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Vize MAS svatého Jana z Nepomuku
pro území Spálenopoříčska a Nepomucka:
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.

Poslání MAS svatého Jana z Nepomuku

(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.

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.
1)
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Úvod
Přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se kancelář MAS
včetně řady dalších odborníků a externích spolupracovníků věnovala již od roku
2014. Po absolvování všech požadovaných postupů a procesů byla v polovině roku
2016 Strategie (SCLLD) podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ke schválení. Od
té doby, tedy již rok, prochází dokument několika koly hodnocení a připomínkování. Kancelář MAS dělala vždy maximum pro to, aby veškeré připomínky ke strategii byly vypořádány obratem a v co nejlepší kvalitě. Bohužel procesy hodnocení
a schvalování jsou velmi komplikované a složité. V současné době vypadá jako reálný
termín schválení strategie a vyhlášení prvních výzev konec roku 2017.
Provoz kanceláře MAS není bohužel od roku 2014 podporován z evropských fondů.
Zabezpečit alespoň částečně chod kanceláře bylo proto možné jen díky podpoře
Plzeňského kraje, měst Nepomuk a Spálené Poříčí a v neposlední řadě také
zapojením do dalších aktivit. Pracovníci kanceláře se podíleli např. na organizaci
programu městské slavnosti ve Spáleném Poříčí, cyklistického orientačního závodu,
zajišťovali grantový program pro malé obce a program Startér. Místní akční skupina
se dále zapojila do programu Erasmus + a stala se zpracovatelem Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP) pro území obce s rozšířenou působností Nepomuk. V rámci
projektu MAP se daří navazovat užší spolupráci mezi školami v území a zároveň
postupně připravovat projektové záměry jednotlivých škol.
Chtěl bych poděkovat kanceláři MAS, všem aktivním členům a spolupracovníkům
za vše, co pro naši organizaci vykonávají za současné, stále ještě bohužel nejisté
situace. Budu optimista a věřím, že se během letošního roku podaří dosáhnout
schválení naší rozvojové strategie a budeme moci zahájit podporu projektů v území
Nepomucka a Spálenopoříčska.

Ing. Jindřich Jindřich

předseda programového výboru MAS
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Seznam členů MAS svatého Jana z Nepomuku
(k 31. 12. 2016)

■ Bečvář Václav, Čmelíny
■ Bílková Marie, Prádlo
■ ČSOP Spálené Poříčí, Jandíková Michala, Spálené Poříčí
■ ČSOP ZO Neurazy, Hanzlík Jiří
■ 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
■ Kubík Dušan, Třebčice
■ Lank Josef, Spálené Poříčí
■ Maňovická zemědělská a.s., Raška Pavel, Maňovice
■ Mašková Adéla, Borovno
■ Matice svatého Jana Nepomuckého, Jenčík Petr, Nepomuk
■ Město Nepomuk, Kroupa Pavel, Nepomuk
■ Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
■ MONTEVERDE o. s., Brožová Miroslava, Klášter
■ Moulisová Hana, Milínov
■ MŠ Vrčeň, Beránková Eva, Vrčeň
■ N. O. S. – Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Kovář Václav
■ 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
■ Rojová Monika, Spálené Poříčí
■ Skala Dušan, Čížkov
■ Skala Josef, Nepomuk
■ Sklenářová Veronika, Spálené Poříčí
■ Špačková Lenka, Nepomuk
■ Šumavský Angus s.r.o., Silovský Václav, Neurazy
■ Tetzeli Jiří, Žinkovy
■ TOPLAND BRD o. s., Fantová Kristýna
■ Velík Jan, Čížkov
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Programový výbor MAS
Člen

Zastupující osoba

Funkce v MAS

Město Spálené Poříčí
DAOS PLUS
Město Nepomuk
N. O. S. - Nepomucký
ornitologický spolek

Jindřich Jindřich
Radovan Sochor
Pavel Kroupa

předseda PV MAS
místopředseda PV MAS
člen PV

Václav Kovář

člen PV

Adéla Mašková

členka PV

Výběrová komise MAS
Člen

Zastupující osoba

Veronika Sklenářová
GOTEO
Hana Moulisová
OS Voletín
Josef Lank
Marie Bílková
Iva Přibáňová

