Výroční zpráva 2014
MAS svatého Jana z Nepomuku

Co je Iniciativa LEADER?
LEADER: Spolupráce v regionu
LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkova v celé Evropě. Je
reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže vždy efektivně řešit specifické problémy
venkovských oblastí. Opírá se o zkušenost, že místní společenství znají nejlépe své silné a slabé stránky
a jsou schopny řešit své vlastní problémy.
Filozofie LEADERu je postavena na principech místního přístupu, spolupráce a síťování lokálních
partnerů a uplatňování inovativních přístupů. Zní to jednoduše, ale k reálnému uplatňování těchto
pilířů vede cesta trnitá a značně klikatá. Komplikovaná bývá nejen snaha o funkční partnerství, ale také
ochota převzít skutečnou zodpovědnost za vlastní budoucnost, či budování lidského kapitálu pro
uplatňování nových řešení problémů.
LEADER je volně překládán jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“. Implementace
metody LEADER probíhá právě prostřednictvím Místních akčních skupin. Tisíce venkovských obyvatel
tak dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji svého území. Hlavní odlišnost programu LEADER,
oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací na podporu
projektů a jejich správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na místní úroveň. I když, jen v míře,
kterou jsou politici a ministerští úředníci ochotni připustit.
MAS je flexibilní a ověřená forma místního partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící
na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů
daného území, budování partnerství a podpora rozvojových aktivit místních aktérů.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (MAS)
MAS svatého Jana z Nepomuku vznikla jako občanské sdružení v říjnu 2004 se záměrem pomoci rozvoji
území Nepomucka a Spálenopoříčska s využitím evropských dotací. Ustavujícími členy byly podnikatelé
Radovan Sochor, Václav Silovský a Mikroregion Nepomucko. Postupně přistupovali další podnikatelé,
obce, neziskové organizace i aktivní jednotlivci. Dnes má již 28 členů, jejichž složení dobře odpovídá
požadovanému partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a také představuje
reprezentativnější zastoupení obyvatel území.
MAS patřila se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ mezi prvních 48
MAS v České republice, které dostaly v roce 2008 „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím
finančních prostředků z Programu rozvoje venkova. První měsíce sloužily především k získávání důvěry
žadatelů, seznamování starostů, zastupitelů, ale i dalších žadatelů s možnostmi a podmínkami finanční
podpory. Budovaly se funkční vztahy mezi samotnými členy MAS, vytvářel mechanismus pro zvládnutí
komplexní administrace unijních dotací, ale také nezbytného servisu pro samotné žadatele.
V prvních letech patřily mezi nejaktivnější žadatele obce. Roli zde hrála především předchozí zkušenost
ze získávání finančních prostředků pro realizaci obecních projektů z dotačních programů a grantů, i
když převážně jen národních či krajských. Velikost obce ani počet obyvatel nebyl pro úspěch důležitý.
Rozhodujícím faktorem byli a zůstávají aktivní jednotlivci, lidé schopni převzít zodpovědnost nejen za
podání projektu, ale zejména za jeho realizaci a dlouhodobou udržitelnost. Lidé schopni pro splněním
takového závazku kolem sebe vytvořit tým, který to dokáže. Postupně narůstal zájem i na straně
neziskových organizací. Asi nejvíce váhali s žádostmi o podporu svých projektů podnikatelé, ale i jejich
počáteční nedůvěra byla překonána prvními úspěšně zrealizovanými podnikatelskými projekty. Během
sedmiletého programovacího období narůstal zájem o poskytnutí dotace, ale nesporně také kvalita
předkládaných projektů.
Finanční prostředky, které MAS dokázala pro území své působnosti zprostředkovat, umožnily v letech
2008 – 2014 podpořit celkem 85 projektů celkovou dotací 30,3 mil. Kč. Projektů zaměřených na
obnovu a nové využití kulturního dědictví, zkrášlení veřejných prostranství, rozvoj spolkového života,
zlepšení podmínek pro vzdělávání, sportovní aktivity, poskytování sociálních služeb, rozvoj cestovního
ruchu, podporu malého podnikání a produkci lokálních produktů.
Důležité je připomenout zákulisí činnosti MAS, sdružení, jehož členové převážně na dobrovolné bázi,
pomáhali iniciovat nové projektové žádosti, zajišťovali hodnocení a výběr projektů i činnost nezbytných
pracovních skupin, poskytovali rozsáhlou poradenskou činnost pro žadatele a plnili další úkoly spojené
s činností MAS.

