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Slovo ředitele KAZV

Vážení přátelé venkova,
dostáváte do rukou publikaci, ve které Vám chce-
me představit projekty realizované prostřednic-
tvím místních akčních skupin na území Jihočes-
kého kraje. Tyto projekty byly spolufinancovány 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Prostředky na ně čerpaly pro své ža-
datele místní akční skupiny v rámci své alokace 
na Strategický plán LEADER 2007–2013 ze IV. osy 
Programu rozvoje venkova v období 2009 –2012. 
V ose IV LEADER jsou podporovány finančně 
méně náročné projekty (max. do 2 000 000 Kč), 
ale pokud jsou tyto peníze dobře využity, po-
máhají nejen měnit tvář venkova k lepšímu, ale 
i zkvalitňovat a obohacovat život obyvatel na 
venkově. 
Projekty, uvedené v této publikaci, jsou ukázkou 
činnosti jihočeských místních akčních skupin. 
Mohou však být pro Vás také inspirací k přípravě 
dalších projektů zaměřených na rozvoj českého 
venkova.

 Ing. Vladislav Hadáček
 ředitel KAZV Jihočeský kraj

Slovo ředitele KAZV
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MAS, Osa IV LEADER

Co je místní akční skupina (dále MAS)?
MAS je nezisková organizace založená na princi-
pu spolupráce veřejného, neziskového a podni-
katelského sektoru ve vymezeném venkovském 
prostoru. Jedná se o tzv. „místní partnerství“, 
které má pro rozvoj venkova nezastupitelný vý-
znam. Význam MAS spočívá v tom, že dokáže 
kombinovat lidské i finanční zdroje jednotlivých 
sektorů, sdružuje je ke spolupráci a je komuni-
kačním kanálem mezi nimi. Na základě této spo-
lupráce připravují MAS své rozvojové programy, 
tzv. Integrované strategie území (ISÚ), které od-
rážejí rozvojové plány všech uvedených sektorů. 
Z ISÚ pak vycházejí MAS při přípravě svých Stra-
tegických plánů LEADER (SPL). Určují tak směr 
a obsah strategie místního rozvoje venkova. Roz-
hodně nejsou alternativou k místní samosprávě, 
pouze jí poskytují pomoc prostřednictvím akti-
vizace obyvatel a doplňují svojí činností snahu 
o obnovu a rozvoj obcí a zkvalitňování života 
venkovských obyvatel. Na základě kvalitních 
strategických plánů LEADER získávají MAS pří-
stup k podpoře svých záměrů z osy IV Programu 
rozvoje venkova (dále PRV). Jedná se o program, 
který je nástrojem pro čerpání dotací z Evropské-
ho zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV 
má čtyři osy, pro MAS je určena osa IV. Tato osa 
se nazývá LEADER a je osou metodickou, k vlast-
ní realizaci projektů pak využívá cílů os I, II a III za 
podmínek daných pro osu LEADER.
Co je metoda LEADER?
Původ názvu: Zkratka francouzského názvu „Liai-
son entre les actions de développment d’écono-
mie rurale“, což znamená Propojení rozvojových 
aktivit a venkovské ekonomiky (nikoli z angl. slo-
va leader = vůdce (vedoucí osoba).
Tato iniciativa EU vznikla v roce 1991 s cílem 
přispět k rozvoji venkovských oblastí zapoje-
ním místních subjektů. V rámci politiky rozvoje 
venkova EU je LEADER inovačním principem, 
který poskytuje venkovským společenstvím 
v EU nástroje, které jim umožňují sehrát aktivní 
roli při utváření jejich budoucnosti. Významně 
zvyšuje aktivitu venkovského obyvatelstva na 
daném území. Od roku 2000 jsou principy LEA-
DER postupně uplatňovány i u nás. Díky metodě 
LEADER se přesouvá rozhodování o finančních 
prostředcích z centra do regionů. Tam lidé svůj 
venkov znají, dokáží pro něj připravit vlastní pro-
gramy a vybrat nejlepší projekty.

Osa IV LEADER
Jejím hlavním cílem je zlepšení kvality života na 
venkově, zhodnocení přírodního a kulturního 
dědictví a podpora podnikání k posílení ekono-
miky venkova. To vše s dodržováním principů 
metodou LEADER. 
Osa IV LEADER má tři opatření:
IV.1.1 – podpora vlastní funkce MAS a adminis-
trativních procesů potřebných k realizaci SPL
IV.1.2 – podpora realizace Strategických plánů 
LEADER (to znamená podpora realizace projektů 
konečných žadatelů, kteří naplňují v daném úze-
mí cíle SPL)
IV.2.1 – podpora realizace projektů spolupráce 

Projekty typu LEADER (IV.1.2)
Pro období 2007–2013 je na osu IV LEADER, to 
znamená na všechna tři uvedená opatření, alo-
kováno pouze 5 % z celkového objemu finanč-
ních prostředků PRV. I přesto se MAS o zkvalit-
ňování života na venkově významně zasloužily.
MAS v rámci realizace svého SPL (op. IV.1.2) 
vyhlašují Výzvy na podávání projektů, hodnotí 
je a přijímají rozhodnutí o jejich podpoře. Plat-
by jsou pak uskutečňovány platební agenturou 
(SZIF), která potvrzuje výběr projektů uskuteč-
něný MAS a zajišťuje kontrolu zrealizovaných 
projektů, na jejímž základě pak platby úspěšným 
žadatelům provádí.
Mezi žadateli o podporu projektů jsou subjekty 
jak z veřejného, tak z neziskového a podnikatel-
ského (zemědělského i nezemědělského) sekto-
ru. Proto jsou následující projekty členěny podle 
typu žadatele (ze kterého sektoru pochází) a ne 
podle typu opatření. Toto rozdělení usnadňuje 
pochopení, že MAS podporují všechny sektory 
působící na jejich území. Různorodost projektů 
ukazuje na provázanost činnosti jednotlivých 
sektorů na venkově. 
Specifické pro osu IV LEADER je, že žadatelé z ja-
kéhokoli sektoru mohou pocházet z obcí a měst 
s velikostí až do 25 000 obyvatel. Přístup k dota-
cím z PRV tak dostávají žadatelé z obcí větších 
než 500 obyvatel. Tak jako je PRV jediným zdro-
jem pro rozvoj obcí do 500 obyvatel, tak se osa 
IV LEADER stala jediným zdrojem pro rozvoj obcí 
o velikosti 500–2000 obyvatel.
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Veřejný sektor

Veřejný sektor
V této kapitole najdete příklady projektů, kde ža-
datelem byla veřejná správa. Nemusí to být vždy 
obec nebo město, ale i organizace jimi zřizované, 
zároveň i svazky obcí (DSO), které žádají o pod-
poru projektů řešících společné problémy více 
členských obcích prostřednictvím integrovaných 
projektů.
Podpořené projekty v Jihočeském kraji se týka-
jí jak rozvoje infrastruktury, zlepšení vybavení 
a služeb na venkově, tak i záchrany a udržování 
kulturního dědictví a vytváření příležitostí ke 
vzdělávání venkovských obyvatel. Jedná se čas-
to o úpravu veřejných prostranství, která pak 
slouží jako místa konání slavností, jarmarků, far-
mářských trhů i k vytváření míst potřebných pro 
setkávání obyvatel. Podobné projekty významně 
oživují venkov.
Jiné projekty se týkají zkvalitňování školních 
a předškolních zařízení, budování zařízení a ko-
munikačních příležitostí pro seniory, vytváření 
příležitostí pro trávení volného času obyvatel 
a jejich sportovního i kulturního vyžití včetně 
dalšího vzdělávání. Existence těchto služeb po-
máhá ke stabilizaci venkovského obyvatelstva.
Místní akční skupiny jsou se starosty ve svém 
území v kontaktu a snaží se jim usnadňovat jejich 
nelehké postavení, které jim dává zodpovědnost 
za udržení kvalitního života na venkově často za 
velmi těžkých podmínek způsobených soustav-
nými optimalizacemi služeb různého druhu a je-
jich koncentrací do měst. Tyto vlivy jsou příčinou 
odlivu aktivního obyvatelstva do měst a stárnutí 
venkova, které pak ohrožuje přímo jeho ekono-
mický rozvoj. Pro Jihočeský venkov je typické, že 
obce jsou malé co do počtu obyvatel, ale spravu-
jí poměrně velké katastrální území.
Na zkvalitňování života v takovémto venkovském 
prostoru mají MAS bohužel nedostatek finanč-
ních prostředků, který se projevuje velkým pře-
visem žádostí ze strany veřejné správy.
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Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice, + 420 383 390 137
info@chanceinnature.cz, http://www.chanceinnature.cz

Realizací tohoto projektu došlo k vybudování mezigeneračního hřiště v Prachaticích. Herní prvky jsou 
vyrobeny v antivandal provedení splňující přísné bezpečnostní a hygienické normy EU.
Projekt byl inovativní v oblasti ojedinělé výstavby herního hřiště určeného napříč všemi generacemi od 
dětí až po seniory ve vysokém věku. Vznikly nové atraktivní možnosti trávení volného času zejména pro 
seniory. Došlo k regeneraci části zdejšího parku formou nové výsadby keřů a stromů, založení parkového 
záhonu, ošetření stávající zeleně, doplnění parkového mobiliáře.

