Úvodník
Když se ohlížíme historií MAS sv. Jana z Nepomuku v posledních šesti letech, máme z těch
mnoha uskutečněných aktivit opravdu velkou radost. Díky působení MAS v území se podařilo
především podpořit 85 rozvojových projektů v mnoha oblastech, v celkové částce 30,3 mil.
Kč. Tím ale činnost naší organizace zdaleka nekončila. Spolu s partnerskými MAS jsme získali
finanční prostředky na pět tzv. projektů spolupráce, které jsou buď již úspěšně zrealizovány,
nebo se dosud realizují.
Oblíbenými se staly rovněž i naše dva vlastní grantové programy - Startér a Maličkosti. Díky
Startérovským projektům jsme v minulém období mohli podpořit 21 zajímavých projektů
neformálních skupin mladých či žen, které za sebou v mnoha případech zanechali v regionu
velmi hmatatelnou stopu.
Díky kulturním a vzdělávacím akcím regionu, které jsme organizovali nebo spoluorganizovali,
se mohli návštěvníci podívat do běžně nepřístupných zámků, zažít nevšední představení,
okusit řemesla a vůni venkova na vlastní kůži, pravidelně se vydávat s kolem a mapou za
poznáním krajiny, vzít do ruky fotoaparát a zachytit krásy regionu ve dvou fotografických
soutěžích, či se vydat do zahraničí, do Litvy, Polska nebo Finska.
Rovněž se nám podařilo zpracovat a vydat celou sérii regionálních brožur a publikací, které
sklízejí velký ohlas nejen v rámci regionu. Vážíme si, že jsme mohli spolupracovat na jejich
tvorbě s takovými Mistry, jako byl např. Otakar Brousek st., který pro nás namluvil celkem
devět regionálních pověstí na CD nosič.
Od roku 2008, kdy byla naše MAS vybrána k realizaci svého rozvojového plánu, se podařilo
úspěšně projít celou řadou složitých administrativních procesů a úkonů, které naší organizaci
ukládala jak legislativa ČR, tak i pravidla a požadavky administrátorů Programu rozvoje
venkova, ze kterého byly dotační prostředky pro region Nepomucka a Spálenopoříčska
poskytnuty. Z vlastní zkušenosti při realizaci projektů podpořených z dotačních titulů mohu
říci, že vyhovět a splnit všechny nutné administrativní úkony je velmi náročné. Pracovníci
kanceláře naší MAS kromě uvedených činností navíc nad rámec svých povinností všem
podpořeným žadatelům z našeho území poskytovali a stále poskytují poradenství a pomoc
při administraci a realizaci projektů. Především díky této pomoci nebyly při kontrolách již
realizovaných projektů zjištěny zásadní problémy a přislíbené dotace byly Státním
zemědělským intervenčním fondem proplaceny. Nejen za uvedenou podporu realizátorům
projektů, ale především za práci odvedenou pro naši organizaci v uplynulých letech patří
pracovníkům kanceláře MAS velké poděkování.
K tomu, zda bude naše organizace působit v regionu i v dalším unijním období, může nyní
napomoci každý z nás. Věříme, že se to podaří a za dalších 6 let přineseme souhrnnou
výroční zprávu třeba i v rozsáhlejší podobě.

Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS
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Základní údaje
Co je LEADER?
LEADER je iniciativou Evropské unie, která již
od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských
oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost,
kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit
individuální
problémy
zaostávajících
venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, že
jedině místní společenství dobře znají své
silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny
řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou
pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně
vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na
budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů
na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními
lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit
rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Co je „místní akční skupina“
Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry,
schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů,
potřeb a zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství,
veřejného a společenského života. Smyslem iniciativy LEADER je proto
podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na
místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to
na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak
prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se
podílet na rozvoji svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu
LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost
za rozdělování dotací pro venkov a jejich správné a účelné čerpání je
přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.
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MAS sv. Jana z Nepomuku
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) byla ustavena jako
občanské sdružení v říjnu roku 2004. Ustavujícími členy byly Mikroregion
Nepomucko a podnikatelé Radovan Sochor a Václav Silovský. Postupně
přistupovali další podnikatelé, obce i neziskové organizace.
Dnes má již 27 členů, jejichž složení daleko lépe odpovídá požadovanému
partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také
představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel území MAS.
První finanční prostředky MAS získala z OP Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství – osvojování schopností při realizaci rozvojových strategií a
využila je k přípravě strategického rozvojového plánu MAS, na jehož
tvorbě spolupracovala s firmou DAOS Consulting s.r.o. Tento dokument se
stal základním kamenem žádosti o finanční prostředky z Programu rozvoje
venkova, Osa IV – LEADER na období 2007 – 2013.
MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader
„Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu
Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice
dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních
prostředků Programu Leader.
MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich
zprostředkovatelem pro žadatele z regionu, konkrétně z 25 obcí
Nepomucka a Spálenopoříčska. Strategický plán Leader je naplňován
prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž
realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci,
podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS
působí.
Kromě hlavního předmětu své činnosti se MAS zabývá samozřejmě i
spoustou dalších aktivit, o kterých se dočtete na stránkách této brožury.
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Zaměstnanci MAS
Ing. Michal Arnošt, manažer MAS a SPL
· 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, manažer Mikroreg. Nepomucko a předseda OS Pod
Zelenou Horou, autor historicko-turistických průvodců a knih o
regionu, člen redakční rady sborníku Pod Zelenou Horou.

Statutární zástupci a orgány MAS
Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS, předseda
Programového výboru MAS
· 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
· zakládající člen MAS
· Společník DAOS Consulting s.r.o., firmy zabývající se
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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

Programový výbor MAS
Jméno

Organizace

Ing. Jindřich Jindřich Město Sp.Poříčí
Ing. Radovan Sochor DAOS PLUS
Martina
Krumpholcová
MgA. Dušan Skala
Václav Kovář

Funkce v MAS
předseda MAS, předseda
PV
místopředseda MAS, člen
PV

-

členka PV

-

člen PV

Město Nepomuk

člen PV

Výběrová komise MAS
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Eva Beránková

MŠ Vrčeň

členka VK

Ing. Hana Moulisová
Ing. Veronika
Sklenářová
Leoš Kubový

-

členka VK

-

členka VK

OS Voletín

člen VK

Ing. Josef Lank

ČSOP Sp.Poříčí

člen VK

Eva Kubová

Mladý Smolivec

Předsedkyně VK

Iva Přibáňová

členka VK

Revizní komise MAS
Jméno

Organizace

Funkce v MAS

Václav Kovář

Město Nepomuk

Marie Bílková

-

předseda Kontrolní
komise
členka Kontrolní komise

Ing. Jiří Tetzeli

-

člen Kontrolní komise
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Iniciativa LEADER - podpora projektů
V období 2008 – 2013 bylo podpořeno celkem 85 převážně menších
rozvojových projektů celkovou částkou téměř 30,3 mil. Kč žadatelům z řad
obcí, podnikatelů a neziskových organizací včetně církví, celkem ve 20
obcích regionu. Na kompletní statistiku jednotlivých Výzev se můžete
podívat na konci této brožury, rádi bychom ale uvedli pár příkladů
z několika obcí a měst o tom, jak jsou jednotlivé příklady důležité a
dokážou správně „nakopnout“ i další potenciální žadatele.

Prádelský příklad
V historicky první Výzvě MAS byla mezi úspěšnými žadateli i obec Prádlo
se svým projektem Úprava návsi v obci Prádlo.
Přirozené centrum obce Prádlo, tedy její náves, prošla díky tomu
významnou a milou proměnou, spočívající nejen ve zřízení nových míst
pro zeleň a v úpravě a rozšíření zelených ploch pod stávajícími stromy, ale
především ve výsadbě celkem osmi stromů, pojmenovaných po
významných osobnostech spojených s obcí. Skupinky místních obyvatel a
podnikatelů byli do této činnosti zapojeny zvláštním způsobem, kromě
samotné výsadby převzali nad „svými“ stromy a jejich okolím i patronát.
Na návsi se tak od jara do podzimu zelená
sedm
stromů
pojmenovaných
po
významných osobách spjatých s Prádlem a
Novotníky a jeden strom patřící místním
spolkům. Můžeme zde spatřit strom
kněžny
Vilemíny
Auerspergové,
doroditelky našeho regionu, Eduarda
Dobromysla,
prádelského
správce
lihovaru, Patera Benna Sedláčka (učitel
dějepisu A. Jiráska), Václava HatajeÚslavského, zaníceného místního regionálního pracovníka, Alexandra
Sommera Baťka, autora opravy českého chemického názvosloví, či J. K.
Tyla, českého dramatika z doby obrození. Poslední strom patří čestnému
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občanu Prádla, americkému seržantu R. A. Nourymu, jedinému přeživšímu
letci z bombardéru B 24-Liberator, který 22. 2. 1944 havaroval na
prádelském katastru v místní části Dubeč. V sobotu 2. května 2009 se
seržant Noury při své návštěvě oslav osvobození osobně aktivně zapojil do
realizace našeho projektu instalací informační cedule u svého stromu.
Obec se nenechala odradit při neúspěchu své další žádosti na MAS, a
naopak poskytla své rady a zkušenosti s projektovým řízením místním
Sokolům. Ti se ji zhostili s vervou a nadšením a tak mohl vzniknout projekt
do V. Výzvy - Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za
účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit na území MAS a projekt
do X. Výzvy - Rozvoj sportovního areálu v Prádle - výstavba hřiště a
rekonstrukce oplocení. Oba projekty byly podpořeny a prádelští Sokolové
tak získali na rozvoj svých aktivit dotaci v součtu 763.567,- Kč. Nejen že
zrekonstruovali své stávající asfaltové hřiště a vystavěli pergolu, ale
v současné době již budují hřiště nové a rekonstruují oplocení.

