprav, tvoření strategie a splňování podmínek,
abychom mohli přivést do Pošuma-

Kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích. Foto Jan Kavale.
MAS se podílí i na dalších činnostech v regionu. Pro území obcí
s rozšířenou působností Horažďovice, Klatovy a Sušice zpracovává
místní akční plány, které jsou vyžadovaným podkladem pro žádosti mateřských a základní škol z fondů Evropské unie. Nejde však jen o získání
finančních prostředků, ale i o zkvalitnění spolupráce škol, učitelů a rodičů, či o nastartování dialogu o budoucnosti školství v regionech. Ve
zpravodaji o tom podrobně informujeme a zároveň Vám představujeme tým, který se těmto záležitostem
v MAS věnuje.
Historie naší MAS sahá do roku
2004, kdy místní akční skupiny zača-

ví další finanční prostředky. To se
nám podařilo zejména díky dlouhodobé dobré spolupráci lidí v regionu. Právě spolupráce a objevování nových možností pro náš region
si na MAS cením nejvíce. Rád bych
poděkoval všem, kteří se na činnostech MAS podíleli a podílejí – aktivním zástupcům členských organizací, spolků a podnikatelů, zaměstnancům a v neposlední řadě svým dvěma předchůdcům, kteří vedli MAS
v uplynulém období – PaedDr. Václavu Petrusovi a Ing. Tomáši Zelenému, Ph.D..
Ing. Martin Kříž,
předseda MAS Pošumaví, z.s.,
místostarosta města Klatovy

18/2016

Vydala MAS Pošumaví, z.s., v roce 2016. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Neprošlo jazykovou
úpravou. Foto na titulní straně: kaplička v Babíně u Horažďovic (foto Jan Kavale), prezentace výrobků oceněných značkou „Regionální potravina“. Autoři fotografií uvnitř zpravodaje (pokud není uvedeno jinak) pracovníci MAS Pošumaví, z.s.. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19125.
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Aktivity Mas v letech 2004 - 2016
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Co děláme a čeho chceme dosáhnout
Předmětem činnosti MAS Pošumaví je tvorba, příprava a naplňování strategie příslušného území
v rámci iniciativy CLLD, iniciativy
typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova, získávání prostředků pro realizaci rozvojových projektů, objektivní
výběr projektů určených k podpoře,
pro kulturní, společenský, sociální
a ekonomický rozvoj Pošumaví za
využití vnitřních, lidských, přírodních a ekonomických potenciálů.
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví v období 2007 – 2013 byla administrace projektů spolufinancovaných
z Programu rozvoje venkova – Osy
IV. LEADER. V roce 2007 byl zpracován Strategický plán LEADER na
léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství a Místní akční skupina Pošumaví byla vybrána jako jedna z míst-

Z jednání výkonné rady MAS.
Hlavní činnost v roce 2015 však
byla zaměřena na získání standardizace MAS z Ministerstva zemědělství ČR, která umožňuje činnost
i v období 2014 – 2020. V období
2013 – 2016 byla zpracována strategie CLLD, která byla v listopadu
roku 2016 schválena ministerstvem

Exkurze CSV po příkladech dobré praxe v jižních Čechách.
ních akčních skupin pro administraci projektů v území své působnosti.
Na základě strategického plánu bylo
vytvořeno a následně Státním zemědělským a intervenčním fondem
schváleno 6 fichí, na základě jejich
znění vypsala místní akční skupina
výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování jednotlivých projektů.
V roce 2016 probíhaly kontroly
udržitelnosti jednotlivých projektů
ve spolupráci s RO SZIF České Budějovice.
Více na www.masposumavi.cz

pro místní rozvoj, ministerstvem
zemědělství a ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto schválení
v praxi znamená, že Místní akční
skupina Pošumaví, z.s., bude moci
od roku 2017 opět vyhlašovat výzvy
na předkládání projektů. Do roku
2023 budou administrovány projekty z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu zaměstnanost. Celková alokace finančních prostředků na uvedené
období činí cca 200 milionů korun.

Jak šel čas
Místní akční skupina Pošumaví (zkráceně: MAS Pošumaví) byla
založena jako právnický subjekt
dne 18. 3. 2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně
LEADER+ a od roku 2007 Programu rozvoje venkova.
Aktivity MAS Pošumaví navazují na tradici práce venkovských mikroregionů a dalších subjektů v regionálním rozvoji. Již
v roce 1998 vzniklo zájmové sdružení právnických osob Šance pro jihozápad, z.s.p.o., sdružující mikroregiony v okresech Klatovy, Domažlice, Tachov a Plzeň-jih a další právnické osoby z komerční i neziskové sféry. Toto sdružení od samého počátku usilovalo o spolupráci na poli regionálního rozvoje v duchu programu LEADER.
Zároveň v roce 2004 došlo na
území, kde působila Šance pro jihozápad k založení dvou místních akčních skupin – Pošumaví a Český les.
Místní akční skupina Pošumaví
byla v období let 2004 až 2006 zapojena do programu LEADER ČR
vyhlášeného ministerstvem zemědělství a od roku 2008 do roku 2013
byla jednou z místních akčních
skupin vybraných pro realizaci Programu rozvoje venkova – osy IV.
2
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LEADER. V roce 2016 byla ministerstvem pro místní rozvoj schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, označované
zkratkou SCLLD, což umožňuje od
roku 2017 čerpat prostředky z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.
Místní akční skupina Pošumaví se rozkládá na území 1 478 km2,
ve kterém žije přibližně 86 000 obyvatel. Územní působnost je vymezena třemi městy a členskými mikroregiony, v nichž jednotlivé
obce prostřednictvím usnesení zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území mohl být v letech 2007
– 2013 uplatňován Strategický
plán LEADER, vypracovaný MAS
a schválený Ministerstvem zemědělství České republiky.
V roce 2014 většina obcí obnovila souhlas se zapojením do aktivit MAS Pošumaví (kromě městyse
Koloveč, který přestoupil do MAS
Český les, a naopak nově přistoupila obec Hradiště v okrese Domažlice). Počet obcí zapojených do činnosti je stejný jako v předchozím
období tedy 99. Tentokrát obce dá-

valy souhlas k tomu, že jejich správní území může být zapojeno do společné strategie CLLD a ta bude po
schválení na tomto území realizována. Tento souhlas obcí je nezbytný
i z toho důvodu, že pokud má některý z podnikatelů nebo některá
z neziskových organizací zájem žádat o finanční podporu prostřednictvím MAS, tak bez zapojení obce do

činnosti MAS nemohou tyto subjekty podporu obdržet.
Koncem roku 2015 byla MAS
Pošumaví Ministerstvem zemědělství ČR standardizována na realizaci strategie CLLD a téměř po celý
rok 2016 dokončovala tuto strategii podle metodiky MMR a dalších
podkladů z MZe a MPSV.
Ing. Ivo Šašek, CSc.

