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Místní akční skupina Strakonicko 
zapsaný spolek 
 
 
 
 
 
Právní forma:             zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, složka L 3869 
 

IČ:                               266 60 121 
  
 
Sídlo:                           Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice                
                                     tel: 383 387 331, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 
 
Webové stránky:           www.strakonicko.net 
  
 
Bankovní spojení:        644952349/0800 
 
 
Předsedkyně MAS:            PhDr. Ivana Říhová 
     
 
Místopředsedové:       Ing. Václav Martan, Mgr. Irena Novotná 
 
 
Personální obsazení:    Mgr. Jiřina Karasová  ředitelka MAS 
                                       Ing. Věra Dědíková,  manažerka SCLLD 

    Miluše Tlapáková,   účetní 

                                       Ing. Václav 0uška,   manažer kontrol SPL 
   Ing. Iveta Švelchová regionální značka Prácheňsko, 

    univerzita třetího věku 

 Ing. Věra Kubešová  administrativní pracovník 
 

 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 
    Mgr. Eva Hlouchová 
                               František Sáček 
                                           Ing. Jaroslav Bašta 
                                           Bc. Lucie Jeníčková 
  Kateřina Jeníčková 
             Ing. Jana Bláhová 
                                                 



Stránka | 3  
 

MAS Strakonicko, z.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:      41 664 (k 1. 1. 2015) 
Počet začleněných obcí:  57 (4 svazky obcí, 2 města) 
 
 
 

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. 
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Členská základna – 40 členů (stav k 31. 12. 2015) 
 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

1 Muzeum středního Pootaví PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS 

2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Ing. Václav Martan Místopředseda MAS 

3 
Bezpečná a zdravá a komunita, 
o.s. 

Mgr. Irena Novotná 
Místopředsedkyně 
MAS 

4 Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová Členka Rady MAS 

5 Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. RnDr. Ladislav Havel Člen Rady MAS 

6 Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička Člen Rady MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 
Pracovní skupina Strakonice 

Ing. Karel Hájek Člen Rady MAS 

8 
Římskokatolická farnost 
Katovice 

Josef Zábranský Člen Rady MAS 

9 Zdeněk Kadlec Ing. Zdeněk Kadlec Člen Rady MAS 

10 
Sdružení pro obnovu Řepice a 
okolí 

Karel Skalický 
Předseda Kontrolní 
komise 

11 Svazek obcí středního Pootaví Jiří Janus Člen Kontrolní komise 

12 Ekochov, s.r.o. Terezie Daňková 
Členka Kontrolní 
komise 

13 Petr Janoch Ing. Petr Janoch Člen Kontrolní komise 

14 
Prácheňský soubor písní a tanců 
Strakonice 

Václav Novák Člen Kontrolní komise 

15 Prácheňáček Ing. Jaroslav Bašta 
Předseda Výběrové 
komise  
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

16 Svazek obcí šumavského Podlesí Milan Žejdl Člen Výběrové komise 

17 Jana Vohryzková Bc. Jana Vohryzková 
Členka Výběrové 
komise 

18 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Iveta Tesařová 
Členka Výběrové 
komise 

19 
Agrární komora okresu 
Strakonice 

Ing. Miroslav Pavlík Člen Výběrové komise 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 
Hrdlička 

Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen MAS 

22 Svazek obcí Strakonicka Miroslav Krčal Člen MAS 

23 Základní škola Volenice Mgr. Věra Brejchová Členka MAS 

24 Nadační fond „Paměti národa“ Mgr. Jiřina Karasová Členka MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní kancelář Strakonice 

Lucie Štěpánová Členka MAS 

26 TJ Osek Miloslav Kinkor Člen MAS 

27 Oblastní Charita Strakonice Olga Medlínová Členka MAS 

28 
OTAVAN - spolek pro kulturu, 
ekologii a vzdělávání 

Miluše Tlapáková Členka MAS 

29 
Měšťanský pivovar Strakonice 
a.s. 

Dagmar Vlková Členka MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 
Jesu 

Martin Štancl Člen MAS 

31 Vladimír Diviš Bc. Vladimír Diviš Člen MAS 
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 
Postavení a funkce 

v MAS 

32 Westernová jízda Štěkeň Ing. Věra Dědíková Členka MAS 

33 DOLEJŠ s.r.o. Pavel Dolejš Člen MAS 

34 Lenka Nestřebová Ing. Lenka Nestřebová Členka MAS 

35 
Sbor Selských jízd Jana Žižky 
z Trocnova, o.s. 

František Sáček  Člen MAS 

36 Štěpánka Braťková Štěpánka Braťková Členka MAS 

37 Jezdecký klub Hoslovice Martina Hampejsová Členka MAS 

38 Mladá dudácká muzika Nela Kohoutová Členka MAS 

39 Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
Mgr. Ing. Pavel 
Vondrys 

Člen MAS 

40 Ing. Lucie Švecová, MSc 
Ing. Lucie Švecová, 
MSc 

Členka MAS 
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Zapojení MAS: 
 
MAS Strakonicko, z.s. je:  
    

 členem Národní sítě MAS ČR    
 členem KS Národní sítě MAS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 MAS je členem Asociace regionálních značek, o.s. 

