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V Praze dne 25. října 2011 
 
 

 

 Oddělení metodiky osy 4 PRV 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 
fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 

 
   Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt:  Ivana Dohnalová , tel.: 222 871 757, e-mail: Ivana.Dohnalova@szif.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
 
Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 13. kolo PRV 
 
 
Státní zemědělský intervenční fond schválil v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR dne 25. října 2011 celkem 32 Žádostí 
o dotaci v  opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 62.660.627,- Kč. 
 
Schválení proběhlo na základě doplnění povinných příloh u doporučených projektů předkládaných před schválením projektu.  
 
Na následujících stránkách uvádíme specifikaci schválených žádostí v záměru a) národní spolupráce a v záměru b) mezinárodní spolupráce. 
Žádosti jsou řazeny dle registračního čísla. Kromě koordinační místní akční skupiny, partnerských místních akčních skupin, je uvedeno místo 
realizace projektu (NUTS 3) resp. státu, název projektu, výše dotace a dále anotace projektu a oblast podpory. 
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Název projektu 

Anotace projektu 

Registrační číslo žádosti 
Oblast 
podpory Název KMAS/PMAS Kraj/stát 

Výše dotace MAS ČR 
na část projektu 

Výše dotace MAS 
ČR na projekt 

  
Programy pro školy 

Využití potenciálu území obou regionů formou vytvoření nabídky služeb a aktivit pro školy a zájmové kolektivy v rámci posílení místního patriotismu. 

11/013/4210a/453/000001 ii 
MAS Region Kunětické hory, o.s. Pardubický kraj      198 000 Kč  

    378 000 Kč  
MAS Železnohorský region, o.s. Pardubický kraj      180 000 Kč  

 
 

   
 

Orlické hory pro všechny 

Na společnou cestu Spolupráce se vydáváme s cílem zlepšit možnosti trávení volného času pro handicapované osoby regionu Orlických hor a Podorlicka. Výchozím 
bodem je zmapování možností turistických služeb v regionu a jeho vhodnosti pro lidi s různým handicapem.  
Zmapovaným subjektům bude nabídnuta možnost certifikace. Jednou z podpůrných aktivit bude i školení pro poskytovatele služeb zaměřené na zpřístupnění pro 
handicapované osoby a získání certifikace. Výsledky studie budou již v průběhu projektu prezentovány formou informační brožury.  
Nedílnou součástí projektu jsou investiční aktivity cílené na místní handicapované občany. Završením celého projektu bude uspořádání 3 společných akcí 
zaměřených na setkání a navázání partnerství mezi organizacemi pracujícími s handicapovanými osobami.  

11/013/4210a/452/000006 i, ii, ii, vii 
NAD ORLICÍ, o.p.s. Královehradecký kraj      656 514 Kč  

 2 279 415 Kč  Místní akční skupina ORLICKO Královehradecký kraj   1 296 939 Kč  
Místní akční skupina POHODA venkova Královehradecký kraj      325 962 Kč  

 
 

   
 

Venkov- můj domov aneb "Víš, kde žiješ?" 
Smyslem projektu je pokračovat v započaté tradici našich předků, kteří vytvořili v 19.stol. vlastivědu moravskou, první regionální knihu na území Čech a Moravy. 
Tuto tradici tvorby reg. učebnic chceme oprášit a doplnit o nové formy výuky a prezentaci území, které jdou s trendem souč. spol. (interaktivní komunikace, 
zábavná a vizuální forma výuky). Výsledkem projektu bude vznik unikátních učebnic tří sousedních MAS pro děti ZŠ s rozsahem 2 okresů a 2 krajů (čítanky 
prvouky a vlastivědy), ale i další regionální vzdělávací materiály pro všechny věkové úrovně občanů (regionální pexeso, kvarteto, výukové DVD).Produkty chceme 
rozšířit,krom základních škol v regionu,mezi občany také díky obcím,MŠ,domovům seniorů a knihovnám. Projekt posiluje silně regionální patriotismus obyvatel a 
vazbu k domovu. 

