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V Praze dne 22. srpna 2012

Oddělení metodiky osy 4 PRV

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: info@szif.cz

   Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt:  Šárka Proskovcová, tel.: 222 871 417, e-mail: sarka.proskovcova@szif.cz

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 15. 
kolo příjmu žádostí

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 17. srpna 2012 schváleno 
30 Žádostí o dotaci v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 65 160 059 Kč.

Schválení proběhlo na základě doplnění povinných příloh předkládaných před schválením projektu. 

Na následujících stránkách uvádíme specifikaci schválených žádostí v záměru a) národní spolupráce a v záměru b) mezinárodní 
spolupráce. Žádosti jsou řazeny dle registračního čísla. Kromě koordinační místní akční skupiny, partnerských místních akčních skupin je 
uvedeno místo realizace projektu (NUTS 3) resp. státu, název projektu, výše dotace a dále anotace projektu a oblast podpory.
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Název projektu

Anotace projektu

Registrační číslo žádosti Oblast 
podpory

Název KMAS/PMAS Kraj/stát Výše dotace MAS 
ČR na část 
projektu

Výše dotace 
MAS ČR na 
projekt

CHODNÍČKY ZA POZNÁNÍM SLOVENSKO-MORAVSKÉHO POHRANIČÍ

Hlavním cílem spolupráce je pokračování v rozvoji partnerství dvou regionů MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničiarsky region v československé příhraniční 
oblasti. Jedná se  o postupné a vzájemné propojování aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu a činností v území působnosti partnerských MAS (opatření IV.2.1.). 
Předkládaný projekt je zaměřen vytvoření a propojení nových turistických naučných chodníků na území MAS Kopaničiarského regionu v CHKO BÍLE KARPATY se
stávajícími turistickými stezkami na území MAS Horňácko a Ostrožsko.  Předmětem projektu na moravské straně hranice je obnova turistického chodníku " Poutní 
stezky ke studánce svatého Antonínka v katastru obce Ostrožská Lhota a vytvoření nového turistického cíle - venkovní expozice tzv. venkovského dvora v Boršicích u 
Blatnice.

12/015/4210b/672/000001
i, v, vi, vii

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Zlínský kraj 1 113 369 Kč 1 113 369 Kč

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Slovensko
     

Chuť a vůně domova

Projekt spolupráce Chuť a vůně domova oživuje tradiční regionální recepty a kuchyně, ve kterých se budou zájemci, zejména z řad venkovských žen, učit zpracovávat 
tradiční regionální suroviny.

12/015/4210a/232/000002
i, iii

Místní akční skupina Český les, o. s. Plzeňský kraj 679 010 Kč     

1 561 775 KčObčanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Jihočeský kraj            322 200 Kč

Přiďte pobejt! Královehradecký kraj   367 830 Kč

LEADER - Loucko Kraj Vysočina 192 735 Kč

Původ a značka: náš region
Projekt řeší aktivní spolupráci MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Šluknovsko a MAS Český les. Na území všech tří MAS budou vyhledáni místní producenti a 
místní produkty. Mezi místní produkty kromě řemeslných a potravinářských výrobků a zemědělských produktů řadíme např. i tradiční jídla. V MAS SZK a MAS Český 
les bude s využitím zkušeností (pozitivních i negativních) MAS Šluknovsko vytvořen a zaveden systém certifikace pro udělování značky regionální  produkt. Místní 
produkty budou certifikovány a budeme je společně s farmáři a řemeslníky nabízet na venkovských farmářských trzích. Výstupem budou katalogy řemesel česko -
německého příhraničí, společná kuchařka česko - německého příhraničí a založena či obnovena tradice venkovských farmářských trhů v česko - německém příhraničí.     

12/015/4210a/342/000003
i, ii, vii

MAS Sdružení Západní Krušnohoří Ústecký kraj 1 097 010 Kč

2 277 810 Kč
MAS Šluknovsko Ústecký kraj 553 725 Kč

Místní akční skupina Český les, o. s. Plzeňský kraj 627 075 Kč



3/10

Kraj živých vod II.