Vladimíra Goetzke
Leoš Kubový

Funkce v MAS
předsedkyně VK
členka VK
členka VK
člen VK
člen VK
členka VK
členka VK

Revizní komise MAS
Člen

Zastupující osoba

Funkce v MAS

Obec Mladý Smolivec
Fotoklub Nepomuk
Monika Rojová

Eva Kubová
Pavel Jiran

předsedkyně RK
člen RK
člen RK

Kancelář MAS
Zaměstnanec

Pozice

Michal Arnošt
Kristýna Fantová
Adéla Mašková

manažer MAS do 30. 6. 2016, člen týmu MAP od 1. 6. 2016
manažerka MAS a manažerka SCLLD, od 1. 8. 2016
manažerka MAP, od 1. 6. 2016
finanční manažerka MAP, od 1. 6. 2016 a administrativní
pracovnice kanceláře, od 15. 12. 2015
analytický pracovník MAP, od 1. 6. 2016

Veronika Grossová
Jiří Kozák

Externí spolupracovníci
Hana Schättingerová
Veronika Sklenářová
Jana Böhmová
Iva Přibáňová - Weroa

MAP
SCLLD, MAP
mzdové účetnictví
účetnictví

Aktuální kontakty na zaměstnance naleznete na webu MAS: http://mas.nepomucko.cz/cs/kontakt/
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Obce na území MAS svatého Jana z Nepomuku
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01 Borovno

10 Mileč

19 Polánka

02 Čížkov

11 Milínov

20 Prádlo

03 Čmelíny

12 Míšov

21 Sedliště

04 Chlumy

13 Mladý Smolivec

22 Spálené Poříčí

05 Klášter

14 Mohelnice

23 Srby

06 Kozlovice

15 Nekvasovy

24 Tojice

07 Kramolín

16 Nepomuk

25 Třebčice

08 Louňová

17 Neurazy

26 Vrčeň

09 Měcholupy

18 Nové Mitrovice

27 Žinkovy
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Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje 2014-2010
V loňském roce jsme na tomto místě děkovali více než 150 lidem, kteří se zúčastnili
plánování Strategie MAS na roky 2014-2020. Doufali jsme, že to nebude dlouho
trvat a budeme moci podporovat zajímavé a lidem žijícím v území prospěšné
projekty. O rok později Strategie stále ještě není schválená, ale alespoň již jsou
známy oblasti Strategie, které bude možné realizovat z Programu rozvoje venkova
(PRV), Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu
Zaměstnanost. Ostatní části Strategie zůstávají samozřejmě také platné a hledáme,
kde se vyskytne finanční zdroj na jejich realizaci. Také se už blíží rok 2018, kdy bude
možné Strategii aktualizovat.
Z výše zmíněných zdrojů bude možné realizovat Prioritní oblasti 1. Mezilidské
vztahy pro kvalitu života a 3. Lokální identita pro pracovní příležitosti. Podle
„operačních programů“ (programů EU financování na národní úrovni) jsou opatření
naší Strategie rozdělena do následujících „programových rámců“:
Program rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství):
■
■
■
■
■
■

Podpora zahájení rozvoje podnikání
Produkce lokálních potravin
Podpora rozvoje zemědělského podnikání
Spolupráce při lokálním odbytu
Zvýšení rekreačního potenciálu lesů
Projekty spolupráce

Integrovaný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj):
Budování zázemí pro komunitní aktivity
■ Rozvoj vzdělávacích zařízení
■

Operačního programu zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí):
Podpora a motivace lidí „v provozu“
■ Rozvoj sociálních služeb
■ Podpora komunitního dialogu
■

