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1.  INFORMACE O MAS  

1.1. MAS CHANCE IN NATURE LOCAL - ACTION GROUP 

 

Místní akční skupina CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP je občanské sdružení, které bylo 

založeno v roce 2004. Jako hlavní cíl si klade rozvoj regionu získáváním dotací ze státního rozpočtu ČR 

a fondů EU. Místní akční skupiny (MAS) působí po celém území České republiky a existují zejména 

proto, aby pomohly přímo ve svém nejbližším okolí řešit záležitosti, se kterými se všichni, kteří žijí na 

příslušném území, každodenně potýkají. 

CHANCE IN NATURE – LAG sdružuje oblast 4 mikroregionů Jižních Čech: Horní Vltavu – Boubínsko, 

Prachaticko, okolí Věnce a Vlachovobřezsko. Ve svém spádovém území spojuje nápady se správnými 

lidmi a s potřebnými prostředky, a usiluje tak o rozvoj regionu v oblasti podnikání, sociálních služeb, 

zaměstnanosti, vzdělávání, i kultury a volného času. Zpravidla zprostředkovává realizaci programů 

vypsaných Evropskou unií, otevřená je ale také inspiraci přicházející od lidí. Každému, ať už státní či 

samosprávní instituci, soukromému podnikateli, pracovníkovi neziskové organizace či řadovému 

občanovi, může usnadnit čerpání veřejných finančních prostředků na uskutečnění projektu, který by 

zkvalitnil život v regionu. Iniciativě a kreativitě se meze nekladou, rozhodující je požadavek skutečné 

změny.  

MAS funguje na principu spolupráce veřejné správy, soukromého sektoru a neziskového sektoru. 

V projektech jsou tedy zohledňovány požadavky všech stran a díky tomu je rozvoj území snáze 

udržitelný. Řada realizovaných projektů probíhá po dobu několika let, průběžně jsou aktualizovány a 

je dohlíženo na jejich plnění. Akce“ administrované a realizované prostřednictvím MAS jsou šité na 

míru potřebám konkrétních lidí, firem či obcí, potažmo celé oblasti, která je akorát tak velká, aby se 

v ní získané peníze neztratily. Většina projektů je realizována v průběhu více než jednoho roku. 

Hlavním nástrojem sledování a naplňování cílů MAS je strategický plán LEADER a tzv. projekty 

Spolupráce. V rámci plnění LEADERu bylo od roku 2008, kdy proběhla 1. výzva, úspěšně podpořeno 

přibližně 100 konkrétních podnikatelských projektů a tím v regionu dosud rozděleno cca 32 milionů 

Kč. V roce 2012 bylo úspěšně proplaceno 18 projektů za bezmála 6 mil. Kč. Dále naše MAS 

v uplynulém roce dokončila projekt Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb pro obec 

s rozšířenou působností Prachatice a neinvestiční část projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském 

kraji. Sdružení CHANCE IN NATURE – LAG se také začalo spolupodílet na projektu Rozvoj místního 

partnerství a trhu práce. Započat byl významný projekt zaměřený na občanské vzdělávání potřebné 

k aktivnímu zapojení občanů do činnosti MAS Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou a projekt Další 

vzdělávání v oborech cestovního ruchu. 

 

 

Název: CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP 

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice 

IČ: 26663091 

 



 

1. INFORMACE O MAS  

1.2. ÚZEMÍ MAS  

                                                                                                                                                                                                       

Rozloha: 90 819 ha 

Počet obyvatel: 39 940 

Zájmové území: 48 obcí 

Obce u nichž se řeší přistoupení:  Kvilda,Strážný  

Obce bez mikroregionu: Stachy, Vacov 

Mikroregion Horní Vltava Boubínsko     Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kubova Huť,  

   Lenora, Vimperk, Volary, Stožec, Zbytiny 

 

Mikroregion Prachaticko 

Husinec, Chroboly, Nebahovy, Prachatice, Těšovice, 

 Záblatí, Žernovice 

 

 

 

Mikroregion Věnec                                                           

Bohumilice, Bošice, Čkyně, Lčovice, Svatá Maří, Zálezly                   

 

Mikroregion Vlachovobřezsko 

Bohunice, Buk, Bušanovice, Čepřovice, Dub, Drslavice, Dvory, Hoštice, Chlumany,   

Kratušín, Lažiště, Lipovice, Litochovice, Malenice, Milejovice, Předslavice, Radhostice,   

Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Újezdec, Vlachovo Březí, Zábrdí, Žárovná 
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1.2. ÚZEMÍ MAS  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Členství 

vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMACE O MAS  

1.3. ČLENSTVÍ V MAS 

 

 

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. Členství 

vzniká dnem přijetí za člena. 

Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením radě, úmrtím člena, u právnické osoby 

jejím zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného provinění proti 

stanovám občanského sdružení anebo zánikem sdružení. 

 

V roce 2012 došlo k rozšíření členské základny o 2 členy: 

 Ing. Martin Janda 

 Za muzeum venkovského života v Předslavicích – Libor Jungvirt  

 

K 31. 12.2012 měla MAS CHANCE IN NATURE- LAG  24 členů, z toho 8 zástupců veřejné zprávy,  
10 ze soukromého sektoru a 6 zástupců neziskové sféry. 
 
 

Seznam členů MAS k 31. 12. 2012 

Název člena Zástupce subjektu FO/PO 

1.Pavel Friedberger  FO 

2. Jan Kouba  FO 

3. Sokol Strunkovice nad Blanicí Ing. Karel Matějka FO 

4. ZŠ a MŠ Šumavská Hoštice Mgr. Petr Fleischmann FO 

5. Jana Klesnerová  FO 

6. SDH Zálezly Josef Kouba FO 

7. Občanské sdružení CASSINI Markéta Friedbergerová FO 

8. Ivana Vlková  FO 

9. Anna Pecková  FO 

10. IMPAKT Společnost pro aktivizaci periférií Kateřina Kulhánková Čejková FO 

11. Jana Benešová  FO 

12. SDH Šumavské Hoštice Jiří Aleš FO 

13. Lenka Pahorecká  FO 

14. Mgr. Petra Frnochová  FO 

15. Ing. Martin Janda  FO 

16. Za muzeum venkovského života v Předslavicích Libor Jungvirt FO 

17. Obec Malenice Josef Bláhovec PO 

18. Obec Vlachovo Březí Lubomír Dragoun PO 

19. Svazek obcí Věnec František Linha PO 

20. Mikroregion Vlachovo Březí Jan Pěsta PO 

21. Dobrovolný svazek obcí Prachaticko Jiří Srch PO 

22. Obec Husinec Ludvík Friedberger PO 

23. Město Vimperk Eva Mikulová PO 

24. Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko Zdeňka Lelková PO 
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1. INFORMACE O MAS  

1.4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS  

 

 

 

Místní akční skupina má svoji strukturu s jasně vymezenými kompetencemi určenou ve Stanovách 

občanského sdružení, které byly aktualizovány ke dni 29. 12. 2008. Stanovy jasně určují pravidla a je 

z nich zřejmé, kdo za co odpovídá. Znění stanov schvaluje Valná hromada MAS. 

 



 

1. INFORMACE O MAS  

1.5. ORGÁNY MAS  

  

1.  Valná hromada = Programový výbor  

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje zejména o cílech a činnosti sdružení, 

schvaluje stanovy a rozhoduje o změnách stanov sdružení. Schvaluje strategii rozvoje a záměry 

sdružení a výběr projektů. Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, 

rozpočet a roční závěrku hospodaření. Volí členy sdružení, rozhoduje o počtu členů sdružení, 

rozhoduje o zrušení členství, rozhoduje o sloučení sdružení nebo dobrovolném rozpuštění sdružení. 

Orgány OS rozhodují usnesením, které se přijímá veřejným hlasováním. 
Orgány jsou způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Toto ustanovení se 
nevztahuje na náhradní valnou hromadu.  
Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. 
V odůvodněných případech může orgán OS rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu 
„per rollam“ s tím, že k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů orgánu OS. 
Člen orgánu, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo 
uvedeno v zápise z jednání. 
 

V roce 2012 byla svolána celkem 4 krát. 

 

 

 

 

 

 

2.  Rada MAS 

Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada 

řídí činnosti sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Členství v radě vzniká volbou na valné 

hromadě na základě návrhu některého ze členů. Rada má nejméně 3 členy. Rada zejména volí ze 

svých členů předsedu a místopředsedu, koordinuje činnost sdružení, řídí provozní činnosti sdružení a 

jedná jeho jménem, svolává valnou hromadu, zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 

plní úkoly uložené usnesením valné hromady, rozhoduje o přijetí za člena. 

Jednání Rady MAS se v roce 2012 konalo 5 krát. 

 

Josef Bláhovec 

Josef Kouba 

Ivana Vlková 

Lubomír Dragoun 

Jan Pěsta  

 



 

1. INFORMACE O MAS  

1.5. ORGÁNY MAS  

 

3.  Monitorovací  komise  

Monitorovací komise monitoruje realizaci jednotlivých projektů (kontroly na místě) ve spolupráci se 

sekretariátem MAS a manažerem SPL a dále připravuje podklady pro evaluaci SPL. 

