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1. Základní údaje o spolku
1.1. Základní data
Název: Místní akční skupina 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
Územní působnost MAS Pošumaví z.s.: V rámci projektů typu Leader prostřednictvím strategie CLLD
je územní působnost MAS Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se
začleněním do tohoto území.

K 31.12.2018 toto území zahrnovalo následující obce:

Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov, Červené Poříčí,
Číhaň, Čímice, Dlažov, Dlouhá Ves (území není zařazeno do realizace SCLLD), 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.

Rozloha:

1 478 km²

Počet obyvatel:

86 000

Hustota obyvatel:

58 obyvatel/km²

Počet obcí:

100
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1.2. Hlavní zaměření činnosti

Předmětem činnosti MAS Pošumaví z.s. je tvorba, příprava a naplňování strategií příslušného území a
to zejména CLLD prostřednictvím metody LEADER. V rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj
venkova se MAS Pošumaví z.s. zabývá získáváním prostředků pro realizaci rozvojových projektů a jejich
objektivním výběrem v oblasti kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje
Pošumaví za využití vnitřních, lidských, přírodních a ekonomických potenciálů.
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 byla administrace
projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007 byl zpracován
Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství
a Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. byla vybrána jako jedna místních akčních skupin pro
administraci projektů v území své působnosti. V rámci strategického plánu bylo vytvořeno a následně
Státním zemědělským a intervenčním fondem schváleno 6 fichí, na základě jejich znění vypisuje místní
akční skupina výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování jednotlivých projektů.
Hlavní činnost v roce 2015 byla zaměřena na získání standardizace MAS z Ministerstva zemědělství ČR,
která by umožnila činnost i v období 2014 - 2020. Na základě získané standardizace zpracoval autorský
kolektiv pod vedením Ing. Petra Jakobeho CSc. v letech 2013 – 2016 strategii CLLD, která byla
v listopadu roku 2016 schválena ministerstvy pro místní rozvoj, ministerstvem zemědělství a
ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto schválení v praxi znamenalo, že Místní akční skupina
Pošumaví z.s. mohla od roku 2017 opět vyhlašovat výzvy na předkládání projektů v rámci území své
působnosti. Do roku 2023 budou administrovány a kontrolovány 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.
V roce 2017 pokračovala stejně jako v roce 2016 realizace místních akčních plánů na území ORP
Horažďovice, Klatovy a Sušice, takže MAS Pošumaví z.s. působila jako největší osvětová a koordinační
nevládní organizace v resortu mateřských škol a základního školství v regionu Pošumaví.
Kromě této hlavní činnosti provádí spolek doplňkovou činnost zaměřenou na podporu regionálního
rozvoje. V roce 2017 se jednalo především o spolupráci na koordinaci celokrajské soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje, spolupráci s Plzeňským krajem na vyhlašování výzvy do grantového
programu pro venkovské oblasti, spolupráci s dalšími institucemi na přebírání příkladů dobré praxe a
o podporu osvětových aktivit spolupořádáním vzdělávacích akcí nejrůznějšího charakteru. Kromě toho
probíhala po celý rok 2017 řada krátkodobých nebo jednorázových aktivit týkajících se regionálního
rozvoje.
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2. Historie vzniku
Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (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 místních akčních
skupin – Pošumaví, Český les a Aktivios.
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 se pak stala jednou z místních
akčních skupin vybraných pro realizaci Programu rozvoje venkova – osy 4 LEADER. V roce 2016 byla
Místní akční skupině Pošumaví z.s. ministerstvem pro místní rozvoj schválena Strategie komunitně
vedeného rozvoje, označované zkratkou CLLD, což jí umožnilo od roku 2017 čerpat prostředky
z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu
Zaměstnanost v celkové výši asi 200 milionů korun.

Místní akční skupina Pošumaví z.s. 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 dala souhlas obec Hradiště v okrese
Domažlice). Počet obcí zapojených do aktivit CLLD je stejný jako předchozím období, tedy 99. Tentokrát
obce dávaly souhlas k tomu, že jejich správní území může být zapojeno do společné strategie CLLD a
ta bude po schválení na tomto území realizována. Souhlas obce je nezbytný i z toho důvodu, že pokud
má některý z místních podnikatelů nebo z neziskových organizací zájem žádat o finanční podporu
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prostřednictvím výzev MAS, tak bez souhlasu obce s aktivitami MAS na svém území nemohou tyto
subjekty podporu obdržet.

3. Členové sdružení a organizační schéma
3.1. Členové sdružení
Členové sdružení tvoří valnou hromadu spolku, která je jeho nejvyšším orgánem

1. Alfastav, spol. s r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy, ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018
2. Asavet, a.s. Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, provozovna Biřkov 43, 334 01 Přeštice specializuje se na zpracování odpadů živočišného původu
3. Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, přední dodavatel montovaných
nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb v České republice a od roku 2006 také na
Slovensku.
4. Auto Kalný, s.r.o. Čimice 77, 341 02 Sušice, společnost je zaměřená na prodej a servis vozů
Peugeot v regionu Pošumaví.
5. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Klatovy I – střed, Šmeralova 124, 339 01
Klatovy. Klatovská základní organizace ČZS je známá mezi veřejností především svojí
moštárnou ve Šmilovského ulici.
6. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Plánice, Plánice 22, 340 34 Plánice. ČLENSTVÍ
UKONČENO K 31.12.2018
7. Dobrovolný svazek obcí Kdyňska, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
8. Dobrovolný svazek obcí Měčínsko, Farní 43, 340 37 Měčín
9. Doležal Milan, Újezdec 8, 339 01 Klatovy, OSVČ, ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018
10. Ekofarma Bílek s.r.o. Kolinec 71, 341 42 Kolinec. Rodinná farma situovaná do šumavské
vesničky Keply je zaměřená nejen na chov hospodářských zvířat, ale i na agroturistiku s
vlastním penzionem.
11. Epin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III. 339 01

Klatovy - působí jako poradenská firma pro

zemědělskou prvovýrobu a regionální rozvoj.
12. Farma Číhaň s.r.o., zemědělská výrova živočišná a rostlinná. Firma se sídlem v obci Číhaň byla
založena v roce 2002.
13. Farma Loužná, s.r.o., Myslív – Loužná 51, 342 01 Horažďovice. Chov a výkrm drůbeže spojený
zároveň se zpracováním na vlastní porážce. ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018
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14. Folklorní spolek Šumava Klatovy, ČLENSTVÍ UKONČENO K 19.4.2018
15. Hálek Vlastimil, OSVČ Klatovy
16. Helíšek Jan, kovářství a podkovářství, Strašín
17. Hlinka Vladislav Ing., Červené Poříčí 37, 340 12 Švihov, soukromý zemědělec
18. Hynčík Zdeněk Ing., Nová Ves 11, 345 06 Kdyně, soukromý zemědělec
19. Klatovské katakomby, o.s., nám. Míru 62, 339 01 Klatovy. Občanské sdružení Klatovské
katakomby je založeno za účelem zachování, udržování a propagace starobylého pohřebiště
nacházejícího se v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v
Klatovech – katakomb.
20. Klub přátel Klatovska, z.s., Dr. Riegra 319, 339 01 Klatovy - náplní činnosti tohoto občanského
sdružení je především monitorování, výzkum a propagace kulturně-historických a přírodních
turistických cílů na Klatovsku.
21. Komunitní škola Kdyňsko, o.s., Nádražní 314, 342 06 Kdyně. Komunitní škola Kdyňsko o.s. je
zařízením, které se zabývá projekty zaměřenými na osvětu a vzdělávání pro občany Kdyně a
nejbližšího okolí.
22. Komunitní škola Švihov, o.s., Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov. Komunitní škola Švihov o.s. je
nejdéle působící komunitní školou na území MAS Pošumaví z.s.
23. Lamberská stezka, o.s. Žichovice 190, 342 01 Sušice – podpora regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
24. MASO WEST s.r.o., Gorkého 682, 339 01 Klatovy je firmou zaměřenou na zpracování masa
fungující již od roku 2000. Firma má i cukrářskou výrobu.
25. Mašková Eva, Pod Vodojemem 1239, 342 01 Sušice, OSVČ, účetnictví.
26. Měcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy – zemědělská společnost, která
hospodaří na území působnosti MAS Pošumaví.
27. Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
28. Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
29. Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
30. Modelklub č. 186, Bolešiny, Bolešiny 98, 339 01 Klatovy - vlastní jediný modelářský areál v
Plzeňském kraji, který je zkolaudovaný pro účely leteckého modelaření. Členy klubu jsou nejen
dospělí, ale velkou část tvoří i děti.
31. Otisk, o.s. , Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy, se zabývá materiální i duchovní revitalizací
lesního komplexu Žďár u Chudenic
32. PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních Čech, Chanovice
1, 341 01 Horažďovice, je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je osvětová a
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kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém území, ohraničeném městy Nepomuk, Blatná
a Horažďovice.
33. Pikhart Kamil Mgr., Luby 247, 339 01 Klatovy, projektový manažer a poradce
34. Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Klatovy, Koperníkova 847, 339 01 Klatovy, pracuje pod
tímto názvem od roku 1990 s dětmi z Klatov a okolí.
35. Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy, zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy
36. Princ Pavel Mgr., Ujčín 1, 341 42 Kolinec, soukromý zemědělec
37. Přátelé muzea dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic o.s., Dobrá Voda 5, 342 01 Sušice.
Sdružení se zabývá rozvojem regionu Hartmanicka.
38. Pyšková Jitka, Biofarma Skřivánek, ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018
39. Římskokatolická farnost Sušice Církevní organizace spolupracující kromě duchovní sféry i
v oblasti oprav kulturních památek.
40. SECURITY INVESTMENT, s.r.o., Lipová 482/IV, 339 01 Klatovy, je klatovská firma zajišťující
ochranu a ostrahu objektů, připojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní ostrahu,
převozy peněz a cenností.
41. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Okresní organizace SPMP ČR
Klatovy, Družstevní 559, 339 01 Klatovy, zprostředkovává rovný přístup znevýhodněným
skupinám obyvatelstva
42. Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad o.s., Drouhavec 3, 342 41 Kolinec zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce
43. Sportovní klub Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, patří k úspěšným tělovýchovným
spolkům v okrese Klatovy. Může se pochlubit celou řadou úspěchů nejen na sportovním, ale i
společenském poli.
44. Statek Sobětice s.r.o., zemědělská výrova. V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku
společnosti AGROMACHINE, s.r.o. se sídlem Švihov s přechodem veškerého jejího jmění
na nástupnickou společnost STATEK SOBĚTICE, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne
22.08.2016.
45. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice je významným poskytovatelem
středního vzdělávání v podhůří Šumavy. Škola má více jak 120 letou tradici a vychovává
odborníky jak s výučním listem, tak i s maturitou.
46. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
– kromě vlastní středoškolské výuky technicky a částečně i organizačně zajišťuje v Klatovech
provoz střediska kombinovaného vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze. Škola dále
zajišťuje celoživotní vzdělávání dospělých.
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47. Šlehofer Stanislav Ing., Lipová 481, 339 01 Klatovy, OSVČ, poradce a projektový manažer
48. Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Chanovice 113, 341 01 Horažďovice, je zaměřena
především na kopanou. Kromě sportovních aktivit provozuje také ubytovnu na stadionu.
49. Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Mochtín, 339 01 Klatovy, funguje od roku 1911. Nový
impuls byl učiněn v roce 1971 založením fotbalového oddílu. Dnes patří TJ k nejaktivnějším
v regionu i dalších druzích sportu.
50. Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy, společnost se podílí na významných vzdělávacích
aktivitách v regionu. Organizačně zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU).
51. Veterinární centrum s.r.o., Hajkova 109, 342 01 Sušice. Objekt kliniky se kompletně
zrekonstruoval do nynější podoby v letech 1998-2002 a stále prochází změnami a modernizací,
které jsou v současné době nutné k zajištění co nejkvalitnější péče o domácí zvířata.
Společnost provozuje i specializované prodejny krmiv a chovatelských potřeb se psím salonem
v Sušici a Klatovech.
52. Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, o.s., Hostašova 1, 339 01 Klatovy, je muzejní spolek
založený několika aktivními regionálními vlastivědnými pracovníky v dubnu roku 1996 na
pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech.
53. Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Velký Bor, 341 01 Horažďovice, je zaměřeno na
rostlinnou a živočišnou výrobu a hospodaří za neustálého zlepšování výrobních technologií.
54. Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví, Hartmanice č. 75, 341 81 Hartmanice
55. Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
56. Zájmové sdružení právnických osob Běleč, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
57. Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice
58. Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec, vyvíjí kromě
zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky.

