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1. Péče o kulturní a hospodářský rozvoj území.

2. Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí
a. spoluúčast na projektech evropské spolupráce
b. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany prostředí
c. péče o rozvoj cestovního ruchu.

3. Vypisování výzev pro předkládání projektů.

4. Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která 
jsou v souladu s předpisy ČR a EU.

5. Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel operačních programů EU a ČR. 

6. Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v regionu.

7. Evidence a monitorování realizace projektů.

8. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit uvedené činnosti v rám-
ci SCLLD: 
a. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční 

skupiny Pomalší,
b. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce, 
c. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských 

sítí,
d. realizace vzdělávacích aktivit, akcí a programů,
e. pořádání společenských, kulturních a jiných veřejných akcí na území MAS Pomalší
f. propagace regionu,
g. všestranný rozvoj regionu. 

SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ
Římov 2, 373 24 Římov; IČO: 62536443

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO NETŘEBICE
Římov 2, 373 24 Římov; IČO: 62536443

SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC FRANTIŠEK PERSÁN
Skřidla 2, 382 32 Velešín; IČO: 70911851

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ
Zahrádky 237, 373 82 Boršov nad Vltavou; IČO: 434116

KVĚTINY – ZAHRADNICKÉ POTŘEBY FRANTIŠEK BAUERNÖPL
Dlouhá 168, 382 41  
Kaplice; IČO: 438 26 474

LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE s.r.o.
Nábřeží Svatopluka Čecha 859, 374 01 Trhové Sviny; IČO: 25195816

BBL – ELEKTRONIK
Ločenice 98, 373 22 Ločenice; IČO: 43837956

HOTEL KLOR DOUDLEBY
Doudleby 22, 370 07 České Budějovice; IČO: 466 46 931

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „HRADY NA MALŠI“
Hrad Pořešín, 382 41 Kaplice; IČO: 269 87 341

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ AGENTURA  
DOMÁCÍ PÉČE „SVĚTLO“
Straňany 62, 370 07 České Budějovice; IČO: 68537719

zAklAdAtelé společnosti

Vznik obecně prospěšné společnosti

obecně prospěšné služby

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Pomalší vznikla 13. prosince 2005 zápisem do 
rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl O, vložka 119. 

obecně prospěšná  
společnost MAS POMALŠÍ 
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Valná hromada

Shromáždění partnerů Kancelář MAS

Hlavní manažer MAS

Projektoví manažeři MAS

Administrace MAS

Výbor

Výběrová komise

Kontrolní komise

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel Organizační složka 
MAS

Místní akční skupina pOMaLŠí o.p.s.

orgány společnosti orgAnizAční schéMA MAs

orgAnizAční složkA MAs poMAlší o.p.s.

Organizační složka MAS je samostatná vnitřní organizační jednotka v rámci Místní akční skupiny 
Pomalší o.p.s. Má vnitřní rozhodovací pravomoci v rámci o.p.s. podle této zakladatelské smlouvy. 
Navenek však za o.p.s. samostatně nejedná, nemá právní subjektivitu.

Organizační složku MAS tvoří:

1. Shromáždění partnerů (nejvyšší orgán)
2. Výbor (rozhodovací orgán)
3. Výběrová komise (výběrový orgán)
4. Kontrolní komise (kontrolní orgán)

Nejvyšším orgánem Organizační složky MAS je Shromáždění partnerů. Orgány Organizační složky 
MAS jsou ustavovány tak, aby v žádném z orgánů ani veřejný sektor, ani žádná ze zájmových sku-
pin neměla více než 49 % hlasovacích práv. Jeden partner může být kromě Shromáždění partnerů 
členem jen nejvýše jednoho dalšího orgánu Organizační složky MAS.

Ředitel - statutární zástupce, řídí činnost obecně prospěšné společnosti v plném rozsahu, pokud 
zákon nesvěřuje záležitost do kompetence Správní rady. 

Ředitel společnosti v roce 2015: Ing. Eva Tarabová

Správní rada - je vrcholným orgánem společnosti. Má 6 členů, přičemž nejméně 3 členové musí 
zastupovat místní soukromé partnery a nejvýše 3 členové místní veřejné partnery. 

