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Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina (o.s.)
Školní 124, 384 02 Lhenice
www.masrozkvet.cz
www.portalprace-jiznicechy.cz
kancelar@masrozkvet.cz
tel: +420 774 139 464 (kancelář MAS)
tel: +420 773 187 564 (manažerka)
tel: +420 603 851 741 (předseda)
tel: +420 775 508 564 (projekt OPLZZ)
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10 let činnosti MAS Rozkvět
MAS Rozkvět – úplným názvem „Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní
akční skupina“ vznikla na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí Chelčicko-Lhenického
mikroregionu a místních spolků; je tedy jednou z prvních MAS založených v Jihočeském
kraji.
Chelčicko-Lhenicko je nadále jádrem tzv. zájmového území MAS Rozkvět, které se za
uplynulých 10 let existence postupně, ale značně rozšířilo a sahá až po rakouské a bavorské
hranice. V současné době zájmové území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech tvoří na 30
obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. Jde o typicky
venkovský region, spojující vnitrozemskou rovinatou oblast s podhůřím Šumavy a
Lipenskem.
Region MAS Rozkvět spojují společné problémy typicky venkovských oblastí – zájem na
zvyšování kvality života místního obyvatelstva, snahy o zvyšování zaměstnanosti v místě a
podpora místní produkce, zlepšení stavu technické infrastruktury, dostupnost základních škol
a sociálních služeb, snaha o zachování kvality životního prostředí a kultivace krajiny
v regionu, přiměřený rozvoj cestovního ruchu, posilování pocitů identity obyvatelstva a rozvoj
místních tradic a neziskového sektoru.
MAS Rozkvět se zabývá podporou rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového života,
podporuje rozvoj vzdělanosti, sociálních služeb i kultury, propaguje region v ČR i zahraničí.
MAS realizuje od roku 2007 strategický plán LEADER „Květy, plody a lidé zahrady jižních
Čech“; díky této dotaci se podařilo zrealizovat více než 100 projektů místních firem, obcí i
spolků.
MAS se podařilo také zrekonstruovat středověkou sýpku v centru Chelčic a zřídit zde
Památník Petra Chelčického.
Díky rekonstrukci části objektu obecního úřadu ve Lhenicích vzniklo Centrum pro neziskový
sektor, MAS také provozuje Klubovnu Klubíčko v Chelčicích, síť venkovních tělocvičen pro
dospělé (projekt „Zdraví nás baví“) a řadu turistických zastavení (projekt „ S Peklíkem na
vandr“).
Tyto aktivity budeme i nadále rozvíjet v rámci projektů spolupráce „ ZDRAVÉ MAS = aktivní a
vzdělaný venkov“, „ S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ a „ Zvyky a tradice na obou
stranách hranice“.
MAS rozvíjí také mezinárodní spolupráci – s kolegy z Bavorska je realizován projekt „Rozvoj
místního partnerství a trhu práce“, v kooperaci s Horním Rakouskem se připravuje dálková
turistická trasa vedoucí po stopách středověké obchodní cesty - Linecká stezka.
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech je od roku 2013 také členem Národní sítě Zdravých měst
ČR. Provozujeme webový Portál práce Jižní Čechy. A aktivně se také připravujeme na
období 2014+, kdy bychom rádi pokračovali v naplňování naší meziresortní rozvojové
strategie…a přispívali tak k rozkvětu regionu.
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Přehled hlavních projektů realizovaných MAS v uplynulých 10 letech – finanční
vyjádření
Rok
realizace

název projektu

Dotace (tis. Kč)

2005-2007

PRV

Osvojení schopností MAS

400

2008

PRV

Vzdělávání v regionu MAS Rozkvět zahrady
Jižních Čech

380

2009

PRV

Rozvoj lidských zdrojů - ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu

1412

2009

PRV

DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků "

2683

2012-2015

ESF

Rozvoj místního partnerství a trhu práce

6955

2013-2014

PRV

S Peklíkem na vandr

385

2013

PRV

Zdraví nás baví

945

2013

INTERREG
cíl3

Vyhledávací studie “Linecká stezka”

