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1. Základní údaje o sdružení
1.1. Základní data:
Název: Místní ak ní skupina Pošumaví – zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Nám stí E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Registrace: U Krajského ú adu Plze ského kraje v Plzni
I : 71214313, DI : CZ71214313
Územní p sobnost MAS Pošumaví: V rámci projekt typu Leader je územní p sobnost MAS
Pošumaví vymezena katastrálním územím obcí, které souhlasily se za len ním do tohoto území:
K 31.1.2012 toto území zahrnovalo následující obce:
B ha ov,B šiny,Bi kov,Bolešiny,Brní ov,B ežany,Bud tice,Bukovník, erníkov, ervené
Po í í,
íha , ímice,Dlažov,Dobršín,Dolany,Domoraz,Dražovice,Frymburk,Hartmanice,Hejná,
Hlav ovice,Hna ov,Horaž ovice,Hrádek,Hradešice,Hradišt ,Chanovice,Chlistov,Chocomyšl,
Chodská
Lhota,Chudenice,Ježovy,Kani ky,
Kasejovice,Kdyn ,Kejnice,Klatovy,Kolinec,
Kolove ,Kout
na
Šumav ,Kov ín,K enice,Kváš ovice,Libkov,Lou im,Malý
Bor,Ma ovice,
M ín,Mezholezy (d íve okres Domažlice),Meziho í,Mlýnské Struhadlo,Mochtín,Mokrosuky,
Mrákov,Myslív,Myslovice,Nalžovské
Hory,Nehodiv,N m ice,Nezamyslice,Nezdice
na
Šumav ,Nezd ev,Nová
Ves,Obytce,Olšany,
Oselce,Ost etice,Pa ejov,Petrovice
u
Sušice,
Plánice,Pocinovice,Podmokly,Pole ,P edslav,Rabí,Slatina,Sob šice,Spá ov,Strašín,Sušice,
Svéradice,Švihov,Týnec,Úbo ,Újezd u Plánice,Ún jovice,Úsilov,Velhartice,Velké Hyd ice,Velký
Bor,Vrhave ,V eskovice,Všepadly,Všeruby,Zaho any,Zavlekov,Zborovy,Žihobce,Žichovice
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Rozloha: 1 478 km2
Po et obyvatel: 85 524 (k 31.12.2012)
Hustota obyvatel: 57,86 obyvatel/km2
Po et obcí: 99
1.2. P edm t innosti (cíle sdružení):
P edm tem innosti MAS Pošumaví je tvorba a realizace strategií p íslušného území v rámci iniciativy
typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova, získávání prost edk pro
realizaci rozvojových projekt , objektivní výb r projekt ur ených k podpo e, kulturní, spole enský,
sociální a ekonomický rozvoj Pošumaví za využití vnit ních, lidských, p írodních a ekonomických
potenciál .
Hlavní náplní innosti Místní ak ní skupiny Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 je administrace
projekt spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova – Osy 4 LEADER. V roce 2007 byl
zpracován Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013, který byl následn schválen ministerstvem
zem d lství a Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. byla vybrána jako jedna místních ak ních skupin
pro administraci projekt v území své p sobnosti. Na základ strategického plánu bylo vytvo eno a
následn Státním zem d lským a interven ním fondem schváleno 6 fichí, na základ jejich zn ní
vypisuje místní ak ní skupina výzvy k p edkládání žádostí o spolufinancování jednotlivých projekt .
Jednotlivé fiche jsou zam eny na:
• Fiche . 1: Diverzifikaci zem d lství
o Diverzifikace inností nezem d lské povahy
• Fiche . 2: Podporu drobného podnikání na venkov

•
•
•
•

o
Fiche
o
Fiche
o
Fiche
o
Fiche
o

Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje
. 3: Venkovský cestovní ruch
Podpora cestovního ruchu
. 4: Zlepšení kvality života na venkov
Ob anské vybavení a služby
. 5: Ochrana a rozvoj kulturního d dictví venkova
Ochrana a rozvoj kulturního d dictví venkova
. 6: Vzd lávání a rozši ování znalostí místních obyvatel
Vzd lávání a informace

2. Historie vzniku
Místní ak ní skupina Pošumaví , zájmové sdružení právnických osob (zkrácen : MAS Pošumaví) byla
založena jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním po áte ním motivem vzniku MAS bylo
otev ení program na podporu rozvoje venkova LEADER R a následn LEADER+ a od roku 2007
Programu rozvoje venkova.
Aktivity MAS Pošumaví navazují na tradici práce venkovských mikroregion a dalších subjekt 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 Plze -jih a další
právnické osoby z komer ní i neziskové sféry. Toto sdružení od samého po átku usilovalo o
spolupráci na poli regionálního rozvoje v duchu programu LEADER.
Zárove v roce 2004 došlo na území, kde p sobila Šance pro jihozápad k založení dvou místních
ak ních skupin – Pošumaví a eský les.
Místní ak ní skupina Pošumaví byla v období let 2004 až 2006 zapojena do programu LEADER R
vyhlášeného ministerstvem zem d lství a od roku 2008 je jednou z místních ak ních skupin
vybraných pro realizaci Programu rozvoje venkova – osy 4 LEADER.
Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. se rozkládá na území 1 478 km², ve kterém žije p ibližn
85 524 obyvatel. Územní p sobnost je vymezena lenskými mikroregiony, v nichž jednotlivé obce
prost ednictvím usnesení zastupitelstva souhlasily, aby na jejich území mohl být uplat ován
Strategický plán LEADER, vypracovaný MAS a schválený Ministerstvem zem d lství eské
republiky.

3. lenové a orgány sdružení
3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