Lenka Pahorecká 

Jan Pěsta 

Ludvík Friedberger 

 

 

4.  Výběrová komise  

Pro hodnocení projektů je MAS stanovena 6 členná výběrová komise Zasedání komise probíhá za 

pomoci metodického dozoru manažera SPL. Před zahájením hodnocení je do zápisu uveden seznam 

členů VK se střetem zájmů s konkrétními projekty. 

V roce 2012 hodnotila výběrová komise v rámci 7. Výzvy LEADER celkem 48 přijatých projektů. 

Kateřina Kulhánková - Čejková 

Jiří Aleš 

Petra Frnochová 

František Linha 

Eva Mikulová 

Lubomír Dragoun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INFORMACE O MAS  

1.6. ZAMĚSTNANCI MAS  

 
Zaměstnanci Občanského sdružení CHANCE IN NATURE – LAG v roce 2012 

Ing. Jaromír Polášek manažer, koordinátor 

Jana Dolanská administrativní pracovník SPL 

Hana Lukešová administrativní pracovník, koordinátor 

Mgr. Iveta Frková administrativní pracovník, koordinátor 

Ing. Vladimír Drye koordinátor 

Bc. et Bc. Jana Benešová Dis. koordinátor 

Mgr. Helena Kosová koordinátor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REALIZACE SPL  

2.1. REALIZACE PROGRAMU LEADER  

  
Název SPL - PRO PARTNERSTVÍ UDRŽITELNÉ A INOVATIVNÍ 

Strategický plán LEADER byl schválen valnou hromadou dne 13. prosince 2007. 

Realizace SPL byla podpořena z Programu rozvoje venkova. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu 

venkova ČR s registračním číslem žádosti 07/002/41100/231/000036 byla uzavřena dne 

 4. července 2008 na období 2007 – 2013. 

 

V roce 2012 byla v rámci programu LEADER vyhlášena 13. 4. 2012 již 7. Výzva k předkládání žádostí o 

dotaci do Programu rozvoje venkova s celkovou alokací  5.675.749,00 Kč. Celkem bylo přijato 48 

žádostí s celkovou hodnotou projektů ve výši 18.758.720,00 Kč. Celková hodnota požadovaných 

dotačních prostředků činila 12.356.183,00 Kč. 

V rámci 7. Výzvy byly vyhlášeny celkem 6 Fichí, do kterých mohli žadatelé předkládat své žádosti. 

Přehled Fichí 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Příjemce dotace 

2 Rozvoj Fyzické a právnické osoby podnikatelé 

3 Okolí Obce, svazky obcí 

4 Prostor Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
církve, zájmová sdružení právnických osob 

5 Zázemí Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
církve, zájmová sdružení právnických osob 

6 Odkaz Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
církve, zájmová sdružení právnických osob 

7 Modernizace Zemědělský podnikatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REALIZACE SPL  

2. 2.  PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 

FICHE 2 ROZVOJ 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

František Kůta 
Úprava povrchu areálu podnikatelské 
provozovny - etapa 2 

Kasárenská 382, 383 01 
Prachatice 

249 267,00 

Jana Dejmková 
Rozvoj truhlářské a čalounické dílny – 
pořízení nové technologie 

Menšíkova 1149, 383 01 
Prachatice 

182 500,00 

Jan Toman 
Nákup vybavení na čištění studní a 
potrubí 

Lipovice, parc.č. 93, 384 22 
Vlachovo Březí 

57 106,00 

Petr Novotný 
Nákup tloušťkovací frézky pro rozvoj 
truhlářské dílny 

Leptač 1, 384 04 Chroboly 92 382,00 

Autoservis PETRLÍK s.r.o. 
Zahájení činnosti autoservisu – nákup 
3D geometrie 

Šipoun 25, 383 01 Prachatice 222 000,00 

Vladimír Sedlák 
Rozšíření strojního vybavení v 
klempířské dílně 

Šumavské Hoštice 76, 384 71 
Šumavské Hoštice 

146 140,00 

CELKEM 949 395,00 

 

FICHE 3 OKOLÍ 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

Městys Strunkovice nad 
Blanicí 

Rekonstrukce chodníku a 
odvodňovacího žlabu ve Svojnicích 

Svojnice, parc.č. 626/2, 642/1, 
641/1, 605/2, st.p.20/2, 384 
26 Strunkovice nad Blanicí 

330 825,00 

Město Vimperk 
Revitalizace arboreta a Letního kina ve 
Vimperku 

Vimperk, par.č. 455, 459/1, 
385 01 Vimperk 

445 500,00 

CELKEM 776 325,00 

 

