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Ohlédnutí za letošním rokem  

 

 

Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou 
zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova 
(ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit 
směřování politiky venkova i využití komunitně 
vedeného místního rozvoje v budoucím období a 
prosadit priority a zájmy České republiky v této oblasti. 
Viceprezidentem ELARDu za Národní síť Místních 
akčních skupin České republiky byl zvolen Radim Sršeň, 
dosavadní zástupce organizace v ELARD. 

„Je to pro nás velká prestiž, protože jsme první zemí 
střední a východní Evropy, která místopředsednictví 
dostala. Zároveň je to velká výzva i pro celou Národní síť 
Místních akčních skupin ČR, protože jsme získali 
místopředsednictví v době, kdy se bude připravovat 
nové programovací období Evropské unie na roky 2014–
2020. Kromě snahy o jednotnou národní politiku na 
úrovni metody LEADER se také chceme s jinými zeměmi 
podělit o zkušenosti z našeho prostředí. Naše role by 
měla být zejména ve vztahu k zemím střední a východní 
Evropy, kde jsou velmi podobné politické podmínky jako 
u nás. Můžeme jim nabídnout například určitý návod na 
pokrývání takzvaných bílých míst, která nejsou pokryta 
MASkami, zkušenost s prací s začínajícími 
nepodpořenými MAS, odborná školení nebo „kuchařku“ 
metody LEADER – komunitně vedeného místního 
rozvoje. Jsou to věci, které i v západních zemích, které 
jsou velmocemi a naším vzorem v uplatňování metody 
LEADER, často s obdivem hodnotí. V některých věcech 
můžeme být inspirativní a máme co nabídnout,“ řekl 
Radim Sršeň. 

Mezi priority českého vicepředsednictví bude proto 
patřit širší prosazování nástroje LEADER, tedy komunitně 
vedeného místního rozvoje, a jeho hlavních principů 
v Evropě, a to i v rámci předvstupní pomoci zemím mimo 
Evropskou unii. Bude se zároveň snažit pokrýt „bílá 
místa“, kde MAS nepůsobí, a to napříč Evropou. Pokusí  

 

se standardizovat kvality a procesy MAS po celé Evropě. 
Podpoří snahy o novou tvář společné zemědělské 
politiky založené na přechodu od kvantity ke kvalitě a na 
diverzifikaci venkovských ekonomik. Chce také podchytit 
mládež na venkově, a to na základě principu LEADER 
mladým. 

ELARD je mezinárodní neziskovou organizací, která 
vznikla s cílem napomoci zlepšit kvalitu života ve 
venkovských oblastech a udržet zde stávající populaci 
prostřednictvím udržitelného a integrovaného místního 
rozvoje. Založily ji v Belgii v roce 1999 národní sítě 
místních akčních skupin Francie, Řecka, Irska, Itálie a 
Španělska. V současnosti sdružuje více jak 800 místních 
akčních skupin z 21 zemí. 

Vedení a směřování asociace je zajištěno na bázi 
volených dvouletých předsednictví jednotlivých 
členských zemí. V současné době (období 2012–2013) 
ELARDu předsedá Finsko v čele s prezidentem Petrim 
Rinnem. ELARD má v Bruselu svou stálou kancelář se 
dvěma profesionálními zaměstnanci. Chod organizace 
pokrývají pravidelné členské příspěvky jednotlivých 
členů a dofinancovává jej předsednická země. Kromě 
České republiky bylo druhou místopředsednickou zemí 
pro rok 2013 zvoleno Dánsko. Obě tyto země se mohou 
ucházet o předsednictví ELARDu pro období 2014–2015. 

K hlavním posláním ELARDu patří zastupování zájmů a 
potřeb svých členů na půdě evropských, mezinárodních i 
národních institucí. Je respektována generálním 
ředitelstvím Evropské komise pro zemědělství a rozvoj 
venkova jako evropská asociace zastupující místní akční 
skupiny na evropské úrovni a byla přijata za člena 
Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). ELARD se snaží 
aktivně prezentovat metodu LEADER mezi evropskými 
politiky a zákonodárci s cílem udržet, případně dále 
posílit její nezastupitelné postavení v rámci evropské 
politiky rozvoje venkova. 

