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1. Základní údaje o sdružení
1.1. Základní data:
Název: Místní akční skupina Pošumaví – zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Registrace: U Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni
IČ: 71214313, DIČ: CZ71214313
Územní působnost MAS Pošumaví z.s.p.o.: V rámci projektů typu Leader je územní působnost MAS
Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území.

K 31.12.2013 toto území zahrnovalo následující obce:
Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov, Červené Poříčí,
Číhaň, Čímice, Dlažov, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hejná,
Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Hrádek, Hradešice, Hradiště, Chanovice, Chlistov, Chocomyšl,
Chodská Lhota, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Kasejovice, Kdyně, Kejnice, Klatovy, Kolinec, Koloveč,
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:

86 177 (k 31. 12. 2012)

Hustota obyvatel:

58,30 obyvatel/km²

Počet obcí:

99

1.2. Předmět činnosti (cíle sdružení):
Předmětem činnosti MAS Pošumaví je tvorba a realizace strategií příslušného území v rámci iniciativy
typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova, získávání prostředků pro
realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře, kulturní, společenský,
sociální a ekonomický rozvoj Pošumaví za využití vnitřních, lidských, přírodních a ekonomických
potenciálů.
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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. Na základě 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

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.
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Zároveň v roce 2004 došlo na území, kde působila Šance pro jihozápad k založení dvou místních
akčních skupin – Pošumaví a Český les.
Místní akční skupina Pošumaví byla v období let 2004 až 2006 zapojena do programu LEADER ČR
vyhlášeného ministerstvem zemědělství a od roku 2008 je jednou z místních akčních skupin
vybraných pro realizaci Programu rozvoje venkova – osy 4 LEADER.

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se dnes rozkládá na území 1 478 km², ve kterém žije přibližně
86 177 obyvatel. Územní působnost je vymezena členskými mikroregiony, v nichž jednotlivé obce
prostřednictvím usnesení zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území mohl být uplatňován
Strategický plán LEADER, vypracovaný MAS a schválený Ministerstvem zemědělství České republiky.
3. Členové a orgány sdružení
3.1. Členové sdružení


AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, 341 42 Kolinec funguje jako "Regionální centrum pro rozvoj
venkova



Asavet, a.s. Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, provozovna Biřkov 43, 334 01 Přeštice specializuje se na zpracování odpadů živočišného původu



Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy



Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Družstevní 559, 339 01 Klatovy zprostředkovává
rovný přístup znevýhodněným skupinám obyvatelstva



Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání, Drouhavec 3, 342 41 Kolinec - zajišťuje
poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce



CompAct Bohemia, s.r.o. Krameriova 138, 339 01 Klatovy se zabývá dodávkami zboží a
služeb v oblasti ICT - informatiky, identifikace, výpočetní a kancelářské techniky



Epin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III. 339 01

Klatovy - působí jako poradenská firma pro

zemědělskou prvovýrobu a regionální rozvoj.


Klub přátel Klatovska, o.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.



Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01
Klatovy – kromě vlastní středoškolské výuky technicky a částečně i organizačně zajišťuje v
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Klatovech provoz střediska kombinovaného vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze.
Škola dále zajišťuje celoživotní vzdělávání dospělých.


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.



Úhlava, o.p.s., tř. kpt. Jaroše 94, 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).



Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec vyvíjí kromě
zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky.



Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví, Hartmanice č. 75, 341 81 Hartmanice



Svazek obcí Měčínsko, Farní 43, 340 37 Měčín



Sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o., Náměstí 1, 345 06 Kdyně



Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice



Zájmové sdružení právnických osob Běleč, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov



Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice



Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice



Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy



Otisk, o.s. , Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy



Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice



Auto Kalný, s.r.o. Čímice 77, 342 01 Sušice regionální prodejce automobilů a pořadatel
motoristických soutěží



Občanské sdružení Klatovské katakomby, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – provozování
klatovských katakomb a pořádání kulturních akcí



Lamberská stezka, o.s. Žichovice 190, 342 01 Sušice – podpora regionálního rozvoje a
cestovního ruchu



Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. Chanovice 102, 341 01 Horažďovice - společnosti s téměř
stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi dřeva.



Měcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy – zemědělská společnost, která
hospodaří na území působnosti MAS Pošumaví

3.2. Výkonná rada
1. Ing. Martin Kříž, zástupce města Klatovy
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2. Petr Klásek, starosta obce Chanovice, zástupce Zájmového sdružení právnických osob
Prácheňsko
3. PaedDr. Václav Petrus, starosta města Švihov, předseda Zájmového sdružení právnických
osob Běleč
4. Ing. Tomáš Zelený, PhD, předseda spolku pro podporu zemědělského podnikání – jihozápad
5. Danuše Hamplová, Klub přátel Klatovska o.s.
6.

Ing. Pavel Honzík, předseda správní rady Úhlava, o.p.s.