Vrčeňský příklad
Prvním projektem ve Vrčeni byla žádost o dotaci v opatření zaměřeném
na Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity nazvaná Divadelním
představením k rozvoji MŠ Vrčeň. Předmětem projektu byla výměna oken
a pořízení nového nábytku. Nová okna pomohla výrazně tím, že zabránila
úniku tepla. Náklady na vytápění školky byly do té doby finančně téměř
neúnosné. Žádné okno už netěsnilo, některá byla v havarijním stavu. To,
co nyní školka ušetří za vytápění, může použít jinde.
Výměna nábytku se týkala
prvního patra školky. Toto
patro se otevíralo v době,
kdy nebyly peníze na
nábytek, a tak školka
vybavila prostory z různých
zbytků.
Skříňky
byly
zavřené, mnohé šly špatně
otevírat.
Děti
neměly
přehled o pomůckách. Nový
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nábytek je koncipován tak, aby byl dětem otevřený, policového
charakteru. Děti vše vidí a mají přehled, kde si hračku berou a vědí, kam ji
mají vrátit. Nový nábytek je pro děti nejen praktický, ale zároveň i
estetický a výchovný.
Součástí projektů u MAS byl i požadavek na aktivní zapojení žadatele. Ten
měl ukázat, že nejen chce a potřebuje dostat peníze, ale že je sám
ochoten přispět k realizaci projektu něčím navíc. Ať už dobrovolnickou
prací lidí, pro které se projekt dělá nebo například získáním partnera z řad
místních podnikatelů. V tomto projektu bylo uplatněno hned několik
těchto principů. Jedním z nich byla tzv. dražba. I když z ní měli
zaměstnanci školky z počátku obavy, zapojila se do ní spousta dobrých lidí,
kteří začali pomáhat. Samotná dražba se rozbíhala postupně, ale nabrala
takový spád, že to myslím všechny velmi mile překvapilo. Lidé věděli, že
přispívají dětem na nový nábytek a bavili se. Dražily se například
keramické výrobky dětí, které měly na sobě motiv vrčeňské kostelní věže,
mističky a vázy byly glazované, vypálené, což se podařilo díky Jitce
Kahounové, která vede ve školce keramický kroužek a doma má
keramickou dílnu s pecí.
Jako výborný nápad se ukázaly také pečené perníky zdobené dětmi, dále
pomohlo například i nakladatelství Fragment, vrčeňská podnikatelka paní
Čiefová, firma KLAUS TIMBER a.s. Nadšení a zájem projevili nejen
zaměstnanci školky, ale i rodiče a prarodiče dětí. Díky dražbě se na
spolufinancování projektu vybralo 16.776 korun.
Neméně zajímavým inovativním prvkem bylo i divadelní představení.
Odbornou pomoc zajišťovala PaeDr. Bohumila Kotyzová – klinická
logopedka, Vize, kdy divadlo hrály společně děti a dospělí, se podařila
rovněž na výbornou. Krásné kulisy vytvořila Hanka Čížková z Kláštera.
Divadelní představení mělo dokonce několik povedených repríz.
Kladných ohlasů na realizaci projektu si všimlo vrčeňské občanské
sdružení NA NÁVSI, o.s., které na svůj projekt Stodola u Mistrů v V. Výzvě
MAS získalo 800.000,- Kč. I když se ve výsledku do realizace projektu
nepustilo, jistě byl jeho příklad spolu s příkladem místní školky inspirací
pro zdejší základní školu, která získala na projekt „Učíme se jeden od
druhého“ částku 389.580,-Kč. Projekt byl v základu určen na nejnutnější
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opravy budovy školy, ale i zde se našly inspirující inovativní prvky,
například Myška kamarádkou (kde žáci učili pod vedením lektorů
prarodiče na počítačových kurzech) či Vrčeňské štrúdlování, spojené s
Velikonoční dílnou.

Spálenopoříčský příklad
Největší
podíl
získaných prostředků
z MAS v období
2007-13 zaznamenali
sice v Nepomuku,
největší
počet
podpořených
projektů má však
Spálené Poříčí. Stalo
se tak nejen díky
městu
Spálené
Poříčí, které žádalo
téměř v každé Výzvě,
ale i díky aktivnosti
Spálenopoříčských
sokolů či dalších občanských sdružení a podnikatelů, žijících či působících
v tomto městečku. Do Spáleného Poříčí tak putoval příslib na dotace
z MAS ve výši 6,6 milionu Kč.
Město Spálené Poříčí se naštěstí nenechalo odradit neúspěchem v 1.
Výzvě MAS, kde žádalo na obnovu veřejného prostranství kolem kostela a
děkanství ve Spáleném Poříčí. Již ve druhé výzvě bylo úspěšné a získalo
více než 400.000,- Kč na Modernizaci systému vytápění, doplnění
vnitřního a venkovního zařízení MŠ Hořehledy. Úspěšné projekty města
byly jistě příkladem místním spolkům i jednotlivcům. Např. TJ Sokol
Spálené Poříčí zabodoval hned ve čtyřech Výzvách MAS. Přidali se také
podnikatelé ze Spáleného Poříčí a okolí, ať již Jan Krieg, Libor Norek, Petr
Šefčík či Jaroslav Hofman. I díky nim mají teď obyvatelé regionu větší
možnosti trávení volného času, zázemí, rozšířenou nabídku či kvalitnější
služby.
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Projekty spolupráce
Naše organizace se zapojila v minulém programovacím období do celkem
pěti projektů spolupráce. Co bylo jejich předmětem, případně s jakými
partnery jsme se do nich pustili, se dočtete v následujících článcích.

Oživme společně památky i pověsti z míst tajemných a kouzelných
Partnerské MAS v rámci projektu:
MAS Aktivios
MAS Pošumaví
Tento
projekt
byl
realizován se sousedními
partnery, kromě naší
MAS
sv.
Jana
z
Nepomuku ještě s MAS
Aktivios
a
MAS
Pošumaví, územně tedy
pokrýval oblast jižního
Plzeňska a Klatovska.
Tematicky byl směřován
prostřednictvím dosud
nepublikovaných či málo
známých pověstí k našim
kořenům. Historie byla v projektu oživována v knižní i dramatické podobě,
či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu. V našem regionu se
konkrétně jednalo o divadelní představení O korunce hadího krále
divadélka HáČek Hanky Čížkové a obnovou vzácné barokní - v minulosti již
zcela zaniklé - sochy žinkovského andělíčka. Zanedbatelné nejsou ani
„vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem,
ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže k četbě (literární soutěž - „Babičko,
povídej“), oživování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního
cestovního ruchu ap.
V neposlední řadě byl výstupem projektu soubor pověstí, které jsou
upraveny a zařazeny do tištěného a bohatě ilustrovaného souboru tří
publikací s jednotným designem a se společným přebalem. Ilustraci
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provedli studenti vysoké školy Ústavu umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni. Dále byly vybrány z každé MAS tři pověsti na CD (celkem
tedy devět nejkrásnějších pověstí), které namluvil Mistr Otakar Brousek st.
Výstupy projektu za naši MAS
Ilustrovaný tištěný soubor tří publikací Pověsti z míst tajemných i
kouzelných s jednotným grafickým řešením a se společným
přebalem. Publikace ilustrovali vysokoškolští studenti Ústavu umění
a designu v Plzni (300 ks).
CD s mluveným slovem. Pověsti namluvil herec Otakar Brousek st.
(350 ks).
•

Putovní divadelní festival na zámku Nebílovy. V rámci akce, která se
uskutečnila 25. května, bylo představeno divadelní ztvárnění
vybraných pověstí.
Obnovená socha, která se váže na pověst o Hadech se zlatými
korunkami:
o socha putti (andělíčka) na ohradní zdi kostela v Žinkovech

Na realizaci projektu se podílelo dalších třináct partnerů. Celkové výdaje
za naši MAS činily 490.667,- Kč, 90% dotace znamenala příspěvek
441 600,- Kč. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova České
republiky.

