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Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. 
 
 
Poslání sdružení:  přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 
 
Základní směry činnosti:    realizace strategie regionu metodou LEADER 

koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry 
a NNO 

                                             spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 
                                             naplňování společných zájmů a jejich ochrana 
 
Rozloha:                457,76 km2 

Počet obyvatel:      41 112 (k 31. 12. 2013) 
Počet začleněných obcí:  57  (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS LAG Strakonicko, o.s. 
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Zapojení MAS: 
 
MAS LAG Strakonicko, o.s. je:  
    

� členem Národní sítě MAS ČR    
� členem KS Národní sítě MAS  

 
 
 
 
 
 
 
 

� MAS je členem Asociace regionálních značek, o.s. 
 
 
 
 
 
 
 

� Manažerka MAS je členkou Spolku pro obnovu venkova 
� KS MAS JčK je partnerem Spolku pro obnovu venkova – Jihočeský kraj 

 
 
 
 
 
 

� Manažerka MAS zastupuje KS NS MAS ČR v Celostátní síti pro venkov  (CSV) 
v Jihočeském kraji. MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 

 
 
 
 
 
 
 

� MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. B. 
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Základní činnost MAS: 
 

� Realizace integrované strategie „Vize pro venkov“ 
 

� Realizace Strategického plánu LEADER „Cesty od kořenů 
k vizi“ 
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Konzultační místo pro diplomové a bakalářské 
práce 
 
Konzultační místo, které MAS provozuje již od roku 2005, bylo i v roce 2013 využíváno. 
Byly zde konzultovány dvě bakalářské práce a dvě diplomové práce studentů zejména z 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměstnanci MAS dělali pro některé studenty 
také oponentské posudky pro bakalářské a diplomové práce. 
Podklady pro různé seminární práce získávali v MAS i další studenti vysokých i středních 
škol z celého regionu jižních Čech.  
 

 
 
 
Místní agenda 21  
 
V rámci Agendy 21 chceme udržovat zdravé životní 
prostředí, zdravý životní styl a tradice v regionu MAS. 
Město Strakonice již patří mezi „Zdravá města“, 
v současnosti projednáváme s jednotlivými zástupci obcí zájem o možnost vytvořit „Zdravý 
region“ 
Místní agenda 21 je také jednou z aktivit mezinárodní spolupráce MAS s Rakouskem. Zde 
sbíráme při návštěvách zkušenosti. MAS je zapsaná v databázi subjektů zapojených do MA 
21 v ČR. 
 
 
 
 

Konzultační místo pro projekty v rámci cíle 3 
Evropská územní spolupráce 
 

I v roce 2013 pokračovala spolupráce s pracovníky Regionální rozvojové 
agentury Šumava (RRAS), kteří zajišťovali pravidelné konzultace pro 
přípravu malých projektů v rámci Evropské územní spolupráce – cíl 3 - Česká 

republika – Bavorsko a nyní již i Česká republika - Rakousko (Interreg IV) přímo v kanceláři 
MAS. Většinou se jedná o první pondělí v měsíci. MAS bude toto konzultační místo 
provozovat i v roce 2013. Spolupráce s RRAS je již potvrzena.  
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Účast na vzdělávání:  
 
Březen 

� VH NS MAS ČR a doprovodný program – Žlutice 
 

Duben 
� Pracovní skupina Vize a rozšíření (Olomouc) 
� Setkání jihočeských MAS v Malenicích 
� Seminář k novele zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost (Praha) 
 

Květen 
� Setkání jihočeských MAS 

 
Červen 

� LEADERFEST ve Velkém Meziříčí 

 
Červenec 

� Setkání jihočeských MAS (České Budějovice) 
� Seminář MAS jako o.p.s. nebo o.s. (Praha) 

 
Srpen 

� Semináře a přednášky na Zemi Živitelce 

 
Září 

� Zásady realizace projektů spolupráce v Čechách a u sousedů v Bavorsku a 
Rakousku“ (Vimperk) 

� Seminář "Flexibilní formy práce" (Prachatice) 
 

Říjen 
� Konference Venkov 2013 Hranice 
� Seminář a workshop se zahraniční účastí - sociální podnikání 
� Konference Jihočeský venkov - Vráž u Trhových Svinů 