Název projektu Ú

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
 Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Prachatice
478 263 Kč 
335 004 Kč 
III.2.1.2

Regenerace parku Mládí 
– mezigenerační hřiště

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
Město Prachatice

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, +420 773 644 373
manager@mashl.cz, http://www.mashl.cz

V rámci projektu byla provedena výstavba nových parkovacích míst pro 9 osobních aut u mateřské školy 
na Těšíně v Hrdějovicích. Cílem projektu bylo zajištění bezpečného parkovaní aut rodičů, kteří vozí své 
děti do mateřské školy.

Název projektu Ú

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Obec Hrdějovice
299 916 Kč 
224 937 Kč 
III.2.1.1

Zpevněné parkovací plochy pro 
osobní automobily u víceúčelového 
objektu Těšín-Hrdějovice

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Obec Hrdějovice
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Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, +420 773 644 373
manager@mashl.cz, http://www.mashl.cz

V rámci projektu, jehož cílem bylo zachování významné místní církevní památky a historické dominanty 
obce Úsilné, byla rekonstruována kaple sv. Václava. Z důvodu zamezení dalšího chátrání objektu bylo 
zapotřebí provést celkové odizolování kaple, výměnu staré střešní krytiny, sanaci poškozeného zdiva, 
rekonstrukci dveřních a okenních konstrukcí a další související drobné opravy.

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
 Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Obec Úsilné
917 237 Kč 
693 708 Kč 
III.2.2

Kaple sv. Václava v obci Úsilné

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Obec Úsilné

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, + 420 380 420 801, + 420 775 317 757 
maskrajinasrdce@centrum.cz, maskrajinasrdce@seznam.cz, http://www.maskrajinasrdce.cz

Projekt řešil opravu podlahových krytin v kulturním domě postaveném v padesátých letech. Parketová 
podlaha byla zdevastována při povodních způsobených přívalovými dešti. Obec také pořídila nové stoly 
a židle, které od padesátých let nebyly měněny, a v části kulturního domu zřídila výstavní galerii, kde 
probíhají kromě výstav také cestovatelské besedy, vánoční besídky, vzpomínky na významné události ve 
vsi z minulých let prostřednictvím foto promítání apod. 

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Vilice
1 096 135 Kč
822 101 Kč 
III.2.1.2

Výměna podlahových krytin 
a otevření stálé galerie v KD Vilice

Občanské sdružení MAS Krajina srdce
obec Vilice 
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MAS Lužnice, o. s.
Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 Sudoměřice u Bechyně, +420 774 424 078
mas.luznice@sudomerice.cz, http://www.masluznice.bechynsko.cz

Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Předmětem tohoto projektu byla přestavba obecního domu v Maršově, který dříve sloužil jako mateřská 
škola, na prostor určený pro kulturní a spolkovou činnost. Nově zrekonstruovaný a moderně vybavený 
objekt slouží jako klubovna a prostor pro občasné setkávání a utužování sousedských vztahů. Dále je 
budova využívána zastupitelstvem městyse Malšice k občasnému konání obecních schůzí a praktickou 
lékařkou, která jedenkrát týdně dojíždí za seniory obce Maršov. Nově zrekonstruovaná budova slouží 
také k pravidelnému setkávání seniorů, dětí, členů sboru dobrovolných hasičů a myslivců a je také vyu-
žívána sportovci k pořádání turnajů ve stolním tenise. 

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Maršov
2 706 755 Kč
1 800 000 Kč 
III.2.1.2

Maršov – udržovací práce a stavební 
úpravy obecního domu č. p. 26

MAS Lužnice, o. s.
Městys Malšice
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Pomalší, o. p. s.
sídlo: Družstevní 596, 382 32 Velešín, kancelář: Netřebice 131, 382 32 Velešín
+420 380 743 381, +420 608 353 400, info@maspomalsi.cz, tarabova@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Místní akční skupina Pomalší o. p. s.
Obec Plav

Centrum seniorů Plav 
– závěrečná etapa

Obec Plav
1 596 872 Kč
1 192 500 Kč 
III.2.1.2

Centrum seniorů bylo budováno rekonstrukcí budovy bývalé školy. Tento objekt byl léta zanedbáván 
a chátral až do doby, kdy se podařilo obci Plav dotčený objekt získat zpět do vlastnictví. Rekonstrukce 
objektu započala již v roce 2000–2001 a byla prováděna v několika etapách. V roce 2009 bylo podpo-
řeno z 1. výzvy MAS Pomalší provedení dokončovacích stavebních prací v přízemí objektu, vybudování 
bezbariérového přístupu do objektu a pořízení kuchyní v obytných jednotkách. 
Cílem této závěrečné etapy projektu bylo vytvoření odpočinkové a relaxační zóny nejen pro osoby vy-
užívající služeb Centra, ale i pro obyvatele obce a širokou veřejnost – terénní úpravy, vysazení zeleně 
a úprava vodního biotopu, dětské hřiště, prvky pro rozvoj pohybové motoriky seniorů, altán jako zázemí 
pro odpočinek, lavičky a odpadkové koše.
Hlavní užitek z projektu budou mít především starší občané obce, kteří žijí osamoceně a bez asistence 
druhých si již sami nemohou obstarat nutné práce v domácnosti. 
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Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice, +420 774 139 464
kancelar@masrozkvet.cz, http://www.masrozkvet.cz

V Mateřské škole došlo k opravě plotu, výměně oken, vybavení novým nábytkem a zařízením do herny 
a kuchyně. Mezi jídelnou a hernou byly instalovány posuvné dveře, aby bylo možno o poledním klidu 
pracovat s předškolními dětmi, aniž by byli ostatní rušeni.

Název MAS

Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Obec Malovice
1 054 118 Kč
745 241 Kč 
III.2.1.2

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech  
– místní akční skupina
Obec Malovice

Mateřská škola Malovice 
– výdaje na stavební obnovu a opravu 
plotu

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Sdružení Růže 
Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, +420 724 643 050
guthova@cb.gin.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Místní akční skupina Sdružení Růže
Městys Ledenice

Vybavení a zkulturnění veřejného 
prostranství v osadě Zborov

Ledenice
82 467 Kč
53 072 Kč 
III.2.1.2

V samém centru osady Zborov, spadající katastrem pod Městys Ledenice, se nachází centrální hřiště, 
kterému chybělo jakékoliv vybavení pro možnost vyžití maminek s těmi nejmenšími dětmi i zázemí pro 
pořádání kulturních i sportovních akcí. Těch se zde pořádá během roku ne zrovna málo, díky činnosti 
zájmových spolků. Mimo jiné oslavy Dne dětí, loučení s létem, turnaje ve volejbale, nohejbale, oslavy 
Svatoprokopské pouti.
Na přelomu let 2010 a 2011 se v osadě narodilo 10 miminek, což značnou měrou přispělo k realizaci 
tolik potřebné rekonstrukce.
V rámci projektu zde byly umístěny nové herní prvky, dřevěné lavičky, vysazeny stromy a vystavěna nová 
dřevěná pergola. 
Realizace byla dokončena v květnu 2011 a ihned po otevření hřiště bylo zcela evidentní, že se povedla. 
Hřiště začali využívat nejen spoluobčané, kteří dříve do centra obce téměř nepřišli, ale i četní turisté 
a cyklisté, kteří naší osadou jen projíždějí. 
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Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, +420 383 387 331, +420 606 349 724
lag.strakonicko@seznam.cz, http://www.strakonicko.net

Předmětem projektu bylo vybudovat tržnici nápadů a zajímavostí, která bude využívat jak vnitřní pro-
story bývalého pivovarského sklepa, tak i dostatečný venkovní prostor se stánky. Původní stav sklepů 
byl v dezolátním stavu. Po rekonstrukci se z prostorů stalo místo, na které jsou ve Volyni všichni patřičně 
hrdí a které se stalo jedním z center kulturního dění ve městě.

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Volyně
2 270 478 Kč
1 702 248 Kč 
III.2.1.2

Pošumavská tržnice 
(tradice, kvalita, zručnost, nápady)

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Město Volyně

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s. 
Na Tržišti 727, 388 01, Blatná, +420 602 400 140
mas@blatensko.cz, www.blatensko.cz/mas

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s.
Obec Velká Turná

Výsadba zeleně v zastavěném 
území obce Velká Turná, s nákupem 
techniky na údržbu zeleně

Obec Velká Turná
182 000 Kč
141 538 Kč 
III.2.1.1

Projekt vyřešil novou výsadbu zeleně v obci Velká Turná, původní zeleň byla již letitá a postupně usycha-
la a odumírala. Projektem vzniklo nové zázemí plné zeleně, které mohou využívat nejen občané obce, 
ale také turisté a návštěvníci obce.
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Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň, + 420 384 385 688
mas@mas-trebonsko.cz, http://www.mas-trebonsko.cz

Vzhledem k neutěšenému stavu přístupové cesty i samotného prostranství před nákupním centrem v obci 
Rapšach byla realizace tohoto projektu jedním z primárních cílů místní samosprávy. Projekt řešil kromě 
celkové funkčnosti chodníků a samotného vzhledu prostranství také problém s přístupností nákupního 
centra osobám tělesně handicapovaným. V neposlední řadě bylo zapotřebí zcela zrekonstruovat přiléhající 
prostor určený pro umístění kontejnerů na komunální odpad. Tento byl v tak dezolátním stavu, že odpadky 
z kontejnerů vzhledem k jejich náklonům a nestabilitě nezřídka končily na ulici a byly rozfoukávány větrem 
do širokého okolí.
Realizací projektu tedy došlo k znovuobnovení zpevněných ploch, jejich vyrovnání a osazení novými obrub-
níky a novou dlažbou, dále byl prostor upraven tak, aby centrum bylo přístupné osobám se sníženou pohy-
bovou schopností. Došlo ke zpevnění a vydláždění prostoru určeného pro kontejnery a v neposlední řadě 
byl odpovídajícím způsobem vyřešen stav zeleně mimo jiné vysázením nových okrasných stromů. Veřejné 
prostranství bylo dále doplněno instalací nových laviček sloužících pro odpočinek v příjemném prostředí.