 

                                                                                                     

 

Tisková zpráva NS MAS ČR:  

Česká republika bude místopředsednickou zemí evropské asociace ELADR 
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V roce 2012 bylo v 6. a 7. výzvě přijato celkem 24 projektů, přičemž 21 projektů vybraných k registraci na 
RO SZIF předložilo žádosti o celkem 8.840.412,-Kč. Oproti loňskému roku to znamená téměř dvojnásobný 
počet žadatelů. 
Mezi žadateli stále převládají obce, i když se jejich podíl snížil z 79% v roce 2011 na 66%, zatímco počet FO 
a PO žadatelů výrazně narostl – z 5% v roce 2011 na 17% všech žadatelů v roce 2012. 
 
 

 
 

 
 

 
  

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. výzva   

Koníček o.s. Zooterapie pomáhá 752.400 

obec Zubčice Stavební úpravy č.p.2 - knihovna, klubovna, zázemí a sklady 690.562 

obec Komařice Stavební úpravy, opravy a údržba objektu pošty a prodejny v 
Komařicích 

562.360 

obec Nedabyle Rekonstrukce Základní školy Nedabyle – nová okna a 
vchodové dveře 

873.798 

Sdruž. hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, SDH 
Nová Ves 

Vybavení hasičské jednotky pro získání nových mladých 
členů v požárním sportu 

227.741 

obec Střížov Oprava střechy školy v obci Střížov 341.127 

Lattstav s.r.o. Vybavení penzionu a restaurace Bujanov-Nažidla 401.894 

Hrady na Malši o.s. Expozice středověkého stavitelství: hradní kuchyně - stavba 
pro výuku 

284.042 

Římskokatolická 
farnost Kaplice 

Fara Kaplice pod novou střechou a se stálou výstavní 
expozicí 

900.000 

město Velešín Restaurování kamenného kříže s kovovou plastikou Krista 104.130 

 
 

6. výzva   

Václav Lattner Strojní zařízení a vybavení pro zemědělskou výrobu 224.221 

Přírodní park 
Soběnovská vrchovina 
s.r.o. 

Zimoviště masného skotu 299.929 

Farma Besednice s.r.o. Zimoviště ovcí Besednice 299.566 

Jaroslav Pojsl Pořízení manipulační techniky pro skot 66.571 

Farma Dobrkov s.r.o. Stavební úpravy vazné stáje na zimoviště masného skotu 297.000 

František Ondřich Modernizace farmy 297.000 

František Figura Pořízení skladovací montované haly 102.500 

ZD Netřebice Rekonstrukce třídičky brambor 246.847 

Město Velešín Oprava a revitalizace kašny a okolí bývalého kostela Sv. Filipa 
a Jakuba 

577.620 

0bec Střítež Rekonstrukce chodníku pro pěší podél sil. I/3 Kaplice Nádraží 449.100 

Město Kaplice Rekonstrukce ulice Horská, Kaplice 842.004 

Stručné informace o výzvách, žadatelích a projektech 
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Obec Vidov  
Záměrem projektu bylo zlepšení vzhledu obce - nejen opravit povrchy veřejných prostranství, ale současně 
i upravit jejich bezprostřední okolí výsadbou zeleně a umístěním mobiliáře.  
 

                       
 
Město Velešín  
Pro zlepšení kvality a množství dodávané pitné vody obyvatelům se Město Velešín rozhodlo vybudovat 
v místní části Skřidla vodovodní rozvodné řady. Ve Skřidlech byli obyvatelé zásobeni pitnou vodou z 
lokálních zdrojů vody s různou kvalitou. V posledních letech byl také pozorován stálý úbytek hladiny vody 
ve studních a ztráta pramenů. 
Díky vodovodu bylo zajištěno zásobování pitnou vodou pro cca. 80 obyvatel místní části. 
 

                      
 
Obec Netřebice 
Záměrem projektu bylo provedení rekonstrukce a přeložky kanalizačního sběrače v obci Netřebice. 
Výsledkem projektu je obnovený funkční kanalizační sběrač - větev A, větev B a 3 přípojky zajišťující 
odčištění domácností v řešeném úseku. 
Realizace projektu přispěla k zajištění odčištění odpadních vod a má tak pozitivní dopad na životní 
prostředí. Projekt má veřejně-prospěšný, neziskový charakter. 
 