Kraj živých vod II. je projekt, který logicky navazuje na předchozí projekty a iniciativy jak jednotlivých partnerských MAS, tak především na vzájemnou spolupráci při 
společném rozvoji území. Je pokračováním projektu spolupráce "Kraj živých vod" (2009 - 2011), kdy se tímto projektem na předešlé aktivity navazuje a dále se 
rozvíjejí. Kvalitní spolupráce mezi MAS Náš region a MAS 21 se rozšiřuje i o MAS Krušné hory - západ, kdy je předávání zkušeností s aktivním zapojováním dětí, 
mládeže i místních obyvatel do postupné obnovy a především ochrany kulturního a přírodního dědictví jedním z hlavních výstupů projektu. Cílem projektu je i obnova 
místního fenoménu minerálních pramenů, vyznačení naučné stezky, vybudování volnočasového areálu, informačních tabulí na želez. stanicích a další aktivity.

12/015/4210a/341/000004
i, vii

MAS Náš region o.s. Karlovarský kraj 963 000 Kč
3 527 550 Kč

MAS Krušné hory západ, o.s. Karlovarský kraj 1 214 550 Kč

MAS 21, o.p.s. Karlovarský kraj 1 350 000 Kč

Hřbitovy- naše kamenná historie

Smyslem projektu je zachování a prezentace významné části historie tří sousednících regionů MAS. Jde o zmapování a digitalizaci 54 hřbitovů  40 obcí jako výchozích 
dat pro tvorbu map hřbitovů a speciálního geoinformačního systému na správu a evidenci hřbitovů. Z dat vznikne nový webový portál ve vlastnictví MAS, který bude 
mít 2 hlavní funkce. Neveřejnou správu hřbitovů pro obce podle zákona a veřejnou část, díky které bude možné prostřednictvím Internetu vyhledávat ze všech koutů 
světa zesnulé předky a přátele. Výstupem bude i společně vydaná kniha o historii hřbitovů s mapami a dále vytvoření naučných okruhů po historicky cenných místech 
včetně propagačních letáků. Na projektu se podílí správa obcí, občané, studenti, zástupci Infocenter, kronikáři, knihovníci a pracovníci MAS.

12/015/4210a/564/000005
ii, vii

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o.s. Jihomoravský kraj 1 337 112 Kč  

3 760 812 Kč
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. Pardubický kraj 1 262 700 Kč

MAS Partnerství venkova Jihomoravský kraj    1 161 000 Kč

Společně Bránou do Čech

Projekt spolupráce mezi regionem MAS Labské skály a MAS Šluknovsko je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, vzájemné představení regionů široké 
veřejnosti a obyvatelům obou MAS, tvorbu nových nabídek pro cílovou skupinu obyvatel regionů - rodiny s dětmi, předávání zkušeností z propagace památek a 
podpory cestovního ruchu.

12/015/4210a/342/000007
i, vii

MAS Labské skály Ústecký kraj 397 260 Kč
816 525 Kč

MAS Šluknovsko Ústecký kraj 419 265 Kč

Cesty vody - cesty k sebe

Projekt řeší posílení soudržnosti obyvatel na území jednotlivých MAS a provázání vztahů mezi generacemi, starousedlíky a nově příchozími obyvateli. Výstupy projektu 
mají sloužit k upevnění lokální identity a mezilidských vztahů. Projekt podporuje kulturní a umělecké aktivity a venkovskou turistiku. Každým územím jednotlivých 
MAS protéká významný potok.                                                                                                                                    Jsme si vědomi, že projekt spolupráce by 
neměl být pouze o mezilidských vztazích, ale měl by zanechat i hmatatelné výstupy. Na každém území MAS vzniknou umělecká díla, která budou zasazeny do krajiny. 
Na jejich výběru se budou podílet místní obyvatelé, kteří následně zajistí péči o tyto díla a jejich okolí.

12/015/4210b/120/000008
i, v, vii

MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský kraj 1 349 613 Kč
1 832 365 Kč

Lípa pro venkov o.s. Středočeský kraj   482 752 Kč

OZ MR Radošinka Slovensko
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Venkov má co nabídnout

Zavedení certifikace a značení místních produktů v regionech zúčastněných MAS (ČR) metodami LEADERu je příspěvkem k oživování venkova a postupnému 
zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a enviromentálně orientované ekonomiky. Projekt si jako další metodu a cíl 
volí intenzivní česko-polskou spolupráci, která obohatí realizované činnosti o výměnu zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe na mezinárodní (nadregionální) úrovni.

