Místní akční skupiny ve Středočeském kraji

Co je místní akční skupina?
Místní akční skupina (dále MAS) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné
moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Z principu je
neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním
z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Proč vlastně vznikají MAS? Nestačí stávající struktura krajů, obcí s rozšířenou působností či mikroregionů?
Na rozdíl od výše jmenovaných orgánů veřejné správy jsou místní akční skupiny tvořeny veřejným, soukromým a neziskovým
sektorem současně.V rozhodujících orgánech MAS musí mít navíc soukromý a neziskový sektor dohromady nadpoloviční většinu hlasů a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí mít při rozhodování převahu. Díky těmto principům mohou MAS přímo
reagovat na problémy všech subjektů působících na venkově.
Co je to princip bottom-up (zdola-nahoru)?
Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů
místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv být direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou
mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.
Proč MAS vybírají členské příspěvky, když mají svoji činnost pokrytou z rozpočtu programu?
Účast v každém dotačním programu je pro MAS vždy jen dočasná, a ačkoliv většinou pokrývá režijní náklady MAS, spojené
s administrací daného programu, nezajišťuje finanční zabezpečení MAS dlouhodobě. Navíc i tak vznikají s realizací programu tzv.
neuznatelné náklady, které nemohou být financovány z dotací a MAS je musí hradit ze svých prostředků. Má-li být práce MAS dlouhodobě udržitelná, musí si každá MAS vytvořit vlastní kapitál a také zdroj
vlastních příjmů. Tyto příjmy pak MAS může využít k přípravě a realizaci vlastních projektů i v rámci
jiných dotačních programů než je LEADER. Na využití finančních prostředků získaných formou členských příspěvků lze dohlížet v rámci kontrolních orgánů MAS.
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Proč tedy být členem MAS?
• Možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci.
• Možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní i své požadavky.
• Možnost podílet se na směřování rozvoje vašeho regionu.
• Možnost navázat spolupráci s jinými subjekty – obcemi, podnikateli a spolky v regionu.
• Možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce.
• Možnost rozvíjet společenský a komunitní život v regionu.
• V případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o rozdělování finančních prostředků.
• Podílet se na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu – být součástí veřejné kontroly.

Je čas se stát také součástí vašeho regionu!

Aktivity místních akční skupin a činnost KS MAS je finančně podporována Středočeským krajem.
Finančně bylo podpořeno také vydání této brožury.
Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje
sídlo: Zborovská 11, Praha 5
korespondenční adresa: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
stredocesky@nsmascr.cz
stredocesky.nsmascr.cz

Program rozvoje venkova 2014–2020
Program rozvoje venkova (PRV) podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem zvýšit hospodářský rozvoj.
Hlavními cíli PRV ČR na období 2014–2020 jsou:
• Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření
• Investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků
• Podpora vstupu mladých lidí do zemědělství
• Krajinná infrastruktura
• Podpora diverzifikace aktivit ve venkovském prostoru
• Podpora komunitně vedeného místního rozvoje, resp. metoda LEADER
• Vzdělávací aktivity, poradenství a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví
Bližší informace o jednotlivých opatřeních PRV 2014–2020 jsou k dispozici na:
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/prv-2014-2020/opatreni/

Celostátní síť pro venkov
Ministerstvo zemědělství zřídilo Celostátní síť pro venkov (CSV) jako komunikační platformu PRV. Činnost CSV byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. CSV plní mimo jiné úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech
a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova.
Základní cíle CSV:
• Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova
• Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova
• Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování
• Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech
Možné aktivity CSV:
• Podpora implementace Programu rozvoje venkova, včetně šíření informací o monitorování a hodnocení
• Shromažďování příkladů dobré praxe
• Studie a analýzy, činnost tematických pracovních skupin
Pro studenty a mladé začínající zemědělce byla uspořádána exkurze Mosty
• Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe (semináře, exkurze atd.)
mezi teorií a praxí 2017, v rámci které byly navštíveny úspěšné projekty PRV,
• Podpora vytváření sítí pro inovace, činnosti Operačních skupin
například biosad Temelín.
• Propagace Programu rozvoje venkova
Pokud Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte a kontaktujte nás.
Vše podstatné najdete na webových stránkách:
www.eagri.cz/VENKOV nebo www.szif.cz
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Brdy − Vltava o.p.s.

