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Úvodník

S koncem roku 2010 „vykročila“ naše MAS do druhé poloviny své činnosti v rámci plánovacího období Evropské unie 2007 – 2013. I kdyţ samotný vznik organizace je mnohem dřívějšího data, přelomovým rokem pro naši MAS působící v území Nepomucka a
Spálenopoříčska byl aţ rok 2008, kdy byla vybrána k podpoře naše ţádost – Strategický
plán Leader „Budoucnost zaloţená na tradici“. Získání podpory na realizaci strategie v
rámci Programu rozvoje venkova bylo zásadním, ne však jediným nutným krokem pro
další rozvoj naší organizace. Pro správné zajištění procesu hodnocení projektů bylo nutné rozšířit členskou základnu a doplnit počet členů Výběrové komise, dále pak najít nové prostory pro kancelář, personálně posílit administrativu atd. Zároveň probíhala četná
informační setkání se zástupci samospráv, podnikatelů i obyvatel a bylo nutné najít zdroje na předfinancování prvního roku činnosti kanceláře.
Jsem velmi rád, ţe se po všech počátečních problémech podařilo naši organizaci rychle
stabilizovat a prostřednictvím jednotlivých Výzev zajistit realizaci strategického plánu
Leader. Do konce roku 2010 bylo vyhlášeno celkem 5 Výzev, ve kterých bylo podáno
55 ţádostí o dotaci. K podpoře bylo vybráno 39 projektů, mezi které se rozdělilo více
neţ 17,5 mil. Kč. Vezmeme-li velikost území MAS tvořené 25 obcemi, kde ţije necelých 13 tisíc obyvatel, myslím, ţe můţeme směle říci, ţe nenajdeme jiný dotační titul, v
rámci kterého by úspěšnost ţadatelů z tohoto území dosahovala 70%.
Kromě nezbytných činností týkajících se vyhlašování Výzev a hodnocení projektů , se
podařilo realizovat celou řadu aktivit, které obohatily ţivot obyvatel v území, inspirovaly navazující projekty a pomohly rozvíjet partnerství mezi neziskovými organizacemi,
obcemi a podnikatelským sektorem. To, ţe naše MAS je opravdu ţivým subjektem,
který se neomezuje pouze na nezbytně nutné úkony, jakými jsou příprava a vyhlašování
Výzev v rámci strategického plánu LEADER, je především zásluha pracovníků kanceláře. Za jejich aktivitu, činorodost, nasazení a vstřícnost při přípravě a zajištění Výzev,
administraci projektů, přípravě a realizaci dalších aktivit bych chtěl tímto poděkovat a
popřát celé naší organizaci mnoho úspěchů do roku 2011, ve kterém se těšíme na spolupráci třeba právě i s Vámi.
Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS
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Co je iniciativa LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která jiţ od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáţe efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, ţe 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 nejniţší moţné 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 ţivota. 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 moţnost aktivně se podílet na rozvoji svého venkovského území.
Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, ţe
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 sdruţení 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 jiţ 23 členů, jejichţ sloţení daleko lépe odpovídá poţadovanému 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 vyuţila je k přípravě
strategického rozvojového plánu MAS, na jehoţ tvorbě spolupracovala s firmou DAOS
Consulting s.r.o. Tento dokument se stal základním kamenem ţádosti 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 zaloţená
na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Ţádostí o dotaci, a tak společně s dalšími
47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s vyuţitím
finančních prostředků Programu Leader.
MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro ţadatele z regionu, konkrétně z 25 obcí Nepomucka a Spálenopoříčska. Strategický plán Leader je naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichţ realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci,
podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí. V roce
2010 rozdělila MAS mezi ţadatele celkem 6.344.011,- Kč.
Kromě hlavního předmětu své činnosti se MAS zabývá i dalšími aktivitami, kromě vzdělávání svých členů vyhlásila v roce 2010 druhý ročník vlastního grantového programu
Startér pro mladé, v roce 2010 vydala druhý ročník turistického bulletinu jiţního Plzeňska - Prameny, o své činnosti informuje i pravidelně vydávanými Infobulletiny, broţurami a také na svých webových stránkách. Coby partnerská organizace se v roce 2010 podílela na akci Terazky na Zelené Hoře straší, spolupořádala orientační závody na horských kolech Merida Bike Adventure a Cyklisticky za záţitky, či spoluorganizovala seminář Vzděláváním, výměnnou zkušeností a partnerstvím k probuzení venkovských lídrů.
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Členská základna sv. Jana z Nepomuku
Kancelář MAS sv. Jana z Nepomuku

