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1. Základní údaje o sdružení
1.1. Základní data:
Název: Místní akční skupina Pošumaví – zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Registrace: U Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni
IČ: 71214313, DIČ: CZ71214313
Územní působnost MAS Pošumaví: V rámci projektů typu Leader je územní působnost MAS Pošumaví
vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se začleněním do tohoto území: K 1.1.2011 toto území
zahrnovalo následující obce: Běhařov, Běšiny, Biřkov, Bolešiny, Brnířov, Břežany, Budětice, Bukovník, Černíkov,
Červené Poříčí,Číhaň, Čímice, Dlažov, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hejná,
Hlavňovice, Hnačov,Horažďovice,Hrádek, Hradešice, Hradiště, Chanovice, Chlistov, Chocomyšl, Chodská Lhota,
Chudenice, Ježovy, Kaničky, Kasejovice, Kdyně, Kejnice, Klatovy, Kolinec,Koloveč, Kout na Šumavě, Kovčín,
Křenice, Kvášňovice, Libkov, Loučim, Malý Bor, Maňovice, Měčín, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mezihoří,
Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Mokrosuky,Mrákov, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Němčice,
Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Nezdřev, Nová Ves, Obytce, Olšany, Oselce, Ostřetice, Pačejov, Petrovice u
Sušice, Plánice, Pocinovice, Podmokly, Poleň, Předslav, Rabí, Slatina, Soběšice, Spáňov, Strašín, Sušice,
Svéradice, Švihov, Týnec, Úboč, Újezd u Plánice, Únějovice, Úsilov, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor,
Vrhaveč, Vřeskovice, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Zavlekov, Zborovy, Žihobce, Žichovice
Rozloha: 1 478 km2
Počet obyvatel: 85 701 (k 31.12.2011)
Hustota obyvatel: 57,98 obyvatel/km2
Počet obcí: 99

1.2. Předmět činnosti (cíle sdružení):
Předmětem činnosti MAS Pošumaví je tvorba a realizace strategií příslušného území v rámci iniciativy typu
LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova, získávání prostředků pro realizaci rozvojových
projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře, kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj
Pošumaví za využití vnitřních, lidských, přírodních a ekonomických potenciálů.
Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 je administrace projektů
spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007 byl zpracován Strategický plán
LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následně schválen ministerstvem zemědělství a Místní akční skupina
Pošumaví z.s.p.o. byla vybrána jako jedna místních akčních skupin pro administraci projektů v území své
působnosti. Na základě strategického plánu bylo vytvořeno a následně Státním zemědělským a intervenčním
fondem schváleno 6 fichí, na základě jejich znění vypisuje místní akční skupina výzvy k předkládání žádostí o
spolufinancování jednotlivých projektů.
Jednotlivé fiche jsou zaměřeny na:
Diverzifikaci zemědělství
o Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Podporu drobného podnikání na venkově
o Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Venkovský cestovní ruch
o Podpora cestovního ruchu
Zlepšení kvality života na venkově
Občanské vybavení a služby
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
o Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel
o Vzdělávání a informace

Od počátku programovacího období do konce roku 2011 bylo uskutečněno sedm výzev, do kterých bylo
předloženo celkem 82 projektů. Schvalovacím procesem na úrovni MAS Pošumaví a RO SZIF České Budějovice
prošly k 31.12.2011 projekty podané v šesti výzvách.

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 dvou místních akčních skupin
– Pošumaví a Český les.
Místní akční skupina Pošumaví byla v období let 2004 až 2006 zapojena do programu LEADER ČR vyhlášeného
ministerstvem zemědělství a od roku 2008 je jednou z místních akčních skupin vybraných pro realizaci
Programu rozvoje venkova – osy 4 LEADER.
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se rozkládá na území 1 478 km², ve kterém žije přibližně 85 701 obyvatel.
Územní působnost je vymezena členskými mikroregiony, v nichž jednotlivé obce prostřednictvím usnesení
zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území mohl být uplatňován Strategický plán LEADER, vypracovaný MAS a
schválený Ministerstvem zemědělství České republiky.