301

Projekty realizované v rámci programu LEADER ČR
Rok realizace

Počet ukončených
individuálních projektů

Celkové náklady

Dotace

(tis. Kč)

(tis.Kč)

2004

5

7935

4043

2005

6

5066

2599

Realizace SPL „ Květy, plody a lidé zahrady jižních Čech“ 2009 - 2013
Rok realizace

Počet ukončených
individuálních projektů

Celkové náklady

Dotace

(tis.Kč)

(tis. Kč)

2010

10

6372

4 140

2011

25

13903

9 068

2012

16

12363

7 789

2013

29

16053

6 471

3

2014

12

3800

2 216

Celkem

92

52500

23213

Organizace MAS Rozkvět
Počet členů 50
veřejný sektor – 14 členů
soukromý sektor 36 členů – 23 podnikatelů + 13 NNO

Zájmové území MAS tvoří v současné době 29 obcí
rozloha: 738,72 km2
počet obyvatel k 1.1.2012: 22 418

Seznam obcí
Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Chelčice, Libějovice, Lhenice, Malovice, Mičovice, Truskovice
Svazek obcí Blata
Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary, Olešník, Pištín, Sedlec, Zahájí, Zliv
Obce na Šumavě a v Pošumaví
Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Křišťanov, Ktiš, Lipno nad Vltavou,
Loučovice, Malšín, Nová Pec, Želnava
Další - obce mimo svazky
Dasný, Nákří
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Aktivity MAS v roce 2013

Hospodaření MAS v roce 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Hlavní činnosti MAS Rozkvět při realizaci Strategického plánu LEADER


výzva MAS č. 8 (V8) - příjem, kontrola a hodnocení projektů po stránce formální a
přijatelnosti, pracovní jednání výběrové komise v rámci 8. výzvy SPL a programového
výboru: společná pracovní skupina pro aktualizaci SPL a přípravu výzvy MAS č. 9
(V9), veřejné prezentace projektů a výběr projektů V8, předání k další administraci RO
SZIF



aktualizace fichí za účelem vyhlášení V9 na základě vyhodnocení plnění SPL a ISÚ



aktualizace SPL - změna časového schématu administrativních kroků v rámci výzvy k
předkládání projektů, aktualizace SPL rozšíření zájmového území



výzva MAS č. 9 (V9) - vyhlášení výzvy, individuální konzultace žadatelů a konzultační
dny, příjem projektů, kontrola a hodnocení projektů po stránce formální a přijatelnosti,
pracovní jednání výběrové komise v rámci 9. výzvy SPL, veřejné prezentace projektů a
výběr projektů V9, předání k další administraci RO SZIF



jednání Programového výboru MAS/správní rady OS, jednání Valné hromady MAS



kontroly projektů na místě realizace, individuální konzultace projektů a projektových
záměrů, průběžné doplňování databáze záměrů a projektů, monitoring realizace
podpořených projektů



monitoring ukončených projektů (v období udržitelnosti), průběžné hodnocení dopadů
projektů (místní a dotazníkové šetření, www anketa), doplnění karet projektů (data,
fotostory)



jednání ve Frymburku, Nákří, Olešníku, Pištíně, Ktiši, Chelčicích, Sedlci, Dívčicích a
dalších obcích MAS; jednání ve Vyšším Brodě, Malšíně a Loučovicích ohledně
zapojení do zájmového území MAS; prezentace MAS na jednání OZ v Hořicích na
Šumavě, Lipně nad Vltavou a Frymburku, a řada dalších jednání a setkání



veřejné prezentace činnosti MAS na setkání s občany v Hořicích na Šumavě a
Frymburku, konzultační dny pro veřejnost



jednání s partnery v Horním Rakousku (Regionalmanagement OÖ, LAG SternGartl
Gusental, LAG Donau-Böhmerwald) a Bavorsku (LAG Deggendorf), komunikace a
setkání s regionálními partnery, navazování nových kontaktů (Č.Krumlov, KČT a další),
setkání s MAS v rámci ČR – navazování nové spolupráce (především KS MAS
Olomouckého kraje a další jednotlivé MAS), aktivní podpora nové MAS Hrušovansko



účast na jednání KS MAS JčK a NS MAS ČR



komunikace a jednání tématických pracovních skupin (propagace, aktualizace SPL,
evaluace SPL, programový výbor)