Seznam členů MAS svatého Jana z Nepomuku
(k 31. 12. 2014)





























Bečvář Václav, Čmelíny
Bílková Marie, Prádlo
ČSOP Spálené Poříčí, Jandíková Michala, Spálené Poříčí
DAOS PLUS s.r.o., Sochor Radovan, Nepomuk
DSO Mikroregion Nepomucko, Motejzík Pavel, Nepomuk
Fotoklub Nepomuk, Jiran Pavel, Nepomuk
GOTEO, Goetzke Vladimíra Žinkovy
Krumpholcová Martina, Tojice
Lank Josef, Spálené Poříčí
Maňovická zemědělská a.s., Raška Pavel, Maňovice
Matice svatého Jana Nepomuckého, Jenčík Petr, Nepomuk
Město Nepomuk, Kovář Václav, Nepomuk
Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
MONTEVERDE o. s., Brožová Miroslava, Klášter
Moulisová Hana, Milínov
MŠ Vrčeň, Beránková Eva, Vrčeň
Obec Mladý Smolivec, Kubová Eva, Mladý Smolivec
OS PaNaMo, Mašínová Marcela, Neurazy
OS Voletín, Kubový Leoš, Mladý Smolivec
Pomahač Jiří, Žinkovy
Pomahačová Robinson Šárka, Praha
Přibáňová Iva, Nepomuk
Skala Dušan, Čížkov
Skala Josef, Nepomuk
Sklenářová Veronika, Spálené Poříčí
Špačková Lenka, Nepomuk
Šumavský Angus s.r.o., Silovský Václav, Neurazy
Tetzeli Jiří, Žinkovy
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Seznam podpořených projektů v období 2007-2013
Za 7 let bylo podpořeno 85 projektů od 44 regionálních žadatelů celkovou
dotací 30 467 767 Kč.
Opatření 1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu
1. Společnost přátel starého Nepomuka: Stálá expozice historické techniky (dotace 796 898 Kč)
2. Obec Mladý Smolivec: Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti (dotace 617 535 Kč)
3. Město Spálené Poříčí: Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí
Vlastenecké čtenářské společnosti (dotace 604 534 Kč)
4. Matice sv. Jana Nepomuckého: Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého
v Nepomuku (dotace 899 964 Kč)
5. Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk: Rokoko nejen pro oko – záchrana milečských
varhan (dotace 494 010 Kč)
6. Mikroregion Nepomucko: Pamětníci z kamene (dotace 442 597 Kč)
7. ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek: Stálá expozice Zaniklý
cisterciácký klášter Pomuk (dotace 307 920 Kč)
8. Město Nepomuk: Expozice B24-Liberator (dotace 279 724 Kč)
9. Tetzeli Jiří: Vybudování výstavní expozice lidových krojů oblasti jižního Plzeňska (dotace 432 000
Kč)
10. Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk: Hlavu vzhůru aneb zachraňme klenoty
z kamene (dotace 495 603 Kč)
Celková dotace: 5 370 785 Kč
Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu
1. MEZI KOPCI o.s.: Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska (dotace 199 830 Kč)
2. Společnost přátel starého Nepomuka: Historie a kulturní dědictví Nepomucka (dotace 200 000
Kč)
3. MEZI KOPCI o.s.: Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska (dotace 199 900 Kč)
4. Topland Brd o.s.: Dědictví kulturní krajiny (dotace 140 720 Kč)
Celková dotace: 740 450 Kč
Opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
1. Město Nepomuk: Kultivace a obnovení náměstí Augustina Němejce v Nepomuku jako místa
k setkávání (dotace 800 000 Kč)

2. Obec Tojice: Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání v obcích Tojice a
Čmelíny-Víska (dotace 115 200 Kč)
3. Obec Prádlo: Úprava návsi v obci Prádlo (dotace 639 836 Kč)
4. DSO Mikroregion Nepomucko: Čekárny, ve kterých chceme čekat (dotace 430 980 Kč)
5. Město Nepomuk: Obnova parčíků v Husově ulici a na Přesanickém náměstí v Nepomuku
(dotace 266 120 Kč)
6. Obec Neurazy: Parkové úpravy a rekultivace návsi v obci Vojovice (dotace 184 000 Kč)
7. Město Spálené Poříčí: Zámecký park v novém (dotace 126 340, projekt nebyl z rozhodnutí
žadatele realizován)
8. Matice Svatého Jana Nepomuckého: Svatojánská zahrada v Nepomuku (dotace 198 454 Kč)
9. Město Spálené Poříčí: Za krásnější srdce vesnice (dotace 304 457 Kč)
Celková dotace: 3 065 387 Kč
Opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
1. Obec Mladý Smolivec: Malovaná školka nejen pro předškoláky (dotace 535 500 Kč)
2. Obec Vrčeň: Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň (dotace 294 527 Kč)
3. Pionýrská skupina Nepomuk: Víkendy poznání (dotace 199 800 Kč)
4. Město Spálené Poříčí: Modernizace systému vytápění, doplnění vnitřního a venkovního zařízení
MŠ Hořehledy (dotace 433 216 Kč)
5. Obec Neurazy: Rekonstrukce a zkvalitnění prostor budovy MŠ a klubovny (dotace 280 440 Kč)
6. Město Spálené Poříčí: Naše školka pod novou střechou (dotace 404 913 Kč)
7. Obec Vrčeň: Učíme se jeden od druhého (dotace 389 580 Kč)
8. MŠ Čížkov: Teplo a pohoda „domova“ (dotace 422 400 Kč)
9. Město Spálené Poříčí: Do školky veseleji (dotace 342 361 Kč)
10. Biskupství plzeňské: Studentský klub (dotace 241 669 Kč)
11. Město Nepomuk: Multimediální výuka ve volnočasovém centru FÉNIX (dotace 350 000 Kč)
Celková dotace: 3 894 406 Kč
Opatření 2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
1. Obec Mladý Smolivec: Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec
(dotace 397 808 Kč)
2. Obec Nekvasovy: Rekonstrukce víceúčelového klubového zařízení (dotace 602 178 Kč)
3. TJ Sokol Spálené Poříčí: Vybudování dětského sportoviště ve sportovním areálu TJ Sokol Spálené
Poříčí (dotace 350 459 Kč)

