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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 31.12.2017 toto území zahrnovalo následující obce:
Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov, Červené Poříčí,
Číhaň, Čímice, Dlažov, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hejná,
Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Hrádek, Hradešice, Hradiště (Domažlice), Hradiště (Plzeň – jih),
Chanovice, Chlistov, Chocomyšl, Chodská Lhota, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Kasejovice, Kdyně,
Kejnice, Klatovy, Kolinec, Kout na Šumavě, Kovčín, Křenice, Kvášňovice, Libkov, Loučim, Malý Bor,
Maňovice, Měčín, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín,
Mokrosuky, Mrákov, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Němčice, Nezamyslice, Nezdice na
Šumavě, Nezdřev, Nová Ves, Obytce, Olšany, Oselce, Ostřetice, Pačejov, Petrovice u Sušice, Plánice,
Pocinovice, Podmokly, Poleň, Předslav, Rabí, Slatina, Soběšice, Spáňov, Strašín, Sušice, Svéradice,
Švihov, Týnec, Úboč, Újezd u Plánice, Únějovice, Úsilov, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor, Vrhaveč,
Vřeskovice, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Zavlekov, Zborovy, Žihobce, Žichovice.

Od 1. 1. 2017 prostřednictvím mikroregionu Střední Pošumaví spolupracuje MAS Pošumaví z.s. i s obcí
Dlouhá Ves, která však zatím není zahrnuta do schválené Strategie CLLD.

Rozloha:

1 493 km²

Počet obyvatel:

84 809 (dle ČSÚ k 1.1.2017)

Hustota obyvatel:

56,8 obyvatel/km²

Počet obcí:

100 - z toho 99 zahrnutých do strategie CLLD (komunitně vedeného místního
rozvoje)
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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 v období 2007 – 2013 byla administrace projektů
spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy IV. LEADER. V roce 2007 byl zpracován
Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství
a Místní akční skupina Pošumaví byla vybrána jako jedna z 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 jejichž znění vypisovala 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
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toho probíhala po celý rok 2017 řada krátkodobých nebo jednorázových aktivit týkajících se
regionálního rozvoje.

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 IV. LEADER. V roce 2016 byla
Místní akční skupině Pošumaví z.s. ministerstvem pro místní rozvoj schválena Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje, označovaná zkratkou CLLD, což jí umožnilo od roku 2017 čerpat prostředky
z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu
Zaměstnanost v celkové výši cca 200 milionů korun.

Místní akční skupina Pošumaví z.s. se rozkládá na území 1 493 km², ve kterém žije přibližně 85 000
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
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Domažlice). Počet obcí zapojených do aktivit CLLD je stejný jako v 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
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 spolku
Členové spolku tvoří valnou hromadu spolku, která je jeho nejvyšším orgánem
1. Alfastav, spol. s r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy, provádění veškerých stavebních prací
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. Základní
organizace Plánice patří k nejaktivnějším zahrádkářským organizacím na okrese Klatovy
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, podnikatel ve stavebnictví
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
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12. Farma Loužná, s.r.o., Myslív – Loužná 51, 342 01 Horažďovice. Chov a výkrm drůbeže spojený
zároveň se zpracováním na vlastní porážce, což zaručuje, že kuře na farmě zakoupené, je také
na farmě vykrmené
13. Hálek Vlastimil, OSVČ v oblasti regionálního rozvoje, Klatovy - Luby
14. Hlinka Vladislav Ing., Červené Poříčí 37, 340 12 Švihov, soukromý zemědělec
15. Hynčík Zdeněk Ing., Nová Ves 11, 345 06 Kdyně, soukromý zemědělec
16. Klatovské folklorní sdružení Šumava o.s., Za Beránkem 761, 339 01 Klatovy. Hlavním posláním
KFS Šumava je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců
a kolektivů rozvíjejících lidové umění a národní kulturu České republiky
17. Klatovské katakomby, z.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
18. 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
19. 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
20. Komunitní škola Švihov, z.s., Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov. Komunitní škola Švihov z.s. je
nejdéle působící komunitní školou na území MAS Pošumaví z.s.
21. Kypetová Jaroslava, Vřeskovice, OSVČ v oblasti cestovního ruchu, provozovatelka penzionu ve
Vřeskovicích a předsedkyně rodinného centra Vřeskováček z.s.
22. Lamberská stezka, o.s. Žichovice 190, 342 01 Sušice – podpora regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
23. 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
24. Mašková Eva, Pod Vodojemem 1239, 342 01 Sušice, OSVČ, účetnictví
25. Měcholupská zemědělská, a.s., Předslav 101, 339 01 Klatovy – zemědělská společnost, která
hospodaří na území působnosti MAS Pošumaví
26. Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
27. Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
28. Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

9

29. 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
30. Otisk, o.s. , Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy, se zabývá materiální i duchovní revitalizací
lesního komplexu Žďár u Chudenic
31. 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 kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém území, ohraničeném městy Nepomuk,
Blatná a Horažďovice
32. Pikhart Kamil Mgr., Luby 247, 339 01 Klatovy, projektový manažer a poradce
33. 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
34. Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy, zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy
35. Princ Pavel Mgr., Ujčín 1, 341 42 Kolinec, soukromý zemědělec
36. Přátelé muzea dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic o.s., Dobrá Voda 5, 342 01 Sušice.
Sdružení se zabývá rozvojem regionu Hartmanicka
37. Pyšková Jitka – OSVČ. Diverzifikace zemědělství, pořádání příměstských táborů, projížďky
na koních nebo oslíku a mnoho dalšího
38. Římskokatolická farnost Sušice Církevní organizace spolupracující kromě duchovní sféry
i v oblasti oprav kulturních památek
39. 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
40. 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
41. Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání – jihozápad o.s., Drouhavec 3, 342 41 Kolinec zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce
42. 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
43. Statek Sobětice s.r.o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy zemědělský podnik s rostlinnou i živočišnou
výrobou
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44. 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
45. 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
46. Šlehofer Stanislav Ing., Lipová 481, 339 01 Klatovy, OSVČ, poradce a projektový manažer
47. Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Chanovice 113, 341 01 Horažďovice, je zaměřena
především na kopanou. Kromě sportovních aktivit provozuje také ubytovnu na stadionu
48. 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
49. 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)
50. 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
51. 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
52. Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Velký Bor, 341 01 Horažďovice, je zaměřeno na
rostlinnou a živočišnou výrobu a hospodaří za neustálého zlepšování výrobních technologií.
53. Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví, Hartmanice č. 75, 341 81 Hartmanice
54. Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
55. Zájmové sdružení právnických osob Běleč, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
56. Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice
57. Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec, vyvíjí kromě
zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky
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3.2. Organizační struktura
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází podle stanov minimálně jednou ročně.
V průběhu roku řídí činnost spolku kolektivní statutární orgán výkonná rada. Výkonná rada volí ze
svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek. Výkonná rada se schází
podle potřeby.
Dalším orgánem spolku je výběrová komise, která hodnotí projekty ve všech administrovaných
programech a na základě přidělených bodů stanovuje jejich pořadí, které následně schvaluje výkonná
rada.
Spolek má tříčlennou dozorčí radu, která kontroluje administrativní agendu spolku a zároveň funguje
jako odvolací orgán pro žadatele.
Výkonná rada uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku. K 31.12.2017 pracovalo v MAS
Pošumaví z.s. 11 osob na plný nebo částečný úvazek.

Kolektivy zaměstnanců MAP a CLLD počátkem roku 2017

4. Udržitelnost projektů z PRV a projektů Spolupráce MAS Pošumaví
z minulého období 2007 – 2013 do konce roku 2017
4.1. Kontrola uskutečněných projektů ve spolupráci se SZIF
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví v období 2007 – 2013 byla administrace projektů
spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy IV. LEADER. V roce 2007 byl zpracován
Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství
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a Místní akční skupina Pošumaví byla vybrána jako jedna z 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 jejichž znění vypisovala 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 a 2017 probíhaly kontroly udržitelnosti jednotlivých projektů ve spolupráci s RO SZIF
České Budějovice. Informace o dokončených projektech jsou k dispozici na www.masposumavi.cz
(Rubrika Strategie SPL 2007 - 2013). Zároveň v roce 2016 probíhaly kontroly SZIF a MAS projektů
dokončených v minulém období, u kterých ještě běží doba udržitelnosti projektu.

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

6. Výzva

7. Výzva

8. Výzva

250 000

1 247 000

997 500

2 150 000

9. Výzva

10. Výzva

Výzva

Celkem
2 516 200

439 500

563 121

4 864 861

1 118 897

999 754

247 500

1 000 000

912 268

5 286 419

5 400 098

2 709 088

3 045 244

3 797 213

1 928 925

918 642

2 270 670

37 341 711

2 808 958

2 265 702

1 310 173

1 188 253

732 610

1 349 548

679 365

2 063 217

706 350

995 200

9 805 699

4 513 382

4 795 622

10 799 097

405 400
5 451 515

5 480 997

4 777 323

8 080 873

840 561

293 200
2 037 507

6 102 476

14 267 015
3 159 250

840 561

67 435 456
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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 dokončené projekty zobrazit v interaktivní mapě v pravém sloupci na
stránkách www.masposumavi.cz.

5. Výzvy a aktivity v rámci CLLD v roce 2017
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 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.
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Veškeré informace týkající se strategie CLLD a jejího naplňování jsou průběžně zveřejňovány na
oficiálních stránkách místní akční skupiny www.masposumavi.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 2017 byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů u všech tří programů administrovaných Místní
akční skupinou Pošumaví z.s.

5.2. Program rozvoje venkova
V rámci Programu rozvoje venkova byly vypracovány potřebné dokumenty nezbytné k vyhlášení výzvy
pro podávání projektů jednotlivými žadateli z území působnosti MAS Pošumaví z.s. Jednalo se o
zpracování textu vlastní výzvy, Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví z.s. pro
administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV. Nezbytné v tomto období bylo zpracování
10 fichí, které žadateli poskytují informace, na co může žádat a za jakých podmínek. Veškeré písemné
materiály byly konzultovány s příslušnými pracovníky SZIF a následně jimi schváleny. První výzva byla
vyhlášena 4. 5. 2017 v devíti fichích. Fiche číslo deset je zaměřena na projekty Spolupráce mezi
jednotlivými MAS a není určena přímo žadatelům v území.
Jednalo se tedy o:
Fiche č.1 – Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku
Fiche č. 2 – Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu
Fiche č. 3 – Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií
Fiche č. 4 – Diverzifikace nezemědělských činností
Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství
Fiche č. 6 – Podpora původního krajinného rázu obnovou polních cest
Fiche č. 7 – Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity
Fiche č. 8 – Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury
Fiche č. 9 – Stabilizace vodních poměrů v lesích
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V řádném termínu bylo podáno 35 žádostí o podporu, které po formálním hodnocení pracovníky MAS
byly předány výběrové komisi k věcnému hodnocení a sestavení seznamu projektů podle počtu
přidělených bodů, které projekty nejlépe splňují kritéria pro poskytnutí finanční podpory
prostřednictvím MAS. Následně bylo rozdělení alokace na projekty projednáno a schváleno ve výkonné
radě. Poté byly projekty předloženy valné hromadě MAS Pošumaví z.s., která navržené pořadí rovněž
schválila. Poté byly odeslány na RO SZIF do Českých Budějovic, kde probíhá konečná kontrola a
definitivní schvalování, které bude dokončeno v roce 2018. Poté budou úspěšní žadatelé vyzváni RO
SZIF k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Seminář pro potenciální žadatele v Klatovech

Seminář pro potenciální žadatele v Sušici a v Horažďovicích
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Porada výběrové komise před hodnocením projektů 1. výzvy PRV a jejich rozlosování

Výběrová komise sestavuje seznam projektů dle přidělených bodů

Práce výběrové komise
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Seznam vybraných projektů z 1. výzvy MAS Pošumaví v PRV
Číslo
Fiche

Název Fiche

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)

Kostrůnek Petr
Mgr.Ing.

