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Pomáhají neziskové organizace a školy na venkově 
mladým zemědělcům?  

 
Praktické příklady  

z  
Místní akční skupiny Pošumaví z.s. 

Duben 2016 

Místní akční skupina Pošumaví 

• Místní akční skupina Pošumaví z.s.(MAS Pošumaví) byla 
založena v roce 2004 jako zájmové sdružení právnických osob 
s cílem podporovat regionální rozvoj v Pošumaví.  

• V současné době působí na území 99 obcí a po schválení 
předložené Strategie CLLD hodlá prostřednictvím zvolených  
dotačních programů pomáhat financovat menší rozvojové 
projekty.  
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Místní akční skupina Pošumaví z.s. 
se rozkládá na území 1 494 km², 
ve kterém žije 84 462 obyvatel.  

 

Územní působnost je vymezena 
především členskými 
mikroregiony, v nichž jednotlivé 
obce prostřednictvím usnesení 
zastupitelstva souhlasily, aby na 
jejich území mohla být 
uplatňována Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje, 
vypracovaná MAS. 

Členy MAS Pošumaví jsou i tři 
města. 
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Působnost Místní akční 
skupiny  Pošumaví z.s. 

Členové - samospráva: 

• Město Klatovy 

• Město Sušice 

• Město Kasejovice 

• Mikroregion Běleč 

• Mikroregion Plánicko 

• Mikroregion Střední 
Pošumaví 

• Mikroregion Kdyňsko 

• Svazek obcí Měčínsko 

• Mikroregion Prácheňsko 
• Mikroregion Slavník 

• Mikroregion Pošumaví 
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Místní akční skupina  
Pošumaví z.s. 

Členové -neziskový sektor a školy: 
 

• Český zahrádkářský svaz, základní 
organizace Klatovy I – střed 

•Český zahrádkářský svaz, základní 
organizace Plánice 

•Klatovské folklorní sdružení 
Šumava o.s. 

•Klub přátel Klatovska o.s. 

• Klatovské katakomby o.s. 

•Komunitní škola Kdyňsko, o.s. 

•Komunitní škola Švihov, o.s.  

• Lamberská stezka o.s. 

•Modelklub č. 186, Bolešiny 

18.4.2016 5 

Místní akční skupina  
Pošumaví z.s. 

Členové neziskový sektor a školy: 

• O.T.I.S.K o.s. 

•PANORÁMA, občanské sdružení pro venkov 
na pomezí jižních a západních Čech 

•Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, 
Klatovy 

• Pošumavské sportovní sdružení okresu 
Klatovy 

•Přátelé muzea Dr.Šimona Adlera v Dobré 
Vodě u Hartmanic  

•Římskokatolická farnost Sušice 

• SPMP ČR pobočný spolek Klatovy 

• Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání 
jihozápad 

•Sportovní klub Bolešiny 
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Místní akční skupina  
Pošumaví z.s. 

Členové neziskový sektor a 
školy: 
 

•Střední škola zemědělská a 
potravinářská Klatovy 

•Střední odborná škola 
Střední odborné učiliště 
Sušice 

•Tělovýchovná jednota Haas 
Chanovice 

•Tělovýchovná jednota Sokol 
Mochtín 

• Úhlava o.p.s. 

•Vlastivědná společnost Regio 
v Klatovech 
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Místní akční skupina  
Pošumaví z.s. 

Členové- podnikatelské subjekty: 

• AgAkcent s.r.o. 

•Agromachine s.r.o. 

•Alfastav spol.s r.o. 

• Asavet a.s. 

•Atrium, s.r.o. 

• Auto Kalný s.r.o.. 

• EPIN s.r.o. 

•Ekofarma Bílek, s.r.o. 

•Farma Loužná s.r.o. 

•Eva Mašková 

•Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 

• Ing. Stanislav Šlehofer 
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Místní akční skupina  
Pošumaví z.s. 

Členové- podnikatelské subjekty: 

•Ing. Vladislav Hlinka 

•Jaroslava Kypetová 

•Kamil Pikhart 

•MASO WEST s.r.o. 

•Měcholupská zemědělská, a.s. 

•Milan Doležal 

•Pavel Princ 

•SECURITY INVESTMENT, s. r. o. 

•Veterinární centrum s.r.o. 

•Výrobně obchodní družstvo Velký 
Bor 

•Zdeněk Hynčík 

•Zemědělské obchodní družstvo 
Hlavňovice 

•Zempo AG s.r.o. 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Strategický plán LEADER 2007 - 2013 
Místní akční skupiny Pošumaví 
„Zlepšení kvality života v Pošumaví“ 

 

Hlavní náplní činnosti Místní akční skupiny 
Pošumaví z.s.p.o. v období 2007 – 2013 byla  
administrace projektů spolufinancovaných 
z Programu rozvoje venkova – Osy 4 
LEADER.   

Od počátku programovacího období v roce 
2007 do konce roku 2013 bylo vyhlášeno 
jedenáct výzev, do kterých bylo předloženo 
celkem 173 projektů. Schvalovacím 
procesem na úrovni MAS Pošumaví a RO 
SZIF České Budějovice prošly k 31.12.2013 
projekty podané v jedenácti výzvách.  

