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1. Obecně prospěšná společnost MAS Pomalší  

 

 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Pomalší o.p.s. vznikla 13. prosince 2005 zápisem 

do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl O, vložka 119.    

 

Zakladatelé společnosti  

SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ 

Římov 2, 373 24 Římov; IČO: 62536443 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO NETŘEBICE 

Netřebice 131, 382 32 Velešín; IČO:  109975        

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 

 

Obecně prospěšné služby 

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 kritérií, 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. 



4 
 

8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit uvedené činnosti v rámci 

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.  

 

Orgány společnosti 

Ředitel společnosti v roce 2019: Ing. Eva Tarabová 

Předseda Správní rady v roce 2019: Ing. Tomáš Šedivý 

Předseda Dozorčí rady v roce 2019: Ing. Jan Štěpán 

Organizační složka MAS Pomalší o.p.s. - 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 skupin 

neměla více než 49 % hlasovacích práv. Jeden partner může být kromě Shromáždění partnerů 

členem jen nejvýše jednoho dalšího orgánu Organizační složky MAS. 

   

Organizační schéma  
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2. Přehled činnosti MAS v roce 2019 

 

 

2.1 SCLLD – realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

  

Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší byl schválen 

řídícími orgány dne 22. 12. 2017. MAS Pomalší vyhlásilo v roce 2019 celkem 5 výzev pro příjem 

projektů ve všech třech operačních programech – Operační program Zaměstnanost (OPZ), 

Integrovaný regionální operační program (IROP) a Program rozvoje venkova (PRV). Přehled opatření 

je uveden v následující tabulce: 

 

Opatření SCLLD Program Výše alokace  
/ způsob.výdajů (v Kč) 

1.2.4 Neproduktivní investice v lesích 2. výzva PRV 1.000.000,- 

1.2.3 Zadržování vody v krajině 2. výzva PRV 2.000.000,- 

1.1.1 Podpora místní produkce a odbytu 2. výzva PRV 1.000.000,- 

1.1.3 Investice do nezemědělských činností 2. výzva PRV 3.000.000,- 

2.3.2. Podpora sociálních služeb 3. výzva OPZ 5.403.500,- 

2.3.2. Podpora sociálních služeb 4. výzva OPZ 852.535,- 

2.3.2. Podpora sociálních služeb 6. výzva OPZ 1.393.075,- 

2.3.1 Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, obcí a měst 3. výzva IROP 6.710.313,- 

2.4.2 Zavádění sociálních podniků 4. výzva IROP 5.263.150,- 

2.4.2 Zavádění sociálních podniků 5. výzva OPZ 2.500.858,75 

3.2.1 Zachování historického dědictví regionu 5. výzva IROP 1.263.150,- 

 

Kromě realizace strategie patří k hlavní činnosti zaměstnanců MAS animace území a škol. Jedná se 

především o pomoc subjektům a školám v území lépe pochopit možnosti získání finanční podpory 

z různých evropských nebo národních zdrojů, pomáhat při administrativních činnostech spojených 

s realizací jejich projektů apod. Mezi hlavní podporované subjekty patří základní a mateřské školy a 

dále pak realizátoři projektů a zájemci o podporu z výzev MAS.   

 

 Vypracování mid-term evaluace realizace SCLLD  

V roce 2019 byla dle zadání MMR – ORP a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou vypracována mid-

term evaluace realizace SCLLD, jejímž cílem bylo:  

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné 

identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých 

Programových rámcích,  

2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných Místní akční skupinou Pomalší o.p.s. 

v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, 

odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,  
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3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér 

a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených 

cílů,  

4. zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území Místní 

akční skupiny Pomalší o.p.s. 

 

Shrnutí výsledků mid-term evaluace pro jednotlivé sledované oblasti: 

Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD 

Administrativní kroky prováděné kanceláří MAS za účelem zveřejnění výzvy, příjmu žádostí, jejich hodnocení 

po formální stránce, hodnocení Výběrovou komisí a schvalování Rozhodovacím orgánem jsou nastaveny 

adekvátně prováděným krokům včetně jejich časové dotace. Kancelář využívá zkušenosti z již vyhlášených 

výzev. Drobné zdržení při těchto krocích způsobuje posun v čerpání u všech tří OP. Jednání odpovědných 

orgánů MAS je bezproblémové. Dílčí doporučení jsou součástí evaluace jednotlivých oblasti.  

Oblast B – Relevance SCLLD 

Z jednání pracovních skupin (focus group) vyšlo najevo, že území MAS Pomalší o.p.s.  stále řeší stejné 

problémy jako v době zpracování strategie. K tomu se objevili i nové, aktuální skutečnosti, které mírně 

doplňují potřeby území. Bude třeba dát větší prostor potřebám obcí, což zároveň přispěje ke skutečnosti, že 

role MAS může být v rámci řešení problémů v území významnější. 