 

Listopad 
� Setkání KS jihočeských MAS za účasti zástupce z MZe - Monínec  
� Seminář Tvorba strategií obcí v Sezimově Ústí  

 

Prosinec 
� Setkání KS jihočeských MAS Jindřichův Hradec 
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Informační a propagační akce MAS: 
 

� březen 2013 – setkání s veřejností – Prácheňsko všemi smysly 
� duben 2013 - seminář pro žadatele z 9. výzvy MAS 
� květen 2013 - „Vytrvalostní závody – endurance“ – sponzoring 
� červen 2013 – Propagační akce v Horažďovicích – Prácheňsko všemi smysly 
� červenec 2013 – Propagační akce na hradě ve Strakonicích – Prácheňsko všemi smysly 
� srpen a září 2013 – Země Živitelka v Českých Budějovicích 
� listopad 2013 – adventní trhy ve Strakonicích 
� průběžně – propagace metody LEADER na území nově vzniklé MAS Česká Kanada 
� průběžně – propagace v místním tisku 
� průběžně – účast na VH svazků obcí na území MAS, diskuze k nové strategii MAS 
� průběžně – účast výrobců certifikovaných regionální značkou Prácheňsko na různých 

trzích, kulturních akcích, atp. 
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Nejvýznamnější akce MAS v roce 2013: 
 

7. března 2013 – Setkání s veřejností - Prácheňsko všemi smysly 

 
 
Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti AZV Strakonice. Toto setkání bylo uskutečněno 
jako náhrada za setkání s veřejností, které se mělo konat na území MAS Střední Povltaví. 
Tato MAS však z projektu spolupráce odstoupila, a aby byl naplněn počet setkání uvedený 
v měřitelných indikátorech projektu,  KMAS   uspořádala toto náhradní setkání s veřejností. 
V rámci setkání byly představeny výsledky studie rozvoje cestovního ruchu, kterou MAS 
realizovaly jako jeden z výstupů projektu. Diskuze ukázala zájem účastníků o rozvoj 
cestovního ruchu v regionu. 

 

22. června 2013 – Propagační akce v Horažďovicích – Prácheňsko všemi smysly 

Propagační akce 
proběhla na náměstí 
města Horažďovice za 
účasti partnera projektu 
– MAS Pošumaví. Akce 
zaznamenala velký 
úspěch u návštěvníků, 
kteří ocenili zejména 
spojení cílů projektu 
v návaznosti na 
předchozí projekt 
regionální značky. 
Regionální produkce 
v regionu, na kterém 
dlouhodobě působí i šumavská regionální značka, je obyvateli podporována a velmi pozitivně 
přijali i značku Prácheňsko. K tomu zřejmě přispěl i fakt, že Horažďovicko představuje 
samotné jádro historického kraje Prácheňska a má k tomuto fenoménu vřelý vztah. I z tohoto 
důvodu obyvatelé regionu projevovali zájem o propagovaný projekt „Prácheňsko všemi 
smysly“ a zajímali se o výstupy projektu. K výborné atmosféře akce přispělo i vystoupení 
strakonických dudáků doplněné občerstvením z produktů oceněných regionální značkou 
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Prácheňsko. Akce se zúčastnili zástupci všech zapojených MAS, kteří propagovali cíle a 
výstupy projektu a rozdávali účastníkům akce propagační letáčky projektu.  
Odhadovaná návštěvnost celodenní akce: 500 osob 

 

 

19. července 2013 – Prezentace výstupů projektu Prácheňsko všemi smysly 

Propagační akce na hradě ve Strakonicích 
představila všem zúčastněným výstupy 
projektu. Akce se konala v Rytířském sálu 
v areálu hradu. V předsálí byla instalována 
mobilní výstava k prezentaci Prácheňska, 
která vzbudila u návštěvníků značný ohlas. 
K dispozici byly taktéž veškeré tiskoviny 
pořízené v rámci projektu (Prácheňsko do 
kapsy – propagační tiskovina, Prácheňský 
poutník - turistický list pro návštěvníky 
Prácheňska, Brožura Prácheňsko v lidové 
písni, Brožura Prácheňsko magické, Brožura Prácheňsko v lidové písni). 
Akce se zúčastnili zástupci všech zapojených MAS, každý ze zástupců MAS v pravidelných 
intervalech představoval výstupy uskutečněné na území své MAS (turistické vyhlídky u 
Čížové, expozice v Kadově, Myšticích a Lnářích, mobilní skládací pódium). Kulturní 
program zajišťovala po celý den Pošumavská dudácká muzika, k dispozici bylo i drobné 
občerstvení od držitelů regionální značky Prácheňsko (koláčky a uzeniny). 
Odhadovaná návštěvnost celodenní akce: 750 osob 

