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1. Přehled činnosti v roce 2014 
 
Realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko – čertovsky hezké 
místo“   
Vyhlášení 11. výzvy k předkládání žádostí na realizaci projektů. 

                 V 11. výzvě (27. 2. 2014 – 28. 8. 2014) byly přijaty celkem 3 projekty – dle tabulky: 
 

 
                K financování byly vybrány všechny 3 projekty s celkovou dotací  291 600,-- Kč.  Dne 6. 3. 

2014 byly projekty zaregistrovány na RO SZIF.  
 

Grantový program Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu 
Začátkem roku 2014 vyhlásila MAS Grantový program na podporu konání kulturních a 
společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko. Celkem bylo přijato 25 projektů. 
Realizováno bylo celkem 23 projektů. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na 
webových stránkách MAS. Pořádané akce byly podpořeny max. částkou 5.000,-- Kč. 
 
Projekty spolupráce mezi MAS   
V roce 2014 MAS spolu s partnerskými MAS realizovali následující projekty spolupráce 
financované z Programu rozvoje venkova.. 
„Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“  
„Zvyky a tradice na obou stranách hranice“  
„S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ 
Dále byl realizován mezinárodní projekt „Linecká stezka“, spolufinancován Evropskou unií 
z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 
2013. Více informací o tomto projektu na www.lineckastezka.cz 
 
Projekt: Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov 
Cílem projektu (který společně realizují MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět 
zahrady jižních Čech) bylo vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením 
mobilních učeben pro potřeby komunitního vzdělávání a vybavení technikou. Byly pořízeny 
výukové sady pro technické vzdělávání školní mládeže a sady výukových prostředků na kurzy 
Záchrana lidského života. 
 
Projekt: Zvyky a tradice na obou stranách hranice 
Tradice mají v ČR i na Slovensku hluboké kořeny, typické jsou národní kroje, lidová 
keramika, tradiční řemesla, regionální zvyky, tradice, písně, pořekadla aj. Jejich udržování 
však již není samozřejmostí a proto tento projekt (realizující MAS Vodňanská ryba, MAS 
Blanský les – Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Strakonicko, MAS Česká 
Kanada a MAS Vršatec) byl zaměřen na jejich podporu a oživení především mezi dětmi a 
mládeží, na rozvíjení spolkových činností a podporu tradiční řemeslné výroby, podporu 
volnočasové aktivity spolků a souborů nákupem vybavení. Dále byly pořádány přednášky, 
semináře, workshopy pro děti, mládež i dospělé na téma lidové zvyky a tradice, ukázky 
řemesel. V září 2014 se konal v Netolicích festival amatérských uměleckých sdružení, který 
měl dle ohlasů velký úspěch. 

11. výzva  Počet přijatých 
žádostí o dotaci 

Počet vybraných 
žádostí o dotaci 

Fiche 5 - Rozvoj 3 3 
Celkový počet žádostí 3 3 
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Projekt S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou 
Projekt MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. spolu s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech byl 
zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmové 
území MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky – 
turisty. V rámci tohoto projektu byl vytvořen webový mobilní průvodce s interaktivním 
mapovým portálem a dalšími doplňkovými službami, dále byla instalována turistická 
zastavení pro odpočinek turistů. V květnu 2014 se konal první cyklovýlet – okolo Lipna a 
druhý, do vojenského újezdu Boletice, byl uspořádán na konci turistické sezóny 2014. 
 
Mezinárodní projekt: Linecká stezka 
Mezinárodní projekt (realizující MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG SternGartl 
Gusental a MAS Blanský les – Netolicko) bude financován z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 – 
2013. V rámci tohoto projektu došlo k vypracování vyhledávacích studií na vědecko-
archeologické bázi, populárně-vědecké interpretaci archeologického průzkumu, komplexní 
identifikaci nabídky služeb pro turisty, vícejazyčnému zpracování propagace a prezentaci 
regionu Linecké stezky (aplikace GPS – trasy, QRC, videoprezentace pro youtube), vydání 
vícejazyčných prezentačních a propagačních materiálů, vybudování veřejné infrastruktury 
podél lokálních tras – turistický mobiliář (odpočívadla apod)., dále byla provedena obnova 
několika úseků původní stezky a došlo k vyznačení hlavní trasy a vedlejších stezek.  
 
V roce 2014 probíhala také ještě realizace projektů spolupráce „S Peklíkem na vandr“. 
  
Dále v roce 2014 pokračoval projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. 
 
Mezinárodní projekt – Rozvoj místního partnerství a trhu práce v rámci OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost 
Naše MAS je dále zapojena (jako partner) do projektu schváleného v rámci 77. výzvy OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je vytvoření nové regionální platformy 
místního partnerství v Jihočeském kraji na základě sdílení zkušeností a dobré praxe se 
zahraničním partnerem z přeshraničního Bavorska, rozvoj partnerství a společných iniciativ  
v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zvýšení efektivity politik v oblasti zaměstnanosti  
a prosazování rovných příležitostí.  
 