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Obec Rapšach
869 708 Kč
556 144 Kč 
III.2.1.1

Revitalizace zeleně a obnova 
zpevněných ploch před nákupním 
střediskem v Rapšachu

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Obec Rapšach

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň, + 420 384 385 688
mas@mas-trebonsko.cz, http://www.mas-trebonsko.cz

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Obec Plavsko

Víceúčelové hřiště ZŠ Plavsko

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Plavsko
1 012 090 Kč
765 446 Kč 
III.2.1.2

Původní drnovitý písčitý povrch stávajícího dětského hřiště ZŠ Plavsko byl zcela nevyhovující pro jakýkoli 
sport a výmoly spíš znamenaly nebezpečí pro zdraví dětí. Rekonstrukce tak byla zcela nezbytná pro další 
užívání hřiště a zároveň znamenala velký přínos pro obecní školu, která bojuje o každého žáčka. Sporto-
viště bylo navrženo tak, aby bylo nenáročné na údržbu a splňovalo požadavky na ochranu pohybového 
aparátu uživatelů. Bylo rozhodnuto o pořízení umělého trávníku s křemičitým vsypem. Okolo hřiště 
došlo k výměně stávajícího poničeného oplocení za nové, z jedné strany doplněné také živým plotem. 
Na podélných stranách byly instalovány lavičky. 
Výsledkem projektu je nové plně funkční hřiště, které tamní základní škola již nutně potřebovala. Vel-
kým kladem také je, že hřiště mohou celodenně užívat i ostatní občané obce Plavsko a zejména mládež 
tak skutečně činí.
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MAS VLTAVA, o. s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko, kancelář: Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, 
375 01 Týn nad Vltavou, +420 380 421 377, mas.vltava@seznam.cz, http://www.vltavotynsko.cz

Cílem projektu byla úprava veřejného prostranství v centru města Týn nad Vltavou za účelem konání 
komorních kulturních akcí a podpory místního trhu formou regionálního řemeslného jarmarku. Prostor 
tvoří zadní trakt budovy radnice, v těsné blízkosti náměstí. Realizací projektu vznikl multifunkční are-
ál, který umožní městu pořádat kulturně společenské akce během celého roku – např. regionální trhy 
s místními certifikovanými produkty, koncerty apod. V areálu byly provedeny následující aktivity: zřízení 
zpevněných ploch (dlažba, obrubník), pořízení dřevěného podia, sadové úpravy s výsadbou zeleně, poří-
zení dřevěných lavic a dřevěných a plátěných trhových stánků. Cílovou skupinou realizovaného projektu 
jsou zejména obyvatelé města a blízkého okolí, konkrétně především rodiny s dětmi, dále aktéři kultur-
ních a společenský akcí, příspěvkové a neziskové organizace, farmáři atd.

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace
číslo opatření z PRV 

Týn nad Vltavou
2 321 468 Kč
745 353 Kč 
III.2.1.1

Jarmark – úprava veřejného 
prostranství pro konání kult. akcí 
a regionálních řemeslných trhů

MAS Vltava, o. s.
Město Týn nad Vltavou

Podpora obnovy a rozvoje vesnic
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Podpora obnovy a rozvoje vesnic

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, + 420 773 660 983, leader@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz, http://www.blanet.cz, http://www.jihoceskekaplicky.cz

Cílem projektu bylo prohloubení znalostí a dovedností účastníků v oblasti kulturně-historického průzku-
mu a samotné ochrany historického kulturního dědictví. Samotný kurz byl zaměřen zejména na terénní 
archeologické výzkumy, které byly prováděny nejmodernějšími bioarcheologickými metodami. V rámci 
LAŠ se konaly také semináře.

Název MAS
Žadatel

Název projektu Ú

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Město Netolice

Letní archeologická škola Netolice 
2010: Sondy do života a kultury 
nejstarších obyvatel Netolic

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Archeopark Netolice
216 000 Kč
180 000 Kč 
III.3.1
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Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s. 
Na Tržišti 727, 388 01, Blatná, +420 602 400 140
mas@blatensko.cz, www.blatensko.cz/mas

Projekt vytvořil nabídky ke vzdělávání z různých oblastí. Jednalo se o nabídku vzdělávacích akcí zamě-
řených na volené představitele malých obcí, zaměstnance malých obcí – tedy oblast veřejné správy, 
aktuální aplikace právních předpisů, jednání s veřejností atd. Současně druhý okruh nabídky vzděláva-
cích akcí byl zaměřen na širokou veřejnost (např. učitele, studenty, potencionální začínající řemeslníky 
a producenty v tradičních oblastech) tak, aby se zájemci dozvěděli informace o tradičním způsobu života 
na venkově (včetně praktické formy výuky), o možnostech zapojení se do života komunity na vesnici 
popř. účastníci vzdělávacích akcí mohou získané informace využít při podnikání.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Blatná – prostory vhodné k pořádání školících akcí
153 553 Kč
134 989 Kč 
III.3.1

Vzdělávání na Blatensku

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s.
Svazek obcí Blatenska

Podpora vzdělávání na venkově
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Podpora vzdělávání na venkově

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, + 420 380 420 801, + 420 775 317 757 
maskrajinasrdce@centrum.cz, maskrajinasrdce@seznam.cz, http://www.maskrajinasrdce.cz

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
obec Ratibořské Hory

Vytvoření vhodných podmínek 
pro vzdělávání dětí a dospělých 
v ZŠ v Ratibořských Horách

Ratibořské Hory
400 013 Kč
293 321 Kč 
hlavní opatření – III.2.1.2, vedlejší opatření – III.3.1; I.3.1

Obec díky úbytku dětí ve své základní škole našla způsob dalšího využití školy – vzdělávání dospělých. 
Díky projektu došlo ke drobným stavebním úpravám, pořízení nového nábytku a interaktivní tabule, 
čímž byly vytvořeny podmínky pro následné kurzy pro dospělé. V rámci projektu byly uspořádány čtyři 
kurzy, které seznamovaly účastníky tím, jak začít podnikat v nejen tradičních lidových řemeslech jako 
drátkování, malování kraslic, aranžování z místních surovin a výroba dekorací z hlíny. Kurzy měly obrov-
ský ohlas, a proto MAS Krajina srdce navázala mezinárodním projektem spolupráce, díky kterému bylo 
na území místní akční skupiny zrealizováno 47 kurzů řemesel a ručních dovedností. 
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Podnikatelský sektor

Podnikatelský sektor
Je to sektor, který přímo ovlivňuje stav ekono-
miky venkova. Podnikatele na venkově můžeme 
rozdělit na zemědělské a nezemědělské.

Zemědělský sektor
V současné době na venkově nehospodaří pouze 
velké zemědělské podniky, ale své místo tu opět 
mají , jak se dnes říká „rodinné farmy“. Zabývají 
se převážně zemědělskou činností, kterou ozna-
čujeme jako produkční. Na jihočeský venkov se 
vrátil pastevní chov dobytka, chov drobných hos-
podářských zvířat i pěstování tradičních komodit 
– např. máku, zeleniny, ovoce apod. Osvědčil se 
prodej místní produkce na farmářských trzích 
a pomalu se rozjíždí i faremní prodej. Obyvatelé 
tak získávají možnost nakupovat čerstvé a kvalit-
ní potraviny se známým - místním původem.
Místní akční skupiny od roku 2009 podporova-
ly konkurenceschopnost zemědělců ve svých 
zájmových územích prostřednictvím celé řady 
různě zaměřených projektů. Příklady najdete na 
následujících stránkách.