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD, je koncepčním rozvojovým dokumentem MAS, který formuluje principy a přístupy rozvoje území působnosti MAS pro období 2014 - 2020 a vymezuje základní tematické oblasti rozvoje.
Aktualizovanou verzi Strategie naleznete na webových stránkách MAS:
www.mas.nepomucko.cz
Vyhlášení prvních výzev očekáváme na konec roku 2017.
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MAP - Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) realizuje projekt Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk (MAP), se kterým uspěla (11/2016) v rámci výzvy
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání administrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Místní akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt připravila a za
významné podpory Evropské unie realizuje Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku, jež se v realizaci projektu snaží zúročit své dlouholeté zkušenosti s akčním plánováním i projektovým řízením. Fyzická realizace projektu byla zahájena k 1. 6. 2016 a
samotná realizace bude trvat 24 měsíců, tj. do 31. 5. 2018. Veškeré aktivity související s
realizací projektu jsou financovány ve výši 100% skutečných výdajů ze zdrojů Evropské
unie - operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlavními přínosy projektu jsou:
■ Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují předškolní a základní vzdělávání v území a to jak mezi poskytovateli vzdělávacích aktivit
jako jsou základní a mateřské školy včetně jejich zřizovatelů, dalšími subjekty zabývajícími se vzděláváním v území ORP Nepomuk tak i širokou veřejností zahrnující rodiče a děti samotné, kteří jsou hlavními cílovými skupina projektu. Vzniklá partnerství
napomohou zkvalitnění vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
■ Stanovení priorit ve vzdělávacím systému s ohledem na podmínky našeho regionu, specifikovat potřeby a určit kroky k dosažení stanovených cílů.
■ Zpřístupnit vzdělávacím subjektům, v rámci území ORP Nepomuk, čerpání finančních prostředků pro vzdělávání a celoživotní učení ze zdrojů Evropské unie. Možnost
čerpání některých dotačních titulů je zpracováním samotného MAP dokonce přímo
podmíněno. Tím nejdůležitějším v oblasti čerpání dotačních příležitostí je však možnost společného plánování a čerpání prostředků v souladu se stanovenými cíli MAP,
sdílení zkušeností s přípravou a čerpáním dotačních zdrojů zapojenými partnery projektu, systémovým přístupem k vyhledávání dotačních příležitostí a v neposlední řadě
také využití odborné pomoci zástupců nositele projektu v samotném procesu přípravy, realizace a udržitelnosti projektů realizovaným s podporou dotačních prostředků.
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Co je to MAP?
Co se skrývá pod touto zvláštní zkratkou?
Místní = strategie se bude vázat na konkrétní území ORP Nepomuk.
Akční = strategie bude zpracována v interakci a v kontaktu se všemi zainteresovanými
subjekty
Plán = vznikne strategie prioritně zaměřená na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

K čemu nám to všechno bude?
Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání?
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení
místně specifických problémů a potřeb.
Rozvoj spolupráce povede k:
■ systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím dlouhodobého plánování
■ orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
■ podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
■ zlepšení spolupráce v území

Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání týká,
chtějí vzdělávání řešit a vézt trvalý a otevřený dialog.

= Tvorba partnerství

Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej

= Analýza MAP

Domluvou partnerů stanovit cíle, postup
(dle pravidel strategického plánování)

= Strategie MAP

Konkrétní kroky škol, příklady spolupráce (návrhy
zaměření šablon, shoda na prioritáchinfrastruktury,
vzdělávání CS, vzory dokumentů)

