Úvodník
Když se tak pročítám obsahem bulletinu, napadá mě, že i rok 2013 bude hlavně
o využívání příležitostí. A že jich bude
opět dost. Čeká nás trochu symbolicky
desátá, ale současně také poslední výzva k
předkládání žádostí o podporu projektů v
rámci realizace SPL „Budoucnost založená na tradici“. Vyhlášena budou všechna
opatření, včetně jednoho nového, umožňujícího budovat tematické pěší stezky. Příjem projektů bude již v březnu, tak jej
nepropásněte.
Příležitosti, především v oblasti kulturní, nabízí regionální aktivity EHMK Plzeň
2015. Hlavně proto, abychom Vám umožnili tyto příležitosti co nejlépe využít, stala
se MAS Majákem – informačním partnerem projektu.
Již na 15 zajímavých projektů bylo
podpořeno grantovým programem MAS
STARTÉR. I pro rok 2013 se podařilo
zajistit finanční prostředky, takže zbystřit
by měli především mladí, jejichž projekty
budeme tentokrát podporovat.
Do finále se blíží realizace projektu
Venkovská tržnice, projektu, jehož hlavním záměrem je posílení lokální ekonomiky. Začátkem roku budeme v území distribuovat regionální Katalog podnikatelů a
neziskových organizací, o něco později
bude na www.venkovskatrznice.eu zprovozněna stránka naší MAS s e-shopem pro
místní výrobce, bazarem, či kalendářem
akcí.
A přestože nás celým rokem bude provázet ona pověstná třináctka, dovolte mi,
abych Vám popřál především mnoho zdaru při využívání Vašich příležitostí.
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investuje do venkovských oblastí.
1

Co je MAS?
Členská základna sv. Jana z Nepomuku
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku byla ustavena jako občanské sdružení v říjnu
roku 2004. Zakládajícími členy byly Mikroregion Nepomucko, Radovan Sochor a Václav
Silovský, postupně přistupovali další zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací.
Členy občanského sdružení spojuje společný zájem na rozvoji území a snaha o sjednocení
postupu prostřednictvím společné rozvojové strategie „Budoucnost založená na tradici“.
Předsedou sdružení je Ing. Jindřich Jindřich, místostarosta Spáleného Poříčí. MAS působí
celkem v 25 obcích Nepomucka a Spálenopoříčska, v současnosti má 27 členů z řad veřejnosti, místní samosprávy a podnikatelů.
Ing. Michal Arnošt, manažer MAS
u MAS od července 2008
před příchodem do MAS odborný asistent na České
zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomická
fakulta se zaměřením na projektový management a
regionální rozvoj, poradce MAS Krajina srdce a Mikroregionu Venkov.

Pavel Motejzík, DiS., manažer MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená
Hora a Žinkovy, člen redakční rady sborníku Pod
Zelenou Horou a předseda OS Pod Zelenou Horou,
autor historicko-turistických průvodců a knih o regionu (Zelená Hora a Klášter u Nepomuku /2006/, Podzelenohorská pohádka /2009/, Zámek Žinkovy, perla
jižního Plzeňska /2010/). Manažer DSO Mikroregionu Nepomucko.
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Představujeme orgány MAS
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Ing. Jindřich Jindřich

Město Sp.Poříčí

předseda MAS, předseda Prog. výboru

u MAS od listopadu 2007
Místostarosta města Spálené Poříčí, oddělení správy a rozvoje města.
Realizace projektů Rekonstrukce ulice Mírová, Naučná stezka Hvížďalka, Společenské centrum turistického ruchu Sp. Poříčí,
Vybudování veřejně přístupných míst k
internetu pro občany a návštěvníky Sp.
Poříčí.
Spoluorganizátor mezinárodního festivalu
outdoorových filmů a letního filmového
léta ve Sp. Poříčí.
Ing. Radovan Sochor

místopředseda MAS, člen Prog. výboru

DAOS PLUS

zakládající člen MAS
Společník DAOS Consulting s.r.o., firmy
zabývající se dotačním managementem,
která provedla MAS projektem
„Osvojování schopností“ v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na přípravě Strategického plánu
„Budoucnost založená na tradici“.
Ředitel společnosti DAOS PLUS s.r.o.,
která provozuje síť restaurací Švejk restaurant.
Viceprezident české asociace franchisingu.
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Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Eva Kubová

Mladý Smolivec

předsedkyně Výběrové komise

u MAS od září 2008
Starostka Obce Mladý Smolivec od roku
2006, původním povoláním ekonom účetní.
Zpracovává daňovou evidenci i účetnictví,
dotace a evidenci pro zemědělce, evidenci
půdy.
V osobním životě je spokojeně vdaná, má
jednoho manžela, se kterým má dvě dospělé dcery, dvě kočky, dvě koťata, jednoho
psa, sedm andulek a 10 koní.

Ing. Pavel Jiran

Fotoklub Nepomuk předseda Revizní komise

zakládající člen MAS
Inspektor státní báňské správy
Realizace projektů: „Kultivace a obnova
náměstí Augustina Němejce v Nepomuku
jako místa k setkávání“, „Rekonstrukce
rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku“.
Aktivity v propagaci rodiště sv. Jana Nepomuckého pro rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu .
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VIII. Výzva MAS
Podpořené projekty
Celkem bylo podpořeno 8 z 10 podaných žádostí, celková přidělená dotace
činí 2.000.000,-Kč

Dne 21. června 2012 rozhodla Valná
hromada MAS v Železném Újezdu o rozdělení dotací v rámci VIII. Výzvy MAS.

Fiche 2—Představení a poznání dědictví regionu
Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

123,00 MEZI KOPCI o.s.

Oživme tradice venkova, Tojice

199 900,00

107,33 Topland Brd o.s.