 
 
 

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

 MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 
 
 
 
 
 
 
 

 MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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Základní činnost MAS v roce 2015: 
 

 Realizace integrované strategie „Vize pro venkov“ 
 

 Ukončení realizace Strategického plánu LEADER „Cesty od 
kořenů k vizi“ 
 

 Příprava SCLLD 
 

 Podpora rozvoje venkova 
 

 Poradenství, semináře, workshopy 
 

 Podpora aktivit na venkově 
 

 Podpora cestovního ruchu 
 

 Agroturistika 
 

 Regionální produkce – značka Prácheňsko 
 

 Mezinárodní a partnerské projekty 
 

 Navazování partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem 

 
 Destinační management Prácheňsko a Pošumaví 
 

 Spolupráce mezi MAS 
 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 

 Konzultační místo pro diplomové a bakalářské práce 
 

 Virtuální univerzita třetího věku                            
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Informační a propagační akce MAS: 
 

 Země Živitelka v Českých Budějovicích  
 Valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 
 Valné hromady Svazku obcí šumavského Podlesí 
 Valné hromady Svazku měst a obcí okresu Strakonice 
 Valná hromada Svazku obcí Strakonicka 
 Valná hromada Svazku obcí Dolního Pootaví 
 Spolupráce s gymnáziem Strakonice na akci Goodbye školo! 
 Pravidelné setkávání s místními akčními skupinami z Jihočeského kraje 
 Propagace MAS na webových stránkách 
 Zpravodaj HLAS MAS – ke stažení na webu MAS 
 Regionální značky Prácheňsko 
 Certifikace regionálních produktů 
 Destninace Prácheňsko a Pošumaví 
 Adventní trhy ve Strakonicích 
 Virtuální univerzita třetího věku – 3 střediska – Strakonice, Volyně, Katovice 
 Dvě přednášky o regionálním rozvoji v souvislosti s činností MAS pro 

studenty Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – 
Mgr. Jiřina Karasová 

 
 
Účast na vzdělávání: 

 
 Semináře ke tvorbě SCLLD – průběžně po celý rok 2015 
 Semináře a přednášky na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích 
 Semináře k Programu rozvoje venkova 
 Semináře pro IROP 
 Semináře k Operačnímu programu Zaměstnanost 
 Semináře a workshopy v rámci projektu PS – přidaná hodnota spolupráce 
 Seminář k Místním akčním plánům vzdělávání 
 Seminář k regionálnímu značení 
 Semináře k cestovnímu ruchu 
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Nejvýznamnější činnost MAS v roce 2015: 
 
Certifikace MAS: 
 
V prosinci roku 2015 získala MAS Strakonicko, z.s. Osvědčení o splnění standardů MAS. 
Bez tohoto osvědčení by MAS nemohla podat strategii CLLD a vůbec v dalším programovém 
období fungovat tak, jak byli všichni aktéři zvyklý. 
K získání certifikátu vedla dlouhá cesta, kdy MAS musela splnit mnoho podmínek 
stanovených Ministerstvem zemědělství – jen pro ilustraci – finanční zdraví, personální 
zajištění, stanovy odpovídající požadavkům MZe, povinný obsah webových stránek, 
transformace na zapsaný spolek, homogenní území, požadavky na členskou základnu MAS a 
mnohé další podmínky. Nakonec se vše podařilo splnit a MAS Strakonicko tak může 
pokračovat v administrativních postupech, které povedou k získání finančních prostředků pro 
území MAS Strakonicko. 
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Projekt Zvyky a tradice na obou stranách hranice: 
 
Spolupracující MAS: 

 MAS Strakonicko, z.s. 
 MAS Vodňanská ryba, z.s. 
 Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina 
 MAS Česká Kanada, o.p.s. 
 Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. 
 MAS Vršatec (Slovensko) 

 

Tradice mají v ČR i na Slovensku hluboké kořeny, typické jsou národní kroje, lidová 
keramika, řemesla, písně, pořekadla aj. Jejich udržování však již není samozřejmostí a proto 
tento projekt směřuje k jejich podpoře a oživení především mezi dětmi a mládeži, rozvíjí 
spolkovou činnost a podporuje tradiční řemeslnou výrobu. Účelem projektu zároveň je 
motivovat na venkově dosud nevyužívaný lidský potenciál, posílit regionální identitu a 
udržitelný rozvoj venkova. Projekt měl zároveň seznámit partnery s regionálními zvyky, 
tradicemi, tradičními řemesly a s jejich využitím pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 
jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky.  