Rekonstrukce seníku a stáje

Malý Bor

588 000

Hynčíková
Birnerová Linda
MVDr.

Modernizace chovu skotu

Kdyně

237 160

Farma Balkovy
s.r.o.

Modernizace zemědělského podniku

Dolany

1 197 000

1

Valvoda
Stanislav

Modernizace strojového vybavení

Petrovice u Sušice

1 085 000

1

Wachtl Jan Ing.

Pořízení moderního a ekologického
vybavení pro zemědělskou činnost

Dolany

699 999

1

Wachtl Pavel Bc

Zefektivnění zemědělské činnosti
ekologické farmy

Dolany

1 199 999

1

Voráček Jan Ing.

Stroje pro ekologické pěstování rybízu a
chov koní

Červené Poříčí

260 000

1

Starosta Jindřich

Zemědělská technika

Kolinec

840 000

1

1

1

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

Název Fiche

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)

1

Panství Palvínov
s.r.o.

Modernizace zemědělství Palvínov

Hartmanice

594 000

1

Pošumavské
zemědělství a.s.

Zemědělská technika

Chodská Lhota

720 000

2

Zpracování zemědělské
produkce a její uplatnění na
trhu

Opatrný Martin
Ing.

Moštárna

Újezd u Plánice

249 500

3

Podpora lesního hospodaření
a šetrných technologií včetně
zpracování lesnických
produktů

Kovářík Václav

Lesní technika

Nalžovské Hory

940 000

4

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

Agrosan s.r.o.

Zařízení pro agroturistiku

Předslav

753 360
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Číslo
Fiche

Název fiche

4

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

Janda Marek
Ing.

Modernizace vytápění provozovny
Úborsko

Běhařov

110 000

5

Zvyšování odborné úrovně
podnikatelů v zemědělství pro
konkurenceschopné podnikání
v méně příznivých
podmínkách pro zemědělství
na území MAS Pošumaví

Úhlava, o.p.s.

Vzdělávání v oblasti zpracování a
prodeje zemědělské produkce

Klatovy, Protivín,
Vrcovice,
Strakonice

129 856

6

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

Obec Bolešiny

Polní cesta C5 Bolešiny - Slavošovice

Bolešiny

2 704 230

7

Podporou neproduktivní
funkce lesa zvýšit jeho využití
pro volnočasové aktivity
obyvatel Pošumaví

Město Klatovy

Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka

Klatovy

955 214

Hynčík Zdeněk
Ing.

Vyhlídka Vrch Páně

Nová Ves

363 000

7

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)
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Číslo
Fiche

Název fiche

8

Podpora rekonstrukce a
výstavby lesnické
infrastruktury včetně obnovy
nebo výstavby souvisejících
objektů a technického
vybavení

9

Stabilizace vodních poměrů v
lesích

Název / jméno
žadatele

Město
Horažďovice

Název projektu

Rekonstrukce lesní cesty Opěš,
Horažďovice

Místo realizace
projektu

Horažďovice

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)
2 270 589

Nebyl předložen žádný projekt

Seznam nevybraných projektů z 1. výzvy MAS Pošumaví v PRV
Číslo
Fiche

1
1
1

Název Fiche

Modernizace výrobních
faktorů zemědělského
podniku pro zlepšování
ochrany krajiny, podpory
inovací a zvyšování

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)

Lišková Tereza

Zemědělská technika

Nalžovské Hory

210 000

Kvíčala Tomáš

Rekonstrukce zemědělského objektu

Nalžovské Hory

525 000

Pyšek Jan

Modernizace výroby krmiv pro
hospodářská zvířata

Klatovy

588 000
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1

konkurenční schopnosti
zemědělských podnikatelů

Hokrová Marie

Modernizace sklizně TTP - pořízení
traktoru a lisu

Velký Bor

1 170 000

1

Matějka
Jaroslav

Zemědělská technika

Sušice

1 260 000

1

Lukeš Pavel
Mgr.

Rozšíření strojového parku Pavel Lukeš

Petrovice u Sušice

120 000

1

Salák Jakub

Zemědělská technika

Nalžovské Hory

600 000

1

Mlynařík Václav

Nákup traktoru

Klatovy

1 200 000

1

Ticháček Josef
Bc.

Zemědělská technika

Mezihoří, Švihov

1 308 000

1

Demelová Lenka

Modernizace zemědělského
hospodářství

Mochtín

1

Zelený Jiří

Modernizace strojového parku

Velhartice

1 122 000

1

Výrobní
obchodní
družstvo
Svatobor

Zemědělská technika

Hrádek

1 499 999

1

Maršálek Václav

Modernizace zemědělské farmy

Bolešiny, Čachrov

1*

Švojgr Václav
Ing

Nákup zemědělské techniky

Bezděkov

261 000
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Číslo
Fiche

Název Fiche

Název / jméno
žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

4

Říhová Jaroslava

Agroturistika

Měčín

4*

Maršálek Václav

Diverzifikace zemědělského statku

Čachrov

Požadovaná
dotace na
jednotlivé
projekty (Kč)
108 900

*) takto označené žádosti byly vyřazeny při administrativní kontrole, protože jejich realizace ležela mimo území působnost MAS Pošumaví z.s.
V roce 2017 byla celková alokace finančních prostředků určených v rámci PRV na projekty ve všech fichích 18 833 980,- Kč. Z toho byly navrženy SZIF po
schvalovacím procesu na úrovni MAS na uzavření smluv s žadateli projekty v celkové výši 16 235 557.- Kč. Skutečná částka, která bude zazávazkována bude
známa až po uzavření smluv RO SZIF České Budějovice se žadateli.

Administrativní kontrola projektů PRV
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5.3. Integrovaný regionální operační program
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla po schválení Strategie CLLD
rovněž zpracována veškerá potřebná dokumentace nezbytná pro vyhlašování výzev podle v ní
uvedených jednotlivých strategických cílů a opatření.
Integrovaný regionální operační program je prioritně určen samosprávám a neziskovému sektoru.
V roce 2017 vyhlásila MAS Pošumaví první výzvy.
Bylo do nich podáno 13 projektů, které byly na valné hromadě schváleny a doporučeny
k spolufinancování. Celková výše schválených dotací činila 25 325 857,30 Kč.

Zasedání výběrové komise k IROP

Zasedání výběrové komise k IROP
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V průběhu roku 2017 byly vyhlášeny výzvy v následujících opatřeních:
Výzva
číslo

Datum výzvy

Opatření

Žadatel

Obec

Projekt

1

2.8.2018

Požární
zbrojnice

Obec Strašín

Strašín

Strašín – Stavební úpravy, 5 618 842, 45 ano
přístavba a nástavba požární
zbrojnice

2

8.8.2018

Kulturní
památky

Klatovské
katakomby z.s.

Klatovy

Klatovské katakomby – obnova 2 757 627,70
expozice

NPÚ – NKP hrad
Švihov
Švihov
NPÚ – NKP zámek Červené Poříčí
Červené Poříčí
NPÚ – NKP hrad
Velhartice
Velhartice

3

8.8.2018

Školy

ZŠ Hartmanice

Hartmanice

ZŠ Horažďovice

Horažďovice

Blatenská

Vybráno

ano

2 849 396,77

ano

1 631 461,69

ano

2 849 999,05

ano

Odborná jazyková učebna 1 897 816,61
s bezbariérovým přístupem

ano

1 900 000,00

ano

1 900 000,00

ano

Stavební úpravy glorietu

Velhartice – šumavská
klenotnice

Učebna přírodních věd

Komenského
ZŠ Horažďovice

Obnova vodního příkopu

Výše dotace

Horažďovice
Učebna fyziky
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4

5

8.8.2018

19.9.2018

Územní studie

Mateřské školy

Městys Všeruby

Všeruby

Územní studie veřejných
prostranství pro městys
Všeruby

321 860,00

ano

Město Klatovy

Klatovy

Územní studie 6 – sever
Klatovy lokalita Nádražní,
Domažlická, Čechova,

598 500,00

ano

MŠ a ZŠ Bolešiny

Bolešiny

Rozšíření kapacity a úprava
prostor mateřské školy
v Bolešinech

551 296, 40

ano

MŠ a ZŠ v Kolinci

Kolinec

Zvýšení kapacity mateřské
školy v Kolinci

1 499 056,63

ano

Strašín

Technika pro IZS – DA pro
JZDHO

950 000,00

ano

6

27.9.2018

Technika pro
JSDHO

Obec Strašín

7

24.11.2018

Bezpečnost
osob v dopravě

Ukončení výzvy je až v roce 2018
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5.4. Operační program zaměstnanost
V Operačním programu Zaměstnanost byly vyhlášeny dvě výzvy.

Výzva č. 1 – Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství
nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření byla vyhlášena 31.1.2017. Do výzvy byly přijaty dva
projekty, které však výběrová komise nedoporučila k získání finanční podpory z operačního programu.
Jednalo se o projekt Sociálních služeb města Sušice p.o. Klíček do života na 1 944 500,- Kč a projekt
města Kdyně Pro všechny na 1 997 000,- Kč. Důvodem vyřazení bylo nesplnění podmínek věcného
hodnocení.

Výzva č. 2 – Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byla vyhlášena rovněž 31.1.2017. Do výzvy byly podány
dva projekty. Sociální služby města Sušice p.o. přihlásilo projekt Nejsme na to sami za 2 000 000,- Kč a
Fokus Písek z.ú. projekt Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním za 1 955 845,- Kč. Obě
žádosti splnily podmínky přidělení dotace a byly v průběhu roku 2017 realizovány.

Školení pro potenciální žadatele z OP Zaměstnanost

Zasedání výběrové komise k operačnímu programu Zaměstnanost
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5.5. Projekt Spolupráce
V roce 2017 byla zahájena příprava projektu Spolupráce mezi místními akčními skupinami. Partnerství
bylo dohodnuto s Místní akční skupinou Železnohorský region z.s. a Region Kunětické hory z.s.
z Pardubicka, se kterými má MAS Pošumaví z.s. nejen podepsánu deklaraci o spolupráci, ale i jejich
managementy a vedení dlouhodobě aktivně spolupracují výměnou praktických zkušeností při řešení
každodenních aktuálních otázek. Proto bylo vedením všech tří MAS rozhodnuto podat společný projekt
Spolupráce, který by se týkal podpory cestovního ruchu ve spolupracujících regionech.
Management spolupracujících MAS začal pracovat na přípravě projektu pod názvem Venkov 21. století,
který byl průběžně konzultován s příslušnými pracovníky SZIF. Koncem roku 2017 bylo dohodnuto, že
koordinační MAS bude MAS Pošumaví z.s. Zároveň byly připraveny pracovní verze společného
projektu, který bude podán v prvním čtvrtletí roku 2018. Výstupy projektu zahrnou zřízení 18
infopointů (interaktivních srubů), z nichž bude na území působnosti MAS Pošumaví z.s. zřízeno 10.
Infopointy budou dřevěnými zastřešenými odpočívadly, kde kromě klasických vysvětlujících tabulí
budou umístěny i QR kódy, pomocí kterých a „chytrých“ telefonů si turisté budou moci načíst
informace o zajímavostech v okolí. K tomu, aby se jim při tom nevybil mobilní telefon, bude sloužit
solární nabíječka.

