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Co je místní akční skupina CHANCE IN NATURE?  
Místní akční skupina (MAS, Maska nebo LAG z anglického překladu Local Action Group) je sdružení 
obcí, mikroregionů, právnických osob, fyzických osob, neziskových organizací zakládající se  z 
důvodu určitého cíle, kterým je nejčastěji rozvoj příslušného regionu formou realizace společných 
projektů a získávání dotací z ČR a EU. 
Jana Dolanská, administrativní pracovník pro realizaci STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER

Na území České republiky působí přibližně stočtyřicet míst-
ních akčních skupin avšak ne každá je tak aktivní jako ta naše. 
Naše místní akční skupina „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“  vznikla v roce 2004. Území, na němž MAS působí, se 
rozkládá v západní části Jižních Čech a sdružuje 38 obcí – 6 
obcí z mikroregionu Čkyňsko v okrese Prachatice; 7 obcí 
mikroregionu Prachaticko a 25 obcí z Vlachovobřezského 
mikroregionu v okresech Strakonice a Prachatice. Celková 
rozloha území místní akční skupiny je 446 km2 a žije zde 
bezmála 27 tisíc obyvatel.

Členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické 
osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za 
člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada 
sdružení. Členem sdružení se může bezplatně stát kdokoliv, 
třeba i jednotlivý občan, pokud může a chce svou činností 
ovlivnit rozvoj regionu, vnášet do rozvoje vlastní nápady a 
kreativitu. 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada MAS, kterou tvoří 
všichni členové organizace a která rozhoduje o cílech a 
činnostech sdružení. Sedmičlenná Rada MAS řídí činnosti 

sdružení v období mezi zasedáními valné hromady, navenek 
zastupuje sdružení předseda.

Díky činnosti místní akční skupiny CHANCE IN NATURE – 
LOCAL ACTION GROUP bylo v předchozích letech finančně 
podpořeno několik desítek projektů na území MAS, a to jak 
ziskových tak neziskových. 

Úspěšně byly realizovány projekty v celkové sumě 
téměř 20 milionů korun.  V současné době bylo v rámci 1. 
výzvy projektu z názvem „LEADER 2007 - 2013“ přijato 13 
projektů od podnikatelů, neziskových organizací a obcí z 
území MAS, a mezi ně bude přerozdělena finanční podpora 
ve výši 5,5 milionů Kč.  Souběžně s touto aktivitou realizuje 
MAS od července 2008 projekt „CESTY EVROPY“ zaměřený 
na propagaci dispozic cestovního ruchu v regionu, který je 
finančně podpořen ROP Jihozápad.

V budoucnosti LAG plánuje realizovat další zajímavé projekty 
z oblasti obnovitelných zdrojů energie, obnovy kulturního 
dědictví regionu a ve spolupráci s partnerskou MAS Rozkvět 
zahrady Jižních Čech je připraven k realizaci dvouletý projekt 
na téma slaďování profesního a rodinného života obyvatel 
venkovského regionu. 

Vážení obyvatelé našeho regionu,
dovolte mi Vám jménem místní akční skupiny CHANCE IN NATURE 

- LOCAL ACTION GROUP nabídnout první číslo nového Občasníku. 
Již pátým rokem se úspěšně snažíme o rozvoj našeho území a to 
prostřednictvím několika aktivit, které na sebe vzájemně navazují. 
Místní akční skupina je tady zejména proto, aby pomohla řešit věci, 
se kterými se my všichni, kteří žijeme na území MAS, každodenně 

potýkáme.  Partnerství udržitelné a inovativní, to je název naší strategie a zároveň 
směřování naší MAS. Po několika úspěšných projektech si dovolím tvrdit, že místní 
akční skupina má své opodstatněné místo v regionálním rozvoji venkova. Uvnitř 
tohoto čísla najdete malé ohlédnutí, ale i nabídku na spolupráci a 2. výzvu LEADER, 
v rámci které jsou na rozvoj území připraveny další 4 miliony korun.

Josef Bláhovec, předseda o.s. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP



O Projektu
„LAG Chance in nature - CESTY EVROPY – 
marketing cestovního ruchu“
Mgr. Iveta Frková, koordinátor projektu

V srpnu tohoto roku naše 
místní akční skupina za pod-
pory finančních prostředků z 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj zahájila realizaci nového 
projektu s názvem „LAG Chance 
in nature - CESTY EVROPY – mar-
keting cestovního ruchu“. 