3. Členové a orgány sdružení
3.1. Členové sdružení
AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, 341 42 Kolinec (funguje jako "Regionální centrum pro rozvoj venkova)
Asavet, a.s. Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, provozovna Biřkov 43, 334 01 Přeštice (specializuje se
na zpracování odpadů živočišného původu)
Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy (zastupuje sportovní
oddíly okresu Klatovy)
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Plánická 47/V, 339 01 Klatovy (zprostředkovává rovný
přístup znevýhodněným skupinám obyvatelstva)
Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání, Drouhavec 3, 342 41 Kolinec (zajišťuje poradenskou a
vzdělávací činnost pro zemědělce)
CompAct Bohemia, s.r.o. Krameriova 138, 339 01 Klatovy (zabývá se dodávkami zboží a služeb v
oblasti ICT - informatiky, identifikace, výpočetní a kancelářské techniky)
Epin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III. 339 01 Klatovy (působí jako poradenská firma pro zemědělskou
prvovýrobu a regionální rozvoj)
Klub přátel Klatovska, o.s., Čsl. Legií 125, 339 01 Klatovy (náplní činnosti tohoto občanského sdružení
je především monitorování, výzkum a propagace kulturně-historických a přírodních turistických cílů na
Klatovsku)
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Nár. mučedníků 141, 339 01 Klatovy
SECURITY INVESTMENT, s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy ( je klatovská firma
zajišťující ochranu a ostrahu objektů, připojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní ostrahu,
převozy peněz a cenností)
Úhlava, o.p.s., Krameriova 138, 339 01 Klatovy společnost se podílí na významných vzdělávacích
aktivitách v regionu. Organizačně zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU).
Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Hlavňovice 38, 341 42 Kolinec (vyvíjí kromě zemědělské
činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky)
Mikroregion Střední Pošumaví, Hartmanice č. 75, 341 81 Hartmanice

Mikroregion Měčínsko, Farní 43, 340 37 Měčín
Mikroregion Kdyňsko, Náměstí 1, 345 06 Kdyně
Mikroregion Prácheňsko, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Mikroregion Běleč, Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Mikroregion Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice
Město Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Otisk, o.s. přijato v roce 2011
Město Sušice přijato v roce 2011 (nerealizuje SPL)

3.2. Výkonná rada
1., Bc. Martin Kříž, zástupce města Klatovy
2. Petr Klásek, starosta obce Chanovice, zástupce mikroregionu Prácheňsko
3. PaedDr. Václav Petrus, starosta města Švihov, předseda mikroregionu Běleč
4. Ing. Tomáš Zelený, PhD, předseda Spolku pro podporu zeměd. podnikání – jihozápad
5. Danuše Hamplová , Spolek přátel Klatovska, Klatovy
6. Ing. Pavel Honzík, předseda správní rady Úhlava, o.p.s.
7. Karel Šot, zástupce Pošumavského sportovního sdružení, o.p.s.

3.3. Programový výbor:
1. Ing. Vladislav Smolík, ředitel SŠZP Klatovy
2. Renata Chvojková, člen spol. OTISK , zástupce mikroregionu Běleč
3. Vlastimil Hálek, jednatel AgAkcent, s.r.o.
4. Ing. Josef Jonáš, předseda ZOD Hlavňovice
5. Bc. Martin Kříž, předseda Klubu přátel Klatovska

3.4. Výběrová komise MAS Pošumaví:
1. Ing. J.Sommer, předseda mikroregionu Plánicko
2. Jana Zajícová, Pošumavské sportovní sdružení, Klatovy
3. Jiří Zelený, soukromý zemědělec
4. Ing. Miroslav Hrubý, jednatel CompAct Bohemia, s.r.o.
5. Ing. Alice Johánková, učitelka SŠZP Klatovy
6. Ing. Pavel Vondráček, Úhlava, o.p.s.
7. Jan Helíšek, starosta obce Strašín
8. Ing. Marie Čápová, starostka Města Kasejovice
9. Mgr. Karel Zrůbek, starosta Města Horažďovice
10.Bc. Markéta Vacovská, AgAkcent,s.r.o.
11. Ing.Michaela Vilčeková, AgAkcent, s.r.o.

Zasedání výběrové komise 2011

3.5. Dozorčí rada – monitorovací výbor:
1. Jiří Jukl, starosta města Hartmanice, předseda Střední Pošumaví
2. Jan Löffelman, starosta Kdyně, předseda Sdružení obcí Kdyňska
3. Ing. Miroslava Vacková, jednatelka EPIN, s.r.o.

3.6. Redakční rada
1. Ing. Ivo Šašek, CSc.
2. Vlastimil Hálek
3. Mgr. Olga Kalčíková
4. Martin Kříž
5. Mgr. Kamil Pikhart

4. Organizační struktura
Valná hromada

Výkonná rada

Programový
výbor

Výběrová
komise

Dozorčí rada

Redakční rada

5. Přehled projektů a aktivit MAS Pošumaví v roce 2011
5.1. Přehled projektů z PRV 6. a 7. výzvy MAS Pošumaví
Seznam vybraných žádostí o dotace MAS Pošumaví, z.s.p.o, 6. výzva (13. kolo SZIF)
Alokace na projekty 6. výzvy: 6 503 905,- Kč
Z celkového počtu 20 podaných žádostí bylo 10 vybráno a předáno na SZIF
V rámci 6. výzvy proběhly semináře 28.4.2011 v Horažďovicích, 28.4.2011 ve Švihově, 4.5.2011 v Klatovech.