3.2. Organizační struktura

Valná hromada

Výběrová
komise

Výkonná rada

Dozorčí rada
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4. Udržitelnost projektů z PRV a projektů Spolupráce MAS Pošumaví
z minulého období 2007 – 2013 do konce roku 2018
4.1. Kontrola uskutečněných projektů ve spolupráci s SZIF
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 byla administrace
projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007 byl zpracován
Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství
a Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. byla vybrána jako jedna místních akčních skupin pro
administraci projektů v území své působnosti. V rámci strategického plánu bylo vytvořeno a následně
Státním zemědělským a intervenčním fondem schváleno 6 fichí, na základě jejich znění vypisuje místní
akční skupina výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování jednotlivých projektů.
Jednotlivé fiche byly zaměřeny na:
•

Fiche č. 1: Diverzifikaci zemědělství
o

•

Fiche č. 2: Podporu drobného podnikání na venkově
o

•

Občanské vybavení a služby

Fiche č. 5: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
o

•

Podpora cestovního ruchu

Fiche č. 4: Zlepšení kvality života na venkově
o

•

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Fiche č. 3: Venkovský cestovní ruch
o

•

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Fiche č. 6: Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel
o

Vzdělávání a informace

V letech 2016, 2017 a 2018 probíhaly kontroly udržitelnosti jednotlivých projektů ve spolupráci s RO
SZIF České Budějovice.
Informace o většině dokončených projektů jsou k dispozici na www.masposumavi.cz (Rubrika Strategie
SPL 2007 - 2013). Zároveň v roce 2018 probíhaly kontroly SZIF a MAS projektů dokončených v minulém
období, u kterých ještě běží doba udržitelnosti projektu.
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4.2. Přehled získaných dotací za 1.-11. výzvu dle jednotlivých fichí (bez
vyřazených projektů)
11.
1. Výzva

2. Výzva

3. Výzva

1Fiche

4. Výzva

5. Výzva

1 019 200

2Fiche

282 240

3Fiche

1 008 000

4Fiche

6 468 058

6 290 391

5Fiche

1 028 628

6Fiche

759 100

Celkem 9 263 786

432 500
1 118 897

999 754

5 400 098

2 709 088

2 808 958

2 265 702

1 310 173

706 350

995 200

9 805 699

4 513 382

4 795 622

10 799 097

6. Výzva

7. Výzva

8. Výzva

250 000

1 247 000

997 500

2 150 000

9. Výzva

439 500

4 864 861

912 268

5 286 419
37 341 711

1 000 000

3 045 244

3 797 213

1 928 925

918 642

2 270 670

1 188 253

732 610

1 349 548

679 365

2 063 217

4 777 323

8 080 873

Celkem

563 121

247 500

5 480 997

Výzva

2 516 200

405 400
5 451 515

10. Výzva

840 561

293 200
2 037 507

6 102 476

14 267 015
3 159 250

840 561

67 435 456

4.3. Karty ukončených projektů
Karty projektů umístěné na internetových stránkách Místní akční skupiny Pošumaví z.s. slouží nejen
pro transparentní evidenci realizovaných projektů, ale i pro inspiraci dalším zájemcům nebo žadatelům
o příspěvek z PRV. Je možné je chápat i jako podporu inovací, protože za inovaci lze počítat i převzetí
pozitivních zkušeností nebo nápadů jiných žadatelů.
Karty jsou k dispozici na adrese:
http://www.masposumavi.cz/strategie-spl-2007-2013/zaverecne-karty-projektu/
Zároveň je možné si jednotlivé zakončené projekty zobrazit v interaktivní mapě v pravém sloupci na
stránkách www.masposumavi.cz.

5. Výzvy a aktivity v rámci CLLD v roce 2018
5.1. Historie realizace strategie CLLD a standardizace MAS

Po úspěšné standardizaci MAS Pošumaví v roce 2015 se stalo hlavní prioritou pro rok 2016 úspěšné
dokončené schvalovacího procesu strategie CLLD.
Strategie byla předložena do schvalovacího procesu na ministerstvu pro místní rozvoj v lednu 2016,
kdy byla dokončena jak její analytická, tak i syntetická 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
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na strategii ze strany ministerstev a zveřejňované metodiky a metodické postupy v průběhu roku 2015
ke schváleným jednotlivým operačním programům neumožňovaly převzít bez dalších korektur již dříve
zpracované části naší strategie pro čerpání finančních prostředků z těchto programů.
Strategie byla schválena 11. 11. 2016 jako sedmnáctá MAS v České republice ze 180 evidovaných a do
konce roku 2016. MAS Pošumaví obdržela akceptační dopisy ke všem třem programům, kterým byla
strategie směrována. Zájemci o podporu 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.
Veškeré informace týkající se strategie CLLD a jejího naplňování jsou průběžně zveřejňovány na
oficiálních stránkách místní akční skupiny www.masposumaví.cz. Zároveň jsou všichni členové MAS
Pošumaví a všechny obce, které vydaly souhlas k působení MAS Pošumaví na svém území, pravidelně
informováni o aktuálním dění v MAS prostřednictvím emailových depeší.
Ke všem výzvám byly zodpovědnými manažery pořádány informační semináře pro potenciální
žadatele, a to jak v sídle MAS v Klatovech, tak i po území její působnosti. Zároveň mají žadatelé možnost
po předchozí dohodě konzultovat individuálně svoje záměry s jednotlivými manažery po celý rok tak,
aby mohli v případě vyhlášení výzvy podat patřičný projekt. Veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na
oficiálních stránkách MAS Pošumaví z.s. www.masposumavi.cz.
V roce 2018 byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů u všech tří programů administrovaných Místní
akční skupinou Pošumaví z.s.
Celkem bylo z alokace přidělené MAS Pošumaví na rok zazávazkováno 57 985 431 Kč, z toho v PRV
26 928 908 Kč, IROP 25 196 715 Kč a OP Zaměstnanost 5 859 808 Kč.

5.2. Program rozvoje venkova
Dne 28. února 2018 byla vyhlášena 2. výzva (č. 15/000/00000/232/000110/V002) k předkládání
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
Opět, jako v první výzvě, bylo vyhlášeno všech 9 Fichí, tedy oblastí, které jsou v rámci výzvy
podpořeny. Celková výše dotace pro 2. výzvu byla 25 199 220 Kč.
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Vyhlašované Fiche a alokace:
Fiche č.1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny,
podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů
Alokace 7 326 650,- Kč
Fiche č. 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu
Alokace 1 830 030,- Kč
Fiche č. 3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů
Alokace 1 530 030,- Kč
Fiche č. 4 – Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou
drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově
Alokace 1 404 030,- Kč
Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání
v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví
Alokace 339 020,- Kč
Fiche č. 6 – Podpora původního krajinného rázu obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a
výstavby
Alokace 4 520 160,- Kč
Fiche č. 7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel
Pošumaví
Alokace 1 582 050,- Kč
Fiche č. 8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby
souvisejících objektů a technického vybavení
Alokace 6 328 230,- Kč
Fiche č. 9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích
Alokace 339 020,- Kč
Příjem žádostí o dotaci pak probíhal ve dnech od 12. března 2018 do 3. dubna 2018.
Celkem bylo přijato 82 žádostí, což je největší počet přijatých žádostí o dotaci v rámci PRV mezi
místními akčními skupinami v České republice. Od 4. dubna probíhala v kanceláři MAS administrativní
kontrola přijatých žádostí. V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti jich bylo 8 vyřazeno.
Celé jaro pak v kanceláři MAS probíhal administrativně a časově náročný proces, jehož výsledkem byl
výběr 31 projektů doporučených k podpoře, hodnocených Výběrovou komisí a schválených Výkonnou
radou. Bylo schváleno také přerozdělení nedočerpané alokace do Fiche č. 1 a č. 6, z důvodu nejvyššího
převisu, dle součtu požadované dotace v těchto Fichích a podpora hraničních projektů ve Fichích č. 3,
č. 4 a č. 6 z alokace dalších let. Vybrané projekty, včetně příloh, byly opatřeny na MAS elektronickým
podpisem a zaslány žadatelům k zaregistrování přes Portál Farmáře na RO SZIF České Budějovice. na
www.masposumavi.cz
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Seminář pro potenciální žadatele v Klatovech

Seminář pro potenciální žadatele ve Strašíně a ve Kdyni

Výběrová komise 10.5.2018 při rozlosování projektů k věcnému hodnocení
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Výběrová komise 6.6.2018 při sestavení pořadí projektů dle bodového hodnocení
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Seznam podpořených projektů z 2. výzvy MAS Pošumaví v PRV
Číslo
Fiche

Název Fiche

1

Modernizace výrobních
faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování
ochrany krajiny,
podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti
zemědělských
podnikatelů

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Dotace (Kč)

Pracovní
místo

Jana Prokopová

Nákup stroje pro rostlinnou výrobu:
rozmetadlo

Čímice
(Prácheňsko)

170

581 000

1,0

Eva Nová

Rekonstrukce stavby a nákup strojů na
sklizeň pícnin

Zbynice (Hrádek,
Střední Pošumaví)

170

654 500

1,0

Radek Touš

Modernizace živočišné výroby – stroje
pro sklizeň pícnin

Třebíšov (Předslav,
Měčínsko)

170

700 000

1,0

Stephanie
Šosvaldová

Nákup návěsu

Ústaleč (Nalžovské
Hory, Prácheňsko)

160

682 500

1,0

1

Václav Kovářík

Nákup traktoru

Velenovy
(Nalžovské Hory,
Prácheňsko)

150

700 000

1,0

1

Jakub Vejskal

Nákup traktoru

Tvrdoslav
(Velhartice, Střední
Pošumaví)

150

1 199 400

1,0

1

Zdeněk Hynčík

Rekonstrukce skladu, podmítač a plato

Nová Ves (Kdyňsko)

150

330 000

ne

1

Farma Těchonice,
s.r.o.

Modernizace skladu krmiv

Těchonice
(Nalžovské Hory,
Prácheňsko)

150

1 393 000

ne

1

1

1
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Číslo
Fiche

Název Fiche

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Dotace (Kč)

Pracovní
místo

1

Agrosan s.r.o.

Dostavba seníku

Makov (Předslav,
Měčínsko)

140

700 000

1,0

1

Jaroslav Janda

Nákup zemědělské techniky –
rozmetadlo hnoje, výsadba zeleně

Žihobce
(Prácheňsko)

140

600 000

0,5

1

Věra Populová

Modernizace farmy – nákup strojů,
technologie a rekonstrukce skladu

Petrovičky (Měčín,
Měčínsko)

140

156 000

ne

1

Pavel Vrba

Rekonstrukce stodoly, nákup
příslušenství k čelnímu nakladači,
mobilních přístřešků

Úlíkov (Němčice,
Běleč)

140

304 800

ne

1

Linda Hynčíková
Birnerová

Rekonstrukce stáje, cisterna a mobilní
technologie pro skot

Vítovky (Kdyně,
Kdyňsko)

140

381 150

ne

1

Miloslav Polák

Modernizace zemědělské farmy –
rekonstrukce stavby, pořízení návěsu a
pluhu

Hájek u Všerub
(Všeruby, Kdyňsko)

140

1 400 000

ne

1

Pavel Krois

Modernizace vybavení – čelní a
příkopová sekačka

Vícenice (Klatovy)

130

420 000

1,0

1

Panství Palvínov

Nákup traktoru

Štěpanice
(Hartmanice,
Střední Pošumaví)

130

1 250 000

1,0
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Číslo
Fiche

Název Fiche

2

Zpracování zemědělské
produkce a její
uplatnění na trhu

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Dotace (Kč)

Pracovní
místo

Václav Dub

Nákup automatu na mražené výrobky

Boubín
(Horažďovice,
Prácheňsko)

70

150 000

ne

2

Měcholupská
zemědělská, a.s.

Modernizace potravinářského provozu

Předslav
(Měčínsko)

60

495 000

ne

2

Jiří Zelený

Modernizace provozu zpracování masa

Drouhavec
(Velhartice, Střední
Pošumaví)

40

250 000

ne

Obec Žihobce

Zpracování zbytků po těžbě dřeva

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

50

400 000

0,5

Václav Touš

Pořízení vyvážečky, štípače a
rekonstrukce střechy Václav Touš

Třebíšov (Předslav),
Všepadly
(Měčínsko)

50

834 900

ne

Karel Maršálek

Zemní práce - rypadlo

Těšnice (Švihov,
Běleč)

70

540 000

ne

3

Podpora lesního
hospodaření a šetrných
technologií včetně
zpracování lesnických
produktů

3

4

Diverzifik. nezeměděl.
činností pro posilování
venkovské ekonomiky
podporou drobného
podnikání, venkovské
turistiky a služeb na
venkově
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Číslo
Fiche

Název fiche

4

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Dotace (Kč)

Pracovní
místo

Agrosan s.r.o.