4. Město Spálené Poříčí: Vybudování tenisového hřiště u Sportovního zařízení ve Spáleném Poříčí
(dotace 635 996 Kč)
5. TJ Sokol Prádlo: Výstavba pergoly a rekonstrukce asfaltového hřiště za účelem rozšíření
sportovních a kulturních aktivit na území MAS (dotace 338 828 Kč)
6. Fotbalový klub Nepomuk: Modernizace zázemí pro aktivity sportovního Fotbalového klubu
Nepomuk a dalších zájmových spolků (dotace 511 920 Kč)
7. PaNaMo: Umění na dosah (dotace 708 977 Kč)
8. Myslivecké sdružení Stráž Mladý Smolivec: Centrum Mysliveckého sdružení Stráž (dotace
399 999 Kč)
9. NA NÁVSI, o.s.: Stodola u Mistrů (dotace 800 000 Kč, projekt nebyl z rozhodnutí žadatele
realizován)
10. Obec Mladý Smolivec: Klub Dožice (dotace 773 917 Kč)
11. Obec Klášter: Rekonstrukce části společenského a kulturního domu v obci Klášter (dotace 284
084 Kč)
12. Město Nepomuk: Centrum volnočasových aktivit FÉNIX (dotace 396 000 Kč)
13. Hájský spolek pro obnovu, o.s.: Rekultivace a rozšíření dětského hřiště Na Daníčkách (dotace
562 710 Kč)
14. TJ Sokol Spálené Poříčí: Oplocení baseballového areálu a modernizace zázemí TJ Sokol Spálené
Poříčí (dotace 396 012 Kč)
15. TJ Sokol Nepomuk: Rozvoj sportovního areálu TJ Sokol Nepomuk pro pétanque a tenis (dotace
178 215 Kč)
16. Hájský spolek pro obnovu, o.s.: Trochu adrenalinu do maloměsta Nepomuk (dotace 222 240 Kč)
17. TJ Sokol Spálené Poříčí: Modernizace sportovní zóny ve Spáleném Poříčí (dotace 398 824 Kč)
18. TJ Sokol Prádlo: Rozvoj sportovního areálu v Prádle – výstavba hřiště a rekonstrukce oplocení
(dotace 424 739 Kč)
19. Mikroregion Nepomucko: Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu (dotace 279 942 Kč)
20. TJ Sokol Spálené Poříčí: Bezpečné branky (dotace 90 400 Kč)
21. Fotbalový klub Nepomuk: Zkvalitnění zázemí pro sportovní činnost FK Nepomuk (dotace
103 396 Kč)
Celková dotace: 8 856 644 Kč

Opatření 2.6 Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS
1. Město Spálené Poříčí: Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu Pátera Františka Ferdy ve
Spáleném Poříčí (dotace 196 209 Kč)
2. Obec Mladý Smolivec: Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec (dotace 361 015
Kč)
Celková dotace: 557 224 Kč
Opatření 3.7. Venkovský cestovní ruch
1. Tetzeli Jiří: Rekonstrukce a dostavba ubytování rodin a dětí – Farma Olšovka (dotace 560 000
Kč)
2. Moulis Pavel: Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy (dotace 212 581 Kč)
3. Radovan Sochor: Venkovská pěší naučná stezka v Železném Újezdě (dotace: 438 350 Kč)
4. Angusfarm, s.r.o.: Rekonstrukce hospodářského objektu na seminární místnost se zázemím
(dotace 272 972 Kč, projekt nebyl z rozhodnutí žadatele realizován)
5. Moulis Pavel: Zkvalitnění a rozšíření služeb agroturistické farmy (dotace 240 000 Kč)
6. Angusfarm, s.r.o.: Rozšíření nabídky sportovně-rekreační vybavenosti pensionu Angus Farm
(dotace 494 500 Kč)
Celková dotace: 2 218 403 Kč
Opatření 3.8. Vznik a podpora informačních a vzdělávacích center
1. Město Nepomuk: Zlepšení kvality poskytovaných služeb a prostředí informačního centra
(dotace 449 937 Kč)
2. Město Spálečné Poříčí: Za tajnostmi historického města (dotace 306 600 Kč)
3. Mikroregion Nepomucko: Informace po ruce (dotace 303 309 Kč)
Celková dotace: 1 059 846 Kč
Opatření 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
1. Šumavský angus, s.r.o.: Oprava zemědělských strojů Soběsuky (dotace 479 809 Kč)
2. Mašát Václav: Opravy dílny pro opravu zemědělských strojů a příručního skladu (dotace
249 252 Kč)
3. Sochor Radovan: Mobilní linka na výrobu a zpracování dřevěných kůlů (dotace 139 500 Kč)
Celková dotace: 868 561 Kč