DĚDICTVÍ KULTURNÍ KRAJINY, Spálené Poříčí, Čížkov-Chynín

140 720,00

84,00 občanské sdružení "Goteo"

Poznání regionu a seznámení se s historickými důležitostmi a jeho
jedinečností; Žinkovy-Žinkovice, Moosdorf , SRN

Přiznaná dotace

0,00

Fiche 4—Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Body

Žadatel

Projekt - název

Přiznaná dotace

180 MŠ Čížkov

Teplo a pohoda "domova", Čížkov

422 400,00

172 Město Spálené Poříčí

Do školky veseleji, Spálené Poříčí

342 361,00

151 Biskupství plzeňské

Studentský klub, Spálené Poříčí

241 669,00

Fiche 8—Vznik a podpora informačních a návštěvnických center
Body

Žadatel
131 Město Spálené Poříčí

Projekt - název

Přiznaná dotace

Za tajnostmi historického města, Spálené Poříčí

229 950,00

Fiche 9—Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Body

žadatel
24 Pavel Moulis

Projekt - název

Přiznaná dotace

Diversifikace na farmě, Milínov

0,00

Fiche 11—Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Body

Žadatel
113 Ivo Jelínek
65 Petr Šefčík

Projekt - název, místo realizace
Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a kůží v obci
Partoltice, Neurazy-Partoltice
Nákup formátovací pily, Spálené Poříčí-Lipnice
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Přiznaná dotace
273 000,00
150 000,00

Představujeme projekty z VIII. Výzvy
MEZI KOPCI, o.s.—Oživme tradice venkova
Často slýcháme, že jižní Plzeňsko je
oblast, kde se vůbec nic neděje a nikomu
to nevadí, kde tradice zanikly a nové nevznikají. Protože se naše sdružení mimo
jiné zabývá dokumentací a propagací kulturních i společenských akcí regionu, rozhodně tento většinový povrchní názor
nesdílíme. Víme, že je to oblast, kde každá vesnička téměř bez výjimky vydatně
dýchá, dodržuje staré a rozvíjí nové aktivity, a smyslem našeho nového projektu,
podpořeného v rámci Programu rozvoje
venkova - OSA IV. Leader prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku, je tyto
prvky zmapovat, představit, připomenout i
uchovat dalším pokolením.

Náš projekt je v základu určen jednak
pro drobné řemeslníky - podnikatele území MAS, kteří by mohli být jakousi hybnou silou v rámci tohoto projektu a hlavně
pomáhali implementovat získané zkušeností do běžné praxe, a poté rovněž pro
starosty a další představitele samosprávy
jednotlivých vsí - kteří jsou povětšinou
rovněž i zástupci místních spolků - nejčastěji Sdružení dobrovolných hasičů - organizace, která na malých vsích organizuje
nejvíce kulturních a společenských akcí.
Cílem tohoto projektu je proto zároveň
snaha o vytvoření podmínek pro realizaci
souvisejících a rozvíjejících projektů, které budou mít na místní ekonomiku pozitivní dopad.

Jednotlivé kurzy-workshopy, pořádané
od prosince na obecním úřadu v Tojicích,
tak budou kopírovat významné svátky
(Vánoce, Masopust, Velikonoce, Pouť,
Den Matek) a dojde na nich nejen k představení historie a zvyklostí, ale především
k rukodělné tvorbě
výrobků pod vedením
zkušené lektorky,
spojených s daným
obdobím.

Zájemci mohou získat více informací,
příp. se přihlásit přes e-mail: jiri.berousek@seznam.cz. Počet účastníků
kurzu je omezen.
Jiří Beroušek
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MŠ Čížkov—Teplo a pohoda "domova"
Mateřská škola Čížkov je jednotřídní
mateřskou školou s kapacitou 28 dětí. V
budově původně byla národní škola, pro
účely mateřské školy byla upravena v letech 1976 -1977. Z této doby také pochází
většina topných těles a několik oken, která
dosud nebyla vyměněna za plastová.

Ve třídě v prvním patře nelze vypnout
tzv. foukání teplého vzduchu, které je alternativně možné ovládat pouze hlavním
jističem v přízemí - čímž se vypnou celá
kamna. V některých místnostech (chodby,
ředitelna) vytápění chybí úplně. Teplotní
rozdíly mezi jednotlivými místnostmi v
zimním období jsou značné, považujeme
je za velmi nevhodné podmínky pro pohyb dětí po budově školky. Obzvláště jdou
-li děti, mnohdy rozespalé na toalety do
přízemí (v 1.patře toalety chybí). Situaci
se snažíme řešit používáním nočníků, ale
většina dětí ve školkovém věku již vyžaduje na toaletě soukromí (což je pochopitelné) a nepovažujeme tedy toto řešení za
šťastné. Z tohoto důvodu uvažujeme i o
zřízení umývárny a toalety v prvním patře.
Jelikož v budově chybí i sprcha ( povinná
dle Vyhlášky č. 410/2005 Sb.), vyřešili
bychom společně s toaletou i další problém. Školku navštěvují děti zpravidla od
věku 3 let a mnohdy by sprcha zjednodušila zajištění důstojných hygienických
podmínek.

V posledních letech obec zajistila některé opravy většího rázu, které školka ze
svého rozpočtu nezvládla financovat. Jednalo se například o výměnu střešní krytiny
po náporu vichřice Kyril v lednu roku
2007. V rámci oprav se podařilo vyměnit i
většinu nevyhovujících dřevěných oken. V
loňském roce jsme zajistili v rámci našeho
rozpočtu ještě výměnu dvou oken, která
již ohrožovala zdraví a bezpečnost dětí
(na schodišti a v umývárně dětí). Bohužel
naše finance již nestačily na výměnu zbývajících oken budovy. Jedná se především
o ložnici dětí, dále o jednotlivá okna v
kuchyni MŠ, umývárně dětí, chodbě
1.patra a ředitelně. Okna netěsní a mnohé
z nich jdou po otevření jen stěží zavřít.
V ložnici bychom taktéž rádi obměnili
dětské postýlky. Jsou tady ještě původní, z
doby, kdy se školka otevřela(ostatně jako
velká část zařízení). Většina z nich je již
různě poškozena a pochroumána.

Zlepšení podmínek prostorů mateřské
školy přispěje i k širšímu využití celé budovy. Tyto prostory budou moci být využity i širší komunitou našeho okolí. Ať již
to bude např. pokračování činnosti BRKu,
v návaznosti na projekt z programu Startér
z roku 2011.