Areál pro chov jelenů v rámci venkovské
rekreační turistiky

Makov

100

1 035 000

2

Obec Bolešiny

Rekonstrukce polní cesty UK1-3
Bolešiny - Myslovice

Bolešiny (Plánicko)

60

2 115 000

ne

6

Obec Vrhaveč

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

Vrhaveč (Střední
Pošumaví)

50

3 727 044

ne

6

Josef Krůs

Rekonstrukce polní cesty K Zátočině

Domažličky
(Bolešiny, Plánicko)

40

1 008 000

ne

6

Podpořit původní
krajinný ráz obnovou
polních cest na základě
jejich rekonstrukce a
výstavby

7

Podporou neproduktivní Lamberská stezka,
funkce lesa zvýšit jeho
spolek
využití pro volnočasové
aktivity obyvatel
Pošumaví

Vycházka hajného Nasse Soběšickým
hájem

Soběšice
(Prácheňsko)

50

286 913

ne

8

Podpora rekonstrukce a
výstavby lesnic. Infrastr.
vč. obnovy nebo výstav.
souvisejících objektů a
technického vybavení

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

Chloumek u
Kasejovic,
Kladrubce
(Kasejovice)

80

1 794 501

ne

Město Kasejovice
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Číslo
Fiche

Název Fiche

8

Název / jméno
žadatele

Město Klatovy

Název projektu

Rekonstrukce lesní cesty – Hůrka,
Klatovy

Místo realizace
projektu

Klatovy

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Dotace (Kč)

Pracovní
místo

60

1 015 200

ne

Počet bodů
daný
hodnotiteli

Požadovan
á dotace na
jednotlivé
projekty
(Kč)

Pracovní
místo

Seznam nevybraných projektů z 2. výzvy MAS Pošumaví v PRV
Číslo
Fiche

Název Fiche

1

Modernizace výrobních
faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování
ochrany krajiny,
podpory inovací a
zvyšování konkurenční
schopnosti
zemědělských
podnikatelů

1

1
1

1

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Křepel Zdeněk

Rekonstrukce silážního žlabu

Trnčí

130

1

Králová Anežka

Farma V Lískách, nákup traktoru –
modernizace strojového parku

Osobovy

130

ne

Polák Aleš

Pořízení traktoru

Chodská Lhota

130

ne

Pošumavské
zemědělství a.s.

Rekonstrukce seníku

Pocinovice

120

1

Hofmannová
Štěpánka

Nákup mobilního hrazení

Biřkov

120

ne
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1

Wachtl Jan

Nákup jednoosé káry, váhy pro skot
s klecí, 2x před. tříbod. závěsu a
smykobran

Dolany

120

ne

1

Maršálek Karel

Stroje a zařízení pro výrobu a skladování
vlastní produkce

Těšnice

120

ne

1

Zelený Stanislav

Modernizace výrobních faktorů Zelený –
secí stroj

Tedražice

120

ne

1

Kubalová Marcela

Pořízení senážního vozu

Podmokly

120

ne

1

BIOAGRO Blatná,
s.r.o.

Nákup zemědělské techniky „Shrnovač
píce“

Boubín

110

ne

1

Opatrný Martin

Nákup strojů pro pěstování zeleniny –
pluh, rotavátor, plečka, sečka, vyorávač
brambor a další

Újezd u Plánice

110

ne

1

Formanová Jana

Nákup shrnovače a naháněcí sestavy

Kocourov

110

ne

1

Braun Petr

Radličkový kypřič pro hluboké
zpracování půdy

Hradiště, Nezdřev

110

ne

1

Bílý David

Modernizace vybavení – traktorový
návěs

Budětice

110

ne

1

AgroKol s.r.o.

Modernizace živočišné výroby, nákup
strojů

Únějovice,
Chudenice

110

ne

1

AGROJET s.r.o.

Nákup zemědělské techniky - traktoru

Mezihoří

110

ne
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1

Hefler Jan

Modernizace vybavení – kolový traktor

Tržek

110

ne

1

Kubal Radek

Nákup lisu a čelního nakladače

Ostružno – Nezdice
na Šumavě

110

ne

1

Hofmann Petr

Modernizace zemědělského podniku traktor

Mezihoří

110

ne

1

Veselý Milan

Nákup zemědělské techniky – cisterna
na vodu

Suchá

100

ne

1

Poléfková Michaela

Zemědělská technika (traktor včetně
obracečky, sekačky a valníku)

Kamýk

100

ne

1

Mazúch Marek

Stroj na sklizeň pícnin

Babín

100

ne

1

Horková Marie

Modernizace zemědělské techniky –
nákup traktoru

Slivonice

100

ne

1

Wachtl Pavel

Nákup traktoru

Řakom

100

ne

1

Dub Václav

Rekonstrukce stáje

Boubín

100

ne

1

Pech Gustav

Zpevněné plochy, automatická váha,
fixační klec a mobilní hrazení

Chodská Lhota

100

ne

1

Tomášek Zdeněk

Ohrady pro manipulaci a práci se
skotem, obracečka pro výrobu senáže

Podolí

90

ne

1

Hofmann Petr

Modernizace zemědělského podniku –
shrnovač píce

Mezihoří

90

ne
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1

Braun Petr

Modernizace rostlinné a živočišné
výroby – traktor do 150 HP

Hradiště

90

ne

1

Ticháček Josef

Nákup traktoru

Mezihoří

90

ne

1

Výrobně-obchodní
družstvo VELKÝ BOR

Modernizace farmy s ohledem na
šetrnost vůči životnímu prostředí –
nákup traktoru

Velký Bor

80

ne

Zelený Jiří

Modernizace dřevozpracujícího provozu
– sklápěcí přívěs

Drouhavec

40

ne

3

Mačl Jan

Pořízení štípače a pily

Mačice

40

ne

3

Obec Chanovice

Malotraktor do lesa

Chanovice

40

ne

3

Chalupská Jana

Nákup strojů do lesa – navijáku a
štěpkovače

Trsice

30

ne

3

Vrba Pavel

Nákup čelního nakladače

Úlíkov, Úboč

30

ne

3

Hrouda František

Pořízení lesní techniky – vyvážecího
vleku s jeřábem

Plánice, Letovy

30

ne

3

Kovářík Václav

Nákup štípacího stroje

Velenovy,
Těchonice, Žďár u
Nalžovských Hor

30

ne

3

Podpora lesního
hospodaření a šetrných
technologií včetně
zpracování lesnických
produktů
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3

Zelený Stanislav

Podpora lesního hospodaření –
přepravní technika

Hrádek

30

ne

3

Kasl Jan

Pořízení vyvážečky

Kocourov, Mlýnské
Struhadlo

30

ne

3

Husník Miroslav

Pořízení Nakladače

Hradiště, Chodská
Lhota

20

ne

3

Kovařík Matěj

Pořízení čelního nakladače

Žihobce, Čímice u
Sušice

20

ne

Jakoubek Karel

Diverzifikace činnosti - minirýpadlo

Pocinovice

60

ne

4

Diverzifikace
nezemědělských
činností pro posilování
venkovské ekonomiky
podporou drobného
podnikání, venkovské
turistiky a služeb na
venkově
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Seznam vyřazených žádostí v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti z 2. výzvy MAS Pošumaví v PRV
Číslo
Fiche

Název Fiche

Název / jméno žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

1

Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro
zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování
konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů

Zelený Jiří

Modernizace zemědělského
podniku

Drouhavec

1

Martínková Jitka

Modernizace vybavení

Dolní Lhota

1

Mazúch Marek

Lis na kulaté balíky

Babín

Chroust Miloš

Zpracování dřevní hmoty

Suchá

Reitmajer Dušan

Pořízení lesnické techniky

Petrovice nad Úhlavou

Touš Václav

Produkce tvarovaných biopaliv

Rohozno

Honová Tibora

Strašínské nudle

Strašín

Spolek pro rozvoj
zemědělského podnikání jihozápad

Vzdělávání zemědělských
podnikatelů jako podpora
konkurenceschopnosti

Sušice, Drouhavec,
Horní Staňkov,
Petrovice u Sušice,
Vlastějov

3

Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně
zpracování lesnických produktů

3
4

Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské
ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky
a služeb na venkově

4
5

Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro
konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách
pro zemědělství na území MAS Pošumaví
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V roce 2018 byla celková alokace finančních prostředků 2. Výzvy určených v rámci PRV na projekty ve všech Fichích 25 199 220 Kč. Z toho a z alokace dalších
let bylo zazávazkováno s žadateli 26 928 908 Kč.
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5.3. Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program (IROP) je v rozpočtovém období 2014-2020 druhým
největším operačním programem. Část prostředků vyčleněná na integrované projekty MAS Pošumaví
je prioritně určena k podpoře investičních projektů obcí, škol, vlastníků národních kulturních památek,
poskytovatelů sociálních služeb nebo sociálních podniků. Prostřednictvím MAS Pošumaví je z něho
možné do regionu rozdělit více než 105 mil. Kč. Vyplácení finančních prostředků bude ukončeno 31.
prosincem 2023, MAS proto vypisuje výzvy tak, aby do tohoto data stihli příjemci své projekty
zrealizovat i vyúčtovat.
V průběhu roku 2018 bylo vyhlášeno 8 výzev, ze kterých bylo schváleno celkem 16 projektů. Celková
výše schválených dotací činila 25 196 715,- Kč. Ke každé výzvě byl uspořádán seminář pro žadatele a
příjemce. Poslední výzva určená pro ZŠ a MŠ (výzva č.13) je otevřená do roku 2019.

Zasedání výběrové komise k IROP
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V průběhu roku byly vyhlášeny výzvy v následujících opatřeních:
Výzva
číslo

Název výzvy

Žadatel

Název projektu

Místo realizace

Výše dotace
v Kč

Dotace
v%

950 000

95

6

Technika pro JSDHO

Obec Strašín

Technika pro IZS - DA pro JSDHO
Strašín

Strašín (Prácheňsko)

7

Bezpečnost osob v
dopravě

Obec Hrádek

Hrádek u Sušice – chodníky podél
II/187

Hrádek u Sušice (Střední
Pošumaví)

2 274 752

95

Město Plánice

II/186 průtah Plánice - chodníky

Plánice (Plánicko)

7 885 000

95

Město Klatovy

Tupadly – chodník u silnice
III/18515

Tupadly (Klatovy)

3 241 840

95

Město Kasejovice

Automobil pro pečovatelskou
službu

Kasejovice (Prácheňsko)

382 850

95

Město Kdyně

Automobil pro sociální služby

Kdyně (Kdyňsko)

692 550

95

Městský ústav
sociálních služeb
Klatovy

Podpora mobilního týmu
Pečovatelské služby

Klatovy

1 064 950

95

Sociální služby
města Sušice

Sušice – mobilita sociálních služeb

Sušice

451 164

95

FOKUS – Písek,
z.s.

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

Sušicko

295 450

95

8

Mobilita sociálních
služeb

30

9

Sociální služby

10

Sociální podnikání

Práce v ruce,
s.r.o.

Práce v ruce v regionu

Obce pod DSO
Horažďovicko

11

Technika pro JSDHO

Město Sušice

Technika pro JSDHO Sušice

Městys
Chudenice

12

Kulturní památky

Výzva bude hodnocena během
měsíce ledna 2019
1 645 227

95

Sušice

559 550

95

Technika pro JSDHO Chudenice

Chudenice (Běleč)

665 000

95

Město Klatovy

Technika pro IZS – pořízení terénní
čtyřkolky pro JSDHO Luby

Luby (Klatovy)

639 350

95

Městys Všeruby

Technika pro JSDHO Všeruby –
terénní čtyřkolka

Všeruby (Kdyňsko)

629 850

95

Město Rabí

Technika pro IZS – terénní
čtyřkolka pro JSDHO Rabí

Rabí (Střední Pošumaví)

537 700

95

Národní
památkový ústav

NKP zámek Červené Poříčí

Červené Poříčí (Běleč)

3 281 482

95
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5.4. Operační program zaměstnanost
Na začátku roku 2018 byla v Operačním programu Zaměstnanost vyhlášena již 3. výzva určená k
podpoře nových sociálních služeb v regionu formou neinvestiční dotace, především na mzdové a
provozní výdaje. Cílem výzvy bylo rozšíření potřebných služeb sociálních poraden, zejména při řešení
tíživých situací, dále pak podpora přirozené inkluze rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením,
handicapem nebo ekonomicky oslabené. Podpora je určena k vytvoření mobilního terénního týmu
pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území MAS Pošumaví.
Ve výzvě bylo alokováno 9 270 000 Kč, přičemž výše podpory se pohybovala od 95 do 100 %
celkových uznatelných výdajů dle právní formy žadatele.
Žádosti mohly být podávány v období od 12.2.2018 do 6.4.2018.