Úspěšnost výběru podaných projektů a 
projektů vybraných k financování se 
pohybuje kolem 60 %.  
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Finanční prostředky 2007- 2013 - na projekty bylo rozděleno v minulém 
programovacím období v rámci MAS Pošumaví z.s.p.o. 67 435 456,- Kč  
  
 

Číslo 

Fiche 

Plánovaná alokace 

Skutečnost 1.-11.výzva 

Kč % 

1. Fiche-Diverzifikace zemědělství 

 

9,37% 

2 516 200 3,7% 

2. Fiche-Podpora drobného podnikání na venkově 

 

9,37% 

4 864 861 7,2% 

3. Fiche-Venkovský cestovní ruch 

 

18,75% 

5 286 419 7,8% 

4. Fiche-Zlepšení kvality života na venkově 

 

37,5% 

37 341 711 55,4% 

5. Fiche-Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

18,75% 

14 267 015 21,2% 

6. Fiche-Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel 

 

6,26% 

3 159 250 4,7% 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Na   rozvoj zemědělství a  života na 
venkově je v plánovacím období 2014-
2020 zaměřen zejména  

2. Strategický cíl SCLLD:Zvyšovat 
konkurenceschopnost zemědělských 
podniků a lesnictví v méně příznivých 
podmínkách v území MAS Pošumaví, 
podpořit rozvoj místní ekonomiky 
diverzifikací zemědělské a 
nezemědělské činnosti, včetně 
podpory rozvoje turismu, služeb a 
ochrany kulturního dědictví 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Nedílnou součástí přípravy 
Strategie pro nové plánovací 
období bylo i komunitní 
projednávání  a mapování 
potřeb obyvatel(samospráv), 
podnikatelů í neziskových 
organizací. Strategie je 
podložena i téměř třemi 
stovkami projektových karet, 
plánované projekty mohou 
být případně dále 
modifikovány tak, aby 
vyhovovaly projektovým 
opatřením, i když ne vždy  
bude snadné taková 
přizpůsobení provést.  
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

•Činnosti k podpoře zemědělců a 
zemědělství 

 

•-Poradenství  PRV, osa IV LEADER 

•Poradenství  a zprostředkování 
kontaktů k prodeji ze dvora a 
diverzifikaci  činnosti na farmách 

•Poradenství v oblasti regionálních 
potravin,  administrace soutěže 
regionální potravina Plzeňského kraje 

• Rozvíjení kontaktů a poradenství v 
oblasti agroturistiky 

•Rozvoj destinace Prácheňsko-
Pošumaví 

•Přeshraniční spolupráce s Bavorskem 
a  prezentace příkladů dobré praxe 
(včetně zprostředkování neformálních 
individuálních exkurzí) 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

 

Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy je 
jedna z nejstarších svého druhu. Vznikla v roce 1872. Po 
celou svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat 
odborníky v oblasti zemědělství, potravinářství a 
gastronomie. 
 
Kurz zemědělců   
 
 SŠZP Klatovy byla akreditována v prosinci roku 2008 jako 
Stálá vzdělávací základna MZe. V rámci této akreditace je 
vyučován rekvalifikační kurz schválený MZe č.j. 
37061/2008-18010 ze dne 23.10.2008 "Kurz pro výkon 
obecných zemědělských činností". Plná forma studia –
 (300 vyučovacích hodin) je určena zejména pro 
účastníky, kteří doposud neabsolvovali žádné zemědělské 
vzdělávání. Závěr kurzu tvoří zkouška, obhajoba práce a 
předání certifikátu.   
Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již 
absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený 
IVV MZe č.j. 32 638/2004-13020. Uchazeči si musí doplnit 
kurz v délce dalších 150 hodin. Závěr kurzu tvoří zkouška 
a předání certifikátu.   
Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již 
absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený 
IVV MZe ČR, čj. 191/01-100 ze dne 6. 6. 2001. Uchazeči si 
musí doplnit kurz v délce dalších 150 hodin. Závěr kurzu 
tvoří zkouška, obhajoba práce, předání certifikátu 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Ostatní aktivity 

 

• Projekt Spolupráce Místní 
dědictví – bohatství, na 
které zapomínáme 

• Projekt Spolupráce 
Oživme společně památky 
a pověsti z míst tajemných 
i kouzelných 

• Projekt Spolupráce 
Prácheňsko všemi smysly 
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Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

Technické památky 

 

V poslední době nabývají 
technické památky na významu  
a stávají se významnou součástí 
cestovního ruchu.  

Vzhledem k tomu, že na území 
MAS Pošumaví z.s. se nachází 
rodiště známého českého 
vynálezce Františka Křižíka, je 
samozřejmé, že tento segment 
nelze opomenout.  
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Úhlava, o. p. s. 