Projekt, jak název napovídá, je zaměřen především na 
podporu a rozvoj turismu v regionu místní akční skupiny. 
Jeho hlavním cílem je zvýšit podíl 
cestovního ruchu šetrného k his-
torickému a kulturnímu dědictví, 
prodloužit turis-tickou sezónu na 
našem území a vytvořit jednotnou 
koncepci propagace regionu.

LAG CHANCE IN NATURE si proto 
dala za úkol v rámci projektu CESTY 
EVROPY vytvořit nové propagační 
turistické materiály o našem regionu, které budoucím 
tuzemským, ale i zahraničním návštěvníkům poskytnou 
ucelené informace nejen o kulturních, přírodních a his-
torických památkách našeho regionu, ale také o místních 

službách cestovního ruchu – jejich nabídce a dostupnosti. 
Projektem budou navrženy tzv. balíčky turistických služeb 
v jednotlivých loka-
litách regionu LAG a 
připraveno zahájení 
certifikace regionál-
ních služeb cestovního 
ruchu.

V závěru roku 2009 tak 
budou široké veřejnosti 
prezentovány výsledky 
projektu v podobě zcela nových typů propagačních turis-
tických materiálů jako jsou např. modulové letáky, průvodce, 
mapy, brožury, ale i webová prezentace s mnoha technickými 
novinkami, které mají za úkol podnítit zájem  a přilákat do 
regionu nové návštěvníky a připravit region na vstup do mez-
inárodní sítě Cammini d´Europa. Současně chceme iniciovat 
širší spolupráci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v našem 
regionu a také rozvoj jejich individuálních nabídek.

V souvislosti s přípravou již výše zmíněných propagačních materiálů v 
současné době probíhá důkladný terénní průzkum území LAG a vytipování 
vhodných turistických zajímavostí jako jsou např. kulturní a historické 
pamětihodnosti, krásy přírodního dědictví, kalendáře tradičních akcí, 
nabídky a možnosti turistických služeb, ale i jiných top turistických zajíma-
vostí nacházejících se na zájmovém území LAG. Právě v hledání méně 
známých i neznámých zajímavostí o regionu nám můžete 
pomoci i Vy a tím se zapojit do úspěšného naplňování cílů 
projektu. 

V rámci projektu „LAG CHANCE IN NATURE – CESTY EVROPY – marketing cestovního ruchu“
hledáme

Tradiční lidové šumavské i pošumavské kulinářské recepty
Historky, báje a pověsti o Vaší obci a okolí tradované nejen ústně

Lidové tradice a zvyky 
Historické fotografie, pohlednice a obrázky

VšE bY se mělo týkat především Vaší obce a jejího nejbližšího okolí, fotografie a pohlednice by měly zobrazovat Vaši obec, krajinu 
v blízkém okolí, slavnosti, mimořádné události, rodáky apod… (postačí jen kopie).

OD VáS získané informace budou sloužit jako cenný materiál do databáze turistických zajímavostí nacházejících se na zájmovém 
území Místní akční skupiny Chance In Nature – Local Action Group a dále budou zveřejněny na nově vytvořených webových 
prezentacích a turistických propagačních materiálech o našem regionu.

POKUD UDRžUJETE jakékoliv lidové tradice a zvyky, vlastníte výše zmíněné tradiční receptury, fotografie, obrázky, znáte zají-
mavou historku o Vaší obci a okolí prosíme Vás zasílejte nám vše do konce března 2009 na email: cestyevropy@chanceinnature.
cz nebo poštou na adresu: Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice, nebo jej předávejte v písemné podobě na Vašem obecním 
úřadě.

KROMě PODěKOVání Vám darujeme digitalizovanou formu Vámi poskytnutého materiálu, budete uvedeni na seznamu 
přispěvatelů projektu „LAG Chance In nature – Cesty Evropy – marketing cestovního ruchu“ a pozváni na slavnostní 
prezentaci výsledků projektu v závěru roku 2009. Za Vámi poskytnuté materiály předem mnohokrát děkujeme.

CESTY EVROPY?



