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Vážení přátelé, 

 

právě se Vám dostává se do rukou další číslo 

zpravodaje obecně prospěšné společnosti – 

Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko 

o. p. s., která byla založena v roce 2004. Na 

konci letošního roku tedy oslavíme již sedmý 

rok své úspěšné existence. Za tuto dobu se MAS 

podařilo podpořit díky dotačnímu programu 

LEADER celou řadu zajímavých rozvojových 

projektů na území obcí našeho regionu, ale také 

zrealizovat vlastní zajímavé aktivity. 

 

Tímto zpravodajem Vám chceme i letos přiblížit 

naši celoroční činnost, představit zajímavé 

a inspirativní LEADERem podpořené projekty 

a seznámit Vás s chystanými výzvami LEADER, 

které mohou využít v dalších letech všichni ti, 

kteří mají zájem zvelebovat svou obec, 

zkvalitňovat své podnikání a podobně, a 

samozřejmě s dalšími důležitými a zajímavými 

aktivitami naší organizace. 

 

Slogan našeho regionu a název rozvojové 

strategie zní MAS Blanský les - Netolicko, 

čertovsky hezké místo. Pomozte nám i Vy 

svou aktivitou, nápady a projekty k jeho 

naplňování. 

 

Oldřich Petrášek, 

předseda správní rady MAS 

 

 

 
 

V rámci realizace Strategického plánu Leader „MAS Blanský les – 
Netolicko, čertovsky hezké místo“ vyhlásila MAS v letošním roce 
další 2 výzvy k předkládání projektů. Celkem tak již bylo od roku 
2008 vyhlášeno již 7 výzev.  

Přehled počtu projektů dle fichí (r. 2008 až r. 2011) 

Název fiche 
Celkový počet 

přijatých žádostí 

Počet vybraných 
projektů k 
realizaci 

1  Zemědělství 17 13 

2  Diverzifikace 2 2 

3  Venkovská turistika 2 2 

4  Zázemí 24 23 

5  Rozvoj 32 17 

6  Dědictví 7 7 

7  Vzdělávání 3 3 

8  Řemesla a služby 7 7 

             CELKEM 94 74 * 

 

* 2 úspěšně vybraní žadatelé nakonec od realizace svých 
projektů ustoupili (týkalo se fichí Zemědělství a Diverzifikace). 
Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do následujících 
Výzev MAS. Ze 72 projektů se jich v současné době ještě realizuje 
31.  
 
V roce 2012 bude MAS ve 2 Výzvách rozdělovat cca 4.590.000 Kč 
(jarní výzva cca 920.000 Kč, podzimní cca 3.670.000 Kč). Přehled 
výzev, které budou vyhlášeny v příštím roce, najdete na poslední 
straně tohoto zpravodaje.  
  

 



                                                        
 

Ukázky z již realizovaných projektů v rámci SPL

Výzva: 3 
Žadatel: ing. Václav Sládek 
Název projektu: Peletizační linka v Dobčicích 
Dotace: 163.631 Kč 
Termín realizace projektu:  r. 2010  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                Výzva: 3 
                                                Žadatel: Jiří Toušek 

                                         Název projektu:  Modernizace podnikatelského provozu – nákup lešení 
             Dotace: 120.932 Kč 
             Termín realizace projektu:  r. 2010 

 
                               

 
 
 
 
 
 

Výzva: 4 
Žadatel: Město Netolice 
Název projektu: Stavba skateboardového zařízení ve sportovním areálu Netolice 
Dotace:.  1.156.200 Kč 
Termín realizace projektu:  r. 2010 
  

 

 

 

 

Výsledkem projektu je modernizace technologického vybavení, které dosud 

žadatel nevlastnil. Pořízení lešení bylo nezbytným krokem v dalším rozvoji 

podnikatelské činnosti žadatele (možnost realizovat větší zakázky) a zároveň byl 

brán zřetel na bezpečnost při výkonu povolání.  