= Akční plán
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Pro naplnění stanovených cílů projektu MAP je realizována celá řada vzdělávacích
aktivit, pracovních setkání, workshopů a neformálních setkání. Hlavní platformou
a pracovním orgánem projektu MAP je tzv. řídící výbor, jehož role je přímo spjatá
s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Řídící výbor byl ustanoven na
svém ustavujícím zasedání dne 22. 6. 2016 a v současné době jej tvoří je 14 členů
složených ze zástupců MAS, zástupce krajského akčního plánu (KAP), zástupců
zřizovatelů škol, zástupců vedení mateřských, základních škol, zástupců organizací
neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce základní umělecké školy, zástupců
rodičů. Všechna jednání Řídícího výboru jsou otevřená, pravidelně jsou zváni
i zástupci škol, školských zařízení a dalších subjektů podílejících se na tvorbě MAP.
Vedle Řídícího výboru jsou sestaveny menší, tzv. pracovní skupiny projektu, zabývající se vybranými tématy MAP:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost a kompetence pro používání cizího jazyka
3. Inkluzivní vzdělávání, sociální a občanské kompetence, kariérové poradenství
v základních školách
4. Polytechnické vzdělávání, rozvoj podnikavosti a kreativity žáků
5. Podpora pedagogů a pracovníků s mládeží, management škol
6. Prevence a řešení výskytu sociálně patologických jevů u žáků II. stupně
Výstupem projektu MAP je vytvoření dohody o prioritách vzdělávací politiky v území,
tzv. Strategický rámec MAP a dále soubor aktivit s návrhy konkrétních řešení
místních problémů v dohodnutých prioritách. V rámci projektu vzniká webový
portál projektu, prostřednictvím kterého bude veřejnost seznamována s činností
a postupem zpracování MAP. Současně bude tento portál sloužit jako platforma pro
rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání v území a současně efektivním pracovním
nástrojem pro zapojené partnery projektu a rozcestníkem informací pro oblast
vzdělávání v ORP Nepomuk.
MAP bude dále sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda,
výzkum, vzdělávání (OP VVV). Informace z místní úrovně budou využity jako jeden
z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro
školy. MAPy budou současně využity pro cílení výzev z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory
řízení efektivního využití investic v území, s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje
vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů.
Pevně věříme, že se nám projekt podaří zrealizovat tak, že přínosy partnerské
spolupráce budou natolik pozitivní, že aktivity projektu založené na aktivní
partnerské spolupráci a koncepčním přístupu budou pokračovat i v budoucnosti,
což se zcela jistě pozitivně projeví v atraktivitě vzdělávacího systému v území.
Aktuality v projektu MAP můžete sledovat na portálu:
http://map.moodle4.pchelp.cz/
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Ustanovující zasedání řídícího výboru MAP

Setkání ředitelů ZŠ
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Územím MAS svatého Jana z Nepomuku zněla
francouzština a slovinština
Typické listopadové počasové provázelo setkání realizačního týmu projektu Education of decision-makers and social services providers – quality in care, který
naše MAS realizuje společně se slovinskou Univerzitou v Mariboru a francouzským
sdružením obcí CAP4. Žádost o grant podala naše Místní akční skupina v březnu
2016 do programu Erasmus+, klíčová akce 2 – vzdělávání dospělých. Přestože zájem
žadatelů byl obrovský, naše žádost uspěla a společně s dalšími 5 organizacemi budeme v modulu Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe realizovat v příštích dvou
letech naše aktivity na velmi zajímavé téma: Rozvoj sociálních služeb na venkově
prostřednictvím místního kapitálu.
Náš projekt je primárně zaměřen na vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů
sociálních služeb.
Prostřednictvím našich aktivit a společných studijních návštěvě v partnerských
zemích, by mělo u našich účastníků dojít:
■

K reflektování skutečnosti, že sociální rozvoj v obcích a respektování potřeb
obyvatel je nutnou součástí investičních akcí a budování infrastruktury

■

Schopnost reagovat na měnící se potřeby obyvatel a uživatelů služeb.

Po velmi příjemném mezinárodním setkání projektového týmu, které se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. 11. 2016 v Nepomuku v přívětivém prostředí centra volnočasových aktivit Fénix, za účasti zástupců všech tří participujících organizací je více
než jasné, že náš čekají inspirující a nevšední setkání za účelem výměny zkušeností
a porovnávání podmínek při poskytování veřejných a sociálních služeb v zúčastněných zemích. Úžasnou překladatelkou do francouzštiny nám byla členka naší MAS
paní Marie Bílková z Prádla, které děkujeme i za její nevšední herecké vystoupení,
jež sebou libozvučná francouzština nese. Pro nás české účastníky bylo příjemným
zjištění, že slovinština má s češtinou mnoho společného a leckdy použití českého
výrazu lépe a zábavně nahradilo zdlouhavé hledání správného výrazu v angličtině.
První mezinárodní setkání všech účastníků se uskutečnilo v březnu 2017 na území
naší MAS. Přivítali jsme 10 účastníků ze Slovinska a 9 účastníků z Francie.
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Mezinárodní setkání projektového týmu
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Grantový program STARTÉR 2016
V roce 2016 MAS realizovala za podpory Plzeňského kraje grantový program
STARTÉR.
Cílem programu bylo podpořit mezigenerační spolupráci a přispět ke zlepšení kvality
života obyvatel ve věku 55+ na venkově
Zaměření projektů
■