Lze však konstatovat, že nedošlo k žádným zásadním změnám ve SWOT analýze ani v APP. Z dosavadního 

(velmi krátkého) průběhu realizace SCLLD je zřejmé, že programové rámce jsou nastaveny odpovídajícím 

způsobem, nebo budou v dalším realizačním období případně doplněny.  

Na základě expertních odhadů se může očekávat u některých PR menší zájem, přičemž ušetřené nebo 

nevyčerpané prostředky budou přesunuty do těch opatření/fichí (všech OP), u kterých byl detekován 

aktuálně větší zájem žadatelů (IROP), popř. do připravované fiche na podporu rozvoje obcí a občanské 

vybavenosti (PRV). Dílčí doporučení jsou součástí evaluace jednotlivých oblastí. 

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

V souvislosti s pozdním schválením strategie SCLLD došlo k časovému posunu jednotlivých výzev. K 31. 12. 

2018 nebyl žádný projekt zrealizován. Pracovníci MAS se snaží aktivně dohnat časovou proluku a strategie 

SCLLD realizovat co nejlépe.  

Evaluační dokument byl schválen řídícími orgány MMR v roce 2020. 
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3. Další aktivity MAS Pomalší v 2019 

 

3.1 Zapojení MAS do projektů  

 

3.1.1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II 
 

U projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Kaplice – MAP II“ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693) 
proběhl již druhý rok realizace, v němž jsme zorganizovali přes 15 akcí především pro školy v území. 
Z nejvýznamnějších aktivit vybíráme tyto: 

Vzdělávací programy o přírodě a krajině s návštěvou Jihočeského zemědělského muzea 

Šest škol či školek vyrazilo během jara na interaktivní a zábavné programy do Netěchovic u Týna nad Vltavou. 

Zde si kromě názorné prohlídky zemědělského náčiní, strojů apod. především vyzkoušeli zpracování 

zemědělských produktů dle vlastní volby, např. obilí, mléko či vlnu. Tématu se věnovali ve vyučovacích 

hodinách jak před návštěvou, tak i po ní, aby si téma využívání krajiny lépe zasadili do souvislostí. 

Intenzivní preventivní kurzy Mladý vodní záchranář 

Starší ročníky tří ZŠ naopak počátkem léta vyrazily na Lipno, kde je čekal intenzivní dvoudenní kurz pod 

vedením zdejších vodních záchranářů. V nabitém programu museli žáci občas sáhnout hluboko do vlastních 

sil – učili se techniku ovládání různých plavidel, masáž srdce, orientaci v terénu nebo přežití a uvaření 

v přírodě. Určitě si vštípili alespoň některé dovednosti, které se jim budou hodit při řešení problémových 

situací. 

Projektové dny finanční gramotnosti 

Další bezesporu užitečné problematice se věnovali žáci škol pod vedením lektorů z yourchance o.p.s. 

V celodenním projektovém dni řešili řadu modelových finančních situací a učili se zodpovědně hospodařit 

s virtuálními penězi. 

Kurz pro učitele Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Komplexní vzdělávací kurz probíhal ve čtyřech blocích od září do prosince a pedagogové si v něm prakticky 

vyzkoušeli řadu metod, které jsou použitelné při různých předmětech na 1. i 2. stupni. V obdobích mezi 

lekcemi učitelé zkoušeli vybrané metody v hodinách a v následující lekci diskutovali svoje zkušenosti. Cílem 

metod kritického myšlení je vést žáky k samostatnému přemýšlení a k efektivnímu zkoumání a zpracování 

informací. 

Soutěž a prezentace školních akcí k výročí 17. listopadu 

Řada škol na Kaplicku si připomněla výročí sametové revoluce originálním způsobem – tematickou výzdobou 

tříd, projekty, koncerty, soutěžemi nebo hromadnými hranými scénkami představujícími události té doby. 

MAS Pomalší pak prezentovala všechny tyto aktivity veřejně v podobě prezentačního videa poskládaného 

z materiálů jednotlivých škol. Zúčastněné školy pak byly odměněny malým věcným dárkem – deskovou hrou 

či literaturou vážící se k danému tématu. 

Konference „Spolupráce, inspirace, aplikace“ 

Již tradiční listopadová konference přinesla školám několik nových inspirativních témat – formativní metody 

hodnocení žáků, reformu financování škol, novou výuku informatiky či přístup k dětem na základě jejich 
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psychologické typologie. Na přednášení byli pozváni renomovaní odborníci nejen z regionu. Konferenci 

v reprezentativních prostorách Bistra Pučegl uzavřelo vyhlášení výsledků fotosoutěže „Moje Kaplicko“. 