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni
Partnerské MAS v rámci projektu:
MAS Světovina o.p.s.
MAS Aktivios
MAS Náš region
MAS Radbuza
MAS svatého Jana z Nepomuku
MAS Vladař o.p.s.
MAS Český Západ – místní partnerství
11

Projekt, do kterého se
zapojilo 7 z 11 místních
akčních skupin působících
v Plzeňském kraji, navazuje
na
iniciativu
"Plzeň
Evropské
hlavní
město
kultury 2015" a rozvíjí její
myšlenku v širším regionu.
Cílem projektu je představit
kulturní
potenciál
venkovských oblastí Plzeňského kraje.
Projekt navazuje na jednu ze tří regionálních programové linie EHMK a to:
„západočeské baroko“. V rámci projektu bylo uspořádáno několik
kulturních a prezentačních akcí. Např. prezentace na mezinárodním
veletrhu ITEP v Plzni, mistrovské kurzy barokní hudby na západě Čech,
akce Venkov Plzni, prezentace Místních akčních skupin v areálu bývalého
plzeňského pivovaru Světovar či podpora kulturních akcí v rámci regionu.
Na našem území se jednalo o akce Tajemný špejchar ve Spáleném Poříčí a
Tajemství zámeckých komnat zámku Žinkovy.
Naše MAS v rámci tohoto projektu vydala coby hmotný výstup turistický
almanach MAS - Prameny, o kterém se zmiňujeme na jiné stránce této
brožurky.
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Výstupy projektu za naši MAS
Almanach Prameny
VENKOVSKÉ EXPO aneb VENKOV PLZNI na Světovaru
VENKOVSKÉ miniEXPO aneb HRAVÁ NÁVES na ITEP Plzeň
Lokální akce Tajemství zámeckých komnat na zámku Žinkovy a
Tajemný špejchar ve Spáleném Poříčí
Účast na metodických a lokálních workshopech
Celkové výdaje projektu za naši MAS činí 482.080,-Kč, předpokládaná
dotace z Programu rozvoje venkova je 418.320,- Kč.

Venkovská tržnice III.
Partnerské MAS v rámci projektu:
MAS Krajina srdce
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Podchlumí o.s.
Region Pošembeří o.p.s.
MAS Lužnice, o.s.
MAS Vltava, o.s.
Naším cílem je napomáhat
zkvalitňování života obyvatel
regionu. Proto podporujeme
vzdělávání, rozvoj služeb a
podnikání obecně, ale také
inovativní aktivity, vzájemnou
komunikaci a spolupráci lidí,
kteří v regionu působí. Tomu by
měla posloužit i virtuální
Venkovská
tržnice
na
internetové adrese www.venkovskatrznice.eu, kde by se měli lidé
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„setkávat“, předávat si informace o tom, kde se co chystá a děje nového,
jaké jsou nové příležitosti pro aktivní aktéry regionu, kdo jaké nabízí
výrobky a produkty. Tak vždycky venkovský „trh“ fungoval, jako místo
směny zboží, vzájemného setkávání a výměny informací.
Výstupy projektu
katalog podnikatelů a neziskových organizací Nepomucka a
Spálenopoříčska s uvedením cca 500 subjektů, 6.000 ks
distribuovaných do každé domácnosti regionu
internetová stránka www.venkovskatrznice.eu, zahrnující aplikace:
elektronický katalog podnikatelů a neziskových organizací, kalendář
regionálních akcí, e-shop regionálních producentů, aplikaci pro
inzerci a prezentaci aktualit z regionu
informační vitríny ve Spáleném Poříčí, Žinkovech, Mladém Smolivci,
Vrčeni, Nekvasovech a Tojicích
Celkové výdaje projektu za naši MAS činily 367.760,- Kč, dotace
z Programu rozvoje venkova je 326.342,- Kč. Spolufinancování projektu
ve výši 41.418,- Kč bylo zajištěno dobrovolnickou prací na realizaci
projektu.

Renesance venkovského ovocnářství
Partnerské MAS v rámci projektu:
MAS Krajina srdce
MAS Sdružení růže
Základní
impuls
projektu
vycházel
z dlouhodobějšího pozorování, že zdaleka ne
všem odrůdám ovocných dřevin, běžně
prodávaných a nakupovaných v našem
regionu, se zde zrovna daří. Od tohoto zjištění
bylo již jen kousek k záměru vysázet
„testovací“ sad, ve kterém by se ověřovaly
růstové a produkční schopnosti jednotlivých
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podnoží a odrůd v našich specifických podmínkách. Projekt nakonec
zahrnuje výsadbu dvou testovacích sadů v Tojicích a Mladém Smolivci,
obnovu staré aleje v Dražkovicích a obnovu veřejného prostoru
s výsadbou aleje ve Spáleném Poříčí. Celkem bylo vysázeno 208 kusů
ovocných dřevin o 127 různých odrůdách.
Výstupy projektu
celkem bylo vysázeno 208 kusů ovocných dřevin 127 různých odrůd,
např. 49 odrůd jabloní, 17 odrůd hrušní, či 24 odrůd švestek a slív
3 vzdělávací semináře, 2 akce pro veřejnost, 1 exkurze za
zkušenostmi s ovocnářskými aktivitami ve skotském New Lanarku
studie o historii ovocnářství regionu
mobilní moštovací zařízení
Celkové výdaje projektu činily za naši MAS 289.250,-Kč, dotace
z Programu rozvoje venkova je 260.325,-Kč.

Otevíráme poklady venkova
Partnerské MAS v rámci projektu:
OS Aktivios
OS Radbuza
V roce 2013 byl podpořen také náš další projekt spolupráce tří místních
akčních skupin „Otevíráme poklady venkova“. Díky tomuto projektu
vzniká celkem 8 lokálních stálých expozic vždy tematicky zaměřených:
Ø Zámecká regionální expozice ve Pteníně
Ø Pouskův mlýn v Mešně
Ø Špejchar v Chocenickém Újezdu
Ø Venkovské minizoo v Tojicích
Ø Zelenohorská pošta v Nepomuku
Ø Expozice zemědělské techniky Nepomuk
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Ø Expozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích
Ø Expozice Karolinina kuchyně - bylinkové panství Rochlov
Cílem celého projektu je představit
kulturní potenciál venkovských
oblastí jednotlivých regionů a to jak
návštěvníkům
regionu,
tak
samotným obyvatelům regionu, se
záměrem nejen propagovat místo,
kde žiju, ale především jde o
posilování místní identity. Expozice
budou realizovány v letech 201415.
V projektu vytvářené expozice
představují významný krok ve
vytváření ucelené prezentace
zajímavostí zapojených oblastí. S
tvorbou expozic souvisí i další
aktivity projektu, které povedou ke
vzájemné spolupráci subjektů, jež v rámci regionu tuto nabídku poskytují,
případně se zabývají jejich prezentací (např. informační centra, neziskové
organice apod.). Může se jednat o vzdělávací aktivity, u kterých je
podstatná nejen možnost získat nové informace pro přípravu a
provozování expozic, ale stejně tak důležitá je možnost setkání s kolegy s
podobnými záměry z regionu a úzká spolupráce v propagaci regionu s
místními muzei.
Pro realizátory vlastních expozic, partnery projektu a další zájemce o
historii a místopis a zpracování těchto dat jsme připravili několik
zajímavých přípravných workshopů, které mají inspirovat, metodicky vést
a ukázat možnosti interaktivnosti expozic a zároveň seznámit budoucí
provozovatele i s úskalími, které mohou s provozováním nastat. V plánu
jsou také setkání mladých historiků a tvorba animovaných filmů o historii
regionu, či vydání společné propagační brožury s uvedením stávajících i
v rámci projektu nově budovaných výstavních expozic.
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Celkové výdaje projektu za naši MAS činí 1.354.569,-Kč, předpokládaná
dotace z Programu rozvoje venkova je 1.179.287,-Kč.