zapojení obyvatel ve věku 55+ do veřejného a společenského života,

■

výhodu měly projekty, které propojují generace – například: pomoc starším lidem
poskytovaná mladšími lidmi a/nebo dětmi, přenos zkušeností a dovedností mezi
generacemi

■

výhodu měly nové typy aktivit, v území MAS zatím nerealizované

■

projekty mohly mít zaměření kulturní, společenské, historické, sportovní,
vzdělávací, ekologické, pomoci spoluobčanům a další,

■

projekty měly být postaveny na základních principech metody LEADER
- inovativnosti, spolupráci, partnerství a aktivizaci od spodu.

Tento cíl podle našich porotců (Marie Bílková, Adéla Mašková a Michal Arnošt)
zvládlo naplnit hned několik projektů a to:
1. Projekt S 4/2016 - Spolek paní a dívek Žinkovských - Předvánoční tvoření z perníku
2. Projekt S 5/2016 – MAJER - Měcholupské zpívání u stromečku.
3. Projekt S 2/2016 – Klub přátel knihovny – Podzim s klubem přátel.
4. Projekt S 6/2016 - Sokol Spálené Poříčí – Všestrannost TJ Sokol.
5. Projekt S 1/2016 – DPS Spálené Poříčí – Naše filmové premiéry.
6. Projekt S 3/2016 – Sbory Spáleného Poříčí sobě – Společné vánoční zpívání.
Celkově bylo mezi žadatele rozděleno 53 500,- Kč.
Realizace grantového programu Startér 2016 byla podpořena Plzeňským krajem.
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Fotografie z realizace projektů

Měcholupy

Spálené Poříčí

Žinkovy

Žinkovy

Spálené Poříčí
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Malé granty pro obce
Aktuální potřeby 2016
V roce 2016 MAS realizovala za podpory Plzeňského kraje grantový program
Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016
Cílem programu bylo finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí
do 250 obyvatel.
Zaměření projektů:
■
■

■
■
■

drobné projekty řešící akutní místní potřeby – např. opravy, náhrada vybavení
mohly mít ale i zaměření kulturní, společenské, historické, sportovní, vzdělávací,
ekologické, pomoci spoluobčanům a další, pokud byla dobře zdůvodněna
naléhavost předloženého projektu
výhodu měly projekty, jejichž životnost a dopad trvá i po skončení realizace
nepodpořili jsme projekty podnikatelské a komerční, projekty s politickým
či ideologickým zaměřením a projekty společensky škodlivé,
výhodu měly projekty, které zahrnovaly principy metody LEADER - inovativnost,
spolupráce, partnerství a aktivizace od spodu.