Mateřská škola je vytápěna v některých
místnostech elektrickými akumulačními
kamny. Kamna jsou vesměs ve špatném
technickém stavu, nefungují termostaty
ani nastavení foukání teplého vzduchu.
Náhradní díly k těmto tělesům se již špatně shánějí, dalo by se říci, že vzhledem k
zastaralým typům kamen jsou v současnosti nedostatkovým zbožím.

Na základě dotazníkového šetření bychom chtěli prostory využít i k pořádání
různých aktivit - besed, či seminářů.
Věra Tomášková, ředitelka
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Ivo Jelínek—Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a kůží...
Projekt řeší založení nové řemeslnické
dílny na výrobu výrobků ze dřeva a kůže v
obci Partoltice. Dílnu bude provozovat Ivo
Jelínek, který je již 14 let zaměstnán v
dílnách Divadla Alfa v Plzni (specializace
na výrobu loutek a dekorací, ve volném
čase se věnuje výrobě nábytku z masivu,
imitacím starožitného nábytku, výrobkům
z kůže - např. pásků a brašen atd.).

Projekt řeší vybavení profesionální
dílny pro práci s dřevem a kůží nezbytnými stroji včetně odsávacího zařízení. Prvotními stroji, které slouží k opracování
materiálu, přivezeného z pily, je pila cirkulárka, srovnávací fréza a tloušťkovací
fréza.
Pro další, jemnější úpravu dřeva, je
nutné využít souboru dalších dřevoobráběcích strojů, jako je dlabačka, plošná bruska, spodní fréza, soustruh, pásová pila,
pásová bruska. Posledním souborem, nutným pro zahájení provozu dílny je nezbytné vybavení 3 pracovní stoly, police, regály a 8 ks osvětlovacích těles.

Pro dílnu bude využita větší část bývalé
hospodářské budovy, bude rozšířen sortiment výrob, které dosud stávající truhlářské a kožedělné firmy v oblasti MAS nenabízí. Bude vytvořeno partnerství mezi
podnikatelskými subjekty v nejbližším
okolí k zajištění komplexních zakázek;
dílna bude dále vyrábět velké kulisy a
dekorace pro divadlo a multifunkční uměleckou dílnu vzniklou v Partolticích v
rámci podpořeného projektu občanského
sdružení PaNaMo "Umění na dosah".

Pro výrobu větších kožených výrobků
bude možné využít některé z výše uvedených strojů (např. plošnou brusku) a dále
pak soubor ručních elektrických nástrojů a
nářadí.
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IX. Výzva MAS
Podpořené a nepodpořené projekty
jiného zpečetit výběr projektů v rámci IX.
Výzvy MAS. Celkem bylo vybráno 9 projektů s požadavkem na dotace ve výši
3.188.178,-Kč.

Dne 18.10.2012 zasedala Valná hromada
MAS sv. Jana z Nepomuku v obci Zahrádka u Čížkova, která měla za úkol kromě
Fiche 1—Obnova dědictví regionu
Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Přiznaná dotace

185 Mikroregion Nepomucko

Pamětníci z kamene, Spálené Poříčí/Těnovice, Tojice,
Třebčice, Prádlo, Neurazy/Partoltice, Měcholupy

442 597,00

ZIP o.p.s. - Západočeský institut
pro ochranu a dokumentaci
177 památek

Stálá expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk,
Klášter, Nepomuk

307 920,00

173 Město Nepomuk

Expozice B24-Liberator, Nepomuk

279 724,00

133 Ing. Jiří Tetzeli

Vybudování výstavní expozice lidových krojů oblasti
jižního Plzeňska, Žinkovy/Březí

432 000,00

Oprava venkovního předloženého schodiště kostela
61 Římskokatolická farnost Blovice sv. Václava v Žinkovech, Žinkovy

0,00

Fiche 5-Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

Přiznaná dotace

214 Město Nepomuk

Centrum volnočasových aktivit Fénix, Nepomuk

396 000,00

189 Hájský spolek pro obnovu, o.s.

Rekultivace a rozšíření dětského hřiště Na Daníčkách,
Nepomuk

562 710,00

173 TJ Sokol Spálené Poříčí

Oplocení baseballového areálu a modernizace zázemí
TJ Sokol Spálené Poříčí, Spálené Poříčí

396 012,00

169 TJ Sokol Nepomuk

Rozvoj sportovního areálu TJ Sokol Nepomuk pro
pétanque a tenis, Nepomuk

178 215,00

165 GOTEO

Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity Žinkovice, Žinkovy/Březí

0,00

160 Obec Milínov

Podpora rozvoje volnočasových aktivit v Milínově,
Milínov

0,00
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Fiche 10—Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Body

Žadatel

Projekt - název, místo realizace

99 Vladislava Velíková

"ŘEKNI SÝR", Čížkov

60 Angusfarm, s.r.o.

Výroba vařených specialit, Neurazy/Soběsuky

Přiznaná dotace
193 000,00
0,00

Představujeme projekty z IX. Výzvy
Mikroregion Nepomucko—Pamětníci z kamene
kdy a proč byly postaveny, dedikační nápisy vybledly, pamětníci nejsou. Mnohde
naopak začínají být ale opět v módě, lidé o
ně pečují, obnovují je a jsou na ně pyšní.
Vždyť je to mnohdy jejich jediná památka
v celé obci. Tuto skutečnost vnímá i Mikroregion Nepomucko a snaží se tímto projektem pomoci vyzvednout pozapomenuté
skvosty svého území z popela zapomnění.

Lidé, žijící zde v dávných i nedávných
dobách, se vždy snažili do obcí i mimo ně
zakomponovat i stavby, které zdůrazňovaly smysl života. Stavěli kapličky, kaple,
křížky a boží muka, pomníky či památníky. Každá z těchto památek žila svým
vlastním životem, každá z nich měla důvod, proč stojí na tom či onom místě.
Vždy to byla událost taková, při které někomu stálo za to, obětovat peníze a námahu, zanechat nám vzkaz vytesaný do kamene. Ať už je s tím místem spojena nešťastná událost v podobě skonu někoho
blízkého nebo naopak událost šťastná,
jakou mohlo být nalezení opuštěného dítka či vyléčení z vážné nemoci. Často takové stavby sloužily následně také jako
významné orientační body, a tak je jim v
historických mapách dáván velký význam.
Jejich původ byl upomínán nejčastěji ústním podáním, které je dnes bohužel už z
velké části zapomenuto. Z historie se staly
legendy a pověsti.