Číslo
Fiche

Název žadatele

1
1

2

Celkové výdaje
projektu

Dotace (Kč)

DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ:
Jiří Zelený

2
2

Název fiche /Název projektu

Místo realizace
projektu

Bourárna masa a prodejna – vybavení stroji

Drouhavec

598 000,-

250 000,-

Chudenice

2 510 000,-

997 500,-

Hoštičky

2 858 640,-

980 000,-

Stálá expozice k dějinám Kolince a okolí a naučná
stezka v parku

Kolinec

1 281 363,-

963 271,-

249 980,-

224 982,-

Pasport památek Střední Pošumaví, Horažďovice,
Měčín, Kasejovice

Vojetice

Stanětice,
Hříchovice,
Oprechtice
Kasejovice

3 304 312,-

1 109 999,-

594 187,-

315 139,-

Domažličky

1 411 668,-

895 930,-

PODPORA DROBNÉHO PODNIKÁNÍ NA
VENKOVĚ:
Stará škola,
spol s r.o.
Milan Doležal

Zřízení minipivovaru v restauraci Stará škola v
Chudenicích
Klempířská dílna a administrativa Hoštičky

5

OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍHO
DÉDICTVÍ VENKOVA:

5

Městys Kolinec

5

Spolek
podnikatelů ve
venkovské
turistice – jz,
o.s.

4

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA NA VENKOVĚ:

4

Obec Zahořany

Víceúčelové společenské zařízení Stanětice

4

Město
Kasejovice

4

Obec Bolešiny

4

Komunitní
škola LEV
Čímice o.s.
TJ Měcholupy

Obnova lehkoatletického oválu – délka 200 m
v areálu volnočasových a školních aktivit dětí a
mládeže
Stavební obnova objektu občanské vybavenosti
včetně vybudování dětského hřiště Domažličky
Víceúčelové hřiště Čímice

4

Celková částka pro 6. výzvu

Čímice
499 500,-

Rekonstrukce technického zázemí areálu TJ
Měcholupy

Měcholupy

319 680,-

497 116,-

447 404,-

13 804 766,-

6 503 905,

Seznam vybraných žádostí o dotace MAS Pošumaví, z.s.p.o, 7. výzva (14. kolo SZIF) alokace na projekty
4 777 323,- Kč

Alokace na projekty 7. výzvy: 4 777 323,- Kč
Z celkového počtu 11 podaných žádostí bylo 11 vybráno a předáno na SZIF
V rámci 7. výzvy proběhly semináře 11.8.2011 v Klatovech, 16.8.2011 v Kolinci, 22.8.2011 ve Švihově.

Fiche

Název
žadatele

3

Jiří
Chroust

5

Obec
Žihobce

5

Obec
Předslav

4

Město
Měčín

4

Město
Klatovy

4

Město
Plánice

4

TJ
Vřeskovice

Název projektu
VENKOVSKÝ CESTOVNÍ
RUCH:
Zámecké apartmány
Jindřichovice
OCHRANA A ROZVOJ
KULTURNÍHO DÉDICTVÍ
VENKOVA:
Oprava drobných
sakrálních staveb Obce
Žihobce 2011/2012

Obnova a renovace
oltáře kaple sv. Apoleny
v Měcholupech
ZLEPŠENÍ KVALITY
ŽIVOTA NA VENKOVĚ:
Vybudování klubovny
včetně soc. zařízení
v areálu hasičské
zbrojnice v Měčíně
Dětské hřiště Habartice

Klubovna hasičského
spolku Zbyslav

Oprava šaten a
vytvoření víceúčelové
plochy ve sportovním
areálu TJ Vřeskovice
4
Město
Výměna oken v MŠ a
Švihov
úprava prostranství
před mateřskou školou
Švihov
4
Obec
Výměna oken a obnova
Hradešice veřejného prostranství
v obci Hradešice
4
Obec
Rekonstrukce budovy
Nová Ves
OÚ Nová Ves
4
TJ Sokol
Oprava fasády na
Klatovy
památkové budově
Sokolovny v Klatovech
(východní část) 2 etapa
Celková částka pro 7. výzvu

