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O tom co se děje, co se má dít a co se může dít ve Vašem regionu

číslo 3 
2010
červenec 2010
www.chanceinnature.cz   

OBČASNÍK
Z REGIONU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP

5 let od prvního projektu
V pořadí třetí číslo občasníku se věnuje nejen uplynulému 
roku, který byl pro místní akční skupinu zvláště náročný, ale 
přináší informace o nových výzvách a událostech, které jsou 
pro náš region významné.

Za 5 let od podpisu první smlouvy o dotaci se MAS vyvinula 
v organizaci, která se soustavně věnuje 4 hlavním tématům 
regionu. Těmi jsou PARTNERSTVÍ, LIDSKÉ ZDROJE, PODNIKÁNÍ 
a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Všem těmto tématům se věnují násle-
dující stránky našeho zpravodaje. 

A proč se MAS (místní akční skupina) věnuje právě těmto 
4 pilířům? V roce 2007 bylo provedeno rozsáhlé šetření na 
území, proběhly stovky konzultací a výsledkem bylo zpra-
cování INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ, která obsahuje 
témata, která jsou pro území MAS zásadní a k jejich řešení 
může místní akční skupina přispět.

Tento strategický dokument si můžete na našich stránkách 
stáhnout a důkladně prostudovat. Navíc se již v tomto roce 
počítá se zahájením její aktualizace – po třech letech od 
jejího vzniku se již některé aktivity povedlo zrealizovat, nová 
témata – například VODA V KRAJINĚ, ÚSPORY ENERGIE a další 
se nově objevují.

V letošním roce byly dokončeny tři velké projekty. Jedním 
z nich je projekt marketingu cestovního ruchu Cesty Evropy – 
výsledkem jsou materiály, které propagují naše území a mají 

V TOMTO ČÍSLE
KDE POMOHL LEADER

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU
KRAJEM POD ŠUMAVOU - TURISTICKÁ NABÍDKA 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY

PARTNERSTVÍ V REGIONU
5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

pomoci přilákat do regionu turisty zejména z České republiky. 
Nicméně i pro občany regionu mají tyto materiály co nabídnout. 
Například přehledný seznam všech regionálních akcí – několik 
z nich na nejbližší dobu je uvedeno i na stránkách našeho zpra-
vodaje. Dalšími projekty byly dva projekty spolupráce – jeden 
zaměřen na dědictví regionů našeho a sousedního (MAS Rozkvět 
zahrady Jižních Čech – území Chelčicko-Lhenicka a Blat) a druhý 
na vybudování prostor pro komunitní práci – díky tomuto pro-
jektu tak našli zázemí například Maleničtí Broučci.

V letošním roce se výrazně věnujeme i sociálním službám. Již 
proběhl sběr dat v oblastech Prachaticka a Strakonicka a nyní se 
rozbíhá podpora samotného procesu komunitního plánování. 
V září bude zahájeno zpracování KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP STRAKONICE, což bude práce 
na více než rok.

Místní akční skupina je z hlediska právní subjektivity klasickým 
občanským sdružením. Tato forma umožňuje pružně upravovat 
svou vnitřní strukturu a vytvářet týmy lidí, kteří jsou pro region 
ochotni pracovat. Nejsme tedy uzavřenou komunitou, naopak 
každý nový člen, který má chuť něco změnit je vítán.

Pokud i Vy cítíte, že je v regionu něco potřeba změnit, nebo 
byste rádi přispěli k této změně, není nic lehčího než nás oslovit 
a domluvit se na spolupráci – ať již formou přímého členství, 
či partnerství na realizaci projektů.
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KDE POMOHL LEADER 
výběr z úspěšných projektů 1. - 3. výzvy
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odlišné, zejména s ohledem na fakt, že 
ORP Prachatice již má svůj komunitní 
plán sociálních služeb a na  ORP Stra-
konice bude teprve proces plánování 

sociálních služeb probíhat. V rámci této 
zakázky dojde na ORP Prachatice ke 
znovu svolání pracovních skupin, jejichž 
úkolem bude mimo jiné posoudit stav 
realizace plánu sociálních služeb. Tyto 

V minulosti CHANCE IN NATURE – 
LOCAL ACTION GROUP realizovala pro-
jekt „Komunitní plánování sociálních 
služeb“ v jehož rámci došlo mimo jiné 
ke zpracování komunitního plánu pro 
území ORP Prachatice a území CHANCE 
IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP. 
V aktivitách týkajících se komunitní-
ho plánování sociálních služeb naše 
občanské sdružení pokračuje, což 
dokládá řada dalších aktivit týkajících 
se této problematiky. 

