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AKTUALITY
8. VÝZVA 2012
MAS Třeboňsko také letos pokračuje ve
vypisování výzev podle harmonogramu
stanoveném ve Strategickém plánu
LEADER. Následující výzva je v pořadí již
osmou. Zahrnuje Fiche 1 a 4, které jsou
zaměřeny na modernizaci zemědělství,
resp. rozvoj obcí. Veškeré podklady
naleznou žadatelé na internetových
stránkách Místní akční skupiny. Registrace
žádostí o dotaci na RO SZIF proběhne
v červnu.
PROJEKT REGIONÁLNÍHO
ZNAČENÍ
V minulých dnech se zástupci MAS
Třeboňsko v rámci dlouhodobé spolupráce
setkali s pracovníky místních akčních
skupin MAS Sdružení růže a MAS
Pomalší, aby projednali možnost případné
spolupráce při vzniku certifikace kvalitních
produktů vzešlých z místního hospodářství.
Tato problematika je v současnosti široce
užívaným nástrojem zviditelnění produktů
jednotlivých
regionálních
výrobců
prostřednictvím tzv. regionálního značení.
Současně ovšem často postrádá odbornou
úroveň,
která
je
předpokladem
sm ysluplného oceňování takovýchto

výrobků. Všichni zúčastnění se dohodli na
dalších jednáních, během kterých by vznikl
jednotný systém pro určování kvality
jednotlivých produktů.
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MASek
Také v roce 2012 MAS Třeboňsko
pokračuje v účasti na pravidelných
neformálních
setkáních
jihočeských
místních akčních skupin. Na těchto
zasedáních jsou diskutována nejrůznější
témata a jednotliví členové se mohou
v přátelském prostředí informovat o dění
v našich zájmových oblastech, nebo
například o budoucnosti MAS po roce
2013.
KONFERENCE VENKOV 2012
V minulém roce se konference VENKOV
2012 konala ve Středočeském kraji,
v malebném městě Sedlec-Prčice. V roce
2012 se o pořádání konference přihlásily
jihočeské místní akční skupiny. Na
posledním společném jednání byl zvolen
realizační výbor, který již začal
s přípravami Konference VENKOV 2012.
Podrobnosti přineseme v příštím čísle
našeho zpravodaje.

ZPRAVODAJSTVÍ A ČINNOST MAS
INFORMACE O 6. VÝZVĚ 2011
V rámci 6. výzvy 2011 bylo zaregistrováno
na RO SZIF celkem 15 žádostí o dotaci.
V současné době již všichni žadatelé
podepsali Dohody o poskytnutí dotace na
RO SZIF. Dva žadatelé pak již dokončili
realizaci svého projektu a podali žádost o
proplacení.
INFORMACE O 7. VÝZVĚ 2011
Dne 3. listopadu 2011 byly na RO SZIF
České Budějovice úspěšně zaregistrovány
4 žádosti o dotaci přijaté v rámci 7. výzvy
MAS. Přehled těchto Žádostí naleznete na
našich stránkách. V současné době
procházejí projekty bodováním na SZIF. O
postupu procesu schvalování budeme
informovat na internetových stránkách i
v příštím čísle našeho zpravodaje.

MAS Třeboňsko pokračovala v propagaci
LEADERu a v zajišťování finančních
prostředků pro své regiony mimo jiné
realizací Informačního semináře pro
potencionální žadatele o dotace a starosty
obcí z území MAS Třeboňsko, v rámci
kterého byli přítomní informováni o
možnostech čerpání dotací v rámci i mimo
rámec PRV.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Z činnosti MAS:
V roce 2011 vyhlásila MAS Třeboňsko
o.p.s. dle Strategického plánu LEADER
dvě výzvy.
První z nich byla zaměřena na rozvoj obcí,
občanskou vybavenost a služby a na
kulturní dědictví.
Druhá výzva pak na investice do lesní
infrastruktury a lesních meliorací a dále na
vzdělávání a informace.
Z obou výzev bylo zaregistrováno na RO
SZIF celkem 19 projektů s dotacemi v
celkové výši 9 590 008 Kč.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. se i
v roce 2011 aktivně účastnila setkání a
zasedání Krajské sítě NS MAS ČR, velmi
úspěšně prezentovala sebe i hnutí
LEADER v rámci akce Pravý košt
moravských vín v Třeboni.
V průběhu roku proběhly 3 zasedání
Správní rady MAS, volební Valná
hromada členů MAS a zasedání dozorčí
rady MAS.

GALERIE PROJEKTŮ MAS
V rámci rubriky Galerie projektů MAS je
představen v každém čísle zpravodaje
jeden projekt realizovaný v rámci opatření
IV.1.2. V tomto vydání zpravodaje
přinášíme informace o jednom z úspěšných
projektů 1. výzvy MAS
RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ SOCHY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO, RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽŮ V KATASTRU
OBCE LUŽNICE.
Socha sv. Jana Nepomuckého je jednou z
dominant vesničky Lužnice. Jedná se o

kulturní památku. Její stav ovšem před
restaurováním vykazoval četná poškození
způsobená nejen povětrnostními vlivy.
Negativní byl pro památku také předchozí
neodborný restaurátorský zásah. Kromě
sochy bylo součástí projektu také
restaurování pěti křížů, které se nacházejí
na různých památných místech katastru
obce. Výběr přirozeně padl na nejvíce
poškozené drobné sakrální památky,
ovšem v katastru obce se jich nachází více.
Každá z těchto drobných sakrálních staveb
nese část historie celé municipality a jejich
restaurování bylo pro obec jedním
z prvořadých cílů. Především staršími
občany je tento uskutečnění těchto
renovací opravdu vysoce ceněno.
Popis realizace projektu:
V rámci realizace projektu došlo k sejmutí
statue a jejímu převezení do ateliéru
restaurátora,
následnému
očištění,
konsolidaci kamenného materiálu a
především k plastické rekonstrukci
chybějících částí sochy. Nově byla
rekonstruována
svatozář
zlacením.
Nakonec došlo k úpravě původního místa a
znovuusazení sochy.
Kříže byly rekonstruovány standardní
restaurátorskou metodou. Ta spočívala
v očištění, opravení a novém „opískování“
kamenů a zrenovování železné části (kříže,
případně i sošek). Kříže byly pečlivě
narovnány a také okolí bylo náležitě
upraveno.