                         
 

Příklady úspěšně zrealizovaných projektů v roce 2012 
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Tabulka finančních alokací na projekty v roce 2013. 
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Fiche: Rozdělení financí dle roční alokace  

3 Diverzifikace 5% 

5 Rozvoj obcí 43% 

2 Lesnická infrastruktura 10% 

6 Občanská vybavenost 42% 

 

 
 
 
 
 
 

„Kovářství včera a dnes“ – společně s MAS Sdružení Růže a MAS LEADER Loucko, o.s. 

Projekt využívá tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře cestovního ruchu. Propagací 
řemesla a vzděláváním kovářů podporuje také jejich konkurenceschopnost. Výstupem projektu bude 
rozšířené muzeum řemesel a nová expozice kovářství, zrekonstruovaná středověká kovárna, naučná stezka 
historií i současností kovářského řemesla, 3 kurzy pro kováře a odbornou veřejnost, 3 exkurze, 3 
propagační materiály – průvodce, 10 infotabulí v místech realizace a 10 akcí pro širokou veřejnost 
v prostoru kováren. 

Impulzem pro přípravu projektu bylo dlouholeté přátelství kovářů z území MAS Sdružení Růže a Leader 

Loucko, kteří se pravidelně setkávají v rámci přehlídek kovářských řemesel, v obcích na území MAS a mají 

již svoji tradici. Existence dalších dvou historických kováren nás dovedla k nápadu vytvoření expozice 

kovářství v plenéru – tedy propojení šesti historických i současných aktivních a veřejnosti otevřených 

kováren do jakési naučné stezky a jejich většímu oživení prostřednictvím akcí pro veřejnost zaměřených na 

řemesla. Realizace tohoto projektu probíhala v průběhu roku 2012. 

                       
 

 

Projekty spolupráce 

Informace pro žadatele k 8. Výzvě – duben 2013 
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„Venkovské tradice v krajině II“ - spolupráce celkem pěti MAS - koordinační MAS Sdružení Růže, 

partnerské MAS KRAJINA SRDCE, „Strážnicko“ Místní akční skupina, MAS Pomalší o.p.s. a NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Projekt posiluje a rozvíjí místní tradice, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a 

dalších místních produktů jak venkovskými spolky, tak obyvateli regionů. Rozšiřuje produkční základnu 

výsadbami nových ovocných stromů. Kurzy a exkurzemi posiluje znalosti a dovednosti obyvatel v dané 

oblasti, akcemi posiluje vzájemnou spolupráci MAS spolků i veřejnosti a vytváří technologické zázemí pro 

zpracování produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí komunitního charakteru. Projekt zvyšuje povědomí 

veřejnosti o kulturním dědictví a souvislostech plodin a krajinné kulturní diverzity. Realizace tohoto 

projektu začala v tomto roce a bude ukončena na podzim roku 2013. 

 

             
 

 

 

 

Letos jsme se závazně přihlásili k prezentaci a propagaci SPL naší MAS na výstavě Země Živitelka 2012 
v termínu od 30. 8. – 4. 9. 2012 v pavilonu Z. Na stánku bylo možné si prohlédnout katalog úspěšně 
zrealizovaných projektů od roku 2009 - 2011, zájemcům byly podány potřebné informace ohledně 
dotačních titulů a byly předány některé z propagačních předmětů – kalendáříky pro r. 2013.  

Mimo jiné zde probíhaly důležité akce Metodika přípravy veřejných strategií a odborné semináře Podpora 
rozvoje venkova v ČR, Pozemkové úpravy – šance venkova v období 2014+, Venkov po roce 2014 aneb 
komunitně vedený místní rozvoj – možnosti využití integrovaného přístupu k rozvoji venkova v kontextu 
legislativních návrhů Evropské komise a stávajícího stavu příprav ČR na plánovací období 2014- 2020. 

 

 

 

 

 

Země Živitelka 2012 
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Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených 
v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Hodnoceno bylo období od 30.7. 2011 do 9.6. 
2012. Obhajoba MAS se uskutečnila 6. srpna 2012 v Praze, kde zástupci MAS představili svou činnost před 
hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace. Komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství a 
Státního intervenčního fondu se zaměřila na základní parametry a strategické dokumenty, personální 
zajištění činnosti MAS, administraci výzev a výběr projektů v rámci SPL, integraci a rozvoj MAS, monitoring 
a evaluaci MAS a propagaci MAS. Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník 
vyplněný Místními akčními skupinami. Celkem bylo hodnoceno 112 Místních akčních skupin. Maximální 
počet bodů byl stanoven na 150. Mas Pomalší o.p s. získala v hodnocení celkem 102 bodů a umístila se v 
kategorii C. Můžeme tedy konstatovat, že oproti loňskému roku si polepšila o jednu kategorii a věříme, že 
v následujícím roce se její celkové hodnocení ještě zlepší.   

