Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19. 07. 2015 (doručeno 19. 07. 2015 e-mailem)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí informací
týkajících se výstupů projektu spolupráce MAS Rakovnicko a MAS Mezi Hrady „Křivoklátsko. Nové a tradiční“. Jedná se mě především o konečné výstupy Rakovnicko
o.p.s. - MAS Rakovnicko a datum a výše proplacení dotace. MAS má povinnost výstupy
projektů zveřejňovat na svých webových stránkách, ale v tomto případě tomu tak opět
není, což nepovažuji za příliš transparentní přístup.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03. 08. 2015
dne 19. 7. 2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,
IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), Vaše žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve
které žádáte o poskytnutí informací týkajících se výstupů projektu spolupráce MAS
Rakovnicko a MAS Mezi Hrady - „Křivoklátsko. Nové a tradiční“, konkrétně především o
konečné výstupy Rakovnicko o.p.s. - MAS Rakovnicko, datum a výše proplacené dotace.
K výše uvedenému projektu „Křivoklátsko. Nové i tradiční“
13/019/4210a/120/000046) Vám Fond sděluje následující:

(reg.

č.

žádosti

Fond eviduje následující výstupy projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Questing na Křivoklátsku;
Rychtáři na Křivoklátě;
To pravé z Křivoklátska ve Zbečně;
Jungmannovy Hudlice 2014;
Vodácký hudební festival Mezi hrady;
Obnova dolního nádvoří zámku Nižbor;
Regionální výstava zahrádkářů Nižbor 2014;
Rekonstrukce pomníku Josefa Jungmanna.

Součástí projektu je výstup na řízení a administrativní podporu projektu.
Výstupy, které realizovalo MAS Rakovnicko samostatně, nebo společně s MAS Mezi hrady:
1. Questing na Křivoklátsku
Zřízení questingového centra na hradě Křivoklátě, vybavení drobnými prostředky IT
a software, označení informační tabulí a zajištění připojení na vysokorychlostní internet.
Výstup předpokládá vznik questingového centra, které bude mít sídlo na hradě Křivoklátě
v prostorách užívaných Rakovnicko o. p. s. Druhé centrum vznikne na Zámku Nižbor.
Součástí výstupu questingových center nejsou žádné stavební výdaje. Vybavení (nábytek,
IT) bude částečně pořízeno v rámci projektu a dále využito stávající ve vlastnictví MAS
Rakovnicko. Questingové centrum bude mít sídlo v domě č. p. 133 (manský dům na dolním
nádvoří hradu Křivoklátu). Podobně tomu bude i u centra na Zámku Nižbor. Centra budou

určena veřejnosti, budou nabízet tuto novou aktivitu pro podporu aktivní turistiky na
Křivoklátsku - tj. na území MAS Rakovnicko i MAS Mezi hrady. V rámci projektu vytvořeno
minimálně 5 questingových tras, ke každé trase trhací mapa, ručně malovaná mapa a
výroba questingové schránky.
2. Rychtáři na Křivoklátě
Realizace měkké akce pro veřejnost se setkáním rychtářů MAS s družinami a doprovodným
programem. Měkká akce pro širokou veřejnost na hradě Křivoklátě jako setkání rychtářů
obcí MAS Rakovnicko a MAS Mezi hrady. Zaměřeno na obyvatele obcí v území působnosti
MAS a také na návštěvníky hradu Křivoklátu. Akce bude prezentací aktivit MAS, partnerů
a subjektů působících na území obou MAS (neziskové organizace, drobní podnikatelé řemeslníci, výrobci a aktivní jedinci zabývající se ručními pracemi). Na akci bude použito
vybavení MAS Rakovnicko. Výstup realizován z vlastních zdrojů MAS Rakovnicko.
3. To pravé z Křivoklátska ve Zbečně
Realizace měkké akce pro veřejnost s trhem regionálních produktů a doprovodným
programem. Podpora zavedení regionální značky To pravé z Křivoklátska prostřednictvím
měkké akce pro širokou veřejnost. Řemeslný a rukodělný jarmark na Hamousově statku
ve Zbečně s prezentací aktivit MAS, partnerů a subjektů, které se zabývají řemeslnou
a rukodělnou výrobou. Na akci bude použito vybavení MAS Rakovnicko. Výstup realizován
z vlastních zdrojů MAS Rakovnicko.
4. Řízení a administrace projektu
Výdaje na řízení a administraci čerpány MAS Rakovnicko. V rámci tohoto výstupu byl
hrazen manažer projektu a propagace projektu - trhací mapa Křivoklátsko a Brožura
Křivoklátsko. Trhací mapa Křivoklátska má informovat návštěvníka oblasti o turistických
cílech, prvcích místního dědictví a turistických trasách. S ohledem na požadavky
návštěvníků na poskytnutí informace je trhací mapa nejvhodnějším informačním
materiálem (nízká pořizovací cena, velký rozsah informací), bude sloužit především k
distribuci na území Křivoklátska. Návrh, grafické zpracování, tisk. Brožura Křivoklátsko,
která bude poskytovat informace o turistických cílech, akcích a aktivitách pro veřejnost,
questingu. Má sloužit především k informování návštěvníků na nejvíce navštěvovaných
místech Křivoklátska a k oslovení dalších návštěvníků distribucí mimo území Křivoklátska
a obou MAS. Návrh, grafické zpracování tisk.
Žádost o proplacení byla předložena 28. 5. 2015 a dotace nebyla doposud vyplacena. Nyní
probíhá kontrola, zda byly splněny veškeré podmínky pro její poskytnutí.

