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Téma čísla – Leader

Dřevěný kříž na Červeném vrchu (TNV).

Programovací
období 2014–2020

Co čeká venkov a místní akční skupiny po roce 2013?

Boží muka u Jarošovic.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
•
•
•

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
•
•

Přípravy na programové období 2014–2020 probíhají v ČR
již od roku 2010. V čele procesu přípravy je Ministerstvo
pro místní rozvoj, spolupracuje s mnoha partnery na národní i regionální úrovni a přispívá tak k naplňování principu partnerství. V srpnu 2011 vláda projednala dokument
s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR, obsahující i návrh
rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013.
První návrh Dohody o partnerství byl vládou projednán
dne 12. června 2013 a byl k němu přijat také návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020. Dne
15. 5. 2013 byla schválena Strategie regionálního rozvoje

ČR 2014–2020. Do konce března 2014 bude vládě předložena Dohoda o partnerství ke schválení společně s jednotlivými programy.
Z finančního hlediska je pro Českou republiku na toto
období předběžně vyčleněno 20,5 miliardy eur, a i když
je tato částka o 6 miliard nižší než v předchozím období,
ČR bude v příštích letech z evropského rozpočtu stále
více čerpat, než do něj odvádět. MAS musí zajistit standardy a připravit strategie k čerpání dotací pro žadatele
z venkova. MAS budou kromě administrativy, spojené
s výběrem projektů, plnit také úlohu informační a poradenskou apod.

Krátké shrnutí připravovaných operačních programů
Integrovaný regionální operační program
•
•

•

řízený Ministerstvem pro místní rozvoj,
zaměřený na podporu vyváženého rozvoje území regionu,
cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti
a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení
intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.

Program rozvoje venkova 2014–2020
•
•

•
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řízený Ministerstvem zemědělství
zaměřený na podporu zemědělské produkce, potravinářských podniků a komunitního života na venkově
cílem je přispět ke zlepšení stavu životního prostředí
obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejí-

cích se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného
využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. Dále umožní vytvořit podmínky pro
růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také
podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa
a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která
přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby
daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů
na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání
znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu,
zaměřený na podporu podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor a ICT infrastruktury,
cílem operačního programu je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR.

•

řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
zaměřený na podporu výzkumu a vývoje, zvyšování
kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských
zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším
hospodářským a společenským prostředím regionů,
na podporu rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním
znevýhodněním, mj. romských,
cílem je investice do rozvoje lidského potenciálu, přispět
ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice
založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu,
podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších
kompetencí pro trh práce, posílení kapacit pro kvalitní
výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro
výzkum a vývoj; rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

OP Zaměstnanost
•
•
•

řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
zaměřený na podporu opatření na trhu práce, sociální
začleňování, podpora zdraví, instituce,
cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu
práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního
vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných
resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.

OP Životní prostředí
•
•
•

řízený Ministerstvem životního prostředí,
zaměřený na ovzduší, vodu, odpady+ekologické zátěže,
biodiverzitu+krajinu+půdu, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí,
cílem navrhovaného operačního programu je zajistit
ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a elimino-

Kaple sv. Josefa u Čihovic.

vat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.

OP Doprava
•
•
•

řízený Ministerstvem dopravy
zaměřený na podporu dopravních intervencí,
cílem navrhovaného operačního programu je zajistit
urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti
ČR.

OP Rybářství
•
•
•

řízený Ministerstvem zemědělství,
zaměřený na podporu zachování udržitelné produkce
tržních ryb z tradiční akvakultury,
cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních
ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

OP Technická pomoc
•
•

•

řízený Ministerstvem pro místní rozvoj,
zaměřený na zajištění horizontálních činností a koordinace průřezových činností ve vztahu k OP; provoz
systému pro monitoring realizace fondů SRR a plnění
Dohody o partnerství, centrální sběr dat; tvorba studií,
analýz a vyhodnocení ve vztahu k plnění Dohody
o partnerství; naplňování principu partnerství,
cílem navrhovaného OP je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace
a řízení v programovém období 2014–2020.