Jednání o budoucím projektu Spolupráce v Klatovech a Regenu

Jednání o budoucím projektu Spolupráce v Klatovech a Regenu
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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 vlastními školami a
jednak je jejich zpracování podmínkou pro případné čerpání finančních prostředků školami z IROP.
Většina základních a mateřských škol nacházejících se na území všech tří ORP se rozhodla zapojit do
zpracování MAP.
Schválené projekty předpokládaly zahájení prací na místních akčních plánech v červenci a srpnu roku
2016. Na základě toho byli stanoveni koordinátoři pro zpracování plánů na území působnosti každé
ORP a společná metodička pro všechny tři ORP. Zároveň byly ve všech třech ORP ustaveny řídicí výbory,
které schvalují jednotlivé výstupy projektu a hodnotí jeho průběh.
Koordinátoři a metodička projektu na území jednotlivých ORP pravidelně navštěvují všechny mateřské
a základní školy, které souhlasily se zapojením do projektu. Rovněž probíhají 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.
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MAS Pošumaví z.s. má své zastoupení i v řídících výborech zbylých dvou ORP na území své působnosti.
Za přenos informací z ORP Domažlice je zodpovědný člen výkonné rady Ing. Vladislav Vilímec a z ORP
Nepomuk manažerka Ing. Radana Šašková.
6.1.2. Odborná konference Inovacemi k rozvoji regionů v Pardubicích

Na odborné konferenci na univerzitě v Pardubicích

Místní akční skupina Pošumaví z.s. dostala pozvání od partnerské MAS Železnohorský region z.s.
k aktivní účasti na odborné konferenci Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Konference spolu
s exkurzí zaměřenou na problematiku MAP byla pořádána ve dnech 5.4. a 6.4.2017 ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice.
Ačkoliv je projekt rozmanitý, co se týče počtu zahraničních partnerů a partnerů z praxe, je tímto
zároveň inovativní a přináší tak možnost získat několik různých pohledů a názorů, jak bio-ekonomika
funguje v Evropě.
Vzhledem k tomu, že obě partnerské místní akční skupiny (MAS Železnohorský region a MAS Pošumaví)
jsou aktivními řešiteli projektů známých pod zkratkou MAP (místní akční plány) přímo se nabízela
možnost navázat na první část konference druhým blokem, zaměřeným na regionální školství. V tomto
bloku vystoupila i koordinátorka MAP na Klatovsku Ing. Radana Šašková, která seznámila přítomné
s aktuálním průběhem aktivit MAP nejen na Klatovsku, ale i na Horažďovicku a Sušicku.
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Odborná konference Inovacemi k rozvoji regionů v Pardubicích

Odborná konference Inovacemi k rozvoji regionů v Pardubicích

6.1.2. Odborná exkurze do MAS Železnohorský region

V návaznosti na odbornou konferenci na Univerzitě Pardubice měli zástupci MAS Pošumaví z.s.
možnost se seznámit s aktuálními výsledky práce MAS Železnohorský region při řešení projektu MAP.
V rámci exkurze navštívili Speciální základní školu v Heřmanově Městci, kde byla demonstrována výuka
tak, jak každý den na škole probíhá. Dále byla navštívena tamní židovská synagoga a židovský hřbitov
jako symboly generačního předávání historických zkušeností a Perníková chaloupka v Rábech. Exkurze
byla zakončena na farmě manželů Markových Horecký dvůr v Jedousově, kde funguje centrum
ekologické výchovy pro mládež.
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Návštěva Speciální základní školy v Heřmanově Městci

Speciální základní škola a židovský hřbitov v Heřmanově Městci

Horecký dvůr v Jedousově a Perníková chaloupka v Rábech
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6.1.3. Odborná konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy
celoživotního vzdělávání na venkově

Čestné předsednictvo konference

Místní akční skupina Pošumaví z.s. byla jedním z partnerů odborné konference, kterou pořádala Stálá
komise Senátu pro rozvoj venkova dne 24.4.2017 v prostorách Valdštejnského paláce v Praze.
Dalšími partnery konference byly Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
a MAS Železnohorský region. Záštitu nad konferencí převzal pan senátor Petr Šilar a pan děkan PEF
ČZU Martin Pelikán.
Tyto regiony se dlouhodobě potýkají s úbytkem obyvatel v produktivním věku, který je částečně
způsoben i odchodem mladých lidí do větších aglomerací za vzděláním. Tito studenti se po složení
závěrečných zkoušek již mnohdy do míst svého původního bydliště nevrací a zůstávají ve větších
městech s lepšími podmínkami uplatnění i odborného růstu. Dnes, když je možnost pracovat bez
větších omezení po celém území EU, tato skutečnost ještě více nabývá na významu.
Kromě klasického vysokoškolského vzdělávání, které poskytuje v Klatovech Česká zemědělská
univerzita prostřednictvím své provozně ekonomické fakulty již 15 let je pro region důležité i vzdělávání
seniorů prostřednictvím virtuální univerzity třetího věku.
Zástupci Místní akční skupiny Pošumaví se ve svém vystoupení zamýšleli nad přínosem 15 let činnosti
Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Klatovech pro
region své působnosti. Dosavadní zkušenosti ukazují na jednoznačně kladné výsledky působení
střediska a propojování univerzitních aktivit pro místní praxi. Ve druhé části vystoupení následovalo
zamyšlení nad současnými aktivitami v rámci zpracovávaných místních akčních plánů a jejich přínosu
ve vzdělávacím procesu na venkově.
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Na uvedených příkladech se ukazuje, jak nabývají na významu i aktivity neziskového sektoru, který v
Pošumaví zastupuje Úhlava o.p.s. nebo na Mladoboleslavsku Služby a školení MB z.ú. Oba dva partneři
rovněž na konferenci vystoupili se svými prezentacemi.

Odborná konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí….

Odborná konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí….

Odborná konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí….
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6.1.4. Setkání s ředitelem Krajského inspektorátu ČŠI

Místní akční skupiny Pošumaví, Svatého Jana z Nepomuku a Aktivios uspořádaly pro vedení škol,
školských zařízení a jejich zřizovatele informační setkání s ředitelem Krajského inspektorátu České
školní inspekce Ing. Pavlem Honzíkem.
Setkání se uskutečnilo 3.10.2017 v sídle MAS Pošumaví v Klatovech a bylo zaměřeno na vize rozvoje
školy z pohledu jejího vedení a zřizovatele, na klima školy a péče o pedagogický sbor, na metody a
formy vzdělávání dětí a žáků, na informace z inspekční činnosti a informace z mezinárodních i
národních šetření. Dále byl představen model "Kvalitní škola", možnosti autoevaluace škol a
zdůrazněna úloha zřizovatele v zajišťování kvality základního školství. Závěrem pan ředitel pohovořil o
hlavních zjištěních a doporučeních k hodnocení kvality škol a efektivity počátečního vzdělávání.

Setkání s ředitelem KI ČŠI
6.1.5. Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství.

Odbor školství, mládeže a sportu v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského
kraje“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156) a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy
České republiky uspořádal dne 16. října 2017 v Techmania Science Center konferenci „Společnost 4.0
a její vliv na střední školství“.
V úvodu vystoupil hejtman Plzeňského kraje Mgr. Josef Bernard, náměstkyně hejtmana pro oblast
školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
Fakulty pedagogické ZČU doc. Ladislav Čepička, Ph.D. a dále byly na programu příspěvky odborných
lektorů.
Za MAS Pošumaví se konference zúčastnili pracovníci podílející se na projektech MAP.
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Konference Společnost 4.0 Techmánie Plzeň
6.1.6. Seminář Kritické myšlení, aneb my všichni v roli žáků

Seminář, přesto že byl určen především učitelům, zaujal i celou řadu nepedagogické veřejnosti.
Seminář se uskutečnil 30.10.2017 v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech.
Přednášející byla zkušená lektorka RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking = čtením a psaním
ke kritickému myšlení), paní Jana Pluhařová, ze ZŠ Staňkov.
Seminář byl ochutnávkou některých metod činnostního učení, které přítomní mohli prožít na vlastní
kůži. Proto posluchači snadno odhalili kvality konstruktivistické pedagogiky a pozitivní dopad na
každého žáka a mohli si metodu v jeho roli vyzkoušet.

Seminář ke kritickému myšlení
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6.1.7 Jednání o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

V rámci projektů MAP v ORP Klatovy a Horažďovice proběhlo několik jednání s Agenturou pro sociální
začleňování, které vyústilo v podepsání memorand o spolupráci v těchto dvou ORP mezi zmiňovanou
agenturou a MAS Pošumaví z.s.

Jednání se zástupkyní ASZ
6.1.8. Roboti

Roboti se v tomto roce stali atraktivním tématem akcí zaměřených na podporu rozvoje technického
vzdělávání.
8.2.2017 - Jednání a odborná debata k rozvoji mat. gramotnosti, robotiky a využití minirobotů Ozobotů
ve výuce

1.3.2017 - Platforma vzdělávání - jednání PS a základní seznámení s využitím Ozobotů - miniroboti ve
výuce

7.4.2017 - Pozvěte roboty do třídy! - metodické dopoledne k využití minirobotů ve výuce-ZŠ Bezděkov

17.5.2017 - Seminář a workshop pro učitele „Digitální kompetence pro zpracování ŠVP, využití
minirobotů ve výuce v ZŠ“, ZŠ a MŠ Měčín
19.7.2017 - „Roboti na táboře – metodický den k využití minirobotů ve volnočasových aktivitách“ pro
vedoucí, instruktory a pedagogy volného času, aktivity pro dětské účastníky tábora PS Tuláci
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Představení robotů v ZŠ Bezděkov

6.2. Místní akční plány podle ORP
6.2.1. Místní akční plán v ORP Horažďovice

Řídící výbor MAP v ORP Horažďovice pracoval ve složení:
Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Ivo Šašek (MAS Pošumaví, z. s.)

Zástupce Plzeňského kraje a zástupce KAP

Mgr. Petr Duda (KÚPK + KAP)

Zástupci zřizovatelů škol

Petr Klásek (starosta Chanovice)
Mgr. Tomáš Cihlář (místostarosta Pačejov)

(Předseda)

Ing. Hana Kalná (místostarostka Horažďovice)

Zástupci vedení škol

Bc. Lucie Listopadová (MŠ Křesťanská HD)
Mgr. Božena Kodýtková (Šafránkova ZŠ a MŠ)

(Místopředseda)

Mgr. Jaroslava Šimková (ZŠ Blatenská)
Mgr. Marcela Šmrhová (ZŠ Komenského)

Zástupci org. neformálního a zájm. vzděl.

Tomáš Pollak (DDM HD)
Jiří Stulík (Pionýr Prácheň)

Zástupci ZUŠ

Mgr. Martin Petrus (ředitel ZUŠ HD)

Zástupci rodičů

Jaroslava Klásková (DD K. Hory)

Lokální konzultant (ASZ)

Bc. Iveta Millerová
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Z jednání řídícího výboru MAP v ORP Horažďovice
Činnost v rámci MAP v ORP Horažďovice v roce 2017

18. ledna 2017

2. zasedání Řídícího výboru MAP ORP HD
(členové byli seznámeni s postupem aktivit MAP, byla představena Analýza
území správního obvodu ORP HD, která byla členy schválena. Zároveň byli
členové seznámeni s návrhem strategického rámce a s plánem na nejbližší
období.) Strategický dokument byl doručen na sekretariát Regionální stálé
konference pro PK dne 9. 2. 2017.

20. února 2017

Návštěva ZŠ a MŠ Chanovice a návštěva speciálních tříd v ZŠ Blatenská v
Horažďovicích

2.-3. února 2017

Účast na zážitkově vzdělávacím kurzu „Sociální začleňování“ v Roudnici nad
Labem, kde se řešily efektivní komunikace v různých situacích, mediální
chování, budování vztahu s novináři a komunikace na sociálních sítích.

8. února 2017

Odborná debata s Ing. Fanfulovou na téma mat. gramotnost a polytechnické
vzdělávání.

10. února 2017

Účast na semináři v Horažďovicích „Tvorba regionální učebnice“ s lektorem
Ing. Martinem Křížem s o. p. s. Chaloupky

15. března 2017

Platforma (diskuse o dalším vývoji formálního i neformálního vzdělávání
v území a sestavení pracovních skupin)

29. března 2017

Návštěva Dětského Domova v Kašperských Horách

duben 2017

Návštěva ZŠ Hálkova Klatovy (speciální škola) a předvedení pomůcek pro
práci s postiženými žáky

5. dubna 2017

Návštěva Speciální školy v Heřmanově Městci (ORP Přelouč), exkurze a
výměna zkušeností.
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6. dubna 2017

Účast na konferenci „Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů“ na
Univerzitě v Pardubicích.