 

 

3.1.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kaplicku (SPRSS) 
 

Po celý rok 2019 probíhala podpora plánování sociálních a návazných služeb na Kaplicku. Tyto služby zajišťují 

potřeby lidí ohrožených sociálním vyloučením, např. z důvodu zdravotního znevýhodnění, seniorů, 

nízkopříjmových rodin s dětmi a dalších. V pracovních skupinách za účasti uživatelů a poskytovatelů 

sociálních služeb, zástupců samosprávy a dalších aktérů, byl zpracován strategický dokument, Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice pro období 2020 – 2022. Plán byl připomínkován a 

prošel veřejným projednáním. Zpracováním dokumentu vlastní plánování nekončí, pracovní skupiny se 

budou nadále scházet a v následujícím období bude strategický dokument v pravidelných ročních intervalech 

aktualizován. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539).  

V rámci projektu byl dále zpracován přehledný katalog sociálních služeb, kde je možné rychle najít řešení a 

pomoc pro různé problémy, které pokud nejsou řešeny, mohou vést k sociálnímu vyloučení. 

Aktuální dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách města Kaplice nebo MAS Pomalší. 

          

 

 

 

3.1.3 Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko 
 

MAS Pomalší se stala v roce 2015 jedním ze třech zakladatelů destinační společnosti Novohradsko 

– Doudlebsko. Tato organizace má za úkol propagaci a koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu 

na území, které je charakterizováno názvy obou oblastí. Také v roce 2019 se MAS Pomalší podílela 

na vybraných aktivitách destinace.  

 

3.2 Pořádání a spoluúčast na společenských a dalších akcích, vzdělávací kurzy 
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3.2.1 VU3V - Virtuální univerzita 3. věku 
 

MAS Pomalší nadále pokračuje ve spolupráci s ČZU Praha zapojením do vzdělávacího programu 

„Virtuální univerzita 3. věku“. V roce 2019 jsme měli možnost rozšířit své znalosti v oblasti „Dějiny 

oděvní kultury I“ a „České dějiny a jejich souvislosti II“.  

 

 

3.2.2 Smrhovská brázda 2019  
 

Již 14. ročník tradiční a velmi oblíbené soutěže v orbě „O SMRHOVSKOU BRÁZDU“ ve spolupráci s 

Přáteli tažných koní.  

 

3.2.3 Houpačka 19 … aneb my vám - vy nám 
 

MAS Pomalší tradičně podpořila charitativní a multižánrový festival ve Velešíně Nádraží „U 

Hamerníků“ na podporu Spolku Metoděj, který podporuje rodiny s dětmi se vzácným metabolickým 

onemocněním. 

 

 

3.3 Účast na setkáních starostů, vzdělávacích akcích, seminářích, konferencích, pracovních 

skupinách a další aktivity 

 

 Krajské sdružení MAS Jč. kraje 

 Národní síť MAS ČR 

 Svazek měst a obcí regionu Pomalší 

 Konference „Jihočeský venkov 2019“ 

 Setkání s budoucími regionálními a zahraničními projektovými partnery 

 Další vzdělávání managementu místních akčních skupin  

 Další semináře a školení s různým zaměřením 

 Animace školských zařízení 

 Ex post kontroly projektů v době udržitelnosti 

  



10 
 

  

4. Roční účetní závěrka - výsledky hospodaření 
 

4.1. Rozvaha 

 

 

Aktiva 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 766 838,00 1 728 423,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 69 730,50 0,00 

Software 32 075,00 0,00 

Drobný dlouhod. nehm. majetek 37 655,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 285 737,00 2 655 949,00 

Stavby 1 901 751,00 1 901 751,00 

Samostatné movité věci a soubory movitých            
věcí                        

803 171,00 754 198,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 580 815,00 0,00 

Nedok. dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

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

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 588 629,50 -927 526,00 

Oprávky k softwaru a dlouhod.nehm.majetku -69 730,50 0,00 

Oprávky ke stavbám -134 913,00 -173 328,00 

Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí -803 171,00 -754 198,00 

Oprávky k dlouhodobému majetku -580 815,00 0,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 2 829 706,00 2 645 638,86 

I. Zásoby celkem 0,00 0,00 

II. Pohledávky celkem 930 030,66 561 024,66 

Odběratelé 0,00 0,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 

930 030,66 555 577,35 

Dohadné účty aktivní 0,00 5 447,31 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 893 344,34 2 078 419,20 

Pokladna 370,00 14 084,00 

Účty v bankách 1 892 894,34 2 064 335,20 

Ceniny 80,00 0,00 

IV. Jiná aktiva celkem 6 331,00 6 195,00 

Náklady příštích období 6 331,00 6 195,00 

AKTIVA CELKEM  4 596 544,00 4 374 061,86 
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Pasiva 1.1. 2019 31. 12. 2019 