 

 

Letošní rok se Mas Pomalší organizačně podílela na přípravě 
Národní konference Venkov 2012, která se konala v Nových 
Hradech 1. – 3. října 2012. Byly zde diskutovány základní možnosti 
fungování MAS po roce 2014 – 2020, metodika integrované 
strategie území, stávající a budoucí podpora venkova, operační 
programy 2014+, Program rozvoje venkova – CSV a SZIF, rozvoj 
venkova z pohledu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, komunitou vedený místní rozvoj – dosud 
největší výzva pro MASky, rozpočtové určení daní, komplexní pozemkové úpravy, hodnocení Mas – Místní 
agenda 21. Teoretickou část konference doplnily i workshopy, které probíhaly paralelně dle tematického 
zaměření: A – Příroda a krajina ve venkovském prostoru, B – Kulturní dědictví na venkově, C – Lidské zdroje 
na venkově, D Komunitní život na venkově, E  Podnikání na venkově. 

 
Závěry konference Venkov 2012 
 „Venkov na hranici“  
 
Venkov na hranici programových období je již zkušený, připravený a schopný nabídnout vytvořené 
personální, technické i administrátorské kapacity. Zároveň si je vědom problémů, které ohrožují stabilitu a 
jeho další rozvoj. Místní akční skupiny a další aktivní subjekty na venkově vnímají vlastní potenciál pro 
využití příležitostí, které přinese nové programové období. Vyzýváme proto Vládu České republiky, aby 
tento potenciál využila ve prospěch rozvoje venkovského prostoru a jeho obyvatel.  

Výzvy venkova pro období 2014-2020 na základě práce 300 účastníků konference  

 Rozvíjet funkční infrastrukturu, dostupnost vysokorychlostního internetu, dostupnost služeb,  

 Zlepšovat dobrou dopravní dostupnost,  

 Propagovat regionalizaci a lokální trh,  

 Udržet a prohloubit spolupráci místních aktérů a koordinovat plánování i realizaci dílčích aktivit 
sdílené strategie z místní úrovně,  

 Zlepšovat kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání na úrovni základního školství a zvyšovat 
sounáležitost s místem,  

 Zodpovědně rozvíjet venkovský cestovní ruch respektující místní podmínky,  

Hodnocení Místních akčních skupin v roce 2012 

 

Konference venkov 2012 

MOTTO: „Cílem rozvoje komunitního života 
na venkově jsou spokojení obyvatelé.“  
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 Udržet mladé lidi na venkově a podpořit příliv mladých, odvážných a vzdělaných lidí a vytvářet pro 
ně pracovní příležitosti  

 Podporovat rodinu a opatření k posílení její funkce v komunitě (třígenerační rodina)  

 Prohlubovat spolupráci místních škol a soukromých subjektů a motivovat mladé lidi ke vzdělávání 
technickým směrem,  

 Propojovat a vytvářet funkční sítě sociálních partnerů (ÚP – zaměstnavatelé – školy – samosprávy - 
MAS)  

 Podporovat spolupráci venkova s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi  

 Směřovat dotační podporu do inovací a zahájení podnikatelské činnosti např. formou virtuálního 
inkubátoru a monitoringu  

 Sázet na kvalitu produkce a služeb na venkově  

 Zapojit se do přípravy programů s cílem udržení souladu mezi vizí a prováděcími předpisy a 
legislativou  
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Termín Místo 

realizace 

Název 

11.-12.8. Kovářství Čížek 

Komařice 

10.00-18.00 

Setkání řemesel v Komařické kovárně - Nová celodenní akce s předváděním a 

výukou různých řemesel pro širokou veřejnost v prostorách rozlehlé kovárny, 

navazující na v minulosti pořádané řezbářské sympozium a tesařské a kovářské 

setkání. Doprovodný program - ochutnávky místních specialit, ukázky a výuka 

základů kovářství. 