MAS Pošumaví vybrala k realizaci celkem 3 projekty:
Žadatel
Ledovec, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Město Kdyně

Název projektu
Celkové způsobilé výdaje v Kč
Rozvoj komunitních služeb pro
1 999 100
lidi s duševním onemocněním
Terénní program a poradenství
1 995 458
na území MAS Pošumaví
Pro všechny
1 865 250

Školení pro potenciální žadatele z OP Zaměstnanost

Zasedání výběrové komise k operačnímu programu Zaměstnanost
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5.5. Projekt 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 Pošumaví zúčastnit
prvního z workshopů, které jsou naplánovány v rámci zmiňovaného projektu. Přednášející ze všech
třech partnerských místních akčních skupin, kterými jsou naše Místní 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 jsou na
stránkách www.masposumavi.cz nebo na facebookovém profilu MAS Pošumaví.

První workshop k projektu spolupráce dne 1.11.2018 v Klatovech
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6. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
6.1. Průběh projektů a společné aktivity pro všechny tři projekty

6.1.1. Historie projektů

V roce 2015 byla Místní akční skupina Pošumaví z.s. pověřena ORP Klatovy, ORP Sušice a ORP
Horažďovice podáním žádosti na zpracování místních akčních plánů na ministerstvo školství. 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 školami, mezi školami
a ostatními organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a mládeží a jednak je jejich zpracování
podmínkou pro případné čerpání finančních prostředků školami z IROP nebo z rozvojových programů
MŠMT. 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 ustaveny řídicí výbory,
které schvalovaly jednotlivé výstupy projektu a hodnotily jeho průběh.
Koordinátoři a metodička projektu na území jednotlivých ORP pravidelně navštěvovali všechny
mateřské a základní školy, které souhlasily se zapojením do projektu. Rovněž probíhala ve všech třech
ORP jednání, kterých měla možnost se zúčastnit široká veřejnost, rodiče dětí, pedagogové, zástupci
zřizovatelů škol, neziskové organizace zabývající se vzděláváním a i další zájemci o tuto problematiku.
Projekty končily v červnu až červenci 2018 a jejich výstupem byly Akční plány rozvoje vzdělávání na
území jednotlivých ORP, které měly svojí analytickou, strategickou a implementační část. Všechny
výstupové

dokumenty

jsou

uveřejněny

na

webové

záložce

MAS

Pošumaví

http://www.masposumavi.cz/map-a-animace-skol-a-sk-zarizeni/ pod oddíly jednotlivých ORP tzn.:
MAP v ORP Klatovy; MAP v ORP Horažďovice; MAP v ORP Sušice.
Strategické části těchto MAP, které tvoří Strategický rámec MAP a seznam investičních priorit území,
jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v oddíle REGIONÁLNÍ ROZVOJ/Územní
dimenze - https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP
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MAS Pošumaví z.s. mělo své zastoupení i v řídících výborech zbylých dvou ORP na území své
působnosti. Za přenos informací z ORP Domažlice byl zodpovědný člen výkonné rady Ing. Vladislav
Vilímec a z ORP Nepomuk manažerka Ing. Radana Šašková.

6.1.2. Diskuse o možnostech výzvy MAP II

V lednu 2018 proběhlo informační setkání s relevantními partnery ve vzdělávání na území ORP
Klatovy, Sušice, Horažďovice, kde byl řešen aktuální stav projektů Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání a možnost podání návazných projektů v rámci výzvy MAP II. Setkání se zúčastnilo přes 50
ředitelů, starostů či zástupců neziskových organizací a ORP včetně možných nositelů navazujícího
projektu (sousedních MAS, mikroregionů). Jednalo se zde o podmínkách podání žádostí a
možnostech využít tohoto navazujícího projektu k financování některých společných aktivit
dohodnutých v rámci projektu. Náš soused, MAS Ekoregion Úhlava projevil vážný zájem převzít
štafetu projektové práce v ORP Klatovy, kde má většinu svých škol. Školy v ORP Klatovy váhaly se
zapojením do projektu MAP II, proto následovala celá řada společných jednání, začátkem března
bylo svoláno Mimořádné zasedání řídícího výboru MAP v Klatovech, který situaci posoudil a doporučil
se školami dále jednat, abychom získali alespoň nezbytných 70 % škol pro projekt MAP II v dalším
období.
Březen i duben byl věnován jednáním se školami, hledáním vhodných aktivit spolupráce. Školy
nakonec dospěly k názoru, že pokračovat v projektu pro ně bude přínosné. Jednalo se o 24 škol nebo
ZUŠ, které projevily zájem pokračovat v aktivitách v rámci výzvy MAP II. Protože byla splněna hranice
70 % zapojených škol, byly dokumenty potřebné pro podání žádosti předány MAS Ekoregion Úhlava,
která podala v září žádost o navazující projekt MAP II.

Informační setkání s relevantními partnery ve vzdělávání na území ORP Klatovy, Sušice, Horažďovice
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Školy na území ORP Horažďovice a ORP Sušice se zapojením do navazujícího projektu neváhaly. Do
navazujícího projektu se zapojily všechny školy z obou území. Pro splnění podmínek výzvy bylo
dohodnuto spojení obou území pro účely projektu MAP II. Žádost byla podána v květnu a projekt
začal být realizován od listopadu 2018.
Byl nově zvolený Řídící výbor MAP (složený ze zástupců obou ORP) a plánovala se první setkání
k založení povinných pracovních komisí (PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj
potenciálu každého žáka; PS pro rovné příležitosti a PS pro financování).

6.1.3. Půjčovna pomůcek pro školy

Projekt MAP II pomáhá školám v mnoha směrech. Nově byl zahájen 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.
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Částečný výběr z pomůcek pro školy

6.1.4. Omalovánky pro malé Pošumavánky

Do školek, škol a dalších spolupracujících organizací byly distribuovány Pošumavské omalovánky.
Sešitek s kresbami paní Marie Spasové byl vydán 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.
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6.1.5. Pošumavský katalog školních výletů a exkurzí

Cílem projektu je pomoci školám a školkám při organizaci výletů a exkurzí. Katalog je v elektronické
podobě a obsahuje zajímavé cíle, 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 návštěvních míst. Školy jsou tak zvány například do přírodní
zahrady, vodní elektrárny, středověkého mlýna, do návštěvnických center NP Šumava, sklárny či do
jezdecké stáje. Katalog, který může využít i široká veřejnost, je k dispozici na stránkách
www.masposumavi.cz.
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Ukázka karty jednoho návštěvního cíle z katalogu

6.1.6. Animace škol – tzv. zjednodušené projekty (šablony)

Školy a školská zařízení z území MAS Pošumaví (ZŠ a MŠ, družiny, kluby, SVČ- střediska volného času a
ZUŠ příp. SŠ) mají možnost využít tzv. animačních služeb MAS Pošumaví. Jedná se o poskytování
bezplatných pomocných poradenských služeb při podávání a administraci tzv. zjednodušených
projektů neboli „šablon“.
V průběhu roku 2018 byly realizovány projekty škol v rámci výzvy nazvané Šablony I (výzva byla
vyhlášena v roce 2016 a nejzazší ukončení projektu je v červnu 2019). Počty zapojených škol z území
MAS Pošumaví do zjednodušených projektů Šablony I jsou uvedeny v následující tabulce:
Území ORP

Počet škol na území

Počet škol s podanou

Procento zapojení

MAS Pošumaví

žádostí do výzvy č. 22

škol na území MAS

Šablony I

Pošumaví v ORP

KLATOVY

19

6

32

SUŠICE

15

6

40

HORAŽĎOVICE

10

4

40

DOMAŽLICE

15

2

13

NEPOMUK

2

1

50

Od 28. 2. 2018 bylo možno podávat žádosti do výzvy Šablony II. Projekty jsou dvouleté a musí být
ukončeny do srpna 2021.

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 škole nebo pedagogů z různých škol / školských zařízení
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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, dále je
podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizace projektových dnů na
školách 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 je do 28. června 2019 do 14:00 hod. Školy, které jsou zapojeny do výzvy
Šablony I mohou začít projekt týkající se Šablon II až po dokončení předchozího projektu (mohou
plynule navázat).
Ke konci roku 2018 podalo žádost nebo již realizovalo Šablony II takovéto množství škol:
ORP Klatovy
ORP Horažďovice
ORP Sušice

6 škol – 1 ZUŠ, 3 MŠ a 2 ZŠ
2 školy
1 škola

Podrobnosti k výzvě Šablony II najdete na: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablonyii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

MAS Pošumaví poskytla telefonické nebo osobní konzultace k podávání žádostí o dotaci nebo
k monitorovacím zprávám k oběma výzvám 16-ti školám (všem školám, které o to požádaly).
Dále na některých pracovních skupinách a setkáních ředitelů opakovaně MAS Pošumaví informovala
o zaměření a možnostech těchto výzev.

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
Žádost o podporu je možné podávat do 29. 11. 2019.

6.2. Místní akční plány podle ORP
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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 se nyní naplňují v
navazujícím projektu MAP II.
Nový projekt (stejně jako původní) je financován z prostředků EU a MŠMT. Projekt je řízen Řídicím
výborem, je stanoven na tři roky a realizován na spojeném území Sušicka a Horažďovicka.
Projekt MAP II je zaměřen na aktivity, které podpoří rozvoj vzdělávání dětí v mateřských a základních
školách, ale spolupracuje též s mimoškolními vzdělávacími a volnočasovými organizacemi a s orgány
státní správy.

6.2.1. Místní akční plán v ORP Horažďovice a ORP Sušice

Do července 2018 probíhaly v těchto územích aktivity organizované za účelem sestavení MAP.
Doprovodnými akcemi pak byly vzdělávací semináře pro pedagogy nebo exkurze pro děti a žáky. Zde
uvádíme nejdůležitější z akcí:
4. ledna 2018
Pracovní schůzka v Horažďovicích k MAP II v Městské knihovně v
Horažďovicích a v Městském muzeu v Horažďovicích - cílem jednání bylo stanovit možnosti
spolupráce ve vzdělávání, které budou zapracovány do připravovaného projektu MAP II.
15. února 2018
Seminář GDPR pro školy
26. února 2018
Jednání Rady města Horažďovice týkající se odsouhlasení, že nositelem
projektu MAP II bude MAS Pošumaví a že bude tento projekt probíhat na
sloučeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice
19. února 2018
Setkání vedení škol s úředníky Plzeňského kraje
7. března 2018
Jednání na OÚ Chanovice (zjišťování vývoje dokumentu Strategie území SO
ORP HD v oblasti předškolní a školní výchovy)
9. března 2018
Zaslání projektových záměrů v SC 2.4 IROP na RSK
9. března 2018
Podpis Memoranda o spolupráci Oblastní charity Sušice a MAS Pošumaví
4. dubna 2018
Seminář Šablony II a možnosti jejich využití, provázanost s projekty MAP pro
školy v ORP
11. dubna 2018
Setkání Pracovní skupiny kariérového poradenství v ZŠ Blatenská Horažďovice
25. dubna 2018
4. zasedání Řídícího výboru MAP ORP Horažďovice – schvalování MAP
26. dubna 2018
Mateřské školy v Techmánii - akce se zúčastnily předškolní děti z MŠ v
Hradešicích a z MŠ Na Paloučku v Horažďovicích
26.-27. dubna 2018
Seminář v Sušici pro učitele a vychovatele Strategické přístupy – techniky
práce s problémovými jedinci a skupinami
2. května 2018
Seminář s Michaelou Kaslovou (matematická pre/gramotnost) v Sušici
15. května 2018
Zasedání Řídícího výboru MAP Sušice – schvalování MAP
15. května 2018
Podána žádost do projektu MAP II
15. – 16. května 2018 Setkání vedení ZŠ a MŠ – dvoudenní seminář Komunikace s rodiči
23. května 2018
Seminář „Otevřená hodina vedená Hejného metodou“
5. června 2018
Seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou - Sušice
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16. června 2018
18. června 2018
25. – 26. června 2018
28. června 2018
2. – 3. července 2018

Informatorium pro členy školských rad - Klatovy
Exkurze MŠ do Techmánie
Exkurze žáků ZŠ do farmy Zelený v Drouhavči a do firmy Solodoor v Sušici
Exkurze pro děti MŠ – Dvůr Krutěnice
Regionální exkurze pro pedagogy s cílem ukázat pedagogům náměty na
kvalitní místně zakotvené učení

Projekty byly ukončeny vytvořením a schválením Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které se
staly jednak podkladem pro podání navazujícího projektu a samozřejmě
základním dokumentem pro oblast vzdělávání, jehož strategická část je
uveřejněna na webu uzemnidimenze.cz Ministerstva pro místní rozvoj.
Od 1. listopadu 2018 se Místními akčními plány rozvoje vzdělávání zabýval navazující projekt z výzvy
MAP II. Řídící výbor MAP v ORP Horažďovice a ORP Sušice byl ustanoven dne 27.11.2018 v tomto
složení:
Zástupce realizačního týmu projektu MAPII
Zástupce Plzeňského kraje a zástupce KAP
Zástupci zřizovatelů škol

Zástupci vedení škol MŠ, ZŠ i praktických

Zástupci org. neformálního a zájm. vzděl.

