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9. Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
V rámci realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo“ vyhlásila MAS 
v srpnu 2012 9. výzvu k předkládání projektů, a to ve fichích Zázemí a Rozvoj.  
 

Zaměření fichí v 9. výzvě: 

číslo a název fiche zaměření fiche 

fiche 4 Zázemí - zlepšení stavu základní infrastruktury v obcích 
- zlepšení stavu životního prostředí v regionu 
- zlepšení dopravní obslužnosti v obcích 

Fiche 5 Rozvoj - zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. aktivit 
- zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky 
- podpora aktivit spolků, sdružení a dalších organizací činných v regionu 

 
Ve fichi  Zázemí předložilo svůj projekt 8 žadatelů, ve fichi Rozvoj se ucházelo celkem 12 žadatelů.  Celkový požadavek 
na dotaci v 9. výzvě byl  5.966.010,-Kč. Z důvodu přečerpání celkové částky  5.000.000,- Kč alokované na tuto výzvu, 
Výbor pro výběr a monitorování projektů vybral k financování pouze 17 projektů. Tři projekty, které získaly nejméně 
bodů, nebyly vybrány. 
 Dne 22. října byly projekty zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích.  Celková částka, kterou MAS alokuje na 
projekty v 9. výzvě, je tedy 4.873.510,- Kč. Nevyčerpaná částka bude převedena do další, tj. do 10. výzvy v roce 2013.  
Seznam vybraných projektů, včetně uvedené výše dotace naleznete na www.mas-netolice.cz., oddíl Leader 2008-2013, 
9. výzva 2012.  
 
 

Právě se Vám dostává do rukou další číslo zpravodaje obecně                                                                                 

prospěšné společnosti – Místní akční skupiny Blanský les – 

Netolicko  o. p. s.. V tomto vydání najdete informace o realizaci 

Strategického plánu Leader (např. o vyhlašovaných výzvách 

k předkládání projektů, najdete zde i ukázky zrealizovaných 

projektů).  

Tento zpravodaj Vám přiblíží i další činnost MAS v druhé 

polovině roku 2012 (vyhlášení 9. výzvy, pokračování 

fotosoutěže, ukázky realizovaných projektů v roce 2012) 

 

Fotosoutěž MAS pokračuje 
„Blanský les – Netolicko očima fotografů 
- je prodloužena do 31. 12. 2012.   

Témata: 
 1. Příroda živá a neživá, krajina 
2. Památky a turistické zajímavosti 
3. Lidé a život 
Věkové kategorie: 1. Děti ve věku do 15 let 
                                  2. Ostatní ve věku 16 let a více 
Více info na stránkách MAS www.mas-netolice.cz,  
záložka fotosoutěž 2012 
 

 

http://www.mas-netolice.cz/
http://www.mas-netolice.cz,/


                                                        
 

Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL

7. Výzva:  
Žadatel: Město Netolice 
Název projektu: Obnova kapličky P. Marie Na Pekle 
Celkové výdaje projektu: 100.664,- Kč 
Dotace: 90.597,-- Kč 
Termín realizace projektu: 2012   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                           
                                                                                            7. Výzva:   
                                                                                            Žadatel: Obec Zlatá Koruna 

                                                                                     Název projektu: Komplexní úprava veřejného prostranství 
                                                                                                                   centrální části Zlatá Koruna - Rájov 

                                                         Celkové výdaje projektu:  841.252,-  Kč 
                                                         Dotace: 450.000,- Kč 
                                                         Termín realizace projektu:  2012 

 
                               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Výzva:  
Žadatel: Jakub  Placanda 
Název projektu: Nákup zemědělské mechanizace 
Celkové výdaje projektu:  828.000,- Kč 
Dotace:  298.372,- Kč 
Termín realizace projektu:  2012 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cílem projektu bylo zrekonstruování zanedbané plochy 

uvnitř obce, zvýšit bezpečnost chodců vybudováním 

chodníku a v neposlední řadě zlepšení obrazu obce  

a vztahu obyvatel k danému sídlu. Velká pozornost byla 

věnována péči úprav veřejného prostranství u pomníku  

a pamětní desce padlých v I. a II. světové válce. 