lenové 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 Bi kov 43, 334 01 P eštice
(specializuje se na zpracování odpad živo išného p vodu)
Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, o.p.s. Denisova 93/I., 339 01 Klatovy (zastupuje
sportovní oddíly okresu Klatovy)
Spole nost pro podporu lidí s mentálním postižením v eské republice, o.s., Okresní
organizace SPMP R Klatovy, Družstevní 559, 339 01 Klatovy (zprost edkovává rovný
p ístup znevýhodn ným skupinám obyvatelstva)
Spolek pro rozvoj zem d lského podnikání, Drouhavec 3, 342 41 Kolinec (zajiš uje
poradenskou a vzd lávací innost pro zem d lce)
CompAct Bohemia, s.r.o. Krameriova 138, 339 01 Klatovy (zabývá se dodávkami zboží a
služeb v oblasti ICT - informatiky, identifikace, výpo etní a kancelá ské techniky)
Epin, s.r.o., Dr. Sedláka 778/III. 339 01 Klatovy (p sobí jako poradenská firma pro
zem d lskou prvovýrobu a regionální rozvoj)
Klub p átel Klatovska, o.s., Dr. Riegra 319, 339 01 Klatovy (náplní innosti tohoto
ob anského sdružení je p edevším monitorování, výzkum a propagace kulturn -historických a
p írodních turistických cíl na Klatovsku)
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St ední škola zem d lská a potraviná ská Klatovy, Nár. mu edník 141, 339 01 Klatovy
SECURITY INVESTMENT, s.r.o., Lipová 482/IV, 339 01 Klatovy ( je klatovská firma
zajiš ující ochranu a ostrahu objekt , p ipojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní
ostrahu, p evozy pen z a cenností)
Úhlava, o.p.s., t . kpt. Jaroše 94, 339 01 Klatovy, spole nost se podílí na významných
vzd lávacích aktivitách v regionu. Organiza n zajiš uje provoz Klatovského konzulta ního
st ediska Provozn ekonomické fakulty eské zem d lské univerzity Praha (PEF ZU).
Zem d lské obchodní družstvo Hlav ovice, Hlav ovice 38, 341 42 Kolinec (vyvíjí krom
zem d lské innosti aktivity i v oblasti agroturistiky)
Zájmové sdružení právnických osob St ední Pošumaví, Hartmanice . 75, 341 81
Hartmanice
Svazek obcí M ínsko, Farní 43, 340 37 M ín
Sdružení obcí Kdy ska, z.s.p.o., Nám stí 1, 345 06 Kdyn
Zájmové sdružení právnických osob Práche sko, Mírové nám stí 1, 341 01 Horaž ovice
Zájmové sdružení právnických osob B le , Nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
Zájmové sdružení právnických osob Plánicko, Plánice 180, 340 34 Plánice
M sto Kasejovice, Husova 98, 335 44 Kasejovice
M sto Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Otisk, o.s. , Slatina u Chudenic 22, 339 01 Klatovy
M sto Sušice, nám stí Svobody 138, 342 01 Sušice
Auto Kalný, s.r.o. ímice 77, 342 01 Sušice
Ob anské sdružení Klatovské katakomby, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Lamberská stezka, o.s. Žichovice 190, 342 01 Sušice

3.2. Výkonná rada
1. Bc. Martin K íž, zástupce m sta Klatovy
2. Petr Klásek, starosta obce Chanovice, zástupce zájmového sdružení právnických osob Práche sko
3. PaedDr. Václav Petrus, starosta m sta Švihov, p edseda zájmového sdružení práv. osob B le
4. Ing. Tomáš Zelený, PhD, p edseda spolku pro podporu zem d. podnikání – jihozápad
5. Danuše Hamplová, Klub p átel Klatovska, Klatovy
6. Ing. Pavel Honzík, p edseda správní rady Úhlava, o.p.s.
7. Karel Šot, zástupce Pošumavského sportovního sdružení, o.p.s.
3.3. Programový výbor:
1. Ing. Vladislav Smolík, editel SZPŠ Klatovy
2. Mgr. Renata Chvojková, len spol. OTISK , zástupce mikroregionu B le
3. Vlastimil Hálek, jednatel AgAkcent, s.r.o.
4. Ing. Josef Jonáš, p edseda ZOD Hlav ovice
5. Bc. Zden k Hyn ík, sdružení obcí Kdy ska, z.s.p.o.
6. MVDr. Václav ervený, M sto Kasejovice
7. Mgr. Kamil Pikhart, zájmové sdružení právnických osob Plánicko
8. Ing. Helena Hnojská, Úhlava, o.p.s.
3.4. Výb rová komise MAS Pošumaví:
1. Ing. Josef Sommer, zájmové sdružení právnických osob Plánicko
2. Jana Zajícová, Pošumavské sportovní sdružení, Klatovy
3. Ji í Zelený, soukromý zem d lec
4. Ing. Miroslav Hrubý, CompAct Bohemia, s.r.o.
5. Ing. Alice Johánková, SŠZP Klatovy

6. Ing. Pavel Vondrá ek, Úhlava, o.p.s.
7. Jan Helíšek, Lamberská stezka, o.s.
8. Ing. Marie ápová, M sto Kasejovice
9. Mgr. Karel Zr bek, zájmové sdružení právnických osob Práche sko
10. Bc. Markéta Vacovská, AgAkcent, s.r.o. Klatovy
11. Ing. Michaela Vil eková, Auto Kalný, s.r.o.
3.5. Dozor í rada – monitorovací výbor:
1. Ji í Jukl, starosta m sta Hartmanice, p edseda zájmového sdružení práv.osob St ední Pošumaví
2. Jan Löffelman, starosta Kdyn , p edseda Sdružení obcí Kdy ska, z.s.p.o.
3. Ing. Miroslava Vacková, jednatelka EPIN, s.r.o.
3.6. Redak ní rada
1. Ing. Ivo Šašek, CSc.
2. Vlastimil Hálek
3. Mgr. Olga Kal íková
4. Bc. Martin K íž
5. Mgr. Kamil Pikhart
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Finan ní prost edky na 8. Výzvu:
Požadovaná výše dotace:

'( * 0
Název žadatele
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min.7,2 mil. K (8 080 873,-K )
12 145 751,- K P evis:4 064 878,- K

.
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Název projektu

! %
Místo realizace
projektu

. " ( $($ (4567 8
Celk.náklad
y projektu

Dotace
požadované

2 400 000,-

1 000 000,-

590 800,-

247 000,-

2 990 800,-

1 247 000,-

FICHE 1
Ji í Zelený

Nový zdroj tepla a sušárna d eva (Drouhavec)

Radek Krulec

Pneuservis Rovná

Drouhavec
Rovná

Fiche . 1 celkem
FICHE 2
Filip Lejsek
Milan Doležal
Václav Hostaš
Fiche . 2 celkem
FICHE 3
Zámek Hrádek,
s. r. o.
FICHE 5
Elizaveta
Shaaken, s. r. o.
M sto Kasejovice
Obec Mrákov
M sto
Hartmanice
Klatovy
Obec Chocomyšl
M sto M ín

Sportovní poradenství a relaxa ní centrum
mládeže, Hrádek
Klempí ská dílna a vzorkovna Hošti ky

Hrádek

2 000 000,-

1 000 000,-

Hošti ky

2 858 611,-

900 000,-

Vybavení truhlá ské dílny strojním za ízením

Švihov

600 000,-

250 000,-

5 458 611,-

2 150 000,-

Zámek Hrádek

2 400 000,-

1 000 000,-

ervené Po í í

1 799 397,-

1 349 548,-

Zámek Hrádek – rozší ení ubytovací kapacity
a sportovního vyžití
Revitalizace západního k ídla bývalého pivovaru
v erveném Po í í se z ízením expozice a nau né
stezky
Rozší ení areálu zdraví, sportu a volno asových
aktivit
Modernizace školní družiny Mrákov
Odpo inkový okruh pro maminky s d tmi
Hartmanice
D tské h išt Vícenice
Rekonstrukce ásti objektu OV pro volno asové
aktivity mládeže, v etn vybudování d tského
koutku
P ístavba garáže a ozelen ní areálu hasi ské
zbrojnice v M ín

Kasejovice
Mrákov, Mlýne ek,
Nový Klí ov
Hartmanice, Trp šice,
Dobrá Voda
Vícenice
Chocomyšl
M ín