12/015/4210b/780/000010
i, vii

Místní akční skupina Opavsko Moravskoslezský kraj 929 142 Kč

1 570 284 KčMístní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení Moravskoslezský kraj 641 142 Kč

Místní akční skupina Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. Polsko

Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko

Projekt se zaměřuje na oživení dřívějších a přiblížení současných lidových řemesel v partnerských mikroregionech. Smyslem projektu je oslovit širokou veřejnost, 
trvale se setkávat a posilovat pocit místní sounáležitosti, poznávat místní specifika obou mikroregionů a rozvíjet řemeslné výrobky s místní identitou. Předpokládáme, 
že realizace projektu osloví mladé lidi, kteří se chopí tradičního řemesla a zachovají místní tradice a zvyky pro další generace.

12/015/4210a/231/000012
i, iii

MAS LUŽNICE, o.s. Jihočeský kraj 1 344 060 Kč 2 308 950 Kč

MAS VLTAVA, o.s. Jihočeský kraj   964 890 Kč

Společnou cestou naproti rodině a dětem

Snahou je podpořit rodiny s dětmi napříč dvěma regiony a to prostřednictvím mateřských a rodinných center a připravit tak do budoucna fungující zázemí pro využití 
volného času v obou regionech a vzájemnou spoluprací docílit lepší organizaci a zkvalitnění služeb v této oblasti na území obou MAS.
   Celý projekt pomáhá sbližovat a podporovat komunikaci mezi obcemi a také  napomáhá spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, které pracují s rodinami s dětmi 
a to formou vzájemného předávání zkušeností i dovedností  a podpory nově vzniklých či teprve vznikajícíh organizací s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi 
obyvateli obcí i regionů.  

12/015/4210a/671/000013
i, iii

Region HANÁ, o.s. Olomoucký kraj 1 313 917 Kč
2 378 624 Kč

Bystřička, o.p.s. Olomoucký kraj   1 064 707 Kč

Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska

Pohádkové království nabídne rodinám s dětmi - i dalším cílovým skupinám aktivní program pro poznávání území MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras. Nosnými prvky 
programu bude poznávání území formou pověstí a pohádkově zpracovaných příběhů se společnou pohádkovou bytostí Slimákom Kraskom- Šnekem Krasíkem. Projekt 
počítá se sběratelským zájmem, protože děti budou na jednotlivých lokalitách sbírat razítka s hlavními hrdiny pohádek do vandrovní knížky. Dalšími  aktivitami 
projektu budou kulturně-společenské akce v regionech zaměřené na dětského návštěvníka, vzdělávací akce pro poskytovatele služeb ve venkovském cestovním ruchu 
a internetový průvodce pohádkovým královstvím s fórem pro nezávislé reference.

12/015/4210b/564/000014
i, ii

MAS Moravský kras o.s. Jihomoravský kraj 621 225 Kč 621 225 Kč

Občianske združenie KRAS Slovensko
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Via Bohemica

Via Bohemica (Česká cesta) byla významná starobylá obchodní cesta, spojující Prahu s Budínem, přecházející územím projektových partnerů. Projekt vytvoří společný 
marketingový model rozvoje místního podnikání a venkovského cestovního ruchu kdysi společného středoevropského kulturního a hospodářského prostoru.

12/015/4210b/564/000015
i, ii

MAS Moravský kras o.s. Jihomoravský kraj 643 320 Kč

643 320 KčMiestna akčná skupina Dudváh Slovensko

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Slovensko

S nůší do světa řemesel

Řešený projekt je společným počinem tří partnerských MAS z kraje Vysočina. Projekt si klade za cíl:
- prostřednictvím poznávání, osvojování a propagace více i méně tradičních rukodělných činností a řemesel vzájemně přiblížit místní veřejné i soukromé organizace a 
subjekty (obce, muzea, školy, spolky, řemeslníky ...), propojit jejich obecně prospěšné aktivity a získat tak fungující partnerskou síť; posilovat obecné povědomí o 
kulturněhistorickém dědictví v oblasti řemesel, podněcovat zájem veřejnosti o rukodělné činnosti, ať již z pohledu zájmového či profesního, s cílem jejich udržení a 
rozvoje.
- posilovat úlohu, otevřenost, kvalitu, rozvoj a spolupráci malých muzeí a expozic zaměřených mj. na oblast řemesel jednak vzděláváním jejich pracovníků, jednak 
zlepšením vybavenosti.

