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1) Úvod 

Naše MAS vstoupila do roku 2008 s velkým očekáváním. Na konci roku 2007 podala na Centrálním 
pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu v Praze Žádost podporu realizace svého 
„Strategického plánu Leader (SPL)“ v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV LEADER pro období 
2007 - 2013. Konkurence byla veliká (zaregistrováno bylo celkem 102 MAS, vybráno mělo být pouze 
48). Dá se říci, že na získání této podpory ve velké míře závisel i další osud naší MAS. Díky usilovné 
práci kanceláře MAS, správní rady, ale i dalších aktivních členů MAS jsme připravili kvalitní SPL a 
naše MAS tak v konkurenci obstála. V létě 2008 tak proběhla historicky první výzva k předkládání 
projektů. 

I když v současné době je stěžejní aktivitou realizace SPL, MAS se i nadále věnuje také dalším 
aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 

 

Děkujeme všem, kteří se i v roce 2008 svou činností a nápady podíleli na úspěchu naší MAS.  

 

Ing. Mirka Machová 

ředitelka MAS BLN o. p. s.  

 

2) Přehled činností MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. v roce 2008 

Realizace Strategického plánu Leader:  MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké 

místo  

 
Naše MAS získala na realizaci svého SPL v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV, statut LEADER 
pro období 2008 – 2013. Obce, neziskové organizace a podnikatelé působící na území mikroregionů 
Blanský les – podhůří, Netolicko a Podkletí tak budou moci každoročně žádat dotace na své rozvojové 
projekty.   
SPL v kostce: 
 
Cíle SPL pro území MAS BLN:      

� Podpora stávajícího potenciálu území a aktivizace rozvoje a modernizace podniků (především 
v zemědělské a turistické oblasti) 

� Aktivizace činností v malých obcích  
� Podpora turistického ruchu na celém území MAS 
� Motivace podnikatelských subjektů investovat do vlastního rozvoje a do rozvoje regionu (do 

rozvoje obce) 
� Podpora zachování historických hodnot a tradic území a odkazu našich předků 
� Aktivizace místních aktérů (prostř. vzdělávacích projektů, projektů spolupráce) 
� Vytváření spoluzodpovědnosti za rozvoj území MAS (integrované projekty spolupráce) 
� Pozitivní jméno regionu (prostř. prezentace výsledků) 
� Vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj (rozvoj sounáležitosti obyvatel s regionem) 
� Motivace ke spolupráci (důraz na integrované projekty) 
� Zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů 
� Podpora zaměstnanosti v regionu (místní příležitosti) 
� Zlepšení podmínek podnikání v regionu 
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FICHE SPL: 

Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ                                Fiche 5 ROZVOJ 

Fiche 2 DIVERZIFIKACE                              Fiche 6 DĚDICTVÍ 

Fiche 3 VENKOVSKÁ TURISTIKA                Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ 

Fiche 4 ZÁZEMÍ                                              Fiche 8 SLUŽBY a ŘEMESLA 

 

Každoročně budou zveřejňovány celkem 2 výzvy 
 

Aktivity realizace SPL v roce 2008: 

Vzdělávání žadatelů: 

 
Konference LEADER (5. 6. 2008) – MAS zde seznámila žadatele se základními cíli SPL, 
s jednotlivými opatřeními (Fichemi), časovým harmonogramem výzev a dalšími základními pravidly 
realizace SPL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. 7. 2008 - Seminář pro žadatele (1. Výzva) 
20. 11. 2008 – Seminář pro příjemce (1. Výzva) 
11. 9. 2008 a 18. 9. 2008 – Školení Výboru pro výběr a monitorování projektů  
16. 10. 2008 -  závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů 

 

Vzdělávání členů a zaměstnanců MAS: 

 
Ing. Václav Kolář 
 
1. Manažer rozvoje venkovského prostoru  
 
Pořadatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
 
Tento seminář se skládá ze 7 třídenních workshopů zaměřených na komunikační a 
presentační dovednosti, facilitaci, práci s veřejností, strategické plánování, možnosti 
financování projektů a tak dále. 

Termíny: listopad 2008 – duben 2009   
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Propagace SPL a MAS: 

Nová tvář internetových stránek - V průběhu října a listopadu proběhla také změna vzhledu našich 
internetových stránek www.mas-netolice.cz. Nynější stránky jsou přehlednější, veškeré informace jsou 
zde k dispozici uceleným způsobem a také grafické pojetí je uživatelsky vhodnější. 
 