11/013/4210a/564/000007 i, iii 
MAS Boskovicko PLUS Jihomoravský kraj   1 255 867 Kč  

 3 365 555 Kč  MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. Pardubický kraj      904 815 Kč  
MAS Partnerství venkova Jihomoravský kraj   1 204 873 Kč  
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Kras-naše společné dědictví  

Projekt propagací málo známého kulturního dědictví rozvíjí bohatství a identitu středoevropských krasových oblastí.  Aktivně oslovuje zatím pasivní potencionální 
návštěvníky regionů pomocí vysoce účinného nástroje komunikace filmu a webových prezentací. Další aktivitou projektu jsou vzdělávací akce zaměřené na reálné 
potřeby území a využívající místní odborné kapacity a společné festivaly kulturního dědictví krasu. Inovativním prvkem projektu je společný marketing kulturního 
dědictví krasových oblastí, který má potenciál postupného rozvoje tohoto modelu i do jiných evropských krasových oblastí v navazujících projektech a aktivitách.  

11/013/4210b/564/000009 i, ii 
MAS Moravský kras o.s. Jihomoravský kraj 1 027 350 1 027 350 
Občianske združenie KRAS Slovensko     

      
Z Oponíc až na Tolštejn 

Projekt spolupráce mezi regionem Mikroregionu Svornosť ze Slovenské republiky a MAS Šluknovsko je zaměřen na rozvoj venkovského cestovního ruchu, tvorbu 
nových turistických balíčků, předávání know-how z turistické hry "Vandrování po Tolštejnském panství", která je lákadlem a oživuje region Šluknovska. Vytvoření 
nových produktů - komplexních balíčků poskytujících aktivní zážitky pro návštěvníky obou regionů a jejich uplatnění na trhu prostřednictvím vhodných 
propagačních a flexibilních prezentačních nástrojů výrazně napomůže k nastartování rozvoje venkovského cestovního ruchu na území MR Svornosť a v případě MAS 
Šluknovsko rozloží návštěvnost území rovnoměrně i mimo území Národního parku České Švýcarsko. 

11/013/4210b/342/000010 i,vii 
MAS Šluknovsko Ústecký kraj   1 309 320 Kč   1 309 320 Kč 
Združenie mikroregionu SVORNOSŤ Slovensko     

      
Za poklady venkova 

Do mezinárodního projektu spolupráce se zapojí šest partnerských MAS:Krajina srdce,Podlipansko,Říčansko,Zálabí a LAG Kaunas distrikt a Karhuseutu. Projekt "Za 
poklady venkova" má za cíl co nejúčinněji podporovat regionální výrobce a posilovat kulturní a komunitní dění v regionech.Dalšími prioritami jsou:Zvýšení zájmu o 
tradiční řemesla a jejich obnova-podpora regionální identity.Intenzivní spolupráce a předávání si zkušeností mezi všemi partnerskými MAS-kulturní výměna formou 
mezinárodních festivalů a workshopů,soutěže řemeslníků,aj.Propagace místních výrobců a řemeslníků-podpora podnikání vytvořením propagačních katalogů,vitrín 
a certifikací výrobků.Podpora cestovního ruchu v regionech-vytvoření zážitkových balíčků,orientovaných na tradiční řemesla. Předpokl. realizace 1.11.2012-
31.5.2013.  

11/013/4210b/120/000013 i,ii,iii,vii 

MAS Říčansko o.p.s. Středočeský kraj   1 034 298 Kč  

 3 282 624 Kč  
Občanské sdružení MAS Zálabí Středočeský kraj      710 226 Kč  
MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský kraj      949 914 Kč  
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Jihočeský kraj      588 186 Kč  
LAG Karhuseutu Finsko     
LAG Kaunas District Litva     
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Síťování místních výrobků na Valašsku 

Projekt je zaměřen na propagaci místních výrobků veřejnosti a na síťování místních výrobců a poskytovatelé služeb působících v různých odvětvích místního 
hospodářství (zemědělci, podnikatelé ve službách cest. ruchu, neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa, školy) na území Valašska. Hlavním 
výstupem projektu bude nová regionální ochranná známka "Valašský výrobek", která zaručí kvalitu výrobku konečným uživatelům a vytvořená databáze místních 
produktů, výrobků a služeb. V prvotní fázi bude projekt zaměřený především na potravinářské komodity, později bude rozšířen i o řemeslné výrobky.  
Přínosem bude: 
- pro veřejnost a spotřebitele záruka zdravotně nezávadných a kvalitních výrobků s místem původu a výroby na Valašsku 
- propagace regionálních výrobků 
- podpora cest. ruchu 