V prvé řadě se LAG zapojila do kraj-
ského projektu „Podpora komunitní-
ho plánování sociálních služeb v jiho-
českém kraji“ jako odborný dodavatel 
v rámci dvou aktivit tohoto procesu. 
První aktivitou v rámci které se LAG 
zapojila je sběr, analýza a zpracování 
dat potřebných pro komunitní pláno-
vání sociálních služeb. V ORP Strako-
nice a ORP Prachatice byla dle zadání 
sebrána v průběhu února a března 
relevantní data týkající se řady otázek 
od počtů osob v cílových skupinách a 
uživatelů služeb v těchto skupinách 
až k problémům jednotlivých obcí v 
oblasti sociálních služeb. Druhou akti-
vitou, do které se LAG v komunitním 
plánování Jihočeského kraje zapojila 
je zakázka „Podpora procesu plánování 
sociálních služeb na ORP Strakonice“ 
a „Podpora procesu plánování sociál-
ních služeb na ORP Prachatice“. Tyto 
dvě zakázky budou obsahově i časově 

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU

aktivity budou probíhat až do prvního 
čtvrtletí roku 2011. 

Naproti tomu na ORP Strakonice bude 
tento proces kratší a intenzivnější, bude 

probíhat do konce září 2010, neboť se 
zde od září 2010 bude realizovat pro-
jekt „kPSS ORP Strakonice“ v jehož 
rámci dojde ke zpracování komunit-
ního plánu sociálních služeb na ORP 
Strakonice. V rámci krajské zakázky tak 
dojde k sestavení základních struktur 
komunitního plánování a k řadě pří-
pravných aktivit, které vytvoří základ 
pro „velké“ komunitní plánování, jež 
odstartuje na podzim a bude trvat až 
do konce roku 2011. Projekt „KPSS ORP 
Strakonice“ financovaný z OP LZZ bude 
zahrnovat řadu aktivit. V jeho rámci 
se budou scházet pracovní skupiny 
(předpokládá se zřízení čtyř pracov-
ních skupin), budou probíhat řízené 
rozhovory se zástupci samosprávy, 
řízené rozhovory s poskytovateli soci-
álních služeb, anketa a další. Občané 
se budou moci do komunitního 
plánování sociálních služeb zapo-
jit prostřednictvím ankety nebo se 
mohou jakožto uživatelé sociálních 
služeb účastnit pracovních skupin a 
přímo se svými názory a zkušenost-

mi podílet na přípravě strategického 
dokumentu (komunitního plánu), 
který určí cestu a směr v rozvoji soci-
álních služeb na Orp strakonice.

PŘÍKLADY DVOU úSPěŠNÝCH PODNIKATELSKÝCH PROJEKTŮ V LEADERU
Truhlářství Jan Fleišmann Šumavské Hoštice
Pořízení nové technologie pro provoz truhlářství

Cílem projektu bylo zajištění 
kvality povrchové úpravy truh-
lářských výrobků, zabezpečení 
hygienických podmínek a pohody 
pracovního prostředí při stříkání 
nátěrových hmot na výrobky a 
díly odpovídající velikosti.

Nově pořízenými technologie-
mi byly zejména odsávací stěna 
2000x2000 a vysokotlaké pneu-
matické zařízení.

celkový rozpočet projektu: 172.804 kč
celková dotace: 81.319 kč

Pneuservis NO-JI-CO s.r.o. Prachatice
Pořízení vlastního vybavení pneuservisu

V rámci projektu 
došlo k rozšíření stá-
vající činnosti poří-
zením tří strojů pro 
přesnější a rychlejší 
výměnu pneumatik.

