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Úvod
Na následujících stránkách je možné se v souhrnu seznámit s činností naší organizace
v průběhu roku 2019. Tak jako v předcházejících letech byly vyhlašovány výzvy v rámci
třech operačních programů, po schválení změny strategie se pak nově naskytla možnost
využít i některá opatření Operačního programu životní prostředí. O podporu na realizaci
menších projektů bylo možné požádat v programu STARTÉR a dále v Malých grantech
pro obce. Uvedených možností využili zejména žadatelé, pro které jsou operační
programy obtížněji dostupné. Pokračovala realizace vzdělávacích aktivit na Nepomucku
a Spálenopoříčsku v rámci MAP II a spolupráce se zahraničními partnery v programu
ERASMUS+. V samotném závěru roku byl jeden z našich projektů, realizovaný právě s
podporou programu ERASMUS+, v soutěži organizované Domem zahraniční spolupráce
vyhodnocen jako nejlepší ve své kategorii.
Vzhledem k tomu, jak bývají nastaveny obecné podmínky, není většinou jednoduché
zkoordinovat záměry žadatelů s pravidly a požadavky operačních programů a dotačních
titulů. Úspěšně provést žadatele od přípravy záměru, přes samotnou realizaci projektu
a zvládnutí kontroly ke konečnému proplacení dotace vyžaduje velké úsilí a mnoho hodin
konzultací. Kolegyním a kolegům z kanceláře naší MAS bych chtěl poděkovat za
obrovský kus práce, který věnovali přípravě a realizaci projektů připravovaných a
administrovaných naší organizací. Jejich aktivity si velmi vážím.
Ing. Jindřich Jindřich
Předseda Programového výboru MAS
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svatého Jana z Nepomuku a
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(k 31. 12. 2019)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk,
Krumpholcová Martina, Tojice
Kubík Dušan, Třebčice
Lank Josef, Spálené Poříčí
Mašková Adéla, Borovno
Matice svatého Jana Nepomuckého, Václav Česák, Nepomuk
Město Nepomuk, Kroupa Pavel, Nepomuk
Město Spálené Poříčí, Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí
Monastery, z.s., Brožová Miroslava, Klášter
Moulisová Hana, Milínov
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
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
Soňa Tikalská, ZŠ Spálené Poříčí
Tetzeli Jiří, Žinkovy
TOPLAND BRD o. s., Fantová Kristýna
Velík Jan, Čížkov
Daniel León
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Programový výbor MAS
Zastupující osoba
Město Spálené Poříčí
Jindřich Jindřich
DAOS PLUS
Radovan Sochor
Město Nepomuk
Pavel Kroupa
N. O. S. - Nepomucký Václav Kovář
ornitologický spolek
Adéla Mašková
-

Soňa Tikalská
Martina Krumpholcová
Monastery, z.s.
Topland Brd, z.s.
Josef Lank
Marie Bílková
Iva Přibáňová

Funkce v MAS
předseda PV MAS
místopředseda PV MAS
člen PV
člen PV
členka PV

Zastupující osoba
Miroslava Brožová
Kristýna Fantová
-

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

Zastupující osoba

Funkce v MAS
člen RK
člen RK
členka RK

Revizní komise
Dušan Skala
Václav Bečvář
Monika Rojová
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Michal Arnošt
Edita Hofmanová
Veronika Sklenářová

Pozice
manažerka MAS, manažerka SCLLD, manažerka MAP
administrátorka
finančního
a
provozního
managementu MAS a finanční manažerka MAP
Projektový manažer
projektová manažerka
projektová manažerka