Grantový program „Maličkosti – Klenoty obcí“
Historická a modelová
železnice Vrčeň, tojické
nutrie a trenér dvoreckých
judistů Josef Jiránek, to byly
podle výsledků hodnotící
komise v roce 2011 tři
Maličkosti,
které
jsou
potřebné a dělají největší
radost ostatním. Alespoň
podle hodnotících kritérií
daných pravidly grantového programu, protože vybrat opravdu nejlepší
trojici ze sedmi Maličkostí, předvybraných prostřednictvím internetové
ankety, nebyla pro hodnotící komisi opravdu žádná maličkost. Každá z
osmnácti nominových Maličkostí byla nepochybně něčím zvláštní,
působivá a okouzlující.
Komise pracovala ve složení: Alena Marušincová (místostarostka
Nepomuku), Monika Rojová (tajemnice Spáleného Poříčí) a Bohuslav
Šotola (historik a sběratel z Nepomuku).
První tři Maličkosti získaly finanční grant ve výši 10.000,-Kč/projekt, který
prostřednictvím tzv. patronů posloužil plně k jejich prospěchu. A cože to
pomohlo vítězným Maličkostem ještě více zazářit? V případě vrčeňské
železnice nový model lokomotivy T458 "Brejlovec", materiál na výstavbu
ŽST Nepomuk 1:120 a nová informační cedule, tojickým nutriím bylo k
užitku zpevnění břehů potoka, výroba naučné cedule a krmivo, Dvorečtí
judisté pak získají novou posilovací věž pro TJ Slavoj Dvorec.
Pořadí TOP 7 Maličkostí regionu (v závorce je uveden zprůměrovaný počet
bodů od hodnotící komise)
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1. místo: Historická a modelová železnice Vrčeň (61 bodů)
2. místo: Tojické nutrie (57 bodů)
3. místo: Ing. Josef Jiránek, Nepomuk-Dvorec (56 bodů)
------------------------------------------------------------------4. místo: Miroslav Dvořák st., Nepomuk (55 bodů)
5. místo: Ing. Zdeněk Tomášek, Čížkov (51 bodů)
6. místo: Standa Vaník, Pavel Kroupa a Luboš Bulan-zakládající členové o.s.
Nepal (47 bodů)
7. místo: Zelenohorská pošta - čp. 76 v Nepomuku (46 bodů)
Ze statistik vyplývá, že v průběhu soutěže se denní návštěvnost našich
internetových stránek, na kterých probíhalo hlasování, zvýšila z 5-30
unikátních přístupů za den na 600-950 přístupů. Informace o Maličkostech
převzaly nejen regionální rádia, deníky a servery, ale také zpravodajská
agentura ČTK. I to je důvodem k tomu, že Maličkosti našeho kraje mohly
zářit ještě jasněji, a věříme, že září dodnes.
Speciální Maličkost za dlouhodobý přínos regionu si odnesl Bohuslav
Šotola, za svou osvětovou práci pro region. Další informace o
Maličkostech
najdete
na
webových
stránkách
mas.nepomucko.cz/cs/malickosti.
Tento program byl spolufinancován Plzeňským krajem a Mikroregionem
Nepomucko. Partnerem Speciální Maličkosti bylo město Nepomuk.

Grantový program STARTÉR
Chceme-li malý grantový program MAS STARTÉR představit, musíme
mluvit hlavně o aktivních lidech s netradičními nápady, chutí vyzkoušet
něco nového, ale také vyzbrojených odvahou udělat něco pro druhé.
Vyhledávání takových lidí v regionu, podpora realizace jejich nápadů a
záměrů a navazování spolupráce pro další rozvoj jejich aktivit je totiž
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hlavním cílem programu. Za čtyřletou historii programu se podařilo uvést
v život 21 zajímavých projektů.

Nezapomenutelná byla například třídenní kreativní dílna animovaného
filmu ve Vrčeni, příměstský tábor integrující děti se zdravotním
znevýhodněním mezi své vrstevníky ve Spáleném Poříčí, multikulturní
benefiční akce v Žinkovech a ve Spáleném Poříčí, jejíž výtěžek byl věnován
na podporu záchranné stanice zvířat, oživení filmové tradice vlastní
amatérskou tvorbou ve Starém Smolivci, kulinářské plackování v
Radochovech, řemeslné kurzy Klubu Frída v Klášteře či BRKu žen v
Čížkově, putovní výstava fotografií, která vydává svědectví o vlivu
plynoucího času na naše památky. Zajímavým nápadem byl také akce
venkovských oříšků Tojické štěkání či obnova obrázků na stezce Hořehledy
– Kokšín za pomoci lokálních umělců v projektu Kokšínské obrázky.
Podstatné u startérovských projektů je, že jsou nezřídka skutečně prvním
krokem rozvoje zajímavé myšlenky, kterou se pak daří dále rozvíjet.
Příměstský tábor v Poříčí si postupem času získal více a více příznivců
nejen mezi dětmi, ale i jejich rodiči. Stal se úspěšným projektem u Nadací
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O2 a Vodafone. V Mladém Smolivci již čtvrtým rokem mladí vydávají
obecní měsíčník. Která jiná obec v republice se něčím takovým může
pochlubit? Klub Frída zažehnul myšlenku širší nabídky volnočasových
aktivit v Nepomuku, která byla zhmotněna v podobě Centra Fénix. O to víc
nás těší, že jsme stáli u podpory obou projektů. Obdobně tomu je u ryze
ženského týmu Smolivaček, který se postaral a přípravu a realizaci dalšího
leaderovského projektu Klub Dožice. Radochovské kulinářské jarmarky
získávají na oblibě a vydávané kuchařky receptů patří mezi nejžádanější
regionální literaturu.

MAS získala za zavedení a realizaci tohoto programu čestné uznání
Ministerstva zemědělství a Národní sítě MAS.
Přehled podpořených Startérovských projektů:
Ročník Žadatel
2009
Triple Animals
team
2009
2009

Venkovánci
X-stream

Název projektu
Divadélkem k integraci dětí z různých sociálních
skupin a alternativnímu přístupu využití volného
času
TRIPLE ANIMALS
SNOW CORE
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Výše grantu
12500

12500
12500

2009
2010
2010
2010
2010
2011

Anime Vrčeň
Vesničánci
TOJICE TEAM
Smoliváci
Triple Animals
team
Setry v akci

2011

Klub Frída

2011
2011
2011
2012

Smolivačky
Tojické ženy
BRK žen
Klub přátel
knihovny
Sestry v akci
Památkáři
Žinkováci sobě
Pétanqueisti
Šemíkovci
„Hořehledští
křístáci“
"Mladí a krásní"

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013

Anivrk
Letní hrátky s angličtinou
Hry bez hranic, aneb možná přijde i kouzelník
Trhák
ENJOY FEST
Radochovské a partoltické plackování aneb
kuchyně našich babiček
Klubová setkání jako startér pro vytvoření tradice
výtvarných a řemeslných kurzů na Nepomucku
Kudy ve Smolivci z nudy
Tojické čarodějnice
Obleč si korálek, ozdob se krajkou
Co v knihovně nenajdeme
Bramborový jarmark
Svědkové času
Turnaj ve stolním fotbálku
Pétanque víkend
Koně pro děti
Kokšínské obrázky
Tojické štěkání

12500
10500
9000
9500
11000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
11000
8000
8000
12000
10000

10000
Celkem 205000
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MAS partnerem kulturních a vzdělávacích akcí regionu
Spočítat, kolika kulturním akcím byla naše organizace partnerem
v minulém programovém období, dokážeme jen stěží. Spíše se tedy
zaměříme na akce, které nám utkvěli v paměti.
Žinkovy
Především jsou to mimořádné
komentované
prohlídky
zámku Žinkovy, které se těšily
v minulých
třech
letech
obrovské návštěvnosti (až
5000 návštěvníků / víkend),
jednalo se například o akce
Škoda by se divil, Návraty
klenotů,
Rekreace
na
Žinkovech či v roce 2013 akci
Tajemství zámeckých komnat,
na kterou byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova v rámci
projektu spolupráce Skrytá bohatství, aneb venkov Plzni.