 účast na prezentačních a propagačních akcích v regionu MAS pořádaných a
spolupořádaných MAS Rozkvět, představení činnosti MAS v rámci dalších akcí
v regionu MAS, prezentace činnosti MAS v rámci návštěv v zahraničí (DE, AT)
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Projekty spolupráce PRV


realizace projektu spolupráce „Zdraví nás baví“ - realizace výběrových řízení, jednání
se spolupracujícími MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. a MAS Vodňanská ryba a
místními partnery, aktivizace dobrovolníků v rámci projektu spolupráce, technická a
organizační realizace, publicita projektu; administrativa a závěrečné vyúčtování.
V rámci projektu vzniklo na území MAS Rozkvět 12 venkovních tělocvičen pro dospělé
a to v obcích Čejkovice, Češnovice, Černěves, Chelčice, Lhenice, Libějovice,
Nestanice, Pištín, Podeřiště, Sedlec a Zliv.
V rámci zprovoznění těchto venkovních tělocvičen bylo zrealizováno během léta 2013
celkem 8 akcí k proškolení konečných uživatelů na jednotlivých cvičebních stojích.
Bylo natočeno informační a propagační DVD, tento videoklip volně k dispozici
naleznete také na internetu (youtube). K dispozici jsou v kanceláři MAS také
instruktážní karty pro vhodné cvičení na jednotlivých strojích.
V návaznosti na naši část sítě venkovních areálů zdraví vznikly venkovní tělocvičny na
území MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. a MAS Vodňanská ryba. Celkem vzniklo v
rámci projektu v regionu spolupráce 22 venkovních tělocvičen pro dospělé, někde to
byla celá sada až 8 cvičebních prků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce
sloužil místním obyvatelům.
Realizací společného projektu došlo k vybudování infrastruktury volného času
specificky zaměřeného na zdravý životní styl, zvýšení kvality života místního
obyvatelstva, především dospělé populace včetně seniorů a vytvoření možností pro
aktivní trávení volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity.



realizace projektu spolupráce „S Peklíkem na vandr“ (realizace výběrových řízení,
jednání se spolupracující MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. a místními partnery,
aktivizace dobrovolníků v rámci projektu spolupráce, technická a organizační realizace,
pořádání výletů v regionu spolupráce, publicita projektu; administrativa)
V rámci projektu vzniklo na území MAS Rozkvět 6 odpočinkových míst (stůl a lavice se
stříškou) s informativní tabulí s mapou, a to v Čejkovicích, Lékařově Lhotě, Malovicích,
Malých Chrášťanech, Ratiborově Lhotě a ve Zbudově. Ve Vodici pak ještě informativní
cedule pro návštěvníky o místní historii .
V návaznosti na naši část sítě turistických odpočívadel vznikla v 21 obcích obdobná
drobná infrastruktura na území MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
Byly zrealizovány turistické výlety - Z Plástovic k pomníku Jakuba Kubaty, Ze Lhenic
do Jámy, ...Okolo Netolic, Peklíkovou stezkou na Kuklov, Výlet na Dívčí kámen, Na
tradiční pouť do Dolních Chrášťan, Zeyerovou stezkou za Petrem do Chelčic,
Silvestrovský výstup na Kleť, Novoroční výstup na Stráž ve Lhenicích, Novoroční
setkání na Lomci a dvoudenní pěší pochod Lineckou stezkou. Výletů se zúčastnily
stovky osob, na jednotlivé akce byly vydány pamětní turistické „medaile“ s motivem
Peklíka…



příprava a obhajoba projektu spolupráce „ ZDRAVÍ NÁS BAVÍ II“ (nepodpořen)
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příprava a obhajoba projektů spolupráce „Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“
(podpořen), „S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ (podpořen, zahájena
realizace), „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ (podpořen) a Hejbni
MASem“ (nepodpořen);



Projekt ZDRAVÉ MAS = AKTIVNÍ A VZDĚLANÝ VENKOV (ve spolupráci s MAS
Blanský les – Netolicko o.p.s.) se zaměřuje na vytvoření podmínek pro neformální
vzdálávání pořízením mobilních učeben a vybavení a techniky pro webináře, pomůcek
pro rozvoj technického vzdělávání mládeže a vzdělávání a osvěty pro záchranu
lidských životů v krizových situacích; dále proběhne specializovaný kurz pro lektory.