7. Karel Šot, zástupce Pošumavského sportovního sdružení, o.p.s.
3.3. Programový výbor:
1. Ing. Vladislav Smolík, ředitel SZPŠ Klatovy
2. Mgr. Renata Chvojková, člen spol. OTISK, zástupce
3. Vlastimil Hálek, jednatel AgAkcent, s.r.o.
4. Ing. Josef Jonáš, předseda ZOD Hlavňovice
5. Bc. Zdeněk Hynčík, sdružení obcí Kdyňska, z.s.p.o.
6. MVDr. Václav Červený, Město Kasejovice
7. Mgr. Kamil Pikhart, Zájmové sdružení právnických osob Plánicko
8. Ing. Helena Hnojská, Úhlava, o.p.s.
3.4. Výběrová komise MAS Pošumaví:
1. Ing. Josef Sommer, Zájmové sdružení právnických osob Plánicko
2.

Jana Zajícová, Pošumavské sportovní sdružení, Klatovy

3. Jiří Zelený, soukromý zemědělec
4. Ing. Miroslav Hrubý, CompAct Bohemia, s.r.o.
5. Ing. Alice Johánková, SŠZP Klatovy
6. Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o.p.s.
7. Jan Helíšek, Lamberská stezka, o.s.
8. Ing. Marie Čápová, Město Kasejovice
9. Mgr. Karel Zrůbek, zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko
10. Bc. Markéta Vacovská, AgAkcent, s.r.o. Klatovy
11. Ing. Michaela Vilčeková, Auto Kalný, s.r.o.
3.5. Dozorčí rada – monitorovací výbor:
1. Jiří Jukl, starosta města Hartmanice, předseda Střední Pošumaví
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2. Jan Löffelman, starosta Kdyně, předseda Sdružení obcí Kdyňska
3. Ing. Miroslava Vacková, jednatelka EPIN, s.r.o.
3.6. Redakční rada
1. Ing. Ivo Šašek, CSc.
2. Vlastimil Hálek
3. Mgr. Olga Kalčíková
4. Ing. Martin Kříž
5. Mgr. Kamil Pikhart

4. Organizační struktura
Valná hromada

Výkonná rada

Programový
výbor

Výběrová
komise

Dozorčí rada

Redakční rada
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5. Přehled projektů a aktivit MAS Pošumaví v roce 2013
5.1. Přehled projektů z PRV 10. a 11. výzvy MAS Pošumaví
Seznam vybraných žádostí o dotace 10. výzva MAS Pošumaví
Finanční prostředky na 10. výzvu:

min. 6 mil. Kč (aktuálně dle Portálu farmáře 6 849 406,-)

Požadovaná výše dotace:

11 393 351,- Kč

Převis:

4 543 945,- Kč

10. Výzva MAS Pošumaví: V 10. Výzvě MAS Pošumaví bylo zaregistrováno na SZIF 11.3.2013 celkem 14 projektů
v částce 6 849 406,- Kč, následně 1 projekt vyřazen.
Název žadatele

Název projektu

Celkové
náklady

Dotace
požadované

Dotace
vyplacené

Stav
projektu

FICHE 1
Jiří Zelený

Minimlékárna Drouhaveč

1 817 571,-

746 930,-

302 500,-

125 000,-

876 243,-

438 121,-

1 178 743,-

563 121,-

537 888,-

222 268,-

1 815 000,-

690 000,-

2 352 888,-

912 268,-

-

Ukončení
administrace

FICHE 2
Václav Hostaš

Vytápění novostavby truhlářské dílny

Zdeněk Hynčík

Zpracování dřeva

Fiche č. 2 celkem

Žádost o
proplacení

FICHE 3
Luděk Král

Modernizace jízdárny Pranty

Marek Janda

Relaxační a sportovní zařízení v
Úborsku

Fiche č. 3 celkem
FICHE 4
SDH Velešice
Obec Žihobce

Stavební úpravy hasičské zbrojnice,
budovy č.p. 35 ve Velešicích – 2.
etapa
Žihobecko se otevírá – místním i
návštěvníkům

500 000,1 958 553,-

TJ Start Luby

Hřiště Luby – místo pro sport a hraní

248 663,-

Obec Hlavňovice

Hlavňovická náves pro děti

447 364,-

Fiche č. 4 celkem

3 154 580,-

Žádost o
proplacení

395 000,1 335 000,221 310,-

Žádost o
proplacení

319 360,2 270 670,-

FICHE 5
Obec Nezamyslice
Obec Malý Bor

Muzeum Nezamyslicích kostelů
v bývalé márnici v Nezamyslicích
Stavební obnova kaple sv. Václava
v Týnci, vč. ošetření památné lípy
v Malých Hydčicích

Obec Nová Ves

Oprava kaple

Obec Čímice

Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a
Metoděje a vybudování
vycházkového okruhu

Fiche č. 5 celkem

1 182 551,557 962,243 000,1 369 190,3 352 703,-

879 583,397 990,180 900,604 744,2 063 217,-
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FICHE 6
Spolek podnikatelů
ve venkovské
turistice - jihozápad
Celkem

Zaznamenejte krásy území Pošumaví
– fotografický a filmový kurz pro
začátečníky

293 200,12 149 685,10 332 114,-

Žádost o
proplacení

293 200,6 849 406,6 102 476,-

Seznam vybraných žádostí o dotace 11. výzva MAS Pošumaví
Finanční prostředky na 11. výzvu:

min. 859 380,- Kč

Požadovaná výše dotace:

849 180,- Kč

11. Výzva MAS Pošumaví: V 11. Výzvě MAS Pošumaví bylo zaregistrováno na SZIF 2.7.2013 celkem 5 projektů
v částce 849 180,- Kč, následně 1 projekt vyřazen

Název žadatele

Celkové
náklady

Dotace
požadované

Renovace varhan trvale umístěných
v kapli sv. Apoleny v Měcholupech – 1.
etapa
Záchrana náhrobků na starém
židovském hřbitově v k.ú. Švihov u
Klatov, okr.Klatovy
Oprava kaple u kostela v Měčíně

245 000,-

220 500,-

247 500,-

222 750,-

127 309,-

94 692,-

Obnova kapliček v Nové Plánici a
Kvaseticích
Kulturní dědictví venkova - Zbyslav
2014

289 130,-

215 055,-

106 870,-

96 183,-

Název projektu

Dotace
vyplacené

Stav
projektu

FICHE 5
Obec Předslav

Federace
židovských obcí
v České republice
Město Měčín
Město Plánice
Sbor dobrovolných
hasičů Zbyslav
Celkem

1 015 809,908 939,-

Žádost o
proplacení

Ukončení
administrace

849 180,752 997,-

V rámci 10. výzvy proběhly semináře 20. 12. 2012 v Domažličkách, 8. 1. 2013 v Klatovech
a 14. 1. 2013 v Horažďovicích. V rámci 11. výzvy proběhl seminář 14. 5. 2013 v Klatovech.

Administrace projektů
Informace o většině dokončených projektů je na www.posumavi.jz.cz (Projekty a výzvy / Závěrečné
karty dokončených projektů)
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MAS Pošumaví administrovala v 10. výzvě MAS Pošumaví (18 kolo SZIF) celkem 14 projektů (1 projekt
vyřazen). V 11. výzvě MAS Pošumaví (19 kolo SZIF) bylo administrováno celkem 5 projektů (1 projekt
vyřazen)

Školení žadatelů v Horažďovicích 14. 1. 2013

V roce 2013 byly dokončeny tyto projekty:


Stará škola, spol.s r.o. „Zřízení minipivovaru v restauraci Stará škola v Chudenicích“ – 6. výzva



Obec Předslav „Obnova a renovace oltáře kaple sv.Apoleny v Měcholupech“ - 7. výzva



Obec Hradešice „Výměna oken a obnova veřejného prostranství v obci Hradešice“ - 7.výzva



Jiří Chroust „Zámecké apartmány Jindřichovice“-7. Výzva



Městys Chudenice „ Expozice Národního obrození a farnosti ve Starém zámku v Chudenicích“
- 5. výzva



Město Klatovy „Dětské hřiště Vícenice“ - 8.výzva



Město Měčín „ Přístavba garáže“ – 8. výzva



Elizaveta Shaaken s r.o. „ Revitalizace západního křídla bývalého pivovaru v Červeném Poříčí
se zřízením expozice naučné stezky“ - 8. výzva



Obec Mrákov „Modernizace školní družiny Mrákov“ – 8. výzva



Radek Krulec „ Pneuservis Rovná“ – 8. Výzva



Občanské sdružení Šumava bez hranic „ Tvorba zážitkových balíčků a jejich propagace“ – 8.
výzva



Obec Bolešiny „ Bolešiny a Kroměždice pro děti, včetně revitalizace školní zahrady“ – 9. výzva



Obec Křenice „ Dětské hřiště Křenice“ – 9. výzva



Město Kdyně „ Modernizace Muzea příhraničí“ – 9. Výzva
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Město Kasejovice „Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice“ - 9.výzva



Obec Nová Ves „ Klubovna pro mládež“ -9. výzva



TJ Haas Chanovice „ Solární ohřev vody pro šatny TJ Haas Chanovice“ – 9. výzva



TJ Start Luby „ Hřiště Luby – místo pro sport a hraní“ – 10. výzva



Obec Hlavňovice „ Hlavňovická náves pro děti“ - 10. výzva



Václav Hostaš „Vytápění novostavby truhlářské dílny“ - 10. výzva



Spolek podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad „ Zaznamenejte krásy území Pošumaví
– fotografický a filmový kurz pro začátečníky“ - 10. výzva



Luděk Král „ Modernizace jízdárny Pranty“- 10. výzva

Fotografie z některých dokončených projektů v roce 2013

Expozice Národního obrození a farnosti
ve Starém zámku v Chudenicích

Pneuservis Rovná

Zámecké apartmány Jindřichovice

Tvorba zážitkových balíčků a jejich propagace
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Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice

Fotografie, zachycující práci Výběrové komise MAS Pošumaví při hodnocení projektů
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Přehled požadovaných dotací za 1.-11. výzvu dle jednotlivých fichí (bez vyřazených projektů)
11.
1. Výzva