Chystáme se restaurovat či obnovit tři
sochy sv. Jana Nepomuckého - patrona s
vazbou na náš kraj, z toho dvě sochy prohlášené za kulturní dědictví dále částečně
rekonstruovat jednu kapli a deset drobných sakrálních a funebrálních památek,
celkem tedy 14 památek v šesti katastrálních obcích. Náš projekt tedy výrazně
pomůže v rámci území MAS sv. Jana z
Nepomuku naplnit cíle této fiche MAS sv.
Jana z Nepomuku. Součástí projektu je i
několik inovativních prvků, které jsou
realizovány v rámci dobrovolné práce bez
nároku na způsobilé výdaje projektu. Snažíme se spolupracovat s jinými subjekty a
partnery oslovit ženy i mladé lidi. Projekt
zahrnuje také výrobu informačních tabulí
a jejich osazení v rámci dobrovolné práce.

Často dnes stojí na okraji zájmu společnosti i památkové péče. Jsou zvláštní,
mnohdy nikomu nepatří, často se neví,
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Město Nepomuk-Centrum volnočasových aktivit Fénix
Fénix – centrum volnočasových aktivit
pro všechny věkové kategorie (zájmové i
odborné vzdělávání)

Veřejnost díky IX. Výzvě Místní akční
skupiny sv. Jana z Nepomuku získá možnost využívat pod vedením lektora keramickou pec, 2 kvalitní hrnčířské kruhy,
grafický lis, šicí stroje, pec na tvrzení FIMO hmoty, zrcadlovou stěnu pro tanec i
cvičení, audiotechniku, dataprojektor,
nové stoly, židle, lavice, tabule, šatní
koutky… Úspěch u Rady a Zastupitelstva
města Nepomuk znamená pro období duben – srpen 2013 částečnou rekonstrukci a
vymalování 5 učeben plus jedné kanceláře. Skutečnost, že město Nepomuk projekt
podporuje, má přímý dopad na vstupné do
aktivit, tzn. dobrou zprávu – ceny budou
vstřícné a již od 350 Kč za pololetí pro
dětský kroužek, od 50 Kč za lekci pro
dospělé.

Příprava – od února 2012 do srpna 2013
(MONTEVERDE o.s. ve spolupráci s
městem Nepomuk)
Otevření – září 2013 na adrese A. Němejce 88, Nepomuk (nepomucké náměstí, do
dubna 2013 v pronájmu Katastrálního
úřadu).
V září 2012 získalo volnočasové centrum FÉNIX podporu Rady a Zastupitelstva města Nepomuk. V říjnu projekt
uspěl v rámci IX.výzvy Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku a obdrží pro
nákup svého vybavení dotaci ve výši
495.000 Kč (20% spoluúčast města Nepomuk). Každý týden se ozve 1 až 2 zájemci
o lektorství v kurzech pro dospělé nebo
pro děti. Začalo probíhat jednání pro zajištění Akademie III.věku. Hledá se nadace,
dárce nebo sponzor pro zakoupení počítačů, pianina a horolezecké stěny. Přes Facebook Fénix, ale i osobní komunikaci, se
upřesňuje budoucí nabídka centra na základě poptávky obyvatel regionu.

Více informací najdete postupně na
stránkách www.nepomuk.cz – záložka
Fénix nebo na Facebooku Fénix.
Mgr. Miroslava Brožová – koordinátor
projektu

Vzhledem k faktu, že volnočasové centrum FÉNIX má být otevřeno až v září
2013, je včasný a úspěšný podzimní start
projektu velkým povzbuzením a motivací
k dostatečně optimistickému plánování
centra. Za finanční částku z dotace bude
na základě konzultací s lektory zakoupeno
vybavení do tří učeben: ATELIÉRU, ZRCADLOVÉHO SÁLU a KLUBOVNY.
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Vladislava Velíková—„ŘEKNI SÝR“
Projekt se týká výroby ovčích sýrů na
malé rodinné farmě v Čížkově. Hlavním
záměrem projektu je pořízení pastéru,
chladící vitríny a drobného dovybavení
stávající domácí „sýrárny“. Jedná se o
rozšíření činností a nabídky farmy. Nákup
pastéru má přímou návaznost na dosavadní provoz farmy zabývající se především
chovem ovcí a koz. Uvažujeme o navýšení
počtu dojných zvířat (v současnosti pouze
několik kusů pokrývající domácí spotřebu). Nadojené mléko se v pastéru zchladí

a zařízení samo zaznamenává hodnoty
mléka, které se uchovávají pro kontrolu
státní veterinární správy. Pastér se tak
stává téměř nezbytnou součástí vybavení
farmy, která chce mléko prodávat. Kromě
snazší kontroly kvality mléka a jeho uchovávání má výroba sýrů v pastéru zcela
jinou „štábní kulturu“ než domácí malovýroba v hrncích.
Vladislava Velíková

Startér 2013—příležitost pro mladé
Pro rok 2013 se nám opět podařilo zajistit dostatek prostředků, a tak můžeme vyhlásit grantový program MAS svatého
Jana z Nepomuku STARTÉR. Program,
jehož záměrem je aktivizovat neformální
skupiny obyvatel tím,
že jim pomůžeme realizovat jejich nápady a
záměry.

- STARTÉR 2013 je opět vyhlášen pro
mladé (žádat mohou týmy mladých ve věku 15 – 26 let)
- Informační akce se uskuteční 11.1. 2013
v Rodném domě Aug. Němejce, Nám. A.
Němejce 129 v Nepomuku,
- Příjem projektů bude do 24.2. 2013
- Veřejná prezentace a hodnocení projektů
proběhne 1.3. 2013 (čas a místo bude
upřesněno)
- Na podporu vašeho projektu můžete získat 10 000 Kč
- Realizace projektů je možná v termínu
březen – květen 2013

Informace o programu
na
http://
mas.nepomucko.cz/cs/
starter
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Venkovská tržnice III
Projekt Venkovská tržnice je realizován
se záměrem napomoci zlepšení života obyvatel regionu Nepomucka a Spálenopoříčska (území působnosti MAS svatého Jana
z Nepomuku). A to v řadě jeho oblastech,
počínaje podnikáním a konče podporou
rozvoje spolkového života.
Venkovská tržnice je informačním systémem pro snazší poskytování a předávání
informací v rámci venkovských území.
Srdcem celého systému je internetová aplikace,
kterou
naleznete
na
www.venkovskatrznice.eu (pro území
MAS svatého Jana z Nepomuku bude
funkční od počátku roku 2013).
.