Na území České republiky jsou další operační programy
koordinované Ministerstvem pro místní rozvoj.
Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou
republikou a Českou republikou, Operační program
přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou
a Českou republikou,
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou,
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou,
Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe,
Operační program nadnárodní spolupráce Danube,
Operační programy meziregionální spolupráce.
Zdroj: Národní síť MAS a MMR ČR
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www.pomoc–tyn.cz

Regionální značka Vltavotýnsko

Dům sociálních služeb
v Chrášťanech

Jak pomáhá Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
funguje již více než patnáct let, a pomáhá
lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Týně nad Vltavou a okolí. Hlavním
posláním je umožnit těmto lidem žít, pracovat
a vzdělávat se v zařízeních, která pro ně
sdružení buduje. Zajišťuje taktéž současně
jejich chod a dlouhodobou udržitelnost. V rámci Dvora Čihovice např. probíhá dlouhodobý
projekt na podporu vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením Domova
sv. Anežky, který funguje a pomáhá již 14 let.
Od roku 2010 je Občanské sdružení Pomoc
Týn nad Vltavou, ve spolupráci s obcí Temelín,
realizátorem humanitárního projektu Dvorec
Temelín. Pod hlavičkou společnosti Domovy
KLAS o.p.s ve Dvorci funguje společenské
centrum pro seniory a lidi se zdravotním
postižením a dále např. mateřské centrum
Klásek, nízkoprahové centrum a klub Sejpka.
Prostřednictvím Domovů KLAS se sdružení
snaží postarat o seniory a lidi se zdravotním
postižením, nabízí jim pestrou škálu sociálních služeb, pomáhá jim aktivně strávit volný
čas a začlenit se do společnosti. Na druhou
stranu je areál otevřen i široké veřejnosti
svým bohatým programem, kde si přijde
na své téměř každý, od maminek s dětmi,
přes mládež, po rodiny s dětmi a seniory.

Na základě podrobné analýzy a dotazníkového šetření se
podobné zařízení OS Pomoc Týn nad Vltavou snaží vybudovat
i v Chrášťanech ze staré budovy bývalé obecní školy. V současnosti
se zde nachází plně vybavený ateliér pro výtvarnou tvorbu, kde se
od letošního jara pořádají kurzy lidových řemesel (o těch více
na str. 6). Do roku 2015 by měla být plně zprovozněna i chráněná
údržbářská a truhlářská dílna.
Rok 2013 byl z hlediska budování domu sociálních služeb
v Chrášťanech zatím klíčový. „Letos se nám, díky podpoře z dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2013 z Ministerstva pro
místní rozvoj, podařilo ve 2. patře budovy získat část finančních
prostředků na 4 byty určené pro osoby se sníženou soběstačností
způsobenou věkem nebo zdravotním stavem či osobám v nepříznivé sociální situaci“, spokojeně hodnotí stav ředitel Domovů
KLAS,o.p.s. Mgr. Václav Götz a pokračuje: „Další dotace se podařila
získat díky MAS Vltava, o.s. z Programu rozvoje venkova, konkrétně z Leaderu. Umožnilo nám to zrekonstruovat vnější plášť
budovy. Přesně šlo o rekonstrukci fasády, nátěry a přetmelení
oken, parapety, renovaci vstupních vrat a vstupních dveří či
zpevnění a vydláždění dvora“, vysvětluje Václav Götz.
V blízké budoucnosti počítá sdružení s provozem místního
mateřského centra a senior klub v nově rekonstruovaných prostorech bývalých tříd, v případě zájmu i s nízkoprahovým zařízením
pro mládež. Držíme palce!

Plaváček – keramický půllitr,
Maňáskové divadlo a Selská židle
z Domova sv. Anežky
V roce 2011 k těmto třem výrobkům obdržel
Domov sv. Anežky certifikace regionální značky Vltavotýnska.
Plaváček představuje repliku tvaru vorařského
hrnku zvaného plaváček o objemu 0,5 litru,
je doplněn keramickým pivním podtáckem
vyrobeným podle předlohy z první poloviny
dvacátého století, jak se kdysi používal ve vltavotýnských pohostinstvích.
Maňáskové divadlo obsahuje pět kusů
maňásků, které si můžete navléknout na ruku.
Postavy jsou z pohádkové klasiky – kašpárek,
čert, vodník, Jeníček a Mařenka. Maňásci jsou
ušití z tkaných pásů, které jsou ručně tkány
na tkalcovských stavech. Sada maňásků je
umístěna v dřevěné kazetové skříňce, která
umožňuje přenášení divadla a zároveň slouží
k instalaci opony a jeviště.
Selská židle je v yráběna z masivního dřeva (smrk, buk, dub). Samozřejmostí je ruční
opracování a klížení bez použití šroubů.
Vzhled židle je proveden podle dochovaného vzoru selské židle, která se na Vltavotýn-