Projekt „S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“ je zaměřen na rozšíření a
zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmového území MAS
Blanský les - Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky - turisty.
Očekávané výsledky a dopady projektu jsou kombinací výstupů dílčích klíčových aktivit
- jde o vytvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým portálem a
dalšími doplňkovými službami, doplnění sítě odpočinkových zastavení a uspořádání
cyklovýletů. Všechny tyto aktivity budou doplněny i propagačními materiály a povedou
tedy jednoznačně ke zvýšení návštěvnosti regionu spolupráce.

Veškeré aktivity projekty budou realizovány s ohledem na posílení marketingové značky
regionu spolupráce - postavičku Peklíka a její další rozšíření do kraje pod Šumavou.


Projekt „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ (MAS Vodňanská ryba, MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG Strakonicko,o.s., MAS Česká Kanada, MAS
Blanský les-Netolicko o.p.s., MAS Vršatec) směřuje kpodpoře a oživení kulturních a
společenských tradic především mezi dětmi a mládeži, rozvíjí spolkovou činnost a
podporuje tradiční řemeslnou výrobu. Účelem projektu je motivovat na venkově dosud
nevyužívaný lidský potenciál, posílit regionální identitu a udržitelný rozvoj venkova.
Projekt má zároveň seznámit partnery s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními
řemesly a s jejich využitím pro rozvoj venkovského cestovního ruchu jako jednu z
příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. V rámci projektu proběhnou přednášky,
semináře, worshopy a interaktivní dílny na téma lidových zvyků a tradic, Dny řemesel trhy s ukázkami tradičních řemesel a prodejem tradičních výrobků, exkurze, studie
krojů prácheňských, blatských a baráčnických na území jižních Čech. Bude pořízen
mobiliář a vybavení pro volnočasové aktivity.
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Projekt OPLZZ „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“
Také v roce 2013 probíhala realizace projektu ESF „ Rozvoj místního partnerství a trhu
práce“ zaměřeného na rovné příležitosti a rozvoj kvality života v regionu spolupráce. 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).
Do realizace jsou zapojeni regionální partneři LAG Chance in nature a MAS Blanský les –
Netolicko, o.p.s., lokální partneři Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Svazek obcí Blata a
sociálně terapeutická dílna Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., zahraničním partnerem
projektu je LAG Deggendorf.
V průběhu roku byla zrealizována výběrová řízení na 5 typů vzdělávacích aktivit a to na
Vzdělávací kurz „Místní partnerství“, Vzdělávací kurz „Základní kurz pro denní matky/otce“,
Motivační kurz „Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé“, Kurzy
komunikačních a sebeprezentačních dovedností a Kurzy e-komunikace a základy práce na
PC při hledání zaměstnání.
Proběhly 2 vzdělávací kurzy pro denní matky/otce (ve Vimperku a v Homolích) včetně
spuštění e-verze kurzu, která je volně ke stažení na www.portalprace-jiznicechy.cz. Dále se
uskutečnil 1 kurz e-komunikace a základy práce na PC (Dívčice), další 2 jsou plánovány na
začátek roku 2014. V Chelčicích proběhl také 1. motivační kurz Osobnostní růst ženy a od
září běží také kurz Místní partnerství, který je určen především pro aktivní osoby z regionů
MAS a zástupce obcí.
Za velmi přínosné považujeme zrealizované workshopy Flexibilní formy práce – nadstandard
či řešení pro efektivní řízení vaší organizace a další 2 workshopy, na kterých byli přítomni
experti z parterského regionu LAG Deggendorf a to Techniktag na ZŠ Lhenice, v rámci
něhož proběhl workshop "Jak efektivně podpořit zájem žáků o technické vzdělávání" předávání praktických zkušeností - Bavorsko - Jižní Čechy. Naše pozvání do Lhenic přijal
pan Altmann a pan Kaiser, zakladatelé TechnikTag v Bavorsku. Druhým byl workshop na
téma „Dobrovolnictví jako impuls pro uplatnění se na trhu práce“, kterého se účastnily paní
Sieglinde Gotzler z Dobrovolnického centra „mach mit“ a paní Michaela Karbstein za LAG
Deggendorf.
S velkým ohlasem se setkaly také odborné exkurze do Bavorska. V červnu proběhla stáž,
jejíž cílem bylo osobní seznámení se s provozem sociálních služeb poskytovaných osobám s
omezeními v Bavorsku prostřednictvím organizace Lebenshilfe v Deggendorfu. Exkurze se
účastnilo 15 osob z řad poskytovatelů sociiálních služeb, tak i zástupců Jihočeského kraje z
odboru sociálních služeb a další. V prosinci se uskutečnila dvoudenní exkurze do organizace
Quin Akademie v Deggendorfu, která funguje jako vzdělávací centrum pro dlouhodobě
nezaměstnané. Exkurze v Quin Akademii se zúčastnilo více než 30 osob, především z řad
zaměstnavatelů a organizací pracujících s nezaměstnanými či ženami
Realizace projektu bude pokračovat do poloviny roku 2015.
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Členství MAS Rozkvět v NSZM
Na jaře 2013 vstoupila MAS Rozkvět na základě Deklarace VH MAS do Národní sítě
Zdravých měst ČR, přijetí MAS a prezentace naší činnosti proběhlo na VH NSZM ČR
v Jihlavě.
MAS se aktivně zapojila do činnosti NSZM, sdílení dobré praxe prostřednictvím této sítě,
rozvoji MA21 na lokální úrovni a také systému vzdělávání, který NSZM realizuje pro své
členy.
V průběhu roku 2013 se nám podařilo naplnit standard „D“ (základní úroveň aktivního
členství) a připravili jsme plán zlepšování pro rok 2014, jehož cílem je mj. standardizace
procesů a kapacit MAS, realizace veřejných fór a rozšíření aktivit komunitně vedeného
místního rozvoje, sdílení dobré praxe, a příprava na plnění standardu „C“ v rámci NSZM.