24. dubna 2017

Účast na odborné konferenci v Senáru ČR „Moudrým lidem škola nikdy
nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově“

2. května 2017

Setkání pracovní skupiny Čtenářská a jazyková gramotnost (zhodnocení
čtenářské a jazykové gramotnosti ve školách a hledaly se nové možnosti
spolupráce)

9. května 2017

Setkání pracovní skupiny Zájmového a neformálního vzdělávání
(zhodnocení zájmového a neformálního vzdělávání v území, hledání nových
možností spolupráce – s p. Jaroslavou Strejcovou – zástupce fy Bannersystém, s. r. o.)

16. května 2017

Účast na konferenci „Fórum vzdělávání – cizincem ve vlastní škole“ ve Stříbře.
Informace, které zde zazněly mohou být pro školy na Horažďovicku přínosem

18. května 2017

Setkání pracovní skupiny Matematická a finanční gramotnost (zhodnocení
matematické a finanční gramotnosti v území, hledání nových možností výuky
matematiky)

23. května 2017

Pracovní schůzka s metodičkou prevence PPP Klatovy paní Mgr. Hanou
Mádlovou, kde byl navázán kontakt a představena činnost PPP v oblasti
metodiky prevence.

30. května 2017

Tematické setkání mateřských a základních škol 1. stupně (představení
činnosti knihovny v HD, upevňování spolupráce se školami, informace o
pořádaných akcích, domluvení další spolupráce na další období)

6. června 2017

Účast na konferenci Žijeme školou organizované MAP Klatovy, kde se
představili jednotliví aktéři vzdělávání v regionu ORP Klatovy.

7. června 2017

Setkání pracovní skupiny k inkluzi (zhodnocení situace v oblasti inkluze
v území, prohlídka tříd a předvedení pomůcek pro žáky SVP, hledání nových
možností spolupráce)

13. června 2017

Setkání s RNDr. K Vágnerovou, která představila práci s nadanými dětmi a
propagovala Dětskou vědeckou konferenci.

14. června 2017

Zasedání Řídícího výboru MAP ORP HD (členové byli seznámeni s plánem na
nejbližší období, byl schválen aktualizovaný Strategický rámec)

15. června 2017

Účast na akci NA JEDNÉ LODI pořádané městem Klatovy, kde byly
představeny organizace, které se zabývají handicapovanými občany a
aktivizací rodin.
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20. července 2017

Proběhlo setkání s Bc Millerovou z ASZ Praha ohledně další spolupráce s ORP
Horažďovice

3. srpna 2017

doručení aktualizovaného dokumentu Strategického rámce (aktualizace ke
dni 14. 6. 2017) na sekretariát Regionální stálé konference PK

21. září 2017

Účast na veletrhu ITEP – výměna zkušeností a společná prezentace a
propagace území MAS a MAP Plzeňského kraje

3. října 2017

Účast na semináři „Doporučení ČŠI“ určený pro ředitele a zřizovatele

23. listopadu 2017

Setkání vedoucích pracovníků škol z území ORP v Hrádku u Sušice

23. listopadu 2017

Tematické setkání MŠ, ZŠ a SŠ v rámci čtenářské a jazykové gramotnosti

30. listopadu 2017

Informační setkání vedení MŠ s pracovníky KÚPK

V průběhu celého roku došlo dvakrát v pravidelných intervalech (jaro, podzim) k setkání
v Horažďovicích se zástupci Odboru školství Plzeňského kraje. Metodička Ing. Marie Kaufnerová se
zúčastňovala různých setkání MAP na NIDV, případně různých workshopů. Zároveň v průběhu celého
roku se všichni zúčastňovali webinářů na aktuální téma. Průběžně byly podávány v určených termínech
Zprávy o realizaci. V prosinci došlo k podepsání Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování. V tomto období se zároveň postupovaly kroky vedoucí k přípravě MAP II.

Tematické setkání MŠ, ZŠ a SŠ v rámci čtenářské a jazykové gramotnosti
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6.2.2. Místní akční plán v ORP Klatovy

Členové řídícího výboru MAP v ORP Klatovy
Zástupce realizátora projektu MAP:
Ing. M. Baštařová Janotová

Zástupci zřizovatelů škol:
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 Plzeňského 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 zdravotnictví
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Bc. M. Malkusová - Oblastní charita Klatovy
Ing. P. Honzík – ČŠI

Zástupce sousední MAS zastoupené v ORP
Ing. G. Šindlerová - MAS Ekoregion Úhlava
Aktivity v rámci MAP v ORP Klatovy
Počátkem roku jsme shrnuli výsledky jednání se školami a aktéry ve vzdělávání na území ORP
a představili Strategický rámec MAP s Přehledem investičních priorit. 9.1.2017 schválil Řídící výbor
úvodní část Strategického rámce s tím, že část Přehled investičních priorit mohla být ještě doupravena,
závěrečné celkové schválení proběhlo per rollam k datu 27.1.2017 a dokument byl předán RSK
Plzeňského kraje ke zveřejnění na webu Územní dimenze.
Celý rok byl bohatý na různá jednání, setkání, školicí akce a výměny zkušeností
Z analýzy území vyplynula potřeba škol hlouběji se seznámit se změnami administrativního SW škol
z důvodu velkých změn v návaznosti na novou legislativu v oblasti inkluze (17.2. Bakaláři, 24.2. DM
software)
20.2. 2017- setkání ředitelů škol - nadcházející aktivity MAP, termíny třídních schůzek a zápisů na
školách.
Tématu inkluze byla věnována zvýšená pozornost v průběhu března i dubna (akce v ZŠ Hálkova,
Klatovy)
·

13.3. 2017 setkání s PPP Klatovy - Mgr. Brandová

·

23.3. 2017 Voda v krajině - exkurze a metodický den pro ZŠ, představení výukového
programu žákům

·

23.3. 2017 Platforma vzdělávání se zaměřením na ekogramotnost

·

24.3. 2017 Knihovna Klatovy-rozvoj čtenářské gramotnosti

·

30.3. a 7.4. 2017 Den otevřených dveří v ZŠ ,Klatovy, Hálkova 133, pro ředitele škol a výchovné
poradce ZŠ s

·

diskusí "Inkluzivní vzdělávání, jeho možnosti a hranice"

·

4.4. 2017 setkání s ředitelkou OHK Klatovy Ing. Kolářovou-kariérové poradenství, polytechnika

·

5.-6. 4. 2017 výměna zkušeností s MAP ORP Přelouč a ORP Pardubice, MAS Železnohorský
region, návštěva speciální ZŠ v Heřmanově Městci, Konference Pardubice
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·

20.4. 2017 ZŠ, Klatovy, Hálkova 133, den pro učitele ZŠ s diskusí workshop s ukázkami učebnic,

·

vzdělávacích pomůcek a výukových metod

·

19.5.2017 setkání tematické platformy vzdělávání- PS čtenář. a matem. gramotnost- setkání
s pracovníky knihoven, knihovna Měčín

·

23. 5. 2017 pracovní schůzka s metodičkou prevence Pedagogicko - psychologické poradny
(PPP) Klatovy, Mgr. Hanou Mádlovou. Navázání kontaktu a představení činnosti PPP v oblasti
metodiky prevence.

·

6.6.2017 konference projektu MAP ORP Klatovy „ Žijeme školou“, Klatovy

V průběhu června jsme připravili podklady pro jednání Řídicího výboru a s tím související aktualizaci
investičních priorit, zahrnuty byly i akce plánované v zásobních projektech CLLD. Též byl dokončen
návrh Ročního akčního plánu, tedy konkrétních akcí, které budou v průběhu následujícího školního
roku připraveny pro rozvoj vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů na Klatovsku.
·

13. 6. 2017 setkání s RNDr. K. Vágnerovou - představení práce s nadanými dětmi, možnosti
další spolupráce, šíření pozvánek na červnovou Dětskou vědeckou konferenci v Klatovech

·

20. 7. 2017 jednání s Bc. Millerovou (ASZ Praha) ohledně další spolupráce s ORP Klatovy

·

2.8. 2017 školám a zřizovatelům zaslán přehled dotačních možností (aktuální či připravované
výzvy OP VVV, MMR, IROP, OPŽP, NPŽP a PK,

·

21.9. 2017 veletrh ITEP, společná prezentace a propagace území MAS a MAP Plz. kraje,
výměna zkušeností s jinými MAP (Šašková, Kaufnerová, Šašek)

·

Intenzivní jednání PS Budování kapacit a spousta odvedené práce v průběhu srpna a září
vyústily v podání

projektové žádosti –„ Za vzděláním do terénu Klatovska“ (Šašková,

Kaufnerová) 29.9.
·

25.9. 2017 účast na setkání-veřejném projednání Zdravé město (Šašková, Kaufnerová)

·

3.10. 2017 seminář Doporučení ČŠI (Šašková, Kaufnerová)

·

4.10. 2017 jednání s okresní metodičkou prevence (Šašková, Kaufnerová), jednání o semináři
k metodě BYOD s J. Janečkem (Šašková)

·

10.10. 2017 setkání ředitelů škol s pracovníky KÚPK (Šašková), setkání ředitelů škol ORP
Klatovy (Šašková), seminář Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Šašková, Kaufnerová)

·

13.10. 2017 výstava ČZS okresu Klatovy, zahrádkáři Klatovy, činnost mladých zahrádkářů (Šašková, Kaufnerová, Šašek)-partnerská jednání s organizací ČZS

·

17.10. 2017 jednání s ASZ , I.Millerová (Šašková, Kaufnerová)

·

19.10. 2017 setkání metodiků prevence okresu Klatovy (Šašková, Kaufnerová)
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·

8.11. 2017 Akademie řemesel KT -stručné představení projektu MAP na přehlídce středních
škol z Plzeňského a Jihočeského kraje (organizuje OHK Klatovy, Kontaktní pracoviště ÚP ČR
v KT a MKS Klatovy)

·

24.11. 2017 prezentace MAS a MAP na Dni otevřených dveří SŠZP Klatovy, nabídka aktivit pro
školy (Šašková, Šašek)

·

6.12. 2017 beseda s T. Hrudou pro rodičovskou veřejnost „ Vzdělání pro 21. století“, Klatovy

·

Průběžná jednání s ASZ vyústila ve finalizaci Memoranda o spolupráci s ASZ.

·

16.12. 2017 Vánoční moštování - zahrádkáři Klatovy, činnost mladých zahrádkářů - (Šašková,
Šašek)-partnerská jednání s organizací ČZS a veřejností, představení aktivit MAP a MAS pro
veřejnost

Školili jsme se:

·

26.1.2017 účast na krajské konferenci SRP -Strategické řízení a plánování ve školách a v
územích.

·

6.2.2017), seminář " Tvorba regionální učebnice"(10.2.2017

·

2.-3. 2. 2017 zážitkově vzdělávací kurz pro opinion makers v kontextu "Sociální začleňování" v
Roudnici nad Labem (efektivní komunikace v různých situacích; mediální chování; budování
vztahů s novináři; komunikace na sociálních sítích), organizátor ASZ

·

10. 2. 2017 seminář v Horažďovicích - Tvorba regionální učebnice - lektor Ing. Martin Kříž;
o.p.s. Chaloupky

·

8.3. 2017 konference MAP ORP Nepomuk - "Je vzdělání našich dětí(ne)důležité"

·

26.4. 2017 metodička - účast na workshopu škol se vzdělávacím programem Začít spolu

·

10. 5. 2017 otevřené jednání pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS v Praze - představení
záměru a diskuse nad připravovanými výzvami "MAP II" a "Implementace MAP"(Kaufnerová)

·

16. 5. 2017 účast koordinátorky a metodičky MAP na konferenci "Fórum vzdělávání cizincem ve vlastní škole" ve Stříbře (Šašková, Kaufnerová)

·

4.10.2017 jednání s okresní metodičkou prevence (Šašková, Kaufnerová)

·

16.10. 2017 seminář Společnost 4.0 - akce KAP v Techmánii (Šašková, Kaufnerová, Šašek)

·

26-27.10. 2017 Platforma NNO Praha (poradenství pro NNO, GDPR, výměna zkušeností MAS a
MAP ve spolupráci s NNO) (Šašková, Šašek)

·

6.11. 2017 NIDV "Podpora pedagogů při začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců"
(Kaufnerová)
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·

10. 11. 2017 Festival vzdělávání Plzeň – aktivity Informačního a poradenského střediska UP
Plzeň, prezentace Infokariéra Plzeň (Šašková, Kaufnerová)

·

23.11. 2017 konference SRP v Plzni Rozvíjíme se strategicky (Šašková)

·

29.11. 2017 seminář Finančně gramotná a podnikavá škola – akce KAP (Kaufnerová)

·

11.12. 2017 setkání MAS a MAP PK v Plzni- CSV, Moving Station Plzeň (Šašek, Šašková)

V průběhu celého roku došlo v Klatovech dvakrát v pravidelných intervalech (jaro, podzim) k setkání se
zástupci Odboru školství Plzeňského kraje. Metodička Ing. Marie Kaufnerová se zúčastňovala různých
setkání MAP na NIDV, případně různých workshopů. Zároveň v průběhu celého roku se všichni
zúčastňovali webinářů na aktuální téma. Průběžně byly podávány v určených termínech Zprávy o
realizaci. V prosinci došlo k podepsání Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
V tomto období jsme již začali s prvními vedoucími k přípravě MAP II.