.  
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Virtuální univerzita t řetího věku 

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s. ve spolupráci s Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájí v říjnu 2013 výuku Virtuální Univerzity 
třetího věku ve dvou konzultačních střediscích na území MAS – Strakonice a Katovice. 

Virtuální univerzita třetího věku je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se 
na seniorské výuce, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita 
třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia 
U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, 
kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. 

S využitím rychle se rozvíjejících 
informačních a komunikačních technologií 
je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání 
co možná největšímu okruhu zájemců a tím 
poskytnout stejné příležitosti všem seniorům 
bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na přednáškách natočených 
vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v 
ČR, nezávisle na čase. Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami 
v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech - je chápána jako další možná 
forma distančního seniorského vzdělávání. 
 
Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou 
práci, komunikaci s lektorem a další aktivity kdekoliv, kde je dostupný internet – v 
knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně. 
 
Senioři společně shlédnou každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního KS – ve 
zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu VU3V 
(www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená pověřeným 
lektorem v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k 
ověření pochopení celého výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-
mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného 
termínu zašle odpovědi.  
 
Časový prostor následujících čtrnácti dnů může každý senior buď samostatně, nebo ve 
skupinách využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a 
podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v 
KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen 
její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném testu. Po jeho 
zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit.  

Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro něj 
vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného sylabu přímo 
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v konzultačním středisku. Studium lze ze závažných důvodů (zdravotní, rodinné, apod.) 
ukončit nebo přerušit a opět do něj vstoupit. 

Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia proběhne slavností ukončení pro 
všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného 
semestru. Po splnění předepsaného počtu semestrů je studium zakončeno slavnostní promocí 
v Aule ČZU, Praha – Suchdol. 
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Grundtvig – projekt partnerství 

Partneři projektu:  

� Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. – Česká republika 

� Stichting Streekeigen Producten Nederland – Nizozemí 

� Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka 

“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – Polsko 

� AGROEDUKA - Slovensko 

Myšlenka projektu se odvinula od předchozích zkušeností organizací, které se zabývají 
značením místních produktů v České republice a jsou sdruženy v rámci Asociace regionálních 
značek, se vzdělávacími projekty a mezinárodní výměnou zkušeností. Venkovské oblasti 
představují většinu evropského území a Evropská unie věnuje jejich rozvoji obrovskou 
pozornost, přesto se obyvatelé měst orientovaní převážně na služby stále více vzdalují 
venkovu s hrdě udržovanou tradicí a efektivně využívanými moderními technologiemi. 
Cílem tohoto projektu je sdílet jakékoli pozitivní zkušenosti s obnovením tradičních postupů a 
způsobů každodenního života na evropském venkově, které mají potenciál přežít v současném 
ekonomickém prostředí a pomoci při oživování evropské krajiny nejen jako přírodní 
rezervace, ale také jako prostoru pro kvalitní život. Projekt byl zahájen v roce 2012 a bude 
realizován až do léta roku 2014. 