Členství v Národní síti Zdravých měst ČR 
MAS Blanský les - Netolicko je stále členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Posláním 
Národní sítě Zdravých měst ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální 
úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů. Za tímto účelem asociace 
zajišťuje přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb. MAS služeb NSZM aktivně 
využívá. 
 
Účast na Jihočeském kompasu – veletrhu cestovního ruchu v Českých Budějovicích 
Ve dnech 4. a 5. dubna 2014 se konal v Českých Budějovicích „Jihočeský kompas“, veletrh 
cestovního ruchu za velké účasti vystavovatelů i návštěvníků. Cílem tohoto veletrhu byla 
nabídka prezentací zážitků a emocí z nových turistických příležitostí z regionů, měst a obcí.. 
Jedním z mnoha vystavovatelů byla MAS Blanský les – Netolicko, která prezentovala oblast 
Netolicka, Blanského lesa a Podkletí. 
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Účast MAS Blanský les – Netolicko na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 
MAS Blanský les  - Netolicko se zúčastnila prezentace na Zemi živitelce, která se konala od 
28. srpna 2014 do 2. září 2043 na výstavišti v Českých Budějovicích, spolu s dalšími MAS 
z České i Slovenské republiky. MAS Blanský les – Netolicko zde propagovala nejen činnost 
v dotační oblasti, ale hlavně své aktivity v oblasti cestovního ruchu a destinačního 
managementu.  
 
Účasti na akcích 
14. 1. 2014 – Seminář pro žadatele – Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007-2014   

24. 1. 2014 – Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje 

25. 2. 2014 – Seminář pro příjemce dotací z programu - Evropská územní spolupráce  

  Rakousko – ČR 2007-2014   

 4. 3. 2014 – Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje  

                 v Českých Budějovicích 

12. 3. 2014 – seminář Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její  

                    jednotlivé aspekty 

19. – 21. 3. 2014 – seminář – Jarní škola NSZM 2014 v Prachaticích – akce byla součástí  

                       vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní   

                       Agenda 21 a Projekt Zdravém město WHO“ 

 1. 4. 2014 – jednání projektového týmu „Další vzdělávání managementu místních  

                        akčních skupin a miroregionů Jihočeského kraje“  

15. 4. 2014 – seminář a diskusní fórum „Spolupráce MAS se zemědělci v Jihočeském  

                        kraji – dosavadní zkušenosti, budoucí výzvy“ 

4. - 5. 4. 2014 – účast na veletrhu Jihočeský kompas, prezentace regionu MAS BLN  

27. 5. 2014 – Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje - Netolice 

29. 5. 2014, 30. 5. 2014 – Seminář – příprava SCLLD 2014-2020 (NS MAS ČR, MZE ČR)  

1. 7. 2014 – Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje – Malenice 

5. 8. 2014 - Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje – Lhenice 

29. 8. 2014 – 2. 9. 2014 – Účast na ZŽ 2014 

4. 11. 2014 – Školení – projekty spolupráce 22. kolo, Praha, MZE 

26. 11. 2014 – Konference - Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi.  

15. 12. 2014, 30. 5. 2014 – Pracovní setkání Krajského sdružení NS MAS Jihočeského kraje – 

Jindřichův Hradec 
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Zpracování integrované strategie rozvoje území MAS Blanský les – Netolicko na období 
2014 - 2020| 
MAS Blanský les – Netolicko pokračovala v tvorbě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (dokončení 2015). V prvním čtvrtletí 2014 proběhlo úvodní jednání s CHKO Blanský 
les o zapojení do přípravy strategie a diskuze na úrovni členských mikroregionů. V průběhu 
měsíců dubna-června 2014 se sešly pracovní skupiny v jednotlivých stěžejních oblastech 
(regiony, společnost, zemědělství, podnikání a služby, školství a vzdělávání, příroda a 
krajina), na kterých zhodnotily a připomínkovaly zpracované analytické podklady strategie a 
navrhly oblasti, kterým by se měla MAS v příštích letech věnovat. Na začátku června 
proběhlo další setkání pracovních skupin. Zde již jednotliví zástupci pracovních skupin 
přednesli a následně diskutovali o příspěvcích do SWOT analýz v dané oblasti a dále o 
podnětných připomínkách k navrhovaným Prioritám strategie. V roce 2015 bude SCLLD 
finalizována, včetně nastavení programových rámců. 
 
Standardizace MAS 
 
V souvislosti s novými podmínkami pro místní akční skupiny při poskytování dotací v období 
2014-2020 a zejména s podmínkami tzv. „Standardizace MAS“, kterou musí každá MAS 
splňovat, aby byla zařazena do realizace operačních programů na svém území, musela MAS 
BLN přistoupit ke změně v organizační struktuře: Na jednání správní rady dne 27.11.2014 byl 
odsouhlasen dodatek č. 2 k zakládací smlouvě. Dodatek řeší zejména vznik Organizační 
složky SCLLD, která bude vykonávat aktivity vedoucí k naplňování Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Součástí organizační složky jsou tyto orgány: 
Shromáždění partnerů, Výbor, Výběrová komise, Kontrolní komise. Organizační složku 
SCLLD zřizuje správní rada, složení jednotlivých orgánů organizační složky již má 
v kompetenci Shromáždění partnerů. Dále musí každý stávající (a dále i nový) partner 
podepsat Partnerskou smlouvu 
 
Aktualizace SPL za období r. 2014 
Stejně jako v předchozích letech byla i v r. 2014 prováděny aktualizace SPL, která 
obsahovaly analýzu a vyhodnocení plnění cílů MAS v rámci SPL, analýzu dosavadního 
průběhu výzev, nastavených bodovacích kritérií, předložení návrhů na změnu SPL apod. 
Dokument je k nahlédnutí v kanceláři MAS. 