Místo
realizace
projektu

Celkové
výdaje
projektu

Částka
požadovan
é dotace

Jindřichovice

594 000,-

247 500,-

Žihobce,
Bílenice,
Kadešice,
Rozsedly,
Šimanov
Měcholupy

436 814,-

327 610,-

495 000,-

405 000,-

Měčín

599 970,-

369 999,-

Habartice

565 300,-

419 262,-

Zbyslav,
Kvasetice,
Pohoří u
Lovčic
Vřeskovice

1 383 532,-

968 472,-

499 307,-

449 375,-

Švihov

520 218,-

277 449,-

Hradešice

598 800,-

449 099,-

Nová Ves

599 188,-

444 397,-

Klatovy

499 000,-

419 160,-

6 791 129,-

4 777 323,-

5.2. Přehled projektů spolupráce a ostatních aktivit MAS Pošumaví
Projekt Spolupráce Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme

Projekt Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme je projektem spolupráce MAS Pošumaví a MAS Brána
do Českého ráje. Tento projekt mapuje stavby lidové architektury na území, v nichž obě MAS působí. Projekt byl
v současné době dokončen a jeho výstupem je databáze objektů lidové architektury na internetové aplikaci
s mapovými podklady a tištěná publikace zmapovaných objektů včetně cizojazyčných překladů. Nad rámec
projektu bylo díky spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky doplněno dalších 50 objektů do
elektronické databáze. Výstupy projektu jsou k dispozici na www.mistnidedictviposumavi.cz.

Internetová aplikace

Projekt Tvorba databází podnikatelů a aktivit v cestovním ruchu
Projekt vychází ze skutečnosti, že informační střediska na území MAS Pošumaví z.s.p.o. nemají vždy k dispozici
aktuální údaje o ubytovacích, stravovacích kapacitách a akcích. Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. začala
proto evidovat zájemce o zařazení do databáze, která bude volně přístupná na internetu. Takto zveřejněné
aktivity začínají využívat někteří podnikatelé k tvorbě tzv. balíčků cestovního ruchu a vytváření sítí nezbytných
pro udržení konkurenceschopnosti regionu Pošumaví v cestovním ruchu. Byly spuštěny stránky
www.masposumavi.cz, kde jsou zveřejněny jednotlivé letáky poskytovatelů služeb turistům v Pošumaví a
turistických zajímavostí.

Leták z projektu Poznej Pošumaví

Projekt Dámy a pánové, strhněme tu zeď
Název projektu je inspirován památnou větou prezidenta Spojených států amerických Ronalda Reagana
pronesenou v roce 1987 u Braniborské brány v Berlíně, kdy řekl: Pane Gorbačove, strhněte tu zeď. Od té doby
uplynulo více než 20 let, zdi a ploty na hranicích byly opravdu strženy, ale v myšlení lidí na obou stranách dnes
již formální hranice stále skrytě přetrvávají. Projevuje se to mimo jiné v nevyužívání sociálního kapitálu území,
kdy spolu až na výjimky pravidelně a neformálně nespolupracují subjekty na obou stranách hranice nebo je
spolupráce omezena na formální vztahy jejich představitelů. Chybí však stálé sítě, normy a důvěry, které
zajišťují trvale koordinaci a spolupráci vedoucí ke společnému prospěchu. Projekt, který byl zahájen v roce 2011
a pokračuje v roce 2012 zahrnuje dvě exkurze a dva workshopy a jednou společnou promotion akcí. Projekt byl
v listopadu zahájen workshopem pro venkovské podnikatele a živnostníky, který byl tematicky zaměřen na
podporu cestovního ruchu. Cílem projektu je seznámit navzájem nejen podnikatele zabývající se bezprostředně
cestovním ruchem, ale i podnikatele, kteří mohou svými aktivitami podpořit toto odvětví, jako jsou výrobci a
přímí prodejci regionálních produktů, provozovatelé různých volnočasových aktivit, neziskové organizace
zabývající se historií, přírodou, ochotnickým divadlem a podobně. Dalším krokem jsou dvě exkurze po těchto
aktivitách na české a bavorské straně a následná promotion akce formou trhu s nabídkou regionálních
produktů v Klatovech. Exkurze na bavorské straně se již uskutečnila. Projekt bude v roce 2012 zakončen
závěrečným workshopem, na kterém budou formulovány konkrétní možnosti další hospodářské spolupráce v
regionu a stanoveno formou SWOT analýzy jaké silné a slabé stránky se v průběhu řešení projektu v této oblasti
ukázaly.

Projekt Regionální potravina Plzeňského kraje 2011

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se i v roce 2011 stala jedním z pořadatelů soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje. Jejími partnery při pořádání soutěže byli Krajská agrární komora Plzeň a Úhlava o.p.s.
Vyhlášení výsledků soutěže se v roce 2011 konalo díky iniciativě Plzeňského kraje na nádvoří krajského úřadu
při příležitosti Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje. S Plzeňským krajem se uskutečnily i další akce,
z nichž největší ohlas měly celokrajské dožínky v Chanovicích. Plzeňský kraj rovněž podpořil regionální potraviny
jejich prezentací na setkání Rady Plzeňského kraje se starosty v jednotlivých okresech.