Jana Berkovcová

Koordinátor klíčových aktivit MAP

Pavlína Jandošová

Koordinátor klíčových aktivit MAP

Dana Bočanová

Asistent koordinátora MAP

Jana Černoušková

Metodik/facilitátor MAP

Adéla Mašková
Veronika Grossová

Externí spolupracovníci
Jana Böhmová
Iva Přibáňová - Weroa

mzdové účetnictví
účetnictví

www.masnepomucko.cz

Nepomuku
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projekty
V roce 2019 vyhlásila MAS výzvy ve všech operačních programech, tj. Operační program
zaměstnanost (dále jen OPZ), Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP),
Program rozvoje venkova (dále jen PRV) a Operační program životní prostředí (OPŽP).
Díky změně strategie, kterou MAS podala, se rozšířila skupina operačních programů
v jejichž rámci je strategie realizována o nový operační program a sice OPŽP. V únoru
roku 2019 vyhlásila MAS historicky první výzvy na realizaci sídelní zeleně a protierozní
opatření. Alokace, tj. předpokládaná výše způsobilých výdajů projektů, činila 10 mil. Kč.
Příjem žádostí probíhal do konce srpna 2019. Žadatelé v rámci těchto výzev předložili tři
projekty zaměřené na realizaci sídelní zeleně. Na protierozní opatření žádný projekt
předložen nebyl. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti jeden z žadatelů svůj
projekt stáhl. V procesu hodnocení ze strany MAS uspěly dva projekty, které byly na
konci roku postoupeny ke kontrole řídícímu orgánu OPŽP. Na konci roku 2019 vyhlásila
MAS výzvy na sídelní zeleň a protierozní opatření znovu. Příjem žádostí probíhal do ledna
2020.
V prosinci roku 2018 vyhlásila MAS 3. výzvu z PRV. Byla vyhlášena na čtyři Fiche a sice F2
Podpora zahájení a rozvoje podnikání, F3 Zvýšení rekreačního potenciálu lesů, F4
Produkce lokálních potravin a F5 Spolupráce při lokálním odbytu. Celková výše dotace
pro 3. výzvu činila 8, 27 mil. Kč. Výzva byla ukončena 31. 1. 2019. Celkem bylo předloženo
dvanáct projektových žádostí. Do Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání bylo
předloženo pět projektů, tři z nich byly programovým výborem doporučeny
k financování. Do Fiche 3 Zvýšení rekreačního potenciálu lesů byly předloženy dva
projekty. Oba úspěšně prošly kontrolami ze strany MAS a byly doporučeny
programovým výborem k financování. Do Fiche 4 Produkce lokálních potravin bylo
předloženo pět projektů, z nichž tři byly doporučeny programovým výborem
k financování. Do poslední Fiche 5 Spolupráce při lokálním odbytu nebyl předložen žádný
projekt.
Na začátku roku 14. 1. 2019 byla vyhlášena třetí výzva z IROP na Rozvoj vzdělávacích
zařízení. Alokace výzvy činila 6, 48 mil. Kč. Do této výzvy byly předloženy dva projekty.
Oba prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byly Programovým výborem
doporučeny k financování. Jeden z projektů však neprošel závěrečným ověřením
způsobilosti, které provádí CRR. Rozhodnutí o přidělení dotace tak získal pouze jeden
projekt a sice ZŠ Žinkovy – nové odborné učebny a bezbariérovost školy.
V květnu vyhlásila MAS dvě výzvy z OPZ. Jednalo se o výzvu zaměřenou na sociální služby
a sociální začleňování, alokace činila 1,2 mil. Kč a dále o výzvu na podporu komunitního
dialogu, jejíž alokace byla 7,5 mil. Kč. Do výzvy na sociální služby a sociální začleňování
nebyl podán žádný projekt. Do výzvy na podporu komunitního dialogu byl podán jeden
projekt. V průběhu hodnocení byla však žadatelem žádost stažena. Na konci roku 2019
byly vyhlášeny další dvě výzvy z OPZ. První z nich byla na prorodinná opatření. Alokace
této výzvy činila 1,8 mil. Kč. Předloženy byly dva projekty. Druhá výzva byla zaměřena na
podporu komunitního dialogu. Její alokace činila 7,5 mil. Kč a žádost předložili dva
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žadatelé. Všechny předložené projekty splnily podmínky věcného hodnocení a
přijatelnosti a byly doporučeny Programovým výborem k financování. Nyní probíhá
kontrola těchto projektů ze strany řídícího orgánu OPZ.
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STARTÉR 2019
I v roce 2019 vyhlásila naše MAS díky podpoře Plzeňského kraje grantový program
STARTÉR. Tentokrát byl grantový program zaměřen na inovativní, pilotní projekty, které
zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené např. na
dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci. Do výzvy byl podán jeden projekt, jehož
žadatelem byl Fénix Nepomuk s názvem Zdravý pohyb pro všechny. Tento projekt byl
výběrovou komisí vyhodnocen jako kvalitní a bezchybný a byly vybrán k podpoře.
Cílem projektu bylo rozšířit pohybové aktivity ve volnočasovém centru Fénix o aktivity
vhodné pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví. V rámci projektu byly pořízeny
cvičební pomůcky a uspořádána lekce pilates. Projekt byl podpořen částkou 10 000,- Kč.
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Malé granty pro obce
V roce 2019 vyhlásila naše MAS grantový program s názvem Malé granty pro obce.
Program byl určen pro obce do 250 obyvatel mající sídlo na území MAS. Cílem projektu
bylo řešit aktuální naléhavé potřeby obcí. Projekty mohly být zaměřeny také na kulturní,
vzdělávací, sportovní či historické aktivity. Do této výzvy byly předloženy žádosti obcí
Míšov, Borovno, Měcholupy a Třebčice. Výběrová komise shledala žádosti jako
bezchybné a kvalitní a doporučila je k podpoře. Finančně podpořeny byly tyto projekty:

▪

, žadatelem byla obec Míšov

Cílem projektu byla oprava ponorného čerpadla umístěného ve vodárně v obci Míšov a
tím zajištění plynulé dodávky pitné vody obyvatelům obce. Projekt byl podpořen částkou
14 000,- Kč.

▪ Nákup

, žadatelem byla

obec Borovno
Cílem projektu bylo pořízení výčepního zařízení do společenského sálu v kulturním domě
v obci Borovno. Toto zařízení bude využíváno při společenských i kulturních akcích, a to
jak veřejných, tak soukromých. Projekt byl podpořen částkou 14 000,- Kč.

▪ Podpora kulturních akcí , žadatelem byla obec Měcholupy
Cílem projektu bylo pořízení dvou rozkládacích stanů, které budou využívány pořadateli
kulturních a společenských akcí, tj. SDH Měcholupy, myslivecký spolek či obec
Měcholupy, při nepříznivém počasí. Tyto stany budou zapůjčovány pořadatelům akcí
bezplatně. Projekt byl podpořen částkou 22 000,- Kč.

▪

, žadatelem byla obec Třebčice

Cílem projektu byl nákup stolů a židlí do nově zrekonstruovaného společenského sálu
v budově obecního úřadu v Třebčicích. Vybavení bude využíváno při společenských a
kulturních akcích pořádaných především obcí samotnou. Projekt byl podpořen částkou
20 000,- Kč.
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lenská
Zasedání Členské schůze MAS proběhlo 31. 10. 2019 v Nepomuku v pivovaru Zlatá kráva.
Na programu jednání bylo především schválení změny č. 2 strategie MAS. Změna bude
spočívat v rozšíření programového rámce Programu rozvoje venkova o článek 20, který
umožní obcím i dalším subjektům realizovat projekty zaměřené na mateřské školy,
klubovny, spolková zařízení či knihovny. Členská schůze jednoznačně rozhodla o změně
strategie a její rozšíření o článek 20.
Dalším bodem jednání byla volba členů Výběrové komise a Revizní komise. Do výběrové
komise byla nově zvolena paní Martina Krumpholcová a paní Miroslava Brožová, které
nahradily pana Leoše Kubového a paní Terezu Pelcrovou. Revizní komise zůstala
nezměněna.
Členská schůze dále jednala o schválení ukončení členství neaktivního člena a sice
organizace „Goteo“ zastoupené paní Vladimírou Goetzke. Důvodem byla
dlouhodobá neúčast na zasedání členské schůze, nereagování na maily či telefonní
hovory, neúčast v hlasování per rollam apod. Výše uvedené vede k problémům při
usnášeníschopnosti a paralyzuje MAS při rozhodování. MAS doporučeným dopisem paní
Goetzke oslovila, ta si však dopis nepřevzala. Dle sdělení městského úřadu Městyse
Žinkovy se paní Goetzke v Březí již několik let nezdržuje a odstěhovala se z území MAS.
Členská schůze schválila ukončení členství organizace Goteo.
Dalšími body jednání bylo představení a schválení výsledku hospodaření a dále
představení a schválení harmonogramu výzev na rok 2020. Členové MAS byly také
seznámeni s činností MAS, a to především s vyhlášenými výzvami, Místním akčním
plánem vzdělávání, animací škol v území atd.
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Místní A