V roce 2015 došlo k ukončení realizace tohoto projektu, projekt byl úspěšně proplacen. 
Celková výše dotace nakonec činila 3 797 600 Kč, z toho pro MAS Strakonicko připadla 
částka 989 978 Kč. 
 
Všichni doufáme, že vzájemná spolupráce tímto projektem nekončí, již během realizace 
projektu byly naplánovány další společné akce, které by měly podpořit kulturní dění a tradice 
na obou stranách československé hranice. 
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Studie Kroje Prácheňska: 
 

 
  

V rámci projektu spolupráce vznikla publikace, která se jmenuje KROJE PRÁCHEŇSKA, její 
autorkou je Mgr. Irena Novotná. Tato studie vznikla v rámci projektu spolupráce „Zvyky a tradice 
na obou stranách hranice“ a byla vydána v roce 2015. Publikací s krojovou tématikou jistě existuje 
více, ovšem tato je o to cennější, jelikož se zabývá konkrétně Prácheňskem, tedy územím, které je 
nám blízké.  
I laici, kteří se do publikace začtou, stejně jako my z MAS Strakonicko, již po několika odstavcích 
zjistí, že si autorka dala doslova mravenčí práci se sběrem dat, dobových i současných ilustrací, 
která se ovšem vyplatila a umožnila vzniknout ojedinělé studii. 
 
Jak už samotný název napovídá, hlavním tématem této studie jsou kroje v různých souvislostech i 
vývojových etapách, které se nosily na území bývalého Prácheňského kraje. Studie se snaží nastínit 
historii, vývoj, ikonografické vyobrazení a základní prameny daného tématu. V práci nalezneme 
podrobně rozepsanou historii a různé způsoby úpravy a nošení jednotlivých kusů oděvů, včetně péče 
o něj. Pro nás v dnešní době, je jistě zajímavá i zmínka z historie o oděvu jako důležité součásti 
pozůstalosti po zesnulém. Což jen dokládá tehdejší hodnotu oděvu, jak si lidé cenili pracnosti např. 
zdobení, výšivky a kvality materiálu, což samo sebou odpovídalo i majetnosti vlastníků. Ve studii, 
kromě historie, nalezneme zajímavou kapitolu o výrobě a rekonstrukci krojů, o uložení oděvů a péči 
o ně, o funkci krojů v dnešní době a o náročnosti výroby kopií krojů pro současné účely.  
 
Jedna z posledních kapitol je věnována soborům a uskupením na Strakonicku, které pokračují 
v dudácké tradici a krojům, ve kterých vystupují. Právě z projektu „Zvyky a tradice na obou 
stranách hranice“ byly některé tyto kroje pořízeny nebo doplněny, konkrétně pro Prácheňský soubor 
písní a tanců, Prácheňáček, Pošumavskou dudáckou muziku a Mladou dudáckou muziku. Nově 
pořízené kroje byly k vidění na krojové přehlídce souborů v rámci strakonické svatováclavské pouti 
v září 2014. Jak sama autorka Mgr. Irena Novotná uvádí, jedná se o rozsáhlé téma, které by bylo 
možno ještě více a hlouběji rozvést. Z tohoto důvodu se možná v budoucnu dočkáme zajímavého 
pokračování. 
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Projekt PS - přidaná hodnota spolupráce: 
 
Spolupracující MAS: 

 MAS Strakonicko, z.s. 
 MAS Vodňanská ryba, z.s. 
 MAS Česká Kanada, o.p.s. 
 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 
 Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o. 

 
Pět místních akčních skupin se dohodlo na spolupráci k realizaci projektu zaměřeného na 
přípravu jednoho z nabízených témat ke zpracování metodik. Zvolily si společné téma 
„přidaná hodnota projektů spolupráce“. Skupina spolupracujících MAS podle vybraného 
tématu zpracovala společně doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, 
inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií), a to s využitím zkušeností 
získaných  v období 2007 – 2013. 
Během projektu se konaly workshopy a vzájemná setkávání na území všech zapojených 
místních akčních skupin, probírali jsme všechny realizované projektu spolupráce, vyměňovali 
jsme si zkušenosti s realizací, viděli jsme výsledky realizovaných projektu v praxi, diskutovali 
jsme návrhy na zlepšení pro další období. Výsledkem byla metodika pro hodnocení přidané 
hodnoty spolupráce. Tato metodika je k dispozici na webových stránkách všech zapojených 
MAS. 