12/015/4210a/563/000018
i, iii, v

Via rustica o.s. Kraj Vysočina 1 273 545 Kč

3 696 007 KčMAS Českomoravské pomezí o.p.s. Kraj Vysočina 1 265 827 Kč

LEADER - Loucko Kraj Vysočina   1 156 635 Kč

S Peklíkem na vandr

Projekt je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmového území MAS Blanský les - Netolicko a MAS Rozkvět pro 
návštěvníky, především pěší turisty.
Očekávané výsledky a dopady projektu jsou kombinací výstupů dílčích klíčových aktivit, jde o vytvoření databáze turistických služeb a dispozic regionu spolupráce pro 
návštěvníky, vyhledání a vyznačení nové sítě turistických a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky a vytvoření sítě odpočinkových
zastavení, a uspořádání velkého množství živých akcí podporujících zvýšení návštěvnosti regionu spolupráce.
Veškeré aktivity projekty budou realizovány s ohledem na posílení marketingové značky regionu spolupráce - postavička Peklíka, a její rozšíření na sousední území 
MAS Rozkvět.

12/015/4210a/231/000019
i, ii, vii

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Jihočeský kraj 855 000 Kč
1 240 200 KčObčanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech -

místní akční skupina
Jihočeský kraj    385 200 Kč

ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality života místního obyvatelstva, především dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení 
volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.
Projektový záměr vychází ze zmapovaných dispozic regionu a požadavků místních obyvatel, navržené řešení je vhodné i pro osoby s omezeními, mezi něž patří 
omezení hybnosti i věk. Nedílnou součástí projektu jsou investiční aktivity, vznikne síť venkovních tělocvičen, díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví 
budou proškoleni uživatelé jednotlivých cvičebních strojů a vznikne instruktážní a propagační DVD.
Projekt motivuje  území MAS k trvalé spolupráci , vznikne nové společenství organizací "Zdraví nás baví - Hejbni MASem".



6/10

12/015/4210a/231/000020
iii

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech 
- místní akční skupina

Jihočeský kraj 1 062 000 Kč
    

1 782 000 KčMístní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Jihočeský kraj 360 000 Kč

VODŇANSKÁ RYBA Jihočeský kraj   360 000 Kč

Venkovské tradice v krajině II.

Projekt posiluje a rozvíjí místní tradice, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů jak venkovskými spolky, tak 
obyvateli regionů. Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami nových ovocných stromů, kurzy a exkurzemi posiluje znalosti a dovednosti obyvatel v dané oblasti, 
akcemi posiluje vzájemnou spolupráci MAS spolků i veřejnosti a vytváří technologické zázemí pro zpracování produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí komunitního 
charakteru. Projekt také zvyšuje povědomí veřejnosti o kulturních dědictví a souvislostech plodin a krajinné a kulturní diverzity.

12/015/4210a/231/000021 i, ii, iii, iv, 
vii, 

Místní akční skupina Sdružení Růže Jihočeský kraj 1 293 210 Kč

3 847 590 Kč

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Jihočeský kraj 1 027 800 Kč

"Strážnicko" Místní Akční Skupina Jihomoravský kraj 583 200 Kč 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Jihočeský kraj        285 660 Kč

NAD ORLICÍ, o.p.s Královehradecký kraj 657 720 Kč

Sport a hry bez hranic

Projekt "Sport a hry bez hranic" navrhuje realizaci společného doplnění infrastruktury pro volný čas a sport v  obou partnerských MAS, zabezpečení společných 
sportovních akcí a tvorbu propagačních předmětů a materiálů. Dojde k inovaci a zvýšení nabídky zázemí pro sportovní hry v partnerských MAS. Pro zajištění inovace 
bude vybudováno v každé MAS víceúčelové hřiště pro rozšíření možností sportovních disciplín, ve kterých se účastníci utkají. Společný marketing projektu spočívá v 
uspořádání společných sportovních a propagačních akcí a ve vytvoření společných propagačních materiálů, které budou využity nejen při propagaci nově vzniklých 
tradic, ale také při propagaci cestovního ruchu v obou MAS.

12/015/4210a/780/000022
i, iii

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Moravskoslezský kraj 1 350 000 Kč 2 413 800 Kč

Uničovsko, o.p.s. Olomoucký kraj    1 063 800 Kč

Společně oživujeme historii venkova

V projektu společně s mladými lidmi vytvoříme návštěvnická místa rekonstrukcí a vybavením sedmi muzeí v území tří MAS Jihomoravského a Olomouckého kraje. 
Děti z našich MAS vytvoří "svoji" expozici z předmětů zapůjčených od prarodičů. Vzájemně si výstupy projektu změří v soutěži a představí na exkursi. Udržitelnost 
bude zajištěna aktivní účastí škol do projektu tvorbou a využíváním expozic, využitím vytvořené tématické učebnice v rámci školní výuky a společnými propagačními 
materiály pro veřejnost.