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., administrativní pracovník MAS
u MAS od září 2009
pravidelně spolupracuje s vlastníky zámků Zelená
Hora a Ţinkovy, 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 Ţinkovy, perla
jiţního Plzeňska /2010/).
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Představujeme členskou základnu:
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 Hvíţďalka, 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 zaloţená 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 Beránková

MŠ Vrčeň

členka Výběrové komise

Eva Kubová

Mladý Smolivec

členka Výběrové komise

Ing. Hana Moulisová

-

členka Výběrové komise

Ing. Jiří Holec

Mikroregion Nepomucko

člen Prog. výboru

Ing. Jíří Tetzeli

NORD, s.r.o.

člen Revizní komise

Ing. Josef Lank

ČSOP Sp.Poříčí

člen Výběrové komise

Ing. Pavel Jiran

Nepomuk

Předseda Revizní komise

Ing. Pavel Raška

Maňovická zemědělská, s.r.o.

člen MAS

Ing. Petr Jenčík

Matice sv. Jana Nepomuckého

člen MAS

Ing. Veronika Sklenářová

-

členka Výběrové komise

Josef Skala, Cert.Mgmt.

soukromý podnikatel

člen MAS

JUDr. Jiří Pomahač

-

člen MAS

Leoš Kubový

OS Voletín

člen Výběrové komise

Ing. Marcela Mašínová

OS PaNaMo

členka MAS

Marie Bílková

-

členka Revizní komise

Martina Krumpholcová

-

členka Prog. výboru

MgA. Dušan Skala

-

člen Výběrové komise

Mgr. Michala Jandíková

ČSOP Sp.Poříčí

členka Prog. výboru

Mgr. Miroslava Silovská

Monteverde, o.s.

členka Výběrové komise

Václav Bečvář

PSVB

člen MAS

Václav Silovský

Šumavský angus, s.r.o.

člen MAS
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Obce, kde působíme

Poř. číslo

Obec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
17
18
19

Číţkov
Čmelíny
Chlumy
Klášter
Kozlovice
Kramolín
Louňová
Měcholupy
Mileč
Milínov
Mladý Smolivec
Mohelnice
Nekvasovy
Nepomuk
Neurazy
Nové Mitrovice
Polánka
Prádlo
Sedliště

20
21
22
23
24

Spálené Poříčí
Srby
Tojice
Třebčice
Vrčeň

25

Ţinkovy

11
12
13
14
15

Počet obyvatel
k 1.1.2009
642
113
182
164
86
117
53
216
367
196

Počet obyvatel
k 1.1.2010
629
112
183
170
87
115
55
208
375
189

705
65
188
3778
906

720
68
187
3 794
889

30.37
3.02
6.06
12.77
25.83

311
46
259
107

315
46
276
107

20.92
5.12
8.30
7.31

2704
166
85
106
320

2 715
174
85
98
332

54.48
4.49
2.44
2.39
7.07

896

906

20.57

12778

12835

celkem
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Rozloha v
km2
49.14
4.67
3.70
8.63
3.87
3.67
6.10
12.92
16.29
12.28

Informačně-vzdělávací akce MAS v roce 2010
V roce 2010 zorganizovala MAS následující veřejné Infoakce pro ţadatele, na kterých
byli účastníci seznámeni s programem LEADER, jednotlivými Výzvami, Opatřeními a
dalšími aktivitami MAS. Patnácti pořádaných Infoakcí se zúčastnilo celkem 137 osob.
14.1.2010 v Nepomuku - Opatření 1.2.; 1.2.2010 v Nepomuku - Opatření 1.2.; 11.2.2010
ve Spáleném Poříčí - Opatření 2.6.; 19.2.2010 v Klášteře - Výzvy roku 2010; 22.2.2010
ve Spáleném Poříčí - Opatření 1.2.; 22.2.2010 ve Spáleném Poříčí - Opatření 3.8.;
21.4.2010 v Mladém Smolivci - V. Výzva MAS; 14.5.2010 v Mladém Smolivci - V.
Výzva MAS; 18.5.2010 v Nepomuku - V. Výzva MAS; 25.5.2010 v Nepomuku - V.
Výzva MAS; 26.6.2010 v Planinách - V. Výzva MAS; 28.6.2010 v Nepomuku - V. Výzva MAS; 1.7.2010 v Měcholupech - V. Výzva MAS; 14.12.2010 v Milínově - Další
aktivity MAS; 16.12.2010 ve Spáleném Poříčí - Představení MAS
Kromě těchto veřejných Infoakcí probíhaly rovněţ bezplatné osobní konzultace
s jednotlivými ţadateli a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Projekty podpořené v roce 2010
IV. Výzva MAS
8. června 2010 zasedla v Pánském pivním klubu Václava Bečváře ve Čmelínech
Valná hromada MAS, která definitivně
zpečetila výběr projektů v rámci IV. Výzvy. Na RO SZIF v Českých Budějovicích
tak byly zaregistrovány všechny přihlášené projekty s poţadavkem na jejich podpoření.