Základní údaje o Místní akční skupině Pošumaví, z.s.
Sídlo: Plánická 174, 339 01 Klatovy od 1. 12. 2014
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.
K 31. 12. 2016 toto území zahrnovalo následující obce: Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Čímice, Dlažov, Dobršín, Dolany, Domoraz,
Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hejná, Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Hrádek, Hradešice, Hradiště (Domažlice), Hradiště (Plzeň – jih), Chanovice, Chlistov, Chocomyšl, Chodská Lhota, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Kasejovice, Kdyně, Kejnice, Klatovy, Kolinec, Kout na Šumavě, Kovčín, Křenice, Kvášňovice,
Libkov, Loučim, Malý Bor, Maňovice, Měčín, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Mokrosuky, Mrákov, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Němčice, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Nezdřev, Nová Ves, Obytce, Olšany, Oselce, Ostřetice, Pačejov, Petrovice u Sušice,
Plánice, Pocinovice, Podmokly, Poleň, Předslav, Rabí, Slatina, Soběšice, Spáňov, Strašín, Sušice, Svéradice,
Švihov, Týnec, Úboč, Újezd u Plánice, Únějovice, Úsilov, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor, Vrhaveč,
Vřeskovice, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Zavlekov, Zborovy, Žihobce, Žichovice.
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Pečlivá příprava byla podmínkou pro získání podpory pro Pošumaví
Po úspěšné standardizaci MAS
Pošumaví 26. listopadu 2015 se
stalo hlavní prioritou pro rok 2016
úspěšné dokončení schvalovacího
procesu strategie CLLD.
Strategie byla předložena do
schvalovacího procesu na ministerstvu pro místní rozvoj v lednu
2016, kdy byla dokončena její analytická i realizační část. Formulace
vycházely z dotazníkových šetření
a komunitních projednávání uskutečněných v letech 2014 – 2015
a využily z části již zpracovanou
analytickou část strategie z předchozích let. Strategie byla předložena do schvalovacího procesu po
více než dvou letech práce na jejích úpravách. Ty byly způsobeny postupným zveřejňováním požadavků na strategii ze strany ministerstev a zveřejňovaných metodik a metodických postupů v průběhu roku 2015. Z těchto důvodů
neumožňovalo k jednotlivým operačním programům převzít již dříve zpracované části naší strategie
bez dalších korektur.
Strategie byla schválena 22. 11.
2016 jako sedmnácté MAS v České
republice ze 180 evidovaných a do
konce roku MAS Pošumaví obdržela akceptační dopisy ke všem třem
programům, ke kterým byla strategie směrována. Zájemci o podpo-

v

Členové valné hromady MAS na jednání 12. 6. 2016.
ru budou moci čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost. Do
strategie byly zapracovávány i potřeby regionu, které z jednání vyplynuly a nemohou být spolufinancovány z uvedených operačních programů.
Souběžně v roce 2016 probíhala setkání a konzultace k případným
národním a mezinárodním projektům spolupráce s MAS Železnohorský region, MAS Pobeskydí, LAG
Regen ze SRN a Místní akční skupinou Clisura Dunarii (Pobřeží Dunaje) z Rumunska a dalšími.

Veškeré informace týkající se
zpracování strategie CLLD a jejího
naplňování jsou průběžně zveřejňovány na oficiálních stránkách místní akční skupiny www.masposumavi.cz. Zároveň všichni členové MAS
Pošumaví a všechny obce, které vydaly souhlas k působení MAS Pošumaví na svém území, jsou pravidelně informováni o aktuálním dění
v MAS prostřednictvím e-mailových depeší.
MAS Pošumaví předpokládá první výzvu pro potenciální žadatele z OP Zaměstnanost v lednu
2017 a z Programu rozvoje venkova
a Integrovaného regionálního operačního programu na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2017.

Aktivní spolupráce

Zasedání Plánicka, z.s.p.o., na Městském úřadě v Plánici.
Zprava: Josef Sommer, Zdeněk Pavlíček a Petra Otýsová.
Více na www.masposumavi.cz

Členové vedení a management
MAS se na pozvání zúčastňují i jednání členských mikroregionů, popřípadě valných hromad neziskových
organizací. Na těchto jednáních se
diskutuje nejen o činnosti MAS, ale
i možnostech a variantách regionálního rozvoje v Pošumaví. Intenzivní kontakty jsou především s mikroregionem Plánicko, z.s.p.o., a v roce
2016 byly zintenzivněny kontakty
i s mikroregionem Střední Pošumaví, z.s.p.o..
Ing. Ivo Šašek, CSc.
4
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Území, členové, volené orgány
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 30. 4.
2016 měla MAS 58 členů, kteří sídlí
na území vyčleněném obcemi, které
poskytly pro realizaci aktivit MAS
své území.
Na výkonné radě MAS v prostorách
bývalého dominikánského kláštera v Klatovech.

Členská základna
Veřejnoprávní subjekty (11)
Dobrovolný svazek obcí Kdyňska, Dobrovolný svazek obcí Měčínsko, město Kasejovice, město
Klatovy, město Sušice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Zájmové sdružení právnických osob
Střední Pošumaví, Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko,
Zájmové sdružení právnických osob
Běleč, Zájmové sdružení právnických osob Plánicko.
Neziskové organizace (22)
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Klatovy I – střed,
Český zahrádkářský svaz, základní
organizace Plánice, Folklorní spolek Šumava Klatovy, Klatovské katakomby, z.s., Klub přátel Klatovska, z.s., Komunitní škola Kdyňsko,
o.s., Komunitní škola Švihov, z.s.,
Lamberská stezka, z.s., Modelklub
č. 186, Bolešiny, Otisk, z.s., PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních
Čech, Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy, Pošumavské
sportovní sdružení Klatovy, o.p.s.,
Přátelé muzea dr. Šimona Adlera
v Dobré Vodě u Hartmanic z.s.,
Římskokatolická farnost Sušice,
Společnost pro podporu lidí s men5