Pan hejtman na celokrajských dožínkách v Chanovicích
Součástí projektu byla i expozice Plzeňského kraje věnovaná regionálním potravinám, které se soutěže
zúčastnily, na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Další ochutnávky proběhly v následujících místech:
21. 8. 2010 Klatovy – Country den
22. 8. 2010 Běšiny – Bartolomějská pouť
4. 9. 2010 Sušice - náměstí pouť
11. 9. 2010 Bor - náměstí - Borské Loretánské slavnosti
15. 9. 2010 Mrákov - Národní výstava holštýnského skotu

18. 9. 2010 Starý Plzenec - hrad Radyně - Radoušovy hry
25. 9. 2010 Kasejovice - 80. let oslavy školy
21.10 - 23.10 Plzeň - Dům kultury Inwest-K - veletrh cestovního ruchu ITEP
30.10. Plzeň - nádvoří hotelu Gondola - Farmářské trhy
.V závěru roku se uskutečnily ve spolupráci s ministerstvem zemědělství další akce na podporu regionálních
potravin v Bolešinech při slavnostním předávání první etapy komplexních pozemkových úprav a v Plzni ve
spolupráci s firmou Milknatur a.s. a sdružením Envic o.s. S první jmenovanou organizací se uskutečnil Den
mléka u nákupního střediska Area Bory a.s. a s druhou farmářské trhy u hotelu Gondola.
S firmou MASO-WEST s.r.o. se uskutečnily na podzim v roce 2011 Zabijačkové hody na náměstí v Klatovech.

Festival regionálních potravin 2011 Plzeň

Festival regionálních potravin 2011 Plzeň

Country den Klatovy 2011

Setkání starostů s členy Rady PK Kralovice 2011

Farmářské trhy Plzeň 2011

Ochutnávka Kralovice 2011

Svatováclavské oslavy Klatovy 2011

Ochutnávka Litohlavy 2011

Setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty Kozel 2011

Země Živitelka
Místní akční skupina Pošumaví se v roce 2011 stejně jako v roce 2010 zúčastnila dvou nadregionálních výstav.
V srpnu připravila dvě expozice na celostátní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Jedna z nich byla
zaměřena na Regionální potravinu Plzeňského kraje a byla k vidění v expozici ministerstva zemědělství v novém
výstavním pavilonu. Součástí expozice, na které se kromě MAS Pošumaví podílela i Krajská agrární komora
Plzeň a Úhlava o.p.s. byly prodejní stánky účastníků soutěže. Zároveň se stejně jako v roce 2010 konal Den
Plzeňského kraje, na kterém byly návštěvníkům formou pódiové prezentace představeny vítězné výrobky
v soutěži. Z vítězných výrobků byly připraveny i pokrmy, které měli návštěvníci možnost ochutnat. Dne

Plzeňského kraje se zúčastnili osobně sourozenci Laďka a Radek Herejkovi a kraj zastupoval radní pro životní
prostředí a zemědělství pan Petr Smutný.
Kromě této expozice představila Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. svoji činnost i ve společném stánku
místních akčních skupin Plzeňského kraje, která se nacházel v expozici Národní sítě MAS ČR a Spolku pro
obnovu venkova. V této expozici měli návštěvníci možnost se dozvědět o činnosti jednotlivých MAS nejen
v Plzeňském kraji, ale i o jejich aktivitách na podporu cestovního ruchu.

Země Živitelka 2011

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

Komunitní projednávání ve Švihově

Pod tímto dlouhým názvem odstartoval již v roce 2010 ve Švihově projekt zaměřený na rozvoj komunitních
škol a komunitního vzdělávání v regionu Pošumaví. Komunitní školou (KŠ) se rozumí vzdělávací instituce,
která se zabývá vzděláváním celé komunity, především vzděláváním dospělých. Pro MAS Pošumaví má
systém komunitních škol význam zejména při komunitním projednávání rozvojových strategií a dokumentů
v jednotlivých obcích. Pracovníci MAS Pošumaví se zúčastňují projednávání i jako facilitátoři.
Komunitní škola Švihov o.s., začíná organizovat celou řadu zajímavých akcí hojně navštěvovaných místními
občany. I na základě těchto zkušeností podalo město Švihov projekt do Evropského sociálního fondu, který je
zaměřen na rozšíření těchto zkušeností do dalších měst a obcí na území Místní akční skupiny Pošumaví
z.s.p.o. Přímými partnery projektu se stala města Hartmanice, Kasejovice, Kdyně a Měčín a obce Běšiny
a Chanovice