Nově pořízenými 
technologiemi byly 

zejména stroj pro montáž a demontáž pneu s pneumaticky 
odklápěným ramenem,  motorová mikroprocesorová vyva-
žovačka a elektro-hydraulické zařízení pro pneu do půrměru 
ráfku 56‘‘.

celkový rozpočet projektu: 594.167 kč
celková dotace: 279.608 kč
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Přehled kulturních akcí LÉTO a PODZIM 2010
7. srpna Závody ve střelbě z historických kuší na Zámku v Dubu

14. srpna První kozí slavnosti na Hradě Helfenburk, Nohejbalový 
turnaj v Ktiši

15. srpna Pouť Lštění
21. srpna Švédové pod Helfenburkem
21. srpna Stodola Michala Tučného v Hošticích

28. srpna Staročeská Konopická v Malenicích, Mezibrány – 
soumarrock, Keltské slavnosti Lčovice, Pouťová zábava 
v Ktiši a Záblatí

29. srpna Loučení s  prázdninami Bušanovice, Záblaťská pouť, 
Bartolomějská pouť v Ktiši

4. září Dožínková slavnost Svojnice
5. září Mariánská pouť v Chrobolech
16. – 17. 
září 

Dny evropského dědictví v Prachaticích

25. září Loučení s létem v Prachaticích

2. října Burčákový večer v Zálezlech

9. října Drakyáda v Malenicích

16. října Havelské posvícení v Dubu

23. října Závody minikár v Hošticích u Volyně

28. října Oslava výročí vzniku republiky vlasteneckým divadlem 
v KD Čkyně

30. října výlov Dubského rybníka a soutěžní dopoledne pro děti

… další aktuální akce

na www.krajempodsumavou.cz

Balíčky zážitků, databáze služeb, 
přehledný kalendář připravovaných 
kulturních akcí a nejen to nabízí zbrusu 
nový turistický informační portál  
www.krajempodsumavou.cz a sada 
tištěných propagačních materiálů.

Sdružený region Vlachovobřezska, Prachaticka, 
Čkyňska a Vacovska společně představuje prostřed-
nictvím www.krajempodsumavou.cz svůj rozmani-
tý turistický potenciál. Originální webové stránky 
nabízejí široký přehled o zajímavostech a dalších 
potřebných informacích, nezbytných nejen pro 
návštěvu regionu. 

Turistická nabídka je na stránkách přehledně 
řazena do 4 produktových balíčků - TOULÁNÍ, 
POHÁDKA, TAJEMNO, ŽIVĚ A ZDRAVĚ, díky kterým 
se uživatel snadno a rychle zorientuje a nalezne, vše 
co potřebuje. Kromě informací z historie a přírody je 
na www stránkách k dispozici také přehled o zajíma-
vých turistických cílech, tipech na výlety, kulturních 
akcích a službách v regionu. Zajímavostí jsou inter-
aktivní mapy s plánovačem tras, virtuální prohlídky, 
videoprezentace regionu a bohatá fotogalerie. 

Společně s webovými stránkami vydalo O.S. také 
sadu tištěných propagačních materiálů s nenapodo-
bitelným designem. Letáky, brožury a mapy v něko-
lika jazykových mutacích prezentují celý podšumav-
ský region. K dostání jsou na pultech regionálních 
informačních center a dalších místech označených 
logem Krajem pod Šumavou. V elektronické verzi 
jsou k dispozici ke stažení na www.chanceinnature.
cz. Materiály a web tak sjednocují doposud roztříš-
těnou a mnohdy nedostatečnou propagaci regionu.

Webové stránky jsou společně s novou tištěnou 
sadou propagačních materiálů výstupem projektu 
s názvem „LAG Chance in nature - CESTY EVROPY - 
marketing CR“ finančně podpořeného prostředky z 
Regionálního operačního programu s cílem podpo-
řit a rozvíjet cestovní ruch v regionu.
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Pořádáte kulturní, společenskou, 
sportovní a jinou akci a rádi 
byste na ni pozvali širokou 
veřejnost prostřednictvím 
www.krajempodsumavou.cz? 
Neváhejte a kontaktujte nás na 
tel. 724 004 484 nebo e-mail info@
krajempodsumavou.cz