vodněných v podstatě jen strohým komentářem, ţe „projekty nesplňují účel a rozsah
Fiche 2 a nejsou v souladu s pravidly
IV.1.1.“, o vyřazení z registrace obou
„vzdělávacích“ projektů, podaných
v rámci opatření 1.2. I na základě výše
uvedených skutečností se alespoň podařilo
vyhlásit shodné opatření i v rámci V. Výzvy včetně přesunutí alokovaných finančních prostředků.

Nicméně v rámci následné administrativní kontroly rozhodl nadřízený orgán RO
SZIF z důvodů kanceláři MAS sv. Jana
z Nepomuku ne zcela objasněných, zdů-

Realizované projekty v rámci IV. Výzvy uvádíme v následující tabulce:
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Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS
Celkové výdaProjekt - název
je
Dotace
Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu
Město Spálené Poříčí Pátera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí 261612
196209
Žadatel

Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center
Žadatel

Projekt - název
Zlepšení kvality poskytovaných sluţeb a
prostředí informačního centra

Město Nepomuk

Celkové výdaje
Dotace
616787

449937

V. Výzva MAS
V V. Výzvě MAS ţádal zatím rekordní
počet neziskových organizací, sešlo se
nám celkem osm Ţádostí o dotace od občanských sdruţení, z toho sedm z nich
bylo podpořeno. Zkrátka nezůstali ani
podnikatelé, zde došlo k podpoře všech
šesti podaných Ţádostí.
Celkem bylo zaevidováno 16 projektů
s poţadavkem na dotace ve výši
7.171.056 Kč. Přičemţ alokace pro tuto
Výzvu je o 1.462.056 Kč niţší, konkrétně

5.709.000 Kč. Jednalo se o rekordní částku v rámci jedné Výzvy MAS sv. Jana z
Nepomuku, která jiţ patrně nebude nikdy
zopakována.
Projekty v V. Výzvě posvětila Valná hromada MAS dne 11. října 2010, kdy zasedla v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí.
Zde uvádíme seznam podpořených projektů v jednotlivých Opatřeních:

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
Žadatel
MEZI KOPCI
o.s.
Společnost
přátel starého
Nepomuka

Projekt
Vzdělávací semináře pro rozvoj jiţního
Plzeňska
Historie a kulturní dědictví Nepomucka

Celkové výdaje
Dotace
199830

199830

200000

199008

Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
Žadatel
Mikroregion
Nepomucko

Projekt

Celkové výdaje
Dotace

Čekárny, ve kterých chceme čekat

574640
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430980

Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce (aktivity) a zázemí pro jejich pořádání
Žadatel
NA NÁVSI,
o.s.

Projekt

Celkové výdaje

Dotace

Stodola u Mistrů

1304034

800000

PaNaMo
MS Stráţ
Mladý Smolivec

Umění na dosah

901222

708977

Centrum Mysliveckého sdruţení Stráţ

568380

399999

Fotbalový
klub Nepomuk
TJ Sokol
Prádlo

Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a
dalších zájmových spolků
Rozvoj sportovního centra TJ Sokol
Prádlo

682560

511920

500000

338828

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch

Žadatel

Projekt

Celkové výdaje
Dotace

Ing. Radovan
Sochor

Venkovská pěší naučná stezka v Ţelezném
Újezdě

1052040

438350

Ing. Pavel
Moulis

Výstavba jízdárny

576000

240000

Angusfarm,
s.r.o.

Rekonstrukce hospodářského objektu na
seminární místnost se zázemím

984000

272973

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Žadatel

Projekt

Celkové výdaje
Dotace

Unibrick, s.r.o.