Území MAS Brdy – Vltava je vymezeno pohořím Brdy – Hřebeny na jedné straně a řekou Vltavou
na straně druhé. Nabízí tak řadu příležitostí k rekreaci a je typické krásnou krajinou. Území MAS
čítá 31 obcí a má celkem 28 633 obyvatel.
Ve stávajícím programovém období se MAS v rámci realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje zaměří zejména na zkvalitnění infrastruktury škol, podporu podnikání, včetně
sociálního a v neposlední řadě rovněž na zvýšení retenční schopnosti krajiny, protože území často
trápí sucha. MAS Brdy – Vltava realizuje i vlastní projekty zaměřené zejména na rozvoj cestovního
ruchu, sociální oblast a vzdělávání. Kancelář organizace se nachází ve spádovém městě Dobříš,
pracovníci MAS vyjíždějí dle potřeby do celého území.
MAS Brdy – Vltava realizovala v roce 2012 projekt na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb
pro celé spádové území.V průběhu plánování byl identifikován problém s dlouhodobou nezaměstnaností osob znevýhodněných na trhu práce ať už z důvodu věku, zdravotního stavu, nízké kvalifikace, případně trestní minulosti. Jako řešení této problematiky vytvořila MAS Brdy – Vltava projekt
zaměřený na podporu zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením z území.
V rámci tohoto projektu jsme nabízeli rekvalifikace, poradenství, podpůrné terapeutické aktivity
apod. Z osob, které se v jednotlivých aktivitách osvědčily, byla následně sestavena pracovní četa
k úpravě veřejných prostranství obcí našeho regionu. Pořídili jsme potřebné vybavení (křovinořezy, pily, ochranné pomůcky atd.) a od té doby fungujeme pro členské obce. Zájem o naše služby
spočívající v údržbě veřejné zeleně je značný. Práci máme i přes zimu.V současné době četu financujeme díky podpoře Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací.
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Brdy − Vltava o.p.s.
IČ: 27586481
Mírové nám. 1551, 263 01 Dobříš
brdy-vltava@seznam.cz
www.brdy-vltava.cz

Lípa pro venkov z.s.

Místní akční skupina Lípa pro venkov z.s. působí v regionu Kutnohorska od roku 2006. Spravuje
území 72 obcí na sever od řeky Sázavy až ke Kutné Hoře a Čáslavi, ve kterém žije 55 000 obyvatel. MAS sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, podnikatele a další subjekty, kterým
záleží na harmonickém rozvoji regionu. Pro potřeby komunitně vedeného místního rozvoje má
zpracovanou integrovanou strategii CLLD na léta 2014–2020, na základě které je možno čerpat finanční prostředky na rozvoj regionu z několika operačních programů v celkové výši více
než 130 mil. Kč. PRV je zaměřen především na zemědělce a nezemědělské podnikání. Z IROP
mohou čerpat obce a neziskové organizace na investiční akce v oblasti sociální infrastruktury,
školství, požárních zbrojnic a památek. Investiční projekty lze doplnit z OPZ dotacemi na sociální
služby a prorodinná opatření. MAS dále realizuje tři projekty spolupráce zaměřené na sportovní a kulturní aktivity a turistiku. Ve spolupráci se Sdružením kutnohorských podnikatelů spravuje
regionální značku „Kutnohorsko“. Má vytvořen vlastní Fond kultury a sportu, pořádá řadu výstav
a jarmarků a poskytuje služby obcím a dalším subjektům na svém území.
Putovní olympiáda MŠ
Projekt spolupráce MAS Lípa pro venkov a MAS Zálabí je založen na zapojení MŠ. Směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí a poutavou formou se snaží o zlepšení jejich fyzické kondice. Do projektu je zapojeno 12 MŠ z každého regionu. V obou MAS probíhají posuny
herních prvků, v rámci kterých mohou zapojené MŠ využít zakoupené speciální vybavení. Před
prázdninami probíhá regionální kolo olympiády, které se rovněž nese ve sportovním duchu.Vyvrcholením každého ročníku je společné setkání s netradičními atrakcemi a doprovodným programem pro děti. Účastníci projektu jsou odměňováni pamětní medailí a diplomy. Herní prvky jsou
využívány i na jiné akce v rámci území MAS. Projekt byl financován z PRV 2007–2013 a pokračuje
již šestým rokem.