Zástupci učitelů
Zástupci ze školních družin a školních klubů
Zástupci ZUŠ
Zástupci rodičů
Zástupci obcí, které nezřizují školu
Zástupce MAS
Lokální konzultant (ASZ) a další odborníci
Zástupce ORP
Zástupce Centra podpory projektu SRP
Zástupci sociálních služeb pracujících
s dětmi a rodiči ohroženými sociálním
vyloučením a chudobou

Mgr. Jindřich Haišman (MAS Pošumaví, z. s.)
Mgr. Petr Duda (KÚPK + KAP)
Petr Klásek (starosta obce Chanovice)
Ing. Josef Kutil (starosta obce Hrádek)
Ing. Hana Kalná (místostarostka města Horažďovice)
Mgr. Miroslava Oudesová (MŠ Sušice, Tylova)
Mgr. Božena Kodýtková (Šafránkova ZŠ a MŠ, N. Hory)
Mgr. Jaroslava Šimková (ZŠ Horažďovice, Blatenská)
Mgr. Marcela Šmrhová (ZŠ Horažďovice,Komenského)
Bc. Jitka Černá (MŠ Na paloučku)
PaedDr. Richard Smola (ZŠ T.G.M. Sušice)
Mgr. Čestmír Kříž (SVČ)
Bc. Marie Hrečínová Prodanová (Obl. Charita Sušice)
Lenka Píšová (Oblastní charita Sušice)
Mgr. Gabriela Hermanová (ZŠ Žichovice)
Mgr. Milena Naglmüllerová (ZUŠ Sušice)
Miroslav Kraucher (Rabí)
Jan Helíšek (starosta obce Strašín)
Ing. Jaromír Kolář (MAS Pošumaví, z.s.)
Ing. Gabriela Šindlerová (MAS Ekoregion Úhlava)
Bc. Iveta Millerová (Agentura pro soc. začleňování)
Bohuslava Kodýdková (ORP Horažďovice)
Daniela Šedinová (ORP Sušice)
Zdeňka Luhanová, DiS (DD Kašperské Hory)
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Z jednání řídícího výboru MAP dne 27.11.2018 v Sušici

6.2.2. Místní akční plán v ORP Klatovy
Do června 2018 probíhaly v těchto územích aktivity organizované za účelem sestavení MAP. MAP byl
zpracován za širokého zapojení partnerů působících ve vzdělávání na území ORP. MAP přináší analýzu
území, identifikuje klíčové problémy a stanoví rozvojové priority s ohledem na konkrétní potřeby
území.
Doprovodnými akcemi pak byly vzdělávací semináře pro pedagogy nebo exkurze pro děti a žáky. Zde
uvádíme nejdůležitější z nich
15. února 2018
4. dubna 2018
11. a 13. dubna 2018
16. a 20. dubna 2018
16. června 2018
20. června 2018
22. června 2018
23. června 2018

Seminář GDPR pro školy v Klatovech
Seminář Šablony II a možnosti jejich využití
Setkání školních metodiků prevence
Den Země pro žáky základních škol, mateřských škol
Informatorium pro členy školských rad Klatovy
Seminář a workshop Hodnotové vzdělávání
Divadelní představení ZUŠ „Noc na Karlštejně“
Workshop s využitím minirobotů pro Dětskou vědeckou konferenci
s lektorkou Ing. Evou Fanfulovou
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Seminář ke GDPR pro školy v Klatovech
Členové Řídícího výboru MAP Klatovy k 6.3.2018
Zástupce realizátora projektu MAP
Zástupci zřizovatelů škol

Ing. M. Baštařová Janotová
Ing. M. Kříž - Město Klatovy, místostarosta
Ing. A. Kunešová - Město Klatovy, OŠKCR, zástupce ORP
Ing. F. Vlček –Obec Běšiny, starosta
Zástupci vedení MŠ, ZŠ a praktických škol
PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D. - ředitelka ZŠ Čapkova
Klatovy
C. Drahorád - ředitel ZŠ a MŠ Železná Ruda
Mgr. J. Suchá - ředitelka ZŠ a MŠ Švihov
Zástupci ZUŠ
Mgr. A. Buriánek - ZUŠ Klatovy
Zástupci rodičů
RNDr. S. Haviar, Ph.D.– Spolek Ratolest
D. Schneedörflerová – ZŠ Plánická Klatovy,zástupce
rodičů
Zástupce krajského akčního plánu a Plz. Kraje
Mgr. Petr Duda – KAP, KÚPK
Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Mgr. T. Kovanda - DDM Klatovy
Mgr. V. Brandová - PS Tuláci Klatovy
Ing. P. Vondráček - Úhlava o.p.s.
Zástupci odborných orgánů a organizací
Bc. I. Millerová - Agentura pro sociální začleňování,
Úřad vlády
Ing. A. Kolářová - OHK Klatovy
Bc. M. Kanická - MěÚ KT – odbor sociálních věcí a
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Zástupce sousední MAS zastoupené v ORP

zdravotnictví
Bc. M. Malkusová - Oblastní charita Klatovy
Ing. P. Honzík – ČŠI
Ing. G. Šindlerová - MAS Ekoregion Úhlava

MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP KLATOVY schválil Řídící výbor složený z výše
uvedených zástupců složek formálního i neformálního vzdělávání v území dne 14. 6. 2018.
Navazující projekt, který pokračuje ve společném plánování a realizaci aktivit, již nebude v režii MAS
Pošumaví. Realizátorem projektu MAP II se po dohodě všech možných žadatelů stala MAS Ekoregion
Úhlava – viz. http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-20142020/map-ii-so-orp-klatovy
.

7. Přehled ostatních aktivit MAS Pošumaví
7.1. Regionální potravina Plzeňského kraje

MAS Pošumaví, z.s., je již devátým rokem spolukoordinátorem soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje. Soutěž je vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství ČR a administrovaná Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Za tuto dobu získala významné postavení mezi řadou
dalších značek kvalitních potravin v regionu.
Kvůli velkému zájmu výrobců musely poprvé v roce 2018 hodnotit výrobky dvě hodnotitelské komise,
které obdržely přes sto přihlášených potravin. Jejich složení bylo stejné jako v minulých letech a
tvořili je zástupci Ministerstva zemědělství ČR, SZIFu, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce Agrární komory, Potravinářské komory a Plzeňského kraje.
Hlavním koordinátorem soutěže v Plzeňském kraji je Úhlava, o.p.s., a soutěž podporuje i Krajská
agrární komora Plzeň.
Dne 9.4.2018 proběhla administrativní kontrola, následně měli jednotliví soutěžící možnost odstranit
formální chyby v přihláškách a potom následovalo zasedání hodnotitelských komisí k přihlášeným
výrobkům.
Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům se uskutečnilo 25.5.2018 na nádvoří Plzeňského Prazdroje
při příležitosti konání Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje. Festival pořádá Plzeňský
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kraj za spoluúčasti MAS Pošumaví, z.s., Úhlavy, o.p.s., a sdružení ENVIC.
Vzhledem k tomu, že vyhrát může v každé kategorii pouze jeden, rozhodli se koordinátoři a zástupci
Plzeňského kraje ocenit i další výrobky, které neúspěšně „atakovaly“ první místa.
MAS Pošumaví, z.s., se rozhodla takto ocenit tvaroh pana Václava Duba z farmy Boubín, která
se nachází nedaleko Horažďovic. Cenu předal předseda MAS Pošumaví Ing. Martin Kříž.

Regionální potravina - kontrola přihlášek

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

Mandlový játrový sýr, KVARDA spol. s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a
polokonzervy

Pánská přesnídávka, Plzák z Plzně s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

BIO PAŘENÝ SÝR – UZLÍK, Ing. Olga Lukšová

4.

Mléčné výrobky ostatní

POMAZÁNEK, Ing. Jan Junek

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Chodský koláč, Pekařství Malinová, s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Makový řez, Marie Vondrovicová

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Nebílovský mošt – jablko-hruška, LUKRENA, a.s.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

JAHODY s mátou – džem výběrový extra,
Renata Skálová
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9.

Ostatní

Med lesní, medovicový, Ing. Jaroslav Lstibůrek

Mimořádná ocenění soutěžících
Cena

Oceněný výrobek a výrobce

Mísa hejtmana Plzeňského kraje
Bc. Josefa Bernarda
Mísa náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
pro oblast ekonomiky, investic a majetku
JUDr. Marcely Krejsové
Mísa náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast regionálního rozvoje, fondů EU a
informatiky Ivo Grünera
Mísa členky Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství
Mgr. Radky Trylčové
Pohár předsedy Krajské agrární komory Plzeň
Ing. Jaroslava Šímy
Pohár MAS Pošumaví, z.s. a předsedy Výkonné
rady Ing. Martina Kříže
Pohár Úhlavy, o.p.s. a předsedy Správní rady
Ing. Pavla Honzíka

Šumavský medový řez, Střední škola
zemědělská a potravinářská, Klatovy
Švestka, arónie, skořice – pečený čaj,
Mgr. Daniela Okrouhlá – Sklenice zdraví
Staročeská paštika, Jaromír Šnajdr – Řeznictví a
uzenářství Volduchy
Med z Berounky od Berounky květový –
pastovaný, SK Berounka, z.s.
Zabijačkový guláš ve skle (smažák), Jaroslav
Procházka – Maso & uzeniny Procházkovi
Tvaroh tučný, Václav Dub – Farma Boubín
Dřevorubecký bůček, Ing. Šnebergr Michal

Ocenění výrobci na Festivalu regionálních potravin v Plzni
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Ochutnávky proběhly po celém Plzeňském kraji:

Termín konání akce

Akce

Místo konání

18.8.2018

Farmářské trhy

Sušice

Dožínky
Plzeňského kraje

Tachov

Slavnosti zelí

Křimice

Václavské trhy

Zbiroh

Slavnosti jablek
Nebílovy

Nebílovy

Slavnosti jablek
Krasíkov

Krasíkov

Den místní
potraviny

Chanovice

Medový jarmark

Plzeň Koterov

12.10.2018

Zahrádkářská
výstava

Plzeň

20.10.2018

Zabijačkové hody
Klatovy

Klatovy

Svatomartinský
jarmark

Horažďovice

8.00 – 13.00 hod.
15.9.2018
8.00 – 15.00 hod.
22.9.2018
9.00 – 17.00 hod.
29.9.2018
8.00 – 13.00 hod.
30.9.2018
12.00 – 18.00 hod.
6.10.2018
10.00 – 17.00 hod.
6.10.2018
10.00 – 17.00 hod.
7.10.2018
10.00 – 17.00 hod.

8.00 – 13.00 hod.
10.11.2018
8.30 – 13.30 hod.
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Některé z ochutnávek v rámci roadshow ve fotografiích

Slavnosti jablek Krasíkov

Dožínky Plzeňského kraje v Tachově

7.1.1. Další propagační akce na podporu regionálních potravin
7.1.1.1. Veletrh Země Živitelka

Vítězné výrobky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, a to nejen z ročníku 2018, mohli
ochutnat i návštěvníci veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
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Země Živitelka 2018

7.1.1.2. Chovatelská výstava v Horšovském Týně 28. 7. 2018

Na akci si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu drobného zvířectva, zažít doprovodný kulturní
program a také ochutnat vítězné výrobky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.
K ochutnávce byly nejen vítězné výrobky letošního ročníku, ale i některé výrobky z ročníků
předchozích. Na výstavě se mohli návštěvníci seznámit s některými výrobci, kteří zde také měli svůj
stánek.
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Chovatelská výstava v Horšovském Týně

7.1.1.3. Prezentace v Senátu

V sobotu 1. září 2018 se Ve Valdštejnské zahradě konal již 12. ročník Dne Plzně v Senátu. Záštitu nad
ním převzali senátoři Lumír Aschenbrenner a Milada Emmerová a Den Plzně byl součástí celoroční
akce ke sto letům republiky nazvané příhodně Kde domov můj.
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Den Plzně v Senátu

7.1.1.4. Dárkové koše

V rámci propagace regionálních potravin pokračoval Plzeňský kraj
v předávání dárkových košů. Významným oficiálním návštěvníkům
kraje jsou panem hejtmanem a členy krajské rady předávány dárkové
koše složené výhradně z regionálních potravin. Zároveň jsou dárkovými
koši oceňováni úspěšní účastníci různých soutěží, které kraj
spolupořádá. Tuto formu prezentace regionu začaly využívat i další
samosprávy v kraji. Koše si mohou všichni zájemci objednat v kanceláři
místní akční skupiny.