Rozšíření prodejní plochy maloprodeje: příleţitost k větší nabídce regionu

1188000

495000

Jaroslav Hofman

Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti
dřevěné frézované kulatiny

1218065

500000

Hana Číţková

Hledání pokladů ve dřevě ukrytých

324000

162000
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Další aktivity MAS v roce 2010
Startér „pro mladé“ 2010
25. června proběhla v rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku veřejná prezentace
projektů přihlášených v rámci druhého ročníku programu MAS SJN „STARTÉR“, zaměřeného na podporu aktivit mladých.
Hodnotící komise ve sloţení: Eva Beránková (členka MAS, ředitelka MŠ Vrčeň),
Chuck Robinson (jednatel společnosti Obrapa, s.r.o.) a Dušan Skala (člen MAS, soukromý podnikatel) rozhodla, ţe budou podpořeny všechny čtyři přihlášené projekty. Spolu
se zástupci přihlášených týmů poté stanovila výsledné pořadí a částku, jakou bude projekt podpořen:
1. místo: Triple Animals team (ENJOY FEST)- podpora projektu 11.000,-Kč
2. místo: Vesničánci (Letní hrátky s angličtinou) - podpora projektu 10.500,-Kč
3. místo: Smoliváci (TRHÁK) - podpora projektu 9.500,-Kč
4. místo: TOJICE TEAM (Hry bez hranic, aneb možná přijde i kouzelník) - podpora projektu 9.000,-Kč
Kromě týmů, které si u nás po drobných úpravách názvu, sloţení a záměrů projektů
ţádaly podruhé (Triple Animals, Vesničánci), a jejich zkušenosti jim pomohly dosáhnout čela pořadí, objevili se letos také úplní nováčci: Smoliváci a TOJICE TEAM. Týmu Smoliváci se podařilo díky projektu znovuotevřít kino ve Starém Smolivci, do kterého připravuje vlastní krátkou tvorbu a také vydává obecní noviny, tým TOJICE TEAM
zorganizoval společné sportovní a kulturní odpoledne pro místní i přespolní obyvatele
všech věkových kategorií.
Triple Animals zorganizoval benefiční multiţánrovou akci ve Spáleném Poříčí, jejíţ výtěţek putoval do Záchranné stanice ţivočichů,
oproti tomu Vesničánci uspořádali čtyřdenní tábor pro děti s výukou angličtiny a nácvikem loutkového divadelního představení.
Partnery programu Startér pro rok 2010 byly: DAOS PLUS, s.r.o.,
MULTIMEDIA-ACTIVITY,s.r.o., OBRAPA, s.r.o., Mikroregion
Nepomucko
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Startér a navazující aktivity
Team Vesničánci získal za podpory MAS sv. Jana z Nepomuku grant u Nadace O2
V projektu je naplánováno mnoho aktivit s dětmi na rok 2011. Stejně tak jako ve dvou
předešlých „startérovských“ projektech se zaměřuje na integraci dětí. Tentokrát však
jako integraci naruby, kdy děti s postiţením a ze sociálně slabších rodin mezi sebe berou děti zdravé z běţných rodin. Program, který je pro ně připravován je opravdu velmi
pestrý, nejen ţe děti budou hrát historickou hru, kde se budou seznamovat s historií svého rodného městečka Spálené Poříčí, ale také jeden víkend věnují návštěvě v království
Danar, kde se budou učit starým řemeslům. No a mimo jiné na děti čeká několik víkendů, kde se seznámí s lidmi, kteří se zabývají výrobou loutek a divadelnictvím. Je to například Hanka Číţková, která bude učit děti vyřezávat loutky z dřeva, ale nejen z něho.
Dále pak s přípravou divadélka pomůţe sdruţení PaNaMo, a v neposlední řadě velkým
pomocníkem v realizaci tohoto projektu bude město Spálené Poříčí, které poskytne veškeré prostory pro jeho realizaci.
Zvláštní ocenění za program Startér
Zvláštní ocenění Ministerstva zemědělství ČR, Národní sítě Místních akčních skupin
ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci celostátního hodnocení
MAS v roce 2010, které MAS sv. Jana z Nepomuku získala za zavedení a realizaci
vlastního grantového programu pro mládeţ.
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Projekt mezinárodní spolupráce Tajemství venkovského košíku nebyl podpořen
Státní zemědělský intervenční fond dne 19. 11. 2010 schválil ze 72 podaných Ţádostí na
projekty spolupráce celkem 14 v celkové výši podpory 47.644.580,- Kč. Hranice pro
schválení Ţádosti o dotaci byla na 23 bodech. Projekt spolupráce šesti českých a třech
zahraničních MAS s názvem „Tajemství venkovského košíku“, jehoţ koordinační MAS
byla MAS sv. Jana z Nepomuku, získal v hodnocení 22 bodů a bohuţel nebyl podpořen.
Projekt si kladl za cíl rozšíření sítě informačního systému pro rozvoj akcí a posílení aktivit venkovských území – Venkovská trţnice. O jeho opětovném podání v přepracované
podobě bude naše MAS jednat s ostatními partnery v roce 2011.
Partnerské MAS v rámci projektu:
Občanské sdruţení MAS Krajina srdce
NAD ORLICÍ, o.p.s.
MAS Sokolovsko,o.p.s.
Region Pošembeří, o.p.s.
MAS Luţnice,o.s.
LAG Joutsenten reitti
LAG Haloze
LAG Srce Slovenije
Kuchařky pro žadatele
I v roce 2010 vydávala MAS aktualizované Kuchařky
pro ţadatele, ve kterých nechybí vysvětlení nejdůleţitějších pojmů, výčet hodnotících kritérií, Závazná osnova
projektu ani pokyny k nezbytné „projektové omáčce“.