Autobus 2015 a Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015
Zapomenout nesmíme ani na
podporu Autobusu 2015,
multikulturního
projektu
společnosti Plzeň 2015, který
přivezl kulturní program i do
těch nejmenších vesniček
v kraji. Pro společnost Plzeň:
Evropské
hlavní
město
kultury 2015 jsme zajišťovali
v letech 2012-2013 funkci
regionálního
koordinátora
projektu. Díky tomu se hitem roku 2012 stalo například představení Čtyři
dohody Jaroslava Duška nad Tojicemi.
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Slavnosti sena v Milínově
Akcí se stále rostoucí oblibou
jsou Slanosti sena v Milínově,
které
pořádáme
ve
spolupráci
s JK
Farmy
Moulisových a DAC Hobit
v ideálním zázemí Farmy
Moulisových. Slavnosti sena
si daly za cíl představovat
tradiční
venkovské
a
především
hospodářské
tradice a slavnosti. Pořádány
jsou jako směs kulturních a řemeslných aktivit, her a soutěží pro děti, ale
vlastně klidně pro celou rodinu. Rok od roku si dáváme za cíl přivést ke
spolupráci další a další lokální partnery a přilákat do našeho regionu více a
více návštěvníků, především z nedaleké Plzně.
Doteky řemesel
Akce Doteky řemesel,
aneb řemesla na vlastní
kůži, vznikla ve Vrčeni jako
společné setkání místních
řemeslníků,
především
těch uměleckých. Tenkrát
tak trochu na podporu
myšlenky
projektu
řemeslnického
centra
Stodola u Mistrů. Akce,
která si dává za cíl
především
setkávání
lokálních
umělců
a
řemeslníků a představení jejich aktivit návštěvníkům akce tak, že si je
mohou vyzkoušet tzv. na vlastní kůži, si našla své místo při Dnech
evropského historického dědictví ve Spáleném Poříčí. Ale myšlenka vrátit
akci zpět do Vrčeně, stále žije. I přesto, že projekt Stodola u Mistrů
nakonec nebyl realizován. Nejvíce potěšitelné však je, že se v regionu
začaly objevovat další aktivity oživování tradičních řemesel, i objevování
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nových uměleckých i řemeslných postupů a technik. Zásadně nabídku
takových aktivit rozšiřuje Centrum volnočasových aktivit Fénix
v Nepomuku a pomalu se přidává centrum Umění na dosah v Partolticích,
oba projekty podpořené MAS, proběhla řada tematicky zaměřených
seminářů a možná bychom dokázali přidat i další aktivity.
Cyklisticky za zážitky
V roce 2010 jsme se stali
lokálním
partnerem
cyklistického
orientačního
závodu
Merida
Bike
Adventure.
Právě
díky
partnerství se ho mohli
zúčastnit i zástupci MAS.
Zážitek z akce byl natolik silný,
že jsme se jej rozhodli
zprostředkovat
i
dalším
nadšeným
cyklistům
a
milovníkům aktivního pohybu
v přírodě. A tak od roku 2010
vždy v zářijovém termínu
pořádáme ve spolupráce s TJ
Sokol Spálené Poříčí a za
podpory Města Spálené Poříčí
lokální
variantu
Bike
Adventure s názvem Cyklisticky za zážitky. Cyklistický závod týmů, ve
kterém nejde jen o rychlost, ale také o taktiku, orientační schopnosti,
týmovou spolupráci a hlavně o zábavu nejen účastníků, ale i
pořadatelského týmu. Každým rokem se tak snažíme zavést účastníky na
nová místa a přispívat tak k rozvoji cykloturistiky v našem regionu.
Pravidelná účast ikony cykloturistiky nejen v Plzeňském kraji Radky
Žákové, zvané Cykloradka, potvrzuje zajímavost přádané akce.
Region pohledem fotoobjektivů
Naše místní akční skupina pořádala v předchozích letech celkem dvě
fotografické soutěže. První nesla název MEZI KOPCI & YCP 15:26 k lepšímu
sebepoznání, druhá pak „Blízké vzdálené“.
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MEZI KOPCI & YCP 15:26 k lepšímu sebepoznání (2009)
Vyhlášená témata:
1. MEZI KOPCI krajina – architektura – památky
2. YCP 15:26 young creative photography – netradiční pohledy na
akce, aktivity a zábavu mladých (zvláštní kategorie pro mladé
fotografy do 26 let)
3. Svatý Jan Nepomucký – nejznámější Čech v tisících soch kolem nás –
zvláštní celosvětově otevřená kategorie

Do soutěže přihlásilo 34 fotografů celkem 139 fotografií. Všechny
přihlášené
fotografie
a
podrobné
výsledky
najdete
na
http://mas.nepomucko.cz/fotosoutez.
Blízké vzdálené (2012)
Vyhlášené téma:
PŘÍBĚHY & ZDROJE. Ať už se jednalo o minulost a přítomnost; tradice
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a identitu, přírodu či památky. Z velké části nám šlo o to, pozvat snímky
do regionu v letech 2013 a 2015, ale i mezitím a později.
Porota v pětihlasém složení vybírala celkem ze 147 přihlášených fotografií.
Ukázalo se, jak silným magnetem je nejen pro soutěžící, ale také pro
porotu zámek Zelená Hora, ten je ústředním motivem na všech pěti
fotografiích, které obsadily 1. - 5. místo. Focená ze všech možných stran či
za každého počasí a přesto honosná a krásná. Na Slovensku pak zaujala
porotu fotografka Ľubica Kremeňová, která získala za své snímky 1., 2. i 4.
místo. Magickým místem pro slovenské soutěžící byly především Hrhovské
rybníky, které vznikly v Národním parku Slovenský kras na místě
někdejších rozlehlých močálů či samotné centrum regionu - město Košice.

Všechny přihlášené fotografie a podrobné výsledky najdete na
http://mas.nepomucko.cz/fotosoutez.

Ostatní
V roce 2012 jsme se například stali partnerem ceny Křesadlo - ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. V roce 2013 jsme spolupořádali
ve Špejcharu Ve dvoře fotografickou výstavu o Svatojakubské cestě,
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zapůjčenou ze Španělska, či v roce 2010 jsme se partnersky podíleli na
akci „Terazky na Zelené Hoře straší“, zatím poslední akci, při níž byl
oficiálně zpřístupněn tento zámek veřejnosti. V posledních letech jsme
také partnery kulinářské akce Nepomucká hnětýnka.
Propagaci území MAS jsme zajišťovali také mimo region, naše propagační
materiály se pravidelně objevovaly na mezinárodním veletrhu Svět knihy
v Praze, účastnili jsme se několika ročníků výstav Země živitelka v Českých
Budějovicích či plzeňského veletrhu cestovního ruchu ITEP. Začátkem roku
2014 jsme se podíleli na výstavě Venkov Plzni v Mázhausu plzeňské
radnice. Tato výstava bude v letošním roce putovat i do zahraničí.

Vzdělávací aktivity
Od roku 2011 pravidelně ve spolupráci s Městem Spálené Poříčí pořádáme
v podzimním čase několik vzdělávacích seminářů. Svoji oblíbenost si našli
především semináře pro ty, kteří se věnují volnočasovým aktivitám dětí a
mládeže s názvem Netradiční výukové metody. Ale v průběhu let jsme se
již věnovali tématům jako např. pořádání naučně zážitkových aktivit,
odbyt produkce na lokálních trzích. Pořádali jsme seminář pro místní
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sýraře, řemeslně zaměřené semináře, či českofinský seminář s lesnickou tematikou.
V rámci vzdělávacích aktivit jsme několikrát
vyrazili na exkurzi, k těm zdařilejším jistě patřila
návštěva řemeslně-vzdělávacího centra Danar na
zřícenině hradu Šelmberk u Mladé Vožice,
exkurze lesníků a myslivců v partnerské finské
MAS Rajupusu, exkurze partnerů ovocnářského
projektu Renesance venkovského ovocnářství do
skotského New Lanarku, či do moravské
partnerské MAS Strážnicko, či na uplatňování
principů Leader při realizaci rozvojové strategie v
partnerské MAS Krajina srdce. A další vzdělávací aktivity a exkurze byly
realizovány v rámci projektů spolupráce.

Aktivity mezinárodní spolupráce
Mezinárodní setkání mládeže
Podpora aktivit mládeže
v regionu byla odstartována
grantovým
programem
STARTĚR. Třikrát mohli mladí
přihlašovat své projekty.
Podpořeno jich bylo celkem
11, přičemž řada z nich
překvapila nejen hloubkou
myšlenky,
obsahovým
zaměřením,
ale
také
připraveností,
schopností
mladých zajistit finanční prostředky pro spolufinancování, či zapojenými
partnery. V každém případě nás projekty usvědčovali v tom, že v mladých
dřímá potenciál pro řadu rozvojových aktivit v regionu.
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Další aktivity cílené na mládež směřovali k účasti na mezinárodních
setkáních mládeže, kde jsme spolupracovalis partnerskou MAS Krajina
srdce. Mladí z našeho regionu tak měli možnost zúčastnit se celkem 3
setkání v rámci programu Youth in Action. V roce 2011 v litevském Plunge,
v roce 2012 v polských Myslakokowicích a v roce 2013 v polském Karpaczi.
Mezinárodní setkání mládeže přinášejí především možnost setkávat se
s vrstevníky z celé Evropy, vyzkoušet si jazykové dovednosti nejen při
běžné komunikaci, ale třeba také při spolupráci v mezinárodním týmu při
plnění různých úkolů. Seznámení se s tradicemi a zvyklostmi v ostatních
zemích pomáhá zbavovat se zbytečných předsudků a prezentace těch
našich národních, či lokálních pak napomáhá k většímu sebeuvědomování
se a posilování pocitu vlastenectví.
Ale mezinárodní setkání jsou především o zábavě a získávání nových
zážitků a zkušeností. Možná, že nejvýstižněji je popisují účastnice prvního
setkání v Litvě: „Ne každý den přichází příležitost, kterou jsme červnu
dostaly my. Příležitost podívat se do Litvy, seznámit se s mladými ze třech
dalších evropských zemí, dozvědět se něco o jejich zvycích, tradicích, víře,
ale i běžném životě, aktivně s nimi strávit jeden týden plný her, výletů a
workshopů a při tom všem si pořádně potrénovat angličtinu. Hned jak
jsme se o téhle nabídce dozvěděly, skočily jsme po ní a nikdy toho
nebudeme litovat.“
Za lesnickými a mysliveckými zkušenostmi do Finska
Na podzim roku 2010 jsme ve spolupráci s Městem Spálené Poříčí a
finskou partnerskou MAS Rajupusu zorganizovali seminář s exkurzí pro
finské lesníky na téma Lesní hospodářství a zpracování dřeva. A protože
byl jak na české, tak finské straně projeven zájem o další spolupráci,
následovalo pozvání do Finska i rozšíření témat spolupráce o mysliveckou
činnost, či využití lesa pro rozvoj cestovního ruchu. A tak na konci října
2011 mohla skupinka 15 zástupců místních mysliveckých sdružení a
lesníků vyrazit na čtyřdenní výměnu zkušeností do země, kde les a příroda
jsou vnímány jako největší národní bohatství.
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V rámci programu navštěvujeme Lesnický institut regionu jižní Savo,
v programu Leader vybudovaný sportovní areál s šesti střelnicemi pro
jednotlivé střelecké disciplíny, či turistické centrum HakoApaja, které je
zvláštní tím, že veškeré dřevo použité na stavbu srubů bylo vyloveno ze
dne přiléhajícího jezera. Staří nejstarších kusů dřeva bylo zjištěno až 4000
let. Na společném semináři nás Finové seznamují s historií i současností
lovu v tamních podmínkách, či se zkušenostmi využití přírodních oblastí a
národních parků v cestovním ruchu, další exkurze je pak zaměřena na
využití dřeva jako zdroj energie, kdy navštěvujeme ukázky harvestorových
technologií, obecní teplárnu
na dřevní štěpku, či farmu
zabývající
se
výrobou
palivového dříví. Program
zakončujeme
prohlídkou
Lesnického muzea Lusto.
Akce
byla
podpořena
Programem
podpory
spolkové činnosti Plzeňského
kraje.