V roce 2013 se uskutečnily zejména tyto aktivity: 

Návštěva partnerských organizací na území MAS LAG Strakonicko – 13. až 15. března 
2013 

Studijní návštěva Prácheňského regionu. Cílem studijní cesty bylo účastníkům představit 
zkušenosti s certifikací místních produktů a představit příklady možné aplikace pro rozvoj 
venkovského cestovního ruchu. 
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Návštěva u partnera ze Slovenska – 29. dubna až 1. května 2013 

Tématem návštěvy byla obnova tradic, tradičních postupů, tradičních plodin a plemen. 
Účastníci byli seznámeni se specifiky místního regionu, navštívili místní farmy, ubytovací 
zařízení a výrobce. Také se zúčastnili tradičních lidových akcí a diskutovali o přínosech 
ekoagroturismu a dalších možností pro udržitelný rozvoj venkova. 
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Druhá návštěva u partnera ze Slovenska - 12. až 13. června 2013 

Studijní cesta, v rámci které se český partner zúčastnil konference s názvem Regionální 
značení v Kopaničiarskom regióně. V rámci konference se prezentoval český partner s 
výsledky dobré praxe regionálního značení na Prácheňsku. Účastníci studijní cesty se 
zúčastnili i vzdělávacího programu, jehož cílem byla ukázka místního folkloru, tradic a 
výroby. 

    

     

 

 

 

Návštěva u partnera z Polska – 11. až 13. října 

Tématem návštěvy bylo, jak zapojit média a veřejnost do propagace regionálních značek a 
regionálních produktů. Účastníci byli seznámeni s místním regionem, který je ukázkou 
propojení hodnotného přírodního prostředí a šetrného hospodaření člověka s propagací 
místních zajímavostí, podporou udržitelného turismu a místní ekonomiky. Během návštěv 
účastníci měli možnost setkat se s místními výrobci a navštívit několik akcí konaných v rámci 
každoročních Dnů kaprů (dvouměsíční akce propagující typický místní produkt a návazné 
aktivity). 
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Bližší podrobnosti o projektu, představení jednotlivých zapojených partnerů a zprávy ze všech 
akcí projektu naleznete na oficiálních projektových stránkách www.reviving.eu. Hlavním 
komunikačním jazykem projektu je angličtina, proto veškeré reporty jsou k dispozici 
v angličtině. 
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Další činnosti MAS LAG Strakonicko v roce 2013: 

� Práce na nové strategii MAS LAG Strakonicko na období 2014 - 2020 

� Realizace projektu z programu Grundtvig – na projektu spolupracují MAS LAG 
Strakonicko, AGROEDUKA (Slovensko), Stichting Streekeigen Producten Nederland 
(Nizozemí) a Partnerstwo dla Doliny Baryczy (Polsko) 

� Projekt spolupráce Prácheňsko všemi smysly – dokončení projekt, vyúčtování, 
udržitelnost 

� Venkovská tržnice II – zajištění udržitelnosti 

� Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

� Příprava a podání projektu spolupráce s názvem „Zvyky a tradice na obou stranách 
hranice“ 

� Propagace regionální produkce na různých akcích 

� Metodické vedení nově vzniklé MAS Česká Kanada o.p.s. – předávání zkušeností, 
propagace metody LEADER v jejím území 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek obcí středního Pootaví 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 

� Administrativní a organizační služby pro Svazek obcí šumavského Podlesí 

� Monitoring nevyužívaných a zchátralých budov na území MAS 

� Celostátní síť pro venkov – Jihočeský kraj 

� Spolupráce s Jihočeskou univerzitou – bakalářské a diplomové práce – konzultace, 
oponentury 

� Junior LEADER – spolupráce se základními vesnickými školami na území MAS 

� Zapojení do Programu obnovy rodiny 

� Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  

� Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

� Zajištění povinného auditu pro MAS 
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Projekt Vybavení informačních bodů SMOOS pokračoval i v roce 2013 
 
Nositelem projektu byl Svazek měst a obcí okresu Strakonice. Projekt je pokračováním 
projektu Značení turistických cílů okresu Strakonice (zřízení informačních míst s mapou). 
Podporou cestovního ruchu má MAS ve svém ISÚ a proto se zapojila do zajištění realizace 
projektu. Turistická místa byla vybavena bloky lavic a stolu se zastřešením, případně bez něj 
– podle přání členské obce.  
MAS připravila projekt a podílela se na jeho organizaci, realizaci i administrativě až do jeho 
závěrečného vyúčtování 
 

        
 
    
 
 
Publikace  SMOOS „Encyklopedie měst a obcí okresu Strakonice“ 
 
MAS zajišťovala technickou pomoc při přípravě této brožury, která mapuje všechny obce 
z celého okresu Strakonice. 
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REALIZACE SPL  
V roce 2013 vyhlásila MAS LAG Strakonicko opět 2 výzvy 

8. výzva MAS 
 

Svoji osmou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 10. prosince 

2012, příjem projektů byl ukončen 25. ledna 2013. Poté proběhla administrativní kontrola a 

kontrola přijatelnosti. Po administrativní kontrole byl vyřazen jeden projekt. Následně bylo 20 

projektů hodnoceno Výběrovou komisí MAS. 12. března 2013 se konala valná hromada 

MAS, kde byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 18. března 

byly všechny doporučené projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích. 