Opatření 4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
1. Velíková Vladislava: „Řekni sýr“ (dotace 193 000 Kč)
2. Angusfarm, s.r.o.: Výroba vařených specialit Angus Farm (dotace 255 790 Kč)
Celková dotace: 448 790 Kč
Opatření 4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
1. Libor Norek: Pořízení nových víceoperačních truhlářských strojů včetně příslušenství (dotace
149 650 Kč)
2. Šefčík Petr: Pořízení olepovačky hran do truhlářské dílny (dotace 223 440 Kč)
3. Berkovec Václav: Vybavení truhlářské dílny jednostrannou automatickou olepovačkou (dotace
223 440 Kč)
4. UNIBRICK s.r.o.: Rozšíření prodejní plochy maloprodeje – příležitost k větší nabídce služeb
v regionu (dotace 495 000 Kč)
5. Jaroslav Hofman: Zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dřevěné frézované kulatiny (dotace
500 000 Kč)
6. Hana Čížková: Hledání pokladů v dřevě ukrytých (dotace 162 000 Kč)
7. Ziegler Václav: Sklad nehořlavého materiálu a dovybavení kovárny (dotace 184 145 Kč)
8. Horvát Jiří: Montážní truhlářská dílna a pořízení formátovací pily (dotace 249 630 Kč)
9. Hofman Jaroslav: Rozvoj podnikatelské činnosti v oblasti frézované dřevěné kulatiny (dotace
199 406 Kč)
10. Krieg Jan: Autoservis (dotace 127 000 Kč)
11. Jelínek Ivo: Založení víceúčelové dílny na práci se dřevem a kůží v obci Partoltice (dotace
273 000 Kč, projekt nebyl z rozhodnutí žadatele realizován)
12. Šefčík Petr: Nákup formátovací pily, Spálené Poříčí-Lipnice (150 000 Kč)
Celková dotace: 2 936 711 Kč
Opatření 4.13. Stezky
1. Obec Klášter: Naučná stezka Helenka (dotace 225 600 Kč)
2. Město Spálené Poříčí: Loukou i lesem za pohádkou, Spálené Poříčí (dotace 224 960 Kč)
Celková dotace: 450 560 Kč

Projekty spolupráce
V roce 2014 MAS svatého Jana z Nepomuku realizovala tři projekty spolupráce
v Programu rozvoje venkova

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 akčních skupin
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 programových linií 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.
Výstupy projektu za naši MAS:
 Almanach Prameny
 VENKOVSKÉ EXPO aneb VENKOV V 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, dotace z Programu rozvoje venkova je 418.320,Kč.

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 „zkušební“ sad, ve kterém by se ověřovaly
růstové a produkční schopnosti jednotlivých 15 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 za naši MAS:
 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
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 byly realizovány v letech 2014-15.
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. Realizovány byly 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.
Celkové výdaje projektu za naši MAS činí 1.354.569,-Kč, dotace z Programu rozvoje venkova je
1.179.287,-Kč.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
svatého Jana z Nepomuku pro období 2014 – 2020
Problémy a potřeby území a zapojení veřejnosti při jejich formulování
Základem každé strategie je popis současného stavu postavený na statistickém zhodnocení vybraných
indikátorů, posouzení vývojových trendů a srovnání se souvisejícími územními celky, tzv.
socioekonomická analýza.
Pro analýzu problémů a potřeb území byl využit kvalitativní přístup ve spolupráci se starosty a
osobnostmi území. Cílem šetření se starosty (rozhovory s 23 starosty) bylo identifikovat hlavní
problémy a potřeby z pohledu samotných obcí. Pohled starostů, vzhledem k tomu, že se jedná o
klíčové aktéry s podrobnou znalostí území, považujeme za nezastupitelný. Cílem šetření s osobnostmi
(rozhovory s 25 osobnostmi) bylo definovat základní problémy území, pozitivní i negativní vývojové
trendy a také identifikovat hlavní rozvojové potenciály území. Obě šetření pak byla doplněna šetřením
názorů obyvatel obcí (150 respondentů), které napomohlo zformulovat hlavní skupiny problémů a
potřeb obyvatel území.
Výsledky všech šetření byly základním zdrojem pro výběr klíčových oblastí rozvoje území, pro které
byly sestaveny tematické Pracovní skupiny: Kvalita života (15 členů), Podnikání (21 členů),
Zemědělství (12 členů), Cestovní ruch (19 členů) a Životní prostředí (12 členů). V rámci tematických
Pracovních skupin byly podrobně analyzovány problémy a formou interaktivní diskuse definovány
rozvojové potřeby, a to z pohledu místních aktérů:
1. Problém
⇒ rozvojová potřeba