Koordinátorka Radana Šašková zároveň zastupovala naši MAS a projekty MAP v PS vzdělávání KAP
Plzeňského kraje (3 zasedání).

Zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

Zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy
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6.2.3 Místní akční plán v ORP Sušice

Členové Řídicího výboru MAP Sušice:

Zástupce realizátora projektu MAP:
·

Ing. Jaromír Kolář - ředitel SOŠ a SOU Sušice

Zástupci zřizovatelů škol:
·

Daniela Šedinová – Odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, MÚ Sušice

·

Miroslav Kraucher – starosta, MÚ Rabí, zástupce rodičů MŠ

·

Ing. Josef Kutil – starosta, OÚ Hrádek u Sušice

Zástupci vedení MŠ, ZŠ a praktických škol:
·

Mgr. Gabriela Hermanová – učitelka ZŠ Žichovice

·

Bc. Miroslava Oudesová – ředitelka MŠ Tylova, Sušice

·

PaedDr. Richard Smola – ředitel ZŠ TGM, Sušice

·

Mgr. Čestmír Kříž - ředitel ZŠ Sušice

Zástupci ZUŠ:
·

Mgr. Milena Naglmüllerová – ZUŠ Sušice

Zástupci rodičů:
·

Vendula Plánská, DiS, – zástupce rodičů ZŠ

·

Zdeňka Luhanová, DiS, – Dětský domov Kašperské Hory

Zástupce krajského akčního plánu a Plzeňského kraje:
·

Mgr. Petr Duda – KAP, KÚPK

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání:
·

Zdeněk Prančl – Junák
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Činnost v rámci MAP v ORP Sušice v roce 2017
·

Rok 2017 byl zahájen zasedáním Řídicího výboru MAP pro SO ORP Sušice, který 25. ledna
schválil Analytickou část MAP a Strategický rámec, který obsahuje i investiční priority
jednotlivých škol. Následující měsíce byly naplněny aktivitami, z nichž přinášíme přehled těch
nejdůležitějších.

·

V průběhu roku 2017 byl především připravován Místní akční plán a byly realizovány aktivity
vedoucí k vzájemnému propojování škol a dalších institucí, k výměně zkušeností a dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků.

·

V průběhu února byla pro školy připravena školení na administrativní systémy škol.

·

Strategický rámec MAP, schválený Řídicím výborem MAP, byl předán Regionální stálé
konferenci, kde byl 9. února přijat a postoupen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

·

Měsíce únor a březen byly věnovány též inkluzi. 28. února se sešla pracovní skupina k inkluzi,
která definovala problémy inkluze na Sušicku. Vzešel též požadavek na sestavení databáze
asistentů pedagoga, který byl pro školy připraven koordinátorem MAP. 14. března pak na téma
inkluze navázal seminář k inkluzi, vedený PhDr. Josefem Slowíkem, PhD. Ze ZČU v Plzni.

·

V průběhu března byla vedena jednání ve snaze podpořit ZŠ Hartmanice v žádosti do IROP,
která škole umožní vybudování nové odborné učebny a zajištění bezbariérovosti. Žádost o
dotaci na novou odbornou učebnu a bezbariérový přístup byla následně opravdu podána.

·

V průběhu jara též proběhla celá řada jednání a setkání, která posouvala tvorbu MAP kupředu
a pomáhala s metodikou MAP (např. pravidelná setkání příjemců IPO MAP na NIDV v Plzni).

·

Květen byl velmi nabitým měsícem. 15. května byla vypravena exkurze pedagogů ze Sušicka do
certifikované inkluzivní školy v Dubu u Prachatic. 16. května se tým MAP účastnil konference
„Fórum vzdělávání – cizincem ve vlastní škole“ ve Stříbře. Informace z této konference byly
distribuovány školám na Sušicku. 25. – 26. května proběhlo setkání ředitelů a vedoucích
pracovníků základních škol v Mlázovech. Setkání, nabité semináři a výměnou zkušeností mezi
řediteli škol, bylo velmi přínosné a naplánovali jsme proto jeho opakování každého půl roku.

48

·

15. června proběhlo další zasedání Řídicího výboru (ŘV) MAP, který byl důkladně seznámen
s dosavadní činností MAP, ŘV se též seznámil s Ročním akčním plánem, tedy plánem aktivit na
následující období a schválil aktualizaci Strategického rámce MAP.

·

Období před prázdninami bylo uzavřeno 26. června seminářem ke čtenářské pregramotnosti,
tedy milým setkáním pedagožek mateřských škol s paní Hanou Švejdovou, která prakticky
zaměřený seminář vedla.

·

V průběhu léta byl aktualizován Strategický rámec MAP, resp. jeho investiční priority a
Strategický rámec byl následně přijat ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje.

·

V srpnu a v září tým MAP pracoval na přípravě programové nabídky na 1. pololetí školního roku
2017/18. Cílem bylo poskytnout školám co nejkvalitnější vzdělávací možnosti a prostor
k výměně zkušeností.

·

3. října se v Klatovech odehrálo setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů s ředitelem
inspektorátu ČŠI pro Plzeňský kraj, ing. Pavlem Honzíkem. Účastníkům byly poskytnuty aktuální
informace nejen o požadavcích ČŠI a prostor byl též pro dotazy.

·

10. a 11. října uspořádal koordinátor MAP pracovní skupinu k inkluzi v PPP Sušice. První setkání
bylo určeno pedagogům a asistentům pedagoga v ZŠ a druhé pro MŠ. Neformální setkání,
zaměřené na výměnu informací a zkušeností, bylo setkáním příjemným a zároveň přínosným.

·

16. října se koordinátor a metodička MAP Sušice účastnili konference Společnost 4.0
v Techmania Science Center v Plzni.

·

19. října tým MAP, ve spolupráci s PPP, pořádal setkání školních metodiků prevence
v Klatovech.

·

Problematiku MAP jeho tým konzultoval s kolegy na Konferenci Venkov na začátku listopadu a
v průběhu listopadu byly započaty přípravné práce na projektu MAP II.

·

2. listopadu byl v rámci dne otevřených dveří na SOŠ a SOU Sušice připraven program pro
výchovné poradce ZŠ s cílem zvýšení informovanosti o regionálním středním školství.
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·

8. listopadu se tým MAP účastnil Akademie řemesel v Klatovech, kde se představily střední
školy z regionu.

·

9. listopadu koordinátor MAP Sušice pořádal pracovní skupinu k matematické gramotnosti, 20
listopadu pak ke čtenářské gramotnosti a následující den pak pracovní skupinu pro čtenářskou
pregramotnost, a to ve spolupráci s Městskou knihovnou v Sušici.

·

23. – 24. listopadu proběhlo další setkání ředitelů škol, tentokrát v Hrádku u Sušice. Zajímavý
program věnovaný právu a manažerským dovednostem, dal účastníkům zároveň i prostor pro
vzájemné konzultace a výměnu zkušeností.

·

30. listopadu bylo ve spolupráci s Krajským úřadem uspořádáno setkání vedoucích pracovníků
MŠ s pracovnicemi KÚPK.

·

V prosinci tým MAP opět pracoval na přípravě projektu MAP II a na informování ředitelů škol
o tomto projektu.

Řídící výbor MAP v ORP Sušice
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7. Přehled ostatních aktivit MAS Pošumaví
7.1. Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 – 2017

Místní akční skupina Pošumaví z.s. v letech 2010 - 2017 byla jedním z krajských koordinátorů soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje. Jejími partnery při pořádání soutěže byly Úhlava o.p.s. jako
hlavní koordinátor a Krajská agrární komora Plzeň z.s.

V roce 2017 se uskutečnilo 15 prezentací v rámci road show a pokračovala spolupráce s Plzeňským
krajem. Vyhlášení výsledků se konalo stejně jako v předchozích letech na Festivalu regionálních
potravin, který se konal v září na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Festival byl spojen s předáním cen
vítězům v jednotlivých kategoriích. Ceny vítězům předával náměstek ministra zemědělství pan Adamec
spolu s hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Bernardem a dalšími členy rady Plzeňského
kraje. Kromě trhu s vítěznými potravinami mohli návštěvníci shlédnout i kulturní program obohacený
o kuchařské ukázky pana Emanuela Ridiho.
Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

Řeznický cop pikantní,

2.

Masné výrobky trvanlivé

Bez ocenění

3.

Sýry včetně tvarohu

1.

Řeznictví - Pirník spol. s r.o.

Šádin
Ing. Olga Lukšová
Kefír
4.

Mléčné výrobky ostatní
Václav Dub
Klatovský svatební koláč

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Střední škola zemědělská a potravinářská
Klatovy
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Müslenky s višněmi
6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Lenka Havlová
Karolína Světlá 13⁰

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje
Robert Beneš

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Kouzelné hrušky se skořicí
Od Macháčků s.r.o.
Siven uzený s hlavou

9.

Ostatní
Zpracovna ryb Klatovy a.s.

Hodnotitelská komise soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2017

Příprava soutěžních výrobků pro hodnotitelskou komisi
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Ochutnávky proběhly, jak je vidět z přiložené tabulky po celém Plzeňském kraji.

Pořadové
číslo akce

Termín konání akce

Akce

Místo konání

1

12. 8. 2017

Staročeský
jarmark

Plasy

2

19. 8. 2017

Dožínky
Plzeňského kraje

Sušice

3

2. 9. 2017

Pivní slavnosti
Přeštice

Přeštice

4

9. 9. 2017

Dny evropského
dědictví

Klatovy

5

16. 9. 2017

Farmářské trhy

Stříbro

21.–23.9.2017

Veletrh
cestovního ruchu
Plzeňského kraje
ITEP

Plzeň

8

23. 9. 2017

Festival zelí

Křimice

9

23. 9. 2017

Václavské trhy

Zbiroh

10

24. 9. 2017

Slavnosti jablek
Nebílovy

Nebílovy

11

30. 9. 2017

Slavnosti jablek
Krasíkov

Krasíkov

12

7. 10. 2017

Medový jarmark

Plzeň Koterov

13

7. 10. 2017

Den místní
potraviny

Chanovice

14

21. 10. 2017

Zabijačkové hody
Klatovy

Klatovy

15

11. 11. 2017

Svatomartinský
jarmark

Horažďovice

6-7
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Některé z ochutnávek v rámci roadshow ve fotografiích

Dožínky s Plzeňským krajem v Sušici

Zabijačkové hody Klatovy 2017 s firmou Maso West s.r.o.

Pouť v Plasích a Pivní slavnosti v Přešticích
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Slavnosti zelí v Křimicích a Dny evropského dědictví v Klatovech

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 2017 mohli
ochutnat i návštěvníci veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
V roce 2017 představila Místní akční skupina Pošumaví z.s. ve spolupráci s partnery Úhlavou o.p.s. a
KAK Plzeň z.s.p.o. vítězné regionální výrobky na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Prezentace proběhla v pavilonu T ve stánku SZIF. Stěžejním tématem prezentace bylo předvedení
výrobků Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech jako několikanásobného vítěze soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje.