 
 
Pro vybrané téma „přidaná hodnota projektů spolupráce“ bylo úkolem zpracovat metodiku, ze 
které vyplyne minimálně 10 ukazatelů pro stanovení přidané hodnoty spolupráce, tyto 
ukazatele jsou uvedeny níže. 
 

1. Projekt spolupráce splňuje nejen cíle, ale vyvolává další spojené aktivity jako je 

tvorba veřejně dostupných doplňkových databází (příklad: objektů lidové 

architektury apod.).  

2. Projekt spolupráce vyvolává navíc tvorbu internetových aplikací, které rozšiřují 

problematiku, poskytují další informace (například různé pasportizace).   
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3. Projekt pomáhá k udržení nebo obnovení 

místní kultury a tradic území zapojených 

MAS. 

4. Projekt spolupráce navíc zvyšuje atraktivitu 

oblasti o předpoklady pro zvýšení 

turistického ruchu regionu. 

5. Projekt napomáhá vytvořit image regionu 

typickou pro území MAS, vytváří 

sounáležitost s regionem a nenásilně 

propaguje myšlenky metody LEADER. 

6. Projekt vytváří předpoklady pro spolupráci 

dalších subjektů z různých sektorů, jako 

jsou: veřejná správa, podnikatelský sektor a 

neziskový sektor v daném území 

spolupracujících MAS. 

7. Projekt zapojuje i znevýhodněné kategorie obyvatel. 

8. Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově. 

9. Projekt k realizaci stanovených cílů spolupráce efektivně zapojuje místní 

materiálové i lidské zdroje (dobrovolná svépomocná činnost apod.).  

10. Výsledky projektu spolupráce jsou využitelné i pro další subjekty v území MAS, 

ne pouze pro spolupracující MAS. 

11. Realizace projektu působí jako nenásilná forma výchovy a vzdělávání dětí a 

mládeže. 

12. Projekt má synergické účinky na další ekonomické aktivity a rozvoj území (př. 

tvorba regionálních značek). 

13. Projekt spolupráce má předpoklady pro plošné rozšíření v rámci ČR, případně se 

uplatňuje i v mezinárodní spolupráci. 

14. Výsledky projektu jsou schopny vyvolat další řetězové aktivity i po skončení doby 

udržitelnosti projektu.  
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Návštěva v partnerské MAS Vršatec na Slovensku: 

Dne 4. 2. 2015 se MAS Strakonicko prostřednictvím manažerek Mgr. Jiřiny Karasové a Ing. 
Věry Dědíkové zúčastnila slavnostního otevření výstavy figurín známých osobností z území 
slovenské MAS Vršatec na zámku v Bohunicích nedaleko Trenčína.  

Součástí slavnosti byla i přehlídka krojů pořízených v rámci realizace projektu spolupráce pěti 
českých MAS a MAS Vršatec „Zvyky a tradice na obou stranách hranice.“ Slavnosti se 
celkem zúčastnilo osm zástupců ze všech spolupracujících MAS z Čech. Přivezli sebou a na 
přehlídce předvedli a popsali pořízené kroje. MAS Vodňanská ryba na přehlídce ukázala 
baráčnické kroje, účastnice z MAS Rozkvět a MAS Česká Kanada přivezly kroje blatské a 
prácheňské kroje předvedly účastnice z MAS Strakonicko. Tradiční kroje ze súčanské a 
červenokameňské doliny pořízené ze společného projektu představili místní z MAS Vršatec. 
Po přehlídce následovala prohlídka historické expozice zámečku, do které byly 
zakomponovány figuríny místních známých osobností v životní velikosti. Z nich je v Čechách 
nejznámější překladatel a spisovatel, zakladatel literatury faktu v československé literatuře 
Vojtěch Zamarovský, autor populárně naučných děl o starověké historii. Všichni zúčastnění 
se shodli, že se akce vydařila a rádi v budoucnosti uspořádají nějakou další společnou akci. 
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Virtuální univerzita třetího věku: 
 

I v roce 2015 MAS Strakonicko, z.s. ve 
spolupráci s Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univerzity v 
Praze pokračovala s výukou Virtuální 
Univerzity třetího věku ve třech 

konzultačních střediscích na území MAS – Strakonice, Volyně 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.  
 
V konzultačním středisku ve Strakonicích se v zimním semestru 2015 otevřel kurz pro 12 
studentů, jelikož se ke stávajícím studentům přidali 2 nováčci. Studenti si vybrali téma Umění 
rané renesance v Itálii a v následujícím letním semestru 2016 budou pokračovat v uměleckém 
směru, tématem Barokní architektura v Čechách. 
 