Fiche . 4 celkem
FICHE 6
Šumava bez
hranic, o. s.
Komunitní škola
Kdy sko, o. s.
Fiche . 6 celkem
CELKEM

598 746,399 731,506 276,331 388,848 003,599 558,3 283 702,-

Tvorba zážitkových balí k a jejich propagace
Jak podnikat na venkov

Klatovy

299 400,-

Kdyn

106 000,405 400,16 337 910,-

V rámci 8. Výzvy prob hly seminá e pro žadatele 19.4.2012 v Klatovech, 25.4.2012 v Hejné, 26.4.2012
v N m icích u Kdyn

319 544,246 500,333 297,218 163,491 626,319 795,1 928 925,-

299 400,106 000,405 400,8 080 873,-
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Finan ní prost edky na 9. Výzvu:
Požadovaná výše dotace:

min.2,75 mil. K (aktuální dle Portálu farmá e 2 858 212,-)
4 515 621,- K , P evis: 1 657 409,- K

V 9.výzv bylo 22.10.2012 zaregistrováno a schváleno SZIF - 12 projekt v ástce 2 778 663,- K , u 2 projekt následn
došlo k ukon ení administrace: Farma Loužná, s.r.o., Filip Forman, 1 žadatel odstoupil od zám ru: M sto Klatovy
Místo realizace
Celkové
Dotace
Název žadatele
Název projektu
projektu
náklady
požadované
FICHE . 1
579 244,-

242 185,-

Kamýk

379 000,-

189 500,-

Vybavení pneuservisu

Velenovy

224 900,-

112 450,-

Novostavba truhlá ské dílny

Dolany

600 000,-

250 000,-

1 203 900,-

551 950,-

Kdyn

222 600,-

166 950,-

Kasejovice,
P ebudov,
esanice,
Polánka, Újezd,
Chloumek
M cholupy

399 988,-

299 990,-

254 452,-

212 425,-

Otín

515 362,-

386 521,-

Farma Loužná,
s.r.o.
FICHE . 2
Michaela
Bidmonová
Filip Forman

Zpracování masa a kultura prodeje – vybavení
stroji

Václav Hostaš

Ko árem do pohádky aneb povoznictví stále žije!

Loužná

Fiche . 2 celkem
FICHE . 5
M sto Kdyn

Modernizace Muzea p íhrani í

M sto Kasejovice

Oprava kapli ek a k ížk v majetku M sta
Kasejovice

Obec P edslav

Renovace p edm t kulturního d dictví venkova
trvale umíst ných v kapli sv. Apoleny v
M cholupech

M sto Klatovy

Obnova historické lipové aleje Otín

1 392 402,-

Fiche . 5 celkem
FICHE . 4
Obec Bolešiny

Bolešiny a Krom ždice pro d ti, v . revitalizace
školní zahrady

TJ Haas Chanovice

Solární oh ev vody pro šatny TJ Haas Chanovice

Obec K enice

D tské h išt K enice

Obec Nová Ves

Klubovna pro mládež

Fiche . 4 celkem
CELKEM

Krom ždice,
Bolešiny
Chanovice
K enice
Nová Ves

293 360
526 738,296 664,277 200,1 393 962,4 569 508,-

V rámci 9.výzvy prob hly seminá e 9.8.2012 v Nové Vsi u Kdyn , 16.8.2012 v Klatovech, 27.8.2012
v B šinech.

1 065 886,-

170 981,346 768,195 303,205 590,918 642,2 778 663,-

5.2.Administrace projekt , zm ny v dokumentech MAS a složení ídících orgán

MAS Pošumaví administrovala v 8.výzv MAS Pošumaví (16 kolo SZIF) celkem 24 projekt (15
vybráno Výb rovou komisí a zaregistrováno na SZIF, 9 nevybráno)
V 9 výzv MAS Pošumaví (17 kolo SZIF) bylo administrováno celkem 17 projekt (12 projekt
vybráno Výb rovou komisí MAS Pošumaví a zaregistrováno na SZIF, 5 nevybráno)

V roce 2012 byly dokon eny tyto projekty:
Ji í Zelený „Rozší ení nezem d lských inností farmy Drouhave o zpracování d eva“ - 4.výzva
Ing. Marek Janda „Ubytování se sportovn rekrea ním zázemím v Úborsku“ – 4.výzva
Petr Mayer „Tesa ství Petr Mayer – výstavba skladových prostor“ – 5.výzva
M stys Všeruby „Nutné opravy sokolovny ve Všerubech u Kdyn “- 5.výzva
M sto Kasejovice „Obnova lehkoatletického oválu – délka 200 m v areálu volno asových a školních
aktivit d tí a mládeže“ – 6.výzva
Komunitní škola LEV ímice „Víceú elové h išt ímice“ – 6.výzvaObec Bolešiny „Stav. obnova
objektu ob anské vybavenosti, v . vybudování d tského h išt –
Domažli ky“ – 6.výzva
M stys Kolinec „Stálá expozice k d jinám Kolince a okolí a nau ná stezka v parku“ – 6.výzva
Obec Zaho any „Víceú elové spole enské za ízení Stan tice“ – 6.výzva
TJ M cholupy „Rekonstrukce technického zázemí areálu TJ M cholupy – 6.výzva
M sto Švihov „Vým na oken v MŠ a úprava prostranství p ed školou Švihov“ – 7.výzva
TJ Sokol Klatovy „Oprava fasády na památkové budov Sokolovny v Klatovech (východní ást) (7)
TJ V eskovice „Oprava šaten a vytvo ení víceú elové plochy ve sport.areálu TJ V eskovice -7.výzva
M sto M ín „Vybudování klubovny v etn soc. za ízení v areálu hasi ské zbrojnice v M ín “ (7)
M sto Klatovy „D tské h išt Habartice“ – 7.výzva
Obec Žihobce „Oprava drobných sakrálních staveb obce Žihobce 2011/2012“ -7.výzva
M sto Plánice „Klubovna hasi ského spolku Zbyslav“ – 7.výzva
M sto Kasejovice „Rozší ení areálu zdraví, sportu a volno asových aktivit“ – 8.výzva

Projekt 3.výzvy MAS Pošumaví (8 kolo SZIF) Obce P edslav
„Obnova a modernizace Lesního amfiteátru v Makov “, byl zve ejn n v informa ním periodiku
Programu rozvoje venkova Venkov íslo 5/2012 jako p íklad dobré praxe.
Historie Lesního amfiteátru v Makov za ala již v roce 1933, kdy byl založen divadelní spolek J.K.
Tyl. Od roku 1947 se v Lesním amfiteátru odehrálo v pr b hu let 140 divadelních her, ada filmových
a hudebních p edstavení. Areál postupn chátral, v polovin 90. let byl využíván jen z ásti, proto bylo
pot eba investovat do modernizace areálu(obnovy d ev ných lavi ek, oprav jevišt , hledišt a
technického zázemí). Realizací projektu byla úsp šn obnovena p vodní funkce areálu.
Více o dokon ených projektech na www.posumavi.jz.cz
dokon ených projekt )