12/015/4210a/564/000023
i, v, vi

Místní akční skupina Společná cesta, občanské 
sdružení

Jihomoravský kraj 996 966 Kč

3 106 116 Kč"Strážnicko" Místní Akční Skupina Jihomoravský kraj 762 750 Kč

Na cestě k prosperitě, o.s. Jihomoravský kraj      1 346 400 Kč
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Kniha základ života

Podstatou projektu je propojení stávajícího počtu knihoven na území obou MAS, tak aby uživatelé měli možnost elektronicky knihu vyhledat v kterékoliv knihovně a 
na základě nově zavedeného systému výměnného fondu si knihu objednat. Součásti projektu je dále modernizace knihoven pořízením softwarového a hardwarového 
vybavení a chybějícím mobiliářem. V rámci realizace bude uspořádáno několik akcí jako např. autorské čtení, které se bude i nadále konat opakovaně v dalších letech 
a jednorázové akce pro děti a seniory. Důležitým bodem projektu je plánované setkání knihovníků a workshop zaměřený na výměnu zkušeností, propagaci projektu a 
informace o nových způsobech v oblasti půjčování knih např. e-knihy.

12/015/4210a/671/000024
i, iii,

Střední Haná, o.p.s. Olomoucký kraj 414 900 Kč 846 135 Kč

Prostějov venkov o.p.s. Olomoucký kraj    431 235 Kč

Za poznáním a odkazem předků II.

Projekt si intenzivní spoluprací dvou moravských MAS klade za cíl pokračovat v dlouhodobých aktivitách na poli zachování kulturního dědictví venkova na území 
partnerských MAS a to vybudováním a provozem dalších 4 venkovských expozic věnovaných místní historii, osobnostem a tradicím. Informační leták, rozšíření 
webové propagace, společný systém značení a vzájemné propagační panely propojí nové expozice s již fungujícími expozicemi v území i mezi oběma MAS navzájem. 
Společnou exkurzí a sérií slavnostních otevření dojde k posilování přátelských vazeb, předávání zkušeností a poznání vzájemných tradic a historie. Tento projekt je už 
v pořadí třetí společnou aktivitou obou MAS na poli budování venkovských minimuzeí.

12/015/4210a/671/000025
i, v 

MAS Mohelnicko, o.s. Olomoucký kraj 1 346 574 Kč 2 696 114 Kč

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Olomoucký kraj 1 349 540 Kč

Svědkové minulosti

Cílem projektu je nabídnout veřejnosti zajímavé informace o svědcích minulosti tak, aby se naučili tyto poklady vidět a rozumět jim. Budovat kladný vztah vlastníků, 
uživatelů a široké veřejnosti k památkám i památkové péči. Projekt je zaměřen na opravu svědků minulosti, tedy památek po našich předcích. Po letech, kdy byly 
mnohé z těchto staveb přehlíženy a zarůstaly keři má naše generace co napravovat. A to nejen proto, že jde mnohdy o jedinou věc, kvůli které se v některých obcích 
stojí za to zastavit a chlubit se s ní na propagačních materiálech či webových stránkách. Zasvěcený vztah veřejnosti k nim pak jistě pomůže udržovat vzhled těch, 
které se blýsknou v novotě v rámci tohoto projektu, i opravě těch zbylých.

12/015/4210a/671/000026
i, vi

Prostějov venkov o.p.s. Olomoucký kraj 920 520 Kč 1 830 420 Kč

Střední Haná, o.p.s. Olomoucký kraj 909 900 Kč

Metoda LEADER Budoucnost venkova

Problémem venkova není pouze nedostatek financí. Na venkově chybí především dostatek schopných, vzdělaných a iniciativních lidí, kteří znají současnou situaci a 
možnosti, jak venkovu účinně pomáhat. K podchycení takových lidí je třeba vytvořit promyšlený a celoplošný vzdělávací systém, který bude řešit dlouhodobě 
vzdělávání venkovanů přímo na venkově. Předložený projekt se zabývá třemi oblastmi vzdělávání - vzděláváním občanů venkova, speciálním školením manažerů 
(neziskový sektor, MAS nepodpořené z PRV), a coachingem nejaktivnějších občanů v obcích.  V rámci projektu je řešena propagace, medializace a tvorba vzdělávacích 
pomůcek. Projekt se současně zabývá aktivizací a začleňováním MAS nevybraných do PRV formou úzké národní spolupráce.