Kvalita života

1. Podpora spolkového života
⇒ budování zázemí pro spolkovou činnost obyvatel v obcích
⇒ zakládání nových spolků a podpora činnosti stávajících
2. Nabídka volnočasových aktivit pro děti a dospělé
⇒ budování zázemí pro volnočasové aktivity
3. Vzdělávání
⇒ vybavení pro zkvalitnění vzdělávání
⇒ odborná podpora pedagogické práce
⇒ zajištění doplňkových volnočasových aktivit ve školách
⇒ rozvoj mezinárodní spolupráce
4. Sociální inkluze (začleňování)
⇒ zajištění asistenční sociální služby
⇒ zajištění odlehčovací služby pro pečující
⇒ podpora mezigeneračního dialogu
⇒ podpora celoživotního vzdělávání

Podnikání

1. Učňovské a odborné školství
⇒ spolupráce odborných škol a praxe
⇒ informační podpora významu a možnostem učňovských studijních oborů
⇒ dopravní obslužnost
2. Lokalizace podnikatelských aktivit
⇒ budování značky místních produktů
⇒ informační podpora lokální identity
3. Komunikace a spolupráce mezi podnikateli a veřejnou správou
⇒ poradenství a vzdělávání pro podnikatele
⇒ aktivity na podporu spolupráce místní samosprávy a podnikatelů
4. Dopravní obslužnost a infrastruktura
⇒ efektivní veřejná doprava
⇒ zlepšení dopravní infrastruktury

Zemědělství
1. Podmínky Společné zemědělské politiky a její implementace na národní úrovni
⇒ zemědělské poradenství
⇒ budování lokálních zpracovatelských kapacit
2. Vztah město – venkov
⇒ informační podpora
3. Nedostupnost zemědělské půdy
⇒ podpora realizace pozemkových úprav
4. Inovace a jejich zavádění do praxe
⇒ poradenství a podpora spolupráce
⇒ podpora zavádění inovací v zemědělské výrobě
5. Význam zemědělství ve společnosti
⇒ posilování lokální identity
6. Spolupráce
⇒ sdružování a posilování spolupráce zemědělců

Cestovní ruch
1. Koncepce rozvoje CR a propagace území
⇒ strategický dokument pro oblast cestovního ruchu
⇒ jednotný informační systém pro propagaci území
2. Nepřístupné dominanty území
⇒ zpřístupnění hlavních dominant a atraktivit území
⇒ obnova a nové využití nemovitých památek území
⇒ představení a poznání atraktivit území
3. Infrastruktura pro cykloturistiku
⇒ budování cyklostezek a cyklotras
⇒ propagace cykloturistiky a kol v dopravě
4. Spolupráce aktérů a koordinace činnosti
⇒ jednotný informační systém pro koordinaci činnosti aktérů v CR
5. Nabídka služeb v CR
⇒ rozšíření nabídky doplňkových služeb V CR
6. Spolupráce
⇒ sdružování a posilování spolupráce zemědělců

Životní prostředí
1. Dopady intenzivního zemědělství
⇒ podpora provádění pozemkových úprav
⇒ protipovodňová a protierozní opatření
⇒ obnova přírodních prvků v krajině
2. Hospodaření s vodou
⇒ podpora řešení čištění odpadních vod pro malé obce
⇒ technologie čištění odpadních vod pro malé obce
⇒ budování malých vodních děl v krajině na podporu retenční funkce a biodiverzity
3. Informovanost obyvatel v oblasti ochrany přírody a krajiny
⇒ vzdělávací a informační akce k posílení povědomí obyvatel v oblasti ekologie
4. Krajina a biodiverzita
⇒ rozšiřování managementu ochrany přírody
⇒ ekologizace metod zemědělského hospodaření
5. Připravenost na vyhlášení CHKO Brdy
⇒ příprava na využití CHKO Brdy pro rozvoj území
5. Nabídka služeb v CR
⇒ rozšíření nabídky doplňkových služeb V CR

Vize rozvoje území a poslání MAS

6. Spolupráce
Plán
rozvoje území
je koncepčním
dokumentem
⇒ sdružování
a posilování
spolupráce
zemědělců MAS, který formuluje principy a přístupy rozvoje
území ve střednědobém horizontu a vymezuje základní tematické oblasti rozvoje. Představa o
dlouhodobém směřování rozvoje území je zformulována vizí:
Území působnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku je rezilientní venkovský
region, který staví do popředí kvalitu života místních obyvatel, vědomě podporuje lokalizaci
ekonomických aktivit a uplatňování netradičních způsobů řešení místních problémů, chrání
a udržitelně využívá přírodní zdroje a soustředí se na rozvíjení sociálního kapitálu, který
zvyšuje angažovanost a vzájemnou spolupráci obyvatel.
Rezilientním územím rozumíme území, kde žijí a působí lidé, kteří jsou otevřeni novým myšlenkám, schopni se
přizpůsobit měnícím se podmínkám, houževnatí a vytrvalí v dosahování vytýčených cílů a kteří se dokážou poučit
se svých předchozích zkušeností.

Poslání pak definuje, jakým způsobem se MAS bude aktivně podílet na naplňování vize:
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku je otevřená organizace. Jsme tu především proto,
abychom motivací, poskytováním informací, poradenstvím, finanční i nefinanční podporou
pomáhali aktérům území, kteří sdílejí naši vizi, realizovat aktivity ve prospěch rozvoje území a
zlepšení kvality života v něm. Ke každému přistupujeme s respektem, iniciujeme a přijímáme
netradiční způsoby řešení a práce, reagujeme na potřeby území i jednotlivců, klademe důraz na
kvalitu vlastních i podporovaných aktivit a jejich šetrnost k okolí.