tálním postižením v ČR, z.s., Okresní organizace SPMP ČR Klatovy,
Spolek pro rozvoj zemědělského
podnikání – jihozápad z.s., Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Úhlava,
o.p.s., Vlastivědná společnost Regio
v Klatovech, z.s..
Podnikatelé a živnostníci (25)
AgAkcent, s.r.o., Agromachine, s.r.o., Alfastav, spol. s r.o., Asavet, a.s., Atrium, s.r.o., Auto Kalný,
s.r.o., Doležal Milan, Ekofarma Bílek s.r.o, Epin, s.r.o., Farma Loužná, s.r.o., Haas Fertigbau Chanovice
s.r.o., Hlinka Vladislav Ing., Hynčík
Zdeněk Ing., Kypetová Jaroslava,
MASO WEST, s.r.o., Eva Mašková,
Měcholupská zemědělská, a.s., Pikhart Kamil Mgr., Princ Pavel Mgr.,
SECURITY INVESTMENT, s.r.o.,
Šlehofer Stanislav Ing., Veterinární centrum s.r.o., Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice,
Zempo AG, s.r.o..

Orgány MAS
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 Jířím Juklem
Prácheňsko, z.s.p.o.,
zastoupené Ing. Hanou Kalnou
Úhlava, o.p.s., zastoupená
Ing. Pavlem Honzíkem
Veterinární centrum, s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
Klatovské katakomby, z.s., zastoupené Ing. Václavem Chroustem
Plánicko, z.s.p.o., zastoupené
Ing. Josefem Sommerem
Činnost výkonné rady je dána
stanovami Místní akční skupiny Pošumaví, z.s., a dalšími dokumenty
v souvislosti se standardizací MAS.
Výkonná rada ze svých členů volí
předsedu a místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek.
w
Více na www.masposumavi.cz

Kdo jsme
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.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším
orgánem MAS Pošumaví, z.s.,
a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech a činnostech spolku,
řídí se stanovami a vlastním jednacím řádem.
Dozorčí rada
Epin, s.r.o., zastoupená
Ing. Miroslavou Vackovou
Střední Pošumaví, z.s.p.o.
zastoupené Mgr. Pavlem Princem
Město Sušice,
zastoupené Bc. Petrem Mottlem
Výběrová komise
Lamberská stezka, spolek,
zastoupená Karlem Baumrukem
Město Kasejovice,
zastoupené Ing. Marií Čápovou

v

ZO Českého zahrádkářského svazu Ing. Radka Schusterová,
Klatovy I - Střed,
koordinátorka MAP Horažďovice
zastoupená Olgou Kalčíkovou
mob.: 720 982 172
e-mail:schusterova@masposumavi.cz
Bc. Martéta Vondrová,
fyzická osoba
Ing. Marie Kaufnerová, metodička
MAP Horažďovice, Klatovy, Sušice
Mgr. Věra Tomaierová, fyzická osoba mob.: 720 982 170
e-mail: kaufnerova@masposumavi.cz
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech,
Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer PRV
zastoupená Ing. Karlem Rejtharem mob.: 774 411 096
e-mail: sasek@masposumavi.cz
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem stanove- Ing. Jan Kolář,
ných výběrových kritérií a sestavuje manažer IROP a OP Zaměstnanost
seznam projektů v pořadí podle bo- mob.: 376 387 717
dové hodnoty.
e-mail: kolar@masposumavi.cz
Bc. Alžběta Merglová,

Výkonní pracovníci administrativní pracovnice MAS
Ing. Markéta Janotová,
manažerka CLLD
mob.: 774 411 095
e-mail: janotova@masposumavi.cz
Ing. Radana Šašková,
koordinátorka MAP Klatovy
mob.: 602 626 386
e-mail: saskova@masposumavi.cz
Mgr. Jindřich Haišman,
koordinátor MAP Sušice
mob.: 720 982 171
e-mail: haisman@masposumavi.cz

mob.: 376 387 717
e-mail: merglova@masposumavi.cz
Jindřiška Bělohlavá, DiS,
finanční a administrativní pracovnice
mob.: 376 387 717
e-mail: belohlava@masposumavi.cz
Petra Otýsová,
finanční a administrativní pracovnice
mob.: 376 387 717
e-mail: lag@masposumavi.cz
r

Eva Mašková, OSVČ
Mgr. Kamil Pikhart, OSVČ
Petr Klásek, fyzická osoba
AG Akcent, s.r.o.,
zastoupený Evou Kyrálovou
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Sušice,
zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
Úhlava, o.p.s.,
zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
Ing. Stanislav Šlehofer, OSVČ

Více na www.masposumavi.cz

Zleva: Markéta Janotová, Jan Kolář,
Petra Otýsová, Alžběta Merglová a Ivo Šašek
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Možnost získání podpory na Váš projekt

Termíny vyhlašování výzev v roce 2017
OP Zaměstnanost
MAS Pošumaví vyhlašuje na začátku roku 2017 dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost s termínem pro podávání žádostí 31. března 2017, ve kterých
podpoří registrované poskytovatele sociálních služeb působících na
území MAS Pošumaví. První výzva
je zaměřena na podporu terénních
a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství a nízkoprahové služby. Druhá výzva se
zaměřuje na podporu odlehčovacích
služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. Celkově bude rozdělována
částka 10 815 000 Kč.

IROP

Výzvy v rámci Integrovaného
regionálního programu budou vyhlášeny ve dvou vlnách. První vlna
v květnu s termínem ukončení přijímání žádostí o dotace zhruba do
konce července. Druhá vlna je plánována na podzim (září – říjen).

vání v území – územní studie.
•Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví.
•Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání pro znevýhodněné
První vlna výzev IROP:
•Podpora pořízení regulačních opat- skupiny obyvatel – sociální podniky
ření a územních studií pro rozhodo- •Podpora infrastruktury pro zvyšo-

Valná hromada MAS Pošumaví 12. 6. 2016 v Klatovech.
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Město Plánice. Foto Jan Kavale.

vání kapacit a kvality základního
školství.
•Výstavba garážových prostor
k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů – hasičské zbrojnice.
Druhá vlna výzev IROP:
•Výstavba garážových prostor
k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů – dopravní automobily.
•Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních
zařízení.
•Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro
rozvoj sociálních služeb a pro jejich
komunitní rozvoj.
•Podpora vybavení mobilního týmu
pro poskytování terénních služeb
sociální prevence a sociálního poradenství.
V rámci těchto výzev bude
MAS Pošumaví rozdělovat částku
41 400 000 Kč.
Bližší informace sledujte průběžně na stránkách www.masposumavi.cz.
Více na www.masposumavi.cz