Do působnosti Správní rady náleží: navrhování změn zakládací listiny v souladu s §4 odst. 3 a 4 
zákona č. 248/95 Sb. v platném znění; zrušení obecně prospěšné společnosti a určení obecně pro-
spěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek; metodické řízení činnosti obecně prospěšné 
společnosti v období mezi zasedáními Valné hromady; dbát na zachování účelu, pro který byla 
obecně prospěšná společnost založena; vypracování roční závěrky a výroční zprávy a předložení  
ke schválení Valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti; jmenování a odvolávání ředitele 
obecně prospěšné společnosti, dohlížení na jeho činnost a stanovit mu mzdu.

Předseda Správní rady v roce 2015: Ing. Jaroslav Chmelař

Dozorčí rada - je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je 3členná. 
Dozorčí rada zejména dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v sou-
ladu se zákony a  zakládací listinou obecně prospěšné společnosti; přezkoumává roční závěrku 
a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna podávat Správní radě 
návrh na odvolání ředitele; nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené 
údaje. 

Předseda Dozorčí rady v roce 2015: Ing. Jan Štěpán
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přehled činnosti MAs  
V roce 2015

podpořené projekty
počet vyplacená dotace (kč)

fiche 1 Modernizace zemědělství 9 1 983 505

fiche 2 lesnická infrastruktura 0 0

fiche 3 diverzifikace 0 0

fiche 4 cestovní ruch 1 225 000

fiche 5 rozvoj obcí 17 8 912 041

fiche 6 občanská vybavenost 39 17 521 881

fiche 7 kulturní dědictví 7 3 544 678

V letech 2009-2015 bylo v území MAs pomalší zrealizováno a proplaceno celkem 73 projektů za 32.187.105,- kč. 

2.1 / strAtegický plán leAder (SPL) 

2.2 / SCLLD - tVorbA strAtegie koMunitně Vedeného 
Místního rozVoje 

přehled podpořených projektů V ráMci spl:

Rok 2015 byl finálním pro ukončení realizace a administrace projektů podaných v programovém ob-
dobí 2007-2013. V tomto roce probíhaly pouze poslední administrace hlášení o změnách a žádostí 
o proplacení několika žadatelů. Nabízí se tedy prostor pro stručnou rekapitulaci realizace SPL. 

Aby mohla MAS podporovat rozvoj regionu v  letech 2014 – 2020, začala v  roce 2013 pracovat 
na strategickém dokumentu rozvoje území a to metodou komunitně vedeného místního rozvoje, 
tedy se zapojením aktérů v území – veřejné správy, podnikatelů, občanů a neziskových organizací. 

V roce 2014 se navázalo na sběr dat v území z předešlého roku a v období duben - srpen se konala 
společná setkávání s obyvateli regionu Pomalší s cílem vytvořit analytickou a strategickou část 
strategie. 

Na tvorbu strategie byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Technická pomoc (MMR). 

V roce 2015 se navázalo na výsledky komunitních projednávání a byl vytvořen akční plán s jednot-
livými programovými rámci pro OP, na které získala MAS alokaci pro programové období 2014-
2020. Kompletizace celého dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 
MAS Pomalší a jeho registrace je plánována na začátek roku 2016. 
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Setkání školních týmů „Cesta skla 2015“ (projekt spolupráce Po cestách a hradech doby Karla IV.)

2.3 / udržitelnost projektů spolupráce 
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V roce 2015 obdržela MAS certifikát deklarující splnění požadavků MZe na MAS jako organizaci 
administrující výzvy a příjem projektů ve svém území.

2.4 / stAndArdizAce MAs dAlší AktiVity  
MAs poMAlší 

3.1 / zApojení MAs do projektů

SySTéMOVá PODPORA ROZVOJE MEZIObECní SPOLUPRáCE V  ČR V  RáMCI úZEMí 
SPRáVníCH ObVODů ObCí S ROZŠíŘEnOU PůSObnOSTí

MAS se v lednu 2014 zapojila do pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“, (reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 OP LZZ). Tento projekt byl ukončen v říjnu 2015. 

Hlavním tématem bylo školství, sociální služby, odpady a cestovní ruch. 

Byl vytvořen a v květnu 2015 publikován souhrnný dokument “Strategie území správního obvodu 
ORP Kaplice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpado-
vého hospodářství a cestovního ruchu“. Na to navázala 2. fáze projektu, která měla za cíl do 
podzimu 2015 vytvořit akční plán a realizovat efektivní meziobecní spolupráci vybraného tématu. 