Záměrem žadatele bylo vybudovat ve sportovním areálu v Netolicích skateboardové zařízení, které v Netolicích, i přes 

velký počet dospívajících, především chlapců, chybělo. Vzhledem ke vzrůstající oblibě provozování skateboardového 

sportu byl tento nedostatek, a to nejen mezi netolickou mládeží, velmi patrný. Nejbližší skateboardové hřiště (park) je 

ve Vodňanech a v Prachaticích, což je od Netolic okolo 20 kilometrů a pro „skejťáky“ je i tato vzdálenost mnohdy 

nepřekonatelný problém. Také proto v Netolicích vzniklo uskupení mladých chlapců, říkajících si SBparta (SB – Skate-

Board). Tato parta mladých lidí se nejenže dala dohromady, ale také si ujasnila budoucí podobu plánovaného 

„skateparku“ a se svými plány iniciovala dialog s netolickou radnicí. Jejich přání bylo vyslyšeno a Město Netolice se 

rozhodlo podat Žádost o dotaci na výstavbu skateboardového zařízení. I přes tento relativně mladý věk si netoličtí 

mladíci vyzkoušeli to, čemu se v praxi říká komunitní plánování.  

Samotná stavba skateboardového zařízení se nachází uvnitř stávajícího sportovního areálu. 

 

 

 

„Jako zemědělský podnikatel je zemědělská výroba víc než  90% celkových příjmů 

mého podnikání. Při mé zemědělské výrobě vzniká přebytek obilní a řepkové 

slámy. Nákupem linky na výrobu pelet dochází ke zpracování tohoto přebytku 

slámy. Prodejem peletek dochází k postupnému rozšíření nabídky produktů 

z mého podnikání a tím i vlastnímu zlepšení ekonomiky zemědělského subjektu,“ 

zhodnotil projekt ing. Václav Sládek.  

  

 



                                                        
 

 

Další aktivity MAS 
 
Jihočeské kapličky 
Na začátku roku 2011 byl dokončen projekt „Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“, a to 

vydáním propagačního materiálu. Tento projekt byl podpořený z Programu rozvoje venkova, Opratření IV.2.1. Realizace 

projektů spolupráce. Společně jej realizovaly MAS Sdružení Růže, o. s., MAS Pomalší o. p. s. a MAS Blanský les – 

Netolicko o. p. s. V provozu jsou také internetové stránky www.jihoceskekaplicky.cz (zde je databáze kaplí, kapliček, 

křížků, božích muk, zvoniček apod., která je rozdělena podle jednotlivých členských obcí MAS). 

   

   Novela zákona o o.p.s. 

   Celou řadu změn přinesla i naší MAS novela zákona o o.p.s., která nabyla účinnosti 1.1. 2011. Jednou z nejvýznamnějších 

   změn bylo určení ředitele jako individuálního statutárního orgánu . Od účinnosti novely rovněž platí, že správní i dozorčí 

   rada mohou mít neomezený počet členů dělitelný třemi a zároveň je možné i opětovné členství. Správní rada je nově 

   konstruována jako orgán o.p.s., který uděluje předchozí souhlas k právním úkolům týkající se dispozice s majetkem 

   společnosti a dále jako orgán, který rozhoduje o zásadních otázkách vnitřního fungování společnosti (schválení rozpočtu, 

   účetní závěrky a další).  S novelou souvisela příprava nového znění zakladatelské smlouvy, stanov apod. 

 

     Projekt spolupráce 

      MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba podaly společně žádost o dotaci 

      na realizaci projektu „Jižní Čechy – hravě a zdravě“  (Opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce). Projekt řešil 

      jak vyžití místních občanů, tak návštěvníků regionu. V plánu bylo např. pořízení venkovního sportovního vybavení, 

      zázemí  (odpočívadla) na naučných cyklotrasách a stezkách, setkávání různých spolků fungujících v regionech v rámci 

      soutěží, her, divadelních přehlídek apod. Tento projekt byl však v letošním roce vyřazen. Přesto se s projektem  

      spolupráce na obdobné téma pokusíme uspět v další výzvě v roce 2012. 

 
     Návštěva ze Slovenska 

      Na konci letošního září zavítala na území naší MAS návštěva ze Slovenska. Regionální pracoviště Národní sítě rozvoja 

      venkova pro nitranský kraj uskutečnilo zahraniční odbornou exkurzi "Uplatňovanie prístupu LEADER a vidiecky cestovný  

      ruch v Rakúsku a v Českej republike". Za Českou republiku se akce zúčastnily čtyři jihočeské místní akční skupiny – LAG 

      Strakonicko, Rozkvět zahrady jižních Čech, Chance in Nature a Blanský les – Netolicko. Účastníci exkurze se dozvěděli 

      o činnosti MAS i realizovaných projektech. Při zastávce v Netolicích si prohlédli muzeum a archeopark. 