 

Kaplička P. Marie na Pekle je umístěna ve volné 

krajině, severozápadně od Netolic. Stavba je 

kulturní památkou, která je vedena pod 

rejstříkovým číslem 24121/3-3692. Stavba je 

majetkem města Netolice. Snahou města je mimo 

jiné postupná obnova všech drobných sakrálních 

staveb na území města. Kaplička P. Marie na Pekle 

měla oprýskané zdivo, poničenou střechu, do 

kapličky zatékalo a ničila se tak omítka a štuková 

výzdoba. Výsledkem projektu je znovuobnovená 

kulturní památka - kaplička P. Marie na Pekle.  

  

Projekt řešil pořízení zemědělské mechanizace - diskových bran se 
zařízením pro přísev travin a čelního diskového žacího stroje pro 
ošetřování luk, pastvin a jiných travnatých ploch. Stroje budou 
využívány jak pro zemědělské podnikání - výrobu kvalitní píce v 
optimálních agrotechnických lhůtách, tak pro údržbu veřejného 
prostranství - travnatých ploch obce.  
 

 

 

 



                                                        
 

 

 
                                                                   

 
6.  Výzva:  
 Žadatel: Přemysl Hořejší 
 Název projektu: Výměna střešní krytiny na stáji pro  
                                chovné klisny 
 Celkové výdaje projektu: 444.000,- Kč 
 Dotace: 179.700,- Kč 
 Termín realizace projektu: 2012    

 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
                                            
                                                                   
                                                                                  
                                                                                            
                                                                                            7. Výzva:   
                                                                                            Žadatel:  Obec Homole 

                                                                                     Název projektu: Oprava kapličky sv. Josefa v Homolích                                                                                                                     
                                                         Celkové výdaje projektu: 115.200,-  Kč 
                                                         Dotace: 86.400,- Kč 
                                                         Termín realizace projektu: 2012 

 
                               

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Výzva:  
Žadatel: Obec Olšovice 
Název projektu: Rekonstrukce budovy obecního úřadu  
                              v Olšovicích 
Celkové výdaje projektu: 383.223,- Kč 
Dotace:  255.352,-- Kč 
Termín realizace projektu:  2012 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Projekt řešil rekonstrukci drobné sakrální stavby v obci 

Homole. Jedná se o kapičku sv. Josefa, která je 

nemovitou památkou a zároveň kulturním dědictvím 

venkova. Kaple se nachází v centrální části návsi obce 

Homole a tvoří tak jednu z významných dominant obce. 

Objekt není památkově chráněn. 

   

Projektem tohoto projektu došlo k opravě střechy, 

poškozeného krovu a stropu, tím se zabránilo 

zatékání do stáje. Došlo ke zlepšení mikroklima stáje 

a wellfare zvířat (snížilo se riziko nachlazení klisen, 

infekce dýchacích cest, atd.) a zhodnotil se zevnějšek 

budovy.  

Projekt byl zaměřen na venkovní a vnitřní rekonstrukci 
budovy obecního úřadu v Olšovicích. Po rekonstrukci objekt 
slouží plně nejen jako úřadovna obecního úřadu, archiv 
dokumentů úřadu, knihovna, ale i klubovna sboru 
dobrovolných hasičů. Dalšími přínosy jsou zvýšení 
bezpečnosti celého objektu (bezpečnostní dveře, mříže v 
okně), odstranění vlhkosti (efektivnější archivace dokumentů 
obce, knih atd.) a v neposlední řadě zlepšení vzhledu návsi. 