MAS JAKO náSTROJ SPOLUPRáCE ObCí PRO EfEKTIVní CHOD úŘADů

Na území MAS Pomalší byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název 
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (č.proj.CZ.1.04/4.1.00/B6.00043). 
Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v  ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční 
podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a za-
městnanost (OP LZZ). 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy 
s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Pomalší vybralo 
na základě strategie 3, kterými se podrobněji v rámci projektu zabývalo:

Regionální školství, Protipovodňová opatření a krizové řízení a Odpadové hospodářství.

                  
 

 
 
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 

 
 

Strategie území správního obvodu ORP 
Kaplice 

v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,  
odpadového hospodářství a cestovního ruchu 

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024  

 
 

 
 
 

 

Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
 Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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Během projektu vznikly:

• Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výko-
nu formou spolupráce.

• Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš 
venkov?

• Metodika spolupráce obcí.
• Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší. 
• Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Pomalší.
• Koncepční návrh legislativních řešení.

ČESKý SySTéM KVALITy SLUžEb

MAS Pomalší se zúčastnila školení trenéra 
Českého systému kvality služeb I. stupně (ČSKS) 
a následně semináře pro trenéry Českého systé-
mu kvality služeb II. stupně. Cílem školení v rám-
ci ČSKS bylo poskytnout zapojeným organiza-
cím vzdělání, kompletní informace o  Českém 
systému kvality služeb a  v  neposlední řadě 
usnadnění procesu certifikace.

V rámci školení MAS obdržela kvalitní vzdělávací 
materiály a prostřednictvím účastníka semináře 
– trenéra, získala certifikát kvality Q udělovaný 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
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3.2 / pořádání A spoluúčAst nA společenských A dAlších Akcích,  
  VzděláVAcí kurzy

KURZ AngLIČTIny 
Pořádání kurzu angličtiny s rodilým mluvčím. 

LETní fESTIVAL REgIOnU POMALŠí
Propagace výstupů projektu spolupráce na letním festivalu Pomalší.

SPOLEČně PRO ŘEKU
MAS Pomalší se finančně podílela na akci organizované Střední školou a  gymnáziem Kaplice 
- mezinárodní projekt o  řekách, který probíhal formou vzdělávacího programu pro mládež,  
po němž následoval úklid břehu a jeho okolí řeky Malše.

VU3V - VIRTUáLní UnIVERZITA 3. VěKU
MAS Pomalší se ve spolupráci s ČZU Praha v roce 2012 zapojila do vzdělá-
vacího programu Virtuální univerzita 3. věku. V roce 2015 proběhly kurzy na 
téma Evropské kulturní hodnoty a Čínská medicína v naší zahrádce. Je to již 
4. rok, kdy se aktivní důchodci scházejí a řeší společně problematiku vybra-
ných témat. Ke každému tématu proběhnou i odborné exkurze.
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SMRHOVSKá bRáZDA 2015 
10. ročník tradiční a velmi populární soutěže v orbě „O SMRHOVSKOU 
BRÁZDU“ ve spolupráci s Přáteli tažných koní.

VánOČní TRHy V bAVORSKéM DEggEnDORfU
V prosinci 2015 se zástupci MAS účastnili předvánočních trhů v Deggendorfu, kde prezentovala regionální 
výrobky a tradiční řemesla svého regionu. 

HOUPAČKA 15 … AnEb My VáM – Vy náM
MAS podpořila charitativní festival ve Velešíně Nádraží „U Hamerníků“ na podporu Spolku Metoděj, který 
podporuje rodiny s dětmi se vzácným metabolickým onemocněním.

SETKání ŘEMESEL V KOMAŘICKé KOVáRně
MAS se spolupodílela na 10. ročníku tradiční akce „Setkání řemesel v  komařické kovárně“ u  Čížků 
v Komařicích, kde probíhala celodenní ukázka kovářských a lidových řemesel spojená s prodejem místních 
produktů a výrobků.

ZEMě žIVITELKA - VýSTAVIŠTě ČESKé bUDěJOVICE
Prezentace jihočeských MAS v rámci 42. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

3.3 / účAst nA setkáních stArostů, VzděláVAcích Akcích,  
 seMinářích, konferencích A prAcoVních skupinách

• Krajské sdružení MAS Jč. kraje

• Národní síť MAS ČR

• Svazek měst a obcí regionu Pomalší

• Národní konference Venkov

• Přeshraniční setkání regionů a MAS Rakouska a Německa

• Další vzdělávání managementu místních akčních skupin – cyklus seminářů  
zaměřených na tvorbu SCLLD