Nezemědělský sektor
Nezemědělské podnikání na venkově ztratilo 
svoji tradici po 50. letech minulého století. Pryč 
je doba, kdy se řemeslo dědilo tzv. „z otce na 
syna“ a na venkově fungovaly všechny potřebné 
služby. Dnes ve venkovském prostoru pracovní 
místa téměř nejsou a je velmi těžké na venkov 
podnikatelskou činnost vrátit. Větší podniky tu 
najdeme pouze výjimečně. Obvykle se jedná 
o malé podniky, nebo ještě častěji o tzv. mikro-
podniky, které poskytují místně využitelné služ-
by nebo vyrábí produkty, o které je v prodejní 
síti zájem. 
Významnou příležitostí pro venkov jsou služby 
v cestovním ruchu. I s takovými typy podpoře-
ných projektů se můžete seznámit prostřednic-
tvím tohoto dokumentu.
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Podpora zemědělské produkce

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, + 420 773 660 983, leader@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz, http://www.blanet.cz, http://www.jihoceskekaplicky.cz

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Byl podpořen projekt umožňující využití jinak odpadního materiálu, který vzniká v rámci zemědělské 
prvovýroby. Výsledky projektu nevyužívá jen samotný žadatel, ale i zemědělci z okolí, kteří dodávají 
žadateli rostlinné zbytky.
Slova samotného žadatele:
„Při mé zemědělské výrobě vzniká přebytek obilní a řepkové slámy. Nákupem linky na výrobu pelet je 
umožněno její další zpracování. Prodejem peletek dochází k postupnému rozšíření nabídky produktů 
z mého podnikání a tím i vlastnímu zlepšení ekonomiky zemědělského subjektu,“ uvedl Ing. Václav Slá-
dek. 

Obec Záboří, místní část Dobčice
350 639 Kč
163 631 Kč 
III.1.1

Peletizační linka v Dobčicích

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Václav SLÁDEK
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Místní akční skupina Pomalší, o. p. s.
sídlo: Družstevní 596, 382 32 Velešín, kancelář: Netřebice 131, 382 32 Velešín
+420 380 743 381, +420 608 353 400, info@maspomalsi.cz, tarabova@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz

V rámci rostlinné výroby je pro ZD Netřebice významné pěstování olejnin, především produkce máku se-
tého. V areálu ZD Netřebice je umístěna nová síťová čistička máku zn. PETKUS, která zajišťuje předčištění 
sklizeného máku. Pro zvýšení efektivnosti zpracování produkce máku bylo potřeba provést modernizaci 
čistící linky vzhledem ke stále větším požadavkům na kvalitu konečného produktu a pro dosažení hod-
not stanovených v rámci platných norem GOST a jiných. 
Výsledkem projektu je pořízení moderního pneumatického třídícího stolu vč. nezbytného příslušenství. 
Jedná se o vybavení, které není mobilní a slouží pouze pro třídění v daném objektu. Realizací projektu 
došlo k zefektivnění procesu čištění sklizeného máku a bylo tak zajištěno dodržení výstupní čistoty dle 
předepsaných norem. Dle výrobců zajišťují tyto moderní pneumatické stoly čistoty 99,7 % až 99,9 %.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Netřebice
1 495 608 Kč
546 250 Kč 
I.1.1.1

Modernizace čističky máku 
ZD Netřebice

Místní akční skupina Pomalší, o. p. s.
Zemědělské družstvo Netřebice

Podpora zemědělské produkce



25

Podpora zemědělské produkce

Místní akční skupina Sdružení Růže 
Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, +420 724 643 050
guthova@cb.gin.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz

Mladý zemědělec – Martin Farka hospodaří v ekologickém režimu na svých i pronajatých pozemcích. 
V současné době obhospodařuje přibližně 193 ha zemědělské půdy. Pan Farka chová přibližně 55 kusů 
čistokrevného plemene Limousine v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. Předmětem projektu 
bylo vybudování fixačního zařízení a předvadiště pro přípravu plemenných býků na farmě v Březí, včetně 
nákupu paznehtářské a fixační klece, které jsou nezbytné pro manipulaci a ošetřování zvířat. Díky po-
řízenému vybavení M. Farka pořádá aukce plemenných býků, které lákají četné tuzemské i zahraniční 
kupce.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Místní akční skupina Sdružení Růže
Martin Farka

Fixační zařízení a předvadiště pro 
přípravu plemenných býků Březí 
u Trhových Svinů

Trhové Sviny
770 570 Kč
330 244 Kč 
I.1.1.1, I.1.3.1
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Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, +420 383 387 331, +420 606 349 724
lag.strakonicko@seznam.cz, http://www.strakonicko.net

Předmětem projektu bylo pořízení kovové pozinkované ohrady s fixační klecí a napájecím bezzámrazo-
vým systémem, vhodným do oblasti Pošumaví. Žadatel chová skot plemene Hereford, který se hodí i do 
drsných klimatických podmínek ve vyšších nadmořských polohách. Realizace projektu usnadnila pastev-
ní chov skotu a manipulaci se zvířaty. Zásadní je omezení stresové situace zvířat při převozu, ošetření 
a značkování. Pro rodinnou farmu se jednalo o podstatnou inovaci chovu dobytka a usnadnění práce. 

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Obec Hoslovice – místní části Hodějov a Škrobočov
555 912 Kč
277 956 Kč 
I.1.1.1

Manipulační sestava a bezzámrazové 
napáječky pro chov skotu

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Josef Sluka

Podpora zemědělské produkce
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Podpora zemědělské produkce

MAS VLTAVA, o. s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko, kancelář: Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, 
375 01 Týn nad Vltavou, +420 380 421 377, mas.vltava@seznam.cz, http://www.vltavotynsko.cz

Mladý zemědělec převzal zemědělskou živnost od svého otce a jedním z jeho prvních rozhodnutí bylo 
postavit novou výkrmnu skotu, kde budou odchovávána telata do věku 24 měsíců. Výkrmna skotu je 
řešena jako nezateplená volná stlaná stáj se sedlovou střechou se středovým krmným stolem a postran-
ními lehárnami s hlubokou podestýlkou. Projekt byl podpořen MAS (místní akční skupinou) Vltava v 1. 
výzvě Strategického plánu Leader. Realizace projektu trvala 11 měsíců.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Bohunice (obec Všemyslice)
1 968 777 Kč
825 116 Kč 
I.1.1.1

Novostavba výkrmny skotu

MAS VLTAVA, o. s.
Karel Dvořák
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Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice, + 420 383 390 137
info@chanceinnature.cz, http://www.chanceinnature.cz

Předmětem projektu bylo pořízení technologického souboru, který se skládá ze dvou částí: odsávací 
stěna a vysokotlaké pneumatické zařízení. Inovační prvky tohoto zařízení spočívají v tom, že zařízení 
zabezpečuje hygienické podmínky a pohodu pracovního prostředí při aplikaci nátěrových hmot. Stěny 
se vyznačují malým zastavěným prostorem a tichým chodem. Vysoká filtrační účinnost (více jak 98 %) je 
zabezpečena suchým třístupňovým filtračním systémem s jednoduchou výměnou filtrační náplně, která 
je zapotřebí v relativně dlouhých intervalech.
Realizací tohoto projektu došlo k zajištění kvality povrchové úpravy truhlářských výrobků, zabezpečení 
hygienických podmínek a pohody pracovního prostředí při stříkání nátěrových hmot na výrobky a díly 
odpovídající velikosti.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Šumavské Hoštice čp. 90
172 764 Kč
81 300 Kč 
III.I.2

Pořízení nové technologie 
pro provoz truhlářství

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
Jan Fleišmann

Podpora drobného a středního podnikání
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Podpora drobného a středního podnikání

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, + 420 380 420 801, + 420 775 317 757 
maskrajinasrdce@centrum.cz, maskrajinasrdce@seznam.cz, http://www.maskrajinasrdce.cz

Paní Svobodová zřídila uměleckou řezbářskou a hrnčířskou dílnu, kterou s podporou MAS Krajina srdce 
vybavila keramickou pecí, motorovými pilami, pásovou pilou, odsavačem, bruskami, hoblovkou, hoblí-
kem a dláty potřebnými pro řezbářskou práci. Projekt navazuje na aktivitu obce Vilice, která ve svém 
kulturním domě zřídila galerii, kde má paní Svobodová ve své kompetenci organizaci výstav, plenérů 
a uměleckých workshopů. 

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Vilice
249 500 Kč
139 720 Kč 
III.1.2

Vybavení umělecké dílny ve Vilicích

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Mgr. Drahomíra Svobodová 
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MAS Lužnice, o. s.
Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 Sudoměřice u Bechyně, +420 774 424 078
mas.luznice@sudomerice.cz, http://www.masluznice.bechynsko.cz

Podpora drobného a středního podnikání

Firma MONETTA s.r.o. se zabývá obchodem s hutním materiálem. V rámci obchodní činnosti je potřeba 
s tímto materiálem manipulovat a dělit ho. Proto byl předmětem projektu nákup vybavení pro manipu-
laci, dělení a následné opracování výše uvedeného materiálu. 
Konkrétně byl pořízen vysokozdvižný vozík s nosností 3,2 tuny pro manipulaci s materiálem ve skladu 
a výrobě, vysekávač kovu pro úpravu materiálů, dále pásová pila na kov s příslušenstvím pro řezání 
větších ocelových profilů, ruční elektrické nářadí a vybavení skladu oceli systémovými skladovými re-
gály pro zvýšení kapacity skladu a zlepšení možností manipulace. Realizace projektu umožnila zvýšení 
obchodní kapacity, produktivity práce a efektivity. 