Vzdělávací aktivity a administrativní podpora regionálního rozvoje
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. pořádá semináře a vzdělávací akce podle potřeb svých členů. V roce
2010 byly tyto aktivity zaměřeny především na informování nově zvolených členů zastupitelstev o jejich
právech a povinnostech. Kromě toho se Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. snaží v pravidelných intervalech
informovat prostřednictvím elektronické pošty všechny obce v regionu svého působení a další zájemce. Na
stránkách Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. www.posumavi.jz.cz jsou pravidelně zveřejňovány informace o
dění v regionu, které dali pořadatelé akcí MASu k dispozici.
Management Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. se zúčastňuje na požádání zasedání mikroregionů i
obecních a městských zastupitelstev.
Kromě toho pracuje management Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. i jako poradce některých mikroregionů
a působí jako konzultant při zpracování projektů do strukturálních fondů a dalších možných finančních zdrojů.
V omezené míře provádí i vlastní zpracování projektů, nikoliv však do Programu rozvoje venkova.

ITEP
Druhou významnou výstavou, mimo území MAS, které se Místní akční skupina Pošumaví aktivně zúčastnila, byl
Plzeňským krajem pořádaný veletrh cestovního ruchu v Plzni. V roce 2011 byl přenesen do haly Lokomotivy
Plzeň na Slovany. Místní akční skupina Pošumaví představila kromě své vlastní činnosti i výrobky účastníků
soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

Aktivity pořádané ve spolupráci s Plzeňským krajem (mimo regionální potravinu)
V roce 2011 získala Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. stejně jako další MAS působící v Plzeňském kraji
příspěvek na aktivity, které nejsou předmětem aktivit realizovaných v rámci Strategického plánu LEADER. Na
část těchto prostředků vyčlenila valná hromada MAS na podporu aktivit svých členů – venkovských
mikroregionů a samostatných měst formou grantů. Cílem Grantu je podporovat projekty v tematických
okruzích:
Kulturní akce
Společenské akce
Vzdělávací akce
Sportovní akce
Průřezové a přesahující projekty (projekty zahrnující více tematických okruhů)
Jedná se o akce, na kterých se setkávají především místní lidé a cílem grantového programu je, tato setkávání
dále zkvalitňovat po technické stránce. V rámci grantu se uskutečnily následující akce.
Žadatel
Mikroregion Plánice
Mikroregion Prácheňsko
Mikroregion Střední Pošumaví
Mikroregion Běleč
Město Kasejovice
Město Klatovy
Město Klatovy

Akce
Pohádkový les Zdebořice
Setkání na Práchni
Mochtínský běh
Mikroregion Běleč v pohybu
Zpestření zimních večerů v Kasejovicích
Otevírání turistické sezóny
Čarodějnice na Hůrce

Na každého oprávněného žadatele, byla vyčleněna částka 10 000,- Kč a záleželo na mikroregionu resp. městu,
zda podpoří za tyto prostředky jednu nebo více akcí.

Setkání na Práchni

Účast na celorepublikových akcích

Modlitba za domov

Hlavním organizátorem celé akce je Ekumenická rada církví a MAS Říčansko. V roce 2011 byla celá akce
organizována ve dvou dnech. První den se konal seminář v Arcibiskupském paláci v Praze, druhý den tradiční
setkání v Krabčicích. Na vrcholku Řípu bylo na programu Čtení z bible. Vlastní Modlitba za domov s mottem
„Pusť chléb po vodě, nevíš kdy se ti vrátí“ se uskutečnila v odpoledních hodinách v kostele v Krabčicích jako
komponovaný pořad s modlitbami, hudbou, rozjímáním a rozhovory. Motto vyjadřuje myšlenku, že má smysl
spolupracovat a vydávat energii a prostředky na rozvoj regionů.
Záznam přímého televizního přenosu ČT2 z Modlitby pro domov v roce 2011 je k dispozici na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318654655-modlitba-za-domov/21156221451-modlitba-za-domov/

Modlitba za domov 2011

Spolupráce s dalšími partnery
Místní akční skupina Pošumaví spolupracuje s celou řadou dalších partnerů z různých oblastí činnosti.

Česká zemědělská univerzita – konzultační středisko PEF ČZU v Klatovech

V oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání má MAS Pošumaví z.s.p.o. podepsánu deklaraci o spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou. Předmětem deklarace je spolupráce v oblasti zadávání témat bakalářských a
diplomových prací na témata, která je třeba v regionu řešit. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou se
Místní akční skupina Pošumaví i významně podílí na svém území na rozšiřování míst, kde probíhá výuka formou
virtuální univerzity třetího věku. Ke konci roku 2011 se výuka úspěšně konala kromě Klatov i ve Kdyni,
Chanovicích, Běšinech, Kasejovicích, Bolešinech, Horažďovicích, Plánici, Zavlekově, Loučimu, Zahořanech a
Švihově.

Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně spokračuje stejným způsobem jako v předchozích letech.
V praktické rovině se odehrává především s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Místní akční
skupina Pošumaví z.s.p.o. se podílí na aktivitách výzkumného úkolu Možnosti řešení disparit mezi vybranými
regiony, který fakulta zpracovává pro ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň jsou zástupci Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. zváni na vědecké a odborné konference, kde mají možnost vystoupit s referáty i na jejich
plenárních zasedání. Naopak univerzita pořádá odborné semináře k problematice řešení regionálních disparit
na území MAS Pošumaví z.s.p.o.

Volkshochschule Regen
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. úzce spolupracuje s VHS Regen a jejími partnerskými společnostmi již od
svého vzniku na celé řadě projektů. Projekty jsou zaměřeny především na oblast cestovního ruchu, regionálního
rozvoje a vzdělávání. Právě v oblasti celoživotního vzdělávání je činnost VHS Regen inspirativní i pro náš region.

Slezská církev evangelická augsburského vyznání
V roce 2011 se uskutečnila další setkání. Mládež z třanovické farnosti SCEAV prožila jeden prázdninový týden
v chatovém táboře ve Kdyni. Při této příležitosti je během pobytu navštívili emeritní biskup Slezské církve
evangelické augsburského vyznání pan Stanislav Pietak a janovický pastor pan Tomáš Tyrlík. S oběma se setkal
jak ve Kdyni, tak i v Klatovech manažer MAS Ivo Šašek. V roce 2011 došlo ve SCEAV k zvolení nového biskupa
Jana Waclawka.

Západočeské konzumní družstvo Sušice
Statutární zástupci Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. podepsali společně s Úhlavou o.p.s. deklaraci o
spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice.
Smyslem spolupráce je koordinovat svoji činnost v oblasti podpory místního hospodářství, vzájemná podpora
při marketingu a propagaci regionálních výrobků. Partneři rovněž považují za možné spolupodílet se na
vzdělávacích, osvětových a informačních akcích zaměřených na výše uvedené aktivity. Hlavní důvod
spolupráce je však zlepšení informování veřejnosti o aktivitách, které všichni tři partneři v regionu své
působnosti provádějí.

Stánek ZKD Sušice na slavnosti Bolešiny, ves v Pošumaví 2011.

MASO WEST s.r.o.
Společnost MASO WEST s.r.o. pořádá na náměstí v Klatovech tradiční zabíjačkové hody. Společnost je zároveň
tradičním účastníkem soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, ve které získala za svoje výrobky
v každém ročníku některou z doprovodných cen. Na podzim v roce 2011 spolupořadatelé soutěže Regionální
potravina, mezi něž patří i Místní akční skupina Pošumaví se po dohodě s firmou MASO WEST s.r.o. zúčastnili i
příprav podzimních Zabíjačkových hodů. Návštěvníci, především klatovští občané, tak měli možnost nejen
ochutnat známé zabijačkové speciality firmy MASO WEST s.r.o. a seznámit se s jejich výrobou, ale i zakoupit
produkty dalších výrobců a to nejen z klatovského regionu, ale i z Bavorska. Celá akce byla po celou dobu
podrobně odborně komentována jednatelem společnosti MASO WEST s.r.o. Ing. Stanislavem Kopáčkem a
moderována Ing. Janem Sudou, takže přítomní si mohli odnést nejen celou řadu výrobků, ale i mnoho
zajímavých informací.

Zabijačkové hody v Klatovech

Konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí.
17.října 2011 se uskutečnila v budově Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze konference pořádaná
místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky panem Petrem Pithartem pod názvem Moudrým lidem
škola nikdy nekončí. Konferenci moderovala paní senátorka Jiřina Rippelová a na její přípravě se významně
podílely partnerské místní akční skupiny Pošumaví a Železnohorský region. Konference byla zaměřena na
problematiku celoživotního vzdělávání na venkově. Se samostatnými referáty na ní za Místní akční skupinu
Pošumaví vystoupili před celou řadou odborníků předseda pan Václav Petrus a manažer Ivo Šašek. Z území MAS
Pošumaví ještě referoval o svých zkušenostech ředitel základní školy v Bolešinech pan Michal Buriánek.