Priority a cíle rozvojového plánu
Rozbor rozvojových potřeb formulovaných tematickými Pracovními skupinami na základě výsledků
šetření se starosty, osobnostmi a obyvateli území s využitím integrujícího přístupu pro efektivnější
naplňování cílů umožnil formulovat prioritní oblasti, priority a opatření rozvojového plánu MAS:

1. Mezilidské vztahy pro kvalitu života

Cíl: Rozvinout sociální kapitál vzájemnou spoluprací obyvatel, jejich společnými
činnostmi a zkvalitněním výchovně-vzdělávacích aktivit s důrazem na rovné podmínky
k životu.

Priorita

Opatření

1. Spolkový život

1.1. Iniciace setkávání
1.2. Budování zázemí pro spolkové aktivity
1.3. Podpora a motivace lidí „v provozu“

2. Sociální rozvoj/inkluze

2.1. Podpora mezigeneračního dialogu
2.2. Podpora celoživotního vzdělávání
2.3. Rozvoj sociálních služeb

3. Školství a vzdělávání

3.1. Vybavení vzdělávacích zařízení
3.2. Rozšíření volnočasových aktivit ve vzdělávacích
zařízeních
3.3. Odborná podpora pedagogům a pracovníkům s mládeží
3.4. Spolupráce škol a podnikatelů
3.5. Zvýšení informovanosti o významu a možnostech
odborného vzdělávání

2. Infrastruktura pro rozvoj

Cíl: Rozšířit a zkvalitnit stávající technickou infrastrukturu ovlivňující kvalitu života
obyvatel a související rozvojové aktivity.

Priorita:

Opatření:

4. Základní infrastrukturní vybavenost

4.1. Budování a rekonstrukce komunikací
4.2. Budování vodohospodářské infrastruktury
4.3. Budování ostatní technické infrastruktury

5. Dopravní obslužnost
6. Infrastruktura pro cestovní ruch

5.1. Podpora dopravní obslužnosti
6.1. Budování cyklistických a tematických tras a
stezek
6.2. Budování doprovodné infrastruktury pro
cestovní ruch

3. Lokální identita pro pracovní příležitosti

Cíl: Posílit lokální identitu prostřednictvím spolupráce místních lidí a valorizovat
specifické bohatství území v podnikatelských aktivitách využívajících lokální zdroje ve
prospěch obyvatel území.

Priorita:

Opatření:

7. Spolupráce a propagace území
8. Dominanty území

7.1. Zefektivnění spolupráce a propagace území

9. Lokalizace podnikatelských aktivit

9.1. Podpora zahájení a rozvoje podnikání
9.2. Informační podpora lokální identity
9.3. Produkce lokálních potravin
9.4. Zlepšení vztahu zemědělců k okolí

10. Podnikavost a inovace

10.1. Zavádění inovací v zemědělské výrobě
10.2. Podpora spolupráce, sdílení zkušeností a
poradenství

11. Služby pro cestovní ruch

11.1. Budování a rozvoj malokapacitních ubytovacích
zařízení
11.2. Rozšíření nabídky doplňkových služeb
cestovního ruchu

8.1. Podpora zpřístupnění hlavních dominant území
8.2. Obnova a využití nemovitých památek
8.3. Představení a poznání atraktivit území

4. Environmentální udržitelnost

Cíl: Chránit přírodní zdroje území, zvyšovat environmentální povědomí obyvatel a
využívat přírodní potenciál pro udržitelný rozvoj území.

Priorita:

Opatření:

12. Krajina a biodiverzita

12.1. Obnova přírodních prvků v krajině
12.2. Obnova a budování malých vodních děl
12.3. Rozšiřování managementu ochrany přírody
12.4. Ekologizace metod zemědělského hospodaření

13. Environmentální inform. a vzdělanost

13.1. Ekologické vzdělávání
13.2. Podpora provádění pozemkových úprav

5. Průřezové priority
Priorita:
14. Vzdělávání a informovanost
15. Dotační management

Závěrem, aneb co bude dál
Veřejným projednáním rozvojového plánu MAS pro období 2014 – 2020 v lednu 2015 byl ukončen
proces připomínkování návrhu dokumentu. Po zapracování připomínek pak bude předložen ke
schválení Valné hromadě MAS a následně dopracován dle požadované podoby stanovené
Ministerstvem pro místní rozvoj. Konečná podoba podmínek pro zpracování rozvojového plánu
v současnosti ještě není známa, nicméně předpokládáme, že schvalování rozvojových plánů
ministerstvem bude zahájeno v červnu letošního roku.
Schválení rozvojového plánu Ministerstvem pro místní rozvoj bude základní „vstupenkou“ pro čerpání
dotačních prostředků z jednotlivých operačních programů. V případě MAS připadají v úvahu
Integrovaný regionální operační program (IROP Ministerstva pro místní rozvoj), Program rozvoje
venkova (PRV Ministerstva zemědělství). Pro každý z operačních programů pak bude muset MAS ještě
dopracovat tzv. akční plán.
Snad největším pozitivem dosavadní přípravy nového rozvojového plánu MAS pro nás byla ochota
místních obyvatel aktivně se podílet na jejím formulování. Dvacet pět osobností s námi strávilo hodiny
diskusí nad problémy a rozvojovým potenciálem území, starostové obcí formulovali potřeby svých obcí,