7.2. Poradenství pro mikroregiony
Místní akční skupina Pošumaví z.s. provádí pravidelnou poradenskou činnost pro členské mikroregiony,
které o tuto aktivitu projevily zájem. Ke konci roku 2018 to byly Plánicko z.s.p.o. a Střední Pošumaví
z.s.p.o. Náplní poradenské činnosti je především administrativa provozu mikroregionu, poradenská
činnost k získávání finančních prostředků z fondů EU i tuzemských zdrojů a propagace příkladů dobré
praxe z jiných oblastí.
Členové vedení a management MAS se na pozvání zúčastňují i jednání dalších mikroregionů, popřípadě
valných hromad neziskových organizací. Na těchto jednáních se diskutuje nejen o činnosti MAS, ale i
možnostech a variantách regionálního rozvoje v Pošumaví.
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V rámci propagace příkladů dobré praxe byla v červnu 2018 uspořádána exkurze do Železných hor
k partnerské místní akční skupině, aby se členové a zaměstnanci podívali po zrealizovaných projektech
obcí a místních podnikatelů.
Po příjezdu přivítali skupinu v Heřmanově Městci zástupci MAS, pan předseda Josef Blažek a manažer
Martin Písař. Po diskuzi v kanceláři MAS účastníci navštívili prodejnu zdravé výživy Heřmánek a
židovské památky v Heřmanově Městci – synagogu, galerii Cyrany a židovský hřbitov. Poté se vydali do
místní hasičské zbrojnice, která byla zrekonstruována z Programu rozvoje venkova a v současnosti
se chystá projekt na rekonstrukci garážových prostor, která by měla být podpořena z Integrovaného
regionálního operačního programu. Večer proběhla prezentace celkových aktivit MAS Železnohorský
region, kterou připravila manažerka Kateřina Korejtková. Druhý den ráno se účastníci seznámili s
projekty, které se realizovali i přes MAS Železnohorský region. V obci Klešice to byla rozsáhlá
rekonstrukce objektu obecního úřadu na kulturní centrum a zázemí pro aktivity (OPŽP), dále Úprava
veřejných ploch a dětského hřiště, která se realizovala přes Program rozvoje venkova. V obci Čepí paní
starostka představila úpravu veřejných ploch v centrální části obce (PRV), školní zahradu u MŠ (projekt
MMR) a vytvoření biokoridoru mezi zástavbou a průmyslovou zónou (projekt OPŽP). Na oběd skupina
zavítala do Kruhu zdraví v Chrudimi, který je certifikovaným regionálním výrobcem ŽELEZNÉ HORY,
regionální produkt a který funguje jako sociální podnik s podporou z IROP. Odpoledne účastníci
absolvovali výšlap na rozhlednu Milada na zřícenině hradu Lichnice a poté návštěvu v minipivovaru
Žlebské Chvalovice, jehož majitel realizuje projekty z Programu rozvoje venkova. Třetí den začal
prohlídkou areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, jehož vznik podpořila MAS přes Program
rozvoje venkova. Závěr exkurze proběhl v zámeckém areálu v Cholticích, kde si účastníci prohlédli
zámeckou expozici a prošli se zámeckým parkem. Program výjezdního pracovního semináře byl velmi
bohatý a inspirativní a všichni účastníci se shodli, že osobní návštěva konkrétních míst a možnost
diskuze s představiteli obcí a podnikateli je to nejlepší pro načerpání nápadů pro realizaci obdobných
projektů.

Exkurze do Železných hor
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7.3. Projekt Spolupráce - instalace infopointů
Místní akční skupiny jsou nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie zakládány, aby
koordinovaly a administrovaly část finančních prostředků z evropských fondů podle potřeb regionu,
ve kterém působí. Využívají k tomu metodu LEADER. K tomu má každá MAS působící na území
Evropské unie zpracovánu Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ve které jsou
podrobně popsány potřeby obyvatel regionu. Finanční podpora jednotlivých projektů vychází z tohoto
schváleného dokumentu a je rozdělena na dvě části. Větší část je určena na vyhlašované výzvy z
jednotlivých programů, menší část je určena na projekty, které mohou řešit ve vzájemné
spolupráci přímo místní akční skupiny.
Členové MAS Pošumaví z.s. schválili na valné hromadě zapojení MAS do projektu na podporu
cestovního ruchu v Pošumaví nazvaného „Venkov 21. století“. Jedná se o zřízení 10 informačních
odpočívadel pro turisty – infopointů, které kromě možnosti odpočinku na lavičkách pod přístřeškem,
budou vybaveny informačními tabulemi o zajímavostech v blízkém okolí. Infopointy budou v souladu s
aktuální vládní strategií Společnost 4.0 a jejími aktivitami, jako je Smart City vybaveny i solárními
nabíječkami na mobilní telefony, přes které budou návštěvníci mít možnost on-line se seznámit
s turistickými zajímavostmi v dosahu infopointu. Na území působnosti MAS Pošumaví, z.s., budou
infopointy umístěny v Běšinech, Dobré Vodě u Hartmanic, Dolanech, Hrádku, Chanovicích, Kdyni,
Klatovech, Plánici, Strašíně a Tedražicích. Kromě vlastní instalace infopointů se uskuteční v rámci
projektu řada workshopů, které jsou určeny nejen zájemcům z Pošumaví, ale i ze spolupracujících MAS,
kterými jsou MAS Železnohorský region, z.s., a MAS Region Kunětické hory, z.s. Na území těchto MAS
proběhnou podobné aktivity jako v Pošumaví a projekt se může stát pilotním i pro další oblasti, které
o tento typ infopointů projeví zájem. Finanční prostředky na projekt jsou poskytnuty z Programu
rozvoje venkova ve výši 90 % a 10% hradí každá ze spolupracujících MAS. Projekt byl schválen Státním
zemědělským intervenčním fondem, infopointy se začnou instalovat v první čtvrtině roku 2019.

7.4 Vzdělávací aktivity, administrativní a propagační podpora regionálního rozvoje a
další akce
7.4.1. Informační a publikační činnost

7.4.1.1. Webové stránky
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Jedním z hlavních informačních zdrojů, který průběžně informuje o činnosti MAS Pošumaví, jsou
internetové stránky v doméně www.masposumavi.cz. Na stránkách byly průběžně zveřejňovány
zprávy především o přípravách a vyhlašování výzev v jednotlivých relevantních operačních programech
a Programu rozvoje venkova. Kromě toho se zájemci mohou průběžně dozvědět v kalendáři akcí
informace o dalších akcích pořádaných nejen MAS Pošumaví. V kalendáři jsou zveřejňovány i pozvánky
na nekomerční akce, které se konají v rámci působnosti MAS a jejichž pořadatelé o publikaci projevili
zájem. Součástí stránek je i mapa, ve které se mohou zájemci seznámit s místopisem MAS.

Z WWW stránek MAS Pošumaví z.s.

Další informace o jednotlivých aktivitách MAS Pošumaví a jeho členů lze nalézt i na portálu Novinky.cz
konkrétně na adrese: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/uzivatel=2935

7.4.1.2 Facebook
MAS Pošumaví z.s. má i vlastní profil na Facebooku https://www.facebook.com/masposumavi.cz/. Zde
jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace o dění v a kolem MAS. Zároveň je sdílena řada
zajímavostí z ostatních facebookových profilů nebo jiných zdrojů, které mají vazbu na území
působnosti MAS Pošumaví z.s. nebo aktivity, kterými se MAS zabývá.
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Facebookový profil MAS Pošumaví z.s.

7.4.2. Aktivní vystoupení na seminářích (mimo komunitního projednávání CLLD)
7.4.2.1. Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a MAS v Plzeňském kraji a okolí
Dne 1. listopadu 2018 se zástupci MAS Pošumaví zúčastnili této tradiční akce v Horažďovicích.
V rámci jednotlivých přednášek vystoupila s prezentací obsahující důležité informace o výzvách
Programu rozvoje venkova paní Eva Kyrálová. Dále vystoupil pan Jiří Kaisr s prezentací k soutěži
Regionální potravina Plzeňského kraje.

Manažerské fórum Horažďovice
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7.4.2.2. Setkání Platformy rozvoje NNO

Platforma NNO, jejímž členem je i MAS Pošumaví, z.s., se podílela na organizaci konference
„Neziskový sektor a jeho role v EU“, která se konala 6.4.2018 v Evropském domě v Praze. Na
konferenci navazovalo zasedání platformy, na kterém byly předneseny novinky v legislativě týkající
se NNO. Zasedání pokračovalo druhý den na Úřadě městské části Dolní Počernice, na kterém se
kromě dalších odborných přednášek řešilo směřování Platformy NNO do budoucna.

7.5. Účast na celorepublikových akcích
7.5.1. Účast na 5. ročníku konference Vzdělávání 3. věku

Dne 15. února 2018 se v Mladé Boleslavi uskutečnil pátý ročník konference Vzdělávání 3. věku –
příležitost pro společnost. Konference tematicky zaměřená na vzdělávání a volnočasové aktivity
seniorů se zabývala širokou škálou otázek, které se ve stárnoucí české populaci objevují a vyžadují
řešení. Hlavním pořadatelem konference byl z.ú. Služby a školení MB, se kterým MAS Pošumaví z.s.
spolupracovala i na dalších akcích. Na konferenci vystoupil s prezentací za MAS Pošumaví, z.s., manažer
Ing. Ivo Šašek, který představil desetileté zkušenosti s virtuální univerzitou třetího věku v Pošumaví.
Ing. Ivo Šašek představil aktivity MAS Pošumaví, z.s., v oblasti vzdělávání seniorů i na konferenci
10.1.2018 v Senátu Parlamentu České republiky.
7.5.2. Národní konference Venkov
V rámci 100. výročí vzniku Československa se 10. konference uskutečnila ve dnech 19. - 21. září
v rodném kraji T. G. Masaryka, ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku. Pořadatelem
jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova
ČR a vlastní organizaci konference zajišťovali MAS Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS).

Národní konference Venkov 2018
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8. Spolupráce s dalšími partnery
8.1. Spolupráce s Plzeňským krajem – mikrogranty
Místní akční skupina Pošumaví z.s. kromě výše zmíněné spolupráce v oblasti propagace Regionálních
potravin spolupracuje s Plzeňským krajem i v oblasti podpory kulturních, sportovních a společenských
akcí na venkově. Na území působnosti MAS Pošumaví z.s. se uskutečnilo 11 akcí, které byly podpořeny
Plzeňským krajem prostřednictvím MAS.
Pořadí Žadatel

Akce

1

Spolek Vodník
Hájovníček

2

TJ Sokol
Vrhaveč

3

Město
Hartmanice

4

Sbor
dobrovolných
hasičů Dlouhá
Ves, z.s.
SDH Radinovy

Odpoledne u
Hájovky pro malé i
velké
Oslavy 70. let
výročí založení TJ
Sokol Vrhaveč
3. mistrovství
Šumavy v pečení
prasat –
doprovodný
program
Oslavy 135. výročí
založení SDH
Dlouhá Ves

5

6
7

8

Klub přátel
Klatovska
Spolek Most –
České
Budějovice
(Sušice)
SDH Zdebořice

9

Klub Křišťál, z.s.
Klatovy

10

Obec Hrádek

Oslavy 90. let
výročí založení
SDH Radinovy
Léto na klatovské
Hůrce
Diecézní pouť
Sušice – divadelní
představení
Tučňáci na Arše
Pochod
pohádkovým
lesem 2018
„Léto s Krišťálem“
v čítárně Městské
knihovny Klatovy
Oslavy obce
Hrádek u Sušice u
příležitosti 720 let
založení obce
Hrádek a 90 let
založení fotbalu