Země Živitelka 2017 expozice SZIF regionálních potravin
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Země Živitelka 2017 expozice SZIF regionálních potravin

7.1.1.2. Festival Regionálních potravin 2017

Dne 15.9.2017 se na nádvoří Plzeňského Prazdroje uskutečnil již sedmý ročník Festivalu regionálních
potravin pořádaného Plzeňským krajem za podpory Úhlavy o.p.s., Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a
spolku Envic, o.s.
Stejně jako v minulých letech bylo hlavním mottem festivalu ocenit vítězné výrobce potravin v soutěži
Regionální potravina Plzeňského kraje. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost se seznámit nejen s
jednotlivými vítěznými dobrotami, ale i přímo pohovořit s jejich producenty, kteří je ve spolupráci s
koordinátory soutěže dávali ochutnat. Není tedy překvapením, že v pozdních odpoledních hodinách,
kdy Festival končil, byla většina jimi nabízených potravin prodána. Je již tradicí, že Festival doplňuje
bohatý kulturní program a další akce pro dospělé i pro děti.
Kromě oficiálních cen byla předána i další ocenění hejtmana Plzeňského kraje, radní PK pro životní
prostředí a zemědělství Radky Trylčové a koordinátorů soutěže. Místní akční skupina Pošumaví z.s.
letos ocenila dort z cukrárny Café Charlotte v Železné Rudě. Cenu předal místopředseda MAS Josef
Sommer.
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Festival regionálních potravin 2017 v Plzni

Festival regionálních potravin 2017 v Plzni

7.1.1.3. EX Myslív

Jednou za dva roky pořádá obec Myslív ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi akci
nazvanou EX Myslív. Soutěží se v několika kategoriích a každý má možnost se této gastronomické akce
zúčastnit. Jedná se o to, připravit nikoliv nejchutnější, ale nejzajímavější nebo nejvtipnější jídlo v dané
kategorii. Návštěvníci potom jednotlivá jídla hodnotí a vítězové jsou po zásluze odměněni. MAS
Pošumaví již po čtvrté představila na EX Myslív vítězné produkty soutěže Regionální potravina. Kromě
ochutnávek vítězných potravin mohli zájemci ochutnat i vítězný kefír z farmy Dubových z Boubína u
Horažďovic.
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EX Myslív 2017

EX Myslív 2017

7.1.1.4. Vánoční moštování

Stalo se již tradicí, že člen MAS Pošumaví, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy
I – střed pořádá poslední adventní víkend Vánoční moštování. Jak z názvu vyplývá, je v sobotu otevřena
moštárna a zájemci z řad veřejnosti mají možnost si nechat zpracovat jablka, která jim zbyla ze sklizně
a pro která nemají jiné využití. K Vánočnímu moštování patří i různé doprovodné akce, na kterých mají
nejen klatovští, ale i návštěvníci z širokého okolí, možnost se na chvíli zastavit v předvánočním shonu
a třeba při svařeném vínu probrat vše, na co nezbyl v průběhu roku čas. Jednou z doprovodných aktivit
je i informace o vítězných regionálních potravinách a informace o činnosti Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.
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Vánoční moštování 2017

Vánoční moštování 2017

7.1.1.5. 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.
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7.2. Účast na nadregionálních výstavách
7.2.1. ITEP

Další významnou výstavou, mimo území MAS, které se Místní akční skupina Pošumaví aktivně
pravidelně zúčastňuje, je veletrh cestovního ruchu v Plzni ITEP, který se pravidelně na podzim koná
v hale Lokomotivy Plzeň na Slovanech. Na všech ročnících Místní akční skupina Pošumaví představila
jednak svoji vlastní činnost a jednak výrobky účastníků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

ITEP Plzeň 2017 účast MAS Pošumaví a Úhlavy o.p.s. v expozici MAS Plzeňského kraje
7.2.2. Účast na dalších výstavách

Místní akční skupina Pošumaví z.s. se v roce 2017 nezúčastnila jako vystavovatel dalších výstav, kromě
prezentací uvedených v kapitole o soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje. Některých
celostátních výstav s vazbou na regionální rozvoj a hlavně rozvoj venkova se však členové MAS a
management zúčastnili jako návštěvníci za účelem výměny zkušeností s vystavovateli. Jednalo se
zejména o veletrhy cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze.
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Jednání na veletrhu Regiontour v Brně

Jednání na veletrhu Regiontour v Brně

7.3. 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 2017 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.
V rámci propagace příkladů dobré praxe byla v dubnu 2017 uspořádána exkurze do turistické destinace
Toulava. Exkurze byla připravena po dohodě s členskými mikroregiony Plánicko a Střední Pošumaví,
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které měly zájem se seznámit s propagací regionálního cestovního ruchu a s tím spojeným
marketingem. Turistická destinace Toulava byla vybrána jako místo z důvodu, že se v ní daří propojovat
zájmy podnikatelů a veřejné správy v rozvoji cestovního ruchu. Exkurze zavedla účastníky do Skiareálu
Monínec, výrobny zdobených perníků v Počepicích a první den byl zakončen v penzionu U modré kočky,
jehož majitel je zakládajícícm členem destice Toulava. Následující den byl věnován Muzeu čokolády a
marcipánu v Táboře, prohlídce táborské filmové zbrojnice a jednání s ředitelem kulturního střediska v
Bechyni.

Účastníci výjezdního semináře za příklady dobré praxe

7.4. Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov

Místní akční skupina Pošumaví je členem Celostátní sítě pro venkov (CSV) ministerstva zemědělství a
pravidelně se účastní jejích akcí na krajské i celostátní úrovni.
V roce 2017 nepředložila Místní akční skupina Pošumaví žádný návrh na projekt do CSV, protože jako
prioritu si stanovila přípravu prvních výzev a jejich administraci do programů, které koordinuje.
Zástupci MAS Pošumaví z.s. se ale v průběhu roku zúčastnili několika akcí pořádaných CSV. Kromě
celostátních akcí podpořených sítí byly uspořádány mimo region jihozápadních Čech exkurze, z nichž
pro MAS byla určena za příklady dobré praxe do středních Čech. Účastníci navštívili tři farmy – farmu
Kunclův mlýn u Sedlčan, Statek Dvořák ve Zlatníkách u Prahy a farmu pana Němce s mlékárnou
v Radonicích.
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Odborná exkurze za zemědělci do Středočeského kraje

7.5 Vzdělávací aktivity, administrativní a propagační podpora regionálního
rozvoje a další akce
7.5.1. Informační a publikační činnost
7.5.1.1. Webové stránky
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.
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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

7.5.1.2 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 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.

Facebookový profil MAS Pošumaví z.s.

7.5.1.3 Tisková konference

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se 10.5.2017 uskutečnila tisková konference k možnostem
celoživotního vzdělávání v Pošumaví.
Tiskové konference se zúčastnila za Plzeňský kraj paní náměstkyně hejtmana pro oblast školství a
cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, za Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské
univerzity v Praze vystoupila paní proděkanka PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. Za Místní akční skupinu
Pošumaví z.s. byli přítomni manažerka CLLD paní Ing. Markéta Baštařová Janotová, koordinátorka MAP
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v ORP Klatovy Ing. Radana Šašková a administrativní manažer MAP Ing. Ivo Šašek, CSc. Za Úhlavu o.p.s.
se tiskové konference zúčastnil její ředitel Ing. Pavel Vondráček.
Na konferenci byl představen ucelený sytém celoživotního vzdělávání v Pošumaví, na kterém se podle
svých možností podílejí všichni čtyři partneři. Zároveň bylo konstatováno, že vzájemná komunikace a
výhodná spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Z tiskové konference s PEF ČZU, Plzeňským krajem a Úhlavou o.p.s.

7.5.1.4. Natočení videopořadu o činnosti MAS Pošumaví z.s.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem byl natočen videopořad, ve kterém vedení a management MAS
Pošumaví z.s. představili významné aktivity, které MAS Pošumaví plánuje na rok 2017. Videopořad
byl vyroben a vysílán regionální televizí FilmPro a v současné době je ho možno stáhnout na You
Tube. (https://www.youtube.com/watch?v=n0krxK56EWU&feature=youtu.be)
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7.5.2. Aktivní vystoupení na seminářích (mimo komunitního projednávání CLLD)
7.5.2.1. Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a MAS v Plzeňském kraji v
Horažďovicích
MAS Pošumaví se každý rok aktivně účastní Podnikatelského fóra majitelů, manažerů, ředitelů
a dalších zástupců firem působících na venkově a v zemědělství v Plzeňském kraji. V roce 2017 se toto
fórum uskutečnilo v říjnu v sále KD Horažďovice. Fórum bylo zahájeno exkurzí do zpracovatelského
závodu na výrobu škrobu a dextrinů Lyckeby Amylex a.s. v Horažďovicích. Tento moderní závod
zpracovává většinu úrody brambor v okolí Horažďovic, tedy z území působnosti MAS Pošumaví z.s.

Druhá část fóra byla věnována odborným přednáškám. Účastníci měli možnost načerpat celou řadu
informací o možnostech financování zemědělství venkova v období do roku 2020 a o vývoji cen
jednotlivých komodit na trhu a o trendu v oblasti moderních technologií. Aktivním účastníkem byla i
Místní akční skupina Pošumaví z.s., jejíž manažerka CLLD Ing. Markéta Baštařová Janotová seznámila
přítomné s možnostmi čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS a manažer Ing. Ivo Šašek
hovořil o soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje, o výsledcích za rok 2017 a záměrech v této
oblasti roce 2018.

Podnikatelské fórum v Horažďovicích

7.5.2.2. Setkání Platformy rozvoje NNO

V kulturním domě v Praze v Kyjích se uskutečnilo letošní druhé setkání Platformy rozvoje NNO. Zástupci
MAS i dalších neziskových organizací diskutovali s přednášejícími na téma EET, GDPR a dalších zkratek,
které jsou nyní aktuální i pro neziskový sektor. Za Plzeňský kraj se jednání pravidelně zúčastňují zástupci
MAS Pošumaví.
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Dvoudenní zasedání řídili Jolana Turnerová ze společnosti Spiralis a Roman Haken z CpKP.
problematikou elektronické evidence tržeb ve vztahu k neziskovým organizacím se zabýval daňový
poradce pan Pavel Lampa, právní věci si vzala na starost osvědčená dvojice, kterou tvoří paní Lenka
Deverová a pan Petr Jan Pajas, o ochraně osobních údajů (GDPR) hovořila Ivana Rosenzweigová, která
se zabývala i problematikou sociálního podnikání. Na ni navázal Roman Haken s přednáškou k
sociálnímu zemědělství. Tematickou platformu NNO k nové legislativě společnosti Spiralis, jejímž je
členem. Projekt společnosti Spiralis si klade za úkol pomoci neziskovým organizacím v rámci České
republiky překonat možná úskalí při změnách stanov a dalších povinnostech vyplývajících z NOZ.

Podzimní setkání Platformy v Praze v Kyjích

Podzimní setkání Platformy v Praze v Kyjích

7.5.2.3. Konference k Podunajské strategii
30. května 2017 se na Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Praze
uskutečnila konference Participační přístupy a Podunajská strategie - Národní den participace v České
republice
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Konferenci, kterou podpořil Evropský hospodářský a sociální výbor, Baden - Württenbemberg Stiftung,
Danube Civil Society Forum, Foster Europe, Platforma rozvoje NNO a Centrum pro komunitní práci CpKP zahájila JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a
mezinárodních vztahů na Ministerstvu pro místní rozvoj.

S úvodním referátem Participace jako předpoklad strategického plánování vystoupila Mgr. Miluše
Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, která i nad konferencí převzala
záštitu.