Žadatelem mohla být:
obec do 250 obyvatel v území MAS sv. Jana z Nepomuku
Seznam oprávněných obcí:
Borovno, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Louňová, Měcholupy,
Milínov, Míšov, Mohelnice, Nekvasovy, Polánka, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice
Porota složená z Kristýny Fantové, Dušana Skaly a Veroniky Sklenářové rozhodovala o podpoře těchto projektů:
1. Projekt 4/2016 – Obec Měcholupy – Měcholupské zpívání u stromečku
2. Projekt 2/2016 – Obec Klášter – Pravidelný sport dětí jako základ zdravého života
3. Projekt 1/2016 – Obec Borovno – Úprava pomníku
4. Projekt 3/2016 – Obec Třebčice – Akutní místní potřeba – Podpora provozu úřadu
Všechny projekty byly podpořeny v plné výši. U dvou projektů (projekt 2/2016 – Obec
Klášter – Pravidelný sport dětí… a projekt 1/2016 – Obec Borovno – Úprava pomníku) bylo možno podporu navýšit. Celkově bylo mezi žadatele rozděleno 100.000,- Kč.
Realizace grantového programu Startér 2016 byla podpořena Plzeňským krajem.
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Moštování pro obyvatele území
Jak to celé funguje? Stačí, aby se v kterékoli obci Nepomucka a Spálenopoříčska
domluvilo několik lidí, kteří mají zájem zmoštovat vlastní ovoce a dali nám o sobě
vědět. S moštovacím zařízením přijedeme ve smluvený čas na smluvené místo, kde
moštování provedeme. K tomu účelu byl v projektu pořízen mobilní kombinovaný
drtič a lis ovoce. Je možné zařízení i krátkodobě pronajmout za symbolickou cenu
a můžete moštovat sami. Výhodou mobilního zařízení je to, že s ním můžeme přijet
do kterékoli obce území, na akce, nebo přímo do sadu, kde můžeme moštovat. Drtič
a lis byl pořízen z projektu spolupráce Renesance venkovského ovocnářství.
Vzhledem k omezené kapacitě MAS jsme v roce 2016 možnost moštovat aktivně
nenabízeli. Přesto se konalo moštování třikrát – v rámci Dnů evropského historického dědictví ve Spáleném Poříčí dne 18. září 2016, sousedské moštování ve Spáleném Poříčí a na jedno moštování si zařízení půjčil členský spolek MAS, Topland Brd

Akce, na kterých se podílela MAS v roce 2016
Slavnosti sena
V sobotu 6. června 2016 se konal již šestý ročník Slavností sena na Farmě Moulisových v Milínově. Pro děti bylo připraveno divadelní představení, farmářské dílny
zaměřené na venkovská řemesla, procházka na koních a ponících a spousta další
zábavy pro děti i dospělé.
Farmu navštívilo dle hrubých odhadů přes 1000 návštěvníků. Stánky s programem,
do posledního detailu promyšlené, opět nezklamaly, byly úžasné a děti odcházely
s úsměvem na rtech a kalhoty plnými sena. Na jízdárně se letos opět s velkým úspěchem předvedly jezdkyně JK Farma Moulisových a ukázaly to nejlepší z parkuru
a drezury. Ve stodole se podávalo výborné domácí občerstvení, u kterého si bylo
možné posedět a poslechnout lidové písničky v areálu farmy. Prostě den plný zábavy
na již tradiční akci, kde si na své přijdou malí i velcí návštěvníci.

ITEP 2016 – Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje (15. - 17. 9. 2016)
Letošního ročníku Veletrhu cestovního ruchu ITEP se naše MAS zúčastnila jako
součást stánku Města Spálené Poříčí. Vzhledem k velkému počtu účastníků se
veletrh rozrostl do dvou hal. Tento ročník se nesl ve znamení rodin s dětmi, pro
které byl připraven bohatý program. Návštěvnost tohoto 3. největšího veletrhu
cestovního ruchu v Čechách byla opět veliká.
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Cyklisticky za zážitky (17. 9. 2016)
7. ročník cyklo-orientačního závodu Cyklisticky za zážitky tentokráte provázel déšť.
Území Brdských lesů, kde se letošní ročník konal, jakoby účastníky testovalo, kde
až jsou jejich hranice a kam až jsou ochotni zajít pro neopakovatelný zážitek. Pořadatelé vyjadřují tímto respekt všem účastníkům, kteří se nezalekli nepřízně počasí
a vyrazili do terénu za kontrolkami. Všichni se naštěstí vrátili bez zranění do cíle
a úsměv na tváři prozrazoval jejich spokojenost. Závod to byl těžký, asi nejtěžší ve
své historii. Všem gratulujeme a těšíme se za rok na 8. ročník.