FICHE 4 PROSTOR 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

Obec Dvory 
Rekonstrukce objektu Obecního úřadu 
Dvory 

Dvory 24, 383 01 Prachatice 450 000,00 

Obec Šumavské Hoštice Spojovací chodba 
Šumavské Hoštice, st.p.č.2, 
384 71 Šumavské Hoštice 

448 200,00 

Obec Svatá Maří 
Oprava Základní školy a Mateřské školy 
Svatá Maří - II. etapa: Zateplení stropu 
a výměna osvětlení 

Svatá Maří 2, 385 01 Vimperk 302 993,00 

CELKEM 1 201 193,00 

  

FICHE 5 ZÁZEMÍ 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

Obec Šumavské Hoštice 
Vybavení - zázemí pro neziskový sektor 
Šumavské Hoštice 

Vybavení - zázemí pro 
neziskový sektor Šumavské 
Hoštice 

183 240,00 

Město Vlachovo Březí Modernizace tříd a vybavení zahrady 
MŠ Pastelka při ZUMŠ Vlachovo Březí 

Komenského 346, 384 22 
Vlachovo Březí 

159 300,00 

Obec Malenice Vybavení sálu kulturního domu 
Malenice 

Archiváře Teplého 130, 387 06 
Malenice 

447 705,00 

Občanské sdružení 
"CASSINI" 

CASSINI PRO REGION - REGION PRO 
CASSINI-fáze II. 

Výrov 55, 384 21 Husinec 
142 650,00 

CELKEM 932 895,00 



 

3. REALIZACE SPL  

2. 2.  PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 

 

FICHE 6 ODKAZ 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

NNO - RUCUS 
REKONSTRUKCE UT NA ZÁMKU 
DUB U PRACHATIC - PRVNÍ 
ETAPA ROZVODY UT VE 2. NP 

Dub 1, 384 25 Dub 450 000,00 

Farní charita Prachatice 
Oprava památky - stáje Záblatí 
II.část 

Záblatí 38, 384 33 Záblatí 449 424,00 

CELKEM 899 424,00 

 

FICHE 7 MODERNIZACE 

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace 

Pavel Frnoch 
Modernizace zemědělského 
podniku Farma Malenice 

V Potocích 241,  387 06 
Malenice 

221 517,00 

Václav Hauser 
Modernizace zemědělského 
podniku – nákup lisu na balíky 

Koječín 4, 387 01 Čepřovice 300 000,00 

Jiří Mikeš 
Modernizace farmy - výstavba 
moderního pastevního areálu 

Horosedly, parc.č. 165/3, 
254/9, 346/11, 384 81 Čkyně 

245 000,00 

Milan Peřinka Nákup rozmetadla hnoje 
Dolní Nakvasovice 6, 384 22 
Vlachovo Březí 

150 000,00 

CELKEM 916 517,00 

 

 



 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.1. AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ORP PRACHATICE  

 

V červnu 2012 byla úspěšně ukončena realizace projektu, který svůj cíl zaměřil na podporu 
společenského a sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených 
sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. Specifickými cíli bylo 
udržení a rozšíření místního partnerství na území ORP Prachatice a aktualizace komunitního 
plánu sociálních služeb na bázi partnerství mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli 
sociálních služeb vč. zapojení veřejnosti. Účelem dotace bylo udržet proces plánování 
dostupnosti sociálních služeb na území ORP Prachatice (44 obcí) návazností na komunitní 
plánování realizované 2007-2008.  
Zformované čtyři pracovní skupiny se pravidelně scházely, aby za příslušnou oblast v sociální 

sféře stanovili priority a opatření a mohl být zpracován strategický dokument „Komunitní 

plán sociálních služeb ORP Prachatice“ na období 2012-2014. Dalšími z výstupů projektu byl i 

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb a internetová databáze těchto 

služeb www.kpss-pt.cz. 

 

Termín realizace: 2. 5. 2011 – 29. 6. 2012 
Partner projektu: Město Prachatice 
Rozpočet projektu: 1 466 371,84 Kč 
Zdroje financování:  z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR  

 

1 .  V E ŘE JN É  P RO JE D N Á N Í  1 .  Č E RV N A  2 0 1 2  

 

 



 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.2. AKTIVNĚ A UDRŽITELNĚ V  KRAJI POD ŠUMAVOU  

 

 

Projekt zavádí doposud chybějící nabídku občanského vzdělávání v regionu působnosti 
místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LAG, která umožní obyvatelům regionu získat 
znalosti a kompetence pro zapojení do občanských aktivit v místní komunitě. 
Jedná se o pilotní projekt orientovaný na podporu rozvoje občanské společnosti v rámci 
místní komunity v regionu místní akční skupiny, jehož výsledky a výstupy budou přenositelné 
na jiné venkovské regiony. 
Cílem projektu je v této souvislosti zapojit aktivní občany regionu do plánování a aktivního 
uskutečňování rozvoje regionu na bázi metody Leader již v současné době využívané 
žadatelem (rozhodování "zdola" na místní úrovni na bázi partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem), především z mladé generace. V rámci vzdělávacích aktivit projektu 
bude přímo podpořeno min. 210 osob v pozici účastníků vzdělávacích akcí. 