Přibližná celková alokace na osmou výzvu činila 5 000 000 Kč, nakonec bylo mezi úspěšné 

žadatele přerozděleno 5 445 787 Kč.  

 

V rámci 8. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

� Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti  (číslo opatření v PRV III.1.2) 

� Fiche č. 7 Poznejte a zamilujte si náš venkov (číslo opatření v PRV III.1.3.2) 

� Fiche č. 9 Venkov místo pro život  (číslo opatření v PRV III.2.1.2) 

� Fiche č. 10 Strakonicko jako obrázek  (číslo opatření v PRV III.2.2) 

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 21 projektů. Nejvíce projektů 

z Fiche č. 9 – konkrétně 15 projektů, z Fiche č. 7 – 3 projekty. Nejméně projektů bylo 

zaregistrováno ve Fichi č. 5 – jeden projekt. Situaci znázorňuje následující graf. 

 

 

 

1
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Náklady zaregistrovaných projektů: 

Celkové náklady všech 21 projektů zaregistrovaných v rámci osmé výzvy Místní akční 

skupiny LAG Strakonicko činily cirka 16,5 milionů Kč. Suma požadované dotace činila více 

než 11 milionů Kč. Plánovaná alokace na osmou výzvu byla cca 5 mil. Kč, z toho tedy 

vyplývá více než dvojnásobný přesah požadované dotace. 

 

Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady 
Požadovaná 

dotace 

Fiche č. 5 1 159 720 66 000 

Fiche č. 7 3 4 351 018 1 984 499 

Fiche č. 9 15 10 471 437 7 822 638 

Fiche č. 10 2 1 413 230 1 222 200 

Celkem 21 16 395 405 11 095 337 

 

 

Výběr projekt ů: 

Celková finanční alokace na osmou výzvu MAS činila přibližně 5 mil. Kč. K realizaci bylo 

nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a Valnou hromadou MAS 

vybráno 11 projektů – finanční alokace na 11 plně podpořených projektů činí 5 445 787 Kč. 

 

Fiche číslo 
Počet 

zaregistrovaných  
projektů 

Počet projektů  
doporučených k 

realizaci 

Finanční alokace na 
jednotlivé Fiche 

5 1 1 66 000 
7 3 2 984 999 
9 15 6 3 172 588 
10 2 2 1 222 200 

Celkem 21 11 5 445 787 
 

 
Nejvíce finančních prostředků v 8. výzvě bylo alokováno na Fichi č. 9 (konkrétně 3 172 588 

Kč, což činí 58 % veškeré alokace na tuto výzvu), v této Fichi bylo plně podpořeno 6 

projektů. Druhá nejvyšší suma byla alokována na Fichi č. 10 (1 222 200 Kč, což činí 23 % 

alokace), těsně následuje Fiche č. 7 (984 999 Kč, 18 % alokace na osmou výzvu). Naopak 

nejméně finančních prostředků bylo alokováno na Fichi č. 5 - a to z důvodu, že v této Fichi 

byl zaregistrovaný k administraci pouze jeden projekt.  

 



Stránka | 21  
 

V následujícím grafu je znázorněn přehled podaných a vybraných projektů z 8.výzvy MAS. 