sku používala v první polovině minulého století.
„V našich dílnách vyrábíme mnoho výrobků z keramiky, dřeva,
textilu a nahrubo tkaných pruhů. V posledním období jsme přidali
také kartonové dárkové krabičky, papírové ozdobné visačky, novoročenky nebo nástěnné kalendáře. Horkou novinkou jsou pak drátenické dekorační i užitné předměty, zázvorové sušenky Žravenky nebo
přírodní mýdla s bylinami. Celou nabídku můžete najít od 1. srpna
letošního roku v nově otevřeném obchůdku „Dobromysl“ v Týně
nad Vltavou nebo na www.anezka–tyn.cz,“ říká ředitel Domova
sv. Anežky Mgr. Jan Šesták. „Otevřením a provozováním obchůdku
se snažíme především nacházet nové možnosti odbytu výrobků
našich chráněných dílen orientované na místní obyvatele a návštěvníky Týna nad Vltavou a rozvíjet informování o činnosti Domova
sv. Anežky.“
Dobromysl nabízí výrobky chráněných a sociálně terapeutických
dílen Domova sv. Anežky, o.p.s., ale i dalších spolupracujících organizací (Rolnička Soběslav, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.). Sortiment je doplněn běžným zbožím a dalšími výrobky od spolupracujících organizací nebo fyzických osob. Vybavení a provoz obchůdku
byl podpořen Nadací OKD.

Více viz
www.anezka–tyn.cz
385 724 007

anezka@anezka–tyn.cz.
Dům sociálních služeb v Chrášťanech.
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Pohled z širší perspektivy.

Obchůdek Dobromysl.
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Projekt spolupráce

Úspěšné projekty z programu Leader

Lidová řemesla v mikroregionu
Lužnice a Vltavotýnsko

Při dalším setkání MAS Lužnice a MAS Vltava
vznikla myšlenka o zachování a oživení místních
tradic a zvyků na venkově. „Když jsme přemýšleli o tom, jak oživit venkov, co udělat pro lidi.
Napadlo nás, že nemusíme chodit daleko. Venkov
je přeci hlavně o řemesle. Tradice se tu prostě
drží, stačí je jen ukázat, a to nejen místním ale
i lidem z širokého okolí. Dát jim příležitost zkusit si vyrobit košík, papír nebo mýdlo, které jiní
považují za samozřejmost,“ říká předseda Stanislav Houdek, předseda MAS Lužnice. Tak se stala
myšlenka na Lužnici a Vltavotýnsku skutečností
a díky projektu se zachovávají místní tradice
a zvyky pro další generace.
Řemeslné kurzy probíhají již od března 2013
a účastnilo se jich cca 90 kurzistů na Vltavotýnsku a cca 100 na Lužnici, a to není konec.
Na každém kurzu se dozvíte specifika daného
řemesla, historii řemesla v kostce a sami si
můžete vyzkoušet dobové nářadí a materiál
při výrobě svého kousku. Při každém kurzu
obdržíte i písemný vzdělávací materiál (postupu výroby). Prvním kurzem bylo košíkářství,
pak v rychlém sledu proběhlo drátování, malování na hedvábí, zpracování ovčí vlny, keramika ovšem ta jen na Lužnici, ruční výroba
papíru, výroba svíček a výroba vitráží technikou Tiffany. „Stojí to opravdu za to, strávit nad
výrobou celý den, zažít tu atmosféru, vidět
jak vám pod rukama vzniká malé umění,“ říká

účastnice kurzu adventní vazba. „Naučím se něco nového, co mě
vždycky lákalo zkusit, odpočinu si a ještě si udělám radost, nebo
někoho jiného obdaruji svým výtvorem.“
„Tyhle kurzy jsou jednoduše o náladě něco dělat, o touze učit
se nové věci. Vždycky se sejdou prima lidi, kteří se nikdy před tím
neviděli. Nepochybujte a přihlaste se taky, kurzy jsou pro všechny,
kdo mají zájem a jsou bezplatné!!!:“ usmívá se Dana Kamenická,
jedna z manažerek projektu.

MAS Lužnice

Místo konání kurzů: řemeslná dílna v Sudoměřicích u Bechyně 64 (budova Základní školy)

Čas konání kurzů: 8–16 hod.