 V RáMCI projektu s názvem „Leader+“ bylo v letech 2004 – 
2006 místní akční skupinou podpořeno 28 projektů  (například 
počítačové vybavení pro obce: Malenice, Hoštice, žárovná, 
Dvory a Strunkovice nad blanicí) v celkové hodnotě 
přesahující 13 milionů korun.
SnAHOU MAS je také podporovat venkovské podnikání a 
zemědělství,  rozvoj turistiky, agroturistiky a služeb cestovního 
ruchu. V oblasti podpory venkovského podnikání úspěšně za 
pomoci MAS získaly finanční podporu firmy Pekařství Cais  a 
Kotle Fiedler.
DO ObLASTI zájmu našeho občanského sdružení patří také 
zlepšení poskytování sociálních služeb. Vloni jsme realizovali 
projekt „Komunitní plánování sociálních služeb“. Výsledkem 
byla nejen navázaná  partnerství poskytovatelů, uživatelů a 
zadavatelů sociálních služeb, ale i zpracovaný komunitní plán 
sociálních služeb.  To vše za účasti široké veřejnosti. Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb je dostupný veřejnosti na 
všech obecních úřadech a v knihovnách regionu MAS. 
DALšíM CíLEM MAS je rozvoj spolkového života, celoživotní 
vzdělávání obyvatel regionu, propojení vědy a výzkumu z praxí 
pro rozvoj ekonomiky a udržení zaměstnanosti v  regionu. 
V PRVní polovině roku 2008 realizovala MAS vzdělávací pro-
jekt - proběhlo 9 seminářů. Zájemci získali informace o pod-
mínkách a možnostech financování jejich záměrů z Programu 
rozvoje venkova. 
MíSTní AKČní skupina reprezentuje region a realizované pro-
jekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na 
místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni. Příkladem 
toho je realizace projektu „CESTY EVROPY“, který je přípravou 
na regionální i mezinárodní spolupráci v oboru cestovní ruch. 

Místní akční skupina představuje výsledky své práce 
Ing. Jaromír Polášek, manažer MAS

CO UŽ SE PODAŘILO?

PRO PříKLAD úspěšně realizovaných projektů  LEADER nemu-
síme chodit daleko … a jejich výsledek Vám voní každý den na 
stole. Ano, je to CHLEBA OD CAISE…

JíT PRO chleba od Caise se stává pojmem třeba i v Budějovicích 
nebo Praze, protože firma Pekařství Cais dodává např. do Terna 
nebo sítě prodejen Billa. A vlaječek na „mapě odběratelů“ 
přibývá…

ZáKLADEM TOHOTO úspěchu firmy, která v posledních letech 
nejen znásobila svůj obrat ale i počet zaměstnanců,  jsou 
samozřejmě kvalitní výrobky – chléb a bílé pečivo, poctivá 
práce i suroviny, a také … LEADER. Díky dotaci z Programu 
LEADER získala firma finanční podporu dvou svých projek-
tových záměrů – nejdříve to byl nákup 2 plně automatizo-
vaných rotačních pecí, v roce 2007 pak nákup Eko-bloku. Díky 
této investici byla více než zdvojnásobena produkce, využití 
odpadní energie z pekařských pecí za použití moderních 
technologií pak představuje významný ekologický přínos pro 
životní prostředí i celkovou ekonomiku provozu.

TECHnOLOGICKý ROZVOJ firmy umožnil také  zavedení standardů 
kvality, firma je držitelem certifikací systému kritických bodů 
(HACCP) a byla jí udělena značka Šumava – originální produkt, 
a to jednomu z nejrozšířenějších výrobků firmy (Chalupářský 
chléb), který splňuje podmínku nejen místního původu 
receptury a produkce (pekárna Vlachovo Březí je lokálně 
příslušné k Euroregionu Šumava), ale také splňuje vysoké 
kvalitativní požadavky certifikačního systému a požadavky na 

ekologičnost resp. šetrnost provozu výroby. V přípravě jsou 
další certifikace.

VýRObKY FIRMY pana Caise se pravidelně účastní také soutěží 
na úrovni regionu, v roce 2007 obdržel krájený žitno-pšeničný 
chléb certifikát v soutěži Chutná hezky – jihočesky (organi-
zoval Jihočeský kraj a Regionální agrární komora jihočeského 
kraje). Již v roce 2003 udělilo Sdružení českých spotřebitelů 
firmě ocenění „ Spokojený zákazník Jihočeského kraje“.