téměř stovka lidí z místních úřadů, škol, neziskových a dalších organizací, podnikatelů a zemědělců se
zapojilo do činnosti některé z pěti tematických Pracovních skupin. Dohromady to bylo přes 150 lidí,
kteří tak aktivně přispěli k současné podobě návrhu rozvojového plánu MAS. Snad si ho tak můžeme
dovolit označit za „věc společnou“ a to je důležité! Upřímně děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a
pomohli. Těžko si představit větší závazek pro další pokračování naší činnosti ve prospěch území.
Přestože nás na strategii čeká ještě spousta práce, věříme, že dobré základní kameny byly položeny. A
věříme i v to, že se začátkem roku 2016 budeme opět schopni podporovat vaše všeliké zajímavé
projekty.
Příprava SCLLD MAS svatého Jana z Nepomuku byla podpořena realizací projektu Podpora vzniku
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS svatého Jana z Nepomuku v rámci OP
Technická pomoc.

MAS partnerem akcí v regionu
V roce 2014 byly MAS partnerem regionálních akcí
Cyklisticky za zážitky ochutnává Spálenopoříčsko!
I v 5. ročníku cykloorientačního závodů týmů Cyklisticky za zážitky dostáli pořadatelé svému
předsevzetí a pozvali účastníky do nového, závodem zatím nedotčeného, prostoru. Ze Spáleného Poříčí
se letos šlapalo na sever a své kontroly závodníci nacházeli třeba u zřícenin hradů Lopata a Homberk, či
na nedávno otevřené vyhlídce Mariina skála a rozhledně Kotel. Rozmanitost a členitost krajiny si užívali
při výjezdech na Kokšín, Maršál či již zmiňovaný Kotel, stejně jako při „brouzdání“, po nedávných
deštích, vodou nasycených údolních trasách.
Bohatství regionu není dáno jen malebností krajiny, či hodnotami, které po sobě zachovali naši předci.
Podílejí se na něm také lidé, kteří zde žijí a působí dnes. Také lidé, kteří své znalosti a dovednosti, um a
úsilí zhmotňují v produkty. V produkty, které mají svoji originální podobu, svůj příběh, svého autora.
Člověka, se kterým se každodenně potkáváme, aniž bychom možná tušili, že je to právě on, kdo se svojí
činností také významně podílí na tvorbě bohatství našeho regionu. Čtrnáct takových lokálních
producentů se letos stalo partnery závodu a tak závodníci mohli ochutnat nejen krásy přírody
Spálenopoříčska, ale též jejich výtečné produkty. Ovoce a ovocné produkty z Alimexu Nezvěstice, Pavla
Sedláčka, Pavla Čížka, Švejk restaurantu a Hotelu U Zeleného stromu, Michala Arnošta či obchodu U
červeného kohouta, sýry Vladislavy Velíkové a Jany Peřinové, uzeniny Václava Silovského z Angusfarm
Soběsuky, pečivo a cukroví Vlasty Jankovičové, Lenky Havelkové, Jany Smolové a Palety Lipnice a další
přírodní produkty Jaroslava Slavíka a Aleny Gajduškové.
Loňské vítězství obhájili Kamil Koprnický a Václav Hlaváč z týmu plzeňská smršť, kteří v 5ti hodinovém
limitu najezdili 92 kilometrů a posbírali 426 bodů. Na druhém místě se umístil EXPLOSIW ve složení
Václav Hulec a Jan Tříska s 380 body a na třetím místě MADISON ve složení s 340 body.
Kompletní výsledky, postupy vítězného týmu najdete na www.mas.nepomucko.cz v odkazu Cyklisticky
za zážitky a fotografie na http://sokolspaleneporici.rajce.idnes.cz/Cyklisticky_za_zazitky_2014/.

Doteky řemesel se vrátily do Vrčeně
Po čtyřech letech se vrátily Doteky řemesel na „místo činu“. Do Vrčeně, kde se myšlenka netradiční
řemeslné akce zrodila. Akce, která není pouhým jarmarkem, ale nechává návštěvníky dotknout se
materiálu, vyzkoušet si řemeslo, být u věci. Tuhle zkušenost mohli návštěvníci akce konané poslední
srpnovou neděli nabýt například v kovářské, tesařské, hrnčířské, řezbářské, košíkářské, šperkařské, či
svíčkařské dílně.