V katovickém středisku se pravidelně schází 4 studenti, kteří si zvolili stejné téma jako ve 
Strakonicích, tedy Umění rané renesance v Itálii. Na rozdíl od strakonických studentů si pro 
letní semestr 2016 zvolili téma Lesnictví.  
 
Vzrůstající zájem o vzdělávání i v pokročilém věku dokazuje 
nově otevřené, v pořadí jíž třetí, konzultační středisko ve 
Volyni. Studenti se schází v klubovně organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami, která sídlí v Domově s 
pečovatelskou službou ve Volyni.  Celkem 7 studentů se 
zabývalo Čínskou medicínou v naší zahrádce a u léčivek 
zůstanou i v následujícím semestru, jelikož si zvolili téma 
Pěstování a užití léčivých hub. 
 
Jen pro připomenutí, strakoničtí studenti se scházejí v 
prostorách kanceláře MAS Strakonicko, z.s., katovičtí 
studenti mají možnost se scházet v Kolářově knihovně v 
Katovicích. Letní semestr 2016 začíná ve všech třech 
střediskách v únoru a zájemcům jsou dveře srdečně otevřeny. 
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Země Živitelka 2015 v Českých Budějovicích: 
 
Poslední srpnový týden byl ve znamení Země Živitelky, která se konala již po dvaačtyřicáté v 
Českých Budějovicích. Na výstavě se tradičně prezentovala Celostátní síť pro venkov, 
Národní síť místních akčních skupin ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR za spolupráce s 
místními akčními skupinami z ČR.  
 
Konkrétně Národní síť místních akčních skupin se prezentovala v pavilónu Z a T. V pavilonu 
Z se odehrávala především prezentace organizací zastupujících venkov, včetně podnikatelů 
(např. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků České 
republiky, Observatoř venkova, atd.). 
 
V pavilonu T se během trvání výstavy vystřídalo mnoho místních akčních skupin, které 
prezentovali svou činnost, a v rámci ukázek řemeslné výroby zajistili prezentaci regionálních 
produktů prostřednictvím vystavujících držitelů certifikátu regionálních značek. Pro 
návštěvníky byly každý den připraveny ochutnávky tradičních pokrmů, jen namátkou 
můžeme jmenovat bramboračku, vdolky s povidly, rybí salát nebo hovězí guláš.   
 
Pro nejmenší návštěvníky výstavy byly připraveny dětské dílny, ve kterých si děti mohly 
vyzkoušet zdobení perníčků, lepení luštěnin, navlékání a lepení korálků nebo slaňování z 
věže.  
 
Za MAS Strakonicko, z.s. a regionální značku Prácheňsko se na Země Živitelce prezentoval 
Ekochov Hoslovice s.r.o. s masnými výrobky, zahradnictví Zvotoky, Ondřej Fibich 
s publikacemi o Prácheňsku a Jan Fröml s hračkami ze dřeva. Účast a zájem návštěvníků byl 
obrovský i přes extrémně vysoké letní teploty.  
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Místní akční plány vzdělávání – ORP Strakonice: 
 
Místní akční plány vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT), který je podpořen prostřednictvím OP VVV. Hlavní myšlenka projektu 
je zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální 
vzdělávání.  
 
Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v 
území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se 
navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 
 
Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit 
naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění 
koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé. V 
plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu 
ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných 
operačních programů. 
 
Jeden MAP odpovídá vždy jednomu území ORP, v našem případě odpovídá území ORP 
Strakonice. Výjimkou z území ORP je mateřská škola a základní škola Radomyšl, obě tyto 
školy budou zahrnuty do místního akčního plánu pro OPR Blatná. Pro ORP Strakonice se 
stala žadatelem a realizátorem projektu místní akční skupina Strakonicko, z.s. Na územní 
našeho OPR bude MAP zahrnovat dohromady 25 mateřských škol a základních škol.  Projekt 
je plánován od března roku 2016. Již v říjnu 2015 se konalo v zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Strakonicích první setkání ředitelů MŠ a ZŠ, kde byli ředitelé informováni o 
základních informacích o projektu a byl zjišťován jejich zájem o zapojení se do projektu. 
Všechny oslovené školy projevily zájem se zapojit.  
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Projekt Turistická a občanská vybavenost obcí SMOOS:  
 