Základním prvkem Venkovské tržnice
je Katalog podnikatelů a neziskových organizací. Ten bude mít tištěnou i elektronickou podobu.
Kromě toho nabízí Venkovská tržnice
aplikaci Bazaru a Kalendář akcí, mohou
využívat Kalendář akcí, zejména pro pro
podnikatele pak bude zprovozněn Elektronický obchod pro nabídku regionální produkce. Aktuální informace z Venkovské
tržnice jsou prezentovány nejen na internetových stránkách, ale také v informačních
vitrínách ve vybraných obcích regionu.
Více na
mas.nepomucko.cz/cs/venkovskatrznice

Další projekty spolupráce
Oživme společně památky a pověsti
z míst tajemných i kouzelných

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni

Projekt je realizován s partnery nejbližšími – MAS Aktivios a MAS Pošumaví.
Tematicky je projekt směřován prostřednictvím dosud nepublikovaných pověstí
k našim kořenům. Historie je v projektu
oživována v knižní i dramatické podobě, či
rekonstrukcí vybraných objektů dědictví
regionu. Zanedbatelné nejsou ani
„vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem, ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže k četbě,
oživování ochotnického divadelnictví,
rozvoje místního cestovního ruchu ap.

Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015" a
rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí
Plzeňského kraje. Projekt, do kterého se
zapojilo 7 z 11 MAS působících v kraji, je
připraven v úzké spolupráci s kreativním
týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na
jednu ze tří regionálních programových
linií "západočeské baroko".
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Venkovská tržnice spěje do finále
O projektu Venkovská tržnice informujeme pravidelně od počátku roku 2012,
kdy byla jeho zahájena. Předmětem projektu je zejména vytvoření regionálního
katalogu podnikatelů, živnostníků, příležitostných výrobců a poskytovatelů služeb,
uměleckých řemeslníků, chovatelů, pěstitelů, včelařů, prostě všech, kteří něco produkují, či nabízejí své služby. Katalog
zahrnuje také neziskové organizace a spolky. V současné době máme zaregistrováno
přes 500 subjektů, z toho 410 podnikatelských a 92 neziskových.
Aktuálně probíhá příprava na tisk tištěného katalogu, který bude k dispozici
všem domácnostem ve 25 obcích spadajících pod působnost MAS sv. Jana z Nepomuku. Distribuce katalogů je naplánována
na přelom ledna a února 2013. Díky podpoře projektu z Programu rozvoje venkova
budou katalogy k dispozici zdarma.
Ti, kteří se nestihli zaregistrovat do tištěného katalogu, mají možnost se dohlásit
alespoň do internetového katalogu (více
informací
na
e-mailu:
mas.nepomucko@seznam.cz), který bude
fungovat na www.venkovskatrznice.eu od
března 2013. Elektronický katalog bude
zaregistrovaným subjektům umožňovat aktualizaci svých dat,
uživatelům
pak vyhledávání na základě zadaných
kritérií.

Kromě katalogu podnikatelských subjektů a neziskových organizací internetové
stránky Venkovské tržnice nabídnou další
aplikace pro posílení místní ekonomiky.
Elektronický obchod s bezplatnou registrací bude k dispozici všem regionálním
producentům. V aplikaci Bazar bude možné nabízet, poptávat, směňovat, či darovat
cokoli, od přebytků ze zahrádky, přes dětské oblečení a vybavení, až třeba po
„poklady“ z půd a stodol. Pořadatelé kulturních, sportovních, vzdělávacích i jiných
akcí mohou využívat Kalendář akcí.
Podrobněji o jednotlivých akcích vás budeme na těchto místech informovat v dalších článcích.
Aktuální informace z Venkovské tržnice
najdete nejen na internetových stránkách,
ale také v informačních vitrínách, které
budou umístěny v Nepomuku, Spáleném
Poříčí, Žinkovech, Mladém Smolivci,
Nekvasovech a ve Vrčeni. Všem zájemců
o využití Venkovské tržnice pak bude
fungovat informační místo ve Spáleném
Poříčí, při kanceláři MAS sv. Jana z Nepomuku.
Za tým Venkovské tržnice Vladislava
Bělová a Miroslava Brožová
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Venkovské expo
Součástí letošního ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP 2012 v Plzni bylo tzv.
Venkovské expo, aneb hravá náves—
společná prezentace turistických zajímavostí místních akčních skupin Plzeňského
kraje ve dnech 20.-22.9.2012 na venkovních plochách areálu TJ Lokomotiva v
Plzni.
Prezentace byla netradičně pojata jako
živé „puzzle“, složené z různých objektů a
exponátu z jednotlivých venkovských
regionů, které dohromady tvoří pestrou
mapu turistické nabídky kraje. Šlo o jedinečný způsob prezentace, který na rozdíl
od tradičních pultů s letáky a propagačními materiály nabízel pestrý kaleidoskop
zajímavostí, rarit i zážitků na malé ploše,
jako pozvánka k návštěvě jednotlivých
regionů. Návštěvníci mohli skutečně objevovat krásy památek Plzeňského kraje,
projet se na koni či podojit krávu. Pro
dětské návštěvníky byly připraveny výtvarné dílny, ale také různé hry a soutěže.
Doplněk expozice tvořily bezbariérová
kavárna a řemeslný mini-jarmark.
Akce se konala v rámci projektu spolupráce sedmi MAS „Skrytá bohatství aneb
venkov Plzni“ podpořeného z Programu
rozvoje venkova ČR a navazuje na projekt
Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015.
Další část Venkovského expa, tentokrát s podtitulem „Venkov v Plzni“,
proběhne na Světovaru v Plzni ve dnech
19.—20.4.2013. Pokud se chcete sami do
přípravy programu zapojit, kontaktujte
naši MAS. Více informací najdete také
od března 2013 na www.region2015.cz.
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X. Výzva v březnu 2013—začněte již nyní
Vzhledem k tomu, že rok 2013 je posledním rokem současného programovacího období EU a tím i posledním rokem
realizace Strategického plánu Leader
„Budoucnost založená na tradici“, čekají
nás určité změny.