25.8. Smrhov-Malče Smrhovská brázda – 7. Ročník soutěže tažných koní v orbě, vozataji a parkúru 

20.9. Kavárna  

U Jakuba 

Přednáška Staré a krajové odrůdy letních hrušní 

6.10. Hrad Pořešín 

9.00-17.00 

Tavba rud na feudálních panstvích jižních Čech - Seminář pro odbornou 

veřejnost, archeology, pracovníky univerzit se specializací na experimentální 

archeologii. Bude vypálena železná ruda, předvedeno prubířství na obsah 

železa v rudě, z výtavku vykován užitkový dobový předmět, předvedeno 

zpracování bronzových slitin v primitivních podmínkách středověkého 

metalurgického provozu. Seminář zajišťuje sdružení Hrady na Malši. 

7.10. Hrad Pořešín 

10.00 -18.00 

Praktické kovolitectví a kovářská výroba ve středověku - nová celodenní akce 

pro veřejnost v prostorách hradu Pořešín s ukázkami středověké kovárny 

s dobovým vybavením (expozice) předváděnými v dobových kostýmech. 

Ukázky tavby železné rudy, vyzvednutí odlitku, vykování dobového exponátu, 

výroba slitiny bronzu a výrobku z ní. Doprovodný program – ochutnávky 

dobového pečiva – placky na kamnech pečené – výpal keramické pece. 

7.10. Hrad Pořešín Slavnostní otevření naučné stezky „Kovářství včera a dnes“ spojené 

s tiskovou konferencí a malým pohoštěním pro zvané hosty, novináře, 

zástupce kooperujících MAS. V tento den budou všechny kovárny otevřeny – 

ochutnávky místních specialit na jednotlivých kovárnách. 

15.10. Kavárna  

U Jakuba 

Přednáška Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska 

3.11. 

 

„Kantůrkovec“ 

Velešín 

Podzimní výstava ovoce a řemesel 

 
 

Přehled některých akcí konaných v 2. polovině roku 2012 
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MAS Pomalší ve spolupráci s ČZU Praha zahájila 
na podzim první semestr Virtuální Univerzity třetího 
věku ve Velešíně. Výuka prvního, pilotního 
semestru Astronomie, probíhala v Kulturním a 
informačním centru města. Sešlo se celkem 16 
zájemců o studium a všichni absolvovali na 
výbornou. Na závěr jsme navštívili 
českobudějovické planetárium, kde jsme si nejenom 
zopakovali získané poznatky, ale také se dozvěděli 
něco o noční obloze nad našimi hlavami. Pro letní 
semestr 2013 si vybrali z nabízených témat (Etika 
jako východisko z krize společnosti, Kouzelná 
geometrie, Lesnictví, Historie a současnost české 
myslivosti, Pěstování a využití jedlých a léčivých 
hub, Podpora rozhodování a řízení, Vývoj a 
současnost Evropské unie, Vývoj informačních 
technologií, Čínská medicína v naší zahrádce, 
Hudební nástroje, Dějiny oděvní kultury, Osobní 
finance a Lidské zdraví) - Lesnictví. 

Virtuální Univerzita třetího věku představuje 
novou moderní alternativu ke klasické prezenční 
přednáškové výuce U3V. Je založena na využití 
nových komunikačních technologií a internetu, má 
prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je 
didakticky přizpůsobeny charakteristickým 
specifikům cílové skupiny - seniorům. 

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro 
vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých 
důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V 
presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit 
(vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční 
náročnost na dopravu apod.).  

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší 
výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky 
přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a 
především pak informační gramotnost seniorů. 
Přesto však počáteční znalost práce s počítačem 
není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny 
organizuje vyškolený lektor.  Výuku je možné 
realizovat kdekoliv kde je dostupný internet - 
knihovny, školy, informační střediska, kluby a 
domovy seniorů a další. 

U klasických prezenčních přednášek si posluchači 
odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a 
zapamatovat; nemají možnost se k přednesené 
látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní 
materiály nikdy nemohou projev lektora úplně 
nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních 
kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám 
spočívá právě v možnosti opakování, což je 
významné zejména pro seniory – repetitio mater 
studiorum.