Tento projekt pokračuje již čtvrtým rokem, jeho nositelem je Svazek měst a obcí okresu 
Strakonice (SMOOS). Projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, 
dotační titul číslo 7. V rámci tohoto projektu si mohou členské obce svazku (106, téměř celý 
okres Strakonice) pořídit drobné vybavení, které slouží turistům či místním občanům. Mezi 
nejžádanější patřily odpočinkové lavičky, tzv. pivní sety (přenosná a mobilní posezení na 
venkovní akce), odpadkové koše, vývěsní plochy, párty stany, hřbitovní kašny, atp. MAS 
připravila projekt (konkrétně Ing. Iveta Švelchová) a podílela se na jeho organizaci, realizaci i 
administrativě až do jeho závěrečného vyúčtování 
 

        
 
    
 
Publikace SMOOS „Po vlnách řeky Otavy“: 
 

MAS Strakonicko se podílelo na v pořadí již páté 
publikaci autora Eduarda Oberfalcera „ Po vlnách řeky 
Otavy“, kterou vydává Svazek měst a obcí okresu 
Strakonice. Jak už sám název napovídá, publikace 
přináší informace o řece Otavě, páteřní řece našeho 
okresu. Máte možnost se seznámit s informacemi o 
aktuálním stavu řeky, o záludných místech na řece, 
včetně stavu jezů a jejich splouvání, což jistě ocení 
vodáci, kteří Otavu sjíždějí v letní sezóně. Na 152 
stránkách naleznete i další informace o zajímavých 
místech, která můžete navštívit cestou po Otavě. 
Publikace je doplněna řadou fotografií, včetně výřezů 
speciální Jihočeské vodácké mapy Otavy, vydané 
Kartografií Praha, a.s., ve které jsou zakresleny jezy a 
důležité body na řece. Kniha je všem zájemcům 
k dispozici v kanceláři MAS. 
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REALIZACE SPL 
Ex post evaluace SPL  

Dle platných pravidel musela MAS do konce roku 2015 zpracovat ex-post hodnocení 
Strategického plánu LEADER „Cesty od kořenů k vizi“ za období 2009 až 2015. Níže 
uvádíme jen několik základních částí, protože celá zpráva má 35 stran. 

 
Plnění finančního plánu 

Při přípravě Strategického plánu LEADER bylo potřeba již tehdy vytvořit finanční plán 
rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé Fiche a administrativu MAS Strakonicko. 
Původně vytvořený finanční plán byl na základě střednědobého hodnocení přepracován do 
aktuální podoby. V níže uvedené tabulce je uvedeno, jak se podařilo finanční plán splnit. 
 

Oblast 

% z 

rozpočtu 

dle SPL 

% z 

rozpočt

u 

 

Podané žádosti Schválené žádosti 
Proplacené 

projekty 

ks 
dotace v mil. 

Kč 
ks 

dotace 

v mil. Kč 
ks 

dotace 

v mil. Kč 

Fiche 1 10 12,5 50 14,5 32 8,5 29 7,7 

Fiche 2 1,5 0,8 7 1,4 5 0,5 5 0,5 

Fiche 3 1 0 0 0 0 0 0 0,0 

Fiche 4 1,5 0,5 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Fiche 5 2 4,9 17 3,4 15 3,2 15 3,0 

Fiche 6 1 0 0 0 0 0 0 0,0 

Fiche 7 1 1,6 3 2,0 2 1,0 2 1,0 

Fiche 8 14 15,8 53 25,1 27 11,3 26 9,8 

Fiche 9 40 36,3 79 54,6 29 23,1 29 22,4 

Fiche 10 10 9,9 12 7,0 11 6,1 11 6,1 

IV.1.1 18 17,7 16 10,9 16 10,9 16 10,9 

CELKEM 100 100 239 119,2 139 64,9 135 61,7 

 
 
Z tabulky vyplývá, že finanční plán byl nastaven vcelku reálně, to potvrzuje porovnání 
prvního a druhého sloupce tabulky. Minusem bohužel je, že se nepovedlo realizovat žádný 
projekt ve Fichi číslo 3 a číslo 6. 
 
Na MAS bylo podáno celkem 223 projektů v deseti vyhlášených výzvách, z těchto projektů 
bylo doporučeno k realizaci 123 projektů. Realizováno nakonec bylo 119 projektů, protože 4 
žadatelé svůj projekt z vlastní vůle nakonec nerealizovali. Všechny zrealizované projekty byly 
úspěšně proplaceny, jen u pár projektů se vyskytly drobné korekce při proplácení. 
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Finanční toky v rámci realizace SPL 
 
Finanční prostředky, se kterými disponovala MAS Strakonicko, jsou uvedeny v následující 
tabulce. V roce 2014 MAS hospodařila s nevyčerpanými prostředky z minulých let a 
z prostředků, které koneční žadatelé ušetřili při realizaci svých projektů. Čtyři žadatelé, 
kterým byl schválen projekt, se nakonec rozhodli ho nerealizovat. U dvou žadatelů byly tyto 
finanční prostředky převedeny do dalších výzev neboť Dohodu o poskytnutí dotace z PRV 
ČR nepodepsali.  Dva žadatelé Dohodu o poskytnutí dotace podepsali (v roce 2013 a 2014), 
ale své projekty nakonec nezrealizovali a finanční prostředky alokované na jejich projekty tak 
zůstaly nevyužity.  
 