- budou vyhlášena všechna opatření Strategického plánu Leader “Budoucnost založená na tradici“ tak, abychom ještě naposledy dali příležitost každému zájemci.
(popis opatření v zadní části bulletinu)

Valná hromada na svém jednání
18.10. 2012 rozhodla o tom, že:

Více na www.mas.nepomucko.cz v
sekci Aktuální výzvy.

- v roce 2013 MAS vyhlásí pouze jednu
výzvu, s příjmem žádostí v březnu, další
výzva s ohledem na pravidla Programu
rozvoje venkova již vyhlášena být nesmí,
- na podporu projektů bude do výzvy alokováno cca 5 mil. Kč, což je více, než
bývalo v jednotlivých výzvách obvyklé,

Nové opatření 4.13. Tematické stezky
V rámci X. Výzvy MAS v roce 2013
bude vyhlášeno nové opatření, jehož cílem
je rozvinout a rozšiřovat turistické produkty v území MAS se zaměřením na
aktivní a šetrnou turistiku. Opatření je
zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především
venkovské turistice). Dotace je určena na
vybudování pěších a lyžařských tras a
stezek, rozhleden, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek
mimo území lesů s důrazem na jejich
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provázanost s již existujícími trasami a s
nadregionálními trasami propojující Plzeňský kraj se sousedním Bavorskem.
Maximální dotace: 90%
Žadatelé: Obce, neziskové organizace,
sdružení právnických osob či nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Způsobilé výdaje: 50.000-350.000,- Kč.

Další aktivity MAS
Jsme regionálním Majákem
- propagaci programů a výzev Plzeň
MAJÁKY 2015
Jsou informační a komunikační partneři EHMK 2015 v rámci lokálního tisku
projektu Plzeň EHMK 2015 v regionu.
- propagaci vybraných významných místních aktivit prostřednictvím stávajících
Majáky ve svých určených oblastech ve komunikačních nástrojů Plzeň EHMK
spolupráci s týmem Plzeň 2015 zajišťují 2015 / do doby spuštění mapy
formou placené služby:
- obousměrnou výměnu informací o proNaše MAS má v rámci tohoto projektu
jektu
na starost rozlehlejší území, než které vy- sběr a třídění dat pro přípravu regionální mezují samotné hranice našich 25 obcí.
MAPY 2015
Kromě nich se náš regionální Maják zamě- spolupráci s NNO, MAS, Mikroregiony a ří také na Kasejovicko, Staroplzenecko či
dalšími strat. subjekty PK
Blovicko.
- přípravu tras a lokalit pro výjezdy Autobusu 2015 / od září 2012 /
Přehled činnosti najdete na http://
- přípravu setkávání pro občany s členy mas.nepomucko.cz/cs/regionalni-majak
týmu Plzeň 2015 o.p.s.
- účast na významných oblastních kulturních akcích a reprezentaci projektu Plzeň
EHMK 2015
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Fotosoutěž Blízké vzdálené
Dne 22. listopadu 2012 proběhla v
Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí vernisáž fotosoutěže Blízké vzdálené spojená
s oceněním nejlepších snímků. O kulturní
program se postaraly Linda Milotová
(zpěv) a Eva Tupá (doprovod na varhany).
Více ve článku...
Porota v pětihlasém složení: Manželé
Robinsonovi (Šárka PomahačováRobinsonová - členka MAS a Chuck Robinson - provozní ředitel zámku Žinkovy),
Mgr. Mirka Reifová - specialista PR a
marketingu společnosti Plzeň 2015, Milena Věšínová - předsedkyně Měšťanské
besedy ve Spáleném Poříčí a vedoucí
Městské knihovny, Ing. Jiří Jiřík - jednatel
firmy Kodak Express - Tigas s.r.o. Klatovy a Gejza Legen z Legend Foto Košice, a
vybírala z celkem 147 přihlášených fotografií.
Výsledné pořadí
Snímky z regionu MAS sv. Jana z Nepomuku (Česko)
1. místo - Zelená Hora v podzimním slunci Milan Demela
2. místo - Mrazivě krásná Zelená Hora - Slavomír Popule
3. místo - Nepomucko - krajina se Zelenou
Horou—Pavel Jiran
Snímky z regionu Košicka (Slovensko)
1. místo - Kláštor - Ľubica Kremeňová
2. místo - Pominuteľnosť doby - Ľubica Kremeňová
3. místo - Posledné kúsnutie zimy- Réka Dobosová
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Nejlepší snímky jsou až do konce roku
k vidění v Infocentru Spálené Poříčí
(fotografie z ČR) a v Církevní střední odborné škole v budově Spálenopoříčského
zámku (fotografie ze SR), po Novém roce
se "rozutečou" na Slovensko, do Finska,
Polska, Litvy či Irska, aby propagovaly
naše kraje coby součást Evropských hlavních měst kultury Košice 2013 a Plzeň
2015.
Všechny přihlášené najdete na webových stránkách http://mas.nepomucko.cz/
fotosoutez , kde najdete i podrobnější výsledky. Děkujeme všem partnerům fotosoutěže a také jejím účastníkům, věříme,
že snímky určitě zvýší zájem návštěvníků
o oba dva tyto regiony.
Hlavními partnery fotosoutěže jsou
Plzeň 2015, o.p.s., L. S. Pravé orechové,
Multimedia-Activity, ZONER software, a.
s. a Kodak Express - Tigas s.r.o. Klatovy.
Fotosoutěž byla finančně podpořena Plzeňským krajem.