Další projekty a činnosti MAS
V Centru pro neziskový sektor ve Lhenicích (provozovna MAS) jsou realizovány
pravidelné i nepravidelné akce (vzdělávací kurzy, osvětové a informační akce, jednání
pracovních skupin MAS a další jednání, výstavky, neformální vzdělávání, kurzy tanců,
nácviky souborů, setkání občanů apod.).
V chelčickém Klubíčku (provozovna MAS) jsou realizovány především akce pro děti a
mládež, cvičení maminek s dětmi (od kojeneckého věku vč. terapeutického cvičení a
zapojení osob s hendikepy), setkávání dobrovolníků (spolupráce s Chelčickým domovem sv.
Linharta) a zkoušky divadelního souboru Chelčické štěstí.

V turistické sezóně a po dohodě s průvodci je MAS provozován Památník Petra
Chelčického. V letošním roce jsme dále rozšířili inventář památníku a vylepšili nasvětlení
exponátů, za finanční podpory grantu JčK.
Byl zrealizován projekt „LINECKÁ STEZKA – vyhledávací studie“, který byl přípravou na
integrovaný projekt přeshraniční spolupráce CZ-AT „Linecká stezka“. Naším partnerem
v rámci přípravného projektu bylo NORDICO Stadtmuseum Linz, nadále spolupracujeme
s LAG SternGartl Gusental. V rámci přípravné fáze projektu byly provedeny základní
archeologické průzkumy a sběr dat z oblasti cestovního ruchu; od 12/2013 byla zahájena
realizace investičního projektu „LINECKÁ STEZKA“, který byl také finančně podpořen EU a
bude dokončen do roku 2015.
MAS Rozkvět se v roce 2013 také zapojila do přípravy strategických materiálů ČR a JčK,
především prostřednictvím dotazníkových šetření a připomínkování v pracovních skupinách.
Na lokální úrovni jsme podpořili projekt Meziobecní spolupráce.
Realizaci řady aktivit umožnilo také čerpání příspěvku Jihočeského kraje na činnost MAS.
MAS příspěvek využila především na zachování udržitelnosti již realizovaných projektů,
financování zpracování projektových žádostí a na úhradu nákladů na pojištění majetku MAS
a úroků z úvěru MAS.
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Vzdělávání MAS Rozkvět v roce 2013
I.