Lesní areál v Makov

(Projekty a výzvy/Záv re né karty

3

9

0

*"

*"

M stys Kolinec: Stálá expozice k d jinám
Kolince a okolí a nau ná stezka v parku

" #$%#:

M sto Klatovy: D tské h išt Habartice

Klubovna hasi ského spolku Zbyslav

Obec Zaho any: Víceú elové spole enské za ízení
Stan tice

Obec Žihobce: Oprava drobných sakrálních
staveb
(Bukovnická cesta)

M sto Kasejovice: Obnova lehkoatletického areálu

Fotografie, zachycující práci Výb rové komise MAS Pošumaví p i hodnocení projekt
a jednání Programového výboru

Ing.Marie ápová, Bc. Markéta Vacovská

Ing. Pavel Vondrá ek, Ing. Miroslav Hrubý
(Manažer MAS Ing. Ivo Šašek) p. Vlastimil Hálek, Bc. Zden k
Hyn ík, Mgr. Kamil Pikhart
Z jednání Programového výboru MAS Pošumaví

P ehled požadovaných dotací za 1.-9. výzvu dle jednotlivých fichí (bez vy azených projekt )
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Vzor „Záv re né karty dokon eného projektu„ : Obec Žihobce: Opravy drobných sakrálních
památek 2011/2012
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Zm ny v dokumentech MAS
V pr b hu roku 2012 byly v základních dokumentech sdružení provedeny tyto zm ny:
Ve Stanovách sdružení a v Registru zájmových sdružení Krajského ú adu PK byli zaregistrováni 3
noví lenové sdružení :
Auto Kalný, s.r.o., I : 26320100, imice 77, 342 01 Sušice (p ijat za lena 2.2.2012)
Klatovské katakomby, o.s. I 27006760, Nám stí Míru 62, 339 01 Klatovy (p ijat za lena
25.6.2012)
Lamberská stezka, o.s., I 22821481, Žichovice 190, 342 01 Sušice (p ijat za lena 16.10.2012)
V textu stanov byla schválena zm na: „Valná hromada schvaluje možnost použít koresponden ní
hlasování k zajišt ní parity“ – p idáno
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Projekt Spolupráce Oživme spole n památky a pov sti z míst tajemných i kouzelných
Projekt s názvem „Oživme spole n památky a pov sti z míst tajemných i kouzelných“ mapuje a snaží
se o záchranu hmotného i nehmotného d dictví regionu na území Místních ak ních skupin MAS
Pošumaví, MAS Aktivios a MAS sv. Jana z Nepomuku. Cílem tohoto projektu je obnova drobných
památek, podpora ochotnických spolk , sb r místních pov stí a jejich publikování v knižní a
audiovizuální podob
Výstupy projektu budou:
- Tišt ná ilustrovaná publikace sebraných pov stí, z každé MAS minimáln 12, vznikne soubor t í
publikací s jednotným designem a spole ným p ebalem. Tento celek bude zdarma p edán do všech
obcí, IC, místních knihoven, škol a školek a budou zohledn ny povinné výtisky státním institucím.
- CD s mluveným slovem, z každého území t i pov sti. CD bude zdarma p edáno spolu se souborem
tišt ných publikací
- Divadelní festival (putovní), z každé MAS jeden ochotnický spolek zpracuje jednu jím vybranou
pov st z území, kterou nastudují a odehrají na prvním spole ném divadelním festivalu, který se bude
konat v zámeckém areálu v Nebílovech v kv tnu 2013. Další divadelní festival se uskute ní na území
MAS sv. Jana z Nepomuku a na území MAS Pošumaví.
1 Um lecko-historický workshop " Obnovujeme kulturní d dictví" prob hne v roce 2013 v rámci
divadelního festivalu.
- Opravené sochy - socha sv. Vojt cha u Zeleného (MAS Aktivios), socha sv. Jana Nepomuckého v
Klatovech (MAS Pošumaví), barokní skulptura - socha "putti" v Žinkovech (MAS sv. Jana z
Nepomuku*
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Projekt spolupráce „Práche sko všemi smysly“
Cílem spole ného projektu jiho eských MAS, p sobících na území bývalého Práche ského kraje je
vytvo it turistickou destinaci z historického území Práche ska, zahrnující ásti nyn jšího Plze ského
a Jiho eského kraje. Projekt se snaží posílit identitu obyvatel s tímto krásným a historicky bohatým
regionem. Cílem projektu je objevit Práche sko všemi smysly: Sluchem (hudba), hmatem (živá i
neživá p íroda), ichem (v n les , luk i strání), zrakem (památky kulturní i p írodní, ale i rukod lné
práce) a chutí (tradi ní místní recepty z nemén kvalitních produkt ). Jiho eské místní ak ní skupiny
v p edešlém projektu zavedly zna ku Regionální produkt Práche sko, která je ud lována místním
výrobc m, spl ujícím p edem daná regionální kriteria. Vzhledem k tomu, že vrch Práche se
z íceninou hradu leží v katastru obce Velké Hyd ice, a tudíž na území MAS Pošumaví, je naše MAS
partnerem projektu bez finan ního p ísp vku. Celá ada výstup projektu je prezentována na území
MAS Pošumaví a jsou navazovány a rozvíjeny kontakty a návšt vy mezi jiho eskou i plze skou ástí
Práche ského regionu.
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Projekt Dámy a pánové, strhn me tu ze

Projekt byl zahájen v roce 2011, pokra oval i v roce 2012, zahrnoval dv exkurze, dva workshopy a
jednou spole nou promotion akcí. V listopadu byl zahájen workshopem pro venkovské podnikatele a
živnostníky, se zam ením na podporu cestovního ruchu. Dalším krokem byly dv exkurze na eské a
bavorské stran a následná promotion akce formou trhu s nabídkou regionálních produkt v
Klatovech. Projekt byl v roce 2012 zakon en záv re ným workshopem, na kterém byly formulovány
konkrétní možnosti další hospodá ské spolupráce v regionu . V názvu projektu je promítnuta památná
v ta prezidenta Spojených stát amerických Ronalda Reagana z roku 1987, kdy u Braniborské brány
v Berlín , ekl: „Pane Gorba ove, strhn te tu ze “. 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

skryt p etrvávají. Studie, která z t chto záv r vznikla, je k dispozici v eském a n meckém jazyce na
stránkách MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.

Dv exkurze, na eské a bavorské stran , v rámci projektu „Dámy a pánové, strhn me tu ze “, organizované
Simonou Fink

Pracovní skupina koordinuje projekty na území MAS Pošumaví, které jsou zam eny na cestovní ruch
a které m že Místní ak ní skupina Pošumaví jako regionální aktér ovlivnit bu jako ešitel nebo
spolu ešitel, nebo vyhlašovatel. Zárove se snaží navrhovat sm ry dalšího rozvoje cestovního ruchu
v regionu, jeho propagace a marketingu.
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Pracovní skupina pro rovné p íležitosti pro region,
byla založena 2.2.2012 na valné hromad MAS Pošumaví v Klatovech, do jejího ela byl zvolen Petr
Klásek, starosta Chanovic. Skupina byla pov ena, aby se prioritn zabývala aktuální problematikou
venkovského školství. Na základ tohoto pov ení byl vypracován dokument, který byl rozeslán
p edstavitel m Parlamentu eské republiky, vlády eské republiky, koleg m z místních ak ních
skupin Tento dokument vyjad oval podporu „Velhartické výzv “, která se postavila proti navržené
reform základního školství, protože by to v praxi znamenalo likvidaci venkovských škol. I díky této
iniciativ se poda ilo tento typ reformy zastavit.