12/015/4210a/120/000027
i, ii

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Středočeský kraj 797 400 Kč

3 270 600 KčHavlíčkův kraj, o.p.s. Kraj Vysočina 371 700 Kč

MAS Naděje pro Mostecko o.s. Ústecký kraj 236 700 Kč

VODŇANSKÁ RYBA Jihočeský kraj   236 700 Kč
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MAS Most Vysočiny, o.p.s. Kraj Vysočina    371 700 Kč

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. Jihočeský kraj 254 700 Kč

Uničovsko, o.p.s. Olomoucký kraj   254 700 Kč

MAS Vladař o.p.s. Karlovarský kraj    348 300 Kč

MAS Říčansko o.p.s. Středočeský kraj 398 700 Kč

Ochrana společného kulturního bohatství a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Projekt se zaměřuje především na rozvoj turist. ruchu v území obou MAS, zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu v regionu.Účelem projektu je 
vytvoření sítě nejdůležitějších a nejvýznamějších údajů o historických, kulturních a přírodních objektech na území partnerských MAS, které budou zasazené do 
pevných infotabulí, ale také do elektronického webportálu, jehož výhodou je možnost umístit zde neomezené množství textu, fotografíí a jiných užitečných informací a 
zabezpečit jejich aktuálnost.Při získávání zkušeností s rozvojem církevní turistiky a gastro turistiky jsou naplánované výměnné exkurze, jejichž cílem je pro MAS 
Vodňanská ryba, jako MAS nevybranou, získat dovednosti v rámci implementace metod Leader a pro MAS Vršatec získat znalosti potřebné při zavádění  regionání 
značky tradič. výrobků a služeb v cestovním ruchu

12/015/4210b/231/000028
i, vii

VODŇANSKÁ RYBA Jihočeský kraj 631 800 Kč 631 800 Kč

Vršatec Slovensko

Za sochami Regionem Renesance

V roce 2006 vytvořily mikroregiony Telčsko, Dačicko, Jemnicko a Třešťsko neformální sdružení Region Renesance, mezi jehož úkoly patří společně rozvíjet a 
obnovovat region vhodnými aktivitami. Jedním z dalších společných projektů bude vytvoření 25 soch, které budou umístěny v obcích. Sochy, vytvořené za podpory 
místních obyvatel, jednak podpoří zvýšení soudržnosti obyvatel, jednak vytvoří výletní cíle pro cyklisty a přispějí tak k rozvoji turistického ruchu v regionu.

12/015/4210a/563/000029
i, vii

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. Kraj Vysočina 1 237 500 Kč

2 253 960 KčMístní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Kraj Vysočina   501 480 Kč

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. Kraj Vysočina 514 980 Kč

Od Trnkové stezky k Jižnímu Valašsku

Předkládaný projekt je primárně zaměřen na kontinuální zkvalitňování již vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka | Jižní Valašsko.  Tento vzniká 
přibližně od roku 2010 ve spolupráci 3 MAS Zlínského kraje (Luhačovské Zálesí, Vizovicko a Slušovicko a Ploština), přičemž aktuální verze projektu počítá s rozšířením 
území o další MAS - Hornolidečsko.  Záměrem projektu a je tak jednak teritoriální rozšíření produktu, dále pak další zkvalitnění a obecně propagace daného produktu 
cestovního ruchu včetně vzdělávacích, informačních a školících akcí. S tím pak souvisí jeden z hlavních výstupů projektu, což je vznik informační galerie a školícího 
střediska Jižního Valašska.