Konference v Senátu v roce 2011

Účast na konferenci Venkov 2011
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR a Spolkem pro obnovu venkova pořádá celostátní
konference zaměřené na problematiku dalšího rozvoje venkova. V roce 2011 se konference v Sedlčanech a
okolí. Součástí konferencí je kromě plenárního zasedání a jednání v sekcích i celá řada exkurzí, na kterých mají
účastníci možnost se seznámit s rozvojem a problémy regionu, na jehož území se konference koná. V roce 2011
byla výstupem konference Prčická výzva, která žádá větší rozhodovací pravomoci pro regiony a místní akční
skupiny na úkor centrálního přerozdělování finančních prostředků.

Konference Venkov Sedlčany 2011

Zoologická zahrada a botanická zahrada Plzeň
V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu navázala Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. spolupráci
se zoologickou zahradou v Plzni. Cílem spolupráce je v budoucnu připravovat společné projekty na podporu
propagace a marketingu regionálního cestovního ruchu. Ve spolupráci s Euroregionem Šumava se uskutečnilo i
několik společných návštěv zoologických zahrad v bavorském příhraničí, které měly za cíl navázat spolupráci
v této oblasti zážitkové turistiky. Jedním z výstupů spolupráce je i výměna některých propagačních tiskovin mezi
partnery. ZOO Plzeň dodává do regionu prostřednictvím MAS Pošumaví svůj informační bulletin IRIS a MAS
Pošumaví informuje prostřednictvím Zpravodaje MAS Pošumaví zaměstnance ZOO a část návštěvníků o své
činnosti.

V návštěvnickém centru bavorské části národního parku

6. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů
V průběhu roku 2011 byly v základních dokumentech sdružení provedeny tyto změny:
Ve Stanovách sdružení a v Registru zájmových sdružení Krajského úřadu Plzeňského kraje byli ke dni 11.5. 2011
zaregistrováni 2 noví členové sdružení( za členy přijati 4.4.2011)
Město Sušice, IČ 00256129, Náměstí Svobody 138, 340 01 Sušice
Otisk,o.s., IČ 27036669, Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy
Vystoupil člen Lyckeby Amylex, a.s.
V textu stanov byla schválena změna „Programový výbor má 5 členů, ze svých členů volí předsedu“ na novou
formulaci: „ Programový výbor má nejméně 5 členů, ze svých členů volí předsedu“.
Do programového výboru byli zvoleni další noví členové: Václav Červený, Kamil Pikhart, Helena Hnojská, Zdeněk
Hynčík. Martin Kříž se členství vzdal.

Ve výběrové komisi byl za Václava Petrů zvolen Josef Sommer, ke stávajícím členům komise byli zvoleni ještě
Karel Zrůbek, Marie Čápová, Markéta Vacovská a Michaela Vilčeková

Jednání výběrové komise

7. Roční účetní závěrka
7.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2011 (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k 1.1. 2011

Stav k 31.12.2011

AKTIVA CELKEM

1 099

853

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek

0
182

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

0
182

B.III. Dlouhodobý finanční majetek
C. Oběžná aktiva
C. I. Zásoby

91

91
0

416

762

0

5

C. II. Dlouhodobé pohledávky

0

C. III. Krátkodobé pohledávky

203

90

C. IV. Krátkodobý finanční majetek

213

667

D. I. Časové rozlišení

501

0

PASIVA CELKEM

1099

853

A. Vlastní kapitál

-541

716

A.I. Základní kapitál

171

1076

A.II. Kapitálové fondy

0

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

0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let

-1088

0

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

375

-360

B. Cizí zdroje

1484

-98

B. I. Rezervy

0

B. II. Dlouhodobé závazky

0

B. III. Krátkodobé závazky

73

-830

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci

1412

732

C. I. Časové rozlišení

156

235

7.2. Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)
Název položky

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

Výkony

750

1813

Výkonová spotřeba

1736

2921

Přidaná hodnota

-986

-1108

Osobní náklady

2270

2188

3

4

110

91

Tržba z prodeje materiálu

0

4

Zůstatková cen prodaného materiálu

0

3

Ostatní provozní výnosy

3867

3188

Ostatní provozní náklady

17

17

Provozní výsledek hospodaření

481

-219

Ostatní finanční náklady

106

140

Finanční výsledek hospodaření

-106

-140

Daň z příjmu za běžnou činnost

0

17

375

-376

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

375

-376

Výsledek hospodaření před zdaněním

375

-359
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Místopředsedové sdružení: Ing. Tomáš Zelený, PhD, Bc. Martin Kříž
Manažeři SPL: Ing. Radana Šašková, Ing. Ivo Šašek, CSc.
Manažerka Projektu spolupráce: Ing. Jana Dirriglová
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