Praktické vzdělávací semináře - Udržitelná energetika v regionu, Ochrana/obnova životního 
prostředí v regionu, Média jako součást každodenního života - jak rozumět médiím, Nová 
média, Zapojování občanů do veřejného dění, Dobrovolnictví. 

Exkurze do zelených obcí regionu, Projekt „Zapoj se" a propagační kampaně - Vzdělávejme se 
pro náš region, Mediální den, Ekologický den 

Termín realizace: srpen 2012 – říjen 2013 
Rozpočet projektu: 2 199 955,75  
Zdroje financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT 

 

 

 

SEMINÁŘ „NOVÁ MÉDIA“ V MALENICÍCH 



 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.3. ROZVOJ MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ A TRHU PRÁCE  

 

Dne 1.6.2012 byla zahájena Místní akční skupinou „Rozkvět zahrady Jižních Čech“ realizace  
projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce z financovaného z OP LZZ, jehož partnerem 
je i naše MAS. Projekt bude probíhat po dobu 3 let. Cílem projektu je rozvoj místního 
partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem zlepšování situace na 
trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu spolupráce, a to na základě zkušeností 
získaných při zahraničních exkurzích v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko). Podstatou 
projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za 
účelem vytvoření podmínek pro zlepšování situace v prosazování rovných příležitostí žen a 
mužů na trhu práce v regionu spolupráce. 

Projekt chce podpořit informační kampaní vytváření podmínek pro skloubení rodinného a 
pracovního života obyvatel regionu a odbourávání genderových stereotypů, především díky 
příkladům dobré praxe ze zahraničí, ale také vzájemnou komunikací. 

Termín realizace: červen 2012 -  květen 2015 
Rozpočet projektu: 6.954.524,40 Kč 
Zdroje financování: z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR  

 

 

EXKURZE V PLATLINGU 7. 11. 2012 



 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.4. ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V  JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A (INVESTIČNÍ ČÁST)  

 

Podstatou projektového záměru a cílem jeho komplexní realizace je posílení provázanosti 

dnes roztříštěných atraktivit cestovního ruchu v Jihočeském kraji ve specifické oblasti 

softturismu - hipoturistiky, také v návaznosti na další typy turistiky a jejich významné 

rozšíření, a to vytvořením jednotné sítě hipostezek v regionu Jižních Čech ( fáze I.. - investiční 

projekt) a jejich prezentací a marketingovou propagací (fáze II. - neinvestiční projekt). Cílem 

investiční fáze projektu je rozšíření stávající krajské sítě hipostezek, formou instalace 20 

veřejných odpočívadel pro hipoturisty a současně bude doznačena síť cca 300 km hipostezek 

v regionu Jižních Čech, právě v návaznosti na vybudovanou inftrastrukturu (hipo-pointy). 

Výsledným efektem bude další turistické zatraktivnění Jižních Čech a podpora 

mimosezonních či zimních návštěv turistů na koni v regionu, s vyšší četností opakování a 

délkou pobytu. 

Termín realizace: 1. 5. 2011 – 30. 11. 2012 
Rozpočet projektu: 2.120.220 Kč 
Zdroje financování: Regionálního operační program NUTSII Jihozápad 

 

 

INSTALACE HIPOZASTAVENÍ SRPEN 2012 

 



 

3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3. 5.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH CESTOVNÍ RUCH A VENKOVSKÁ TURISTIKA, OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 

 

Projekt zavádí chybějící nabídku dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji v oblasti marketingu a 
managementu cestovního ruchu, primárně v oblasti venkovské turistiky se zaměřením na 
rozvoj profesních kompetencí v oblasti zkvalitňování a rozšiřování nabídky služeb, 
marketingu, komunikace a práce s klienty, organizace, řízení a projektování ve venkovském 
cestovním ruchu. Projekt je založen na inovativní spolupráci předkladatele (NNO) a partnera 
(VŠ) - společné zapojení vnitřních zdrojů a know-how přináší přidanou hodnotu ve formě 
zavádění prakticky zaměřených vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání. V rámci 
projektu bude vytvořeno a pilotně ověřeno 8 vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání vč. 
studijních opor (učebnice, e-learning) s využitím flexibilní modulové struktury vzdělávání a 
kombinace prezenční a e-learningové formy výuky. 