• Další semináře a školení s různým zaměřením



18 19Výroční zpráVa Výroční zpráVa2015 2015

Aktiva 1.1. 2015 31. 12. 2015

A. Dlouhodobý majetek celkem 3 808 010,50 2 826 327,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 63 686,50 63 686,50

 Software 26 031,50 26 031,50

 Drobný dlouhod. nehm. majetek 37 655,00 37 655,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 907 333,00 3 907 333,00

 Stavby 2 536 812,00 2 536 812,00

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí

1 031 171,00 1 031 171,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 339 350,00 339 350,00

Nedok. dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00 0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -163 009,00 -1 144 692,50

Oprávky k softwaru a dlouhod.nehm.majetku 0,00 -63 686,50

Oprávky ke stavbám -3 650,00 -80 252,00

Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí  - 35 559,00 -661 404,00

Oprávky k dlouhodobému majetku -123 800,00 -339 350,00

b. Krátkodobý majetek celkem 3 115 574,37 220 456,31

I. Zásoby celkem 0,00 0,00

II. Pohledávky celkem 2 711 193,87 16 000,00

Odběratelé 108 000,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát-
ním rozpočtem

2 603 193,87 16 000,00 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 403 683,50 204 456,31

Pokladna 319 739,00 183 890,00

Účty v bankách 83 944,50 20 566,31

roční účetní záVěrkA  
– Výsledky hospodAření

IV. Jiná aktiva celkem 697,00 0,00

 Náklady příštích období 697,00 0,00

AKTIVA CELKEM 6 923 584,87 3 046 783,31 

Pasiva 1.1. 2015 31. 12. 2015

A. Vlastní zdroje celkem 3 727 557,84 2 834 258,84 

I. Jmění celkem 3 123 518,83 2 498 535,02 

Vlastní jmění 3 046 223,00 2 421 239,19 

Fondy 77 295,83 77 295,83

II. Výsledky hospodaření celkem 604 039,01 335 723,82 

Účet výsledků hospodaření 0,00 -268 315,19

Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení

220 295,51 0,00

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  
minulých let

383 743,50 604 039,01

b. Cizí zdroje celkem 3 196 027,03 212 524,47

I. Rezervy celkem 0,00 0,00

II. Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00

III. Krátkodobé závazky celkem 3 196 027,03 212 524,47

Dodavatelé 193,15 127 603,47

Zaměstnanci 0,00 19 998,00

Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

0,00 11 852,00

Ostatní přímé daně 0,00 3 435,00

Daň z příjmů 0,00 0,00

Jiné závazky 0,00 0,00

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 0,00

Krátkodobé bankovní úvěry 3 105 833,88 49 636,00

Ostatní krátkodobé výpomoci 90 000,00 0,00

IV. Jiná pasiva celkem 0,00

Výdaje příštích období 0,00 0,00

PASIVA CELKEM 6 923 584,87 3 046 783,31

4.1 / rozVAhA
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Náklady
Činnost