Autobus 2015 rozzářil jih Plzeňska
V září 2012 zavítal na jižní Plzeňsko
unikátní multikulturní projekt týmu Plzeň,
Evropské hlavní město kultury 2015 pod
vedením Petra Formana, v podobě Autobusu 2015. Ten lze během pár minut přetvořit na kulturní scénu s nafukovacím
šapitem i minikavárnou. Autobus slouží
rovněž coby jeden z komunikačních nástrojů týmu Plzeň 2015 a doplňuje regionální koordinátory jednotlivých území.

na státní svátek 28. září, následovala prohlídka Žinkovy Arts festivalu na tamním
zámku, a dále exkurze s průvodcem "Za
klenoty Žinkovska", při které se navštívilo
Obrovo hradiště, Potštejn, Poustevna,
Templ, Svatyně či Psí hřbitov. Autobus
2015 se poté přesunul na následující
„zastávku“ do Nepomuku, kde se uskutečnila u příležitosti "Noci vědců" nejprve
repríza představení Vesmírná pohádka,
následovala beseda se členy Fotoklubu
Nepomuk a kurz focení noční oblohy.

Diváci mohli zhlédnout bohatý program, nabízený zcela zdarma. Vše začalo
již 15. září ve Spáleném Poříčí v rámci
akce "Rozsvícení regionálního Majáku
2015", kdy zároveň vystoupil na nádvoří
zámku výborný italský soubor nového
cirkusu MagdaClan s představením MagdaCabaret. Od 23:00 následoval pravý
barokní ohňostroj, na který návštěvníci jen
tak nezapomenou.

Fotografie můžete zhlédnout na facebookových stránkách společnosti Plzeň
2015.

O týden později, 22. září, navštívila
produkce Autobusu 2015 zámek Ptenín,
kde proběhlo pohádkové představení souboru Buchty a loutky, výtvarné dílny pro
děti a také BRICK CIRK: Cihlorevue,
klaunérie pro každého. "Budiž CIHLA! A
byla cihla a byl clown a... ... a spadla první
a druhá a třetí a čtvrtá a... ... a možná padají šťastně až dodnes, pokud nezemřeli.
Kdo nevěří ať tam běží!" Hrál Števo Capko. Závěr zajistil Miloš Dvořáček a jeho
bicí nástroje. Do programu se zapojil i
Zkrášlovací spolek Ptenín, který umožnil
částečné zpřístupnění zámku.
Ve čtvrtek 27. září nabídl Autobus nejprve dětem v obci Letiny výtvarné dílny,
pro všechny návštěvníky byla připravena
odpolední Vesmírná pohádka. Druhý den,
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Tak trochu netradiční výukové metody bavily
Pozitivní zkušenosti z prvních vzdělávacích seminářů zaměřených na zlepšení
kvalifikace těch, kteří se věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, z letošního ledna a února, byly tou největší motivací pokračovat v takto zaměřených vzdělávacích aktivitách.

Lví podíl na úspěchu semináře měla
jeho lektorka Lenka Prunerová z občanského sdružení Ametyst. Ta nezapřela
svoji náklonnost k ekologii a tak celý seminář provoněla vůní bylin, které se v
průběhu dne konzumovali v podobě ducha
povzbuzujícího čaje, ale také se z bylin
vyráběla zubní pasta, či balzám na rty.

Prostor pro jejich pořádání jsme našli v
partnerském projektu s Městem Spálené
Poříčí „Vzděláváním a výměnou zkušeností k probouzení venkovských lídrů“,
podpořeném v programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

Seminář máme úspěšně za sebou. Nezbývá doufat, že účastníci, tedy spíše
účastnice, nabyté znalosti budou aktivně
využívat při svých aktivitách s dětmi a
mládeží. A máte-li nějaké náměty, na co
bychom měli zaměřit další semináře, dejte
n á m
o
n i c h
v ě d ě t
(mas.nepomucko@seznam.cz).

Zaměření na „tak trochu netradiční výukové metody“ se ukázalo jako dobré řešení a opět se našlo dost zájemců, kteří se
interaktivně pojatého semináře zúčastnili.
To potvrdila i účast z řad pedagogů profesionálů.

Pár fotografií z akce najdete na: http://
lomicak.rajce.idnes.cz/
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Cyklisticky za zážitky 2012
K září ve Spáleném Poříčí již neodmyslitelně patří TOP týden, sedm dní plných
kulturních akcí, společenských událostí a
především vzájemného setkávání, o které
jde především. Letos se navíc zdařilo
skloubit představení místních spolků a
sdružení s kulturou z „dovozu“.

Letos všem tradičním účastníkům tzv.
vypálil rybník nový tým VENDAKAREL,
přihlášený na poslední chvíli, s dosaženými 380 body. Dramatický byl souboj o
druhé místo, které nakonec při shodném
součtu 370 bodů uhájili loňští vítězové
DR.Avci před třetími Dědouši a taťuldy o
pouhé 3 minuty rychlejšího dojezdu do
cíle.

Své místo na slunci si v nabytém programu našla pro TOP týden tak trochu netradiční akce – cyklistická orientační soutěž
týmů Cyklisticky za zážitky. Podstatnější
ovšem je, řečeno s trochou nadsázky, že si
akce nachází místo v srdcích stále většího
počtu náruživých cyklistů a milovníků
toulek podbrdskou krajinou. A když ne v
srdcích, tak alespoň v jejich sportovních
kalendářích. Startovní listina čítala 42
týmů a počet účastníků poprvé překročil
stovku.

Z pohledu do výsledkové listiny je možné
odvodit několik zjištění. Kromě již zmiňovaného každoročního navyšován počtu
účastníků, také například slušnou vyrovnanost týmů první desítky, což slibuje napínavé soupeření pro další ročníky. Ale třeba
i to, že nezvládnutí orientace, či týmové
taktiky může i favorizované týmy poslat do
spodních příček výsledkové listiny. A další
závěry nechť si každý formuluje sám.
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Pohledy za hranice MAS
První Výzvy projektu Plzeň—Evropské hlavní město kultury 2015
Pro realizaci programových linií Západočeské baroko, Land Art a Industriální
dědictví hledáme rezidenční prostory, pozemky, objekty, místa se silným „geniem
loci“ / duchem místa/ a příběhem.

dědictví hledáme pozemky, objekty, místa
se silným „geniem loci“ / duchem místa/ a
příběhem.
Více informací podají naši regionální
koordinátoři Majáky 2015 vždy v konkrétním území:

Součástí Vaší nabídky by měla být i
navrhované cena za poskytnuté prostory /
ubytování, stravování, kapacita ubytování
a prostory vhodné pro vznik výtvarných i
literárních děl a hudebních, divadelních a
tanečních představení/.

http://www.plzen2015.net/informace-zregionu/spojte-se-s-nami/
Podrobné
informace:
http://mas.nepomucko.cz/cs/index/regional
ni-sekce-projektu-plzen-ehmk-2015vyhlasuje-prv

REZIDENČNÍ PROSTORY

Nabídky s krátkým popisem a fotografií
zasílejte
na
adresu:
majak2015@gmail.com.