12/015/4210a/672/000031 i, iii, vii

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský kraj 732 024 Kč

1 867 644 KčMístní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Zlínský kraj    305 730 Kč

Místní akční skupina Ploština Zlínský kraj     359 460 Kč

Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Zlínský kraj    470 430 Kč
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Podpora tradic, řemesel a venkovské architektury na Slovácku

Společný projekt je zaměřen na dvě základní oblasti. První oblast podporuje uchování a obnovu specifického rázu venkovské zástavby partnerů, druhá oblast projektu 
je zaměřena na podporu rozvoje tradiční řemeslné výroby vč. podpory místních a regionálních produktů a výrobků. V rámci první oblasti se provede zmapování a 
vytvoření databáze tradičních objektů v jednotlivých obcích, rozvojová studie s typickými prvky jednotlivých obcí s výstupem na webové rozhraní a odborný seminář. 
V rámci druhé oblasti se provede zmapování a vytvoření databáze a tištěné brožury místních řemeslníků a producentů, pořízení prezentačních vitrín - expozice, 
uspořádání jarmarku tradičních řemeslníků a vytvoření hudebního CD. KMAS i PMAS má bohaté zkušenosti s projekty spolupráce, viz. popis výchozího stavu.

12/015/4210a/672/000032
ii, vii

MAS Východní Slovácko Zlínský kraj 837 810 Kč     
1 721 160 Kč

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Zlínský kraj     883 350 Kč

Dědictví našich předků

MAS Hradecký venkov, Podchlumí, Společná Cidlina a MAS Zálabí vytvoří v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití 3 
kostelů, 1 muzea  a Hankova domu, kde vybudují 3 stálé a 1 putovní expozici. Společně ve spolupráci s regionálními partnery uspořádají 3 propagační  akce pro 
širokou veřejnost za účelem poznávání historie a tradic regionů a navázání další spolupráce mezi regionálními partnery. 
Partnerské MAS si pořídí do svého vlastnictví mobilní výstavní panely a vytvoří  společný propagační materiál, který  bude zaměřen na propagaci specifických 

regionálních památek a lidových a kulturních tradic partnerských MAS.

12/015/4210a/452/000035 i, v, vi

Hradecký venkov o.p.s. Královehradecký kraj 1 323 000 Kč

3 421 620 KčObčanské sdružení Zálabí, místní akční skupina Středočeský kraj    711 000 Kč

Podchlumí o.s. Královehradecký kraj     261 000 Kč

Společná CIDLINA, o.s. Královehradecký kraj 1 126 620 Kč

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni

Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit 
kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje. Projekt, do kterého se zapojilo 7 z 11 MAS působících v kraji, je připraven v úzké spolupráci s kreativním 
týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na jednu ze tří regionálních programových linií "západočeské baroko".

12/015/4210a/232/000039
i, ii

Český Západ - Místní partnerství, o.s. Plzeňský kraj 1 073 250 Kč

3 322 890 Kč

MAS Vladař o.p.s. Karlovarský kraj     345 780 Kč

MAS Světovina o.p.s. Plzeňský kraj 382 140 Kč

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Plzeňský kraj       418 320 Kč

MAS Radbuza, o.s. Plzeňský kraj 334 440 Kč

Náš region Karlovarský kraj 387 000 Kč

Občanské sdružení Aktivios Plzeňský kraj 381 960 Kč
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Aktivní pohyb - cesta ke spolupráci

Projekt je primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to 
konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji.  
Projekt je dále zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky.

12/015/4210b/672/000040
i, iii, vii

Místní akční skupina Rožnovsko Zlínský kraj 1 345 932 Kč

3 821 328 KčKrálovská stezka o.p.s. Kraj Vysočina    979 452 Kč

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský kraj     639 432 Kč

MAS Bojkovska Zlínský kraj      856 512 Kč

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Slovensko

Cestující kinematograf

Předmětem projektu spolupráce MAS Šipka a MAS Královská stezka je zvýšení možností kulturního vyžití a aktivního trávení volného času pro místní obyvatele i 
návštěvníky obou dotčených regionů. Společnými výstupy budou letní kinovečery propagující obě zapojené MAS a jejich území ve vzájemné provázanosti.  V rámci 
projektu rovněž vznikne společný propagační videodokument a propagační materiály. Díky spolupráci obou MAS dojde k oslovení širší veřejnosti a představení MAS 
nejen v rámci těch regionů, ve kterých jednotlivé MAS působí, ale napříč oběma oblastmi. Projekt je také založen na vzájemném sdílení promítacích materiálů, 
společné přípravě a výměně zkušeností.

12/015/4210a/563/000041
i, iii

Místní akční skupina ŠIPKA Kraj Vysočina 607 950 Kč     
978 066 Kč

Královská stezka o.p.s. Kraj Vysočina 370 116 Kč

Všichni výše uvedení příjemci pomoci souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Oddělení metodiky osy 4 PRV