 
   

 

VU3V neboli Virtuální univerzita třetího věku 



 Místní akční skupina Pomalší o.p.s.                                           internetový zpravodaj  XII/2012 

 

 
 
 
 

Myšlenka založení Svazku měst a obcí Pomalší 
(SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovině roku 
1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána všechna 
města a obce, jejichž katastr zasahuje do povodí 
Malše.  Jedna  z důležitých schůzek zástupců obcí se 
uskutečnila 23.11.1992, a to za účasti 7 obcí. Zde 
byly připraveny cíl a předmět svazku, návrh stanov, 
sídlo a působení svazku a další potřebné náležitosti. 
Ustavující schůzka se uskutečnila 16. prosince 1992 
v Římově, který se posléze stal sídlem SMO. Schůzky 
se zúčastnili zástupci obcí: Doudleby, Malonty, 
Netřebice, Roudné, Římov, Svatý Jan nad Malší, 
Velešín, Vidov. Na schůzku se nedostavili zástupci 
obcí Besednice, Benešov nad Černou, Kaplice, Plav, 
Pohorská Ves.  Omluvilo se Dolní Dvořiště s tím, že 
nemá zájem o práci ve svazku.   
Na ustavující schůzce byl založen svazek pod 
názvem „Svazek měst a obcí regionu Pomalší“ jako 
dobrovolná nepolitická organizace, která sdružuje 
obce, jejichž katastrální území je v povodí řeky 
Malše na území okresů Český Krumlov a České 
Budějovice. Svazek vznikl jako samostatná 
právnická osoba, založena v souladu s občanským 
zákoníkem.  Předmětem a cílem činnosti svazku je 
řešení dopadů na hospodaření obcí a jejích obyvatel 
v souvislosti s existencí vodní nádrže Římov a řeky 
Malše, a to v následujících oblastech: Ochrana 
životního prostředí; likvidace a ukládání domovního 
odpadu; zásobování vodou, odvádění a čištění 
odpadních vod; zemědělská prvovýroba, lesní 
hospodářství a ostatní podnikatelská činnost; 
postupné přecházení na ekologicky čistá paliva – 
plynofikace, elektrifikace; správa, údržba a 
provozování zařízení, sloužících k uspokojování 
potřeb občanů; úkoly v oblasti školství, sociální 
péče, zdravotnictví a kultury.  
Nejvyšším orgánem svazku je Valná hromada. 
Svazek řídí tři jednatelé, dva revizoři a odborní 
poradci. Tyto funkce jsou dobrovolné, bezplatné. 
Jednateli Svazku byli tehdy zvoleni: Vladimír Koupal, 
starosta Římova, Petr Kodad, starosta Vidova, 
Dalibor Janák, místostarosta Velešína.  Revizory se 
stali Ing. Jaroslav Příhoda, starosta Netřebic, Ing. Jiří 

Kučera, starosta Svatého Jana nad Malší.  Volební 
období bylo a je dvouleté.  
SMO regionu Pomalší bylo zaregistrováno dne 
13.1.1993. Za dobu dvaceti let svazku se stávala 
členy, popř. končila členství řada měst a obcí. Dnes 
tvoří Svazek 21 měst, městysů a obcí: Besednice, 
Borovnice, Bujanov, Doubravice, Doudleby, 
Heřmaň, Kaplice, Komařice, Ločenice, Mokrý Lom, 
Nedabyle, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Plav, 
Roudné, Římov, Soběnov, Střítež, Střížov, Svatý Jan 
nad Malší, Velešín a Vidov, s celkovým počtem 
20982 obyvatel.   
V roce 2001 došlo ze zákona o obcích a občanského 
zákoníku ke změně zájmového sdružení právnických 
osob na dobrovolný svazek obcí (DSO). Stanovy, 
název, sídlo svazku zůstalo beze změn.  
Ve funkci jednatelů a revizorů – členů revizního 
výboru se vystřídala celá řada starostů jednotlivých 
obcí. Dnešními jednateli jsou, nebo byli potvrzeni 
pro další období: Vladimír Koupal, místostarosta 
obce Římov (od r. 1993), Mgr. Josef Klíma, starosta 
města Velešín (od r. 2003), Ing. Tomáš Šedivý, 
starosta obce Vidov (od r. 2011). Hospodaření 
svazku je pokrýváno členskými příspěvky a penězi 
z různých dotačních titulů. Z dotace je částečně 
placen poradce svazku, dílčí náklady na účetní hradí 
svazek. 
S iniciativy SMO Pomalší došlo 3.1.2005 k založení 
neziskové Místní akční skupiny (MAS) Pomalší o.p.s. 
se sídlem ve Velešíně (provozní kancelář Netřebice). 
Členy organizace mohou být jak právnické, tak i 
fyzické osoby. Prostřednictvím této společnosti si 
tak mohou „sáhnout“ na peníze z EU, a to nejenom 
obce, ale i různé společenské organizace, spolky, 
zemědělské organizace, drobní podnikatelé. 
Ne vždy se obce ve svazku shodly na společném 
postupu, např. ve svozu a třídění komunálního 
odpadu, ceně vodného a stočného (ono to ani ve 
skutečnosti nelze), ale celkově vždy nakonec 
zvítězila nosná myšlenka, která stála u zrodu SMO 
Pomalší: sladit zájmy a spojit síly obyvatel svazku 
tak, aby došlo ke zkvalitnění života v celé oblasti 
naší malé „Pomalšské republiky“. 