Vydané propagační materiály
Základní informace
Od roku 2009 MAS pravidelně informovala o dění v regionu nejen
pravidelnými články v Nepomuckých novinách, Spálenopoříčském
zpravodaji či Smoliveckém měsíčníku, ale také např. v nadregionálním
Plzeňském deníku či webových serverech propamatky.info nebo
nepomuk.cz. Na vlastní internetové stránky odkazuje doména
mas.nepomucko.cz.
Kromě toho MAS zajišťovala vydávání vlastních propagačních tiskovin, ať
již ve formě Infobulletinů či Výročních zpráv. Výše v tomto bulletinu jsou
informace o souboru pověstí z míst tajemných i kouzelných či Katalogu
Venkovské tržnice. Dále jsme se zabývali především těmito materiály:
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Turistický almanach Prameny
Na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2013 v
Plzni byl představen nový turistický
almanach Prameny 2013-15 pro oblast
jižního Plzeňska, vydaný MAS sv. Jana z
Nepomuku v rámci projektu Skrytá bohatství
aneb venkov Plzni, podpořeného z Programu
rozvoje venkova ČR, OSA IV. Leader.
Almanach nabízí celkem 15 tipů na výlety,
které nás zavedou mnohdy na dosud neobjevená místa, kde zprostředkují
pestrou nabídku „živých“ aktivit a zajímavostí. Jednotlivé výlety doplní
více než 200 barevných fotografií a také tzv. Perličky regionu - zajímavá
místa, ohniska baroka, technické památky či přírodní zajímavosti. Vydán
byl v českém, německém a anglickém jazyce. Náklad 2000 ks.
Tímto almanachem naše organizace navázala na činnost 2010-2012, kdy
jsme vydávali ve spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu turistické
bulletiny Prameny jižního Plzeňska, které pokaždé nabídly 4-5 ucelených
turistických balíčků a řadu dalších informací z regionu.

Projektový slabikář
V roce 2009 jsme vydali Projektový
slabikář. Brožuru, ve které byly
prezentovány
vybrané
podpořené
projekty z prvního roku a půl naší
činnosti. Jednalo se například o Stálou
expozici historické techniky, Obnovu a
kultivaci veřejných prostranství jako míst
setkávání v obcích Tojice a ČmelínyVíska,
Divadelním
představením
k rozvoji Mateřské školy Vrčeň či
Centrum sportu, relaxace a zdravého
životního stylu Starý Smolivec. Náklad byl 1500 ks.
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Bulletin Startér
Díky podpoře Plzeňského kraje byl vydán Bulletin
Startér, který prezentoval podpořené projekty
z prvního ročníku tohoto grantového programu.
Brožura byla částečně zpracována „jazykem
teenagerů“, a proto nechyběl slovník teenagerů,
informace o dalších možnostech podpory pro
mladé, základní přelomové události v kultuře či
seznam zájmových a spolkových klubů v regionu. Náklad byl 800 ks.

Brožura Naučné stezky
Díky podpoře Plzeňského kraje byla v roce 2008
vydána brožurka Příští zastávka jižní Plzeňsko vystupovat! - malý průvodce naučnými stezkami.
Nabízí celkem pět tipů na výlety naučnými
stezkami, které vás zavedou na NS Hvížďalka, NS
Nebílovy, NS Pod Zelenou Horou, NS Ptenín a NS
Starý Plzenec.

Kuchařka Sladké mámení
Kuchařské knihy patří dlouhodobě mezi veřejností
k těm nejoblíbenějším a jižní Plzeňsko i Košicko,
které leží zrcadlově v rámci obou zemí, mají své
tradiční recepty, které se dědí z generace na
generaci. Předmětem projektu bylo tyto
ingredience najít, vhodně smíchat a posbírat
tradiční, místní recepty na sladké pokrmy. Položit
základ tzv. knihovničky receptur obou regionů. Zda
se nám to povedlo, máte možnost posoudit a
ochutnat sami. Kniha je plná receptů na koláče,
buchty, bábovky, hnětýnky, vdolky a jiné sladké
pokrmy. Náklad 400 ks.
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Příprava strategie MAS
Aby náš spolek mohl pokračovat
ve své činnosti ku prospěchu
regionu i nadále, musí pro období
2014 – 2020 připravit nový
rozvojový plán, tzv. integrovanou
strategii rozvoje území. To je
bezesporu největší úkol pro rok
2014. Příprava se sestává z řady
rozličných aktivit, se kterými vás
budeme postupně seznamovat
prostřednictvím
regionálních
informačních kanálů. S přípravou
rozvojového plánu pomáhají
například také osobnosti regionu,
prostřednictvím hloubkových rozhovorů. V rámci nich se pokoušíme
analyzovat současný stav, definovat pozitivní a negativní vývojové trendy,
problémy i rozvojový potenciál regionu
A proč je důležité, abyste se do přípravy rozvojového plánu zapojili i vy?
- není to rozvojový plán našeho sdružení, ale území Nepomucka a
Spálenopoříčska, a proto potřebujeme znát názory lidí, kteří zde žijí,
- analýza problémů a potřeb obyvatel tvoří „základní kámen“ celé
strategie, a aby byly tyto základy dostatečně pevné, potřebujeme získat
odpovědi od co největšího počtu obyvatel,
- aktivním zapojením v tuto chvíli můžete ovlivnit to, které problémy
budou řešeny ve vaší obci v následujících cca 7 letech, i to, jaké aktivity
budou podporovány v místních spolcích a sdruženích a podnikatelském
sektoru.

Více informací najdete rovněž i v tomto odkazu:
http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/rozvojovy-plan-2014-2020/
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Statistika podpořených projektů v 1. - 11. Výzvě MAS
1. Výzva
Výzva I. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Finance
Žadatel

Obec Tojice

Město Nepomuk

Obec Prádlo

Projekt

Obnova a kultivace
veřejných prostranství
jako míst k setkávání v
obcích Tojice a
Čmelíny-Víska
Kultivace a obnovení
náměstí Augustina
Němejce v Nepomuku
jako místa k setkávání
Úprava návsi v obci
Prádlo

Suma projekty

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

144 000

115 200

142 021

85 925

1 003 033

800 000

906 749

605 408

799 795
1 946 828

639 836
1 555 036

872 935
1 921 705

578 196
1 269 529

Výzva I. - Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Finance

Žadatel

Projekt

Centrum sportu,
relaxace a zdravého
životního stylu Starý
Obec Ml. Smolivec Smolivec

Obec Nekvasovy

Rekonstrukce
víceúčelového
klubového zařízení

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

497 261

397 808

535 772

397 804

752 723

602 178

752 723

506 032
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TJ Sokol Sp. Poříčí

Město Sp. Poříčí
Suma projekty

Vybudování dětského
sportoviště ve
sportovním areálu TJ
Sokol Sp. Poříčí
Vybudování tenisového
hřiště u Sportovního
zařízení ve Sp. Poříčí

438 074

350 459

438 074

350 459

812 773
2 500 831

635 996
1 986 441

859 915
2 586 484

576 511
1 830 806

Výzva I. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Finance
Žadatel

Tetzeli Jiří

Moulis Pavel
Suma projekty

Projekt

Rekonstrukce a
dostavba ubytování
rodin a dětí - Farma
Olšovka
Zkvalitnění a rozšíření
služeb agroturistické
farmy

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

2 082 500

560 000

2 008 031

475 020

451 735
2 534 235

212 581
772 581

451 735
2 459 766

212 335
687 355

2. Výzva
Výzva II. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Žadatel

Obec Mladý
Smolivec

Obec Vrčeň

Finance

Projekt

Malovaná školka nejen
pro předškoláky
Divadelním
představením k rozvoji
MŠ Vrčeň

Pionýrská
skupina Nepomuk Víkendy poznání

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

717 808

535 500

695 070

518 087

389 431

294 527

386 021

289 515

232 000

199 800

305 145

199 800
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Město Sp. Poříčí

Obec Neurazy
Suma projekty

Modernizace systému
vytápění, doplnění
vnitřního a venkovního
zařízení MŠ Hořehledy
Rekonstrukce a
zkvalitnění prostor
budovy MŠ a klubovny