Dne 19. 6. 2010 se na ZáMku v Dubu a 
HraDě Helfenburk uskuTeČnila slav-
nOsTní preZenTace nOvě vyDanýcH prO-
pagaČnícH MaTeriálů O sDruženéM regi-
Onu vlacHOvObřeZska, Čkyňska, pra-
cHaTicka a vacOvska s náZveM kraJeM 
pOD šuMavOu. akci „Jak se páni Z Dubu 
Znesvářili s HelfenburskýMi“ spOJenOu 
s kráTkýM pěšíM výleTeM, prOHlíDkOu 
ZáMku v Dubu, HraDu Helfenburk a 
šerMířskýM přeDsTaveníM uspOřáDalO 
ObČanské sDružení cHance in naTure 
– lOcal acTiOn grOup v sOuvislOsTi s 
ukOnČeníM realiZace prOJekTu cesTy 
evrOpy – MarkeTing cesTOvníHO rucHu 
finanČně pODpOřenéHO Z rOp nuTsii 
JiHOZápaD.

návšTěvníci akce si Měli MOžnOsT 
Za DOprOvODu sOuČasnýcH MaJiTelů 
prOHléDnOuT rekOnsTruOvané prO-
sTOry nOvOgOTickéHO ZáMku v Dubu. 
v pOleDnícH HODinácH ODsTarTOval 
kráTký pěší výleT na náDvOří rOMan-
Tické Zříceniny HraDu Helfenburk. ZDe 
úČasTníci sHléDli šerMířské přeDsTave-
ní v pODání skupiny HisTOrickéHO šerMu 
uTer Z pracHaTic.

KRAJ POD ŠUMAVOU se slavnostně prezentoval na ZÁMKU V DUBU a HRADě HELFENBURK

„jAk SE PáNI Z dubu ZNESVářIlI S hElfENbuRSkýMI“
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Co by bylo, kdyby...
Možná namítnete, že nemá cenu se nad tím zamýšlet, ale já si dovolím tentokrát nesouhlasit.
Kdyby totiž nebylo podpory starosty a velké ochoty zaměstnanců Chance in Nature, nevím, 

kde bychom se každé úterý s maminkami a dětmi setkávali . Krásný a vkusně upravený prostor, 
dvě místnosti , kde jedna slouží jako koutek pro maminky s kuchyňkou a druhá místnost, kterou 
lze bez problémů proměnit v hernu nebo třeba i v prostor pro výtvarné dílny. Tzv. Archivářovna 
je díky zmíněnému sdružení  žlutým domečkem, kam děti už směřují tak nějak samozřejmě. 
My maminky tento fakt ale vnímáme jinak. Vážíme si toho, že zcela bezplatně a v podstatě 
kdykoliv se zde můžeme scházet. A to nejen během dopoledne, ale i s dětmi odpoledne.Také se 
zde konaly večerní přednášky pro maminky.

Naše občanské sdružení Maleničtí broučci by jen těžko hledalo nějaký jiný prostor. 
Touto cestou chci tedy moc poděkovat nejen za to, že zde můžeme trávit čas s dětmi , ale i za 

to, že nikdy nenastal problém se na čemkoliv domluvit, ať to byl úklid, zapůjčení vysavače apod.
Díky této milé spolupráci se mohou těšit maminky a spousta dětí na další aktivity také po 

prázdninách . A my se moc těšíme na všechny „domácí“ i „příchozí“.
za vedení o.s. Maleničtí broučci
předsedkyně 
Jana Pelechová

CENTRUM PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A SADA BROŽUR S REGIONÁLNě HISTORICKOU TÉMATIKOU

V průběhu loňského roku byly MAS CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION 
GROUP realizovány dva projekty spolupráce financované z Programu rozvoje 
venkova. V obou případech byla partnerem MAS ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH 
ČECH působící na Chelčicku a Lhenicku. V rámci prvního projektu s trefným 
názvem „ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu“ bylo vybaveno a zprovozněno 
centrum pro neziskový sektor v Malenicích, které je v současné době využito 
mimo jiné jako prostor pro setkávání maminek malých dětí, zázemí pro 
skautské oddíly, hodiny náboženství a další. Nejvýrazněji se do fungování 
malenického „Komunitního centra“ zapsalo pravděpodobně občanské sdru-
žení Maleničtí broučci, které zde mimo pravidelných aktivit pro maminky a 
jejich děti pořádá řadu dalších akcí (přednášky, workshopy atd…). 