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Želeč
2 350 000 Kč
980 000 Kč 
III.1.2

Vybavení firmy MONETTA CZ s. r. o.

MAS Lužnice, o. s.
MONETTA CZ s. r. o.
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Podpora drobného a středního podnikání

MAS Lužnice, o. s.
Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 Sudoměřice u Bechyně, +420 774 424 078
mas.luznice@sudomerice.cz, http://www.masluznice.bechynsko.cz

Předmětem projektu byla přestavba dlouhou dobu nevyužívaného objektu v Bechyni na sportovně 
relaxační centrum, které využívají pro aktivní odpočinek obyvatelé celého mikroregionu, nejen města 
Bechyně. Konkrétně se jedná o centrum se dvěma bowlingovými dráhami a společenskou místností 
s barem. Jiří Fábera v rámci dalšího projektu rozšířil sportovní centrum o ricochet, a dále plánuje rozší-
ření o fitness centrum, kulečník a šipky. Realizací projektu zajistil žadatel kvalitní sportovní a relaxační 
centrum, které v této podobě městu chybí.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

MAS Lužnice, o. s.
Jiří Fábera

Sportovní centrum Bechyně

Bechyně
2 385 088 Kč
980 000 Kč 
III.1.3
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Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice, +420 774 139 464
kancelar@masrozkvet.cz, http://www.masrozkvet.cz

Předmětem projektu byla výstavba ocelové jezdecké haly. V návaznosti na místní poskytovatele ubyto-
vání se rozšířilo spektrum doplňkových služeb a vzniklo zázemí pro pořádání sportovně chovatelských 
a vzdělávacích akcí v celorepublikovém měřítku.

Název MAS

Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Obec Dívčice – místní část Dubenec
2 308 800 Kč
825 000 Kč 
III.1.3.2

Jezdecká hala

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech  
– místní akční skupina
Crossing s. r. o.

Podpora podnikání v cestovním ruchu
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Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech  
– místní akční skupina
Crossing s. r. o.

Podpora podnikání v cestovním ruchu

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň, + 420 384 385 688
mas@mas-trebonsko.cz, http://www.mas-trebonsko.cz

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
ZDENĚK RADOSTA

Stavební úpravy objektu 
na p. č. 61 v k. ú. Lužnice

Lužnice
5 951 219 Kč
1 120 000 Kč 
III.1.3.2 

Dům p. č. 61 se nachází v centrální části obce Lužnice. Tato obec leží velmi blízko lázeňského centra 
Třeboně a těží ze své lokality především zvýšeným zájmem turistů o ubytování. V letních měsících zájem 
trvale převyšuje nabídku ubytovatelů. 
Projekt měl za cíl navýšit počty ubytovacích kapacit, a to s ohledem na zvyšující se nároky turistů, kteří 
dávají více přednost komfortnějšímu ubytování a ustupují od dříve oblíbeného využívání ubytoven. 
V rámci kompletní rekonstrukce historického obydlí byly provedeny nezbytné bourací práce, zemní a te-
rénní úpravy, zrealizovány vodotěsné instalace, na svislé konstrukce byly užity keramické tvarovky, zcela 
zrekonstruován strop, střešní plášť, budova byla zateplena, vyměněna okna i dveře, osazeny klempířské 
části zastřešení, vybudována nová podlaha, ústřední vytápění plynem, sociální zařízení a vybaveny po-
koje a společenská místnost.
Vznikla tak další dominanta návsi Lužnice, která se pyšní skutečně upraveným vzhledem nejen veřejné-
ho prostranství, ale také jednotlivých obydlí. Turisté získali nabídku ubytování na komfortní úrovni, která 
přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v oblíbené rekreační oblasti.
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Neziskový sektor

Neziskový sektor
Tento sektor má na venkově svoji nezastupi-
telnou roli. Jedná se o různé spolky, občanská 
sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. 
Do neziskového sektoru řadíme i církevní orga-
nizace – například charitu apod. Dobře pracující 
neziskové organizace jsou významnou podporou 
samosprávy v obci. Jsou hlavní základnou pro 
rozvoj komunitního života v obcích. Dobrovolná 
práce v různých neziskových organizacích stme-
luje místní obyvatele, udržuje v nich pocit sou-
náležitosti s obcí, regionem. Dává jim možnost 
sdílet společné zájmy a uplatnit své schopnosti 
ve prospěch veřejnosti. 
Neziskové organizace pomáhají zajišťovat příleži-
tosti ke kulturnímu a sportovnímu vyžití obyvatel 
a udržují tak společenský život v obcích. Mimo 
své základní aktivity vykonávají často i další pro-
spěšné činnosti, například pomáhají s výsadbou 
a udržováním zeleně, likvidací odpadu, úklidem 
a okrašlováním veřejných prostranství.
Často vykonávají i služby, které na venkově chybí. 
Zabývají se například pomocí seniorům, sociální 
prací, prací s dětmi a mládeží, zprostředkováním 
dalšího vzdělávání obyvatelům na venkově bez 
rozdílu věku, udržováním tradic apod. 
 Je to právě neziskový sektor, který dokáže vytvá-
řet skutečně „živý venkov“. Podpora neziskových 
organizací je proto velmi důležitá. Na svoji čin-
nost mohou získávat prostředky nejen z národ-
ních a krajských programů, ale i z fondů EU.
Konkrétně v PRV mají NNO (nestátní neziskové 
organizace) možnost získat dotace na opravu 
nebo úpravu nemovitosti nebo na pořízení vy-
bavení pro svoji činnost. Velmi často však nezis-
kové organizace předkládají projekty prospěšné 
veřejnosti. Zabývají se podporou turistiky, spor-
tu, vzdělávání a zajišťováním aktivit pro mládež 
i dospělé.
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Podpora rozvoje neziskových aktivit

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice, + 420 773 660 983, leader@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz, http://www.blanet.cz, http://www.jihoceskekaplicky.cz

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

mikroregion Podkletí
369 860 Kč
332 874 Kč 
III.2.1.2

Rozvoj lyžařské turistiky 
v CHKO Blanský les

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj 
chráněné krajinné oblasti Blanský les

Charakter terénu Blanského lesa, jeho výjimečně hodnotné přírodní a krajinné prostředí s řadou kultur-
ních památek, vytváří ideální podmínky pro pohybovou rekreaci (pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžař-
skou turistiku a vodní turistiku). Realizace projektu byla zpracována tak, aby splnila požadavky ochrany 
přírody s rozvojovými požadavky regionu v oblasti cestovního ruchu. Projekt umožňuje turistům na 
běžkách poznat kulturní a přírodní bohatství hory Kletě,fenoménu jižních Čech. 
Cílem bylo také zvýšení atraktivity oblasti pro další návštěvníky a oživení této části regionu. Pravidelně 
je upravováno cca 50 km běžeckých stop v masivu hory Kletě. 
Součástí pravidelně upravovaných stop je i lyžařská naučná stezka se sedmi zastaveními, na kterých 
se návštěvníci dozví o přírodovědných i historických hodnotách hory Kleť. Velká část běžeckých tras je 
situována v nad. výšce okolo 900 m, která zaručuje optimální množství sněhu. Žadatel je přesvědčen 
o inovační hodnotě projektu, který nesleduje pouze vybudování turistické infrastruktury, ale vytváří 
společný nabídkový produkt prezentující a zhodnocující vhodnou formou společné přírodní a kulturní 
dědictví příhraniční oblasti.
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Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice, + 420 383 390 137
info@chanceinnature.cz, http://www.chanceinnature.cz

Podpora rozvoje neziskových aktivit

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Strunkovice nad Blanicí 216, 384 26 
169 145 Kč
151 482 Kč 
III.2.1.2

Vybavení oddílu gymnastiky

Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
TJ SOKOL Strunkovice nad Blanicí

Náplní realizace projektu byl nákup sportovního vybavení pro oddíl gymnastiky TJ Sokol Strunkovice 
nad Blanicí, ve spolupráci se ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Realizací tohoto projektu získala organizace 
možnost pořízení nového vybavení, které je bezpečné, odpovídá všem požadovaným normám pro bez-
pečnost a hygienu, a použité materiály jsou ekologické.
Pro gymnastický oddíl byly nakoupeny nové žíněnky, skládací doskočiště, hrazda a odrazový můstek. 
Jedním z cílů projektu byl i v dlouhodobém horizontu vyšší přínos přidané hodnoty – větší spokojenost 
obyvatel městyse s možnostmi sportovního vyžití a vlastní seberealizace, a tím i větší spokojenost s pro-
středím, ve kterém žijí.
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Podpora rozvoje neziskových aktivit

Místní akční skupina Pomalší, o. p. s.
sídlo: Družstevní 596, 382 32 Velešín, kancelář: Netřebice 131, 382 32 Velešín
+420 380 743 381, +420 608 353 400, info@maspomalsi.cz, tarabova@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz

V rámci projektu došlo k modernizaci technického vybavení vzdělávacího zařízení pro potřeby Českého 
rybářského svazu v k. ú. Květoňov – Kaplice-Mostky s možností kombinace jednotlivých způsobů líhnutí 
dle druhů ryb. Pro zajištění kvalitní výuky členů svazu a partnerských organizací bylo nutné přizpůsobit 
školicí centrum moderním trendům a nárokům pro produkci násad zejména lososovitých ryb a nahradit 
tak zastaralé a nevyhovující vybavení.
Díky obnovenému materiálně technickému zázemí výukové líhně bude Svaz schopen zajistit zkvalitnění 
práce s členskou základnou, především při výchově mládeže a dále při školení členů základních organi-
zací svazu, zabývajících se odchovem lososovitých ryb nejen na území MAS Pomalší, ale i na celokrajské 
úrovni. 
Jedná se o neziskový projekt. Výsledkem je výuková rybí líheň, která nebude sloužit komerční produkci 
ryb, ale k pedagogické činnosti.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Místní akční skupina Pomalší o. p. s.
Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz České Budějovice

Inovace materiálně technického 
vybavení školícího zařízení 
pro zajištění spolkové činnosti

Květoňov – Kaplice-Mostky
477 152 Kč
429 436 Kč 
III.2.1.2
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Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice, +420 774 139 464
kancelar@masrozkvet.cz, http://www.masrozkvet.cz

Místní SDH disponuje významným depozitářem exponátů, archiválií, fotografií a další dokumentací do-
kládající historii kraje, proto bylo v objektu Společensko kulturního centra v Češnovicích vybudováno 
Hasičské a obecní muzeum, čímž se oživily místní tradice a kulturní život regionu.

Název MAS

Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Obec Pištín – místní část Češnovice
219 984 Kč
197 985 Kč 
III.2.2

Půdní vestavba Hasičského a obecního 
muzea Češnovice ve Společenském 
a kulturním centru Češnovice

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech  
– místní akční skupina
SDH Čech, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů 
Češnovice

Podpora rozvoje neziskových aktivit
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Podpora rozvoje neziskových aktivit

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, +420 383 387 331, +420 606 349 724
lag.strakonicko@seznam.cz, http://www.strakonicko.net

Oblastní charita Strakonice je organizační složkou Diecézní charity České Budějovice. Působí na území 
okresu Strakonice. Poskytuje služby lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství 
nebo státní a politickou příslušnost.
Oblastní charita mimo jiné provozuje dům klidného stáří v Sousedovicích. Jedná se o malý domov rodin-
ného typu pro cca 30 seniorů s nepřetržitým provozem a s bohatou nabídkou aktivit.
Předmětem projektu bylo rozšíření stávajícího objektu o skladové prostory a o keramickou dílnu. Díky 
keramické dílně mohou ergoterapeutky zařadit do programu klientů domova další zajímavou aktivitu 
– výrobu keramiky. Tato aktivita významně přispívá k aktivnímu trávení volného času seniorů. Práce 
v keramické dílně je pro klienty skvělou rehabilitací (jemná i hrubá motorika, rehabilitace, rovnováha, 
odhad, postřeh, citové a smyslové vnímání). 

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Sousedovice
1 351 701 Kč
1 216 530 Kč 
III.2.1.2

Výstavba skladů a keramické dílny 
v domě klidného stáří v Sousedovicích

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Oblastní charita Strakonice
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Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s. 
Na Tržišti 727, 388 01, Blatná, +420 602 400 140
mas@blatensko.cz, www.blatensko.cz/mas

Projektem bylo dosaženo modernizace prostor neziskové organizace Mateřské centrum Kapřík, které 
slouží především maminkám, které sem dochází se svými dětmi a seznamují se tak s kolektivem dětí 
před zahájením povinné předškolní výchovy.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Blatná – Holečkova 1060
50 011 Kč
45 000 Kč 
III.2.1.2

Modernizace Kapříka

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s.
Mateřské centrum Kapřík

Podpora rozvoje neziskových aktivit
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Podpora rozvoje neziskových aktivit

MAS VLTAVA, o. s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko, kancelář: Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, 
375 01 Týn nad Vltavou, +420 380 421 377, mas.vltava@seznam.cz, http://www.vltavotynsko.cz

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú Technické zázemí Junáka

MAS VLTAVA, o. s.
Junák Týn nad Vltavou

Pašovice (obec Chrášťany)
198 483 Kč
165 049 Kč 
III.2.1.2

Vyvrcholením činnosti Junáka v daném roce bývá zpravidla dvoutýdenní letní tábor v přírodě, kde účast-
níci tábora bydlí ve stanech či v tee-pee. Hlavním problémem vždy bylo najít příhodné tábořiště s po-
třebným technickým a hygienickým zázemím. Týnskému Junáku se po dlouhých letech konečně podařilo 
najít stabilní místo pro vybudování tábořiště. V rámci projektu byla pořízena srubová buňka o rozmě-
rech 4x6 metrů. Tato dřevostavba, která slouží jako kuchyňka a sklad, má velkou výhodu v tom, že je 
v případě nutnosti snadno demontovatelná. Zároveň bylo pořízeno i 7 setů k posezení (stůl + 2 lavice), 
určených především pro stravování, a kamna sloužící zejména k přípravě jídel. V projektu týnští junáci 
pořídili i mobilní umývárny a 2 ks mobilních toalet jako hygienické zázemí letního tábořiště. Tím bylo 
zkompletováno základní zázemí pro pořádání letních táborů.
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Podpora neziskových aktivit v cestovním ruchu

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, +420 773 644 373
manager@mashl.cz, http://www.mashl.cz

V rámci projektu byla vybudována nová pěší stezka na pravém břehu Vltavy, v těsné blízkosti Staré obory 
v Hluboké nad Vltavou. Součástí pěší stezky je 17 stanovišť (např. vodní radovánky, rybářský kout, pří-
rodní posilovna), které mají naučnou, relaxační a sportovní část. Pěší stezka má délku 2 km a je určena 
všem věkovým skupinám obyvatel.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Hluboká nad Vltavou
1 378 556 Kč
1 240 700 Kč 
III.1.3

Vltavská pěší stezka v lokalitě 
Hluboká-Zámostí

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Hluboká nad Vltavou o. s.
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Podpora neziskových aktivit v cestovním ruchu

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice, + 420 380 420 801, + 420 775 317 757 
maskrajinasrdce@centrum.cz, maskrajinasrdce@seznam.cz, http://www.maskrajinasrdce.cz

Projekt byl zaměřen na vyznačení 55 km běžeckých tras nejen v přírodním parku Polánka, ale i v jeho 
širokém okolí. Do terénu byly umístěny směrové tabule a mapy, vznikly čtyři barevně odlišené trasy. 
Dnes již občanské sdružení disponuje sněžným skútrem, díky kterému v případě příznivých sněžných 
podmínek protahuje již okolo 80 km běžeckých tras.

Název MAS
Žadatel

Místo realizace
Celkové náklady projektu
Z toho dotace 
číslo opatření z PRV 

Název projektu Ú

Přírodní park Polánka a okolí
392 076 Kč
352 868 Kč 
III.1.3.1

Lyžařské trasy Polánka

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Polánka, o. s.
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Projekty spolupráce 

Projekty spolupráce
Projekty spolupráce (opatření IV.2.1) je možné 
realizovat pouze mezi skupinami LEADER, tedy 
MAS, a to minimálně dvou a více.
Spolupráce mezi územími daného členského 
státu je spoluprací národní, ale může se uskuteč-
ňovat i spolupráce nadnárodní (mezinárodní). To 
je spolupráce mezi MAS ze dvou nebo více člen-
ských států.
Spoluprací se rozumí práce na společném pro-
jektu, který umožňuje spolupracujícím MAS ře-
šit společné problémy nebo přidávat hodnotu 
místním zdrojům. Například společný marke-
ting, vytvoření společných iniciativ zaměřených 
na cestovní ruch, místní produkci nebo tradice. 
Obvykle jsou tyto aktivity postaveny na stejném 
nebo podobném kulturním dědictví.
Spolupráce pomáhá k posílení činností MAS, za-
nedbatelný není ani přenos zkušeností.
Jihočeské MAS jsou do projektů spolupráce za-
pojeny velmi aktivně, příležitost k zapojení se do 
čerpání prostředků z PRV využívají i MAS nepod-
pořené k realizaci svého SPL. Dokonce realizují 
i nadnárodní projekty spolupráce.
V projektech spolupráce je vždy jedna MAS ko-
ordinační (KMAS), ostatní MAS v projektu jsou 
označovány jako partnerské (PMAS). KMAS žádá 
o podporu realizace spolupráce za všechny MAS 
a má v projektu také největší odpovědnost za 
realizaci.
Seznamte se s projekty spolupráce, ve kterých 
hrály jihočeské MAS roli KMAS.

Díky místní akčním skupinám se můžete v jižních 
Čechách setkat s výrobky opatřenými regionální 
značkou. Ta zaručuje jejich původ z regionu, kde 
se nacházíte. Může to být originální dárek nebo 
místní specialita. Podrobnější informace o regio-
nálních produktech a podmínkách značení jsou 
zveřejněny na webech uvedených MAS. Na úze-
mí Jihočeského kraje se zabývají přidělováním 
regionální značky tyto MAS:

MAS Lužnice, o.s.

MAS Vltava, o.s.