 
 
 
Termín realizace: 1. 11. 2011 - 30. 9. 2013 
Rozpočet projektu: 4 305 656,88 Kč 
Zdroje financování: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

EXKURZE V RAKOUSKU V RÁMCI KURZU „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU“ 
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Semináře pořádané MAS v rámci projektu „Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská 

turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti“: 

ÚNOR – DUBEN 2012 + LISTOPAD – PROSINEC 2012 

-  Seminář „Prezentační a komunikační dovednosti“   

-  Seminář „Technika cestovního ruchu“  

-  Seminář „Timemanagement“  

-  Seminář „Marketing cestovního ruchu“  

-  Seminář „Projektový management I .“   

-  Seminář „Projektový management I .“   

-  Seminář „Udržitelná venkovská turist ika“  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 3. 2012  Závěrečná konference projektu Šance pro venkovské školy – znalosti, 
schopnosti, dovednosti  

Konference se konala v prachatickém hotelu Albatros. Na akci se potkala zhruba  padesátka zástupců 
základních škol v Jihočeském kraji. Toto společné setkání proběhlo v souvislosti s konáním konference 
s názvem Šance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti, která byla závěrečnou akcí 
stejnojmenného projektu Základních škol ve Vacově, Šumavských Hošticích, Malenicích a občanského 
sdružení Chance in nature - Local Action Group spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR. 

Záštitu nad akcí převzala členka Rady Jihočeského kraje 
RNDr. Jana Krejsová. Akce 
se zúčastnili další zajímaví hosté a přednášející. Účast na 
akci přijali zástupci Střediska ekologické výchovy 
Národního parku Šumava, Českého nadačního fondu pro 
vydru, Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia, 
Regionální rozvojové agentury Šumava, o.s. Krasec, 
Ochrany fauny ČR o.s., Národního institutu pro další 
vzdělávání a zástupci Obce Velhartice. Připraven byl 
nabitý celodenní program zaměřený především na témata 
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z oblasti environmentálního výchovy a aktuálních změn v regionálním školství (viz program příloha 
článku). 

V doprovodné odpolední části programu byl pro zájemce připraven praktický seminář na téma Aktivní 
metody výuky EVVO. V průběhu akce proběhla fotovýstava prací žáků a prezentace Národního parku 
Šumava.  

 

 

 

 

 

 

Veřejná projednání projektu a prezentace MAS a SPL v rámci představení Komunitního plánu 

sociálních služeb na jednání zastupitelstev – akce pořádané v průběhu realizace projektu 

„Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice“  

  21. 3.  2012: 2.  veřejné projednání Komunitního plánu sociálních s lužeb ORP 

Prachat ice -  MAS pořadatelem akce  

Na 2. veřejném projednání projektu „Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP 
Prachatice", se sešlo bezmála 50 účastníků z řad poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních 
služeb. V průběhu jednání byli informováni o proběhlých aktivitách a výstupech, které byly od začátku 
jeho realizace uskutečněny. 

Hlavním cílem tohoto projednání bylo představení výsledků bezmála půlroční práce čtyř pracovních 
skupin - „Senioři", „Osoby se zdravotním postižením", „Osoby ohrožené sociálním vyloučením" a 
„Rodiny s dětmi". Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin stručně přiblížili jejich činnost a  

především informovali o navržených prioritách, opatřeních a aktivitách - směr, kterým by se měli v 
nadcházejících třech letech sociální i doprovodné služby na Prachaticku ubírat.  

 
Doprovodnou aktivitou byla vernisáž výstavy v Zimní zahradě MěÚ na téma „Sociální síť není jen na 

internetu. Sociální síť zachycuje potřebné" - již cestou do Zimní zahrady návštěvníky doprovázely 

fotografie od začátku průběhu Komunitního plánování. Během vernisáže zazněly informace o 

potřebnosti sociálních služeb a komunitního 

plánování a o průběhu projektu. Nechyběly ani 

informace o činnostech pracovních skupin. Na 

panelech v Zimní zahradě jsou vypsány všechny 

vytvořené priority, opatření a aktivity, které z 

jednotlivých jednání pracovních skupin vzešly. 