Kuchařky jsou ke staţení na
www.mas.nepomucko.cz v sekci Aktuální
výzvy.
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Turistický bulletin Prameny
MAS sv. Jana z Nepomuku vydala v roce 2010 jiţ druhý ročník turistického bulletinu
Prameny. Pokud Vás jiţ nudí všemoţné, a přesto ve výsledku do jedné shodné turistické
broţurky, ve kterých se dozvíte, ţe v té obci mají tu kapličku a v tom městečku ten kostelík, zkuste si vzít do ruky tenhle bulletin, který vydala MAS za finanční podpory Plzeňského kraje a také místních významných podnikatelů, z nichţ kaţdý připravil pro bulletin
svůj tip na výlet ve formě zajímavého turistického balíčku.
Bulletin je
k dostání
v Infocentrech regionu a
ke
staţení
na
http://mas.nepomucko.cz/bulletin. Prameny Vás přesvědčí, ţe jiţní Plzeňsko rozhodně
nemusí být nudné, ba naopak: ţe stále je co objevovat, poznávat a proţívat.
Terazky na Zelené Hoře straší (26. - 27. 6. 2010)
MAS se podílela coby partnerská organizace na jediném zpřístupnění zámku Zelená Hora
v sezóně 2010 s názvem "Terazky na Zelené Hoře straší", aneb místní legendy oţívají.
Návštěvníci měli jedinečnou moţnost shlédnout komentované prohlídky běţně uzavřených místností známých ze Švandrlíkova románu Černí baroni před plánovanou dlouhodobou rekonstrukcí. Nechyběla ani tématická divadelní vystoupení coby součást prohlídkového okruhu, věštírna madam Roxany, dobový trh a řemesla na nádvoří a řada dalších
překvapení. Mezi nimi kralovala např. okrouhlá věţ u brány, kdysi obávané vězení "Kozí
díra", jehoţ zpřístupnění veřejnosti se uskutečnilo poprvé v historii.
BA10 ve vojenském prostoru Brdy (24. – 25. 7. 2010)
Originální cyklistický závod dvojic Merida Bike Adventure si ke svému kulatému výročí
nadělil velmi exkluzivní lokalitu. Desátý ročník tohoto oblíbeného závodu se z velké části
uskutečnil na území vojenského újezdu Brdy, které je jinak cyklistům kromě několika
okrajových částí přísně zapovězeno. Účastníci Bike Adventure tak měli výjimečnou příleţitost podívat se i do centrálních částí vojenského prostoru a uţít si bikování v hlubokých,
nepřístupných lesích na rozhraní středočeského, plzeňského a jihočeského kraje. Kromě
lesů patřících armádě vedla část tras také po třemšínském hřebeni a v polesí Trhoň.
Neméně zajímavé bylo i samotné centrum závodu, které bylo v buddhistickém Centru pro
meditaci v ústraní u Těnovické skály, asi 3 km severovýchodně od Spáleného Poříčí.
Regionálními partnery akce byly město Spálené Poříčí a MAS sv. Jana z Nepomuku. I oni
měly na startu své zástupce ve formě společného týmu, za město startovala Monika Rojová, za MAS Pavel Motejzík.
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Cyklisticky za zážitky
V sobotu 4. 9. 2010 se na Spálenopoříčsku uskutečnil 1. ročník orientačního závodu
Cyklisticky za záţitky.
Pořadatelská organizace TJ Sokol Spálené Poříčí se tentokrát nechala inspirovat závodem Merida Bike Adventure, který se uskutečnil v červenci letošního roku ve vojenském prostoru Brdy. Spálenopoříčský závod Cyklisticky za záţitky na horských kolech
byl tak rovněţ ozvláštněný tím, ţe v něm byla nutná spolupráce se členy teamu, neboť
se celý závod jel ve dvojicích či skupinách. Team se po dobu závodu nesměl oddělit,
coţ bylo jistě často testem soudrţnosti hlavně u smíšených párů a větších skupinek.
Další zvláštnost spočívala v moţnosti vybrat si sám svou vlastní trasu. Kaţdý team dostal mapu s kontrolami a délku a náročnost celého závodu si pak volil podle svých moţností a schopností. Při tomto závodu se totiţ nejelo jen na výkon, nýbrţ i na záţitek.
V neposlední řadě bylo nutné zvolit správnou strategii. Kaţdá z 15 nakreslených kontrol
měla jinou bodovou hodnotu a principem celého závodu nebylo objet co největší počet
kontrol, nýbrţ nasbírat co nejvíce bodů a to v daném časové limitu. Za překročení tohoto limitu se pak body odečítaly. Tedy správná strategie mohla být více rozhodující neţ
silné nohy a kvalitní kolo. Na prvním místě skončil Madison team s výsledným počtem
320 bodů. Druhý ročník závodu je naplánován na 17.9.2011, přihlásit se můţete u pí
Moniky Rojové na tel. 602 414 929.
Partnery akce byly město Spálené Poříčí
a MAS sv. Jana z Nepomuku.
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Doteky řemesel
18. 9. 2010 ve Vrčeni a 19. 9. 2010 ve Spáleném Poříčí měli místní i přespolní jedinečnou šanci vyzkoušet si řemesla a umění na vlastní kůţi, uskutečnil se zde totiţ první
ročník akce nazvané Doteky řemesel, podpořené v rámci Programu obnovy venkova v
rámci dotačního titulu Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Partnerem
projektu, jehoţ nositelem bylo město Spálené Poříčí, byla i MAS sv. Jana z Nepomuku.