P

V roce 2019 úspěšně pokračoval druhý rok projektu MAP II., jehož cílem je zlepšit kvalitu
vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Nepomuk a ZŠ a MŠ Spálené Poříčí tím,
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Prioritou
v Místím akčním plánu je téma zvýšení kvality vzdělávání na lokální úrovni, zlepšení klimatu
ve školských zařízeních a rozvíjení dialogu s veřejností a zřizovateli škol o společném řešení
místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Diskusní platformy jsou zejména pracovní skupiny pro oblasti:
• Předškolní vzdělávání
• Matematická gramotnost
• Čtenářská gramotnost
• Rovné příležitosti
• Financování
Na základě výstupů z projektu MAP I. pokračovala realizace vzdělávacích aktivit
podporujících čtenářskou a matematickou gramotnost, kooperativní učení, spolupráce
asistentů pedagoga s učiteli, osobnostní rozvoj pedagogů a vzdělávání vedení a sboroven
školských zařízení v regionu.
Publicita projektu je zajištěna na Facebooku s názvem Místní akční plán vzdělávání ORP
Nepomuk, kde lze nalézt plánované akce a příspěvky z jednání pracovních skupin nebo
vzdělávacích seminářů.
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ErasmusDays 2019
Dne 11. 10. 2019 proběhla celoevropská akce s názvem ErasmusDays propagující program
Erasmus+. Naše MAS se do této akce zapojila a zorganizovala ve Spáleném Poříčí
v hotelu Brdy společné setkání minulých i budoucích účastníků námi realizovaných
projektů Erasmus+ a široké veřejnosti. Všichni přítomní se mohli s programem Erasmus+
seznámit a dozvědět se mnoho zajímavého prostřednictvím vtipného online kvízu.
Manažerka MAS Adéla Mašková přítomné také seznámila s nově připravovaným
projektem pro mládež, kterého se budou moci v roce 2020 zúčastnit žáci základní školy
ve Spáleném Poříčí i další mládež z území MAS. Projekt ponese název Dare To Be
Different a bude probíhat ve spolupráci s francouzskou školou Collège St-Pierre. Večer
byl zakončen netradiční aktivitou Siletn Disco. Účastníci tančili se sluchátky, ve kterých
si mohli zvolit, jaký styl hudby chtějí poslouchat, zda rock či popovou muziku. A ti, kteří
netančili, si mohli nerušeně povídat.
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Komunitní kavárna a moštárna MAS sv. Jana z Nepomuku byla součástí Dožínek
Plzeňského kraje!
Naše MAS se stala se svým doprovodným programem součástí tradiční akce Plzeňského
kraje Dožínky. Letošní ročník se konal na 7. září na Farmě Moulisových v Milínově. Akce
byla příležitostí k představení a prezentaci regionu a Místní akční skupina svatého Jana
z
Nepomuku
ji
podpořila
expozicí
tradičních
venkovských
řemesel.
Ve stáncích na milínovské návsi se návštěvníci seznámili s keramickou tvorbou Jitky
Kahounové, plstěním Zuzany Smithové a s tradiční výrobou vlněné příze manželů
Fránových. Mezi řemeslníky patřili i nositelé projektů podpořených naší MAS: Jiří Čermák
s truhlářskou dílnou, Vlaďka Velíková s tradiční výrobou sýrů a super CiderBike
společnosti Cider Bohemia. Pomyslným středobodem této části akce byla Komunitní
kavárna, která návštěvníkům Dožínek nabídla přípravu kávy, čaje, prodej ručně
vyrobených ovocných koláčů a v neposlední řadě také čerstvého moštu z naší moštárny.