Přihlášky na tel.: 721 867 720 nebo e–mailu: Houdkova.L@seznam.cz nebo
mas.luznice@sudomerice.cz

Dílna je k dispozici i pro zájemce mimo plánované kurzy.
Kurzy v roce 2014 vždy v sobotu
Výroba mýdel		

15. 3. 2014

Fusing – spékané sklo

17. 5. 2014

Šperkařství		

Vinuté perle		

19. 4. 2014

Podnikatelé z Vltavotýnska
úspěšně čerpají dotace
Fabyon: Truhlárna vybavená novými stroji
Vůbec prvním úspěšným podnikatelským
projektem na Vltavotýnsku, který byl proplacen
z programu Leader, se stal v roce 2010 projekt
Dovybavení truhlářské dílny, který podala firma Fabyon, s.r.o. Vzpomíná na to jednatel firmy
pan Zdeněk Janovský: „Řešili jsme tehdy dovybavení naší truhlárny, abychom byli schopní
vyrovnat se konkurenci. Možnost využít dotací
na pořízení dvou nových strojů tak pro nás byla
skvělá příležitost“.
Firma využila možnost zkonzultovat svůj
projektový záměr v Regionálním projektovém
centru, kde sídlí kancelář MAS Vltava, a poté
sepsala žádost o dotaci z programu Leader.
„Podařilo se nám získat dotaci zhruba 380 tisíc
korun. Pořídili jsme novou moderní olepovačku
hran na olepování hran nábytku. Oproti oby-

14. 6. 2014

MAS Vltava

čejným olepovačkám umí moderní olepovačky olepit např. i plastovou
hranu do 3 mm a polepit dřevěné nákližky do 6 mm. Umí také kompletně zaoblit a začistit hrany. Druhým strojem pak byl poloautomatický kolíkovací stroj, který slouží k vykolíkování spojů a následnému
sesazení nábytku. Umí také vykolíkovat díry na držáky polic“, shrnuje
výhody nově pořízených strojů jejich majitel. Stroje v truhlárně slouží
již třetím rokem a firma je s nimi velmi spokojená. „Umožnilo nám to
rozšířit nabídku služeb. Zakázková výroba oken, eurooken, schodů,
vrat a podlah, dále renovace památek, výroba zahradního nábytku,
balkonů, vybavení interiérů a kuchyňských linek, to jsou v kostce služby, které nabízíme“, uzavírá pan Janovský, jednatel firmy Fabyon, s.r.o.

Kontakt:
Fabyon, s. r. o.,
Pivovarská 130, 375 01 Týn nad Vltavou
Jednatel: Zdeněk Janovský (tel.: 603 968 031)
fabyon@seznam.cz

Místo konání kurzů: řemeslná dílna v v Chrášťanech 5 (budova bývalé
obecné školy)

Čas konání kurzů: 8–16 hod.

Přihlášky na tel.: 774 709 103 nebo e–mailu: spejchar@cihovice.cz
Dílna je k dispozici i pro zájemce mimo plánované kurzy.
Kurzy v roce 2014 vždy v sobotu
Výroba mýdel		

22. 3. 2014

Fusing – spékané sklo

24. 5. 2014

Šperkařství		

Vinuté perle		

26. 4. 2014
21. 6. 2014

Kontaktní informace
MAS Vltava, o.s.

MAS Lužnice, o.s.

373 65 Dolní Bukovsko

39172 Sudoměřice u Bechyně

Hartmanice 22
IČ: 266 63 414

Jitka Burianová

Telefon: 774 709 103

E–mail: spejchar@cihovice.cz

Sudoměřice u Bechyně 105
IČ: 26677849

Bc. Lenka Houdková

Telefon: 721 867 720

E–mail: Houdkova.L@seznam.cz

Více informací k jednotlivým kurzům naleznete na www.lidovaremesla.cz. Projekt „Lidová řemesla v mikroregionu Lužnice a Vltavotýnsko“

Řemeslný kurz Drátování.

6

vznikl díky úzké spolupráci MAS Lužnice a MAS Vltava a za finanční pomoci z Programu rozvoje venkova.

Olepovačka hran v akci.
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Mapa působnosti MAS Vltava, o. s.
Počet obyvatel: 14 112
Rozloha: 262,43 km2
Hustota zalidnění: 53,7 ob./km2
Počet obcí: 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontakt

Název organizace:
Sídlo organizace:
Statutární zástupce:
Tajemník:
Administrátor:

MAS Vltava, o.s.
Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
Mgr. Jan Dudlíček tel. 775 152 053
Ing. Petr Opolcer tel. 774 709 120
e–mail:opolcer@vltavotynsko.cz
Bc. Karel Hladeček tel. 774 709 121
e–mail:hladecek@vltavotynsko.cz

Kancelář:
E–mail:
IČO:
Bankovní spojení:

Bečice
Čenkov u Bechyně
Dobšice
Dolní Bukovsko
Dražíč
Hartmanice
Horní Kněžeklady
Hosty
Chrášťany
Modrá Hůrka
Temelín
Týn nad Vltavou
Všemyslice
Žimutice

Regionální projektové centrum
Jiráskova 84
375 01 Týn nad Vltavou
mas.vltava@seznam.cz
26 66 34 14
č. ú. 190753256 / 0300

www.vltavotynsko.cz
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