Brdskými lesy zněla finština
Koncem října 2010 bylo moţné v Brdských lesích, ale i dřevozpracujících podnicích
našeho regionu potkat skupinu zvláštně hovořících lidí. Byli to finští lesníci, podnikatelé z dřevařské výroby, ale třeba také lidé zabývající se zpracováním a odbytem lesních
plodů, či myslivci ze tří partnerských MAS z jiţního Finska.
Postupně se rozvíjející spolupráce s těmito partnery, celkem logicky s ohledem především na přírodní podmínky, dospěla k tématu lesa a vyuţití jeho zdrojů pro rozvoj regionu. Ve spolupráci s městem Spálené Poříčí a finskými partnery byl uspořádán společný
seminář Les – zdroj nejen dřeva na venkově, v rámci kterého jsme finské partnery nejen
seznámili se způsoby hospodaření a vyuţití lesa zde u nás, ukázali pěstitelské a dřevozpracovatelské provozovny společností Klaus Timber a.s., Kaiser s.r.o. a Lesů ČR,
ale také jsme se něco dozvěděli o lesnictví ve Finsku a především pomohli zprostředkovat další česko – finské kontakty. Pouhé tři dny semináře dovolily ukázat jen zlomek z
toho, co se u nás ukázat dá a prakticky vůbec se nedostalo třeba na témata energetického vyuţití dřeva, či mysliveckou činnost. Pozitivní ovšem je vyvolaný zájem na obou
stranách, který nás motivuje k zopakování obdobné akce příští rok, tentokrát ovšem u
našich partnerů ve Finsku.
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Výsledky hospodaření MAS:
Rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát

Richard Böhnel a „Křesadlo 2010“
25. května proběhlo na zámeckém nádvoří zámku
Nebílovy, pod záštitou doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., hejtmanky Plzeňského kraje a dalších
významných hostů, slavnostní udílení cen Křesadlo, cen pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci.
Programový výbor MAS sv. Jana z Nepomuku
nominoval na tuto cenu pro rok 2010 PhDr. Richarda Böhnela z Milče u Nepomuku, protoţe: „jiţ
více neţ 6 let organizuje koncerty na podporu milečských varhan, peníze na jejich obnovu shání i
jinými cestami. K datu nominace se díky němu
sešlo na kontě úctyhodných 197.098,- Kč bez jakékoliv podpory úřadů a institucí“.
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Aktualizace SPL „Budoucnost založená na tradici“
Rok 2010 byl vlastně jiţ třetím rokem naplňování Strategického plánu Leader
„Budoucnost zaloţená na tradici“ MAS sv. Jana z Nepomuku. Pomalu se tak dostává
do poločasu své realizace. Za tu dobu bylo připraveno a k ţádosti o podporu podáno 56
projektů. 38 projektů bylo podpořeno celkovou částkou dotace přes 16,5 mil. Kč.
Všechny projekty musely projít hodnocením Výběrové komise MAS, řada projektů je
jiţ realizována a dotace proplacena. To vše s sebou nese řadu zjištění o tom, co funguje
a co ne a zkušeností, které jsme se rozhodli zuţitkovat při aktualizaci SPL. Proces aktualizace byl odstartován v zimě 2010. Základní koncept strategického dokumentu
zůstává stejný, postavený na 4 prioritních oblastech zájmu a podpory: zachování a
zhodnocení historického dědictví, zlepšování kvality ţivota, rozvoj cestovního ruchu a
zlepšení ekonomické soběstačnosti území.
Především za účelem posouzení všech 11 opatření SPL a hledání jejich lepšího nastavení, stejně jako případného navrţení nových opatření, případně pozastavení těch
„méně úspěšných“ byly sestaveny tematické pracovní skupiny: PS Historické dědictví,
PS Kvalita ţivota a PS Podnikání. Do jejich řad byli přizváni nejen členové MAS, ale
také široká veřejnost, především však zástupci veřejnost odborné. V rámci pracovních
skupin se tak na aktualizaci SPL aktivně podílí 31 osob, z toho 20 členů MAS (65,5 %)
a 11 nečlenů MAS (35,5 %).
Aktualizace SPL by měla být ukončena v květnu 2011, přičemţ získané návrhy posoudí Programový výbor MAS a následně bude schvalovat VH MAS. Reálné dopady tak
pocítí ţadatelé v srpnové VII. Výzvě MAS na předkládání ţádostí o podporu projektů.

Národní konference Venkov 2010
Ve dnech 23. - 25. 11. 2010 se uskutečnila V Lázních Bělohrad Národní konference
Venkov 2010, kterou pořádalo MZe a NS MAS ČR, o.s. za pomoci dalších partnerů.
Konference se uskutečnila na téma Rozvoj venkova po roce 2013 s těmito tématy:
regionální produkce, regionální spotřeba a místní ekonomika
ţivot na venkově po roce 2013
ochrana klimatu a zemědělská krajina střední Evropy
Výstupy z konference si
konferencevenkov2010.nadorlici.cz.

můţete
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prohlédnout

na

http://

Opatření 2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS

Jednotlivá Opatření (Fiche) SPL, která
budou vyhlašována ve Výzvách na podávání projektů v průběhu let 2008 – 13
jsou:

Podporovány budou projekty zaměřené na
vytváření a zlepšování materiálně technických a
prostorových podmínek pro poskytování sociálních sluţeb.

Opatření 1.1. Obnova dědictví regionu
Podporovány budou projekty zaměřené na
investice spojené s udrţováním, obnovou, zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví
venkova.

Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
Podporovány budou jednak projekty zaměřené
na tvorbu pěších tras, lyţařských tras a hippostezek (záměr a), dále rekonstrukce nebo výstavby
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a
ploch pro sportovně rekreační vyţití (záměr b).

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 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 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
moţné vyuţívat jako místa setkávání občanů i
návštěvníků obce.

Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
Podporovány budou projekty zaměřené na
rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby,
zpracování, včetně tradičních řemesel.

Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a
volnočasové aktivity

Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace
regionálních produktů

Podporovány budou projekty zaměřené na
vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro
rozvoj lidských zdrojů a na realizaci vlastních
vzdělávacích programů.

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 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce (aktivity) a zázemí pro jejich pořádání

Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a
drobného podnikání

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.

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.
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