 

 

 



                                                        
 

 

 
                                                                   

 
6. Výzva: 
Žadatel: Jihočeská hospodářská komora 
Název projektu: Cyklus vzdělávacích seminářů 
Celkové výdaje projektu: 78.000,- Kč 
Dotace: 65.000,- Kč 
Termín realizace projektu: 2012   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
 
 
 

                                             
                                                                   
                                                                     
                                                                                        
     Výzva:                                   7. Výzva: 
                                                    Žadatel: Obec Nová Ves 

                                             Název projektu: Nákup techniky na údržbu zeleně v obci                                                                                       
                 Celkové výdaje projektu:  576.000,-  Kč 
                 Dotace: 384.000,- Kč 
                 Termín realizace projektu: 2012 

 
                               

 
 
 
 

 
 
 
6. Výzva:  
Žadatel:  Obec Srnín 
Název projektu: Víceúčelové hřiště sportovního areálu Srnín 
Celkové výdaje projektu: 576.000,- Kč 
Dotace:  312.000,- Kč 
Termín realizace projektu:  2012 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 

Projekt řešil nákup traktoru na sečení veřejného prostranství v 

obci Nová Ves a místní části České Chalupy. Důsledkem pořízení 

této techniky je zlepšení stavu životního prostředí v regionu  

a vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj v obcích. 

 

Cyklus vzdělávacích seminářů se týkal legislativních 

podmínek, daní, účetnictví atd. cílený především na 

zaměstnance firem a OSVČ. Na semináři se 

probíraly významné novinky, které byly schváleny v 

průběhu roku 2011 a změny, které budou probíhat 

v roce 2012 v dané oblasti. Každý účastník obdržel 

osvědčení o absolvování odborného semináře, 

které stvrdilo jeho proškolení v uvedené 

problematice.  

Realizací tohoto projektu došlo k vyasfaltování a odvodnění 
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu. Hřiště se používá 
efektivněji a využívá se i v zimních měsících na bruslení, v letních 
měsících slouží pro míčové hry a může se zde jezdit na 
kolečkových bruslích. Výsledkem projektu je zlepšení 
sportovního vyžití občanů.   

 

 

 



                                                        
 

 

Další aktivity MAS  
 

Grantový program Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu 

V měsíci únoru vyhlásila MAS GP na podporu konání kulturních a společenských akcí v regionu. Celkem bylo podpořeno 

16 projektů v celkové výši 70 tis. Kč. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách MAS. Pořádané 

akce byly podpořeny max. částkou 5 tis. Kč 

   Dva nové projekty spolupráce mezi MAS schváleny 

V druhé polovině června 2012 doporučila Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců 

Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní sítě Místních akčních skupin ke spolufinancování 30 žádostí. 

Mezi úspěšnými žádostmi byly i 2 žádosti, které ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (projekt „S Peklíkem 

na vandr“) a ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a s MAS Vodňanská ryba (projekt „Zdraví nás baví“). 

Realizace obou projektů spolupráce začne na podzim tohoto roku. S bližším obsahem projektu se mohou zájemci 

seznámit v kanceláři MAS.  

 

 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. 

V měsíci listopadu 2012 proběhly dvě exkurze. 

      Dne 7. 11. 2012 se konala exkurze do Plattlingu v Bavorsku, které se zúčastnilo 25 osob z řad ředitelů a učitelů 
základních, středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje, dále zástupci Jihočeské univerzity, několika 
obcí a 3 místních akčních skupin. 
Akce proběhla v rámci tzv. Handwerkertag – chcete-li Dne zručnosti, kdy se s promo-ukázkami praktické technické 
výchovy seznamují v průběhu několika dnů žáci 6. tříd více než 110 škol v Bavorsku, a nově i dalších spolkových zemích. 

 

      Dne 25. 11. 2012 se uskutečnila odborná exkurze do Deggendorfu v Bavorsku, které se zúčastnilo 22 osob z řad 
ředitelů  a učitelů základních a středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje, dále zástupci obcí 
a místních akčních skupin. 
Letos se konal již 7. ročník JOBMESSE, kterou pořádají kooperační partneři (školy, zaměstnavatelé, obce) za technické 
a organizační podpory okresního úřadu v Deggendorfu a finančního přispění Sparkasse. 

 

 

  



                                                        
 

 

  Účast MAS Blanský les – Netolicko na Země živitelce v Českých Budějovicích 

MAS Blanský les  - Netolicko, o.p.s. se zúčastnila prezentace na Země živitelce, která se konala v termínu od 30. srpna 2012  

do  4. září 2012 na výstavišti v Českých Budějovicích, spolu s dalšími MAS z České i Slovenské republiky.   