Letos se podařilo představit i skupinu řemesel, které potěšily především chuťové smysly. Chléb, sýry,
medové perníčky a sušenky vznikaly přímo před zraky návštěvníků a pochopitelně byly i k ochutnání.
Vařilo se mýdlo a zájemci mohli nechat o své tělo pečovat lazebnici a kadeřníka.
To vše se odehrávalo nejen na návsi, ve školních zahradách, na zahradě hostince a dalších veřejných
prostranstvích, ale především přímo v dílnách vrčeňských umělců a řemeslníků. Že berou Vrčenští
Doteky řemesel za své dokazuje spolupráce dobrovolných hasičů, myslivců, spolků NA NÁVSI a Spolek
Vrčen, místní základní i mateřská školy. A když k tomu připočteme pomoc obce, zapojení místních
podnikatelů a MAS svatého Jana z Nepomuku, máme tu příjemnou akci, ze které si návštěvníci odnášejí
nejen zážitky, ale také výsledky své práce v podobě vlastnoručně vytočeného hrnku, vykovaného
hřebíku, vyřezané ozdoby, vyrobeného přírodního šperku, či košíčku, svíčky z včelího vosku, ale také
ukázkové místní partnerství, které podporuje kulturní a spolkový život v obci i místní umělce a
řemeslníky.

Výsledky hospodaření
Účetní uzávěrka:

Účetní rozvaha

Výsledek auditu
Zpráva nezávislého auditora paní Ing. Dany Levorové, auditora č. 1727
K ověření splnění účelu využití poskytnuté dotace dle podmínek Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR (registrační č. žádosti 07/002/41100/232/000091) na základě roční
alokace pro rok 2014, uzavřené mezi Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku a Státním
zemědělským intervenčním fondem u příjemce dotace Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Červen 2015, byl proveden audit nezávislou auditorkou paní Ing. Danou Levorovou.
Ve své zprávě nezávislý auditor došel k tomuto závěru:

Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu"
MAS svatého Jana z Nepomuku byla od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 zapojena do projektu nesoucího
název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo
Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního
fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Místní akční skupina svatého
Jana z Nepomuku se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s
využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 6 prioritních oblastí, z níž MAS svatého Jana z
Nepomuku vybrala na základě strategie své strategie 3.
Šlo o níže uvedená témata:
1. Regionální školství
2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
4. Odpadové hospodářství
5. Agenda zaměstnanosti
6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností
jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72
MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré
praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu je samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS.
Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání
EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ
V pondělí 24. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj
spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotelu, Pražská třída 2306/14, v Českých
Budějovicích.
2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ
Na území MAS svatého Jana z Nepomuku proběhlo v rámci projektu SMS EChÚ setkání s názvem 2.
kulatý stůl, toto setkání se konalo 17. září 2015 v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS svatého
Jana z Nepomuku (SSO-MAS).
1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ
Na území MAS svatého Jana z Nepomuku proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se
konal 26. února 2015 ve Spáleném Poříčí.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí
na území MAS Nepomucko.
EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ
S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu.
Sdružení místních samospráv ČR ve spolupráci s MAS aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ
SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které
proběhlo ve středu 21. ledna 2015 v prostorách pražského hotelu Dorint Don Giovanni.
V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ.
Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS
svatého Jana z Nepomuku čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat
naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním
skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Pozvání přijal i hejtman Středočeského kraje Ing.
Miloš Petera a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, kteří přispěli přínosnými informacemi. Z
úst odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR Ing. Radima Sršně, Ph.D zaznělo: „Koncept
místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce
tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova“.

Slovo závěrem
Venkov se jen velmi obtížně bude kdy moci srovnávat s možnostmi, kterými disponují větší města.
V nabídce pracovních příležitostí, služeb, kultury, sportu, veřejné dopravy, školství či lékařské péče. I
nadále budeme mít na venkově méně možností, kam jít nakupovat, do kterého kroužku přihlásit děti,
značná část obyvatel bude za prací dojíždět, stejně tak za celou řadou služeb a aktivit. Venkov nabízí
bezesporu také mnohé výhody. Většinou osobně známe své sousedy, představitele obcí, neziskových
organizací a spolků. Lidská pospolitost či sousedská výpomoc nejsou prázdnými pojmy. Krajina nabízí
téměř neomezený prostor rozličným lidským aktivitám, blízkost přírody umožňuje stále vnímat střídání
čtyř ročních období.
Jak ukázala řada úspěšně realizovaných projektů, jsme schopni neformálně dohodnout spolupráci a
pomoc při realizaci řady zajímavých aktivit, které dokáží život na venkově obohatit a zpestřit.
V uplynulých letech se však ne vždy dařilo připravit společné projekty více obcí nebo organizací.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že u předkládaných projektových záměrů se převážně jednalo o řešení
individuálních problémů jednotlivých žadatelů. Dopady a efekty takových projektů se málokdy podařilo
promítnout do širšího území MAS. Zdaleka ne vše, co je možné ve venkovském prostoru zrealizovat a
co by zde mohlo dobře fungovat, zvládne připravit a uvést v život pouze jedna obec či organizace.
MAS by měla proto i do budoucna plnit roli iniciátora a koordinátora společných projektů obcí,
podnikatelů i neziskových organizací. Jednotlivé subjekty v území však musí v této činnosti pomoci.
Pojďme se o to společně pokusit.

Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS svatého Jana z Nepomuku

