
 

 

Exkurze za evropskými dotačními projekty v Kraji Vysočina  
 

V poslední dekádě měsíce června roku 2022 se uskutečnila odborná exkurze s názvem 

„Transfer zkušeností z MAS Kraje Vysočina do MAS Karlovarského kraje“. Zástupci místní 

akční skupiny (MAS) z Kraje Vysočina připravili pro své partnery z MAS Karlovarského kraje 

program, v rámci kterého představili širokou škálu projektů, které se jim podařilo v minulosti 

na území své MAS realizovat.  

Třídenní akce nabídla řadu příležitostí, kdy si mohli zástupci MAS obou krajů vyměnit 

zkušenosti s realizací projektů z různých oblastí rozvoje regionů, na které je možno čerpat 

evropské dotační prostředky. Prostřednictvím MAS je možné získat dotační prostředky 

z různých operačních programů, a tak účastníci exkurze shlédli v rámci připraveného 

programu nejenom projekty z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV 2014–2020) či 

z PRV 2007-2013, ale i z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) či Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP).  

 

Postřehy z průběhu exkurze, které jsou zachyceny v dalších třech dokumentech, zaznamenala 

jedna z účastnic připravené akce.  Níže je na mapce pro názornější  představu  zachycen 

region, ve kterém se exkurze konala.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Den první  

 

Středa 22. června 2022 

Z Karlovarského kraje je to do Kraje Vysočina řádný kus cesty a tak vlastní program exkurze 

začal návštěvou Zájezdního hostince Kámen ve stejnojmenné obci (Kámen u Habrů, okres 

Havlíčkův Brod), kde pracovníci z MAS Královská stezka o.p.s. pomohli žadateli s přípravou 

několika projektů (z PRV 2014–2020). Dotační 

prostředky byly využity především pro modernizaci 

kuchyně. Realizace několika projektů přispěla 

k významným změnám v provozu hostince – 

vytvořila kvalitní podmínky pro přípravu a udržování 

pokrmů, zrychlila výdej pokrmů, zlepšila pracovní 

podmínky pro zaměstnance atd.  To, jak „přispěly“ 

projekty ke kvalitě připravovaných jídel, mohli 

účastníci vyzkoušet v praxi v rámci obědové 

přestávky.  

 

Další odpolední bod programu se nacházel v obci Jiříkov, kde žadatelka paní Pipková 

vybudovala novostavbu zemědělského přístřešku (z PRV 2014–2020). Na střeše stavby bylo 

zabudováno solární zařízení, které zabezpečuje potřebnou elektrickou energii pro daný objekt.  

Další žadatelka, paní Michalová, si prostřednictvím dotačních prostředků z MAS zajistila 

vybavení pojízdné kavárny (z PRV 2014–2020). V obci Jiříkov byla připravena ještě jedna 

návštěva realizovaného projektu a to v truhlárně pana  Röhricha. Účastníci exkurze obdivovali 

moderní vybavení podniku, který svým rozsahem patří mezi mikropodniky, ale díky strojnímu 

vybavení dokáže nabídnout zákazníkům širokou škálu služeb a produktů v oblasti truhlářské 

výroby.  

 

V obci Habry byl v Kavárně „Na cestě“ připraven prostor pro vzájemné bližší představení 

činnosti MAS obou krajů. V tomto objektu bylo prostřednictvím MAS zajištěno investování 

evropských dotačních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost. V kavárně jsou 

zaměstnány i osoby znevýhodněné na trhu práce a provozovatelé upřednostňují nákupy od 

lokálních dodavatelů a výrobců.   

 

 



 

 

Statek u Pipků v Nové Vsi u Leštiny má řada návštěvníků zdejšího regionu spojený s jednou 

méně tradiční plodinou – dýněmi. Každoročně majitelé statku upravují pro návštěvníky 

rozsáhlý prostor, který je interaktivně zaplněn dýněmi různých barev a tvarů. Pro usnadnění a 

zefektivnění polních prací byl zajištěn nákup několika zemědělských strojů. Pro návštěvníky 

farmy bylo prostřednictvím projektu vybudováno zázemí pro občerstvení a část budov statku 

získala novou střechu. Projekty byly realizovány přes MAS z PRV 2014–2020.   

 

 

Poslední projekty, které byly pro tento den připraveny k představení v rámci exkurze, se 

nacházely v hotelu Kaskáda Ledeč nad Sázavou. V hotelu, který se po dvě noci stal pro 

účastníky exkurze zázemím, byly za pomoci členů MAS realizovány 2 projekty, které přispěly 

k nákupu vybavení a k modernizaci gastronomického provozu hotelu.   