Pracovní skupina celoživotní vzd lávání a u ení
Ministerstvo práce a sociálních v cí vytvo ilo pro pot eby sestavení Národního programu p ípravy na
stárnutí na období let 2013 – 2017 n kolik pracovních skupin. Manažer MAS Pošumaví Ing. Šašek byl
jmenován do pracovní skupiny Celoživotní vzd lávání a u ení. Ke konci roku 2012 byl Národní
program meziresortn p ipomínkován a jeho kone ná podoba by m la být schválena v roce 2013

!

Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. se v letech 2010 - 2012 stala jedním z administrátor sout že
Regionální potravina Plze ského kraje. Jejími partnery p i po ádání sout že byly Krajská agrární
komora Plze a Úhlava o.p.s.
V roce 2012 se rovn ž uskute nila celá ada prezentací, více se prohloubila spolupráce s Plze ským
krajem. Na nádvo í Krajského ú adu Plze ského kraje prob hlo v ervnu vyhlášení výsledk sout že
v rámci již populární akce Festival regionálních potravin. Ceny vít z m osobn p edali ministr
zem d lství Petr Bendl a hejtman Plze ského kraje Milan Chovanec.
8
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Masné výrobky tepeln opracované, v etn
uzených mas
Masné výrobky trvanlivé

eznictví - PIRNÍK, spol.
s.r.o.
Zem d lské obchodní
družstvo Mrákov

Sýry v etn tvarohu
Mlé né výrobky ostatní

Cena nebyla ud lena
Minimlékárna JOMA Martínek

Peka ské výrobky, v etn t stovin

PEKO-N me ková, s.r.o.

Cukrá ské výrobky, v etn cukrovinek

St ední škola Horaž ovice

Alkoholické a nealkoholické nápoje, s
výjimkou vína z hrozn révy vinné
Ovoce a zelenina v erstvé nebo zpracované
form
Ostatní

Ing. Jaroslav Lstib rek

'* ,
Zbojnický bok esnekový
Mrákovská vrchovina

Jogurt bílý
Grahamový listový šáte ek
s o echovou náplní
Práche ská hn tynka

Lukrena, a.s.

Medovina z eského lesa s
p íchutí chmele a zázvoru
Hrušky sušené

Zpracovna ryb Klatovy a.s.

Kapr uzený, porcovaný

Od roku 2012 jsou ochutnávky zajiš ovány centráln , agenturou vybranou SZIF a regionální
administráto i podle projektu zajiš ují propagaci vít z podle regionálních podmínek. V Plze ském
kraji propagace za ala 12.5.2012 p i p íležitosti akce Zahájení turistické sezóny v Klatovech.
Ve stejný den prob hla v Praze na Vyšehrad prezentace a ochutnávka regionálních potravin
Plze ského kraje v rámci výstavy Má vlast, po ádané Asociací Entente Florale CZ – Souzn ní, o.s..
Dále se Místní ak ní skupina Pošumaví, z.s.p.o., zú astnila spole n z Úhlavou, o.p.s., Apetit
festivalu, který se konal 19.5.2012 v Plzni. V rámci akce, která obnovuje bývalou tradici

potraviná ského výstavnictví v Plzni, m li návšt vníci možnost ochutnat vít zné výrobky nejen z
letošního ro níku sout že, ale porovnat je s vít znými výrobky p edešlých let. Regionální potraviny
byly propagovány i na dalších místech, nap . v rámci akce Plze ský kraj nejlepší místo pro život, dále
v Liblín a v Mirošov , na farmá ských trzích v Sušici a v Plzni, celokrajské zahrádká ské výstav
v Plzni, na zabija kových hodech po ádaných firmou MASO-WEST s.r.o.v Klatovech a na dnech
partnerských m st tamtéž. Zárove je mohli již tradi n ochutnat návšt vníci výstav Zem Živitelka
v eských Bud jovicích a Veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.

Festival RP 2012 - p edseda MAS Pošumaví
Václav Petrus p edává cenu místní ak ní skupiny
.Marcele Javorské za Šumavské medové pe ivo

Festival RP 2012 – ceny vít z m p edali osobn
ministr zem d lství Petr Bendl a hejtman
Plze ského kraje Milan Chovanec

Festival regionálních potravin 2012

Fotografie z ochutnávek regionálních potravin:

Farmá ské trhy Sušice

Apetit festival Plze

Mirošov 2012

Krajská zahrádká ská výstava Plze

Zahájení turistické sezóny v Klatovech

Liblín 2012

Dárkové koše
V rámci propagace regionálních potravin za al Plze ský kraj využívat potraviny od ú astník sout že
pro pohošt ní p i krajských akcích, jako jsou nap íklad setkání Rady
Plze ského kraje se starosty obcí v jednotlivých okresech.
Významným oficiálním návšt vník m kraje hejtman a lenové krajské
rady p edávají jako pozornost dárkové koše složené výhradn
z regionálních potravin. Tyto koše si mohou další zájemci objednat
v kancelá ích místní ak ní skupiny.

Velký dárkový koš regionálních potravin p edvádí Markéta Janotová

39. mistrovství eské republiky v orb a Dožínky Plze ského kraje
Na pozemcích Školního statku Klatovy - ínov s.r.o. se uskute nilo 39. mistrovství eské republiky v
orb . P i této p íležitosti byly uspo ádány i dožínky Plze ského kraje. Toto mistrovství republiky v
orb po ádá každoro n Spole nost pro orbu eské republiky ve spolupráci s Ministerstvem
zem d lství R a v roce 2012 se St ední školou zem d lskou a potraviná skou v Klatovech. Akci
krom Plze ského kraje podpo ilo i m sto Klatovy a další partne i. Sout žilo se v orb traktory i
ko mi a vít z sout že traktor se v roce 2013 zú astní mistrovství sv ta v orb , která se koná v
ervenci v Kanad . (www.worldplowing2013.com).
V sobotu 28.9.2012 prob hlo v sále SŠZP rozlosování sout žících a druhý den v ínov m li diváci
možnost vid t výkony orá . Akci doprovázela výstava sou asné i historické zem d lské techniky a
kulturní program.