Pro užívání společné značky Prácheňsko – regio-
nální produkt se rozhodlo 5 MAS:
MAS LAG STRAKONICKO, o.s
MAS Střední Povltaví
MAS Brána Písecka
MAS Svazku obcí Blatenska
MAS Vodňanská ryba
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Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: 

Cílů projektu bylo hned několik, od vybudování sítě informačních center zaměřených na podporu vzniku 
a rozvoje akcí v daných venkovských oblastech, po vytvoření vlastního informačního systému schop-
ného komunikace uvnitř i mezi MAS a zlepšením informovanosti obyvatel venkovských oblastí přispět 
k jejich intenzivnějšímu zapojování.

Venkovská tržnice II

MAS Krajina srdce Jihočeský
MAS Sdružení Růže Jihočeský
MAS LAG Strakonicko Jihočeský
MAS Jemnicko Vysočina
MAS Podlipansko Středočeský
MAS Lípa pro venkov Středočeský

národní

Kraj:

Hlavní cíle projektu: 

Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Centra 
jsou identická, co do vybavení kompatibilním informačním IT systémem, který je v terénu doplněn o in-
formační tabule, jenž zajišťují informování i takových obyvatel, kteří neumí nebo nemají možnost inter-
net užívat. Do většiny domácností byly distribuovány Katalogy podnikatelů a neziskových organizací jako 
užitečná pozvánka k aktivnímu využívání informačního systému, který umožňuje předávání a výměnu 
informací tematicky směrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i podporu stávajících aktivit týkajících 
se lepšího využití či rozvoje lidských, sociálních a hospodářských zdrojů venkovských území místních 
akčních skupin zapojených do projektu. 

3 828 912 Kč
98 % 
IV.2.1

Projekty spolupráce 
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Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: národní

Projekty spolupráce 

Hlavní cíle projektu: 

Kraj:

3 777 627 Kč
90 % 
IV.2.1

DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků

Občanské sdružení Rozkvět zahrady  
jižních Čech – místní akční skupina Jihočeský
Občanské sdružení „CHANCE IN  
NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ Jihočeský

Výrazně podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví regionu pro generace přítomné i budoucí, 
s úctou k našim předkům.

Projekt je rozdělen na 2 části: infrastrukturní a studijní programovou. V infrastrukturní části došlo k ob-
nově a zhodnocení památkově chráněného objektu za účelem zřízení Památníku Petra Chelčického 
v Chelčicích. Ve studijně programové části došlo ke systematickému zmapování společného regionu 
z hlediska historických souvislostí – výstupem bylo vydání série 12 typových publikací na společné nos-
né téma: „po stopách předků“.
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Projekty spolupráce 

Kraj:

Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: národní

Kraj:

Hlavní cíle projektu: 

www.branaprovenkov.cz

Ve třech krajích a MAS bylo vybudováno zázemí pro 9 komunitních škol a podpořeny vzdělávací kurzy 
pro dospělé. Součástí projektu bylo vzdělávání koordinátorů celoživotního vzdělávání v obcích.

Podpořit celoživotní vzdělávání na venkově formou komunitních škol.

4 986 000 Kč
88 % 
IV.2.1

MAS Sdružení Růže Jihočeský
MAS Podhorácko  Vysočina
MAS Nad Orlicí Pardubický

Venkovské komunitní školy
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Hlavní cíle projektu: 

 www.jihoceskekaplicky.cz

Stručný popis projektu: 
V rámci projektu byly vytvořeny tyto výstupy: Metodika opravy sakrálních staveb a metodika majetko-
vého narovnání; 46 Opravených a obnovených sakrálních prvků ve venkovském prostoru; 1 Putovní vý-
stava o aktivitách projektu (6 posterů) a 1 nová stálá výstavní expozice; 2 Exkurze po kulturním dědictví
2 Školící semináře a 1 Praktický kurz výtvarné techniky pro výzdobu sakrálních staveb; Propagační ma-
teriály o projektu včetně Zpravodaje o obnově sakrálních staveb v JČ pohraničí; Nové webové stránky 
s evidencí staveb na území 3 MAS (www.jihoceskekaplicky.cz).

Rehabilitace drobné sakrální architektury v jihočeském pohraničí a zachování její autentičnosti ve vazbě 
na cestovní ruch. Partneři v projektu neusilovali o jednorázovou a řemeslně perfektní opravu sakrálních 
staveb, ale o znovu nalezení jejich fyzického i duchovního majitele, znovunastolení vztahu s místními 
obyvateli a obnovu genia loci. Jen tak je možné dosáhnout udržitelnou péči o drobnou sakrální architek-
turu v krajině bez potřeby soustavného přísunu finančních prostředků z vnějších zdrojů. 

Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: 

Kraj:

3 695 000 Kč
88 % 
IV.2.1

národní

Rehabilitace drobných sakrálních 
staveb v jihočeském pohraničí

MAS Sdružení Růže Jihočeský
MAS Pomalší  Jihočeský
MAS Blanský les – Netolicko Jihočeský

Projekty spolupráce 
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Projekty spolupráce 

Hlavní cíle projektu: 

Obsahem projektu je:
Zvyšování dovedností kovářů a povědomí o jejich aktivitách (kurzy, exkurze, výměnné stáže)
Prezentace řemesel dětem a mládeži (akce pro veřejnost, prezentace školám)
Využití aktivních dílen a řemeslníků k oživení regionu rozvojem stávajících aktivit a novými – tradici 
zakládajícími akcemi (akce pro veřejnost na kovárnách)
Propagace kovářství jako řemesla (publikace o kovářství, expozice řemesel a kovářství, infotabule)
Využití fenoménu kovářství v cestovním ruchu (naučná stezka, průvodce stezkou)

Hlavním cílem projektu je využití kulturního a historického dědictví pro udržitelný rozvoj regionů. Dílčím 
cílem pro tento projekt je pak využití tradičního kovářského řemesla pro posílení konkurenceschopnosti 
místních řemeslníků, oživení regionů a propagaci pro rozvoj cestovního ruchu.

Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: 

Kraj:

3 520 000 Kč
90 % 
IV.2.1

národní

Kovářství včera a dnes

MAS Sdružení Růže Jihočeský
MAS Pomalší  Jihočeský
MAS Loucko Vysočina
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Projekty spolupráce 

Celkové náklady projektu
Výše dotace v % 
číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: národní

Kraj:

Hlavní cíle projektu: 

MAS Třeboňsko, o. p. s. Jihočeský
MAS Mikulovsko o. p. s. Jihomoravský

Mikulovsko a Třeboňsko společně pro 
zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu

1 643 288 Kč
100 % 
IV.2.1

Projekt zaměřený na pozvednutí úrovně gastronomie ve dvou turisticky velmi exponovaných
regionech České republiky, na Třeboňsku a Mikulovsku. 

Cílem bylo s pomocí odborníků z obou regionů předat potřebné know-how především v gastronomii 
zájemcům z řad zaměstnanců gastronomických zařízení Třeboňska i Mikulovska, ale také navázat trvalý 
kontakt obou regionů. Během roku 2010 proběhly 4 dvoudenní vzdělávací moduly, exkurze zaměřené 
na zvláštnosti obou regionů, ale také setkání statutárních zástupců obcí i zástupců podnikatelské sfé-
ry obou regionů. Širokou veřejnost pak potěšily Dny spolupráce, které proběhly v Třeboni i Mikulově 
v rámci největších tamních slavností. O tom, že projekt založil životaschopnou spolupráci svědčí fakt, že 
v dalším roce tyto Dny spolupráce proběhly již mimo rámec zmíněného projektu.
Součástí projektu bylo vydání poutavé publikace s názvem Ryby, zvěřina a víno, která obsahuje zajíma-
vosti o regionech a populárně naučnou formou zpracovává výše uvedenou problematiku.

www.mas-trebonsko.cz, www.mas-mikulovsko.cz
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Projekty spolupráce 

Celkové náklady projektu

Výše dotace v % 

číslo opatření z PRV 

KMAS: 
PMAS:

Název projektu Ú

Typ projektu: 

Kraj:

Hlavní cíle projektu: 

www.stezkanaonensvet.cz

S nápadem na propojení tří jihočeských mikroregionů naučnou stezkou přišla v roce 2008 místní akční skupina 
MAS Vltava, o. s., které se ve spolupráci s MAS Lužnice, o. s. a MAS Střední Povltaví, o. s. podařilo získat finanč-
ní prostředky z evropského dotačního Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na opravu a vybavení stezky 
se vyšplhaly na 2 836 000 korun. Stezka byla v následujících letech opravena a vybavena 31 novými stanovišti 
s jedenadvaceti naučnými tabulemi, dvěma propagačními poutači, šestadvaceti odpočívadly a osmnácti in-
teraktivními mobiliáři ze dřeva. V rámci projektu byla rovněž opravena visutá lávka nad řekou Lužnicí proti 
ústí Židovy strouhy. Úpravy stezky rovněž motivovaly skupinu dobrovolníků z Bechyně, kteří opravili dřevěný 
most přes říčku Smutnou. Naučná stezka informuje návštěvníky nejen o místních historických, kulturních či 
přírodovědných zajímavostech, ale nabízí i několik tajuplných historek a pověstí. Vždyť také začíná na bývalém 
městském popravišti a končí na Onom Světě. 
Trasa vede po stávající turistické stezce z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému 
mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí u rozhledny na Onom Světě poblíž obce Kovářov. Se svými 
šestašedesáti kilometry se pravděpodobně jedná o nejdelší naučnou stezku v celé republice!