  



 

 

Den druhý 

 

Čtvrtek 23. června 2022 

Dopolední program zahájili členové exkurze 

v  nepřehlédnutelné dominantě města Ledče nad Sázavou – 

na hradě. I v tomto historickém objektu lze nalézt projekty, 

které byly realizovány prostřednictvím MAS – v tomto případě 

se jednalo o dotace z PRV 2007–2013. Projekt (zacílen na 

podporu obnovy kulturního dědictví) zajistil finanční prostředky 

na obnovu a konzervaci části vnějšího pláště stěn na budovách 

horního nádvoří hradu.  

V rámci návštěvy byla 

možnost prohlédnout si i 

některé stávající výstavní 

expozice hradu. Mimo jiné 

byly přístupné prostory, kde 

byla prezentována tradiční 

řemesla zdejšího regionu.   

 

 

Odpolední část programu byla zahájena na farmě pana Vacka ve Vilémovicích. 

Prostřednictvím MAS byla z PRV 2014–2020 čerpána dotace na diskový podmítač a byla 

provedena modernizace ve výkrmně prasat. Účastníci exkurze měli možnost s žadatelem 

diskutovat i o současných velmi těžkých podnikatelských podmínkách v oblasti chovu prasat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V obci Chlístov v podniku žadatele pana 

Slámy byla zabezpečena prohlídka 

technologického vybavení v potravinářském 

provozu. Dotační prostředky z PRV 2014–

2020 přispěly k nákupu moderní technologie, 

která v současné době zajišťuje výrobu 

kvalitních produktů s nižšími výrobními 

náklady. Pořízené nákladní vozidlo umožní 

přímý rozvoz zboží koncovým odběratelům.   

 

 

 

V krásném prostředí přírodní rezervace Stvořidla byl prostor pro další diskusi a výměnu 

zkušeností mezi účastníky. V Karlovarském kraji zajišťují členové a příznivci MAS čištění řeky 

Ohře, v kraji Vysočina probíhá každoročně akce „Čistá řeka Sázava“. Kde jinde by se dalo 

lépe diskutovat o tomto typu aktivit než na břehu řeky Sázavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den třetí  

 

Pátek 24. června 2022 

Dopolední program posledního dne exkurze byl věnován 

návštěvě ve společnosti Háta, o.p.s. v Ledči nad Sázavou. 

Tato společnost je významným poskytovatelem sociálních 

služeb v Kraji Vysočina. Zabezpečuje sociální, humanitární 

a charitativní činnosti. V budově, kde společnost sídlí, funguje 

například centrum denních služeb pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, potravinová banka či sociální 

bazar. Na začátku prohlídky bylo účastníkům představeno 

vlastní fungování společnosti a byly podány informace 

o nejvýznamnějších realizovaných projektech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti se mohou účastnit (dle svých schopností) různých aktivit, které 

slouží k zajištění dalších finančních zdrojů pro činnost společnosti Háta, 

o.p.s. V budově je v provozu prádelna, šicí dílna, keramická dílna, malá 

pekárna apod. K tomu, aby bylo možno ve zvýšené míře zajistit 

zaměstnanost postižených osob, byly realizovány projekty „S Hátou do 

práce I. a II.“ (OPZ). Některé výrobky klientů je možné zakoupit i ve 

specializované prodejně na náměstí v Ledči nad Sázavou.    

 

Další dva projekty z OPZ byly zacíleny na 

podporu komunitního centra. Z prostředků 

IROP byl pořízen speciální pojízdný 

stánek s rychlým občerstvením, který 

rozšířil portfolio činností sociálního 

podniku.  Tyto projekty byly realizovány za 

pomoci MAS Královská stezka o.p.s., 

která se společností Háta, o.p.s. velmi 

úzce spolupracuje a to nejenom v oblasti 

získávání prostředků z evropských 

dotačních fondů. Členové MAS 

z Karlovarského kraje intenzivně diskutovali o dotačních možnostech, které se v oblasti 

sociálních činností nabízí, a ocenili bohaté praktické zkušenosti členů MAS Královská stezka 

o.p.s., které mají s prací se žadateli z oblasti sociálních služeb.   



 

 

Účastníci exkurze velmi pozitivně ohodnotili připravený program exkurze, která se konala 

s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov. Formální i neformální zpětné vazby všech 

zúčastněných naznačují, že byly navázány podnětné pracovní kontakty, které budou jistě 

v budoucím období využity při přípravě zajímavých projektů spolupráce MAS z Karlovarského 

kraje a Kraje Vysočina. A rozhodně řada účastníků exkurze plánuje zařadit Ledeč nad 

Sázavou, krásné městečko na řece Sázavě, do svých budoucích plánů na dovolenou. 

 

 