Společnost Plzeň 2015 o.p.s. hledá
prostory pro realizaci uměleckých rezidencí v plzeňském regionu.
Umělecké rezidence jsou honorované
studijní, zkušební a pracovní pobyty domácích i zahraničních umělců, jejichž výstupem bývá zpravidla konkrétní umělecké
dílo, představení, workshop v konkrétním
prostoru, či lokalitě.
V souvislosti s připravovaným programem Plzeň Evropské hlavní město kultury
2015 budeme umělecké rezidence vypisovat již v následujícím období 2013 – 2014.
KRAJINA PRO UMĚNÍ
Společnost Plzeň 2015 o.p.s. hledá
místa v krajině pro realizaci programu v
plzeňském regionu.
Pro realizaci programových linií Západočeské baroko, Land Art a Industriální
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S Pavlem Motejzíkem do historie
Jak Valibuk neurazil ani větvičku
O původu jména obce Neurazy vypráví
jedna stará pověst: V lesích, někde pod
Velkým kamenem, žil prý na samotě muž,
silák, povoláním dřevorubec. Vyvalit ze
země vzrostlý strom prý pro něho byla
hračka, přesto to byl dobrák a lidumil od
kosti. Vždy dával pozor, aby ani broučka
při své práci nezašlápl, aby hnízda ze stromů neshodil. Zpráva o jeho síle pronikla
až ke knížeti pánu, který zatoužil po
vzrostlém stromu, který by stínil okna jeho
hradu. Vyhledal proto muže, ukázal na
vzrostlý buk a poručil, aby silák buk ze
země vytrhl a odnesl do údolí. Slíbil mu
bohatou odměnu, podaří-li se, aby prošel
celým sukovitým lesem a přitom ani větvičku neurazil. Muž se tedy dal do díla,
buk vytrhl a nesl do údolí. Tam už na něho
kníže čekal. Jakmile silák uviděl pána,
zdaleka volal: „Pane kníže, neurazil, pane
kníže, neurazil!“

mýtině si vyzdvihni dvorec, který budiž
tvým a tvých dědiců, dokud ponesou tvé
jméno.“
Jak pravil, stalo se. Na místě pokáceného sukoviště vznikla ves se svobodnickým
dvorcem, které lid říkal Soběsuky. To proto, že Valibuk vysloužil tehdy sobě ono
sukoviště, sukovitý les, patřící dříve knížeti. A silákova rodná ves zve se od těch časů
Neurazy. Žijí v ní lidé, kteří neurazí, neublíží ani nepohorší jiné nebo sebe.
Pověst je součástí chystané knihy v rámci
projektu spolupráce MAS Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i
kouzelných. Publikace bude představena
spolu s CD namluveným Otakarem
Brouskem st. dne 25. května 2013 na zámku v Nebílovech v rámci Dne regionů.

„Výborně!“ odvětil kníže. „A zvládl bys
ten buk u mého hradu zasadit tak, abys ani
kořínek nepolámal?“
„Jistě že zvládl,“ odvětil Valibuk a
opravdu tak učinil. Buk se od těch dob
zelenal pod okny knížete a přinášel mu
radost. A kníže, potěšen tímto skutkem,
pravil Valibukovi: „Vykonal jsi znamenitě
můj rozkaz, zasloužíš si tedy odměny. Na
věčnou paměť této události budiž ona dědina, v níž jsi dosud žil, pojmenována
Neurazy, na počest toho, žes ani jedinou
větvičku při cestě neurazil. Onen sukovitý
les, kterým jsi tak hbitě prošel, budiž celým tvým majetkem. Pokácej jej a na
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Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13
jsou:
Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Podporovány budou projekty zaměřené na investice spojené s udržováním, obnovou, zhodnocováním
nebo využitím kulturního dědictví venkova.
Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví
regionu
Podporovány budou vzdělávací aktivity, studijní a
výzkumné práce a další aktivity mapující historický,
kulturní a přírodní vývoj regionu.
Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných
prostranství, především tak, aby je bylo možné využívat jako místa setkávání občanů i návštěvníků
obce.
Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj
lidských zdrojů a na realizaci vlastních vzdělávacích
programů.
Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a
sportovní aktivity
Podporovány budou projekty zaměřené na zlepšení podmínek trávení volného času obyvatel především v oblasti kultury, sportu a společenských aktivit
a činnosti místních spolků a zájmových organizací,
které budou posilovat sociální vztahy mezi obyvateli.
Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných
do života v území MAS
Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních služeb.
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Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných
do života v území MAS
Podporovány budou projekty zaměřené na vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních služeb.
Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Podporovány budou jednak projekty zaměřené na
tvorbu pěších tras, lyžařských tras a hippostezek
(záměr a), dále rekonstrukce nebo výstavby malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro
sportovně rekreační vyžití (záměr b).
Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a
návštěvnických center a jejich spolupráce
Podporovány budou projekty vzniku a vybavení
informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce.
Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských
subjektů
Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj
aktivit v oblasti nezemědělské výroby, zpracování,
včetně tradičních řemesel.
Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Podporovány budou projekty zaměřené na zvýšení výkonnosti zpracovatelských kapacit zem. a potrav. podniků, podporu jejich marketingu, zlepšování
kvality výrobků a podporu aplikace nových produktů, postupů a technologií.
Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Podporovány budou projekty zakládání nových
mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků
v podnikatelských činnostech zařazených do těchto
sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností
(OKEČ): CB 14, D, F, G.
Opatření 4.13. Tematické stezky
Cílem opatření je rozvinout a rozšiřovat turistické
produkty v území MAS se zaměřením na aktivní a
šetrnou turistiku.