 

 

Přehled podpořených projektů: 

Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 

MAS k realizaci v rámci osmé výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  
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Fiche Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Dotace 

5 Luboš Rychtář Hydraulický briketovací lis 159 720 66 000 

7 Edita Sluková Renovace ubytovacího zařízení 558 240 230 677 

7 
Česká provincie 
Congregatio Jesu 

Rekonstrukce doprovodného 
stravovacího zařízení na zámku ve 
Štěkni 

1 793 778 754 322 

9 Městys Katovice 
Rekonstrukce střechy Úřadu městyse 
Katovice 

563 989 419 496 

9 Obec Pracejovice 
Podejme si ruce v Pracejovicích 2. 
etapa 

193 765 145 665 

9 
Občanské 
sdružení Děti 
Řepice 

Materiální zabezpečení akcí pro děti 50 000 45 000 

9 Město Volyně Malá galerie Volyně 1 698 460 1 263 317 

9 Obec Čejetice Kulturní dům Čejetice 931 700 693 000 

9 Obec Třešovice 
Rozvoj obce – víceúčelové hřiště 
Třešovice 

805 739 606 110 

10 
Římskokatolická 
farnost Čestice 

Rekonstrukce poutní kaple Povýšení 
sv. Kříže v Česticích - II. etapa 
obnovy poutního místa 

1 095 000 985 500 

10 Městys Čestice 
Restaurování sochy sv. Františka 
Xaverského v k. ú. Čestice 

318 230 236 700 

 CELKEM  8 168 621 5 445 787 
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9. výzva MAS 
 
Svoji devátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 4. dubna 

2013, příjem projektů byl ukončen 30. dubna 2013. Poté proběhla administrativní kontrola a 

kontrola přijatelnosti. Po administrativní kontrole byl vyřazen jeden projekt. Následně 

probíhalo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS. 24. června 2013 se konala valná 

hromada MAS, kde byl definitivně schválen seznam vybraných a nevybraných projektů. 27. 

června byly všechny doporučené projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých 

Budějovicích. 

 

Přibližná celková alokace na devátou výzvu činila cca 2,9 mil. Kč, nakonec bylo mezi 

úspěšné žadatele přerozděleno 2 888 795 Kč.  

 

V rámci 9. výzvy byly vyhlášeny následující Fiche: 

� Fiche č. 1 Moderní hospodaření–budoucnost venkova (číslo opatření v PRV I.1.1.1) 

� Fiche č. 5  Nové firmy - nové příležitosti   (číslo opatření v PRV III.1.2) 

� Fiche č. 8 Vesnice jak malovaná    (číslo opatření v PRV III.2.1.1) 

 

K administraci bylo v kanceláři MAS zaregistrováno celkem 20 projektů. Nejvíce projektů 

z Fiche č. 1 – konkrétně 11 projektů, z Fiche č. 8 – 6 projektů. Nejméně projektů bylo 

zaregistrováno ve Fichi č. 5 – tři projekty. Situaci znázorňuje následující graf. 
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Náklady zaregistrovaných projektů: 

Celkové náklady všech 20 projektů zaregistrovaných v rámci deváté výzvy Místní akční 

skupiny LAG Strakonicko činily cirka 12,8 milionů Kč. Suma požadované dotace činila 

necelých 6 milionů Kč. Plánovaná alokace na devátou výzvu byla cca 2,9 mil. Kč, z toho tedy 

vyplývá více než dvojnásobný přesah požadované dotace. 

Fiche 
Počet 

zaregistrovaných 
projektů 

Celkové náklady Požadovaná 
dotace 

Fiche č. 1 11 7 712 088 2 557 390 
Fiche č. 5 3 954 158 374 902 
Fiche č. 8 6 4 062 261 3 021 515 
Celkem 20 12 728 507 5 953 807 

 

Výběr projekt ů: 

Celková finanční alokace na 9. výzvu MAS činila přibližně 2,9 mil. Kč. K realizaci bylo 

nakonec Programovým výborem MAS, Výběrovou komisí MAS a Valnou hromadou MAS 

vybráno 15 projektů – finanční alokace na 15 plně podpořených projektů činí 2 888 795 Kč. 

Fiche číslo 
Počet 

zaregistrovaných  
projektů 

Počet projektů  
doporučených k 

realizaci 

Finanční alokace na 
jednotlivé Fiche 

1 11 9 1 737 310 
5 3 2 318 902 
8 6 4 832 583 

Celkem 20 15 2 888 795 
 

Nejvíce finančních prostředků v 9. výzvě bylo alokováno na Fichi č. 1 (konkrétně 1 737 310 

Kč, což činí 60 % veškeré alokace na tuto výzvu). V následujícím grafu je znázorněn přehled 

podaných a vybraných projektů z deváté výzvy MAS. 
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Přehled podpořených projektů: 

Přehled plně podpořených projektů, které doporučila Výběrová komise a Programový výbor 

MAS k realizaci v rámci deváté výzvy MAS LAG Strakonicko, o.s.  