2. Výzva

3. Výzva

1Fiche

4. Výzva

5. Výzva

6. 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

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

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

1 000 000

5 480 997

Výzva

2 516 200

405 400
5 451 515

10. Výzva

247 500

Plánovaná
Číslo

7. Výzva

840 561

293 200
2 037 507

6 102 476

14 267 015
3 159 250

840 561

67 435 456

Skutečnost 1.-11.výzva

alokace

Kč

%

1. Fiche

9,37%

2 516 200

3,7%

2. Fiche

9,37%

4 864 861

7,2%

3. Fiche

18,75%

5 286 419

7,8%

4. Fiche

37,5%

37 341 711

55,4%

5. Fiche

18,75%

14 267 015

21,2%

6. Fiche

6,26%

3 159 250

4,7%

Celkem

100%

67 435 456

100%

Fiche

13

Karty ukončených projektů
Karty projektů umístěné na internetových stránkách Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. slouží
nejen pro transparentní evidenci realizovaných projektů, ale i pro inspiraci dalším zájemcům nebo
žadatelům o příspěvek z PRV. Je možno je chápat i jako podpora inovacím, protože za inovaci je
možno počítat i převzetí pozitivních zkušeností nebo nápadů jiných žadatelů.
Karty jsou k dispozici na adrese:
http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=576&lag=&lang=cz
Ukázka „Závěrečné karty dokončeného projektu„ Bolešiny a Kroměždice pro děti včetně revitalizace
školní zahrady – viz další strana.
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5.2. Přehled projektů spolupráce a ostatních aktivit MAS Pošumaví

Projekt Spolupráce Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných
Projekt s názvem „Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ byl zaměřen
na záchranu hmotného i nehmotného dědictví regionu na území Místních akčních skupin MAS
Pošumaví, MAS Aktivios a MAS sv. Jana z Nepomuku. Cílem tohoto projektu byla obnova drobných
památek, podpora ochotnických spolků, sběr místních pověstí a jejich publikování v knižní a
audiovizuální podobě

Výstupy projektu, který byl v roce 2013 ukončen, byly:


Tištěná ilustrovaná publikace sebraných pověstí, z každé MAS, vznikl soubor tří publikací
s jednotným designem a společným přebalem. Tento celek byl zdarma předán do všech
členských obcí, IC, místních knihoven, škol a školek a byly zohledněny povinné výtisky státním
institucím.



CD s mluveným slovem, z každého území byly panem Otakarem Brouskem st. namluveny tři
pověsti. CD je zdarma předáváno spolu se souborem tištěných publikací



Divadelní festival (putovní), z každé MAS jeden ochotnický spolek zpracoval jednu jím
vybranou pověst z území, kterou studoval a odehrál na prvním společném divadelním
festivalu, který se konal v zámeckém areálu v Nebílovech v květnu 2013. Další divadelní
festivaly se uskuteční na území MAS sv. Jana z Nepomuku a na území MAS Pošumaví.



Umělecko-historický workshop " Obnovujeme kulturní dědictví" proběhl v roce 2013 v rámci
divadelního festivalu.



Opravené sochy -

socha sv. Vojtěcha u Zeleného (MAS Aktivios), socha sv. Jana

Nepomuckého v Klatovech (MAS Pošumaví), barokní skulptura - socha "putti" v Žinkovech
(MAS sv. Jana z Nepomuku).
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Socha sv. Jana Nepomuckého - původní
stav…

….a při slavnostním odhalení v nice průjezdu Jezuitské koleje

17

Fotografie z Divadelního festivalu Májová pěna v Nebílovech

18

Pozvánka na Divadelní festival v Nebílovech. Je na něm vidět i grafika vydaných publikací s regionálními
pověstmi.
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Projekt spolupráce „Prácheňsko všemi smysly“
Cílem společného projektu jihočeských MAS, působících na území bývalého Prácheňského kraje je
vytvořit turistickou destinaci z historického území Prácheňska, zahrnující části nynějšího Plzeňského a
Jihočeského kraje. Projekt se snaží posílit identitu obyvatel s tímto krásným a historicky bohatým
regionem. Cílem projektu je objevit Prácheňsko všemi smysly: Sluchem (hudba), hmatem (živá i
neživá příroda), čichem (vůně lesů, luk i strání), zrakem (památky kulturní i přírodní, ale i rukodělné
práce) a chutí (tradiční místní recepty z neméně kvalitních produktů). Jihočeské místní akční skupiny
v předešlém projektu zavedly značku Regionální produkt Prácheňsko, která je udělována místním
výrobcům, splňujícím předem daná regionální kriteria. Vzhledem k tomu, že vrch Prácheň se
zříceninou hradu leží v katastru obce Velké Hydčice, a tudíž na území MAS Pošumaví, je naše MAS
partnerem projektu bez finančního příspěvku. Celá řada výstupů projektu je prezentována na území
MAS Pošumaví a jsou navazovány a rozvíjeny kontakty a návštěvy mezi jihočeskou i plzeňskou částí
Prácheňského regionu v letech 2012 i 2013.

Jihočeské „prácheňských masky“ na Práchni…

…a v sídle MAS Pošumaví ve Švihově vroce 2012

….a společné vaření na Slavnostech kaše v Horažďovicích v roce 2013.
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Pracovní skupiny
Pracovní skupina pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruch

Pracovní skupina koordinuje projekty na území MAS Pošumaví, které jsou zaměřeny na cestovní ruch
a které může Místní akční skupina Pošumaví jako regionální aktér ovlivnit buď jako řešitel nebo
spoluředitel, nebo vyhlašovatel. Zároveň se snaží navrhovat směry dalšího rozvoje cestovního ruchu
v regionu, jeho propagace a marketingu.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti pro region

Byla pověřena, aby se v současné době prioritně zabývala aktuální problematikou venkovského
školství.