Datum
konání

Požadovaná Schválená
dotace v Kč dotace
v Kč
21.7.2018 10 000,00
10 000,00

Dříve
podpořen

30.6.2018 10 000,00

10 000,00

ne

15.9.2018 10 000,00

10 000,00

ne

23.6.2018 10 000,00

10 000,00

ne

11.8.2018 10 000,00

10 000,00

ne

1.6.8 000,00
31.8.2018
9.6.2018 5 000,00

8 000,00

ne

5 000,00

ne

12.5.2018 4 800,00

4 800,00

ne

1.7.4 000,00
31.8.2018

4 000,00

ne

7.7.2018

4 100,00

ano

10 000,00

ne
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11

SDH Vrhaveč

Oslavy 80. let
výročí založení
SDH Vrhaveč

11.8.2018 10 000,00

CELKEM

91 800,00

4 100,00

ano

80 000,00

Odpoledne u Hájovky pro malé i velké v Plánici

8.2. Spolupráce s univerzitami a školami
8.2.1. Středisko univerzity v Klatovech
Před 16 lety byla v sále klatovské Střední školy zemědělské a potravinářské zahájena Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU) vysokoškolská kombinovaná
výuka oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. První tři roky probíhalo bakalářské studium a po
úspěšném složení státních bakalářských zkoušek studenty, kteří v roce 2002 zahájili studium, bylo
otevřeno i navazující magisterské studium ve stejném oboru.
Absolventi klatovského konzultačního střediska PEF ČZU nacházejí uplatnění jak ve veřejné správě, tak
i v soukromém nebo neziskovém sektoru. Administrátorem střediska je člen MAS Pošumaví, z.s.,
obecně prospěšná společnost Úhlava. Vše o studiu v klatovském konzultačním středisku je k dispozici
na www.uhlava.cz.
Místní akční skupina Pošumaví, z.s., má s PEF ČZU uzavřené memorandum o spolupráci, na jehož
základě se v uplynulém období mohla, stejně jako Úhlava, o.p.s., zapojit do některých projektů
provozně ekonomické fakulty. Asi nejvýznamnější z nich je virtuální univerzita třetího věku (VU3V) a
její propagace na území působnosti MAS. VU3V byla spuštěna před deseti lety a pilotní ověření mimo
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Prahu bylo svěřeno klatovskému středisku a Domu Harmonie v Mirošově. Ukázalo se, že metoda,
kterou používá VU3V je velmi vhodná pro venkovské oblasti, kde senioři nemají možnost navštěvovat
klasickou výuku v kamenných univerzitách, jako je tomu ve větších metropolích. Dnes tento způsob
výuky probíhá přes internetové připojení ve 250 střediscích po celé České republice. Na území
působnosti MAS Pošumaví, z.s., se jedná o střediska v Běšinech, Chanovicích, Chudenicích,
Horažďovicích, Kasejovicích, Klatovech, Kolinci, Loučimi, Měčíně, Plánici, Staněticích, Sušici a Švihově.
Podrobnosti o výuce jsou k dispozici na https://e-senior.czu.cz. Připomenutí „polokulatého“ výročí
konzultačního střediska a úspěšného projektu VU3V se uskutečnilo na slavnostním akademickém
shromáždění 18.5.2018 v sále Městského kulturního střediska v Klatovech. Akademického
shromáždění se zúčastnila celá řada hostů v čele s děkanem PEF ČZU Ing. Martinem Pelikánem, Ph.D.,
a místostarostou města Klatovy, předsedou MAS Pošumaví, z.s., a zároveň absolventem klatovského
střediska PEF ČZU Ing. Martinem Křížem. Po ukončení dopolední oficiální části byla na odpoledne pro
mimo klatovské, ale i klatovské účastníky připravena řada exkurzí a prohlídek ve městě.

8.2.2. Odborná exkurze na Českou zemědělskou univerzitu v Praze

Při příležitosti slavnostního akademického shromáždění k završení 15 akademických let v místním
konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Klatovech pozval
děkan fakulty Ing. Martin Pelikán, Ph.D., management Místní akční skupiny Pošumaví, z.s., a Úhlavy,
o.p.s., na exkurzi do sídla univerzity v Praze – Suchdole. Cílem návštěvy bylo seznámení managementu
obou společností s aktuálním rozvojem fakulty i celé České zemědělské univerzity, což by mělo v
budoucnu ještě více prohloubit dosavadní spolupráci. Návštěva se uskutečnila 4.5.2018. Účastníci
exkurze měli možnost seznámit se s unikátními Laboratořemi pro studium lidského chování (Human
Behavior Research Unit – HUBRU) na PEF ČZU. Jedná se o spojení dvou laboratoří
– laboratoře pro výzkum použitelnosti (Usability Lab) a laboratoře pro práci s virtuální realitou.
V obou laboratořích je možné využívat vybavení biometriky HUBRU, což představuje průlom v oblasti
komplexního výzkumu lidského chování. Poté následovala Laboratoře na zpracování dřeva na Fakultě
lesnické a dřevařské, prohlídka arboreta, návštěva experimentálních a výukových stájí Fakulty
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nebo prohlídka skleníků Fakulty tropického a
subtropického zemědělství.
Na závěr byla prohlídka zasedací místnosti v nejvyšším patře rektorátu univerzity, odkud je jedinečný
výhled na celou Prahu a velkou část Čech. Exkurze byla zakončena návštěvou výukového pivovaru
Technické fakulty.
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Exkurze ČZU Praha

8.2.3. Přehlídka prací žáků Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
Dne 18. dubna 2018 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila
každoroční přehlídka prací žáků posledních ročníků potravinářských a hotelových oborů. Vzhledem k
tomu, že škola je dlouholetým aktivním členem MAS Pošumaví, z.s., byl management spolku pozván
jejím vedením na prohlídku vystavených prací.
S historií slavnostních tabulí a s aktuálně vystavenými exponáty pracovníky MAS Pošumaví z.s.
seznámila zástupkyně ředitele školy paní Ing. Magda Netíková
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8.3. Teambuilding managementu MAS Pošumaví v ZOO Plzeň
Místní akční skupina Pošumaví, z.s., spolupracuje se Zoologickou a botanickou zahradou v Plzni. MAS
je mimo jiné jedním z distributorů v regionu své působnosti časopisu IRIS, který zoologická zahrada
čtvrtletně vydává. Časopis je zdarma k dostání v sídle spolku nebo na informačních centrech, či
některých obecních úřadech. Zároveň MAS poskytovala v minulém období managementu ZOO
praktické zkušenosti při jejich podávání žádostí do programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 Česká
republika – Bavorsko. Na základě těchto kontaktů dostala MAS Pošumaví, z.s., a Úhlava, o.p.s., nabídku
zúčastnit se individuální večerní prohlídky Zoologické a botanické zahrady Plzeň. Prohlídka se
uskutečnila ve večerních hodinách 2. května 2018 a role průvodce se ujal Ing. František Hykeš, který
díky své dlouholeté praxi v plzeňské zoo svým výkladem zaujal všechny přítomné.

Zoologická a botanická zahrada v Plzni

8.4. Kontakty s rumunským Banátem
8.4.1. Návštěva Banátu s Celostátní sítí pro venkov
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Celostátní síť pro venkov při Regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích uspořádala koncem
dubna poznávací exkurzi do Rumunska nazvanou Česká stopa v Banátu. Cílem exkurze byla návštěva
krajanských vesnic v jihozápadním Rumunsku a prověření možností vzájemné podpory. Účastníci
exkurze byli z NUTS II Jihozápad, tedy z Plzeňského a Jihočeského kraje. Exkurze se z MAS Pošumaví,
z.s., zúčastnili předseda Ing. Martin Kříž, členové výkonné rady Jan Helíšek a Ing. Tomáš Zelený a
z managementu Ing. Markéta Baštařová Janotová, Mgr. Jindřich Haišman a Ing. Ivo Šašek, CSc. Odborný
program začal na prefektuře župy Caras – Severin v Resici, kde byla delegace 24. dubna 2018 přijata
panem prefektem Matei Lupu a jeho spolupracovníky.
V diskusi byly probrány možnosti spolupráce mezi župou Caras – Severin a jihozápadními Čechami.
Druhý den byla česká delegace přijata na Průmyslové a obchodní komoře župy Caras – Severin, kde se
diskutovalo nad možnostmi vzájemných obchodních kontaktů. Jednání vedl jednatel komory pan Buzzi
Petru. České delegaci byl předán seznam podnikatelských možností v župě Caras Severin. Seznam je
pro případné zájemce k dispozici v kanceláři MAS Pošumaví, z.s., v Klatovech. Po skončení jednání se
skupina přemístila na rybí farmu do Greoni, kde byl předveden rumunský způsob chovu ryb.
V odpoledních hodinách dorazili účastníci exkurze do první české vesnice Svaté Heleny, kde se
ubytovali v rodinách u krajanů, a pro mnohé účastníky proběhlo první setkání s českou komunitou
v Banátu.
Další den se uskutečnilo jednání s představiteli města Nová Moldava. Za rumunskou stranu se jednání
zúčastnili Moiseș Victor Adrian – místostarosta města Nová Moldava, Sdeorna Sorin – city manager
města a Mleziva Iana – poradce starosty pro českou menšinu v Nové Moldavě. Zástupci města Nová
Moldava již v loňském roce navštívili město Sušice. Rovněž zde se diskutovalo o možnostech
spolupráce nejen mezi samosprávami, ale i podnikateli. V Nové Moldavě byl demonstrován projekt
trajektu mezi Starou Moldavou a srbským městem Vinci jako příklad, že ne vždy se vše podaří.
Při psaní projektu se zapomnělo na povolení ministerstva dopravy a hotové terminály na obou stranách
hranice zatím marně čekají na trajekt. V odpoledních hodinách následoval přesun do české obce
Gernik, kde výprava přenocovala v krajanských rodinách. V Gerniku byli účastníci exkurze rovněž přijati
starostou obce panem Nicolaem Tismanariem za přítomnosti místostarosty a tajemníka obce.
V kulturním domě byly představeny regionální výrobky, kterými se krajané snaží podpořit cestovní
ruch. Na závěr pobytu v Gerniku navštívili členové exkurze muzeum Český dům. Poté následoval přesun
do obce Berzasca. Následující den byla skupina přijata starostou obce Berzasca Petru – Nicolae Furdui
za přítomnosti místostarosty pana Traiana Mateescu. Pan starosta nejen představil obec a možnosti
hospodářské spolupráce, ale i inicioval kratší procházku v okolí obce do míst, kde by chtěl realizovat
projekty na podporu cestovního ruchu. Poslední zastávkou v Berzásce byla návštěva její místní části –
vesnice Bígr, kde členové exkurze navštívili místní školu.
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V odpoledních hodinách se účastníci přemístili do Baile Herculane, kde se seznámili s historií města a
rovněž pohovořili s krajany z blízké české vsi Šumice. Po celou dobu českou exkurzi doprovázel pan
František Draxel jako tlumočník a Cornelius Martin jako zástupce rumunské MAS zaměřené na rybolov.

Z návštěvy Banátu
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9. Spolupráce s dalšími místními akčními skupinami
9.1. Spolupráce v rámci NS MAS ČR
Místní akční skupina Pošumaví z.s. je členem Národní sítě MAS ČR. Na akcích pořádaných touto sítí se
setkávají prakticky všechny místní akční skupiny, kterých je nyní přes 180, z celé České republiky. Valná
většina z nich je organizována právě NS MAS ČR, která se stala jejich profesní zájmovou organizací.
9.1.1. Valné hromady NS MAS ČR

V roce 2018 se uskutečnila jedna valná hromada NS MAS a to 9.10.2018 v Chocni v Pardubickém kraji.
Hlavními body jednání bylo další směřování CLLD v ČR v dalším programovacím období, zpráva o
činnosti NS MAS, výroční zpráva za rok 2017, zpráva o hospodaření 2017 atd. Den před valnou
hromadou se v Chocni konal seminář k evaluaci CLLD, který pořádalo MMR.

9.1.2. Spolupráce s MAS Aktivios, z.s.

Místní akční skupina Pošumaví, z.s., má dlouhodobé přátelské vztahy se sousední Místní akční skupinou
Aktivios, z.s., působící na jižním Plzeňsku. Spolupráce probíhá zejména ve výměně praktických
zkušeností a příkladů dobré praxe. Běžné jsou vzájemné návštěvy vzdělávacích aktivit
a v minulém programovém období se uskutečnil i jeden společný projekt spolupráce.
Dne 22.5.2018 proběhla další akce, která směřovala k vzájemnému poznání nejen na úrovni vedení
a managementu obou MAS, ale i obyvatel obou regionů. Na exkurzi přijeli senioři virtuální univerzity
třetího věku z Přeštic. Za doprovodu manažerky MAP Ing. Radany Šaškové navštívili Farmu Václava
Duba v Boubíně u Horažďovic, obec Nezamyslice, zastavili se u skleněné sochy svatého Jana
Nepomuckého na mostě v Čepicích a závěrem navštívili obec Strašín.