Vzdělávací, poradenská a 
informační činnost pro oblast 
venkova a zemědělství 

• školení, semináře, workshopy 

• odborné exkurze (příklady 
dobré praxe) 

• vzdělávací a zážitkové 
programy pro děti i dospělé 
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Konzultační středisko PEF ČZU  
v Praze se sídlem v Klatovech 

• Už od roku 2002 nabízí Česká 
zemědělská univerzita v Praze ve 
spolupráci s Úhlava, o.p.s. 
bakalářské a navazující 
magisterské studium oboru 
„Veřejná správa a regionální 
rozvoj“ 

Cílem projektu bylo zlepšení 
hospodářské situace 
zemědělských farem v česko-
bavorském příhraničí  

Partnerem projektu byla 
Střední škola zemědělská a 
potravinářská a Amt für 
Landwirtschaft und Forsten 
Cham  

 

www.rac.uhlava.cz 

 

 

• Semináře 

• Exkurze 

• Publikace 

• E-learning 

Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem 
v česko-bavorském příhraničí (2008 – 2011) 
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 • Jak na faremní prodej ze dvora 

Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem 
v česko-bavorském příhraničí (2008 – 2011) 

• Katalog přímých prodejců  

Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem 
v česko-bavorském příhraničí (2008 – 2011) 

Exkurze – Německo, Rakousko 
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Vzdělávací kurz uspořádaný 
postupně ve Kdyni, v Běšinech 
a v Chanovicích 

 
Zúčastnilo se téměř 60 osob 

 

Spolufinancováno z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova 

 

Živá vesnice (2010) 

Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové 
podnikání (2010 - 2011) 

Vzdělávací kurz určený 
podnikatelům, zájemcům o 
podnikání, pracovníkům 
turistických informačních center 
a dalším zájemcům o 
problematiku cestovního ruchu 
na venkově 

 
Spolufinancováno z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova 
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Regionální průvodci a animátoři – nová šance pro 
cestovní ruch v Pošumaví (2011) 

Vzdělávací kurz proběhl v září – 
listopadu 2011 

Součástí školení také praktická 
průvodcovská a animátorská 
cvičení, pod odborným dohledem 
zkušeného průvodce  

Spolufinancováno z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova 

 

Jak na prodej ze dvora (2011 - 2012) 

 

 

Uspořádáno 25 školení v 
rámci celé ČR 

Realizováno ve spolupráci s 
Asociací soukromého 
zemědělství a Státní 
veterinární správou ČR 
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Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství 
v česko-bavorském příhraničí  (2011 – 2013) 

Hlavní cíle projektu: 

•  podpora venkovské zážitkové turistiky v příhraničních oblastech  

•  podpora odbytu regionálních zemědělských produktů 

•  výměna zkušeností s bavorskou stranou 

 

Výstupy projektu: 

• Semináře a exkurze 

• Trhy s regionálními produkty 

• Kurzy vaření 

• Dvojjazyčný katalog „Zážitková venkovská turistika“ 

• Webové stránky zaměřené na zážitkovou turistiku na venkově 

• Kniha „Z farmy až na talíř – Jak se vaří v česko-bavorském příhraničí“ 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

• Exkurze 

Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství 
v česko-bavorském příhraničí  (2011 – 2013) 
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Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství 
v česko-bavorském příhraničí  (2011 – 2013) 

• Společné trhy 

Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství 
v česko-bavorském příhraničí  (2011 – 2013) 

• Kurzy vaření 

• Společný česko-bavorský 
katalog 
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Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství 
v česko-bavorském příhraničí  (2011 – 2013) 

• Kniha „Z farmy až na talíř“ 

Exkurze pořádané v rámci Celostátní sítě pro venkov 
(2012) 

Prodej ze dvora – Příklady dobré 
praxe v Plzeňském kraji (2. 4. 2012) 
 

Ekologické zemědělství v ČR a v 
Bavorsku (7. 11. 2012) 
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Environmentální programy pro základní školy 
Plzeňského kraje (2013 - 2015) 

Tvorba environmentálních 
programů pro žáky základních 
škol Plzeňského kraje 
 

Tvorba programů „Potraviny“ 
a „Zemědělství“ 

 

Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek  
(2014 - 2015) 

Česko-bavorský projekt – 
partnerem Úřad pro 
výživu, zemědělství a 
lesnictví Cham 
 
Tvorba a pilotní ověření 
výukových programů na 
farmách pro děti a seniory 
 
Spolufinancováno z 
Evropského fondu pro 
regionální rozvoj 
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Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek  
(2014 - 2015) 

Připraveno 5 výukových a zážitkových 
programů: 

• Jak se žije na farmě  

• Obílí (od klásku ke kvásku) 

• Farma včera a dnes  

• Jak šlo vejce na vandr 

• Moderní rodinná farma 

Místní akční skupina 
Pošumaví z.s. 

 

Vše potřebné je 
internetových adresách: 

www.posumavi.jz.cz 

www.rozcestnikposumavi.cz 

 

 

Děkuji za pozornost 

Ing. Radana Šašková 

 

saskova@masposumavi.cz 

telefon:  +420 602626386 
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