V rámci druhého projektu spolupráce s názvem „Dědictví regionu: Po 
stopách předků“ vznikla tematicky zaměřená sada brožur s doprovodnými 
mapovými materiály, s cílem vyzdvihnout některé z našich regionálních 
pokladů. Pro území CHANCE IN NATURE – LAG bylo vydáno šest brožur z 
následující tématikou: Hradiště Věnec a Keltové, Zdeněk Podskalský, Josef 
Zítek, Rod Havlasů ze Strunkovic, Jan Matulka, Selské baroko. Řada z těchto 
publikací byla rozdávána u příležitosti regionálních oslav. Příkladmo uvádím: 
100 let od úmrtí Quido Havlase, hudebního skladatele rodáka ze Strunkovic 
nad Blanicí, 100 výročí úmrtí architekta Josefa Zítka či Keltské slavnosti. Sada 
brožur se setkala s poměrně velkým zájmem veřejnosti a do dnes volají do 
kanceláře LAG lidé ze všech koutů republiky, aby požádali o jeden výtisk třeba 
pro strýčka či pro rodiče.
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ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY  
…. úSPěŠNě POKRAČUJEME!

V tomto školním roce absolvovali zájem-
ci z řad pedagogů sérii pěti školení pro 
práci s nově instalovanou interaktivní 
tabulí. V květnu pak pro ně bylo připrave-
no dvoudenní školení, kde se seznámili 
s praktickými metodami výuky EVVO a 
redakčním systémem nově vytvořeních 
www.su-ma-va.cz.

Také tyto webové stránky (www.su-
ma-va.cz) jsou jedním z výstupů pro-
jektu. Na jejich poutavém designu se 
podíleli samy žáci a budou sloužit k pre-

zentaci projektu a škol, žákovských prací, 
dalších výstupů a vzájemné komunikaci 
mezi pedagogy, žáky a partnery projek-
tu. WWW stránky jsou nyní v testovacím 
provozu. Jejich plné spuštění očekáváme 
v průběhu letních prázdnin.

A co nás čeká v následujícím školním 
roce? V srpnu budou v návaznosti na 
aktivity projektu ve školách instalovány 
informační koutky s PC sestavou a fotoa-
parátem. V září budou nejvíce aktivní žáci 
odměněni vícedenním výletem do jed-
noho z národních parků v ČR. Na podzim 
pak výuku obohatí celodenní zážitková 
akce s názvem Cesta kapky ve spolupráci 
s lektory CEGV Cassiopeia.

Prostřednictvím čtvrtletně vydáva-
ného zpravodaje projektu získáte další 
podrobné aktuální informace, přehled o 
konkrétních výstupech a aktivitách pro-
jektu, zajímavé názory, zážitky a dojmy 
všech aktérů projektu a další. Každé číslo 
je v e-verzi k dispozici také na  www.
chanceinnature.cz nebo zmiňovaných 
stránkách projektu.

vat zajímavé jevy, kolem kterých možná 
dříve chodili bez povšimnutí.

Na konci školního roku právě v souvis-
losti se zmiňovanými aktivitami navštívili 
žáci čtvrtých, pátých, osmých a devátých 
ročníků nedalekou vodní nádrž Husi-
nec. Získali zde řadu nových informací. 
Vyslechli si povídání o vzniku, významu 
a stavu a funkci přehrady i fauně a flóře 

v jejím bezprostředním okolí. Ve spolu-
práci s Centrem ekologické a globální 
výchovy Cassiopeia z Českých Budějo-
vic byly pro žáky připraveny poznávací a 
motivační terénní vycházky. Děti se tak 
zábavnou a hravou formou seznámily 
s faunou, flórou a zajímavými přírodními 
jevy v bezprostředním okolí školy.

 
Nejen pro žáky, ale i pro učitele jsou 
v projektu připraveny zajímavé aktivity. 

Jak se žákům líbí nové interaktiv-
ní tabule? Kam vyrazili na exkurzi a 
jaké bylo školení pro učitele? O čem 
je nový web www.su-ma-va.cz?

Tak jako v předchozích číslech občas-
níku MAS přinášíme i nyní aktuální 
informace ze života projektu Šance pro 
venkovské školy – znalosti, schopnos-
ti, dovednosti spolufinancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím OP Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. Co vše 
se odehrálo v Základní škole ve Vacově, 
Šumavských Hošticích a Malenicích? 