Pracovní skupina celoživotní vzdělávání a učení
Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo pro potřeby sestavení Národního programu přípravy na
stárnutí na období let 2013 – 2017 několik pracovních skupin. Manažer MAS Pošumaví Ing. Šašek byl
jmenován do pracovní skupiny Celoživotní vzdělávání a učení. Ke konci roku 2012 byl Národní
program meziresortně připomínkován a jeho konečná podoba byla schválena v roce 2013.

Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 – 2013

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se v letech 2010 - 2013 stala jedním z pořadatelů soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje. Jejími partnery při pořádání soutěže byly Krajská agrární
komora Plzeň a Úhlava o.p.s.

V roce 2013 se rovněž uskutečnila celá řada prezentací, více se prohloubila spolupráce s Plzeňským
krajem. Na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje proběhlo v květnu vyhlášení výsledků soutěže
v rámci již populární akce Festival regionálních potravin. Ceny vítězům přijel předat s hejtmanem
Plzeňského kraje panem Milanem Chovancem náměstek ministra zemědělství pan Jiří Mach.
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Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

Přešínská tlačenka speciál

2.

Masné výrobky trvanlivé

Cena nebyla udělena

3.

Sýry včetně tvarohu

Cena nebyla udělena

4.

Mléčné výrobky ostatní

Cena nebyla udělena

1.

Řeznictví a uzenářství Herejk, s.r.o., Klatovy

Svatební koláče se šlehaným máslem
5.

6.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Vlasta Václavíková – Cukrárna-pekárna U Marka,
Plzeň
Pošumavské řezy s tvarohovou náplní a směsí lesního
ovoce
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
Nebílovský mošt příchuť jablko, červená řepa a mrkev

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje
Lukrena a.s., Dolní Lukavice

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Jablka sušená, Lukrena, a.s., Dolní Lukavice

9.

Ostatní

Siven uzený s hlavou, Zpracovna ryb Klatovy, a.s.
Klatovy

Jak je vidět z přehledu, tak hodnotitelská komise neudělila ocenění ve třech kategoriích, protože má
za to, že oceněné výrobku musí nejen splňovat špičkovou kvalitu a zároveň musí mít zřejmou vazbu
na region. Ochutnávky opět proběhly na celé řadě míst v Plzeňském kraji, ať již to bylo zahájení
turistické sezóny v Klatovech, farmářské trhy v Sušici, či Plzni, celokrajská zahrádkářská výstava
v Plzni, dožínky spojené s vinařskými slavnostmi v Horní Bříze, Apetit festival v Plzni nebo zabijačkové
hody v Klatovech pořádané ve spolupráci s firmou MASO WEST s.r.o.

Regionální potraviny byly propagovány i na dalších místech, například v Liblíně v ústavu sociální péče,
či ve Vysoké Libyni při farmářských slavnostech. Zároveň mohli regionální výrobky již tradičně
ochutnat návštěvníci výstav Země Živitelka v Českých Budějovicích a ITEP v Plzni.
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Festival RP 2013

Festival RP 2013

Festival regionálních potravin 2013

Farmářské trhy Sušice 2013

Zahájení turistické sezóny Klatovy

Apetit festival Plzeň
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Farmářské slavnosti Vysoká Libyně

Liblínské slavnosti

Země Živitelka České Budějovice

Dny evropského dědictví Klatovy

Veletrh ITEP Plzeň

Krajské dožínky Horní Bříza
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Celokrajská zahrádkářská výstava Plzeň

EX Myslív

Zabijačkové hody v Klatovech s firmou MASO WEST s.r.o.

Dárkové koše
V rámci propagace regionálních potravin začal Plzeňský kraj využívat potraviny od účastníků soutěže
pro pohoštění při krajských akcích, jako jsou například setkání Rady
Plzeňského kraje se starosty obcí v jednotlivých okresech. Rovněž jsou
významným

oficiálním návštěvníkům

kraje

předávány

panem

hejtmanem a členy krajské rady předávány jako pozornost dárkové
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koše složené výhradně z regionálních potravin. Tyto koše si mohou další zájemci objednat
v kancelářích místní akční skupiny.

Účast na nadregionálních výstavách
Země Živitelka
V srpnu se MAS Pošumaví podílela na společné expozici místních akčních skupin z Plzeňského kraje
na celostátní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. tak představila svoji činnost i ve stánku místních akčních
skupin Plzeňského kraje, který se nacházel ve společné expozici Národní sítě MAS ČR a Spolku pro
obnovu venkova. V tomto stánku měli návštěvníci možnost dozvědět se více o činnosti jednotlivých
MAS v Plzeňském kraji, ale i o jejich aktivitách na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Země živitelka 2013 s kolegy z dalších místních akčních skupin