Panely jsou rozlišeny barevně podle pracovních 

 

http://www.chanceinnature.cz/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/
http://www.chanceinnature.cz/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/
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skupin a vytvořené vždy někým z příslušné cílové skupiny. Celou vernisáž oživila i vystoupení seniorů, 

romských dětí, dětí z MC Sluníčko a zdravotně postižených. Všichni účastníci pak splétali společnými 

silami pomyslnou síť sociálních služeb. 

  1. 6.  2012: 3.  Závěrečné veřejné projednání Komunitního plánu sociálních 

služeb ORP Prachatice   

Jednání proběhlo v příjemné atmosféře. Po celou dobu se zúčastnila radní Andrea Tajanovská, pan 

místostarosta Robert Zeman a pan starosta Martin Malý, dále několik poskytovatelů sociálních 

služeb, uživatelé a veřejnost. 

Program jednání byl obohacen vystoupením uživatelů služeb 

Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice vystoupením 

Šáteček, pásmem písní v doprovodu kláves a zpěvem Slávky 

„Pivoňky" Tomešová, která zahrála na kytaru a zazpívala 

písničky pro nejmenší. 

Navíc v rámci programu bylo možnost navštívit mini výstavu 

klientů Centra STROOMU Dub, představené Pavlou Čechovou 

(mini proto, že na ostatní výrobky se lze podívat, popřípadě 

koupit a tím podpořit zařízení, v prodejně Barborka na rohu 

Solní a Poštovní ulice v Prachaticích). 

Hana Lukešová, Hana Rabenhauptová a Andrea Tajanovská 

přednesly stěžejní body programu. Představení průběhu, realizace a výstupu samotného plánu a 

jednotlivých dílčích aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 6. 2012 - konference „Jihočeský venkov 2012“ - MAS spolupořadatelem akce 

V areálu letního parketu se ve Strunkovicích nad Blanicí konala konference „Jihočeský venkov“ Naše 
MAS společně s MAS „Rozkvětem zahrady Jižních Čech“ a MAS „Blansko-netolický les“ byla 
spolupořadatelem této akce. 

 

  

http://www.chanceinnature.cz/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/
http://www.chanceinnature.cz/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/probehlo-zaverecne-verejne-projednani-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-orp-strakonice/
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Zástupci Krajské sítě místních akčních skupin v Jihočeském 
kraji podepsali dvě partnerské smlouvy. 

 
Partnerství s Jihočeskou univerzitou přinese venkovu 
potřebné znalosti a mladé lidi, kteří v rámci stáží a školních 
prací budou pracovat pro rozvoj venkova. 
Společně s Jihočeským spolkem pro obnovu venkova, se 
kterým byla podepsána druhá z partnerských smluv, se 
více zaměří na budoucnost venkova. Zejména využití 
venkovského prostoru k plnohodnotnému životu obyvatel venkova a jejich uplatnění je cílem obou 
stran, které venkov spojuje. 
Konference Jihočeský venkov 2012, která se konala 6. června ve Strunkovicích nad Blanicí rovněž 
představila budoucí pohled na rozvoj venkova ze strany místních akčních skupin a platební agentury 
SZIF. 

 

 

 

 

 

 

DVD "3x3 rozvoj venkova z prachatických MAS“ 

DVD vzniklo v rámci Celostátní sítě pro venkov a představuje průřez podpořených projektů tří místních 

akčních skupin z Prachaticka - Občanské sdružení. "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP", ve 

spolupráci s Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s. a občanským sdružením "Rozkvět 

zahrady jižních Čech - místní akční skupina". 

 

Kozí Slavnosti na Helfenburku – 4. 8. 2012 

Pod patronací Pohádkové unie Zdeňka Trošku proběhli na 

Helfenburku již III. Kozí slavnosti, kde se i tentokrát naše MAS 

prezentovala ve stánku Krajem pod Šumavou. Návštěvníci 

ochutnali kozí sýry a ostatní produkty z ekologického 

zemědělství. Po celou dobu 

slavností probíhal bohatý 

doprovodný program. 

 

 

 

 



 

 
22 

[Napište citaci z dokumentu nebo shrnutí některého zajímavého bodu. Textové pole lze umístit do libovolného místa v 

dokumentu. Pomocí karty Nástroje textového pole můžete změnit formátování textového pole citace z vlastního textu.] 