Od září loňského roku zpestřila výuku 
práce s  interaktivní tabulí. Žáci velice 
rychle přijali tuto moderní didaktickou 
techniku za svou, naučili se využívat 
veškeré její výhody a s tabulí by chtěli 
pracovat stále více než dosud.

V  průběhu 
celého škol-
ního roku 
p r a c o v a l 
tým složený 
z pedagogů a 

odborného garanta na metodice EVVO 
a pracovních listech založených na rám-
covém tématu celého projektu KRAJINA 
A VODA. Prostřednictvím tímto se žáci 
zábavnou a hravou formou ve výuce 
seznámí s tím, jakými cestami voda 
putuje po naší planetě i v bezprostřed-
ním okolí jejich bydliště. Nahlédnou do 
kuchyně tvorby počasí a poznají, čím 
člověk vodě a škodí. Dozví se různé zají-
mavosti o životě ve vodě a kolem ní i o 
tom, jak voda formuje krajinu. Formou 
exkurzí a her v přírodě se naučí pozná-

Pokud máte zájem o pravidel-
né zasílání starších i plánovaných 
vydání zpravodaje Su-MA-VA.cZ na 
Váš e-mail piště na info@su-ma-va.cz.

SU-MA-VA.CZ
Žijeme na Modré planetě
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ÚKOLY:
 JAKÁ BARVA NA OBRAZE PLANETY ZEMĚ PŘEVLÁDÁ?

	 .....................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................

 CO PŘEDSTAVUJE MODRÁ BARVA NA OBRAZE ZEMĚ?

	 .....................................................................................................................................................

	 .....................................................................................................................................................

 KŘÍŽOVKA – ZEMI TAKÉ NAZÝVÁME
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SEZNAM OBCÍ 
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ÚZEMÍ  
CHANCE IN NATURE
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Lažiště

Lčovice

Lipovice

Litochovice

Malenice
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Předslavice

Radhostice

Strunkovice nad 
Blanicí

Svatá Maří

Šumavské Hoštice

Těšovice

Tvrzice

Újezdec

Vacov

Vlachovo Březí

Záblatí

Zábrdí

Zálezly

Žárovná

Žernovice

5. VÝZVA LEADER STARTUJE

Občasník číslo 2010-3. Datum vydání 21. 7. 2010. Náklad: 12.000 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.

kOnTakTy na ZaMěsTnance sDružení
Jana Dolanská (administrativní pracovník)

info@chanceinnature.cz, tel: 383 390 134, 724 058 536  

ing. Jaromír polášek (Manažer Mas)
jaromirpolasek@centrum.cz, tel: 602 531 594

Mgr. iveta frková  (krajem pod šumavou)
cestyevropy@chanceinnature.cz, tel: 724 004 484

bc. et bc. Jana benešová (projekty spolupráce, plánování sociálních služeb) 
spoluprace@chanceinnature.cz, tel: 777 677 301

ing. vladimír Drye  (projekt šance pro venkovské školy su-Ma-va.cZ)
koordinator@su-ma-va.cz, tel: 602 733 139

WWW.cHanceinnaTure.cZ
Občanské sdružení 

„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“
Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Občanské sdružení „cHance in naTure – lOcal acTiOn grOup“

 vyhlašuje 5. výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů
název strategie místní akční skupiny: „prO parTnersTví uDržiTelné a inOvaTivní“

názvy vyhlášených fichí:
fiche č. 2: rozvoj fiche č. 3: Okolí fiche č. 6: Odkaz            fiche č. 7: Modernizace

celková alokace pro 5. výzvu: 4 000 000 kč
vyhlášení výzvy: 2. 7. 2010

příjem žádostí bude probíhat 6. – 8. září 2010 v kanceláři Mas – archiváře Teplého 102, 
Malenice v termínech: 

6. září od 9:00 do 15:00, 7. září od 9:00 do 18:00, 8. září od 9:00 do 15:00

Termíny seminářů pro 5. výzvu:
3.8. od 9.00- Městský úřad Vlachovo Březí 

3.8. od 15.00 - Kancelář MAS Malenice
4.8. od 17.00 - Obecní úřad Chroboly

bezplatné konzultace projektových záměrů:
10. - 11. 8 - kancelář MAS Malenice

celý TeXT výZvy, pOTřebné fOrMuláře 

a Další infOrMace na WWW.cHanceinnaTure.cZ