Možnost získání podpory na Váš projekt
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Program rozvoje venkova ry inovací a zvyšování konkurenč- dělství na území MAS Pošumaví.

ní schopnosti zemědělských podnikatelů.
- Alokace: 5 273 520,Fiche 2: Zpracování zemědělské
produkce a její uplatnění na trhu.
- Alokace: 941 690,Fiche 3: Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně
zpracování lesnických produktů.
- Alokace: 941 690,Fiche 4: Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky
a služeb na venkově.
- Alokace: 753 360,Fiche 5: Zvyšování odborné úrovně
Fiche 1: Modernizace výrobních podnikatelů v zemědělství pro konfaktorů zemědělského podniku pro kurenceschopné podnikání v méně
zlepšování ochrany krajiny, podpo- příznivých podmínkách pro zeměVýzva Programu rozvoje venkova bude vyhlášena v dubnu 2017.
Termín příjmu žádostí bude probíhat v květnu, v uvedených úředních
dnech, vždy po telefonické domluvě
a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Žádosti je možné podávat v kanceláři MAS na adrese Plánická 174,
339 01 Klatovy.
Výzva se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena
SCLLD. Celkem bude rozdělována
částka 18 833 980 Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve
výzvě své projekty v rámci 9 fichí:

- Alokace: 282 510,Fiche 6: Podpořit původní krajinný
ráz obnovou polních cest na základě
jejich rekonstrukce a výstavby.
- Alokace: 3 766 800,Fiche 7: Podporou neproduktivní
funkce lesa zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví
- Alokace: 1 318 380,Fiche 8: Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení.
- Alokace: 5 273 520,Fiche 9: Stabilizace vodních poměrů
v lesích.
- Alokace: 282 051,Ing. Jan Kolář

Přeshraniční spolupráce Pošumaví s Bavorskem se dále rozvíjí

v

Společně budeme spolupracovat v oblasti vzdělávání i marketingu
21. 4. 2016 podepsali předsedové
MAS Pošumaví a LAG Regen memorandum o vzájemné spolupráci
v regionálním rozvoji.
Tomáš Zelený, tehdejší předseda
Místní akční skupiny Pošumaví, se
za přítomnosti manažerů MAS Pošumaví v Regenu sešel s Katharinou Zellnerovou, předsedkyní LAG
Regen, místopředsedou této místní
akční skupiny Herbertem Altmannem a manažerem bavorské MAS
Tobiasem Wittenzellnerem, aby podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Místní akční skupina
v Regenu vyvíjí svoji činnost v celém okrese a podporuje jeho marketingovou značku Arberland.
Memorandum vyjadřuje vůli obou
stran podílet se především na výměně zkušeností s prováděním cílů strategie CLLD. To je dokument pro komunitně vedený místní rozvoj, ve
kterém jsou stanoveny prioritní cíle
regionů. Dále memorandum předpokládá společný marketing a propagaci, transfery technologií a spolupráci
v oblasti vzdělávání.
Více na www.masposumavi.cz

Podpis memoranda v Regenu.
K tomu obě strany předpokládají výměny expertů na semináře
a workshopy pořádané vždy jedním
z partnerů. Memorandum počítá
i s navazováním a rozvíjením partnerských sítí, jak to předpokládá Euroregion Šumava a program
Evropské územní spolupráce.
Zájem je i o spolupráci v cestovním ruchu. Důraz oba partneři kladou na navazování přeshraničních
kontaktů nejen na úrovni obcí, ale
i podnikatelských subjektů, nezis-

kových organizací a na vyhledávání
vhodných forem spolupráce.
„Naše místní akční skupiny mohou vytvořit příznivý rámec pro spolupráci mezi oběma regiony – Pošumavím a územím Arberland. Bezprostřední kontakty však musí navázat nebo prohloubit obce, podnikatelé i neziskový sektor. Jen tak se
nebude jednat pouze o formální práci, ale o oboustranně zajímavé vztahy,” uvedl Tomáš Zelený.
Ing. Ivo Šašek, CSc.
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let

Pomáháme školám a vzdělávání v Pošumaví
V roce 2015 byla Místní akční skupina Pošumaví pověřena ORP
Klatovy, ORP Sušice a ORP Horažďovice podat žádosti na ministerstvo
školství na zpracování místních akčních plánů pro oblast jejich působnosti. Všechny tři projekty byly podány ve druhém kole příjmu žádostí
v lednu 2016 a všechny byly ministerstvem schváleny k realizaci. Místní akční plány řeší jednak vztahy mezi
zřizovateli škol a vlastními školami
a jednak jejich zpracování je podmínkou pro případné čerpání finančních
prostředků školami z IROP. Většina
základních a mateřských škol nacházejících se na území všech tří ORP se
rozhodla zapojit do zpracování MAP.
Schválené projekty předpokládaly zahájení prací na místních akčních plánech v červenci a srpnu roku
2016. Na základě toho byli stanoveni koordinátoři pro zpracování plánů na území působnosti každé ORP
a společná metodička pro všechny
tři ORP. Zároveň byly ve všech třech
ORP stanoveny řídicí výbory, které
budou schvalovat jednotlivé výstupy
projektu a hodnotit jeho průběh.
Koordinátoři a metodička projektu na území jednotlivých ORP navštívili v druhé polovině roku všech-

Kulatý stůl MAP v Sušici, kde se diskutovalo
o současnosti a budoucnosti regionálního školství.
ny mateřské a základní školy, které
souhlasily se zapojením do projektu. Rovněž proběhla ve všech třech
ORP jednání u kulatého stolu, kterých měla možnost se zúčastnit i široká veřejnost, rodiče dětí, pedagogové, zástupci zřizovatelů škol, neziskové organizace zabývající se vzděláváním a i další zájemci o tuto problematiku. Výstupy ze všech těchto
setkání budou zapracovány do jednotlivých strategických rámců, kte-

Základní a Mateřská škola Karla Klostermanna v Železné Rudě.
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ré budou projednávány v lednu roku
2017. MAS Pošumaví má své zastoupení i v řídících výborech zbylých
dvou ORP na území své působnosti.
Za přenos informací z ORP Domažlice je zodpovědný člen výkonné rady
Ing. Vladislav Vilímec a z ORP Nepomuk Ing. Radana Šašková.
Ing. Ivo Šašek, CSc.