4. PREZENTACE, SEMINÁŘE A JINÉ AKTIVITY 

4.1. PŘEHLED PREZENTACÍ, SEMINÁŘŮ A JINÝCH AKTIVIT MAS V ROCE 2012 

 

 

 „Země Živitelka 2012“ v Českých Budějovicích  

30. 8. -4. 9. 2013 

 

Jako každý rok i letos se ve dnech 30. 8. - 4. 9. 2012 
prezentovala naše MAS svoji činnost na výstavě Země Živitelka 
2012 v Českých Budějovicích. 
Náš stánek jste měli možnost navštívit na českobudějovickém 
výstavišti v pavilonu Z, kde se prezentovaly místní akční skupiny 
z celé České republiky i ze Slovenska. 
Výstavu za 6 dní jejího konání navštívilo zhruba 100.000 
návštěvníků. Mezi významné hosty patřil prezident Václav Klaus, 
kardinál Dominik Duka, ministr zemědělství Petr Bendl i 
jihočeský hejtman Jiří Zimola. 
Díky interaktivní prezentace naší MAS, bylo kolem našeho stánku velice rušno a to nás 
potěšilo. Přilákali jsme malé i velké, kteří následně projevili zájem o informace, týkající se naší činnosti 
a podpory v území. 
Ve venkovním stánku využili možnosti prezentace Zahradnictví Boškovi - Střítež, Šumavský pivovar - 
Vimperk, Troškova Hoštická medovina z Drslavic, O. s. Pro živou krajinu a košíkář p. Ševčík 
 ze Strunkovic nad Blanicí. 
 

 

 

 

 

 

 

Semináře pořádané MAS v rámci projektu „AKTIVNĚ A UDRŽITELNĚ V KRAJI POD ŠUMAVOU“ 

  Seminář „Nová Média“  –  24. 11. 2012, Prachatice  

  Seminář „Dobrovolnictví“  –  11. 12. 2012, Prachat ice  
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20. – 22. 9. 2012 prezentace MAS – ITEP Plzeň  

Již podruhé se naše MAS prezentovala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského 

kraje ITEP 2012, návštěvě našeho stánku "Krajem pod Šumavou" 

 
1. - 3. 10. 2012: konference „Venkov 2012“ v Nových Hradech - MAS spolupořadatelem akce 
 
Více jak tři sta účastníků národní konference Venkov 2012 se v Nových Hradech shodlo na 
připravenosti a hlavních úkolech venkova pro období po roce 2013. Za účasti zástupců tří  
ministerstev se řešil spolkový život, vzdělávání, tradice, ale 

i podnikání na venkově a výsledkem je  
Výzva pro Vládu ČR, aby využila osvědčené partnery z 

venkova pro další období. Těmito partnery jsou  
zejména místní akční skupiny, kterých je v ČR již více než 

150 ale i Spolek pro obnovu venkova o obce. 
Účastníci se v průběhu konference rozdělili na pět 

tematických skupin, které řešily problémy rozvoje  
obcí i menších měst, vzdělávání, tradic a kultury, 

spolkového života, podnikání, zemědělského  

hospodaření i obnovy krajiny na venkově. Z těchto 
problémových okruhů skupiny navrhly Výzvu 
venkova pro další období. Všichni se však shodli,  že venkov 
je především o lidech, kteří na venkově žijí.  
Bez práce, dostupnosti služeb a udržení mladých lidí na 
venkově není možné venkov dále rozvíjet. 
Třídenní konference poskytla také zástupcům tří 
ministerstev (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo  
pro místní rozvoj a, Ministerstvo práce a sociálních věcí) 
zpětnou vazbu v podobě požadavků na  
zjednodušení byrokracie a jednoznačná pravidla. 

Konference se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj a hejtmana Jihočeského kraje a  
navázala úspěšně na předchozí ročníky konání celonárodní konference Venkov. 
 
 
5.-6. 10. 2013 Jihočeský KOMPAS 2012 
Stánek Krajem pod Šumavou se opět prezentoval na veletrhu turistických zážitků, možností a vizí 
Jihočeský kompas 2012. Veletrh se uskutečnil již popáté.  

 

 

  



 

6. ZÁVĚR 

 

Přílohou této výroční zprávy je : 

  Příloha roční uzávěrky 2012  

  Rozvaha 2012 

  Výkaz z isku a ztráty 2012  

 

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 12. června 2013. 

 

Poděkování  

 

„Všem členům a partnerům Místní akční skupiny CHANCE IN NATURE – LAG děkujeme za práci 

věnovanou rozvoji našeho území, za čas strávený v orgánech MAS a ve výběrové komisi.“ 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Předseda MAS 

Josef Bláhovec / info@obecmalenice.cz / 724 182 240 

 

Manažer MAS 

Ing. Jaromír Polášek / polasek@chanceinnature.cz / 607 955 600 

 

Kancelář MAS 

Hanka Lukešová / info@chanceinnature.cz / 724 058 536 

Mgr. Iveta Frková / frkova@chanceinnature.cz / 724 004 484 

 

Adresa: 

Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice 

Tel: 383 393 134 

 