11/013/4210a/672/000014 vii 

Místní akční skupina Hornolidečska Zlínský kraj      417 510 Kč  

 1 731 600 Kč  

Místní akční skupina Ploština Zlínský kraj      289 980 Kč  
Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský kraj      263 610 Kč  
MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Zlínský kraj      216 810 Kč  
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko,o.s Zlínský kraj      290 880 Kč  
Místní akční skupina Rožnovsko Zlínský kraj      252 810 Kč  

 
 

   
 

Kovářství včera a dnes 

Projekt využívá tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře cestovního ruchu. Propagací řemesla a vzděláváním kovářů podporuje také  jejich 
konkurenceschopnost. 
Výstupem projektu je rozšířené muzeum řemesel a nová expozice kovářství, rekonstruovaná středověká kovárna, naučná stezka historií i současností kovářského 
řemesla, 4 kurzy pro kováře a odbornou veřejnost, 3 exkurze, 3 propagační materiály (průvodce), 10 infotabulí v místech realizace a 13 akcí pro širokou veřejnost 
v prostoru kováren. Aktivitami projektu bez nároku na dotaci je zajištění programu pro min. 4 exkurze pro školní mládež a nabídka stáží pro mladé kováře ve třech 
kovárnách. 
Na projektu spolupracují 3 MAS a 4 externí partneři, kteří se budou významně podílet na zajištění udržitelnosti projektu.  

11/013/4210a/231/000015 i,iii,v,vi,vii 
Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s. Jihočeský kraj      675 000 Kč  

 3 168 000 Kč  Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Jihočeský kraj   1 350 000 Kč  
Místní akční skupina LEADER Loucko, o.s. Kraj Vysočina   1 143 000 Kč  

 
 

   
 

Searching for the Roots of Europe - International Leader Performing Arts Project 

Projekt počítá s podpořením kulturních akcí včetně nonverbálního divadla, které bude propojovacím článkem území MAS Třešťsko a LAG Mansikka ry, vybavením 
zázemí kulturních domů a vytvořením propagačního CD.  

11/013/4210b/563/000017 i, iii 
Místní akční skupina Třešťsko Kraj Vysočina   1 323 910 Kč  

 1 323 910 Kč  
LAG Mansikka ry Finsko   
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Venkovská tržnice III. 

Předmětem předkládaného projektu spolupráce sedmi partnerských MAS je vytvoření informačního systému Venkovská tržnice III. sloužícího pro posílení 
akceschopnosti venkovských území. Informační systém má dvě základní skupiny uživatelů, jednak obyvatele a subjekty z území zapojených MAS a za druhé 
samotné MAS. V případě první skupiny IS nabízí řadu aplikací sloužících k podpoře vzniku a rozvoje místních aktivit a akcí, společenskými a kulturními počínaje, 
přes aktivity podpory regionální ekonomiky, až po uplatnění zapojování veřejnosti do věcí veřejných. V případě samotných MAS pak IS nabízí statistiku a 
vyhodnocování indikátorů procesů probíhajících prostřednictvím Venkovské tržnice, čímž generuje data o územích a analytické informace pro přípravu nových 
strategických dokumentů MAS. 

11/013/4210a/232/000018 i,ii,vii 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Plzeňský kraj      372 398 Kč  

 3 434 672 Kč  

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Jihočeský kraj      443 268 Kč  
NAD ORLICÍ, o.p.s. Královehradecký kraj      693 184 Kč  
Podchlumí o.s. Královehradecký kraj      461 407 Kč  
Region Pošembeří o.p.s. Středočeský kraj      836 372 Kč  
MAS Lužnice, o.s. Jihočeský kraj      290 268 Kč  
MAS VLTAVA, o.s. Jihočeský kraj      337 775 Kč  

 
Podejme si ruce s historií tří regionů 

Projekt vychází z dosavadní spolupráce partnerství "Podejme si ruce" - MAS Mikroregionu Frýdlantsko, Český Západ - Místní partnerství a Kyjovské Slovácko v 
pohybu - a rozšiřuje spolupráci o nové oblasti a na nové cílové skupiny. Projekt propojí provozovatele venkovských muzeí, pro něž jsou připraveny vzdělávací akce 
a společná propagace, pro školy vzniknou interpretativní a poznávací programy. Cílem projektu je vznik sítí zaměřených na hlubší poznávání místního kulturního a 
historického dědictví venkovských regionů a rozvoj spolupráce dalších cílových skupin partnerských MAS. Každý z partnerů v projektu uplatní silné stránky a 
přispěje ke sdílení dobré praxe a zvyšování kvality místních kapacit. 