Cesta za rozvojem školství
Na základě dohody v území se
naše MAS (místní akční skupina)
stala realizátorem tří projektů zaměřených na rozvoj spolupráce v regionálním školství. Jejich hlavním
úkolem je prostřednictvím metod
komunitně vedeného místního rozvoje vytvořit ve spolupráci se všemi složkami státního i nestátního
sektoru akční plány k zabezpečení
potřebných podmínek a aktivit pro
kvalitní formální i neformální vzdělávání. Projekty by měly přispět
k naplňování „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR“ či jiných
státních a krajských vzdělávacích
strategií, ale především by měly naplánovat zajištění konkrétních potřeb jednotlivých území pro rozvoj
potenciálu každého žáka.
Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plány rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let
Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA,
která je soustavou aktivit plánovaných v rámci Prioritní osy 3 určené základnímu a střednímu školství
v Operačním programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol:
Kultura učení,
Leadership,
Inkluze,
Metodická podpora učitele
(Mentoring),
Aktivizující formy učení.

IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj nebo
MAS (místními akčními skupinami,
což je novinka oproti minulému plánovacímu období operačních programů spolufinancovaných Evropskou unií).
Řídící výbory všech MAP byly
ustaveny v září 2016 a první návrhy
strategických rámců a investičních
priorit budou schvalovány v lednu
roku 2017. Doplnění těchto dokumentů bude možné provádět následně po 6 měsících.

Jednání řídícího výboru MAP pro ORP Horažďovice.
Územní působnost jednotlivých
projektů je vymezena správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), a to konkrétně ORP Klatovy, ORP Sušice a ORP Horažďovice. Projekty jsou dvouleté a jejich
vlastní realizace začala na konci léta
2016. V každém ORP působí koordinátor MAP. Jeho prvními úkoly bylo provést analýzu území včetně sumarizace již vzniklých strategií
v oblasti vzdělávání a vytvoření řídícího výboru MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území a je
hlavním orgánem partnerství MAP.
Řídící výbor vyjma jiného schvaluje Strategický rámec MAP do
roku 2023 včetně seznamu investičních priorit území. Jen investiční akce uvedené v těchto strategických rámcích, které budou uveřejněny na webu uzemnidimenze.cz,
budou mít šanci uspět ve výzvách
Více na www.masposumavi.cz

V MAP ale nejde pouze o investice. Jde o naše děti, žáky, učitele,
rodiče, a vlastně o nás všechny. Výchova a vzdělávání je záležitostí nás
všech, nejen školních zařízení. Jak
se říká: „Jaký si to uděláš, takový
to máš!“ K tomu, aby se každý žák

v

mohl rozvíjet podle svých schopností, je potřeba zabezpečit velmi
mnoho věcí, systém je finančně náročnější ale přínosy tohoto snažení
jsou obrovské. Do věku 15let se lidská bytost rozvíjí a získává základ
pro celý život, a to jak v rovině vědomostní, tak postojové.
Projekty MAP znamenají naplánování akcí a aktivit, a to až do
roku 2023, tj. na příštích sedm let.
Každý MAP si v území stanoví své
vlastní vize, priority a cíle. Současně je povinen v území prodiskutovat
a zohlednit zejména tři témata stanovená Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, tedy MŠMT:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Dalšími doporučenými tématy jsou: rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání
a EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), kariérové
poradenství v základních školách,
rozvoj digitálních kompetencí, kompetencí pro aktivní používání cizího
jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
w

Řídící výbor MAP pro ORP Klatovy na městském úřadě.
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let

MAP bude vybírat aktivity, kterými chce z výchozího stavu dosáhnout stavu cílového/plánovaného. Proto mimo strategického rámce
a seznamu investičních priorit bude
jeho důležitou součástí i roční akční
plán s konkrétními opatřeními, odpovědnostmi, termíny a indikátory
měřitelnosti splnění daného cíle.
Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání plánuje vyhlášení další návazné výzvy pro MAP, prostřednictvím které
bude možné některé plánované aktivity „rozjet“.

Pracovníci MAS pro MAP

Ing. Radana Šašková,
koordinátorka
MAP Klatovy

Nápady jsou důležité.
Mgr. Jindřich Haišman,
koordinátor
MAP Sušice

Ing. Radka Schusterová,
koordinátorka
MAP Horažďovice

Ing. Marie Kaufnerová,
metodička

Kulatý stůl MAP v Klatovech.
V rámci tvorby MAP budou jednotliví koordinátoři organizovat různé debatní a vzdělávací akce, především pro pedagogy, ale i pro rodiče
a další zainteresovanou veřejnost,
včetně zřizovatelů, místních firem
nebo neziskových organizací. Aktivní podpora tohoto projektu je jistě
zájmem mnoha občanů z území naší
MAS Pošumaví. Proto sledujte naše
stránky a do akcí se zapojte, případně pište svoje připomínky a náměty týkající se oblasti vzdělávání na email: map@masposumavi.cz
nebo na e-maily jednotlivých koordinátorů.
Těšíme se, že společně vybereme témata a činnosti, které považujete za důležité a smysluplné pro
lepší fungování školství, vzdělávání
a spolupráci všech, kdo se na něm
v Pošumaví podílejí.
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MAP Horažďovice,
Klatovy, Sušice

Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Výše uvedená činnost je jednou
z aktivit projektu MAS Pošumaví,
z. s., schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Týká se metodické pomoci ZŠ a MŠ při přípravě projektů se
zjednodušeným vykazováním tzv.
šablon. Plánovány jsou tyto činnosti:
•školení pro žadatele a příjemce projektů – ZŠ a MŠ,
•metodická pomoc a konzultační
činnost při
- realizaci projektu,
- zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,
- vypořádání připomínek k těmto
zprávám,
- zadávání dat do monitorovacího
systému,
- kontrola na místě,

- ukončování realizace projektu
a příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu.
Od ledna 2016 budou tuto bezplatnou poradenskou činnost poskytovat
– Ing. Marie Kaufnerová (kaufnerova@masposumavi.cz, mob.: 720
982 170) a Ing. Radka Schusterová (schusterova@masposumavi.cz,
mob.: 720 980 172).
Metodickou pomoc s výběrem
vhodných šablon z hlediska věcného obsahu a vhodnosti pro školy
v návaznosti na dotazníkové šetření MŠMT poskytuje NIDV pobočka
Plzeň – Mgr. Lucie Holacká (holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606).
Ing. Marie Kaufnerová
Více na www.masposumavi.cz

Místní akční plány rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let

v

Dva snímky z kulatého stolu MAP v Sušici.