Posledním termínem, do kdy musely být podány všechny žádosti o proplacení, byl 30. červen 
2015, ze strany SZIFu musely být všechny projekty proplaceny do konce prosince 2015. 
Veškeré zrealizované projekty byly úspěšně proplaceny, u několika projektů se vyskytly při 
proplacení drobné korekce, většinou maximálně v řádech několika stokorun. Tento výsledek 
považujeme za úspěch poradenské a kontrolní činnosti MAS Strakonicko, z.s. Konečným 
žadatelům bylo nakonec vyplaceno přes 50 milionů Kč. 
 
 

Stav 

k 30.6.2015 

Celková alokace 

(Kč) 

Alokace IV.1.2 

(Kč) 

Zazávazkováno 

IV.1.2 (Kč) 

Proplaceno IV.1.2 

(Kč) 

2009 12 778 639 11 085 241 10 161 487 10 047 202 

2010 13 133 121 10 687 881 10 687 881 10 298 702 

2011 12 733 193 11 745 253 11 745 253 11 629 430 

2012 13 760 837 11 786 140 11 786 140 10 992 286 

2013 9 992 029 8 334 582 8 254 582 7 577 814 

2014 0 358 756 358 756  257 002 

Celkem 62 397 819 53 997 853 52 994 099 50 802 436 
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Přehled výzev MAS 
 
Za celou dobu své realizace SPL vyhlásila MAS Strakonicko celkem 10 výzev. Většinou 
vyhlašovala dvě výzvy ročně (kromě prvního a posledního roku). V rámci těchto výzev bylo 
zaregistrováno v kanceláři MAS celkem 223 projektů, jejichž celkové náklady přesáhly 172 
mil. Kč. Vybráno a fyzicky zrealizováno nakonec bylo 119 projektů.  
 
V následující tabulce je uveden přehled výzev včetně Fichí, které byly v dané výzvě 
vyhlášeny. Fiche do jednotlivých výzev byly vybírány dle zájmu z území, s ohledem na 
finanční plán. 
 

Výzva Od - do F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Výzva č.1 11.8. – 11.9. 2009 x       x x x 

Výzva č.2 29.3. – 30.4. 2010 x x   x   x x  

Výzva č.3 20.7. – 10.9. 2010  x      x  x 

Výzva č.4 13.4. – 12.5. 2011 x    x x x  x  

Výzva č.5 8.8. – 8.9. 2011    x x   x  x 

Výzva č.6 16.4. – 11.5. 2012 x x   x  x x   

Výzva č.7 13.8. – 14.9. 2012 x   x x    x  

Výzva č.8 10.12. – 25.1. 2013     x  x  x x 

Výzva č.9 4.4. – 30.4. 2013 x    x   x   

Výzva č.10 23.1. – 12.2. 2014 x          

 
Nejčastěji byly vyhlašované Fiche č. 1 určená pro zemědělce a Fiche č. 8 určená především 
pro veřejnou správu – tyto Fiche byly vyhlášeny každá sedmkrát. Naopak ani jednou nebyla 
vyhlášena Fiche č. 3, kde nebyl (zejména kvůli složitým pravidlům) identifikován žádný 
vážný zájemce. 
 
Největší přesah se pravidelně objevoval ve Fichích č. 8 a č. 9, které byly určeny především 
pro veřejnou správu. Později se objevoval vyšší přesah i u Fiche č.1 určené pro zemědělce. U 
ostatních Fichí byl přesah minimální a většině žadatelů, kteří úspěšně prošli administrativní 
kontrolou a kontrolou přijatelnosti, byly jejich projekty doporučeny k realizaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Stránka | 23  
 

Plnění monitorovacích indikátorů 
 
V následující tabulce je uveden přehled schválených monitorovacích indikátorů pro realizaci 
Strategického plánu Leader MAS Strakonicko, z.s. MAS měla na toto období schváleno 
celkem 11 monitorovacích indikátorů, z nichž 10 jich bylo splněno, většina z nich dokonce 
s přesahem. Z toho vyplývá, že většina indikátorů byla nastavena vhodně. 
 