11/013/4210a/451/000019 i,ii,iii,v 
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko Liberecký kraj      782 190 Kč  

 2 016 540 Kč  Český Západ - Místní partnerství Plzeňský kraj      596 700 Kč  
Kyjovské Slovácko v pohybu Jihomoravský kraj      637 650 Kč  

       
Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných 

Mapování a záchrana hmotného i nehmotného dědictví regionu na jih od Plzně propojením třech souvisejících prvků - obnova drobných památek, podpora 
ochotnických spolků a sběr místních pověstí i jejich publikování v knižní a audiovizuální podobě.   

11/013/4210a/232/000020 i,ii,vi 
Občanské sdružení Aktivios Plzeňský kraj      408 852 Kč  

 1 239 876 Kč  Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. Plzeňský kraj      367 452 Kč  
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Plzeňský kraj      463 572 Kč  
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Živý venkov - tradice a současnost 

Zprostředkovávání, poznávání a výměna zkušeností mezi partnerskými MAS prostřednictvím podpory kulturních a sportovních akcí jako jsou slavnosti, jarmarky, 
sportovní soutěže s důrazem na místní identitu a tradice a podporou místních produktů, s cílem zlepšit zázemí pro konání akcí, zvýšit návštěvnost akcí, podpořit 
setkávání lidí z různých regionů a vytvořit přátelské vazby mezi obyvateli MAS. Projekt motivuje území MAS ke vzájemné trvalé spolupráci. Společný propagační 
materiál k těmto akcím pro všechny partnery projektu. 

11/013/4210a/451/000022 i,iii,vii 

LAG Podralsko  o. s. Liberecký kraj   1 017 000 Kč  

 4 500 000 Kč  
MAS Turnovsko Liberecký kraj   1 215 000 Kč  
MAS Skleněný Nový Bor Liberecký kraj      918 000 Kč  
Otevřené zahrady Jičínska Královehradecký kraj   1 350 000 Kč  

      
G E O P A R K  - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ 

Podpora atraktivity Geoparku Český ráj pro návštěvníky - kombinaci vytvoření originálního informačního systému, mininaučných stezek a modifikaci geocachingu. 
Podpora identifikace obyvatel Geoparku s tímto územím vytvořením lokálních minimuzeí a pořádáním "Slavností  geoparku" 
Uspořádáním odborných tvořivých konferencí a workshopů na téma Geopark s italskými partnery v návaznosti na vyměnné dny geoparku u zahr. partnera. 

11/013/4210b/452/000023 i,vii 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Liberecký kraj      880 200 Kč  
 1 692 374 Kč  MAS Brána do Českého ráje, o.s. Královehradecký kraj      179 978 Kč  

MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Liberecký kraj      632 196 Kč  
GAL Valle del Crocchio Itálie     

 
 

    
Vzájemné poznávání tradičních kuchyní Slovácka, Valašska, Kopanic a Spiše 

Projekt chce navázat na dlouhé roky existence společného československého státu, kdy produkty spojené s tradicemi obou dnes samostatných států byly známé a 
populární na celém území Československa. Oba nástupnické státy jsou známy výraznými specifiky svých regionů, tímto záměrem chceme čerpat z hluboké 
pokladnice gastronomických specifik oblastí Slovácka, Valašska a Kopanic na české straně a Spiše na straně slovenské. Cílem a smyslem projektu je uchovat 
tradiční gastronomické produkty na obou stranách společné hranice, uvést je v opětovnou známost u "sousedů", ale hlavně utužit přátelství mezi obyvateli 
tradičních svébytných oblastí Slovácka, Valašska, Kopanic a Spiše.  