Mistrovství republiky v orb ko mi

Mistrovství republiky v orb

Ú ast na nadregionálních výstavách
Zem Živitelka
V srpnu p ipravila MAS Pošumaví dv expozice na celostátní výstav Zem Živitelka v eských
Bud jovicích. Jedna z nich, umíst ná v expozici ministerstva zem d lství, byla zam ena na
Regionální potravinu Plze ského kraje. Na té se spole n podílela i Krajská agrární komora Plze a
Úhlava o.p.s., zde byly prodejní stánky ú astník sout že.
Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. p edstavila svoji innost i ve stánku místních ak ních skupin
Plze ského kraje, který se nacházel ve spole né expozici Národní sít MAS R a Spolku pro obnovu
venkova. V tomto stánku m li návšt vníci možnost dozv d t se více o innosti jednotlivých MAS
v Plze ském kraji, ale i o jejich aktivitách na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Zem živitelka 2012

ITEP
Druhou významnou výstavou, mimo území MAS, které se Místní ak ní skupina Pošumaví aktivn
zú ast uje, je veletrh cestovního ruchu v Plzni ITEP, který se koná druhým rokem v hale Lokomotivy
Plze na Slovanech. Na všech ro nících Místní ak ní skupina Pošumaví p edstavila krom své vlastní
innosti i výrobky ú astník sout že Regionální potravina Plze ského kraje.V roce 2012 byla sou ástí
veletrhu i spole ná expozice místních ak ních skupin p sobících v Plze ském kraji – Venkovské
EXPO. V této netradi ní, živé venkovní ásti výstavy se neprezentovaly pouze místní ak ní skupiny,
ale i další subjekty, které aktivn pracují na území jejich p sobnosti.

ITEP 2012 Plze

Aktivity po ádané ve spolupráci s Plze ským krajem (mimo regionální potravinu)
Grantový program
Pro rok 2012 získala Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. stejn jako další MAS p sobící
v Plze ském kraji p ísp vek na aktivity, které nejsou p edm tem aktivit realizovaných v rámci
Strategického plánu LEADER. ást t chto prost edk vy lenila valná hromada MAS na podporu
aktivit svých len – venkovských mikroregion a samostatných m st formou grant . Cílem grantu je
podporovat spole enské, vzd lávací a sportovní akce.

V roce 2012 se uskute nily tyto akce:
Žadatel

Akce

Mikroregion Plánice

Pochod pohádkovým lesem Zdebo ice

Mikroregion Práche sko

MAS Pošumaví a Sdružení Práche sko na Práchni 2012

Mikroregion St ední Pošumaví

Mochtínský b h

Mikroregion B le

Popel in ples na hrad Švihov

Mikroregion Kdy sko

Kdy sko o ima d tí

M sto Kasejovice

Zpest ení zimních ve er v Kasejovicích

Mikroergion M ínsko

Velikono ní jarmark

M sto Klatovy

Otevírání turistické sezóny a Rej arod jnic a májové oslavy

M sto Sušice

Majáles 2012

Zahájení turistické sezóny Klatovy

Výtvarná sout ž „Kdy sko o ima d tí“

Popel in ples na hrad Švihov

Pracovní skupina zem d lství a obnova venkova
Plze ský kraj v rámci spolupráce s vládami Dolního Bavorska a Horní Falce po ádá pravidelné
regionální konference, na kterých jsou ešeny konkrétní otázky p eshrani ní spolupráce mezi t mito
regiony. P ípravu jednotlivých materiál provád jí pracovní skupiny složené ze zástupc všech t í
region . Manažer Místní ak ní skupiny Pošumaví Ing. Šašek byl opakovan jmenován do pracovní
skupiny Zem d lství a regionální rozvoj a podílel se i na dalších krajských p íhrani ních projektech

Hrádek 2012

Regen 2012

Celostátní sí pro venkov
Místní ak ní skupina Pošumaví je lenem Celostátní sít pro venkov ministerstva zem d lství a
pravideln se ú astní jejích akcí na krajské i celostátní úrovni.

Exkurze s CSV PK na farmu rodiny Martínkových
Dolní Lhoty 2012

Exkurze s CSV PK s prohlídkou v elstev u manžel
Lstib rkových v Pase nici

Projekt Vytvo ení sít venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zam ených na prosazování rovných p íležitostí žen a muž
Komunitní školou se rozumí vzd lávací instituce, která se zabývá vzd láváním celé komunity,
p edevším vzd láváním dosp lých. Komunitní škola Švihov, o.s. organizuje adu zajímavých akcí,
navšt vovaných místními ob any (jóga, pali kování, kurzy jazyk ….).
V roce 2012 projekt pokra oval další sérií seminá , školením facilitátor a jejich zapojením do aktivit
jednotlivých komunitních škol, které byly založeny u partner projektu.

Pali kování ve Švihov

Výstava fotografií ve Švihov

Vzd lávací aktivity, administrativní a propaga ní podpora regionálního rozvoje a další
akce
V roce 2012 se poda ilo akreditovat MAS Pošumaví z.s.p.o. jako vzd lávací instituci na ministerstvu
vnitra R pro pr b žné vzd lávání ú edník krajských, m stských a obecních samospráv. Ve
spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany p dy a Fakultou životního prost edí eské
zem d lské univerzity v Praze Suchdole byly p ipraveny vzd lávací kurzy, které by se m ly realizovat
v roce 2013.
V oblasti propagace se na podzim v roce 2012 uskute nila ve spolupráci se Syndikátem noviná
Plze ského kraje v budov eského rozhlasu Plze tisková konference k aktivitám MAS Pošumaví a
jehích len . Cílem tiskové konference bylo seznámit ve ejnost s innostmi, které se odehrávají na
venkov v Pošumaví.
Na ja e v roce 2012 odvysílala eská televize v cyklu Náš venkov po ad o Místní ak ní skupin
Pošumaví z.s.p.o. Celý po ad je možno shlédnout na internetové adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/212562243400002/
O aktivitách Místní ak ní skupiny Pošumaví se zmínil i celostátní Zpravodaj Programu rozvoje
venkova, který v ísle 3/2012 otiskl rozhovor s manažerem MAS Pošumaví Ing. Ivo Šaškem a
editelem Úhlava o.p.s. p edevším ke vzd lávacím aktivitám v Pošumaví. V ísle 5/2012 téhož
Zpravodaje byl zve ejn n jako p íklad dobré praxe projekt Obnova a rekonstrukce Lesního amfiteátru
v Makov , který realizovala obec P edslav.
Zem d lský informa ní portál Agris zve ejnil v lednu 2012 informaci o portálu
www.mistnidedictviposumavi.cz a projektu, v rámci kterého vznikl. Celý lánek je k dispozici na
adrese: http://www.agris.cz/clanek/174433
V decky portál eské zem d lské univerzity Agris on – line Papers in Economics and Informatics
publikoval lánek kolektivu autor Information Support of Regions and Possibilities of Its Further
Development, který se zabývá informa ními technologiemi využívanými a používanými MAS
Pošumaví nebo na území jeho p sobnosti. Celý
lánek je k dispozici na adrese:
http://online.agris.cz/files/2012/agris_on-line_2012_3_vanek_stoces_simek_hrbek.pdf
Další informace o jednotlivých aktivitách MAS Pošumaví a jeho len lze nalézt i na portálu
Novinky.cz konkrétn na adrese: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/uzivatel=2935

V neposlední ad Místní ak ní skupina Pošumaví vydává pravideln vlastní Zpravodaj, ve kterém
informuje o aktuálních novinkách ve své innosti a o innosti svých len . Elektronická verze
Zpravodaje je k dispozici na oficiálních internetových stránkách MAS Pošumaví www.posumavi.jz.cz.
Od roku 2011 jsou publikovány tém všechny informace, zejména o uskute n ných aktivitách MAS
Pošumaví, i na našem vlastním profilu na Facebooku.