Dny evropského historického dědictví

a s ním spojené Městské slavnosti ve Spáleném Poříčí (18. 9. 2016)
I tento rok se MAS podílela na Městských slavnostech ve Spáleném Poříčí, kde nejen
prezentovala úspěšné projekty z minulých období, ale také zaujala ukázkou výroby domácích sýru, aranžmá květin, výrobou olejů, vázání věnců. Také se přímo na
místě moštovalo z několika odrůd jablek. Děti zaujala možnost něco si vlastnoručně
vyrobit ze dřeva ve dvou různých stáncích. Akci podpořila Celostátní síť pro venkov.
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Semináře pro učitele a učitelky
Ve dnech 14. a 21. 4. se uskutečnila dvě setkání na téma Komunikace v náročných
situacích. Po tématu volali sami učitelé a učitelky, kteří se potýkají s nárůstem
patologických jevů u žáků a musí se učit, jak zvládat komunikačně a emočně náročné situace s agresivními a nespolupracujícími rodiči. Lektory byli Miroslav Gažák,
ředitel Tady a teď a Renata Vordová, lektorka a operátorka Linky bezpečí. Seminář
zahrnoval mnoho praktických cvičení a věříme, že účastníkům pomůže v reálných
situacích. Podpořeno Plzeňským krajem.

Fénix, setkání členů MAS (9. 12. 2016)
Předvánoční setkání členů MAS pokoušelo najít odpověď na otázky Dobrovolník –
kdo to je? Komunitní centrum – co to je? Co bude MAS podporovat v příštích letech?
Cílem bylo setkat se po čase s aktivními členy a dalšími lidmi z území, a také
dozvědět se o tom, co je to komunitní centrum a jak je možné rozvíjet dobrovolnictví, včetně využití dobrovolníků ze zahraničí. Hosty byly paní Vlastimila Faiferlíková a paní Miroslava Válová. Paní Faiferíková z TOTEMu, mezigeneračního a dobrovolnické centra v Plzni, která hovořila o tom, co může být komunitním centrem,
o dobrovolnictví a o projektu vzájemné sousedské pomoci Sousedé+. Paní Miroslava
Válová, starostka obce Olbramov a zakladatelka občanského sdružení Pomozme si
sami popsala, jak nastartovali lokální rozvoj pomocí dobrovolnických aktivit. Setkání se zúčastnilo celkem 15 lidí – členů a zaměstnanců MAS, hostů a zájemců o téma
komunitních center a dobrovolnictví. Podpořeno Plzeňským krajem.
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Fotografie ze setkání členů MAS ve Fénixu v Nepomuku 9. 12.2016.

Exkurze do TOTEMu – mezigeneračního
a dobrovolnického centra v Plzni
MAS zorganizovala půldenní exkurzi do TOTEMu – mezigeneračního a dobrovolnického
centra v Plzni. Průvodkyní byla sama paní ředitelka, paní Vlasta Faiferlíková. Exkurze
se konala dne 6. 12. a zúčastnili se jí jeden člen MAS, manažerka MAS a předseda
programového výboru. Vzhledem ke komornímu složení byl prostor diskutovat o detailech založení, získávání podpory institucí a roli dobrovolníků. Věříme, že TOTEM může
být inspirací pro podobná centra v našem území a rozvoj dobrovolnictví. Podpořeno
Plzeňským krajem.
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V roce 2016 nás podporovali:
■
■
■
■
■
■

Město Spálené Poříčí
Město Nepomuk
Plzeňský kraj - Podpora místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017
Erasmus+
EU – ESIF – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

V roce 2016 jsme spolupracovali s:
■
■
■
■
■
■
■

Město Spálené Poříčí
Celostátní síť pro venkov
Národní síť místních akčních skupin
Místní akční skupiny Plzeňského kraje
Národní agentura Erasmus+
Syndicat de Lorge, Francie
Univerza v Mariboru
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Hospodaření 2016
Vybrané údaje z rozvahy
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Hospodaření 2016
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty
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Hospodaření 2016
Příloha k účetní závěrce
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