11/013/4210b/672/000025 i 

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Zlínský kraj      284 040 Kč  

    927 468 Kč  
Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský kraj      208 656 Kč  
MAS Východní Slovácko Zlínský kraj      209 196 Kč  
Místní akční skupina Bojkovska Zlínský kraj      225 576 Kč  
Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ Slovensko     
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Doubravka a Miešek - 1000 let společné česko-polské historie 

Realizace řady společných česko-polských kulturních a propagačních aktivit má za cíl zvyšování povědomí veřejnosti o historii regionu a česko-polské 
sounáležitosti. Znovuvybudování kulturních vazeb obou národů je v projektu postaveno na 1000 let staré historii setkání svatebních průvodů knížete Mieška a jeho 
nevěsty Doubravky na Opavsku. Projekt vrcholí realizací stylového historického průvodu s dobovým jarmarkem v Kietrzu (Polsko) a v Hradci nad Moravicí (ČR). 
Aktivní účast zájmových skupin - ochotnická divadla, šermíři, sokolníci, neziskový sektor, školy, obce a široké veřejnosti je pojata leaderovsky, tedy každý, kdo má 
chuť se jakkoli podílet, je aktivně zapojen. Konkrétní výstupy projektu budou účelně sloužit i po jeho skončení (mobilní vybavení, stánky, výstava kostýmů a 
rekvizit). 

11/013/4210b/780/000028 i 
Místní akční skupina Opavsko Moravskoslezský kraj   1 343 700 Kč   1 343 700 Kč 
STOWARZYSZENIE LGD PŁASKOWYś DOBREJ ZIEMI Polsko     

 
 

    
Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů 

Realizace projektu spočívá ve vytvoření systému regionálního značení v obou MAS,  propagaci výrobců regionálních produktů, podpoře marketingových a 
propagačních akcí, informovanosti veřejnosti a propagaci projektu spolupráce. Předchozí aktivity projektu jsou svázány s rekonstrukcí historického objektu 
společenského významu - Kuželníku v Ratibořicích, který bude sloužit k udržitelnosti projektu spolupráce. 

11/013/4210b/452/000029 i,ii,vi,vii 
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují Královehradecký kraj   1 345 248 Kč   1 345 248 Kč 
Miestna akčná skupina Horný Liptov Slovensko     

 
 

    
Cesta poznání 

Realizací tohoto projektu spolupráce vznikne naučná stezka o délce cca 69 km, která propojí území 3 MAS. Součástí stezky budou  naučné tabule,směrové tabule, 
odpočívadla. Projekt byl projednán komunitním způsobem za účasti zástupců obcí, neziskových organizací a  dětí. Náplně těchto tabulí budou vytvořeny 
dobrovolnickou činností ve spolupráci dětí a dospělých z daných lokalit. V rámci projektu dále vzniknou mapové podklady, podklady GPS pro průchod, průjezd na 
kole naučnou stezkou, www stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a uskuteční se exkurze na zrealizovanou naučnou stezku. Náplň tabulí bude 
přizpůsobena všem generacím (místní zajímavosti, naučné povídání o zvířátkách a rostlinách z oblasti, kešky-geocaching, poznávačky apod.) 

11/013/4210a/563/000030 i,vii 
Podhůří Železných hor o.p.s. Kraj Vysočina   1 140 012 Kč  

 3 111 030 Kč  Královská stezka o.p.s. Kraj Vysočina      832 518 Kč  
Společnost pro rozvoj Humpolecka o. s. Kraj Vysočina   1 138 500 Kč  

      
Pivo, chmel, slad - to mám rád!  

Integrovaný projekt spolupráce obsahující: 
1. Leader v Posázaví a na Rakovnicku = úspěšná spolupráce regionů, partnerství samosprávy a veřejné správy, neziskovek, podnikatelů a aktivních jedinců v 
regionech 
2. Posázavany a Rakovničany = výraznější identita, vyšší patriotismus a silnější vazba obyvatel ke svému rodišti a bydlišti, zapojení do volnočasových aktivit 
3. Venkovskou turistiku = aktivně za poznáváním a zážitky = hlavní produktová kombinace tradičních turistických regionů Posázaví a Rakovnicka realizovaná 
formou interpretace místního dědictví, založená na pamětihodnostech, kulturních a historických tradicích zajímavostí          
4. Místní produkci = nastal čas renesance chmelařství, sladovnictví a řemeslného pivovarnictví jako tradičních oborů a komodit Rakovnicka a Posázaví  