572 809

433 216

590 829

433 216

585 480
2 497 528

280 440
1 743 483

749 288
2 726 353

280 440
1 721 058

Výzva II. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel

Libor Norek
Petr Šefčík

Václav Berkovec
Suma projekty

Finance

Projekt

Pořízení nových
víceoperačních
truhlářských strojů
včetně příslušenství

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

267 233

149 650

265 933

148 922

223 440

466 800

217 840

223 440
596 530

510 510
1 243 243

223 440
590 202

Pořízení olepovačky
hran do truhlářské dílny 474 810
Vybavení truhlářské
dílny jednostrannou
automatickou
olepovačkou
474 810
1 216 853

3. Výzva
Výzva III. - Opatření 1.1. - Obnova nemovitého dědictví regionu
Žadatel

Společnost přátel
starého
Nepomuka
Obec Mladý
Smolivec

Finance

Projekt

Stálá expozice
historické techniky
Památníky, paměť
svědomí, svědomí
paměti

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

996 123

796 898

1 032 087

794 232

825 443

617 535

800 164

600 576
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Město Spálené
Poříčí

Matice sv. Jana
Nepomuckého
Suma projekty

Obnova domu čp. 100
na výstavní místnost se
stálou expozicí
Vlastenecké čtenářské
společnosti
Malé muzeum pod
věžemi kostela sv. Jana
Nepomuckého v
Nepomuku

799 329

604 534

803 018

604 534

999 961
3 620 856

899 964
2 918 931

999 961
3 635 230

899 964
2 899 306

Výzva III. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Žadatel

Šumavský angus,
s.r.o.

Finance

Projekt

Opravna zemědělských
strojů Soběsuky

Suma projekty

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

1 019 595

479 809

1 081 185

476 697

1 019 595

479 809

1 081 185

476 697

4. Výzva
Výzva IV. - Opatření 2.6.
Finance

Žadatel

Město Spálené
Poříčí
Suma projekty

Projekt

Rehabilitační zařízení
pro obyvatele Domu
Pátera Františka Ferdy
ve Spáleném Poříčí

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

261 612
261 612

196 209
196 209

255 788
255 788

196 209
196 209

Výzva IV: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center
Žadatel

Finance

Projekt
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Město Nepomuk
Suma projekty

Zlepšení kvality
poskytovaných služeb a
prostředí informačního
centra

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

616 787
616 787

449 937
449 937

589 109
589 109

441 830
441 830

5. Výzva
Výzva V. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
Žadatel

MEZI KOPCI o.s.
Společnost přátel
starého
Nepomuka
Suma projekty

Finance

Projekt

Vzdělávací semináře
pro rozvoj jižního
Plzeňska
Historie a kulturní
dědictví Nepomucka

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

199 830

199 830

200 000

199 830

200 000
399 830

200 000
399 830

200 000
400 000

200 000
399 830

Výzva V. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Finance
Žadatel

DSO Mikroregion
Nepomucko
Suma projekty

Projekt

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

430 980
430 980

583 630
583 630

430 977
430 977

Čekárny, ve kterých
chceme čekat
574 640
574 640
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Výzva V. - Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Finance

Žadatel

TJ Sokol Prádlo

Fotbalový klub
Nepomuk
NA NÁVSI, o.s.
PaNaMo
Myslivecké
sdružení Stráž
Mladý Smolivec
Suma projekty

Projekt

Výstavba pergoly a
rekonstrukce
asfaltového hřiště za
účelem rozšíření
sportovních a
kulturních aktivit na
území MAS
Modernizace zázemí
pro aktivity
sportovního
Fotbalového klubu
Nepomuk a dalších
zájmových spolků
Stodola u Mistrů
Umění na dosah
Centrum Mysliveckého
sdružení Stráž

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

383 740

338 828

390 923

338 828

682 560
1 304 034
901 222

511 920
800 000
708 977

658 320
0
901 222

493 740
0
708 977

568 380
3 839 936

399 999
2 759 724

557 860
2 508 325

399 999
1 941 544

Výzva V. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Finance
Žadatel

Projekt

Radovan Sochor

Venkovská pěší naučná
stezka v Železném Újezdě

Angusfarm, s.r.o.

Rekonstrukce
hospodářského objektu na
seminární místnost es
zázemím

Moulis Pavel
Suma projekty

Zkvalitnění a rozšíření
služeb agroturistické farmy
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Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Kč

Kč

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost
Kč

Kč

1 052 040

438 350

1 051 476

438 115

984 000

272 972

0

0

576 000
2 612 040

240 000
951 322

576 000
1 627 476

240 000
678 115

Výzva V. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel

Finance

Projekt
Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Kč

Kč

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost
Kč

Kč

UNIBRICK s.r.o.

Rozšíření prodejní plochy
maloprodeje: Příležitost k
větší nabídce služeb v regionu 1 188 000

495 000

1 233 720

495 000

Jaroslav Hofman

Zahájení podnikatelské
činnosti v oblasti dřevěné
frézované kulatiny

1 218 065

500 000

1 218 065

500 000

324 000
2 730 065

162 000
1 157 000

277 979
2 729 764

131 388
1 126 388

Hana Čížková
Suma projekty

Hledání pokladů v dřevě
ukrytých

6. Výzva
Výzva VI. - Opatření 1.1. - Obnova dědictví regionu
Žadatel

Římskokatolická
farnost
arciděkanství
Nepomuk
Suma projekty

Finance

Projekt

Rokoko nejen pro oko záchrana milečských varhan

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost

Kč

Kč

Kč

548 900
548 900

494 010
494 010

563 171
563 171

Kč

494 010
494 010

Výzva VI. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Žadatel

Finance

Projekt
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Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
výdaje
skutečnost

Proplacená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

Město Spálené
Poříčí

Naše školka pod novou
střechou

Obec Vrčeň
Suma projekty

Učíme se jeden od druhého

571 643

404 913

579 049

404 913

519 450
1 091 093

389 580
794 493

558 491
1 137 540

389 580
794 493

Výzva VI. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel

Ziegler Václav
Horvát Jiří
Suma projekty

Finance

Projekt

Sklad nehořlavého materiálu
a dovybavení kovárny
Montážní truhlářská dílna a
pořízení formátovací pily

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost

Kč

Kč

Kč

Kč

368 290

184 145

354 400

177 200

599 112
967 402

249 630
433 775

605 152
959 552

249 630
426 830

7. Výzva
Výzva VII. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Finance
Žadatel

Město Nepomuk

Obec Neurazy
Město Spálené
Poříčí

Projekt

Obnova parčíků v Husově
ulici a na Přesanickém
náměstí v Nepomuku
Parkové úpravy a
rekultivace návsi v obci
Vojovice
Zámecký park v novém

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Kč

Kč

Kč

Kč

399180

266120

380192

252372

276000

184000

276000

184000

173 718
848 898

Suma projekty
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Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost

realizuje
126 340 se
576 460
656 192

436 372

Výzva VII. - Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Finance

Žadatel

Obec Mladý
Smolivec

Obec Klášter
Suma projekty

Projekt

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost

Kč

Kč

Kč

Kč

1 158 876

773 917

1 184 329

773 917

431 266
1 615 595

280 752
1 054 669

Klub Dožice

Rekonstrukce části
společenského a kulturního
domu v obci Klášter

426 128
1 585 004

284 084
1 058 001

Výzva VII. - Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Žadatel

Finance

Projekt

Mašát Václav

Opravy dílny pro opravu
zemědělských strojů a
příručního skladu

Sochor Radovan

Mobilní linka na výrobu a
zpracování dřevěných kůlů

Suma projekty

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost

Kč

Kč

Kč

Kč

598205

249252

498 504

249 252

334 800

139 500

334 800

139 500

933 005

388 752

833 304

388 752

Výzva VII. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel

Hofman Jaroslav
Krieg Jan
Suma projekty

Finance

Projekt

Rozvoj podnikatelské
činnosti v oblasti frézované
dřevěné kulatiny
Autoservis

Celkové
výdaje
projekt

Přislíbená
dotace

Kč

Kč

398 813
254 000
652 813

199 406
127 000
326 406
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Celkové
Proplacená
výdaje
dotace
skutečnost
Kč