Hlavním cílem projektu je především lepší turistické využití území daných mikroregionů a přiblížení 
místních zajímavostí nejen turistům, ale i samotným obyvatelům zde žijícím. 

1 883 596 Kč (Stezka z Týna na Onen Svět)
952 405 Kč (Stezka z Onoho Světa do Týna)
97 % (99 % Stezka z Týna na Onen Svět a 92 % Stezka 
z Onoho Světa do Týna) 
IV.2.1

národní

Stezka na Onen Svět (konkrétně se jednalo 
o projekty „Stezka z Týna na Onen Svět“ a „Stezka 
z Onoho Světa do Týna“)

 

MAS Vltava, o. s. jihočeský
MAS Lužnice, o. s. jihočeský
MAS Střední Povltaví, o. s. jihočeský
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Aktivity jihočeských MAS v rámci CSV 

Národní konference Venkov 2012 s podtitulem 
„Venkov na hranici“ se uskutečnila v termínu  
1.–3. října 2012 v jihočeských Nových Hradech 
pod osobní záštitou ministra pro místní rozvoj 
Ing. Kamila Jankovského, pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a s podpo-
rou Města Nové Hrady. Symbolickou hranici tvo-
řila nejen poloha Nových Hradů poblíž hranice 
s Rakouskem, ale především rozhraní mezi stáva-
jícím a připravovaným plánovacím obdobím EU.
Konferenci organizovalo ve spolupráci s partne-
ry Ministerstvo zemědělství a Celostátní síť pro 
venkov. Na zajištění akce se podílel Spolek pro 
obnovu venkova JčK a Krajské sdružení NS MAS 
ČR Jihočeského kraje. 
Součástí programu konference byly panelové 
diskuse a 5 fieldtripů, které směřovaly jak za čes-
kými, tak i rakouskými příklady dobré praxe.

Z celkového počtu 306 účastníků bylo 18 zahra-
ničních hostů, z toho 6 z Makedonie, 2 z Walesu, 
6 z Rakouska a 4 ze Slovenska. Konference tak 
přinesla nejen možnost diskutovat s odborníky 
na téma venkov, ale i sdílet zahraniční zkušenosti.

Závěrečná výzva z konference: 
Venkov na hranici programových období je již 
zkušený, připravený a schopný nabídnout vy-
tvořené personální, technické i administrativní 
kapacity. Zároveň si je vědom problémů, které 
ohrožují stabilitu a jeho další rozvoj. Místní akční 
skupiny a další aktivní subjekty na venkově vní-
mají vlastní potenciál pro využití příležitostí, kte-
ré přinese nové programové období. Vyzýváme 
proto Vládu České republiky, aby tento potenciál 
využila ve prospěch rozvoje venkovského prosto-
ru a jeho obyvatel.

Konference Jihočeský venkov 2012
V pořadí druhá jihočeská konference o venkovu 
byla uspořádána v roce 2012 ve Strunkovicích 
nad Volyňkou. Zatímco na první konferenci ve 
Strakonicích v roce 2011 došlo především k navá-
zání kontaktů venkovských aktivistů, výsledkem 
druhého ročníku byl podpis dvou významných 
smluv. První z nich je zaměřena na spolupráci 
Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 

se Spolkem pro obnovu venkova JčK a druhá řeší 
spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích. Prostřednictvím těchto setkání do-
chází ke stmelování jihočeského venkova.
Obě konference byly podpořeny Celostátní sítí 
pro venkov (CSV) v rámci aktivit CSV Jihočeský 
kraj, organizátorem bylo Krajské sdružení NS 
MAS ČR Jihočeského kraje.

Národní konference Venkov 2012
MOTTO: „Cílem rozvoje komunitního života na venkově jsou spokojení obyvatelé.“ 
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Závěr

Vážení čtenáři,
měli jste možnost seznámit se s projekty, realizo-
vanými z osy IV. LEADER, to znamená buď samot-
nými MAS (IV.2.1) nebo jejich žadateli (IV.1.2). 
Tyto projekty přispívají k rozvoji jihočeského 
kraje v programovacím období EU 2007–2013. 
Jeden projektový rok nás tedy ještě čeká. Rokem 
2013 toto období končí a už nyní jsme na počát-
ku příprav programovacího období 2014–2020.
Pro nové období musí MAS připravit nový Inte-
grovaný strategický plán území (ISRÚ), a to tzv. 
komunitním způsobem. To znamená s účastí 
občanů.
Přístup LEADER má sedm základních rysů, 
z nichž nejdůležitějším je přístup „zdola naho-
ru“. To znamená, že místní účastníci se podílí na 
rozhodování o strategii a volbě priorit, které jsou 
pro rozvoj daného území důležité. Do přípravy 
ISRÚ je potřeba zapojit místní subjekty (veřej-
nou správu, podnikatele, neziskové organizace), 
ale i jednotlivé občany. Jen tím je možné strategii 
zacílit tak, aby její realizace umožnila skutečně 

zlepšit kvalitu života ve vymezeném území MAS.
Pokud Vás činnost MAS zaujala a máte zájem se 
zapojit do přípravy ISRÚ ve svém území, můžete 
oslovit MAS, v jejímž zájmovém území bydlíte 
nebo podnikáte. K získání kontaktů využijte ná-
sledujícího adresáře, kde jsou uvedeny zároveň 
webové stránky sedmnácti jihočeských MAS (15 
stávajících a dvě nově vzniklé MAS), na kterých 
najdete další informace.

Určitě Vám není lhostejné, co se ve Vaší obci 
nebo regionu děje. Teď nastala právě ta doba, 
kdy to můžete ovlivnit. Vaše názory jsou pro nás 
důležité.
Těšíme se na Váš zájem. 

Za Výbor KS NS MAS ČR Jihočeského kraje

Bc. Jiřina Karasová, předsedkyně
RNDr. Zuzana Guthová, CSc., místopředsedkyně

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje děkuje Celostátní síti pro venkov, že podpořila vydání 
této publikace.
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Adresář MAS v Jihočeském kraji

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
+ 420 773 660 983, leader@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz
http://www.blanet.cz, http://www.jihoceskekaplicky.cz

Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ 
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
+ 420 383 390 137, info@chanceinnature.cz
http://www.chanceinnature.cz

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o. p. s.
Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 773 644 373, manager@mashl.cz
http://www.mashl.cz

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice
+ 420 380 420 801, + 420 775 317 757 
maskrajinasrdce@centrum.cz, maskrajinasrdce@seznam.cz
http://www.maskrajinasrdce.cz

MAS Lužnice, o. s.
Sudoměřice u Bechyně 105, 391 72 Sudoměřice u Bechyně
+420 774 424 078, mas.luznice@sudomerice.cz
http://www.masluznice.bechynsko.cz

Místní akční skupina Pomalší, o. p. s.
Sídlo: Družstevní 596, 382 32 Velešín
Kancelář: Netřebice 131, 382 32 Velešín
+420 380 743 381, +420 608 353 400
info@maspomalsi.cz, tarabova@maspomalsi.cz
http://www.maspomalsi.cz

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
Školní 124, 384 02 Lhenice
+420 774 139 464, kancelar@masrozkvet.cz
http://www.masrozkvet.cz

Místní akční skupina Sdružení Růže 
Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany
+420 724 643 050, guthova@cb.gin.cz
http://mas.sdruzeniruze.cz 
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Adresář MAS v Jihočeském kraji

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
+420 383 387 331, +420 606 349 724, lag.strakonicko@seznam.cz
http://www.strakonicko.net

Místní akční skupina Střední Povltaví
Kovářov 63, 398 55 Kovářov
+ 420 382 594 218 +420 725 552 287, mas-sp@seznam.cz
http://www.masstrednipovltavi.cz

MAS BRÁNA PÍSECKA
Čížová 127, 398 31 Čížová
+420 606 113 600, carek.roman@cizova.cz
http://www.masbranapisecka.cz

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o. p. s.
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná
+420 602 400 140, mas@blatensko.cz
http://www.blatensko.cz/mas

Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
+ 420 384 385 688, mas@mas-trebonsko.cz
http://www.mas-trebonsko.cz

MAS VLTAVA, o. s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko 
Kancelář: Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, 
375 01 Týn nad Vltavou
+420 380 421 377, mas.vltava@seznam.cz
http://www.vltavotynsko.cz

VODŇANSKÁ RYBA
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
+420 602 373 536, masvodryba@centrum.cz
http://www.vodnanskaryba.eu

Nově založeNé MaS:

MAS Lužnicko o. p. s. 
Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí 
+420 602 316 571, reditel@masluznicko.cz
www.masluznicko.cz 

Místní akční skupina ČESKÁ KANADA o. p. s. 
Masarykovo náměstí 168/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
+420 384 351 187, +420 602 101 346, szutova@masck.cz 
http://www.masck.cz 
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