 

Monitorovací indikátor 

Plánovaná 

hodnota dle 

původního 

(=platného) SPL 

Dosažené 

hodnoty 

k 30.6. 2015 

% dosažení 

cílové 

hodnoty 

Rekonstrukce nebo nová 

výstavba objektů pro ŽV a RV 

5 5 100 % 

Lesnická technika 4 5 125 % 

Počet upravených návsí 5 7 140 % 

Počet zrekonstruovaných 

rozhlasů 

7 10 143 % 

Počet zrekonstruovaných MŠ 

nebo ZŠ 

4 6 150 % 

Počet ploch pro volný čas 5 7 140 % 

Opravy památek 7 11 157 % 

Zkvalitnění turistické 

infrastruktury 

2 2 100 % 

Podpora nezemědělských 

podniků 

3 12 400 % 

Tematické stezky 2 0 0 % 

Podpora místní produkce 1 2 200 % 

 
 
Jediný monitorovací indikátor, který se nepovedlo naplnit, je počet vytvořených či 
zrekonstruovaných tematických stezek. Jako indikátor byly uvedeny stezky dvě, bohužel 
v rámci realizace SPL se nepovedlo zrealizovat ani jednu. Tato aktivita mohla být 
financována prostřednictvím Fiche č. 3 (stezky v lesích) nebo přes Fichi č. 6, kam patřily 
ostatní stezky. Potenciální zájemci o vybudování stezek se našli, většinou je však odradila 
složitost pravidel právě pro tato dvě opatření, zejména pak řešení vlastnických vztahů. 
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Realizované projekty ze SPL 
 
Do konce června 2015 bylo nutné podat veškeré žádosti o proplacení do kanceláře MAS, 
potažmo na RO SZIF v Českých Budějovicích. Kdo to nestihl do tohoto termínu, měl bohužel 
smůlu a projekt mu nebyl proplacen. Většina žadatelů skutečně nechala podání svoji žádosti o 
proplacení na poslední chvíli, takže červen byl skutečně hektický. Nakonec však všechno 
dobře dopadlo a všem žadatelům byl jejich projekt proplacen. Pro ilustraci uvádíme několik 
zajímavých projektů z různých opatření, které byly proplaceny v roce 2015. 

 
Žadatel:   Obec Čejetice 
Název projektu:  Kulturní dům Čejetice 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  944 788 Kč 
Dotace:   693 000 Kč

  

 
 
Žadatel:   Obec Třešovice 
Název projektu:  Rozvoj obce – víceúčelové hřiště Třešovice 
Opatření:  III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Celkové náklady:  761 014 Kč 
Dotace:   572 459 Kč 
 



 
Žadatel:   František Kubeš 
Název projektu:  Nákup pneumatického secího stroje 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  524 614 Kč 
Dotace:   173 426 Kč 
 

 
 
 
Žadatel:   Josef Květoň 
Název projektu:  Rekonstrukce zemědělského objektu - Špejchar Kváskovice 
Opatření:  I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 
Celkové náklady:  1 123 818 Kč 
Dotace:   371 510 Kč 
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Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2015: 

 Práce na nové strategii MAS Strakonicko na období 2014 – 2020 

 Administrace posledních žádostí v rámci SPL 

 Vyúčtování projektu z programu Grundtvig – na projektu spolupracují MAS LAG 
Strakonicko, AGROEDUKA (Slovensko), Stichting Streekeigen Producten Nederland 

(Nizozemí) a Partnerstwo dla Doliny Baryczy (Polsko) 

 Vyúčtování projektu spolupráce Zvyky a tradice na obou stranách hranice 

 Projekt spolupráce Prácheňsko všemi smysly – zajištění udržitelnosti 

 Venkovská tržnice II – zajištění udržitelnosti 

 Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

 Provozování virtuální univerzity třetího věku – spolupráce s ČZU Praha 

 Certifikace výrobků regionální značkou Prácheňsko 

 Propagace regionální produkce na různých akcích 

 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 

 Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  

 Zajištění povinného auditu pro MAS 

 Příprava na standardizaci MAS 

 Příprava projektu Místních akčních plánů vzdělávání pro území ORP Strakonice 

 Ex post hodnocení SPL 
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Hospodaření MAS Strakonicko, z.s. v roce 2015  
 
Rozvaha – aktiva a pasiva 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Závěrem 
 
Činnost MAS byla i v roce 2015 podpořena darem Jihočeského kraje místním akčním 

skupinám, MAS Strakonicko obdrželo 280 tisíc Kč. Tímto chceme Jihočeskému kraji 

poděkovat. Tento rok byl z hlediska financování pro MAS Strakonicko zatím nejobtížnější, 

pevně doufáme, že rok 2016 bude v tomto směru již klidnější. 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno valnou hromadou MAS Strakonicko, z.s. dne 21. března 2016. 