9.1.2. Spolupráce s MAS Železnohorský region, z.s.

S MAS Železnohorský region probíhá přátelská spolupráce již od roku 2004. V roce 2018 se spolupráce
zintenzivnila prostřednictvím projektu spolupráce Venkov 21. století, kde je tato MAS jedním
z partnerů.
V červnu pak členové MAS Pošumaví navštívili projekty realizované na území MAS Železnohorský
region.
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9.2. Spolupráce na mezinárodní úrovni
9.2.1. Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Ve Weidenu in der Oberpfalz nedaleko českých hranic se 19.2.2018 uskutečnila konference na závěr
projektu, který si dal za cíl najít možnosti dalšího rozvoje regionu. Konference na nejvyšší regionální
úrovni, kde byl za Plzeňský kraj přítomen hejtman Josef Bernard, seznámila účastníky s výsledky
projektu a zároveň ukázala na dobrou praxi v hospodářském a sociálním rozvoji v dalších velkých
evropských regionech. Své zastoupení na konferenci měla i MAS Pošumaví, z.s., kterou zastupovala
hlavní manažerka CLLD Ing. Markéta Baštařová Janotová v doprovodu manažera Ing. Ivo Šaška.

10. Prácheňsko a Pošumaví z.s.
Turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví byla založena v roce 2016 na území čtyř Místních akčních
skupin. V Plzeňském kraji to byla MAS Pošumaví a v jihočeském MAS Vodňanská ryba, MAS Strakonicko
a MAS Blatensko. Toto území čítalo více než 200 obcí. Během této spolupráce bylo vydáno několik
společných propagačních materiálů a realizováno několik projektů na podporu cestovního ruchu a
propagaci tohoto území.
V březnu 2018 se toto území domluvilo na rozdělení na „plzeňskou“ a „jihočeskou“ část. Území bylo
příliš veliké a bylo velmi složité pro jakoukoli koordinaci. K rozdělení došlo v květnu 2018.
Původní destinace Prácheňsko a Pošumaví byla rozdělena na dvě destinacea to na samostatnou
destinaci Prácheňsko a samostatnou destinaci Pošumaví. Původní IČO zůstalo destinaci Prácheňsko a
na území Plzeňského kraje vznikla destinace Pošumaví pod novým IČO. Domluva s partnery je však
velmi složitá, protože nově vzniklá destinace Pošumaví již nekopíruje hranice MAS Pošumaví. Nebyla
tedy založena prostřednictvím MAS Pošumaví, ale jako samostatný zapsaný spolek.
MAS Pošumaví, z.s. je v tomto novém spolku již jen spolupracujícím partnerem.

11. Český systém kvality služeb
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá
ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.
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Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje
s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Místní akční skupina Pošumaví z.s. je
certifikovanou organizací v rámci tohoto systému. Vyškolenou trenérkou II. stupně pro MAS Pošumaví
z.s. je Ing. Markéta Baštařová Janotová, která provedla v průběhu roku aktualizaci dat a průběžné
vyhodnocení účinnosti projektu.

12. Změny členské základny a složení řídících orgánů v roce 2018
12.1. Odstoupení členů a přijetí nových členů
Začátkem roku měla MAS Pošumaví z.s. 58 členů. Na členství rezignoval k datu 19.4.2018 Folklorní
spolek Šumava Klatovy a k 31.12.2018 pan Milan Doležal, Farma Loužná, společnost Alfastav, Základní
organizace českého zahrádkářského svazu Plánice a Jitka Pyšková.

12.2 Změny v zájmových skupinách
Rozdělení členů MAS Pošumaví do zájmových skupin.

12.2.1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně
protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti
obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova.
Členové:
Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska o.s., Farma Číhaň
s.r.o., Folklorní spolek Šumava Klatovy (ČLENSTVÍ UKONČENO K 19.4.2018), Panoráma o.s., Vlastivědná
společnost Regio v Klatovech, o.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením v ČR o.s., Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost
Sušice, Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol
Mochtín, Alfastav, spol. s r.o. (ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018), Atrium, s.r.o., Milan Doležal – OSVČ
(ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018), Mgr. Kamil Pikhart - OSVČ, Eva Mašková - OSVČ, Ing. Zdeněk
Hynčík, Ing. Vladislav Hlinka, Ing. Stanislav Šlehofer, Mgr. Pavel Princ.
Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k
vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.
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12.2.2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch

Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba
nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření
podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační
činnosti.
Členové:
Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby o.s.,
Lamberská stezka, o.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad, o.s., Modelklub č. 186
Bolešiny, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Farma Loužná (ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018),
Statek Sobětice s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Výrobně obchodní družstvo Velký
Bor, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o.
Členy jsou ostatní podnikající osoby (fyzické i právnické) s převažujícími činnostmi na venkově obecně,
na zemědělské půdě, PUPFL, při těžba a zpracování dřevních hmot, cestovní ruch, rekreaci atd.,
Podnikající osoby, neziskové organizace, osoby, odborníci, občané, jejichž hlavním zájmem je otázka
zajištění rekreace a rozvoje cestovního ruchu v území.

12.2.3. Vzdělávání

Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací
kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí.
Členové:
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Sušice, Komunitní škola Kdyňsko o.s., Komunitní škola Švihov, o.s., Přátelé muzea Dr. Šimona Adlera v
Dobré Vodě u Hartmanic o.s., Úhlava o.p.s., Security Investment, Hálek Vlastimil - OSVČ
Členy zájmové skupiny jsou ty organizace (fyzické i právnické) i občané, jejichž specifickou prioritou je
otázka rozvoje vzdělanosti v území.
12.2.4. Životní prostředí a přírodní bohatství
Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost pro obyvatele i pro návštěvníky regionu.
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Členové:
DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Plánice (ČLENSTVÍ UKONČENO K 31.12.2018), Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN s.r.o., Helíšek Jan - OSVČ
Členy zájmové skupiny jsou ty organizace či jednotlivci, kteří se podílejí na ochraně přírodních zdrojů v
regionu působnosti, a to jak na profesionální, tak dobrovolné bázi.

12.3. Změny ve výkonné radě
Výkonná rada pracovala začátkem roku 2018 ve složení:

1. DSO Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
2. Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou
3. Klatovské katakomby, z.s. zastoupený Ing. Václavem Chroustem
4. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
5. Plánicko, z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
6. Prácheňsko, z.s.p.o. zastoupené Ing. Hanou Kalnou
7. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Ing. Jiřím Juklem
8. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
9. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.

Na valné hromadě konané dne 19.4.2018 v sídle spolku byla zvolena výkonná rada ve složení:

1. DSO Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
2. Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou
3. Klatovské katakomby, z.s. zastoupený Ing. Václavem Chroustem
4. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
5. Plánicko, z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
6. Prácheňsko, z.s.p.o. zastoupené Ing. Hanou Kalnou
7. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Ing. Jiřím Juklem
8. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
9. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
10. Jan Helíšek, OSVČ
11. Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ
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Na valné hromadě konané dne 13.12.2018 v sídle spolku byla pro další období zvolena výkonná rada
ve složení:

1. DSO Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
2. Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou
3. Město Klatovy zastoupené Ing. Martinem Křížem
4. Plánicko, z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
5. Prácheňsko, z.s.p.o. zastoupené Ing. Hanou Kalnou
6. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Ing. Jiřím Juklem
7. Úhlava o.p.s. zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
8. Veterinární centrum, s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
9. Jan Helíšek, OSVČ
10. Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ
11. Mgr. Pavel Princ, OSVČ

Výkonná rada je kolektivním statutárním orgánem spolku a navenek byla MAS Pošumaví zastupována
předsedou a dvěma místopředsedy.

Předseda spolku:
Město Klatovy, jehož jménem jedná Ing. Martin Kříž, místostarosta města
Místopředsedové spolku:
Plánicko, z.s.p.o., jehož jménem jedná Ing. Josef Sommer, předseda zájmového sdružení
Prácheňsko, z.s.p.o., jehož jménem jedná Ing. Hana Kalná, místostarostka města Horažďovice

12.4. Výběrová komise MAS Pošumaví
Na valné hromadě MAS Pošumaví z.s. konané dne 14. 12. 2017 byly do výběrové komise zvoleny
následující osoby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Jaromír Kolář
Ing. Marie Čápová
Ing. Eva Mašková
Mgr. Olga Kalčíková
Petr Klásek
Ing. Karel Baumruk
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Pavel Vondráček
Ing. Stanislav Šlehofer
Bc. Markéta Vondrová
Mgr. Věra Tomaierová
Jan Helíšek
Ing. Eliška Heidlerová
Ing. Lucie Cihlářová

Na valné hromadě 13. 12. 2018 bylo schváleno nové složení výběrové komise, která bude pracovat
v následujícím složení:
Subjekt FO, PO
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Sušice, U kapličky 761
Město Kasejovice
Ing. Eva Mašková
Petr Klásek
Lamberská stezka z.s.
Ing. Jiří Hamhalter
Ing. Stanislav Šlehofer
Ing. Markéta Vondrová
SPMP ČR pobočný spolek Klatovy

Jméno zástupce
Ing. Jaromír Kolář
Ing. Marie Čápová

Ing. Karel Baumruk

Mgr. Věra Tomaierová
MPA
Základní organizace Českého zahrádkář. svazu Mgr. Olga Kalčíková
Klatovy I - Střed
Ing. Eliška Heidlerová
Komunitní škola Kdyně, o.s.
Ing. Lucie Cihlářová
Ing. Radana Šašková

12.5. Změny v dozorčí radě
Dozorčí rada pracovala téměř po celý rok 2018 ve složení:

1. Epin, s.r.o zastoupenou Ing. Miroslavou Vackovou - předseda
2. Mgr. Pavel Princ - OSVČ
3. Město Sušice zastoupené Bc. Petrem Mottlem

Na valné hromadě konané dne 13.12.2018 v sídle spolku byla pro další období zvolena dozorčí rada ve
složení:
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1. Epin, s.r.o zastoupenou Ing. Miroslavou Vackovou - předseda
2. Střední Pošumaví z.s.p.o. zastoupené Ing. Josefem Kutilem
3. Město Sušice zastoupené Bc. Petrem Mottlem

13. Administrace činnosti spolku
Po celý rok intenzivně pracovaly orgány spolku. Nejčastěji v průběhu roku jednala výkonná rada, která
se sešla celkem 10x. Výběrová komise vzhledem k množství výzev a podaných projektů měla své
zasedání 6x. Valná hromada spolku jako nejvyšší orgán jednala 4x. Veškeré zápisy z jednání těchto
orgánů jsou k dispozici na internetových stránkách MAS nebo v kanceláři spolku v Klatovech.

Zasedání valné hromady MAS Pošumaví z.s.

Zasedání výkonné rady MAS Pošumaví z.s.
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Zasedání výkonné a dozorčí rady MAS Pošumaví z.s.

14. Roční účetní závěrka
14.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 (v celých
tisících Kč)

Aktiva

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

A

Dlouhodobý majetek celkem

102

102

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem

72

72

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek
celkem

680

586

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek
celkem

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

-650

-556

B.

Krátkodobý majetek celkem

3237

4577

B.I.

Zásoby celkem

13

19

B.II.

Pohledávky celkem

903

760
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B.III.

Krátkodobý finanční majetek
celkem

2321

3798

B.IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

3339

4679

Pasiva

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

1319

1685

A.I.

Jmění celkem

1326

1453

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

-7

232

B.

Cizí zdroje celkem

2020

2994

B.I.

Rezervy celkem

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

B.IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

20
2020

2971
3

3339

4679

14.2. Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)
Název položky

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

1939

234

2173

4511

66

4577

NÁKLADY

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a
aktivace

A.III.

Osobní náklady
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A.IV.

Daně a poplatky

A.V.

Ostatní náklady

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

A.VIII.

Daň z příjmů

Náklady celkem

1

22

22

71

15

6487

1

71

15

372

6859

VÝNOSY

B.I.

Provozní dotace

6358

6358

B.II.

Přijaté příspěvky

230

230

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

34

B.IV.

Ostatní výnosy

13

B.V.

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

6635

369

403

13

87

87

456

7091
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C

Výsledek hospodaření před zdaněním

148

84

232

D

Výsledek hospodaření po zdanění

148

84

232
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Aktuální kontakt:
Předseda sdružení: Město Klatovy - Ing. Martin Kříž
Místopředsedové sdružení: Plánicko z.s.p.o. – Zdeněk Pavlíček, Prácheňsko z.s.p.o. – Ing. Hana Kalná
Vedoucí manažerka CLLD: Ing. Markéta Baštařová Janotová
Projektoví manažeři CLLD: Ing. Jan Kolář, Eva Kyrálová
Administrativní pracovníci CLLD: Ing. Jiří Kaisr, Věra Dvořáková
Hlavní manažer MAP: Mgr. Jindřich Haišman
Metodička MAP: Ing. Marie Kaufnerová
Administrativa MAP: Václava Šulanová
Finanční manažer MAP: Jindřiška Bělohlavá, Dis
Manažer projektu spolupráce: Ing. Ivo Šašek, CSc.

Kancelář a provozovna MAS Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
telefon: 376 387 717
email: lag@masposumavi.cz
web: www.masposumavi.cz

Výroční zpráva byla projednána a schválena na valné hromadě spolku dne 13.6.2019
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