ITEP
Druhou významnou výstavou, mimo území MAS, které se Místní akční skupina Pošumaví aktivně
pravidelně zúčastňuje, je veletrh cestovního ruchu v Plzni ITEP, který se konal třetím rokem v hale
Lokomotivy Plzeň na Slovanech. Na všech ročnících Místní akční skupina Pošumaví představila kromě
své vlastní činnosti i výrobky účastníků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. V roce 2013
byla součástí veletrhu stejně jako v roce předchozím i společná expozice místních akčních skupin
působících v Plzeňském kraji. V rámci této expozice se neprezentovaly pouze místní akční skupiny, ale
i další subjekty, které vyvíjejí svoji činnost na území jejich působnosti.
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Ředitel člena MAS Pošumaví Úhlavy o.p.s. Ing. Pavel Vondráček na veletrhu ITEP 2013 Plzeň

Aktivity pořádané ve spolupráci s Plzeňským krajem (mimo regionální potravinu)

Pracovní skupina zemědělství a obnova venkova

Plzeňský kraj v rámci spolupráce s vládou Horní Falce pořádá pravidelné regionální konference, na
kterých jsou řešeny konkrétní otázky přeshraniční spolupráce mezi těmito regiony. Přípravu
jednotlivých materiálů provádějí pracovní skupiny složené ze zástupců všech tří regionů. Manažer
Místní akční skupiny Pošumaví Ing. Šašek byl opakovaně jmenován do pracovní skupiny Zemědělství a
regionální rozvoj a podílel se i na dalších krajských příhraničních projektech

Konference v Neuenburg vorm Wald
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Celostátní síť pro venkov

Místní akční skupina Pošumaví je členem Celostátní sítě pro venkov ministerstva zemědělství a
pravidelně se účastní jejích akcí na krajské i celostátní úrovni.

Projekt Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů

Komunitní školou se rozumí vzdělávací instituce, která se zabývá vzděláváním celé komunity,
především vzděláváním dospělých. Komunitní škola Švihov, o.s. organizuje řadu zajímavých akcí,
navštěvovaných místními občany. (jóga, paličkování, kurzy jazyků….)
V roce 2013 projekt pokračoval další sérií seminářů zapojením facilitátorů do aktivit jednotlivých
komunitních škol, které byly založeny u partnerů projektu. Významná byla komunitní projednávání,
jejichž výstupy budou použity při zpracování strategie Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na
období 2014 -2020.

Závěrečná konference projektu ve Švihově

Vzdělávací aktivity, administrativní a propagační podpora regionálního rozvoje a další akce
Byly průběžně zveřejňovány tiskové zprávy zejména o projektu Komunitních škol a projektu
Regionální potravina. O činnosti MAS Pošumaví přinášela zprávy i AgroBáze vydávaná Agrární
komorou.

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
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V neposlední řadě Místní akční skupina Pošumaví vydává pravidelně vlastní Zpravodaj, ve kterém
informuje o aktuálních novinkách ve své činnosti a o činnosti svých členů. Elektronická verze
Zpravodaje je k dispozici na oficiálních internetových stránkách MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.
Od roku 2011 jsou publikovány téměř všechny informace zejména o uskutečněných aktivitách MAS
Pošumaví i na vlastním profilu na Facebooku.

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. měla své zastoupení i na konferenci Workshop Centralab a
otevřená data, kterou pořádalo České centrum pro vědu a společnost (CCSS) jako člen řešitelského
konsorcia projektu CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation -3CE400P1)v
prosinci v Praze. Manažer Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Ing. Ivo Šašek na ní vystoupil
s referátem Otevřeme data z Pošumaví?, který se týkal možností sdílení dat z jednotlivých aplikací
pro potřeby cestovního ruchu používaných místní akční skupinou.

Podnikatelské fórum majitelů, manažerů, ředitelů a dalších zástupců firem působících na venkově a
v zemědělství v Plzeňském kraji se uskutečnilo v dubnu v Nepomuku. Účastníci měli možnost se
dozvědět celou řadu informací o přípravách možností financování venkova v období do roku 2020.

Aktivním účastníkem byla i Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., jejíž manažer Ivo Šašek, představil
minulé ročníky soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje a záměry v roce 2013.

Účast na celorepublikových akcích
Účast na konferenci Venkov 2010 – 2013
V roce 2013 se konference Venkov uskutečnila v Hranicích na Moravě a projednávaná tématika byla
zaměřena na další plánovací období Evropské unie v letech 2014 – 2020 a na zpracování strategických
dokumentů pro toto období. Celostátní konferenci pořádá každým rokem Ministerstvo zemědělství
s NS MAS ČR a Spolkem pro obnovu venkova.
Na konferenci je cenná zejména neformální výměna názorů mezi účastníky a i její praktická část, ve
které jsou představovány úspěšné, ale někdy i neúspěšné projekty v jednotlivých regionech.
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Konference Venkov Hranice na Moravě

Spolupráce s dalšími partnery
Česká zemědělská univerzita – konzultační středisko PEF ČZU v Klatovech
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity se Místní akční skupina
Pošumaví podílí na rozšiřování míst, kde probíhá výuka formou virtuální univerzity třetího věku. Ke
konci roku 2013 se výuka úspěšně konala nebo připravovala na letní semestr v Běšinech, Bolešinech,
Horažďovicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni, Klatovech, Kolinci, Kolovči, Loučimi, Měčíně, Plánici,
Sušici, Švihově a Zahořanech. V roce 2013 se ukončení letního semestru uskutečnilo v kulturním
domě v Chanovicích za účasti více než 200 seniorů převážně z Pošumavského regionu. Jedním
z konkrétních výstupů spolupráce mezi Provozně ekonomickou fakultou ČZU a MAS Pošumaví je
internetový výstup projektu Poznej Pošumaví, který realizovala katedra informačních technologií.