11/013/4210a/120/000031 i,ii,vii 
Rakovnicko, o. p. s. Středočeský kraj   1 349 307 Kč  

 2 698 893 Kč  
Posázaví o.p.s. Středočeský kraj   1 349 586 Kč  
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Jeseníky - od produktů k žážitkům 

Projekt navazuje na předchozí spolupráci 3 MAS, která byla realizována v r. 2010 a řešila zavedení regionálního značení produktů na 3 územích. Došlo k vytvoření 
značky "JESENÍKY originální produkt", informování veřejnosti, k vytvoření loga regionu komunitním způsobem a certifikováno celkem 18 místních producentů. 
Uvedený projekt významně napomohl propagovat území Jeseníků jako regionu s neopakovatelným charakterem, jehož kouzlo je především v zachovalé přírodě, 
specifické kultuře a tradicích obyvatel.  
Projekt na tyto aktivity přímo navazuje a přispívá k dalšímu rozvoji regionu a zhodnocování místních zdrojů prostřednictvím propojení tradičních produktů s 
tradičními chutěmi a atraktivitami. Navíc vytváří trvalé hodnoty, dále prohlubuje síťování subjektů, propagaci a rozvoj regionu. 

11/013/4210b/671/000034 i,ii,vii 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. Olomoucký kraj      701 649 Kč  
 1 092 078 Kč  

Místní akční skupina Šumperský venkov Olomoucký kraj      390 429 Kč  
MAS Šafrán Slovensko     
Občianske združenie pro rozvoj regiónu Spiš Slovensko     

  
    

Villages without fences-Otevřené vesnice. 

Projekt je zaměřen na výměnu informací a zkušeností v oblasti šetrného a ekonomicky přínosného soužití člověka a přírody a přenos dobré praxe mezi  regiony z 
ČR a Finska. Podílí se na něm 3 MAS a řada dalších partnerů. Spojuje nás obdobný přírodní charakter našich regionů - venkovská krajina s bohatstvím lesů a vod, 
lesních plodin a zvěře, obdobná demografická situace - starší venkovské obyvatelstvo v  mnoha malých odlehlých sídlech, i dosavadní výborná spolupráce. Aktivity 
projektu jsme rovnoměrně rozdělili do všech 3 zúčastněných regionů. V rámci 3 témat - Příroda, Řemesla, Produkty uskutečníme v období 2/12-7/13  12 výstupů  
v celkových nákladech 3 387 760 Kč, z toho MAS ČR 1 499 800 Kč. 

11/013/4210b/452/000036 i,ii,v,vii 
Sdružení SPLAV, o.s. Královehradecký kraj   1 349 820 Kč   1 349 820 Kč  
LAG Pirkan Helmi ry Finsko     
LAG Kalakukko ry Finsko     

      
TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!  

Projekt TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ! je primárně zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková 
stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní 
působnosti Trnkové stezky teritoriálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava (Zlínský kraj), což je  rovněž 
přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS.  

11/013/4210a/672/000038 i,iii,vii 
Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský kraj      486 180 Kč  

    983 970 Kč  Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Zlínský kraj      143 010 Kč  
Místní akční skupina Ploština Zlínský kraj      354 780 Kč  
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Spojují nás tradice 

Hlavním cílem projektu je kulturní výměna mezi třemi regiony: Požitavie - Širočina v Nitranském kraji, Slovenská republika, a regiony Bystřička a Region HANÁ v 
Olomouckém kraji, Česká republika.  
Samotný projekt je zaměřený na uchování, případně obnovení tradičních venkovských aktivit, na posílení sounáležitosti, výměnu zkušeností, a má tři hlavní části - 
Divadla, tradiční řemesla a umění, a folklór a hudba. Jedním z hlavních cílů je navázat na historickou tradici soužití obou národů ve společné Československé 
republice od r. 1918. 