Masarykova základní škola v Klatovech.

Více na www.masposumavi.cz

Kulatý stůl MAP v Horažďovicích.
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Zajímavé aktivity v našem regionu

Grantové schéma MAS financované Plzeňským krajem
V roce 2016 poskytnul Plzeňský
kraj prostředky na grantový dotační program MAS Pošumaví v celkové výši 58 500 Kč. Do grantového schéma se na základě výzvy
zveřejněné na stránkách www.masposumavi.cz přihlásilo celkem 10
subjektů z území MAS Pošumaví.
Orlovice obsadili hasiči
První akce se uskutečnila v pátek
21. 10. 2016 od 18:00 hodin. V areálu Letního tábora Orlovice se konal jednadvacátý ročník velitelského dne, kterého se zúčastnilo celkem 11 hasičských sborů ze dvou
sousedních okrsků: Okrsek 10 Pocinovice a Okrsek Běhařov. Hlavní
náplní prvního dne bylo používání
ručních hasicích přístrojů. Školení
s praktickými ukázkami použití ručních hasících přístrojů vedli Václav
Ponocný ml. a Petr Ponocný. Každý

Benefiční koncert v myslívském kostele
Do Chudenic zavítal Karel IV.
Další akce s názvem Chudenice
ve stínu Otce vlasti. Téměř 190 návštěvníků očekávalo ve státní svátek
28. října 2016 v pravé poledne příjezd krále Karla IV. na Starý czer-

Chudenický zámek oživily netradiční prohlídky.
z 58 přítomných hasičů si na závěr
vyzkoušel odjištění a praktické použití hasicího přístroje. Petr Ponocný provedl školení použití signálů. Večeři a občerstvení zajistily hasičky SDH Pocinovice. Druhý den,
v sobotu dne 22. 10. 2016, pokračoval velitelský den opakováním zásad první pomoci a ukázkami hasičské techniky.
13

ninský zámek v Chudenicích. Správa Starého zámku a kolektiv se takto rozloučili s letošní turistickou sezónou. Návštěvníci se zde dozvěděli
při komentovaných ukázkách nejen
o módě, hudbě, stravě, ale i o zbraních. Viděli také pověsti o Karlu IV.
a řadu šermířských soubojů. Během
netradičních prohlídek zámku se dozvěděli perličky ze života českého

krále a také uviděli modely královských hradů, keramiky a mincí, které
král mohl ve své době používat. Vše
zakončila zajímavá videoprojekce
s přednáškou Libora Marka „Karel
IV. – vážně, nevážně“. Zájemci se
dozvěděli téměř vše o životě velkého
krále a císaře. Vystaveny byly i unikátní modely královských hradů Karlštejn, Křivoklát a Kašperk. Dále si
návštěvníci mohli „osahat“ mince,
kterými Karel IV. mohl ve své době
platit a dotknout se i keramických
nádob z druhé poloviny 14. století.
Výročí školy připomněl koncert
V pátek 11. listopadu 2016 proběhl ve Smetanově sále Gymnázia
v Sušici slavností Koncert absolventů. Gymnázium si v tomto čase připomínalo 110. výročí založení a koncert byl součástí oslav. Vystoupily na
něm tři bývalé studentky gymnázia
– houslistka Veronika Manová, sopranistka Adéla Skočilová a houslistka Kristýna Prančlová. Spolu se svými hosty (varhaníkem a violoncellistou Liborem Maškem, klavíristkou
Lucií Valčovou a houslistkou Kateřinou Matoušovou) přednesly vskutku
náročný a posluchačsky velmi zajímavý program. Publikum bylo z vystoupení opravdu nadšené. Všechny bývalé studentky se věnují hudbě
profesionálně a jsou důkazem toho,
že absolventi sušického gymnázia se
skvěle uplatňují ve všech oborech.
Více na www.masposumavi.cz

Zajímavé aktivity v našem regionu
Výtěžek věnovali na varhany
„V nedělním podvečeru 20. listopadu jsme se spolu s dalšími příznivci duchovní hudby sešli v kostele Nanebevzetí P. Marie v Myslívě,
abychom uctili svátek patronky hudby a také svým darem přispěli na obnovu myslívských varhan. Tento benefiční koncert se uskutečnil již pošesté. Letos jsme obdrželi dar v hodnotě 6 500 Kč od MAS Pošumaví
a Plzeňského kraje. Velice si tohoto daru vážíme a věříme, že se společným úsilím podaří varhany opravit, aby tato kulturní památka dále
sloužila svému vznešenému účelu“,
uvedla starostka obce Myslív Marie
Pícková.
Do Kasejovic se sjeli chovatelé
Chovatelská výstava se uskutečnila v Kasejovicích od 25. do 27. listopadu 2016. K vidění byla řada výstavních kousků drůbeže, králíků,
papoušků a jiného drobného zvířectva. Vystavovatelé nebyli pouze
místní, či z blízkého okolí, na výstavu se sjeli i chovatelé z Plzně,
z Příbrami či Spáleného Poříčí. Celou výstavu zpříjemňovala hudební produkce – posezení s harmonikou, Fanda Jančar a spol., Brumendo a Zvotočanka. O zájmu návštěvníků svědčí návštěvnost, která přesáhla tři stovky. Na závěr výstavy
byly rozdány čestné ceny a vyhodnoceny holubice a holubi. Mnohý
z chovatelů si tak odnesl domů zaslouženou trofej.
Mikulášská nadílka s fotbalem
V sobotu 3. prosince 2016 se konala akce, která byla pojata jako mikulášská besídka, v rámci které si
děti zahrály fotbal. Jednalo se sice
o menší hřiště a menší branky, ale
přesto se děti dobře bavily. Nešlo
ani tak o výsledky, ale spíše o to,
aby se děti pobavily, zasportovaly
a nakonec dostaly i nějaký ten dárek
od Mikuláše a čerta. Akce se velmi
povedla a navštívilo ji hodně dětí,
rodičů a prarodičů. Členové Sportovního klubu Bolešiny budou rádi,
pokud stejnou akci udělají i v příštím roce.
Více na www.masposumavi.cz

v

Malá ochutnávka na akci v Sušici.