Organizace odborných seminářů a workshopů

workshop Flexibilní formy práce – nadstandard či řešení pro efektivní řízení vaší organizace
workshop "Jak efektivně podpořit zájem žáků o technické vzdělávání"
workshop „Dobrovolnictví jako impuls pro uplatnění se na trhu práce“
workshop pro žáky ZŠ „ Česko – bavorský dějepis“ (ve spolupráci s Passau Universität)
proškolení výběrové komise MAS

II. Organizace odborných exkurzí
exkurze do organizace Lebenshilfe v Deggendorfu
exkurze do organizace Qion Akademie v Deggendorfu

III.

Sdílení dobré praxe

Účast na Národní konferenci Venkov 2013 v Hranicích, aktivní účast panelistů - oblast
Turismus na venkově – prezentace projektu „EDEN -destinace Lipensko“, a oblast
Zaměstnanost – prezentace projektu spolupráce OPLZZ „Rozvoj místního partnerství a trhu
práce“
Účast na mezinárodních workshopech paktů zaměstnanosti v Olomouckém kraji (Olomouc,
Šumperk, Branná), prezentace činnosti MAS Rozkvět a projektu spolupráce OPLZZ „Rozvoj
místního partnerství a trhu práce“
IV.

Účast na odborných exkurzích a konferencích
 účast na konferenci TourConf 2013 (JCCR, JU)
 exkurze do NP Podyjí
 účast na konferenci LeaderFest (NS MAS ČR)
 exkurze MAS Vršatec (SK)
 exkurze LAG Donau-Böhmerwald (AT)
 Národní konference Venkov 2013 (NS MAS ČR)
 konference Propojme se! (spolupráce škol, měst a obcí)
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V. Účast na odborných seminářích
 Projektové a finanční řízení měkkých projektů (MMR)
 Udržitelnosti projektů (MMR)
 Projekty partnerství v EU – Evropská územní spolupráce (JčK)
 Studuj, pracuj, cestuj v EU (Jihočeská univerzita)
 účast vzdělávání v rámci škol NSZM – tématické bloky: komunitní projednávání;
medializace; projektový management; DataPlán (produkt NSZM ČR)
 Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS (LAG Chance in
nature)
 Sociální začleňování a Místní akční skupiny, příležitosti programového období
2014 – 2020 (Agentura pro sociální začleňování)
 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji (JčK)
 Podpora rozvoje venkova ČR, pozemkové úpravy 2014+ (MZe)

 Projekt meziobecní spolupráce

Publicita MAS, účast na prezentačních a propagačních akcích
Výstavy, veletrhy a slavnosti/významné akce:
turistický veletrh Kompas 2013 (samostatný vystavovatel)
Slavnosti květů 2013 (organizační spoluúčast)
mezinárodní výstava Böhmerwaldmesse v Ulrichsbergeru (AT) (samostatný vystavovatel)
akce Národní sítě Zdravých měst ČR (Jihlava, Třeboň, Mladá Boleslav, Hodonín)
vyhlášení Jihočeské vesnice roku 2013 v Chelčicích
Agrosalon Země Živitelka 2013 (společná expozice jihočeských MAS)
prezentace v Jihočeské televizi (reportáž a rozhovor o Linecké stezce)
prezentace MAS na Slavnostech plodů 2013 (organizační spoluúčast)
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Publikační činnost:
vydání GPS-brožury a mapových letáků „ …PŘES HRANICE JE TO KOUSEK“ (cz/de)
vydání informačního letáku „10 let MAS Rozkvět“
propagace MAS v obecních zpravodajích
vydání DVD „ Zdraví nás baví“
regionální tisk (MF Dnes -Jižní Čechy; Deníky Prachaticka)
profilový článek ve Zpravodaji JHK
drobné tiskoviny (kalendáře, letáky..)
Webové stránky:
postupná aktualizace obsahu www, přechod na nové www MAS Rozkvět
provoz www: Portál práce Jižní Čechy
Organizace turistických výletů: Z Plástovic k pomníku Jakuba Kubaty, Ze Lhenic do Jámy,
...Okolo Netolic, Peklíkovou stezkou na Kuklov, Výlet na Dívčí kámen, Na tradiční pouť do
Dolních Chrášťan, Zeyerovou stezkou za Petrem do Chelčic, Silvestrovský výstup na Kleť,
Novoroční výstup na Stráž ve Lhenicích, Novoroční setkání na Lomci,
Také proběhl dvoudenní pěší pochod Lineckou stezkou.