Režisér Zden k Pojman s Karlem Jungwirtem z o.s. OTISK

Tisková konference MAS Pošumaví v eském
rozhlase Plze

Ú ast na celorepublikových akcích
Modlitba za domov

V roce 2012 byla akce „Modlitba za domov“ uspo ádána s mottem „Cestou pravdy“. V sobotu
27.10.2012 prob hla v Praze v katedrále sv. Víta ekumenická modlitba za vlast pod názvem S vírou a
odvahou do budoucna. jednalo se o slavnostní modlitební setkání p edstavitel církví a koncert
klasické hudby. 28.10.2012 prob hl v Roudnici nad Labem a na ho e íp celodenní program s adou
zajímavých akcí (koncerty, sout žn -nau ný program pro d ti a jejich rodi e na téma Cestou pravdy,
tení z Bible a modlitby v rotund na ípu)
V odpoledních hodinách prob hla v kostele eskobratrské církve evangelické v Roudnici ekumenická
slavnost Modlitba za domov, kterou p enášela v p ímém p enosu eská televize. Celou slavnost
moderovali Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal. O hudební doprovod se postaraly skupiny
Druhá tráva s Robertem K es anem a T ebo ští pištci. Tuto ást Modlitby za domov je možno
shlédnout na internetu na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396756282-modlitba-za-domov/21256221451/
Hlavním organizátorem celé akce jsou Ekumenická rada církví a MAS í ansko.

Modlitba za domov Roudnice nad Labem 2012

Seminá MPSV k Evropskému roku stárnutí
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem stárnutí. Místní ak ní skupina Pošumaví byla p izvána jako
jeden z aktér angažujících se v problematice vzd lávání senior k ú asti v pracovních skupinách a na
seminá ích.

Konference MPSV k Evropskému roku aktivního stárnutí 2012

Konference ZU Evropský rok aktivního stárnutí
V jednací síni Senátu Parlamentu eské republiky se v úterý 17. ledna 2012 konala odborná
konference Evropský rok aktivního stárnutí. Konference byla tematicky zam ena na vzd lávání
senior a odborným garantem byla Asociace univerzit t etího v ku, kterou na konferenci zastupoval
její p edseda Prof. Ing. Petr Vav ín, DrSc. Senátorka Ji ina Rippelová ve svém úvodním slov
vyzdvihla význam vzd lávání senior ve venkovských oblastech a zd raznila, že existuje celá ada
p íklad dobré praxe, na které je možno navazovat..
P edseda Místní ak ní skupiny Pošumaví PaedDr. Václav Petrus na konferenci p ednesl p ísp vek na
téma Vzd lávání senior v regionech. Zam il se p edevším na rozdíly v dostupnosti služeb pro
seniory ve m stech a na venkov . Zd raznil, že jedním ze zp sob , jak podpo it nejen vzd lávání
senior , ale i celoživotní vzd lávání na venkov obecn , je forma zakládání komunitních škol.

V sou asné dob vzniká na území MAS Pošumaví sí t chto škol. Jejich cílem je, aby lidé žijící
v regionu m li nejen p ístup k celoživotnímu vzd lávání p ímo ve svých obcích, ale aby mohli
zárove aktivn ovliv ovat témata, na která má být vzd lávání v dané komunitní škole zam eno. V.
Petrus zárove podtrhl význam vzd lávání senior na venkov z hlediska celospole enského a jako
p íklad dobré praxe uvedl virtuální univerzitu t etího v ku, která probíhá mimo jiné v Komunitní škole
Švihov.

P edseda MAS Pošumaví PaedDr. Václav Petrus v estném p edsednictvu konference 2012

Ú ast na konferenci Venkov 2010 – 2012
V roce 2012 se konference Venkov uskute nila v Nových Hradech a projednávaná tématika byla
zam ena na další plánovací období Evropské unie v letech 2014 – 2020. Tuto celostátní konfereci
uspo ádalo Ministerstvo zem d lství s NS MAS R a Spolkem pro obnovu venkova.

Konference Venkov Nové Hrady
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Praze na Starom stském nám stí v Informa ním st edisku eské centrály cestovního ruchu byl
v ervenci 2012 týden otev en stánek, ve kterém prezentovala Místní ak ní skupina Pošumaví se
svými leny a partnery možnosti cestovního ruchu v Pošumaví.
Cílem týdenní prezentace bylo upozornit v hlavním m st na turistické zajímavosti našeho regionu. Ve
stánku v infocentru, kde po celou dobu prezentace krom manažer MAS Pošumaví se vyst ídali
i pracovnice a pracovníci informa ních st edisek z území, na kterém MAS p sobí. Tito odborníci m li
tak možnost p ímo na míst si ov it, jaké propaga ní materiály jsou pot eba a jací turisté se v Praze
zajímají o venkovské regiony.

Informa ní st edisko Czechtourismu Praha 2012

Spolupráce s dalšími partnery
eská zem d lská univerzita – konzulta ní st edisko PEF ZU v Klatovech
Ve spolupráci s Provozn ekonomickou fakultou eské zem d lské univerzity se Místní ak ní skupina
Pošumaví podílí na rozši ování míst, kde probíhá výuka formou virtuální univerzity t etího v ku. Ke
konci roku 2012 se výuka úsp šn konala nebo p ipravovala na letní semestr v B šinech, Bolešinech,
Horaž ovicích, Chanovicích, Kasejovicích, Kdyni, Klatovech, Kolinci, Kolov i, Lou imi, M ín ,
Plánici, Sušici, Švihov a Zaho anech. V roce 2012 se ukon ení letního semestru uskute nilo
v kulturním dom v Chanovicích za ú asti více než 200 senior p evážn z Pošumavského regionu.
Jedním z konkrétních výstup spolupráce mezi Provozn ekonomickou fakultou ZU a MAS
Pošumaví je internetový výstup projektu Poznej Pošumaví, který realizovala katedra informa ních
technologií.

Slavnostní záv r semestru virtuální univerzity
t etího v ku v Chanovicích 2012

Exkurze letní škola region.rozvoje PEF ZU Švihov

Exkurze letní škola regionálního rozvoje PEF ZU Klatovy 2012
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V roce 2012 uzav ela Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. s Fakultou regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brn deklaraci o spolupráci v oblasti regionálního
rozvoje. V rámci napl ování této deklarace došlo k ad konzultací mezi fakultou a MAS Pošumaví,
které vyvrcholily ú astí zástupc MAS na dalším ro níku konference Region v rozvoji spole nosti.
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V roce 2012 byla podepsána deklarace o
spolupráci mezi ob ma subjekty, která
p edpokládá zapojit do spolupráce i jednotlivé
leny MAS Pošumaví. Novou možnost využívají
Úhlava o.p.s. a ob anské sdružení Klatovské
katakomby o.s. ve spolupráci s m stem Klatovy.
Tito partne i hledají cesty ke zlepšení cestovního
ruchu a podpory návšt vnosti Klatovských
katakomb.