Konferenci moderovali pan Mgr. Ing. Roman Haken z Evropského a sociální výboru a paní Simona Fink
koordinátorka Bavorsko - české spolupráce. Jednotlivá témata jsou uvedena v přiloženém programu.
Pro MAS Pošumaví může být Podunajská strategie zajímavá pro spolupráci a konkrétní projekty s
rumunskými partnery.

Odborná konference k Podunajské strategii

7.5.2.4. Odborná konference Vzdělávání třetího věku – příležitost pro společnost

Dne 23.1.2017 se v Zaháňském salonku v Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní
představení 5. ročníku odborné konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost na které
měla MAS Pošumaví z.s. svého zástupce. Pořadatelé konference tak ocenili dlouholetou práci MAS
Pošumaví z.s. při propagaci Virtuální univerzity třetího věku v regionu Pošumaví.
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Slavnostní pozvánka na konferenci do Mladé Boleslavi v Senátu PČR

7.6. Účast na celorepublikových akcích
7.6.1. Účast na LeaderFestu 2017

Místní akční skupina Pošumaví z.s. se na přelomu května a června 2017 poprvé zúčastnila
celorepublikové akce LeaderFest. Setkání bylo věnováno problematice, která v danou chvíli zajímala
většinu MAS v České republice. Jednalo se o aktuální stav ve schvalování strategií pro jednu skupinu a
pro další skupinu, mezi kterou se počítala MAS Pošumaví z.s., byly důležité informace k administraci
výzev. Kromě toho došlo k velmi důležité výměně praktických informací mezi zástupci jednotlivých
přítomných místních akčních skupin. Součástí LeaderFestu byly zajímavé odborné exkurze v Hlinsku a
okolí, které účastníky inspirovaly k zaměření vlastních budoucích projektů.

LeaderFest 2017 v Hlinsku
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LeaderFest 2017 v Hlinsku

7.6.2. Účast na Národní konferenci Venkov 2017

V Dříteči pod Kunětickou horou se ve dnech 1.11. - 3. 11.2017 sešli zájemci o problematiku českého
venkova, aby diskutovali o jeho budoucnosti.
Bohatý program konference zahrnoval přednášející i z celé řady oborů lidské činnosti. Namátkou lze
jmenovat ministra zemědělství České republiky Mariana Jurečku, Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D.
biskupa královéhradecké diecéze, JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje
nebo Ing. Radima Sršně, místopředsedu Sdružení místních samospráv ČR.
Kromě nich se k dané problematice vyjadřovala celá řada dalších odborníků na plenárních zasedáních
či při práci v odborných skupinách. Součástí konference byly odborné exkurze po okolních regionech,
kde byly prezentovány výsledky dobré praxe v regionálním rozvoji. K výměně názorů přispěly i
neformální diskuse ve večerních hodinách spojené s kulturním programem připraveným organizátory.

Konference Venkov 2017 v Dříteči
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Konference Venkov v Dříteči a exkurze po okolí

Konference Venkov v Dříteči a exkurze po okolí

8. Spolupráce s dalšími partnery
8.1. Spolupráce s Plzeňským krajem - mikrogranty

V roce 2017 poskytl Plzeňský kraj provozní dotaci MAS Pošuamví, z.s., ve výši 200 000,- Kč. MAS
Pošumaví se rozhodla téměř polovinu těchto prostředků věnovat na grantový dotační program určený
obcím a neziskovým organizacím z jejího území.
Na základě výzvy zveřejněné na stránkách www.masposumavi.cz se přihlásilo celkem 16 žadatelů.
Žadatel:

Schválené částka ve výši:

Město Rabí

3 000,- Kč

TJ Haas Chanovice

4 000,- Kč

Město Horažďovice

5 000,- Kč
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Úhlava o.p.s.

5 000,- Kč

Klub stolního tenisu, z.s.

5 000,- Kč

SDH Nová Plánice

5 000,- Kč

Ochotnické divadlo Bolešiny „Chuchláci“

5 000,- Kč

Pohádková Šumava o.s.

5 000,- Kč

Obec Slatina

6 000,- Kč

Obec Svéradice

6 000,- Kč

Město Klatovy

7 000,- Kč

TJ Žihobce, spolek

7 000,- Kč

PANORÁMA – spolek na pomezí jižních a západních Čech

8 000,- Kč

Obec Hrádek

8 000,- Kč

Okrašlovací spolek Města Sušice

10 000,- Kč

Komunitní škola Kasejovice

10 000,- Kč

Rabí – Muzikálová pohádka „Ať žijí strašidla“
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Hrádek - Výstava ke 200. výročí narození spisovatele Františka Pravdy

Chanovice – 23. ročník kulturního léta (Panorama o.s.)

Slatina – Slatinský patník

Žihobce – Vybavení pro dětský sportovní kroužek TJ Žihobce
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Mlázovy - Drakiáda a bramboriáda (Pohádková Šumava o.s.)

Kasejovice - Osvětové retro divadlo Orel Kasejovice

Svéradice – Hry bez hranic, dětský den
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Chanovice – Zakoupení pomůcek pro děti i dospělé TJ Chanovice

Klatovy – Dny Evropského dědictví

Nová Plánice – Oslavy 90. výročí založení SDH
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Sušice - Balada pro banditu v podání ochotníků ze Sušicka

Bolešiny – Lucerna v podání ochotnického divadla Chuchláci

Horažďovice – Havelský jarmark
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Klatovy – podpora oddílu stolního tenisu

Klatovy – Úhlava o.p.s. nabídka výukových programů

8.2. Spolupráce s univerzitami a školami
8.2.1. Univerzity
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 2017 se výuka úspěšně konala nebo připravovala na letní semestr v Běšinech,
Horažďovicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni, Klatovech, Kolinci, Loučimi, Měčíně, Plánici, Sušici,
Švihově a Staněticích.
Kromě deklarace o spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity
v Klatovech má MAS Pošumaví z.s. memoranda o spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské
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univerzity a s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.
Místní akční skupina Pošumaví z.s. má tu čest, že její zástupce je každoročně zván do promočního
kolegia Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Promoce bakalářů EF JČU v Českém Krumlově

8.2.2. Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech

Dne 24.11.2017 se v areálu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech uskutečnila oslava
jejích 145 narozenin.

Součástí oslavy bylo otevření zcela zrekonstruovaného Domova mládeže a jídelny školy pro žáky. Při
této příležitosti byl pokřtěn sborník, ve kterém je popsána historie a i současnost školy. Zároveň
proběhl Den otevřených dveří, kdy měli bývalí absolventi možnost posoudit rozvoj školy od doby jejich
studií a noví zájemci se seznámit s možnostmi výuky na škole.

Stejně jako každý rok, tak i v roce 2017 prezentovali žáci Střední školy zemědělské a potravinářské v
Klatovech, člena MAS Pošumaví z.s., svoje dovednosti v jednotlivých gastronomických oborech. Kromě
jednotlivých cukrářských, pekařských, či masných výrobků měla veřejnost možnost se seznámit se
slavnostním prostřením stolů k různým příležitostem. Celá akce posloužila i k setkání laické veřejnosti
s vedením školy a učiteli jednotlivých odborných předmětů a k výměně názorů a zkušeností v této
problematice.
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…
Z oslav 145 let školy
8.2.3. VHS Regen a ArberLand Regio GmbH
Dlouholetá dřívější spolupráce s VHS Regen a se společností ArberLand Regio GmbH se v letech 2016 17 postupně transformovala na spolupráci mezi MAS Pošumaví z.s. a LAG Regen, která pracuje pod
metodickou podporou VHS. Další informace jsou v kapitole o zahraniční spolupráci mezi MAS.

8.3. Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Modlitba za domov.
Tato církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v
severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící
české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev má celkem
21 sborů a kazatelské a misijní stanice.

Proč augsburského vyznání? Tento dovětek upřesňuje „evangelictví" a znamená, že se církev hlásí
především k odkazu Lutherovy reformace. Augsburské vyznání, které bylo předloženo císaři Karlu V. v
Augsburgu (Německo) v roce 1530, od té doby tvoří jeden ze základních věroučných pilířů všech
luteránů.

79

S církví má Místní akční skupina Pošumaví z.s. dlouhodobou spolupráci, nicméně v roce 2017 se
neuskutečnilo žádné osobní setkání mezi představiteli obou institucí.

8.4. Kontakty s rumunským Banátem
8.4.1. Návštěva Banátu

První květnový týden uspořádala MAS Pošumaví z.s. odbornou exkurzi do rumunského Banátu. V
Rumunsku se první den uskutečnila jednání s představiteli města Moldova Nuoa v čele s panem
starostou Constatinem Adrianem Tormou, panem místostarostou Adrianem Moises a představiteli
Asociace místní skupiny pro podporu a vývoj integrovaného rozvoje rybolovu v oblasti soutěska Dunaje
vedená panem Corneliem Martinem a panem Adrianem Calescu.
Druhý den se konala jednání v obci Gernik s představiteli obce v čele s panem starostou Nicolaem
Tismanariem, místostarostou Ventelem (Václavem) Piececem (Piečkem) a tajemníkem Ventelem
„Vénou“ Piececem, tajemníkem obce. Přítomen byl i ředitel školy pan Josef Bouda a pánové Corneliu
Martin a Adrian Calescu. Knihovník obce pan Josef Merhaut se pochlubil velmi pěkným knižním fondem
českých i rumunských knih v místním kulturním domě a provedl delegaci Českým domem v Gerniku,
který je vlastně unikátním vlastivědným muzeem dokumentujícím způsob života banátských Čechů v
minulosti.
Další den si členové delegace prohlédli místní školu. Ve škole působí paní učitelka češtiny Katka
Rohalová, která je vyslána do Rumunska Českou republikou, aby na základě vzájemných dohod
udržovala český jazyk i mezi nejmladší generací. Základní školu na Svaté Heleně navštěvuje 22 dětí z
místních českých rodin. Po prohlídce školy se výprava přesunula k Dunaji do obce Coronini, kde ji přijal
na obecním úřadě pan starosta Ilie Boboescu v přítomnosti pana místostarosty Petra Hrůzy.
V odpoledních hodinách přejela delegace do obce Berzasca, kde byla na obecním úřadě přijata panem
starostou Petru – Nicolae Furdui za přítomnosti místostarosty pana Traiana Mateescu. Pan starosta
seznámil návštěvu s obcí Berzasca, jejíž místní částí je i česká vesnice Bígr. Poslední rozhovory se
uskutečnily v doprovodu pánů starosty a místostarosty na Bígru, kde návštěvu přijal pan Iosif Mleziva,
ředitel a učitel místní školy, kterou navštěvuje 5 dětí. Je to možné díky národnostní politice rumunské
vlády, které pro menšiny nechává otevřené školy i s takto malým počtem dětí.
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Delegaci MAS po celou dobu pobytu v Banátu doprovázeli člen banátské pobočky Demokratického
svazu Slováků a Čechů v Rumunsku pan František Draxel a pan Corneliu Martin.

Coronini a Nová Moldava

Stará Moldava

Ze školy na Svaté Heleně a v Baile Herculane
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8.4.2. Delegace z Banátu navštívila Pošumaví
V pátek 22.9.2017 navštívila Pošumaví delegace z rumunského Banátu. Návštěva se uskutečnila na
základě jednání, která vedl místopředseda MAS Pošumaví z.s Ing. Josef Sommer s doprovodem v
Rumunsku v květnu letošního roku.

Setkání se uskutečnilo v obci Chanovice, protože kolegové z Banátu měli zájem o zkušenosti s
budováním skanzenu a expozic lidové architektury. Po podrobné prohlídce Expozice lidové architektury
proběhla neformální beseda s ředitelem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Mgr. Lubošem
Smolíkem, který odpovídal na otázky kolegů, týkajících se zkušeností s provozováním skanzenu.

V další části exkurze se hostů ujal starosta obce Chanovice pan Petr Klásek, který v rámci exkurze po
areálu zámku názorně ukázal, jakým způsobem obec spolupracuje se skanzenem, zejména v oblasti
pořádání různých akci a společné propagaci expozic.