Chovatelé se v Kasejovicích dobře bavili.

Výroční valnou hromadu SDH Plánice zpestřilo vystoupení dětí.
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Slavnostní předávání ve Vrhavči
V sobotu 3. prosince 2016 ve Vrhavči proběhlo slavnostní předání
hasičských vozů. Celá akce se zdařila, těšila se velké účasti a výrazně
přispěla k utužení a udržení spolkové činnosti obce. Slavnostní předání proběhlo za účasti hostů. Po seznámení s technikou byly oba nové
vozy požehnány duchovním správcem Římskokatolické farnosti Nýrsko Mgr. Ryszardem Potegou. Po
skončení oficiální části se všichni
sešli v místní Restauraci „U Hošků“, kde hrála k tanci a poslechu hudební skupina Music.
Na schůzi navázal pestrý program
V sobotu 10. prosince 2016 se
jako každý rok konala výroční valná hromada Sdružení dobrovolných hasičů Plánice. Po schůzi následoval i tradiční hudební program
a zábava pro členy sdružení i občanů města Plánice. Program doplnily také místní děti, které recitovaly
i zpívaly a zároveň hrály různé soutěže.

Vánoční armosféra v měcholupské kapli.
Koncert oživil starobylou kapli
„Vánoční koncert v kapli sv. Apoleny v Měcholupech se konal v neděli 11. prosince 2016. Před koncertem zahráli Měcholupští seňoři vánoční písničky a koledy, místní ženy

Ve Vrhavči byla k vidění nová hasičská technika.

Klatovský koncert Pavla Vítka.

podávaly malé občerstvení. V kapli vystoupil soubor Musica Imperfecta pod vedením Jaroslava Pletichy. Účinkující předvedli řadu vánočních a duchovních skladeb, které
proložili vokálním přednesem nejznámějších koled. Koncert se velmi
líbil a více než sto diváků odcházelo z kaple sv. Apoleny příjemně naladěno v adventním duchu“, uvedl
předseda Svazku obcí Měčínsko Bc.
Miloslav Kreuzer.
Zpívání na náměstí završil Vítek
Ve čtvrtek 14. prosince 2016 se
uskutečnil koncert Pavla Vítka na
klatovském náměstí v rámci akce
nazvané „Zpívání koled s Českým
rozhlasem“. Jednalo se o zpívání
šesti koled v jednotném čase (18:00
hodin) v různých městech Plzeňského kraje. Město Klatovy se umístilo na 2. místě v počtu zpěváků (987
lidí) hned za městem Plzeň. Této
akce se město Klatovy účastní již
několik let a počet účastníků – zpěváků – se neustále zvyšuje. Jedná se
převážně o místní občany a návštěvníky z okolních obcí a měst. Vlastnímu koncertu Pavla Vítka předcházel i kulturní program, na kterém se
představily děti klatovských škol
s vánočními písněmi.
-red-
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Více na www.masposumavi.cz

Destinační management v Pošumaví

v

Otevírají se nové možnosti v cestovním ruchu
Po celém území České republiky
se v současné době formuje velké
množství destinačních společností, které začínají vyvíjet promyšlený
marketing a úspěšně oslovují potenciální návštěvníky nejen z Prahy, ale
i jiných částí republiky, lákají turisty
z přilehlých sousedních zemí nebo
se přetahují o zahraniční turisty přijíždějící do hlavního města. Pro ob-

tové manažerky. V rámci Plzeňského kraje splnila podmínky registrace
MMR a v lednu 2017 podala žádost
o grant z Národního programu podpory cestovního ruchu na zpracování střednědobé marketingové strategie a konkrétní marketingovou komunikaci s potenciálními návštěvníky prezentující produkt „Baroko
v Pošumaví.“

Jednání na veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
lasti, které svůj marketing v nejbližVytvoření systému organizace
ší době nezorganizují podobným cestovního ruchu je součástí stratezpůsobem, bude čím dál tím těžší gických dokumentů ČR od r. 1999.
upoutat pozornost a přilákat turistu
Ministerstvo pro místní rozvoj
právě do svého území, byť mohou usiluje o vytvoření čtyřúrovňového
disponovat mnohem atraktivnější
nabídkou služeb i turistických cílů.
Turista je aktivnějšími destinacemi
jednoduše odlákáván jinam.
MAS Pošumaví založila v roce
2015 společně s dalšími třemi MAS
z Jihočeského kraje oblastní destinační společnost Prácheňsko a Pošumaví, která se rozprostírá na území dvou krajů. Území MAS Pošumaví tvoří větší polovinu rozlohy
než území zbývajících tří MAS „jihočeského Pošumaví“. Destinační společnost má za sebou dvouletou historii s kladným hospodářským výsledkem, získala certifikaci u Jihočeské centrály cestovního
ruchu a čerpá v rámci Jihočeského
kraje prostředky na činnost produkVíce na www.masposumavi.cz

systému organizace:
- Národní (CzechTourism)
- Krajská/regionální – 14 krajských
destinací
- Oblastní – oblastní destinační společnosti
- Lokální – dílčí mikroregion, město
(bez finanční podpory MMR)
MMR od roku 2017 vypisuje Národní program podpory cestovního
ruchu, ve kterém finančně podporuje marketingové aktivity oblastních
a krajských destinačních společností – formou 50% dotace na konkrétní projekt (tedy ne na režie a mzdy).
Na konci roku 2016 Odbor cestovního ruchu Plzeňského kraje navrhl pro náš kraj pět destinačních společností, které by doporučil MMR pro podporu v rámci Národního programu podpory ČR (bez
tohoto doporučení nelze u MMR na
marketingové aktivity čerpat finanční prostředky, byť se jedná pouze
o příspěvek 50 % výdajů). Při stanovování turistických oblastí vycházel
ze stanovených kritérií jako je počet
obyvatel, počet přenocování a doporučeného počtu max. 5 destinací v kraji. V době vydání zpravodaje byly v kraji založeny pouze destinace Plzeň-Turismus (město Plzeň)
a Prácheňsko a Pošumaví.
Ing. Jan Kolář

Hrad Velhartice.