 

 
 

 

  Setkání příznivců starých traktorů v Mahouši  

Dne 13. 10. 2012 se konalo setkání staré zemědělské techniky v Mahouši, které se koná již několikátým rokem. Zájemci 

si mohli prohlédnout historické stroje, vedle nich se předvedla i modernější zemědělská technika a samozřejmě 

nechyběla ani ukázka dobové orby.  Na této akci se prezentovala i MAS Blanský les - Netolicko o.p.s., která zde měla svůj 

stánek a poskytla finanční podporu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

 

Příprava na Integrovanou strategii rozvoje MAS na období 2014 -2020 

Výzvy MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. v roce 2013 

Fiche Výzva, 
termín 

Kdo může žádat…. Zaměření fiche 

Fiche 1 – Zemědělství 
10. výzva,  
 duben 2013 

- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická 
nebo právnická osoba podnikající 
v zemědělské výrobě  

- na investice do zemědělských 
staveb a technologií určených pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu  
- uvádění souvisejících produktů 
prvovýroby na trh 
-využití a zpracování biomasy pro 
vlastní potřebu 

Fiche 3 – Venkovská 
                 turistika 

10. výzva,  
 duben 2013 

 - obec, svazek obcí, příspěvkové 
organizace zřízené obcí, nestátní 
neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, fyzické a 
právnické osoby, které podnikají 
v zemědělské výrobě, nezemědělské 
podnikatelské subjekty, které 
podnikají v oblasti cestovního ruchu 

- na rozvoj aktivit v rámci rozvoje 
venkovské ekonomiky směrem 
k činnostem v cestovním ruchu 
(především venkovské turistice)  
- využití potenciálu zemědělských 
farem v oblasti agroturistiky. 

Fiche 5 – Rozvoj 
10. výzva,  
 duben 2013 

- Obce, svazek obcí, příspěvkové 
organizace zřízené obcí, nestátní 
neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, církve a 
jejich organizace 

- zajištění občanského vybavení a 
služeb v obcích, zajištění zázemí pro 
aktivity místních společenských, 
kulturních, zájmových a sportovních 
organizací a spolků a církví  

Fiche 7 – Vzdělávání 
10. výzva,  
 duben 2013 

 obec, svazek obcí, příspěvkové 
organizace zřízené obcí, neziskové 
organizace s právní subjektivitou 

- na vzdělávání hospodářských 
subjektů působících na venkově 
v oblastech podporovaných v ose III. 

  

   Veškeré bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.mas-netolice.cz 
 
 
 

KONTAKTY: 
 

Kancelář MAS: 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice (budova městského úřadu) 

Tel.: 388 325 356, 773 660 983 
E-mail: leader@netolice.cz, mas@netolice.cz, 

 
www.mas-netolice.cz - internetové stránky MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 

www.blanet.cz - informační systém cestovního ruchu regionu Blanský les – Netolicko 
www.jihoceskekaplicky.cz – databáze drobné sakrální architektury 

 
Hodiny pro veřejnost: 

Pondělí, Úterý, Středa 9,00 - 12,00 (v jiný termín lépe telefonicky domluvit) 

Příjemné prožití Vánoc a úspěšný nový rok 2013 Vám přeje MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.                             

 
Zpravodaj MAS Blanský les – Netolicko. < číslo 6 – Ročník 5>. Tento informační materiál vydává Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. jako materiál sloužící 
k zvyšování informovanosti všech zainteresovaných subjektů zapojených do rozvoje regionů, Blanský les – podhůří, Podkletí a Netolicko. Za informace uvedené v tomto 
zpravodaji nesou zodpovědnost jejich autoři (zaměstnanci MAS). Své dotazy, náměty a připomínky můžete zasílat na mail leader@netolice.cz nebo volat 388 325 356. 

http://www.mas-netolice.cz/
mailto:leader@netolice.cz
mailto:mas@netolice.cz
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.blanet.cz/
http://www.jihoceskekaplicky.cz/
mailto:leader@netolice.cz