A. Vlastní zdroje celkem 2 433 202,04 2 421 359,60 

I. Jmění celkem 1 520 299,83 1 488 887,83 

Vlastní jmění 1 446 994,00   1 415 582,00 

Fondy 73 305,83  73 305,83  

II. Výsledky hospodaření celkem 912 902,21 932 471,77 

Účet výsledků hospodaření 4 870,90 0,00 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 19 569,56 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

908 031,31 912 902,21 

B. Cizí zdroje celkem 2 163 341,96 1 952 702,26 

I. Rezervy celkem 0,00 0,00 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 

III. Krátkodobé závazky celkem 1 977 801,09 1 270 529,69 

Dodavatelé 0,0 5 896,00 

Zaměstnanci 63,00 45 273,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 4 470,83 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

0,00 0,00 

Ostatní přímé daně 3 787,00 10 433,00 

Daň z příjmů 0,00 0,00 

Jiné závazky 0,00 1 972,00 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočten 

1 973 951,09 1 202 484,86 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 

Ostatní krátkodobé výpomoci  0,00 0,00 

IV. Jiná pasiva celkem 185 540,87 682 172,57 

Výnosy příštích období 185 540,87 682 172,57 

PASIVA CELKEM 4 596 544,00 4 374 061,86 
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4.2. Výkaz zisků a ztrát 

 

Náklady Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

I. Spotřebované nákupy celkem 149 563,08 11 935,00 

Spotřeba materiálu 149 563,08 11 935,00 

Prodané zboží 0,00 0,00 

II. Služby celkem 532 905,76 0,00 

Opravy a udržování 2 139,00 0,00 

Cestovné 80 748,81 0,00 

Náklady na reprezentaci 353,00 0,00 

Ostatní služby 449 664,95 0,00 

III. Osobní náklady celkem 3 121 594,00 0,00 

Mzdové náklady 2 504 688,00 0,00 

Zákonné sociální pojištění 616 906,00  0,00 

IV. Daně a poplatky celkem 5 850,00 0,00 

Daň silniční 5 850,00 0,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 

V. Ostatní náklady celkem 10 079,95 0,81 

Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 

Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0,00 

Dary 0,00 0,00 

Úroky 0,00 0,00 

Jiné ostatní náklady 10 079,95 0,81 

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

38 415,00 0,00 

Odpisy dlouhodobého  nehm. a hmot. majetku 38 415,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 16 000,00 0,00 

VIII. Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM 3 874 407,79 11 935,81 

   

Výnosy   

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 4 550,00 39 000,00 

Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 

Tržby z prodeje služeb 4 550,00 39 000,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 0,00 

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

III. Aktivace celkem 0,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              34 411,81 0,00 

Úroky 2 999,81 0,00 

Zúčtování fondů 0,00 0,00 

Jiné ostatní výnosy 31 412,00 0,00 

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

0,00 4 950,00 

Tržby z prodeje materiálu 0,00 4 950,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 173 894,46 0,00 
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Přijaté příspěvky (dary) 173 894,46 0,00 

VII. Provozní dotace celkem 3 649 106,89  0,00 

Provozní dotace 3 649 106,89 0,00 

VÝNOSY CELKEM 3 861 963,16 43 950,00 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 12 444,63 32 014,19 

Výsledek hospodaření po zdanění - 12 444,63 32 014,19 

 

 

 

Výrok auditora: 
 

 

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 

společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku 

jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. 
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5. Plán na rok 2020 

 

 Realizace SCLLD 

 Příprava nové strategie pro programové období 2021-2027 

 Vyhlášení výzev na příjem projektů v operačních programech IROP, PRV 

 Poradenská a vzdělávací činnost k novému programovému období 

 Realizace projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání území ORP Kaplice – MAP II“ 

 Realizace návazného projektu na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území 

SO ORP Kaplice 

 Realizace projektu „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS II“  

 Animace školských zařízení na území MAS Pomalší 

 Spolupráce se zahraničními partnery 

 Aktualizace členské základny MAS 

 Tisk propagačního materiálu 

 Účetní a projektový AUDIT 

 Další vzdělávání zaměstnanců MAS 

 Společenské akce a vzdělávací kurzy 

 

 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 
se sídlem Družstevní 596, 382 32 Velešín 

provozní kancelář Římov, Nám. J. Gurreho 2  
č. tel.: 608 353 400 

e-mail: info@maspomalsi.cz 
www.maspomalsi.cz 

 
 
Na zpracování výroční zprávy za rok 2019 se podíleli: členové SR a zaměstnanci MAS Pomalší o.p.s. 
 
Děkujeme všem, kteří financují a jinak podporují naše aktivity. Děkujeme také všem členům MAS, kteří se 
aktivně podíleli na chodu organizace. 
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