16

w

Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 – 2016

Soutěž je tradičně spojena s ochutnávkovými akcemi
Místní akční skupina Pošumaví,
z.s., v letech 2010 – 2016 byla jedním z krajských koordinátorů soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje. Jejími partnery při pořádání
soutěže byly Krajská agrární komora Plzeň, z.s.p.o., a Úhlava, o.p.s..
V roce 2016 se stejně jako v předchozích letech uskutečnila celá řada
prezentací a ještě více se prohloubila spolupráce s Plzeňským krajem.
Vyhlášení výsledků se konalo stejně
jako v předchozích letech na Festivalu regionálních potravin. Ten se konal v květnu na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Na Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje 2016
nemohli chybět ani kuchaři. Ti byli
na akci zastoupeni Filipem Sailerem
a Ondřejem Slaninou, kteří jsou známi z pořadu České televize „Kluci
v akci“. Oba pánové festival odmoderovali a přitom pro návštěvníky
i vařili. Ceny vítězům předávala spolu s hejtmanem Plzeňského kraje
Václavem Šlajsem a dalšími členy
rady Plzeňského kraje i Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR.

Na Festivalu regionální potraviny v Plzni.

nosti, akce Poznej svého farmáře
na Přimdě, celokrajská zahrádkářská výstava v Plzni, pivní slavnosti
v Přešticích, Slavnosti jablek v Nebílovech a v Krasíkově, celokrajské

dožínky v Rokycanech, Den piva
v Chanovicích nebo zabijačkové
hody v Klatovech pořádané ve spolupráci s firmou MASO WEST s.r.o..
Zároveň mohli regionální výrobky již tradičně ochutnat návštěvníci výstav Země Živitelka v Českých
Budějovicích a ITEP v Plzni.
Poprvé byly také regionální potraviny z Plzeňského kraje představeny v sousedním Jihočeském kraji
na vánočním jarmarku ve Strakoni-redcích.

Ochutnávky stejně jako v předchozích letech proběhly na celé řadě
míst v Plzeňském kraji, ať již to byl
Půlmaraton v Plzni, Slavnosti kaše
v Horažďovicích, chovatelská výstava v Horšovském Týně, Dny evropského dědictví v Klatovech,
akce Dětský svět na hradě Švihov,
farmářské trhy v Sušici a v Plzni,
Liblínské slavnosti, Tachovské slav-

Slavnosti kaše v Horažďovicích.
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Partnerské vztahy mezi místními akčními skupinami

v

Výměna zkušeností a dobré praxe funguje
Již více než sedm let trvá aktivní spolupráce mezi místními akčními skupinami Pošumaví, z.s, a Železnohorský region, z.s.. Právě před
sedmi lety poprvé přijeli kolegové
z východních Čech do Klatov na výměnu praktických zkušeností mezi
oběma regiony.
Autobus ze Železných hor dorazil do Pošumaví ve středu 7. 9. 2016
večer, což nebránilo zahájení vlastního programu v Sušici, kde byli

dy v Nezamyslicích, kterou provozuje starosta obce Václav Kopa. Po
obědě a neformální diskusi s panem
starostou se hostů opět ujal Jan Kavale z Lamberské stezky, z.s., který provedl odborný výklad ke kapli sv. Erazima, kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k Muzeu nezamyslických kostelů. Po krátkém osvěžení některých účastníků v hospodě
u pana Kopy se autobus přemístil do
Krutěnic, kde v místním jezdeckém

Zástupci MAS Železnohorský region si prohlédli Sušici.
účastníci exkurze první den ubytováni. Po večeři pak Jan Kavale představil na svých fotografiích Šumavu
a Pošumaví nejen jako atraktivní turistickou destinaci.
Druhý den ráno přijal návštěvníky starosta města Sušice Petr Mottl.
Po jeho krátkém oficiálním přivítání se rozproudila neformální diskuse a výměna zkušeností. Člen rady
města Sušice Tomáš Zelený provedl kolegy ze Železných hor po
městě a ukázal jim některé realizované rozvojové projekty z poslední doby. Praktická ukázka města
byla zakončena v místním minipivovaru. Z něho se autobus přesunul
do Čepic ke známé skleněné soše
sv. Jana Nepomuckého a následně
do rovněž známé a vyhlášené hospoVíce na www.masposumavi.cz

areálu Dvůr Krutěnice po jeho prohlídce účastníci strávili druhou noc.
Ještě před tím je ale čekalo zajímavé
vystoupení ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška k perspektivám cestovního ruchu v jihozápadních Čechách.
Poslední den návštěvy se naši
hosté po snídani seznámili s jezdeckou farmou Jany Březinové v Buršicích. Paní Březinová potom představila vilu Jana Wericha ve Velharticích a exkurze pokračovala na farmě pana Jiřího Zeleného v Horním Staňkově. Po následné krátké zastávce na velhartickém hřbitově a ukázce zjevujícího se obrazu
na kostele sv. Máří Magdalény přivítal všechny v Eurocampu v Běšinech starosta obce František Vlček.

Místní akční skupina Pošumaví
udržuje již od svého vzniku kontakty
s Místní akční skupinou Pobeskydí
a jejími členy a partnery.
Po celou dobu činnosti obou místních akčních skupin probíhala výměna zkušeností a informací nejen
mezi managementem, ale i mezi členy MAS. Další impulz k vzájemným
vztahům dala konference a duchovní
akce Modlitba za domov, kterou pořádá Ekumenická rada církví a podílí
se na ní i místní akční skupiny. Každoročně se pod Řípem scházeli členové církví a MAS, aby společně důstojně oslavili státní svátek 28. října.
Na jedné z těchto akcí si místní akční
skupiny losovaly partnerské církve
a Pošumaví los určil Slezskou církev
evangelickou augsburského vyznání.
Tato církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku
v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české
i polské národnosti a bohoslužby se
ve většině sborů konají v obou jazycích.
Bližší informace o církvi jsou k
dispozici na stránkách www.sceav.cz.
Církev pořádá každoročně Evangelický den, který se koná i v obcích na území MAS Pobeskydí.
V letošním roce se Evangelický den
s mottem Církev jako rodina – Rodina jako církev uskutečnil v obcí Třanovice, kde je dlouholetým starostou Jan Tomiczek a pastorem Tomáš
Tyrlík, oba velcí příznivci Pošumaví. Organizací byl pověřen Frýdecký
seniorát SCEAV a pozvána byla celá
řada hostů, mezi nimi i Místní akční skupina Pošumaví. Letošní Evangelický den zahájila slavnostní společná bohoslužba pod širým nebem
a následovala nedělní besídka pro
děti a další zajímavý program.
Ing. Ivo Šašek, CSc.
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Toto vydání zpravodaje bylo podpořeno z dotace
„Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016“.