Zpravodaj - bylo vydáno 1. číslo Zpravodaje MAS BLN v nákladu 150 kusů. Tento zpravodaj zhodnotil 
činnost MAS, průběh 1. Výzvy a další plány do roku 2009. Zpravodaj byl rozposlán všem členům MAS 
BLN, obecním úřadům na území MAS BLN (obce, podnikatelé, neziskové organizace). 
 
Propagační materiál – leták SPL – zhruba v polovině roku byl naší místní akční skupinou vydán 
propagační materiál, který shrnuje veškeré základní informace o Strategickém plánu Leader – MAS 
Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo. V tomto propagačním materiálu jsou popsány základní 
informace o naší MAS, o již zmíněném SPL a dále jsou zde stručně popsané všechny fiche, skrze něž 
se bude Strategický plán Leader realizovat. Bylo vydáno 3 000 ks. 

 

1.Výzva 

1. výzva proběhla v termínu od 14. července do 14. srpna 2008. Žadatelé mohli v rámci této výzvy 
žádat o dotaci ve Fichi 1 – Zemědělství, ve Fichi 5 – Rozvoj a také ve Fichi 7 – Vzdělávání. 
 
Finanční alokace na první výzvu byla 5 328 886 Kč. Celkem bylo v této výzvě zaregistrováno 17 
projektů.  
 
 Oproti předpokladům byl zájem o finanční prostředky výrazně vyšší. 

 

 
Seznam přijatých projektů: 

 
Fiche 1 - Zemědělství 
 

Číslo projektu Žadatel Název projektu 

1/1/1 Zemědělská společnost Dubné 
a. s. 

Dodávka technologie hrazení, napájení a krmení 
pro teletník Žabovřesky 

1/1/2 ZD Brloh se sídlem v Brloze Výměna kotle na biomasu - rekonstrukce kotelny 
1/1/3 ZD Podkleťan Křemže Pořízení pohybové aktivity - farma Krásetín 
1/1/4 Libor Lev Základna pastevního areálu u Bychů 1.etapa 

 
Fiche 5 - Rozvoj 
 

Číslo projektu Žadatel Název projektu 

1/5/1 Svazek obcí Netolicko Vybavení pro pořádání akcí v SO Netolicko 
1/5/2 Sdružení pro duchovní a 

hmotnou obnovu a rozvoj 
CHKO Blanský les 

Rozvoj lyžařské turistiky v CHKO Blanský les 

1/5/3 Pionýrské centrum Český 
Krumlov 

Třísovský hamr - náš druhý domov 
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1/5/4 SK Jankov Zvýšení úrovně vybavení sportovního areálu SK 
Jankov 

1/5/5 Obec Homole Výměna oken v MŠ Nové Homole 
1/5/6 Město Netolice Město Netolice - regenerace dětského hřiště za 

kulturním domem 
          1/5/7 TJ Sokol Křemže Rekonstrukce objektu Němcalka 

1/5/8 SDH Brloh Modernizace hasičské zbrojnice 
1/5/9 Obec Brloh Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Brloze 
1/5/10 Obec Vitějovice Dětské hřiště Vitějovice 
1/5/11 Sportovní klub Včelná u 

Českých Budějovic 
Provedení stavebních úprav budov SK Včelná 

1/5/12 Obec Srnín Garáž pro hasičskou techniku SDH Srnín 

 
Fiche 7 - Vzdělávání 

Číslo projektu Žadatel Název projektu 

1/7/1 Městys Křemže Ekovýchovné vzdělávací akce pro děti a mládež 
v Křemži* 

 
*Projekt byl nakonec SZIFem vyřazen 

Další aktivity MAS 

Kratochvilská pouť 

Spolu s městem Netolice MAS spolupořádala kulturní akci Kratochvilská pouť (7. 9. 2008).    

Květen 2008 S Peklíkem kolem kolem Netolic – otevření cyklistické sezony 
v Jihočeském kraji  

V tento den se slavnostně otevírá letní turistická sezona. V roce 2008 byla tato akce podpořena i 
vypravením historického parního osobního vlaku 
Peklík, který všechny zájemce provezl místní krajinou 
až do Dívčic. Následovala společná cyklistická 
vyjížďka po Blatech po stopách Karla Klostermanna. 
Tato akce byla podpořena příspěvkem z Nadace 
jihočeské cyklostezky, z Grantového programu 
Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání 
cykloturistických akcí.  
MAS v rámci tohoto projektu zajišťovala organizační, 
propagační, technické a personální zázemí pro celou akci. 