 

                  Vladimír Koupal & Josef Klíma, 
                        jednatelé SMO Pomalší 

20 let Svazku měst a obcí Pomalší 
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Pro nové plánovací období 2014 – 2020 nás s 

největší pravděpodobností čeká řada závažných 
novinek. V začátku nového plánovacího období (r. 
2014) lze očekávat problémy s financováním MAS – 
důvodem bude neexistence příjmových finančních 
zdrojů z EU a ze státu při rozběhu období. Na tuto 
skutečnost jsme již delší dobu upozorňováni, avšak 
bez reálné vize řešení tohoto stavu.  

Pro celé plánovací období let 2014 – 2020 je 
očekáván výrazný nárůst alokovaných finančních 
prostředků – dle informace náměstka min. 
zemědělství z Valné hromady NS MAS ČR bude 
tento nárůst cca o jeden řád. Tento nárůst bude 
zapříčiněn snahou EU rozdělovat finanční 
prostředky metodou LEADER v co největší míře. 
MAS by tedy měly rozdělovat dotace i z jiných 
operačních programů v gesci MMR, MŽP, MPO a.j. 
Pro jednání o postupu tohoto rozdělování a 
kontrole správnosti je na úrovni NS MAS ČR v 
současnosti se zástupci ministerstev a dalšími 
jednáno. Byl zřízen koordinátor vyjednávání (p. 
Pošmurný z MAS Posázaví), který se stará o 
komunikaci s ministerstvy. Úkolem je přesvědčit co 
největší počet zástupců dalších ministerstev o 
správnosti této cesty a schopnosti MAS finanční 
prostředky rozdělit s minimálním rizikem chyb. 

MAS se musí připravit na zvýšený zájem 
„lobbistů“ a zajistit přesné a průhledné řízení 

výběru projektů a toku peněz. K tomuto účelu by 
měla sloužit tzv. certifikace. Pracovní skupina 
LEADER při NS MAS ČR v současnosti připravuje 
návrh pravidel – co se bude hodnotit a jak, velký 
podíl na tom budou mít dotčená ministerstva, která 
musí vznést své požadavky na MAS ve smyslu 
zajištění správnosti celého procesu hodnocení 
projektů a toku finančních prostředků. 

Z pohledu MAS Pomalší bychom chtěli v příštím 
plánovacím období dosáhnout ještě větší 
provázanosti řešení potřeb obcí, občanů, 
podnikatelů, neziskových organizací a dalších 
subjektů působících na území MAS Pomalší tak, aby 
bylo dosaženo synergického efektu a tím i 
maximálního využití alokovaných prostředků. Proto 
Valná hromada MAS Pomalší na svém posledním 
jednání v červnu tohoto roku uložila Správní radě 
zajistit vypracování Integrované strategie rozvoje 
území MAS Pomalší. Tento dokument bude 
vycházet zejména z rozvojových strategií a 
územních plánů jednotlivých obcí, pilotní rozvojové 
strategie MAS Pomalší, rozvojové strategie 
Jihočeského kraje. Bude zahrnovat zejména analýzu 
potřeb všech výše zmíněných subjektů a umožní 
kvalitnější rozhodování Programového výboru MAS 
Pomalší o směřování podpory do jednotlivých fichí.

                                            

 
 

 
Připravil kolektiv MAS Pomalší 

Příprava pro další plánovací období 2014 – 2020 

                                                                           

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 

 