325 300
242 666
567 966

Kč

162 650
121 333
283 983

8. Výzva
Výzva VIII. - Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
Žadatel

MEZI KOPCI o.s.
Topland Brd o. s.
Suma projekty

Finance

Projekt

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

Vzdělávací semináře pro
rozvoj jižního Plzeňska
DĚDICTVÍ KULTURNÍ
KRAJINY

199 900

199 900

140 720
340 620

140 720
340 620

Výzva VIII. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Žadatel

MŠ Čížkov
Město Spálené Poříčí
Biskupství plzeňské
Suma projekty

Finance

Projekt

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

Teplo a pohoda
„domova“
Do školky veseleji
Studentský klub

528 000
513 542
322 226
1 363 768

422 400
342 361
241 669
1 006 430

Výzva VIII: - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center
Žadatel

Město Spálené Poříčí
Suma projekty

Finance

Projekt

Za tajnostmi
historického města

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč
306 600
306 600
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229 950
229 950

Výzva VIII. - Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
Žadatel

Ivo Jelínek
Petr Šefčík
Suma projekty

Finance

Projekt

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

Založení víceúčelové dílny
na práci se dřevem a kůží
v obci Partoltice
546 000
Nákup formátovací pily,
Spálené Poříčí-Lipnice

273 000

360 000
906 000

150 000
423 000

9. Výzva
Výzva IX. - Opatření 1.1. - Obnova dědictví regionu
Žadatel

Finance

Projekt

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

Mikroregion
Nepomucko

Pamětníci z kamene

548 970

442 597

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

Stálá expozice Zaniklý
cisterciácký klášter
Pomuk

461 880

307 920

Město Nepomuk

Expozice B24-Liberator

419 586

279 724

648 000
2 078 436

432 000
1 462 241

Ing. Jiří Tetzeli
Suma projekty

Vybudování výstavní
expozice lidových krojů
oblasti jižního Plzeňska
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Výzva IX. - Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Finance

Žadatel

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

Projekt

Město Nepomuk

Centrum volnočasových
aktivit Fénix

594 000

396 000

Hájský spolek pro
obnovu, o. s.

Rekultivace a rozšíření
dětského hřiště Na
Daníčkách

703 388

562 710

TJ Sokol Spálené Poříčí

Oplocení baseballového
areálu a modernizace
zázemí TJ Sokol Spálené
Poříčí

495 016

396 012

198 017
1 990 421

178 215
1 532 937

TJ Sokol Nepomuk
Suma projekty

Rozvoj sportovního
areálu TJ Sokol Nepomuk
pro pétanque a tenis

Výzva IX. - Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Žadatel

Vladislava Velíková

Finance

Projekt

,,ŘEKNI SÝR´´

Suma projekty

Celkové výdaje projekt

Přislíbená dotace

Kč

Kč

386 000

193 000

386 000

193 000

10. Výzva
Výzva X. - Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Finance
Celkové výdaje

Žadatel

Projekt - název, místo
realizace

Římskokatolická
farnost

Hlavu vzhůru, aneb
zachraňme klenoty z kamene,

Kč

45

Přislíbená dotace
Kč

550 670,00

495 603,00

arciděkanství
Nepomuk
Suma projekty

Žinkovy
550 670,00

495 603,00

Výzva X. - Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Přislíbená dotace
Kč
Kč
Matice Svatého Jana Svatojánská zahrada v
Nepomuckého
Nepomuku, Nepomuk
220 505,00
198 454,00
Město Spálené
Za krásnější srdce vesnice,
Poříčí
Spálené Poříčí (Těnovice)
459 512,00
304 457,00
Suma projekty
680 017,00
502 911,00
Výzva X. - Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Kč
Multimediální výuka ve
volnočasovém centru FÉNIX,
Město Nepomuk
Nepomuk
529 375,00
Suma projekty
529 375,00
Výzva X. - Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Kč
Hájský spolek pro
obnovu, o.s.
TJ Sokol Spálené
Poříčí

TJ Sokol Prádlo

Mikroregion
Nepomucko
Suma projekty

Trochu adrenalinu do
maloměsta, Nepomuk
Modernizace sportovní zóny
ve Spáleném Poříčí, Spálené
Poříčí
Rozvoj sportovního areálu v
Prádle - výstavba hřiště a
rekonstrukce oplocení, Prádlo
Pro mladé i staré, pro zdraví i
zábavu, Mladý Smolivec
(Starý Smolivec, Mladý
Smolivec), Třebčice,
Mohelnice, Klášter,
Nepomuk, Spálené Poříčí
(Lipnice)
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Požadovaná dotace
Kč

350 000,00
350 000,00

Přislíbená dotace
Kč

277 800,00

222 240,00

498 531,00

398 824,00

499 694,00

424 739,00

358 328,00
1 634 353,00

279 942,00
1 325 745,00

Výzva X. - Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Kč
Obec Mladý
Smolivec
Suma projekty

Centrum zdravotních a
sociálních služeb Mladý
Smolivec, Mladý Smolivec

Kč

1 902 113,00
1 902 113,00

Výzva X. - Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace

Finance
Celkové výdaje
Kč

Angusfarm, s.r.o.
Suma projekty

Přislíbená dotace

Rozšíření nabídky sportovněrekreační vybavenosti
pensionu Angus Farm,
Neurazy (Soběsuky)

361 015,00
361 015,00

Přislíbená dotace
Kč

1 196 690,00
1 196 690,00

494 500,00
494 500,00

Výzva X. - Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Přislíbená dotace
Kč
Mikroregion
Nepomucko
Suma projekty

Informace po ruce, Nepomuk,
Kozlovice, Čmelíny,
Měcholupy, Neurazy, Žinkovy

Kč

303 309,00
303 309,00

Výzva X. - Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Kč
Výroba vařených specialit
Angus Farm, Neurazy
Angusfarm, s.r.o.
(Soběsuky)
619 012,00
Suma projekty
619 012,00
Výzva X. - Opatření 4.13. Stezky
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace

Obec Klášter

Finance
Celkové výdaje
Kč

Naučná stezka Helenka,
Klášter

341 220,00
47

225 602,00
225 602,00

Přislíbená dotace
Kč

255 790,00
255 790,00

Přislíbená dotace
Kč
225 600,00

Město Spálené
Poříčí
Suma projekty

Loukou i lesem za pohádkou,
Spálené Poříčí

340 252,00
681 472,00

224 960,00
450 560,00

11. Výzva
Výzva XI. - Opatření 2.5. Zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity
Finance
Projekt - název, místo
Žadatel
realizace
Celkové výdaje
Kč
113 000
TJ Sokol Spálené Poříčí Bezpečné branky, Spálené Poříčí
Fotbalový klub
Nepomuk

Přislíbená dotace
Kč
90 400

Zkvalitnění zázemí pro sportovní
činnost FK Nepomuk, Nepomuk

156 388
269 388

Suma projekty

103 396
193 796

Statistická data I. - XI. Výzva
Podpořené projekty - dle obce, kde se projekt realizuje

Žadatel
Nepomuk
Spálené poříčí
Neurazy
Mladý Smolivec
Vrčeň
Prádlo
Nekvasovy
Žinkovy
Milínov
Čížkov
Měcholupy
Klášter
Tojice
Mileč
DSO Mikroregion Nepomucko (PM)
Nové Mitrovice
Kramolín

Počet podpořených
projektů
20
23
9
6
3
3
1
3
2
4
1
4
1
1
4

3x PM
3x PM
2x PM
1x PM
1x PM
1x PM
1x PM

2x PM
1x PM
2x PM
1x PM
1x PM
1x PM
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Přislíbená dotace
celkem (Kč)

Přislíbená
dotace (%)

7 559 738
6 654 661
3 198 740
3 085 774
1 484 107
1 403 403
602 178
1 487 603
452 581
1 193 250
223 440
979 604
115 200
494 010
1 379 121

24,9
22,0
10,6
10,2
4,9
4,6
2,0
4,9
1,5
3,9
0,7
3,2
0,4
1,6
4,5

Třebčice
Mohelnice
Kozlovice
Čmelíny
Celkem

2x PM
1x PM
1x PM
1x PM
85

30 313 410

100

Počet podpořených
projektů

Přislíbená dotace
celkem (Kč)

Přislíbená
dotace (%)

35
23
24
3
85

13 547 458
8 630 205
6 904 465
1 231 282
30 313 410

44,7
28,5
22,8
4,1
100,0

Počet podpořených
projektů

Přislíbená dotace
celkem (Kč)

Přislíbená
dotace (%)

46
19
16
4
85

15 702 002
7 477 764
5 754 523
1 379 121
30 313 410

51,8
24,7
19,0
4,5
100

Podpořené projekty - dle typu žadatele

Žadatel
Obec, organizace zřizované obcí
Neziskové organizace
Podnikatelské subjekty
Jiné organizace
Celkem

Podpořené projekty - dle velikosti obce
Žadatel
Obce nad 1000 obyvatel
Obce 500 - 1000 obyvatel
Obce do 500 obyvatel
Nelze rozdělit
Celkem

Přislíbená dotace celkem (Kč)
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Obec, organizace
zřizované obcí

Neziskové organizace Podnikatelské subjekty

Jiné organizace

Přislíbená dotace celkem (Kč)
20 000 000
10 000 000
0
Obce nad 1000
obyvatel

Obce 500 - 1000
obyvatel
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Obce do 500 obyvatel

Nelze rozdělit
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2013
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013

52