Zájemci o občerstvení měli k dispozici i stylové posezení, kde se mohli informovat o
činnosti a působnosti MAS.
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V podvečer 22. 10. 2019 pořádala MAS svatého Jana z Nepomuku v komunitním centru
workshop zaměřený na dýně a jejich využití v kuchyni. Akce proběhla v rámci projektu
„Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraniční“, který je spolufinancován z
prostředků EU ve spolupráci MAS svatého Jana z Nepomuku a o.p.s. Úhlava. Kurz
probíhal pod vedením zkušené lektory a kuchařky Lenky Rojíkové. Účastnice se
dozvěděly, jaké jsou druhy dýní a jak je využít v kuchyni. Získaly také informace o
výživových vlastnostech dýní, jak je nejlépe uchovávat i zpracovávat, aby byly pro náš
organismus prospěšné. Workshop byl ale především o praktických ukázkách vaření
z dýně. Během kurzu si účastnice uvařily dýňovou polévku s perníkovým kořením, upekly
slaný dýňový koláč s kyselým zelím a uzeným tofu a připravily také dýňové hranolky.
Domů si mimo těchto receptů odnesly spoustu inspirace k dalším dýňovým dobrotám.
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programu ERASMUS+
V roce 2019 uspěla francouzská škola Collège St-Pierre sídlící v bretaňském Ploeuc –
L´Hermitage s projektem Dare To Be Different, který bude podpořen z prostředků EU
prostřednictvím ERASMUS+. MAS svatého Jana z Nepomuku se v tomto projektu stala
partnerem. V září 2019 proto navštívili zástupci naší MAS partnerskou školu v Bretani,
aby domluvili podmínky a podobu společného projektu. Ten bude zaměřen na mobilitu
mládeže, což znamená, že žáci z bretaňské školy přijedou v březnu 2020 k nám a naši
žáci ze ZŠ Spálené Poříčí a další pak vyjedou v květnu roku 2020 do Francie.
Cílem projektu je především výchova k toleranci, podpora etiky a zamyšlení se nad
životními hodnotami. Pomocí metod neformálního učení podpoříme u mladých
účastníků lepší orientaci v různých etnických a kulturních skupinách v evropské
společnosti, dovednost orientovat se v kulturně pluralitním světě a využívat interkulturní
rozdíly k obohacení sebe i druhých. Aktivity budou zahrnovat práci v mezinárodní
skupině: naše mládež tak bude mít možnost otestovat svoji znalost anglického jazyka a
jeho použití v praxi.
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V listopadu 2019 přišla z Domu zahraniční spolupráce dobrá zpráva. Náš předložený
projekt Attracting Tomorrow´s Adults Today zaměřený na vzdělávání dospělých byl
podpořen! Společně s francouzským partnerem Syndicat de Lorge a italským partnerem
EUROSUD budeme v následujícíh dvou letech hledat způsob, jak zatraktivnit naše obce
pro mládež.
V září 2019 byl náš projekt Education of decision-makers and social services providers,
který byl úspěšně realizován a podpořen z ERASMUS+ v letech 2016-2018, nominován
v kategorii ERASMUS+ vzdělávání dospělých na cenu Domu zahraniční spolupráce.
Zástupkyně naší MAS Adéla Mašková a Veronika Grossová se tedy dne 17. 12. 2019 rozjely
do Prahy na slavnostní předávání cen s nadějí, že náš projekt bude „na bedně“. Jaké bylo
jejich překvapení, když byl náš projekt oceněn jako nejlepší! Tohoto ocenění si velice
vážíme, a ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci
projektu.
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