      

      Kalendář MAS 2012, tématické letáky s Peklíkem 

      MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. připravila kalendář na rok 2012. Každá z 36 obcí na území MAS dostala šanci se 

      v kalendáři prezentovat. Kromě obcí jsou v kalendáři tipy na kulturní či sportovní akce, které se konají v regionu MAS. 

      Stejně tak je zde možné najít zajímavé turistické cíle.  Na konci roku 2011 budou k dispozici aktualizované tématické letáky  

      s Peklíkem (za kulturou, na výlet, na lyže, na vodu,  za sportem,  za rybami, na kolo, na koně).  Dotisk tohoto propagačního  

      materiálu stejně jako pořízení kalendáře bylo financováno z příspěvku Jihočeského kraje na činnost MAS. 

 
    Účast na konferencích 

     MAS Blanský les – Netolicko se v roce 2011 zúčastnila několika setkání a konferencí  (např.  Jihočeský venkov 2011, 

     Leaderfest 2011 aneb setkání Leaderů evropských zemí, Národní konference venkov 2011, pracovní setkání krajského 

     sdružení NS MAS ČR, setkání MAS regionu)  

 
      Hodnocení MAS  
      Obdobně jako v loňském roce se i letos uskutečnilo hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci 
      Programu  rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo na začátku září formou veřejných prezentací.  
      Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Hodnotící komise zařadila naši MAS 
      do skupiny C, tento výsledek nás stimuluje ke zlepšení vlastních činností a inspiruje k rozšíření stávajících aktivit. Činnost 

      místních akčních skupiny byla hodnocena v následujících sedmi oblastech: Strategické dokumenty MAS, Personální zajištění 

      činnosti MAS, Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu Leader, Integrace a rozvoj MAS,  

      Monitoring a evaluace MAS, Propagace MAS, Nadstavba aktivit MAS. 



                                                        
 

 

               Výzvy MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. v roce 2012 

 
Fiche Výzva, termín Kdo může žádat…. Zaměření fiche 

Fiche 8 – Řemesla 
                a služby 

8. výzva, březen - 
duben 2012 

- fyzické a právnické osoby 
podnikatelé (i bez historie), které 
splňují podmínky pro zařazení do 
kategorie mikropodniků 
- žadatelem nesmí být zemědělský 
podnikatel  

 
- podpora tradičních řemesel a 
služeb 
- podpora drobných živnostníků 
- udržení kvality služeb na 
venkově 

Fiche 2 – Diverzifikace 
8. výzva, březen - 
duben 2012 

 - fyzické a právnické osoby, které 
podnikají v zemědělské výrobě 
minimálně 2 roky v souladu se 
zákonem č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů 

- rozšíření nabídky a služeb na 
území MAS poskytovaných 
zemědělskými subjekty 
- zajištění dalších příjmů 
zemědělských subjektů 
z nezemědělské činnosti 

Fiche 4 - Zázemí 
9. výzva, srpen - 
září 2012 

- Obce, svazky obcí,  
o. s., o. p. s., nadace,  církve, zájmová 
sdružení právnických osob, jsou-li 
 jejich členy obce, svazky obcí 

- zlepšení stavu zázemí v obcích 
pro konání sportovních, kulturních 
atd. aktivit 
- další rozvoj služeb pro obyvatele 
v oblasti vzdělávání a informování, 
vč. aktivního zapojení veřejnosti 

Fiche 5 – Rozvoj 
9. výzva, srpen - 
září 2012 

 - Obce, svazky obcí,  
o. s., o. p. s., nadace,  církve, zájmová 
sdružení právnických osob, jsou-li 
 jejich členy obce, svazky obcí 

- zlepšení stavu základní 
infrastruktury v obcích 
- zlepšení dopravní obslužnosti 
v obcích 
- tvorba koncepcí rozvoje území 

 

   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 Vám přeje MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.                             

 
Zpravodaj MAS Blanský les – Netolicko. < číslo 1 – Ročník 4>. 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. 

 

Facilitátor (poradce) MAS – kontakt: 
Tel.: 386 460 983, e-mail: info@besiconsult.cz 

www.besiconsult.cz 