 

 
 
 

 
  

Fich
e Žadatel Název projektu 

Celkové 
náklady Dotace 

1 Vladimír Hoštička Nový traktor naší farmě 1 137 400 282 000 

1 Josef Sluka Detekce porodů u skotu 242 000 80 000 

1 Edita Sluková Rekonstrukce naháňky pro skot a koně 326 700 135 000 

1 Josef Květoň 
Rekonstrukce zemědělského objektu - 
Špejchar Kváskovice 

1 123 818 371 510 

1 Josef Hejl Pořízení univerzálního mulčovače 202 070 66 800 

1 Stanislav Toman Pořízení mulčovače 302 500 100 000 

1 František Kubeš Nákup pneumatického secího stroje 580 800 192 000 

1 Václav Hanuš Pořízení manipulační sestavy 242 000 90 000 

1 František Čížek Výměna krytiny na budovách statku 1 452 000 420 000 

5 
Atelier Penta, 
spol. s r.o. 

Podpora rozvoje mikropodniku 468 948 174 402 

5 
MVDr. Václav 
Vačkář 

Modernizace veterinární ordinace 349 690 144 500 

8 Obec Hoslovice 
Osazení informativního ukazatele 
rychlosti na silnici III. třídy v 
Hoslovicích 

83 006 61 740 

8 Obec Dřešín Aby kola lépe jela 446 381 332 019 

8 Obec Chrášťovice 
Oprava místních komunikací v centru 
obce 

360 620 268 229 

8 Obec Cehnice 
Zvelebení, údržba zeleně a bezpečnostní 
prvky obecních ploch v obci Dunovice. 

229 356 170 595 

 CELKEM  7 547 289 2 888 795 
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Realizované projekty 
 
V roce 2013 byla podána žádost o proplacení u 29 projektů realizovaných prostřednictvím 
MAS. Celkový rozpočet projektů byl 19,5 milionů Kč a suma požadované dotace činila více 
než 9 milionů Kč. Pro ilustraci uvádíme několik zajímavých projektů z různých opatření. 

 
Žadatel:   Obec Dřešín 
Název projektu:  Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  1 024569 Kč 
Dotace:   743 228 Kč 
 

  

 
Žadatel:   Obec Čejetice 
Název projektu:  Mateřská škola Čejetice 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  836 494 Kč 
Dotace:   630 054 Kč 
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Žadatel:   Miloslav Hromíř 
Název projektu:  Rekonstrukce autoopravny a nákup technologie 
Opatření:  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Celkové náklady:  871 685 Kč 
Dotace:   389 858 Kč
 

 
 
 
Žadatel:   Luboš Rychtář 
Název projektu:  Hydraulický briketovací lis 
Opatření:  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Celkové náklady:  159 999 Kč 
Dotace:   65 950 Kč 
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Žadatel:   Josef Sluka 
Název projektu:  Pořízení lisu na biomasu 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  895 400 Kč 
Dotace:   296 000 Kč 
 

 
 
 
Žadatel:   František Kubeš 
Název projektu:  Zemědělská technika - František Kubeš 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  427 493 Kč 
Dotace:   141 320 Kč 
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Hospodaření MAS LAG Strakonicko, o.s. v roce 2013  
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Závěrem 
 
Činnost MAS v roce 2013 v oblasti ISÚ byla podpořena darem Jihočeského kraje Místním 

akčním skupinám, z příspěvků na činnost MAS od obcí zapojených do území MAS a 

vlastními prostředky MAS. 

 

V oblasti realizace SPL je MAS podpořena z Opatření IV.1.1  Programu rozvoje venkova. 

 

Velkou pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla opět dobrovolná práce všech členů 

MAS a externích spolupracovníků -  aktivistů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez nároku na 

odměnu, proto mohla MAS v rozvoji regionu dále uplatňovat metodu LEADER nad rámec 

SPL. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