Budova Ekonomické fakulty Jiho eské univerzity

,

Projekty ve spolupráci s VHS Regen jsou zam eny p edevším na oblast cestovního ruchu,
regionálního rozvoje a vzd lávání, týkají se praktických pot eb obyvatel a podnikatel v obou
regionech.
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V íjnu 2012 navštívili manaže i MAS Pošumaví Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání
v T anovicích a eském T šín . M li možnost se detailn seznámit s aktivitami církve, Slezské
diakonie a díky panu starostovi Tomiczkovi
s oblastí pomoci obcí handicapovaným
ob an m. Zástupce MAS Pošumaví p ijali
oba biskupové, sou asný Jan Waclawek a
emeritní Stanislav Pi tak.
Spolupráce s touto církví byla návázána
28. íjna 2009 na akci k oslav tohoto svátku
nazvaném Modlitba za domov v Krab icích
pod horou íp. Los p i kl Místní ak ní
skupin Pošumaví z.s.p.o. spolupráci práv se
Slezskou církví evangelickou augsburského
vyznání
S páterem Tyrlíkem a místním kn zem v evangelickém kostele
Ježíše v polském Cieszyn 2012

MASO WEST s.r.o.
Zabija kové hody
Spole nost MASO WEST s.r.o. je tradi ním
ú astníkem
sout že
Regionální
potravina
Plze ského kraje, ve které získala za svoje výrobky
v každém ro níku n kterou z doprovodných cen.
Na podzim uspo ádala na nám stí v Klatovech
tradi ní zabija kové hody. Návšt vníci tak m li
možnost nejen ochutnat známé zabija kové
speciality této firmy, ale též seznámit se s jejich
výrobou.

Spolupráce s dalšími místními ak ními skupinami
Spolupráce na národní úrovni
Místní ak ní skupina Pošumaví z.s.p.o. je lenem Národní sít MAS R. Na akcích po ádaných touto
sítí se setkávají prakticky všechny místní ak ní skupiny, kterých je nyní p es sto, z celé eské
republiky. Místní ak ní skupina Pošumaví již od svého vzniku spolupracovala s adou MAS a dalších
partner .
S Místní ak ní skupinou í ansko se odvíjela v roce 2012 spolupráce v souvislosti s projektem
Modlitba za domov a pravidelné kontakty udržuje MAS Pošumaví s MAS Pobeskydí.
V roce 2012 navštívili MAS Pošumaví zástupci MAS Opavsko a místní ak ní skupiny z Jiho eského
kraje.

Setkání MAS Plze ského kraje v Teplé

Valná hromada NS MAS Rumburk

P íprava na další programovací období 2014 -2020
V rámci p ípravy na další programovací období probíhá v rámci MAS Pošumaví diskuse o dalším
sm ování sdružení. Jednotliví lenové MAS Pošumaví vyhodnocují uplynulé období a v rámci celé

ady komunitních jednání probírají možnosti dalšího sm ování MAS, které by m lo být zahrnuto do
nové integrované studie rozvoje území (ISRÚ).

Komunitní projednávání v Klatovech 2012

P ednáška RNDr. J.Postráneckého pro leny MAS

Chovatelská výstava Mrákov
P edstavitelé Místní ak ní skupiny Pošumaví se zú astnili dvou posledních ro ník výstavy
holštýnského skotu v Mrákov . V roce 2010 byla výstava pojata jako celorepubliková a MAS
Pošumaví na ní se svými partnery prezentovala sout ž Regionální potravina. V roce 2012 se výstavy
zú astnili zástupci managementu. Regionální potravinu dob e prezentovali zástupci po ádajícího
družstva, kte í v tomto ro níku sout že vyhráli se svým salámem Mrákovská vrchovina.

Mrákov 2012
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V rámci Dne evropské spolupráce v esko - bavorském pohrani í, po ádaném MMR, kterou
organizovalo ob anské sdružení Svatého Vintí e, se uskute nila netradi ní prohlídka kostela sv.
Vintí e na Dobré Vod u Hartmanic 21.a 22.zá í 2012 p edstavila autorka originálních sakrálních
sklen ných artefakt paní Vlad na Tesa ová svá díla. MAS Pošumaví se spolupodílela na propagaci
akce.

Dobrá Voda

VII. ro ník memoriálu manžel Janotových
15.zá í 2012 se v Klatovech uskute nil XII. ro ník Memoriálu manžel Janotových, který uspo ádala
Spole nost pro podporu lidí s mentálním postižením, za podpory m sta Klatovy, K&K Technology,
Asavetu a.s. a MAS Pošumaví z.s.p.o. Ve sportovním areálu u školy v apkov ulici m li možnost
sout žit v celé ad disciplín sportovci nejen z eské republiky, ale i z N mecka. Ceny všem
ú astník m sout žních klání p edal starosta m sta Klatovy pan Rudolf Salvetr.

Klatovy 2012

Mariánskoláze ské dialogy
Mariánskoláze ské dialogy jsou po ádány emeslnou komorou Dolního Bavorska a Horního Falcka.
Na akci jsou zastoupeni reprezentanti z oblasti hospodá ství, ú ad a institucí z eské republiky,
Rakouska, severovýchodního bavorského hospodá ského prostoru.
Cílem setkání je zprost edkování celkového dojmu o aktuálním vývoji v regionu na obou stranách
hranice a navázání kontakt mezi r znými aktéry navzájem. Akce je proložena adou spole ných
diskuzí o tom, jakým zp sobem je možné tuto spolupráci všech zú astn ných nadále rozvíjet a
zlepšovat. Mariánskoláze ské dialogy 2012 byly rozd leny do t í pracovních skupin: p eshrani ní
vzd lávání a práce, p eshrani ní hospodá ský a životní prostor, odstra ování p ekážek pro
p eshrani ní hospodá ské aktivity. Do ro níku Mariánskoláze ských rozhovor 2012 byli p izváni
manaže i MAS Pošumaví, kte í se aktivn zú astnili jednání v pracovní skupin .

Mariánskoláze ské dialogy 2012

Hodnocení MAS
Mínisterstvo zem d lství a SZIF každoro n provádí hodnocení místních ak ních skupin. V tomto
hodnocení si MAS Pošumaví nevede nejlépe a podle hodnocení její innosti zmín nými orgány se
umís uje mezi mén aktivními MASy.

Hodnocení MAS v Praze

4 &

@

. 0

7.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2012 (v celých tisících K )
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7.2. Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících K )
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Výro ní zpráva MAS Pošumaví byla schválena Valnou hromadou dne 25.6.2013