V odpoledních hodinách rumunští kolegové odcestovali do Pištína, kde je na místním obecním úřadě
přijal starosta obce pan Jaroslav Havel. Za přítomnosti zástupců MAS Rozkvět z.s. a MAS Třeboňsko se
rozvinula diskuse o možnosti spolupráce v oblasti rybolovu a chovu ryb.

Delegaci po celý den doprovázeli manažeři MAS Pošumaví Ing. Markéta Baštařová Janotová a Ing. Ivo
Šašek, CSc. Kolegové z Rumunska se krátce zastavili při své sobotní cestě ze Dne Českého lesa i na
Slavnosti zelí v Křimicích, kde probíhala propagace Regionální potraviny Plzeňského kraje
prostřednictvím koordinátorů soutěže (MAS Pošumaví z.s. a Úhlava o.p.s.)

Návštěva z Banátu na exkurzi v Chanovicích
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Návštěva z Banátu v Chanovicích a v Pištíně

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 179, 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 2017 se uskutečnily dvě valné hromady NS MAS. Dne 16.3.2017 v Hranicích na Moravě, kde
hlavními body jednání bylo schválení stanov NS MAS a volba předsedy.
Druhá valná hromada se konala 15.11.2017 ve Valticích. Hlavním bodem jednání bylo schválení
členských příspěvků na rok 2018 a schválení ředitele NS MAS. Den před valnou hromadou se ve
Valticích konal seminář na veřejné zakázky, který pořádal RO SZIF.
9.1.2. Konzultační schůzky v rámci NS MAS ČR

V rámci Národní sítě Místních akčních skupin ČR se členské MAS pravidelně scházejí buď podle
územního rozmístění, nebo podle jednotlivých pracovních skupin zaměřených na aktuální
problematiku. Setkání se v Plzeňském kraji zúčastňují a aktivně na nich vystupují zástupci krajské
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samosprávy, řídících orgánů jednotlivých ministerstev a jejich regionálních zastoupení, metodici
operačních programů a další pozvaní hosté. Setkání také slouží k výměně praktických zkušeností mezi
jednotlivými MAS.

Krajské setkání MAS v Moving Station v Plzni

9.2. Spolupráce na mezinárodní úrovni
Na mezinárodní úrovni pokračovaly v roce 2017 neformální kontakty s LAG Regen. S představiteli
bavorské místní akční skupiny se uskutečnila jednání v Regenu i v Klatovech. Na těchto setkáních byly
probírány různé možnosti společných projektů, které předpokládá společné memorandum o
spolupráci mezi oběma MAS. Ukazuje se, že oficiální spolupráci na společných projektech brání
především různé systémy financování projektů v České republice a Spolkové republice Německo.
Reálnější se jeví možná spolupráce v oblasti people-to-people nebo regionálních potravin.

Z jednání s LAG Regen v roce 2017
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10. Prácheňsko a Pošumaví z.s.
Dne 29. srpna 2015 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsán pod spisovou značkou L 6776
spolek Prácheňsko a Pošumaví z.s., který si klade za cíl propojovat subjekty veřejného, soukromého a
neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci Prácheňsko a Pošumaví a vytvářet
fungující spolupráci vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti Prácheňska a Pošumaví.
Zakládajícími členy spolku jsou:
·

MAS Pošumaví z.s.

·

MAS Strakonicko z.s.

·

MAS Blatensko o.p.s.

·

MAS Vodňanská ryba o.p.s.

Sídlo spolku je ve Strakonicích a MAS Pošumaví z.s. aktuálně zastává funkci místopředsedy.
V roce 2017 získal spolek podporu z Plzeňského a Jihočeského kraje, kterou využil jednak na vydání
vlastních propagačních materiálů a jednak na vydání propagačních materiálů svých členů.
V roce 2017 byl rovněž podán projekt do podprogramu marketingové aktivity v cestovním ruchu
Národního programu cestovního ruchu, v rámci kterého byly natočeny videoklipy o barokních
památkách v Pošumaví a k tomu byla vydána doprovodná publikace. Zároveň byla vypracována
marketingová strategie pro celou turistickou destinaci Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Valná hromada destinace
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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.
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 Bc. Alžběta Merglová, která provedla v průběhu roku aktualizaci dat a průběžné vyhodnocení
účinnosti projektu.

12. Změny členské základny a složení řídících orgánů v roce 2017
12.1. Odstoupení členů a přijetí nových členů
K 31.12.2017 měla MAS Pošumaví z.s. 57 členů. Na členství rezignovala společnost Haas Fertigbau
Chanovice s.r.o. a svoji činnost ukončila společnost AgAkcent s.r.o. Členem MAS se stal Vlastimil Hálek
dřívější jednatel této společnosti.

12.2 Změny v zájmových skupinách
Rozdělení členů MAS Pošumaví do zájmových skupin - stav k 31. 12. 2017

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. Ve skupině nedošlo v roce 2016 ke změně.
Členové:
1. Běleč, z.s.p.o.
2. Město Klatovy
3. Město Sušice
4. Plánicko, z.s.p.o.
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5. Folklorní spolek Šumava Klatovy
6. Klub přátel Klatovska, z.s.
7. PANORÁMA - spolek pro venkov na pomezí jižních a západních Čech
8. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci
9. Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s.
10. SPMP ČR pobočný spolek Klatovy
11. Sportovní klub Bolešiny, z.s.
12. Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín z.s.
13. TJ Haas Chanovice, z.s.
14. Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech, z.s.
15. Římskokatolická farnost Sušice
16. Alafastav, spol. s.r.o.
17. ATRIUM, s.r.o.
18. Milan Doležal
19. Ing. Vladislav Hlinka
20. Ing. Zdeněk Hynčík
21. Ing. Eva Mašková
22. Mgr. Kamil Pikhart
23. Mgr. Pavel Princ
24. Ing. Stanislav Šlehofer

Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k
vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.
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:
1. DSO Kdyňsko
2. Město Kasejovice
3. Střední Pošumaví
4. Klatovské katakomby, z. s.
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5. Lamberská stezka, z.s.
6. Modelklub č.186 Bolešiny
7. Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad
8. Statek Sobětice s.r.o.
9. Asavet a.s.
10. Auto Kalný s.r.o.
11. Farma Loužná s.r.o.
12. MASO WEST s.r.o.
13. Měcholupská zemědělská, a.s.
14. Veterinární centrum s.r.o.
15. Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR
16. Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice
17. Jitka Pyšková
18. Jaroslava Kypetová

Členy jsou fyzické i právnické osoby s převažujícími činnostmi na venkově obecně, na zemědělské půdě,
PUPFL, při těžbě 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:
1. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Národních mučedníků 141
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U kapličky 761
3. Komunitní škola Kdyňsko, o. s.
4. Komunitní škola Švihov, z.s.
5. Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera
6. Úhlava, o.p.s.
7. Vlastimil Hálek
8. Security Investment s.r.o.
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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 jak pro obyvatele a návštěvníky regionu.
Členové:
Dobrovolný svazek obcí Měčínsko
Prácheňsko, z.s.p.o.
Občanské sdružení Otisk
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - střed
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plánice
Ekofarma Bílek, s.r.o.
Epin s.r.o.

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 po celý rok 2017 beze změn 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.
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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 a
starosta obce Bolešiny

·

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 6. 12. 2016 byly do výběrové komise zvoleny
následující osoby:

Subjekt FO, PO

Jméno zástupce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Ing. Jaromír Kolář
Sušice, U kapličky 761
Město Kasejovice

Ing. Marie Čápová

Ing. Eva Mašková

Ing. Eva Mašková

Základní organizace Českého zahrádkářského Mgr. Olga Kalčíková
svazu Klatovy I - Střed
Petr Klásek

Petr Klásek

Lamberská stezka z.s.

Ing. Karel Baumruk

Ing. Pavel Vondráček

Ing. Pavel Vondráček

Ing. Stanislav Šlehofer

Ing. Stanislav Šlehofer

Bc. Markéta Vondrová

Bc. Markéta Vondrová

SPMP ČR pobočný spolek Klatovy

Mgr. Věra Tomaierová

Jan Helíšek

Jan Helíšek

Střední škola zemědělská a potravinářská Ing. Karel Rejthar
Klatovy, Národních mučedníků 141
Mgr. Kamil Pikhart

Mgr. Kamil Pikhart
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Na valné hromadě 14. 12. 2017 bylo schváleno nové složení výběrové komise, která bude pracovat
v následujícím složení:

Subjekt FO, PO

Jméno zástupce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Ing. Jaromír Kolář
Sušice, U kapličky 761
Město Kasejovice

Ing. Marie Čápová

Ing. Eva Mašková

Ing. Eva Mašková

Základní organizace Českého zahrádkářského Mgr. Olga Kalčíková
svazu Klatovy I - Střed
Petr Klásek

Petr Klásek

Lamberská stezka z.s.

Ing. Karel Baumruk

Ing. Pavel Vondráček

Ing. Pavel Vondráček

Ing. Stanislav Šlehofer

Ing. Stanislav Šlehofer

Bc. Markéta Vondrová

Bc. Markéta Vondrová

SPMP ČR pobočný spolek Klatovy

Mgr. Věra Tomaierová

Jan Helíšek

Jan Helíšek

Ing. Eliška Heidlerová

Ing. Eliška Heidlerová

Komunitní škola Kdyňsko o.s.

Ing. Lucie Cihlářová

Předsedkyní výběrové komise byla zvolena Mgr. Olga Kalčíková.

12.5. Změny v dozorčí radě
Dozorčí rada pracovala po celý rok 2017 beze změn ve složení:

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

13. Administrace činnosti spolku
Po celý rok intenzivně pracovaly orgány spolku. Nejčastěji se scházela výkonná rada, která se sešla
v průběhu roku 2017 13x. Výběrová komise vzhledem k množství výzev a podaných projektů měla své
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zasedání 11x. Valná hromada spolku jako nejvyšší orgán se sešla 3x. Veškeré zápisy z jednání těchto
orgánů spolku jsou k dispozici na internetových stránkách MAS nebo v kanceláři v sídle spolku
v Klatovech.

Zasedání valné hromady MAS Pošumaví z.s.

Zasedání výkonné rady MAS Pošumaví z.s.

…
Společné zasedání výkonné a dozorčí rady MAS Pošumaví z.s.
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14. Roční účetní závěrka
14.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých
tisících Kč)

Aktiva

stav k prvnímu dni

stav k poslednímu dni

účetního období
účetního období
A

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

102

102

102

102

0

0

0

0

celkem
A.III.

Dlouhodobý finanční majetek
celkem

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

B

Krátkodobý majetek celkem

2656

3237

B.I.

Zásoby celkem

16

13

B.II.

Pohledávky celkem

922

903

B.III.

Krátkodobý finanční majetek

1718

2321

Jiná aktiva celkem

0

0

Aktiva celkem

2758

3339

Pasiva

stav k prvnímu dni

stav k poslednímu dni

celkem
B.IV.

účetního období
účetního období
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A

Vlastní zdroje celkem

1326

1319

A.I.

Jmění celkem

939

1326

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

387

-7

B

Cizí zdroje celkem

1432

2020

B.I.

Rezervy celkem

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

1432

2020

B.IV.

Jiná pasiva celkem
2758

3339

Pasiva celkem

14.2. Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
Název položky

Hlavní

Hospodářská

činnost

činnost

Celkem

A

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

1102

132

1234

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a

0

0

0

aktivace
A.III.

Osobní náklady

5073

26

5099

A.IV.

Daně a poplatky

1

1

2

94

A.V.

Ostatní náklady

31

0

31

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití

345

82

427

rezerv a opravných položek
A.VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

Náklady celkem

6552

241

6793

B

Výnosy

B.I.

Provozní dotace

6176

0

6176

B.II.

Přijaté příspěvky

0

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

34

276

310

B.IV.

Ostatní výnosy

193

0

193

B.V.

Tržby z prodeje majetku

0

107

107

95

Výnosy celkem

6403

383

6786

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

-149

142

-7

D

Výsledek hospodaření před zdaněním

-149

142

-7
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