 
Webové stránky www. blanet.cz, www.lineckastezka.cz  
I v roce 2014 MAS spravovala webové stránky www.blanet.cz - informační systém 
cestovního ruchu regionu Blanský les – Netolicko. Pravidelně je zde aktualizován kalendář 
kulturních i sportovních akcí na území MAS, doplňován je také seznam poskytovatelů 
ubytovacích a stravovacích služeb. Dále již naplno fungovaly v roce 2014 webové stránky 
www.lineckastezka.cz, které byly vytvořeny právě v rámci projektu Linecká stezka. 

 

2. Co nás čeká v roce 2015 

-  příprava integrované strategie MAS na období 2014 – 2020 
-   dokončení procesu standardizace MAS 
-   podání žádosti o schválení SCLLD 



Výroční zpráva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 2014 

 

7 

 

-   podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2015 GP Rozvoj venkova 
 a krajiny – projekt: Příroda je náš kamarád, naučím se mít ji rád II (environmentální 
 vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ    

-  zapojení zaměstnanců MAS do projektů meziobecní spolupráce (SMO, SMS)   
-          členství MAS Blanský les – Netolicko v Národní síti Zdravých měst ČR.  
-          přijetí  nových  členů do Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko   
 
 
3. Orgány společnosti 
 
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti: 
Jednání Valné hromady (VH) – dále jen dle požadavků Standardizace Shromáždění partnerů 
se v roce 2014 uskutečnilo 1x, a to 27. listopadu 2014. Zápis z tohoto jednání je k dispozici 
v kanceláři MAS. 
  
Ředitel společnosti 
Ředitelem MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. je ing. Václav Kolář. 
 
Správní rada 
V roce 2014 se správní rada (SR) sešla na 3 jednáních a operativně probíhalo hlasování per 
rollam (2 x per rollam, 1 x prezenčně).  
 
Složení správní rady v roce 2014 - 6 členů: Oldřich Petrášek, Zdeněk Petr, Jana Zoufalá, Mgr. 
Bohumír Mach, PhDr. Jaromír Beneš, Phd., Ing. Václav Sládek – do 27. listopadu 2014. 
 
Od listopadu 27. listopadu 2014 byl počet členů SR rozšířen na 9 členů: Oldřich Petrášek, 
František Ohrazda, Jana Zoufalá, Mgr. Bohumír Mach, PhDr. Jaromír Beneš, Phd., Ing. 
Václav Sládek, Mgr. Jan Zeman, Ing. Otta Šandera, Václav Vozábal 
 
Dozorčí rada 
Dozorčí rada se v roce 2014 sešla 1 a to 27. listopadu 2014. Zápis z jednání je k dispozici 
v kanceláři MAS. 
 
 Složení DR v roce 2014 – 3 členové: Radka Dvořáková, Ing. Václav Filištein, Ing. Martin 
Janda 
 
Programový výbor 
V roce 2014 se jednání Programového výboru neuskutečnilo (uskutečnilo se na konci 2013 – 
ve vztahu k výzvě č. 11.) 
 
 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
Výbor se v roce 2014 sešel v rámci 11. Výzvy 1x.  
11. výzva – 5. 3. 2014 – sloučení školení a závěrečné jednání Výboru.  
 
Složení výboru 11. výzva: Milan Štindl, Vladimír Reidinger, Mgr., Bc. Jana Cipínová, Dana 
Mužíková, Ing. Karel Havlíček, Ing. Václav Sládek, Božena Kudláčková, Ing. Otta Šandera 
 
4. Účetní závěrka –dle závěrky 
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Účetnictví vede na základě Smlouvy o dílo p. Jiří Honsa. 
 
Výnosy a náklady za rok 2014: 
 
výnosy celkem 3 944 727,52 

 
náklady celkem 4 763 648,61 

 
rozdíl výnosů a nákladů – zisk: -818 921,09 

 
  
 
Podrobný rozpis výnosových a nákladových středisek dle analytických středisek je 
k nahlédnutí v kanceláři MAS nebo u p. Honsy. 
 
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2014: 
 
pokladna 1.551,00 
Běžný účet České spořitelny  496.785,44 
celkem: 498.336,44 
 
Podrobněji viz Hospodářská zpráva 2014. MAS neměla příjmy podléhající dani z příjmu, za 
rok 2014 však podala daňové přiznání. 
 
MAS dále v roce 2014 podala přiznání k dani silniční. 
 
 
Výroční zpráva byla schválena správní radou MAS dne: 18. 6. 2015 