hlavní hospodářská

I. Spotřebované nákupy celkem 15 119,00 12 086,42 

Spotřeba materiálu 15 119,00 120,00

Prodané zboží 0,00 11 966,42

II. Služby celkem 295 378,86 133 422,77

Cestovné 32 402,00 0,00

Náklady na reprezentaci 0,00 0,00

Ostatní služby 262 976,86 133 422,77

III. Osobní náklady celkem 435 403,79 227 122,21

Mzdové náklady 328 243,20 172 444,80

Zákonné sociální pojištění 107 160,59 54 677,41

IV. Daně a poplatky celkem 0,00 0,00

Daň silniční 0,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00

V. Ostatní náklady celkem 45 830,25 18 034,15

Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00

Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0,00

Úroky 25 761,25 14 982,15

Jiné ostatní náklady 20 069,00 3 052,00

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných  
položek celkem 

0,00 32 448,00

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 0,00 981 683,50

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0,00 0,00

VIII. Daň z příjmů celkem 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 791 731,90 1 372 349,05

Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 264 856,00 181 960,00

Tržby za vlastní výrobky 0,00 12 070,00

Tržby z prodeje služeb 264 856,00 168 470,00

Tržby za prodané zboží 0,00 1 420,00

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 0,00 0,00

III. Aktivace celkem 0,00 0,00

IV. Ostatní výnosy celkem 0,00 621 095,62

 Úroky 0,00 69,03

 Zúčtování fondů 0,00 0,00

Jiné ostatní výnosy 0,00 621 026,00

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek

0,00 0,00

VI. Přijaté příspěvky celkem 23 500,00 118 400,00

Přijaté příspěvky (dary) 23 500,00 118 400,00

VII. Provozní dotace celkem 685 955,31 0,00

Provozní dotace 685 955,31 0,00

VÝNOSY CELKEM 974 311,31 921 455,62 

Výsledek hospodaření před zdaněním 182 579,41 -450 894,60

Výsledek hospodaření po zdanění 182 579,41 -450 894,60

4.2 / VýkAz zisků A ztrát

Výrok AuditorA
Podle našeho názoru  účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti  
Místní akční skupina Pomalší o.ps. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejich hos-
podaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní uzávěrku 
ověřujeme s výrokem bez výhrad.
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SEKTOR SEZNAM PARTNERŮ 
MAS Pomalší o.p.s. ZÁSTUPCE PARTNERA ZÁJMOVÁ SKUPINA ORGÁNY Organizační 

složky SCLLD

veřejný 
svazek měst a obcí 
pomalší

Mgr. josef klíma A   Místní rozVoj Výbor

veřejný svazek obcí poluška radek kalkuš A   Místní rozVoj  

veřejný obec dolní třebonín pavel ševčík A   Místní rozVoj kontrolní k.

veřejný 
základní umělecká 
škola Velešín 

Mgr. Marie procházka 
štanglová

d   občAnské AktiVity Výbor

pO
zemědělské družstvo 
netřebice

ing. Alena janoušková b   zeMědělstVí  

pO
lesy obcí trhové sviny 
a besednice s.r.o.

rostislav Vacík b   zeMědělstVí  

pO
lesní družstvo obcí 
přídolí

jiří štěpánek b   zeMědělstVí Výběrová k.

pO hrady na Malši, o.s. radek kocanda d   občAnské AktiVity Výběrová k.

pO
přátelé Vidova  
a okolí o.s.

ing. tomáš šedivý d   občAnské AktiVity Výbor

pO osada u kovářů o.s. ing. jan jareš d   občAnské AktiVity  

pO
český rybářský svaz , 
jihoč.úz. svaz č.b.

ing.jan štěpán d   občAnské AktiVity kontrolní k.

pO tj Malše roudné libor šolc d   občAnské AktiVity  

pO koníček, o.p.s.
Mgr. Martina 
barvínková

d   občAnské AktiVity  

pO
jezdecký klub 
Vladykův dvůr

Mgr. jindra Vladyková d   občAnské AktiVity Výběrová k.

pO jihočeská servisní s.r.o bc. Vilém bárta e   regionální rozVoj Výběrová k.

fo
květiny - zahradnické 
potřeby františek 
bauernöpl

františek bauernöpl 
soukromý zemědělec

b   zeMědělstVí  

fo františek persán
fratišek persán 
soukromý zemědělec

b   zeMědělstVí  

fo bbl - elektronik ing. pavel černý c   podnikání Výběrová k.

fo hotel klor doudleby jiří klor c   podnikání kontrolní k.

fn Mgr. pavel talíř Mgr. pavel talíř b   zeMědělstVí Výbor

fn bc. eva thurnová bc. eva thurnová e   regionální rozVoj Výbor

fn
Mgr. Václava 
kubičková

Mgr. Václava bočková 
- kubičková

e   regionální rozVoj Výbor

fn ing. jaroslav chmelař ing. jaroslav chmelař e   regionální rozVoj  

Na zpracování výroční zprávy za rok 2015 se podíleli: členové SR  
a zaměstnanci MAS Pomalší o.p.s.

 » Dokončení SCLLD
 » Vyhlášení výzvy pro příjem projektů v novém programovém období
 » Poradenská činnost k novému programovému období
 » Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice“
 » Animace školských zařízení na území MAS Pomalší
 » Spolupráce s bavorskými a rakouskými MAS
 » Národní projekty spolupráce
 » Propagační materiál MAS Pomalší
 » Účetní a projektový AUDIT
 » Další vzdělávání zaměstnanců MAS 
 » Společenské akce a vzdělávací kurzy, akce pro školy

plán nA rok 2016 přílohy



Výroční 
zpráva
2015

Kontakt MAS:
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

se sídlem Družstevní 596, 382 32 Velešín
provozní kancelář Římov, Nám. J. Gurreho 2, 2. patro 

tel.: 608 353 400 / e-mail: info@maspomalsi.cz
www.maspomalsi.cz