Lípa pro venkov z.s.
IČ: 27035565
Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice
info@lipaprovenkov.cz
www.lipaprovenkov.cz
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MAS Blaník, z. s.

Místní akční skupina Blaník, z.s. byla založena v roce 2013 a od té doby usilovala o oficiální uznání
skupiny a SCLLD. Dne 27.6. 2017 byla strategie schválena a kancelář MAS Blaník mohla začít připravovat dotační výzvy pro region. Region MAS Blaník tvoří 44 obcí ORP Vlašim (vyjma obcí Psáře,
Všechlapy, Bílkovice, Tehov). MAS administruje 3 operační fondy, Program rozvoje venkova (PRV),
Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ).V PRV
je možné žádat o investice na stroje pro potravinářství, zemědělskou výrobu nebo jinou činnost,
na zřízení provozovny (autodílna, výrobna potravin atp.). Obce mohou získat dotaci na naučnou
stezku nebo zázemí pro pobyt v lese. Z IROP budou podpořeny investiční projekty, a to infrastruktura škol a školek, dětských skupin, bezpečnost dopravy, vznik komunitního centra, zázemí pro
sociální služby a sociální bydlení. Z OPZ bude možné žádat na neinvestiční projekty hlídání dětí,
činnosti komunitních center, služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. MAS
Blaník také pomáhá školám a školkám regionu čerpat dotace přes tak zvané šablony Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Exkurze „Kyjovské Slovácko inspiruje“
MAS Blaník není aktivní pouze v rámci administrace zmíněných operačních programů. V říjnu
2016 MAS Blaník, z.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov zorganizovala exkurzi zaměřenou na úspěšné projekty na území Kyjovského Slovácka z dotačních prostředků PRV 2007–2013.
Exkurze se zúčastnili zástupci a členové MAS z řad veřejného i soukromého sektoru: starostové,
členové různých neziskových organizací i aktivní občané. V rámci exkurze byly účastníkům představeny dotační možnosti PRV i dalších nástrojů EU a jejich přínos v oblasti materiálního, komunitního a sociálního rozvoje venkova. Konkrétně účastníci navštívili například výrobnu „Bezpečné
kosmetiky“ bez chemický látek a „Zařízení biologického zpracování bioodpadu a optimalizace
provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice“.
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MAS Blaník, z. s.
IČ: 01675842
Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
info@masblanik.cz
www.masblanik.cz

MAS Boleslavsko, z.ú.

MAS Boleslavsko se nachází v severní části Středočeského kraje a zahrnuje obce Kosmonosy, Bakov
nad Jizerou, Dobrovice a další obce.
MAS Boleslavsko je regionálním partnerem všech subjektů Boleslavska, včetně Statutárního města
Mladá Boleslav, které samo nemůže být členem MAS a které MAS Boleslavsko podporuje a je jejím
partnerem v několika projektech. Jsme v denním kontaktu se starosty obcí, s nimiž projednáváme
nejen problematiku samospráv, ale i celkový rozvoj obcí, včetně činnosti neziskových organizací
a podnikatelské sféry.
Jednou z hlavních náplní MAS Boleslavsko je poradenství v oblasti dotací a realizace vlastní Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje, na základě které dochází k finanční podpoře obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů i soukromých osob. MAS Boleslavsko realizuje nebo se
účastní projektů určených pro celé ORP Mladá Boleslav, a to v oblasti školství, cestovního ruchu,
životního prostředí a sociálních služeb.
Projekt „Sociální služby v ORP Mladá Boleslav“
V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost je nedostatečně
informována.
Projektem Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování, ale také osvěta, zapojení více aktérů
do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv i široké veřejnosti. Výstupem
projektu bude aktuální katalog sociálních služeb, informační sociální portál, Dny sociálních služeb
a workshopy pro poskytovatele sociálních služeb.
Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu. Projekt bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty
těchto služeb.