ZAJÍMAVOSTI Z DĚNÍ V RÁMCI
PRV
V návaznosti na Národní strategický plán
LEADER 2014+, který NS MAS ČR
zveřejnila v lednu 2011 je v současné době
dokončován
souhrn
praktických
doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení
EU vztahující se k tzv. komunitně
vedenému místnímu rozvoji, který má v
období 2014-2020 navázat na současný
LEADER.
V říjnu 2011 byly Evropskou komisí
zveřejněny návrhy Nařízení vztahující se k
tzv. společnému strategickému rámci, pod
který budou spadat všechny fondy EU. V
čl. 28 – 31 návrhu Nařízení o společných
ustanoveních k EU fondům zveřejněného
Generálním ředitelstvím pro regionální
politiku (DG REGIO) je jako jeden z
průřezových
principů
navrhován
komunitně vedený místní rozvoj, známý
dosud v rámci PRV jako LEADER. NS
MAS ČR, která je se svými 133 členskými
MAS hlavním reprezentantem hnutí
LEADER v ČR, se rozhodla přispět svým
náhledem na možnosti aplikace uvedených
návrhů nařízení a usilovat tak o uplatnění

metody LEADER v ČR v následujících
letech co nejširším způsobem.
Výbor NS MAS ČR proto ve středu 25. 1.
2012 přijal dokument s názvem
„KOMUNITNĚ
VEDENÝ
MÍSTNÍ
ROZVOJ
V
PRAXI
ČESKÉ
REPUBLIKY“, který shrnuje doporučení
shromážděná PS LEADER jako podklad
pro vyjednávání s odpovědnými osobami
za nastavení operačních programů pro
období 2014-20. ( převzato z www.leader.cz)
O dalším směřování místních
akčních skupin po roce 2013 zatím ještě
nebylo představiteli Evropské unie
rozhodnuto. O dalším vývoji jednání se
můžete
pravidelně
informovat
na
internetových stránkách Národní sítě
místních akčních skupin www.leader.cz.
PRAVÝ KOŠT MORAVSKÝCH VÍN V
TŘEBONI
Velmi
úspěšná
realizace
projektu
spolupráce
místní
akční
skupiny
Třeboňsko zaměřeného na ryby, zvěřinu a
víno dala vzniknout neméně úspěšné
tradici pravého moravského koštu vín
v Třeboni. Také letos proběhne košt u
příležitosti
Rybářských
slavností
v Třeboni. Ve sladovně místního pivovaru
Regent se představí desítka vinařů
především z oblasti Znojemska. O dobrou
zábavu se postará cimbálová muzika
z Moravy a dudácká kapela z jižních Čech.
Přesná podoba celé akce je prozatím
v jednání všech zúčastněných partnerů.

GRANTY A FONDY JIHOČESKÉHO
KRAJE

Na stránkách Jihočeského kraje je v sekci
Granty, fondy EU – Granty a příspěvky
Jihočeského kraje – Granty a příspěvky ve
stadiu schvalování od 9. ledna 2012
vypsáno celkem 6 grantů, a sice: Tvorba
krajiny a podpora biodiverzity (opatření
1.), Podpora chovu ryb ve vodních tocích
(opatření 2.I.A), Podpora začínajících
včelařů
(opatření
2.I.B),
Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty (opatření 2.II.), Podpora stanic pro
handicapované živočichy (opatření 2.III.),
a Podpora sdružování vlastníků lesa
malých výměr (opatření 3.).
Aktuální jsou dva granty vyhlášené na
přelomu loňského a tohoto roku. Jedná se o
Jihočeské krajské programy podpory
sportu pro rok 2012 a Jihočeské krajské
programy podpory práce s dětmi a mládeží
pro rok 2012. Ukončení je však 24. ledna
2012. Dále jsou aktuální tyto granty:
Grantový program na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí JČK,
grantový program na podporu tvorby
územně plánovacích dokumentací obcí,
grantový program na podporu tvorby
územně analytických podkladů obcí s
rozšířenou působností, grantový program
na podporu činností útulků pro zvířata,
grantový program na podporu muzeí a
galerií (program je v režimu „De
minimis“)
Aktuální informace a potřebné podklady
získáte na webové adrese www.krajjihocesky.cz.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MAS
Území MAS má rozlohu 1050,6 Km2
s více než 41 tisíci obyvatel. MAS
Třeboňsko o.p.s. sdružuje: 4 svazky obcí –
tedy celkem 55 obcí, dále 28
podnikatelských subjektů, 1 neziskovou
organizaci a 1 veřejně výzkumnou
instituci. Předsedou Správní rady je Ing.
Jan Hůda, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady
RNDr. Libuše Kotilová, ředitelem MAS je
Ing. Jaromír Vávra, CSc., projektovým
manažerem MAS je Ing. Marie Čápová,

asistentem projektového řízení Tomáš
Novák.
Kontakty:
Web:http://www.mas-trebonsko.cz
E-mail: mas@mas-trebonsko.cz
Tel:

384 385 688
384 385 689
384 385 690
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