Slavnostní závěr semestru virtuální univerzity třetího věku ve Kdyni 2013
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Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. má uzavřenu deklaraci o spolupráci s Fakultou regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v oblasti regionálního rozvoje. V rámci
naplňování této deklarace došlo ke konzultacím mezi fakultou a MAS Pošumaví.

Spolupráce s Jihočeskou univerzitou

V roce 2012 byla podepsána deklarace o spolupráci mezi oběma subjekty, která předpokládá zapojení
do spolupráce i jednotlivé členy MAS Pošumaví.

Volkshochschule Regen

Projekty ve spolupráci s VHS Regen jsou zaměřeny především na oblast cestovního ruchu,
regionálního rozvoje a vzdělávání, týkají se praktických potřeb obyvatel a podnikatelů v obou
regionech. V roce 2013 se na popud obou partnerů uskutečnila návštěva bavorských novinářů na
území MAS Pošumaví. Skupina německy píšících žurnalistů zaměřených na cestovní ruch měla
možnost si prohlédnout město Švihov s jeho vodním hradem, kde v té době byla nainstalována
výstava k Popelce a seznámit se s revitalizací okolí rozhledny a hájenky na vrchu Bolfánku nad
Chudenicemi.

Na Bolfánku s bavorskými žurnalisty
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Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Spolupráce s touto církví byla navázána 28. října 2009 na akci k oslavě tohoto svátku nazvaném
Modlitba za domov v Krabčicích pod horou Říp. Los přiřkl Místní akční skupině Pošumaví z.s.p.o.
spolupráci právě se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání

MASO WEST s.r.o.
Zabijačkové hody
Společnost MASO WEST s.r.o. je tradičním účastníkem soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje, ve které získala za svoje výrobky v každém ročníku některou z doprovodných cen. Na podzim
uspořádali na náměstí v Klatovech tradiční zabijačkové hody. Návštěvníci tak měli možnost nejen
ochutnat známé zabijačkové speciality této firmy, ale též seznámit se s jejich výrobou.

Zabijačkové hody v Klatovech
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Města na řece Otavě
Otavská plavba
Otavská plavba je společný projekt měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. I v roce 2013 došlo v
rámci projektu k tradičnímu sjíždění řeky Otavy pod dohledem "otavských" starostů. Zastoupení měla
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.

Okresní agrární komora Klatovy a Měcholupská zemědělská a.s.
Zemědělský den

21.6.2013 se uskutečnil v Měcholupské zemědělské a.s. Den otevřených dveří. Společnost, která je
členem MAS Pošumaví, připravila se svými partnery především pro děti ze základních škol v regionu
prohlídku stájí, zemědělských strojů, bioplynové stanice a bohatý naučný program o zemědělství.
Děti si mohly moci projít naučnou stezku s názvem „Poznáváme zemědělství“, v níž za vyplnění
soutěžní kartičky získaly drobné dárky. Byly připraveny také soutěže v podobě poznávání živých i
sušených zemědělských plodin, semen a krmiv či fotografií druhů hospodářských zvířat, plodin, strojů
či traktorů.

Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu Zemědělství žije!. Cílem celé
akce bylo zvýšení atraktivity zemědělského sektoru a ukázat veřejnosti a zejména pak dětem, jaký
význam má zemědělství, proč je důležité a také zdůraznit jeho neodmyslitelnou úlohu ve společnosti
a krajině. Místní akční skupina Pošumaví na akci představila svoje aktivity v regionu.

33

Zemědělský den v areálu člena MAS Pošumaví Měcholupské zemědělské a.s.

Spolupráce s dalšími místními akčními skupinami
Spolupráce na národní úrovni
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. je členem Národní sítě MAS ČR. Na akcích pořádaných touto
sítí se setkávají prakticky všechny místní akční skupiny, kterých je nyní přes sto, z celé České
republiky. Místní akční skupina Pošumaví již od svého vzniku spolupracovala s řadou MAS a dalších
partnerů.
S Místní akční skupinou Říčansko se odvíjela v roce 2013 spolupráce v souvislosti s projektem
Modlitba za domov a pravidelné kontakty udržuje MAS Pošumaví s MAS Pobeskydí.

V roce 2013 navštívili MAS Pošumaví zástupci LAG Strakonicko.

Setkání MAS Plzeňského kraje v Chotěšově

Setkání MAS Plzeňského kraje na krajském úřadě
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Venkov Plzni – Plzeň Evropě

7 místních akčních skupin působících v Plzeňském kraji v současné době realizovalo projekt
Spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni. V rámci tohoto projektu se ve dnech 19.4 - 20.4.2013
uskutečnilo v bývalém pivovaru Světovar v Plzni Venkovské Expo, na kterém se představily možnosti
západočeského venkova pro domácí obyvatele i turisty. Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.
přesto, že nebyla do tohoto projektu přímo zapojena se zúčastnila některých společných akcí.