11/013/4210b/671/000039 i,ii,vii 

Region HANÁ, o.s. Olomoucký kraj      821 277 Kč  
 1 315 134 Kč  

BYSTŘIČKA, o.p.s. Olomoucký kraj      493 857 Kč  
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu 
"Požitavie - Širočina" 

Slovensko     

      
Moravsko-polské cesty tradic a poznání 

Projekt si intenzivní spoluprací dvou moravských a jedné polské MAS klade za cíl přispět k zachování kulturního dědictví venkova na území partnerských MAS 
vybudováním 11 venkovských expozic věnovaných místní historii, osobnostem a tradicím. Informační letáky, průvodci a stolní hra propojí nové expozice s už 
fungujícími do jednotné virtuální "Cesty tradic a poznání". Realizací exkurzí, vzdělávacích seminářů a slavnostních otevření dojde k vytvoření nových přátelských 
vazeb, předávání zkušeností a poznání vzájemných tradic a historie.  

11/013/4210b/671/000040 i, v 
MAS Mohelnicko, o.s. Olomoucký kraj   1 348 200 Kč  

 2 696 815 Kč  
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Olomoucký kraj   1 348 615 Kč  
LGD Kraina Dinozaurów Polsko     

      
Prácheňsko všemi smysly 

Projekt "Prácheňsko všemi smysly" navazuje na předchozí projekt Spolupráce "Zavedení regionální značky Prácheňsko". Využívá jeho pozitivních výsledků a klade 
si za úkol ještě více přiblížit návštěvníkům historickou krajinu Prácheňska, posílit marketing území a tak cíleně podporovat rozvoj venkovského cestovního ruchu na 
území pěti MAS jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky.  

 11/013/4210a/231/000041   i,ii,vii  

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO,o.s Jihočeský kraj      944 172 Kč  

 2 384 100 Kč  
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska,o.p.s Jihočeský kraj      464 472 Kč  
Místní akční skupina Střední Povltaví, o.s. Jihočeský kraj      171 000 Kč  
Místní akční skupina Vodňanská ryba, o.s. Jihočeský kraj      315 000 Kč  
Místní akční skupina Brána Písecka, o.s. Jihočeský kraj      489 456 Kč  

 
 

   
 

Regionální značení místních výrobků a služeb - podpora rozvoje regionálního trhu 

Předmětem projektu je pilotní testování certifikace služeb regionální značky Moravské Kravařsko na území MAS Regionu Poodří a zahájení certifikace výrobků i 
služeb na území MAS Podpoľanie. Certifikace výrobků a služeb bude na území obou partnerů podpořena propagačními aktivitami směrem k veřejnosti i 
potenciálním nově certifikovaným výrobcům a poskytovatelům služeb.    

11/013/4210b/780/000043 i,ii,iii, vii 
Místní akční skupina Regionu Poodří Moravskoslezský kraj      598 500 Kč      598 500 Kč 
Podpoľanie Slovensko     
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Na koni po západě Čech 

Projekt propojuje fungující stanice turistiky na koni (farmy, ranče, jízdárny, jezdecké stáje a kluby, chovatele koní apod.) sítí značených turistických tras 
procházející územím 3 MAS v Plzeňském kraji a vytváří tak dosud chybějící propojení již fungujících hipotras v Bavorsku se Středočeským a potažmo také 
Karlovarským krajem. Vedení tras bude navrženo ve spolupráci s majiteli jednotlivých stanic, vlastníky pozemků a Klubem českých turistů. Současně bude 
uspořádáno několik akcí pro veřejnost, které mají přiblížit turistiku na koni, jezdecké sporty a chov koní jako takový veřejnosti a vydána mapa s vyznačenými 
trasami a související informační leták. Projekt je pilotní snahou o integrovaný přístup k rozvoji této relativně nové šetrné formy cestovního ruchu v Plzeňském kraji. 

 11/013/4210a/232/000044   i,ii,vii  
Český Západ - Místní partnerství Plzeňský kraj      752 355 Kč  

 1 444 455 Kč  MAS Český les, o. s. Plzeňský kraj      157 500 Kč  
MAS Světovina o.p.s. Plzeňský kraj      534 600 Kč  

      
Kroje našich krajů 

Projekt spolupráce spočívá především ve společné přípravě a realizaci výstupů projektu, kterými jsou organizace folklórních a společenských akcí, nákup krojů a 
výroba propagačních materiálů. Realizace projektu přispěje k rozšíření znalostí o historii, oživí místní folklór a podpoří místní spolky a organizace, které se místním 
folklórem zabývají a snaží se ho rozšiřovat mezi širokou veřejnost. 