Organizace sportovních akcí při uvedení do provozu venkovních tělocvičen v obcích
Čejkovice, Češnovice, Chelčice, Lhenice, Pištín, Podeřiště, Sedlec a Zliv.

Další média:
Natočení informačního a motivačního videoklipu „ Zdraví nás baví“ (DVD / YouTube)
Prezentace v Jihočeské televizi (reportáž a rozhovor o projektu MAS: Linecká stezka)
Akce podpořené MAS v rámci Grantu MAS 2013:


Dětský den ve Lhenicích



exhibiční večer Alteso Nočesta v Horní Plané



Zahájení kulturního léta v Pašijových hrách v Hořicích na Šumavě



Den matek v Truskovicích



Jarní odemykání přírodní zahrady aneb Čarodějnický rej v Chelčicích



Memoriál Vojty Marka ve Lhenicích



Hasičské soutěže v Pištíně
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50. let založení Mysliveckého sdružení v Pištíně



Fotbalový turnaj Praktic v Pištíně



Plástovické léto s keramikou



Den dětí a Vítání léta v Malých Chrášťanech



Rodáci Hradiště



Dětský den a Loučení s létem v Sedlci



Vadkovské let(s)ní hraní



Poznávací zájezd do Rakouska



Srandamač v Krtelích



Dětský maškarní bál v Černé v Pošumaví



Lukostřelba na Hrádečku



Zdravý životní styl seniorů na Chelčicku



Podzimní hobby závody v Dubenci



Kulturní podzim v Pištíně



Turnaj ve stolním tenise – Krtely



Rok pro děti na Sedleci
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Fotogalerie 2013
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Plánované klíčové aktivity 2014
Realizace projektu mezinárodní spolupráce „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“
OPLZZ.
Realizace mezinárodního projektu „ Linecká stezka“.
Realizace projektů spolupráce PRV – „S Peklíkem na vandr“, „ Zvyky a tradice na obou
stranách hranice“, „Zdravé MAS= aktivní a vzdělaný venkov“ a „ S Peklíkem na výlet –
krajem pod Šumavou“.
Monitoring ukončených projektů LEADER (v období udržitelnosti), průběžné hodnocení
dopadů projektů (místní a dotazníkové šetření, www anketa), doplnění karet projektů (data,
fotostory).
Vyhodnocení realizace Integrované strategie území MAS 2007-2013.
Komunitní příprava společné integrované mezirezortní strategie pro období 2014+ a její
projednání v zastupitelstvech obcí regionu MAS.
Splnění standardů pro činnost MAS.
Rozšíření aktivit v rámci Národní sítě zdravých měst – zapojení se do komunikace ekonferencí apod., vzdělávání, realizace plánu zlepšování (kvalita řídících procesů, místní
agenda) a komunitního plánování.
Vlastní propagace činnosti MAS a regionu MAS: místní výstavy, společensko-kulturní akce
v regionu – především tématicky zaměřené na tradice, propagace na akcích pořádaných
NNO a podpořených grantem MAS, prezentace ve zpravodajích jednotlivých obcí regionu,
vydání osvětových a informačních tiskovin o činnosti MAS a regionu MAS, pravidelné
aktualizace www a sociálních sítí.
Vzdělávání MAS (CS: zaměstnanci; členové; pracovní skupiny; veřejnost).
Reciproční návštěvy partnerské LAG Deggendorf (DE), rozšiřování stávajících a navázání
dalších kontaktů v AT.
Uspořádání ekumenických Dnů Petra Chelčického 2014.
Pořádání turistických a cykloturistických výletů.
Účast na informačních a propagačních akcích KS MAS a KAZV, a NS MAS.
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