Setkání na Práchni
Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko pořádá každoročně společenské setkání na Práchni.
Stejně jako v minulých letech se tohoto pro všechny zúčastněné příjemného odpoledne zúčastnila i
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.
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Diskuse o dalším programovacím období 2014 -2020 v Sušici
V rámci přípravy na další programovací období probíhá v rámci MAS Pošumaví diskuse o dalším
směřování sdružení. Jednotliví členové MAS Pošumaví vyhodnocují uplynulé období a v rámci celé
řady komunitních jednání probírají možnosti dalšího směřování MAS, které by mělo být zahrnuto do
nové integrované studie rozvoje území (SCLLD). Aktivity v této oblasti byly koordinovány
s komunitními školami působícími na území MAS Pošumaví.
Na diskusi nad dalším rozvojem Pošumaví pozval zástupce MAS Pošumaví i Sušický Šumavan, který na
radnici v Sušici za přítomnosti představitelů města uspořádal veřejnou diskusi k budoucnosti Sušicka.

Jednání Sušického Šumavanu na MěÚ v Sušici

Mariánskolázeňské dialogy
Mariánskolázeňské dialogy jsou pořádány Řemeslnou komorou Dolního Bavorska a Horního Falcka.
Na akci jsou zastoupeni reprezentanti z oblasti hospodářství, úřadů a institucí z České republiky,
Rakouska, severovýchodního bavorského hospodářského prostoru.

Cílem této akce je zprostředkování celkového dojmu o aktuálním vývoji v regionu na obou stranách
hranice a navázání kontaktů mezi různými aktéry navzájem. Akce je proložena řadou společných
diskuzí o tom, jakým způsobem je možné tuto spolupráci všech zúčastněných nadále rozvíjet a
zlepšovat. Do ročníku Mariánskolázeňských rozhovorů 2013 byla přizvána manažerka MAS Pošumaví,
která se aktivně zúčastnila jednání v pracovní skupině.
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Mariánskolázeňské dialogy 2013

Vánoční moštování
Místní zahrádkářská organizace v Klatovech připravila ve své moštárně v prosinci vánoční moštování,
které se od toho klasického lišilo především vánoční atmosférou. Vyrábělo se z vlastních nebo na
místě zakoupených jablek a zájemci o mošt si mohli poslechnout vánoční koledy, ochutnat vánoční
punč, nechat svézt své děti na koních nebo ochutnat vánoční perník, či štrudl.
Akci zahrádkářské organizace Klatovy střed podpořila Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., která
zde prezentovala nejen svoje aktivity, ale i soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje.

Vánoční moštování v Klatovech
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6. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů
V průběhu roku 2013 byly přepracovány stanovy sdružení tak, aby se partnery Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. mohly stát i fyzické osoby. Aktuální znění stanov je k dispozici na internetových
stránkách www.posumavi.jz.cz.
Složení řídících orgánů se v průběhu roku 2013 neměnilo.
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7. Roční účetní závěrka
7.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k 1.1. 2013

Stav k 31.12.2013

AKTIVA CELKEM

579

623

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

0

0

B. Dlouhodobý majetek

0

102

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

0

102

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

0

0

C. Oběžná aktiva

579

512

C. I. Zásoby

14

5

C. II. Dlouhodobé pohledávky

0

0

C. III. Krátkodobé pohledávky

29

0

C. IV. Krátkodobý finanční majetek

536

507

0

9

PASIVA CELKEM

579

623

A. Vlastní kapitál

673

794

A.I. Základní kapitál

699

750

A.II. Kapitálové fondy

0

0

A. III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní
fondy ze zisku

0

0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let

0

0

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+/-)

-26

44

B. Cizí zdroje

-244

-334

B. I. Rezervy

0

0

B. II. Dlouhodobé závazky

0

0

B. III. Krátkodobé závazky

-1118

-739

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci

874

405

C. I. Časové rozlišení

150

163

D. I. Časové rozlišení
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7.2. Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k 1.1.2013

Stav k 31.12.2013

Výkony

873

902

Výkonová spotřeba

1535

1178

Přidaná hodnota

-662

-276

Osobní náklady

2169

1484

Daně a poplatky

3

2

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

94

0

Tržba z prodeje materiálu

34

55

Zůstatková cen prodaného materiálu

24

28

Ostatní provozní výnosy

2964

1831

Ostatní provozní náklady

25

5

Provozní výsledek hospodaření

21

91

Ostatní finanční náklady

47

47

Finanční výsledek hospodaření

-47

-47

Daň z příjmu za běžnou činnost

0

0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-26

44

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

-26

44

Výsledek hospodaření před zdaněním

-26

44

Aktuální kontakt:
Předseda sdružení: PaedDr. Václav Petrus
Místopředsedové sdružení: Ing. Tomáš Zelený, PhD, Ing. Martin Kříž
Manažeři SPLa SCLLD: Ing. Radana Šašková, Ing. Ivo Šašek, CSc.
Administrativa a SCLLD: Ing. Markéta Janotová

Kancelář MAS Pošumaví z.s.p.o.
Nám. E. Beneše 38
340 12 Švihov
telefon: 376 387 717
email: lag@posumavi.jz.cz
web: www.posumavi.jz.cz

Výroční zpráva byla schválena na valné hromadě sdružení dne 24.6.2014
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