11/013/4210b/671/000045 i,iii  

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. Olomoucký kraj   1 215 000 Kč  
 3 375 000 Kč  Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. Olomoucký kraj   1 215 000 Kč  

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Olomoucký kraj      945 000 Kč  
Miestna akčná skupina MALOHONT Slovensko     

      
Obnovme prameny střední Moravy  

Projekt si klade za cíl obnovu povědomí u široké veřejnosti o historických studnách, studánkách, pramenech a minerálních pramenech. Tyto místní zdroje vody 
jsou důležitým krajinným, kulturním a společenským prvkem. Jejich časté zanedbání nebo snaha o rušení vedlo k ochuzení obyvatel, krajiny a jejich návštěvníků. 
Prameny mají v naší kultuře společenský, kulturní, náboženský a zdravotní přesah. Voda je zdrojem života a stále nové inspirace. Území našeho státu je 
významným evropským rozvodím. Spolupráce MAS na střední Moravě chce přispět do velké mozaiky bohatství, které naše země nabízí. 

11/013/4210a/672/000046 i,vii 
"Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s." Zlínský kraj   1 347 300 Kč  

 2 517 300 Kč  
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Zlínský kraj   1 170 000 Kč  

 
 

   
 

Nová energie pro regionální značku 

Předmětem projektu je propagace regionální značky "HANÁ regionální produkt" na území zapojených MAS.  Součástí projektu bude pořádání akcí a workshopů  
spojených s prodejem certifikovaných produktů v regionech partnerských MAS.  Dále bude zorganizován seminář pro výrobce a budou vydány propagační 
materiály. 

11/013/4210a/671/000047 i,iii,vii 

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Olomoucký kraj      405 000 Kč  

    697 500 Kč  
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. Olomoucký kraj      135 000 Kč  
Uničovsko, o.p.s. Olomoucký kraj       85 500 Kč 
Prostějov venkov o.p.s. Olomoucký kraj       72 000 Kč 
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Po stopách prapředků 

Cílem projektu je zmapování prehistorického dědictví obou území v minulosti bohatě osídlených různými kulturami a společenstvími humanoidů. Vytvoření 
společné veřejně přístupné databáze těchto dat, jako potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, rozšiřující nabídku pro návštěvníky obou MAS. Vzniknou 3 naučné 
stezky. Vznikne 1 muzejní expozice místního významu a vyhlídkové místo. Bude vydána tištěná brožura zaměřená na prehistorické dědictví v návaznosti na 
cestovní ruch a propagační materiály popisující spolupráci. 

11/013/4210a/564/000048 i,ii,iii,v,vi,v
ii 

Místní akční skupina Dolní Morava Jihomoravský kraj   1 343 340 Kč  
 2 680 380 Kč  

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko Jihomoravský kraj   1 337 040 Kč  
      

Kde bolo,tam bolo 

Projekt "Kde bolo, tam bolo" navrhuje realizaci společného doplnění infrastruktury cestovního ruchu obou partnerských MAS, zabezpečení společných propagačních 
kulturně společenských akcí a workshopu a tvorbu propagačních předmětů. Doplnění turistické infrastruktury zahrnuje vybudování turistického odpočívadla 
Ryžoviště, naučné stezky Břidličná včetně zázemí pro turisty, to vše na území MAS Rýmařovsko. Na slovenské straně dojde k obnovení turistické trasy Sivá Brada - 
Rajtopíky. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání společných propagačních a poznávacích akcí se zaměřením na propagaci nově vytvořené 
infrastruktury cestovního ruchu, a rovněž na zviditelnění  a přiblížení místního folkloru a místních specialit obou MAS. 

11/013/4210b/780/000049 i,iii,vii 
Rýmařovsko, o.p.s. Moravskoslezský kraj   1 350 000 Kč   1 350 000 Kč 
Občianske sdruženie MAS LEV, o.z. Slovensko     

 
Všichni výše uvedení příjemci pomoci souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
Oddělení metodiky osy 4 PRV

 