DO „ nového LEADERu“ si pro dotaci již firma nemůže přijít – 
jednoduše protože již „přerostla“ možnosti tohoto programu. 
Svůj projekt na rozšíření výrobního programu však připravuje 
do Operačního programu Podnikání a inovace. Za místní 
akční skupinu jí můžeme popřát hodně dalších úspěchů a 
spokojených klientů, což je vlastně přání pro celý region – 
DOBROU CHUŤ. 

ekonomicky i ekologicky … díky podpoře z programu LEADER 
Ing. Marta Krejčíčková, Kancelář ekonomického a finančního poradenství

PEKAŘSTVÍ CAIS VE VLACHOVě BŘEZÍ



KOnTAKTY
Administrativní pracovník: Jana Dolanská 

info@chanceinnature.cz, tel: 383390134, 724058536  

Manažer MAS: Ing. Jaromír Polášek 
jaromirpolasek@centrum.cz, tel: 602531594

Koordinátor projektu Cesty Evropy:  Mgr. Iveta Frková  
cestyevropy@chanceinnature.cz, tel: 724 004 484

WWW.CHAnCEInnATURE.CZ

Kontaktní adresa:
Občanské sdružení 

„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP“

Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

SEZNAM OBCÍ 
ZÁJMOVÉHO 

ÚZEMÍ  
CHANCE IN NATURE

Obec
Bohumilice

Bohunice

Bošice

Budkov

Bušanovice

Čepřovice

Čkyně

Drslavice

Dub

Dvory

Hoštice 

Husinec

Chlumany

Chroboly

Kratušín

Ktiš

Lažiště

Lčovice

Lipovice

Litochovice

Malenice

Milejovice

Nebahovy

Prachatice

Předslavice

Radhostice

Strunkovice nad 
Blanicí

Šumavské Hoštice

Těšovice

Tvrzice

Újezdec

Vacov

Vlachovo Březí

Záblatí

Zábrdí

Zálezly

Žárovná

Žernovice

Občanské sdružení „CHAnCE In nATURE – LOCAL ACTIOn GROUP“

 vyhlašuje 2. výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů
název Strategie místní akční skupiny: „PRO PARTnERSTVí UDRžITELnÉ A InOVATIVní“

názvy vyhlášených fichí:
Fiche č. 1: Spolupráce

Fiche č. 2: Rozvoj
Fiche č. 3: Okolí

Fiche č. 6: Odkaz

Celková alokace pro 2. výzvu: 4 000 000 Kč
Vyhlášení výzvy: 1. 12. 2008.

Příjem žádostí bude probíhat 8. – 9. ledna 2009 v kanceláři MAS – Archiváře Teplého 102, 
Malenice v termínech: 

8. ledna 2009 od 9:00 do 18:00 
9. ledna 2009. od 9:00 do 15:00

Termíny seminářů pro 2. výzvu:
10.12. od 14.00 Čkyně - Obecní úřad 

11.12. od 9.00 Strunkovice nad blanicí -Úřad městyse
11.12. od 15.00 Husinec - Středisko pro rozvoj lidských zdrojů

CELý TEXT VýZVY A DALší InFORMACE nA WWW.CHAnCEInnATURE.CZ

2. výzva LEaDER staRtujE

PORADCE LAG

Kancelář ekonomického a finančního poradenství
Zavadilka 2584, 370 05  České Budějovice

tel./fax: +420 387 426 578; tel.: 387 310 210-2
http://www.financecb.cz

e-mail: kancelar@financecb.cz

Občasník číslo 1-2008. Datum vydání 1. 12. 2008. Náklad: 11.000 ks. tento informační materiál vydává Občanské sdružení 
“CHaNCE IN NatuRE - LOCaL aCtION GROuP” v rámci realizace strategického plánu LEaDER - PRv Iv.1.1. Informace v 
tomto materiálu se zakládají na znalostech o aktuálních datech v době, kdy jsou zveřejňovány. za informace uvedené v článcích jsou 
odpovědní jejich autoři. toto vydání připravil: Ing. jaromír Polášek, manažer Mas. vytištěno na recyklovaný papír.

Kancelář MAS