           

3) Orgány a management MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. 

Valná hromada: 

10. 4. 2008 
- volba členů správní rada 
- hospodaření MAS 
- plán činností a projektů MAS na rok 2008 
- LEADER 

Správní rada 

3. 3. 2008 
- schválena účetní závěrka a daňové přiznání za rok 2007 
- schválena Výroční zpráva MAS za rok 2007 
- schváleno podání žádosti do ROP – marketing území MAS 
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28. 4. 2008 
- volba předsedy a místopředsedy správní rady 
- schválen rozpočet na administraci Leaderu na rok 2008 
- schváleno dovybavení kanceláře MAS (nábytek, PC) 
 
26. 6. 2008 
- určen a schválen termín 1. Výzvy  
- schválen úvěr na zajištění administrace programu Leaderu 
- schválena aktualizace rozpočtu na administraci Leaderu  
 
9. 9. 2008 
- zpráva o postupu administrace 1. Výzvy 
- schválen přesun fin. prostředků z IV.1.1. do IV.1.2. 
- seznámení s postupem výběru projektů v 1. Výzvě 
 
4. 12. 2008 
- správa o průběhu administrace Leaderu 
- schválen rozpočet MAS na rok 2009 
- schválena směrnice (cestovní náhrady, stravné) 
- výsledky výběru projektů v 1. Výzvě 

Programový výbor 

26. 6. 2008 
- vzato na vědomí – alokace 1. Výzvy 
- schválena metodická příručka pro žadatele 
- schváleny opravné prostředky proti rozhodnutí MAS 
- schválen termín 1. Výzvy, školení pro žadatele 
- vzata na vědomí zpráva o možnosti využívání vzdělávacích programů 

Dozorčí rada 

- zpráva Dozorčí rady byla předložena na Valné hromadě dne 10. 4. 2008 
Obsah zprávy - přezkoumání hospodaření MAS 
Dozorčí rada neshledala v hospodaření MAS žádné nedostatky 

Změny ve složení orgánů MAS  

 
Správní rada: mandát vypršel p. Petráškovi a p. Návarové. Valná hromada schválila doplnění Správní 
rady o p. Petráška a p. Macha (p. Návarová již nechtěla kandidovat) 
 
Programový výbor 
- beze změn 
 
Dozorčí rada 
- beze změn 

 
Kancelář MAS 

- Ředitelka MAS 
- 1. 4. 2008 – administrativní pracovník – Gabriela Míková 
- 12. 5. 2008 – přijat nový zaměstnanec – referent SPL – Václav Kolář 
- Besi a. s. – facilitátor MAS 
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4) Hospodaření MAS 

- Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílu Jíří Honsa – EKOSOFT, Netolice 
- Za rok 2008 podává MAS daňové přiznání 
- MAS obdržela dotaci na svou činnost z GP Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. 
- Většina nákladů spojena s chodem kanceláře MAS je hrazena v rámci administrace programu 

LEADER 

 

5) Připravujeme v roce 2009 

- Realizace a vyúčtování projektů z 1. Výzvy 
- 2. a 3. Výzva  
- projekt spolupráce v Ose IV 

 
Kontakty 

Kancelář MAS: 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova radnice) 
Tel.: 388 325 356 
 
www.mas-netolice.cz - internetové stránky MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. 
www.blanet.cz - informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les - Netolicko 
 
Hodiny pro veřejnost: 
Pondělí, Úterý, Středa 9,00 - 12,00 (v jiný termín lépe telefonicky domluvit) 
 
starosta@netolice.cz (předseda správní rady MAS – Oldřich Petrášek) 

mas@netolice.cz (manažerka MAS a programu LEADER - Ing. Mirka Machová)  

leader@netolice.cz (administrace programu LEADER - Ing. Václav Kolář) 

kancelarmas@netolice.cz (kancelář MAS, destinační management - Gabriela Míková)  

 

 

Výroční zprávu za rok 2008 zpracovali: Ing. Mirka Machová, Ing. Václav Kolář, Gabriela Míková. 