MAS Boleslavsko, z.ú.
IČ: 03677192
5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou
info@mas-boleslavsko.cz
www.mas-boleslavsko.cz.
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MAS Brdy z.ú.

Foto: Bohumil Fišer - Bučina na Koníčku v blízkosti Ohrazenice
Území MAS Brdy, z. ú. je situováno ve Středních Čechách v oblasti Brdských lesů a okolí, které dodnes
patří z přírodovědného hlediska k nejméně prozkoumaným územím v Čechách. Setkáte se zde s tajgou
a severskou tundrou, s pozoruhodnou faunou a flórou, ale také i s historickými zajímavostmi.
Místní akční skupina je zapsaným ústavem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která vznikla
na základě podpisu Zakládací listiny mezi obcí Obecnice a Městysem Jince dne 4. 3. 2014.
Jedním z hlavních cílů MASky je úspěšně zabezpečit a realizovat Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje, na základě které jsou do území působnosti naší organizace rozdělovány finanční prostředky jak
pro veřejný, tak i soukromý sektor, a naplnit tak vizi Strategie.
„Konkurenceschopný a bezpečný region, ve kterém MAS Brdy účinně podporuje spolupráci,
inovace a zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí.“
Dalším cílem MASky je také aktivně se zapojovat do dění v území, navázat spolupráci s místními aktéry,
propojit jednotlivé části území a být nápomocna tam, kde je zapotřebí.
Studentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod
Brdy
Podstatou projektu bylo uskutečnění partnerství 5 základních škol na území MAS Brdy. Tato spolupráce
měla především podpořit motivaci žáků k výuce a navýšit jejich kompetence v oblasti podnikatelských
aktivit a rozvoje podnikání. Byly zavedeny neobvyklé výukové metody formou založení studentských sociálních minipodniků, v rámci kterých děti absolvovaly či samy připravovaly různé podpůrné besedy, exkurze, výstavy, workshopy. Samotné minipodniky pak fungovaly jako opravdové firmy. Žáci byli v průběhu
projektu v kontaktu s místními aktéry např. v podobě starostů nebo podnikatelů z území.
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MAS Brdy z.ú.
IČ: 02760932
Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
info@masbrdy.cz
www.masbrdy.cz

MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Foto: Lucie Vospělová
MAS Dolnobřežansko obsluhuje území, které se nachází těsně za jižní hranicí Prahy. Zahrnuje
10 obcí a 1 město a má bezmála 28 000 obyvatel . Tento region je stále častěji spojován s vědou
a inovacemi, a to díky špičkovým vědeckým pracovištím, jako jsou laserová centra HiLASE a ELI
Beamlines v Dolních Břežanech, biomedicínské centrum BIOCEV ve Vestci a InnoCrystal ve Zlatníkách – Hodkovicích. Z Dolnobřežanska se tak nemusí vyjíždět do Prahy za prací, naopak mnoho
lidí z Prahy jezdí pracovat do našeho regionu. A tak se tu úspěšně rozvíjí podnikání ve službách
a narůstá také nabídka volnočasových aktivit. Jedná se o region kontrastů, STAR budoucnost se tu
potkává s keltskou historií reprezentovanou Národní kulturní památkou Keltským oppidem Závist (Hradiště). Rozvoj cestovního ruchu podporuje Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist v Dolních Břežanech. Zcela netradiční muzejní expozice představuje místní, mimořádně bohatou, historii osídlení od pravěku po dnešek. Výše uvedenému odpovídají i cíle SCLLD
MAS Dolnobřežansko: podpora vzdělávání a volnočasových aktivit, rozvoj podnikání a bezpečná
doprava v našich obcích.
Dolnobřežansko je již po řadu let rekreačním zázemím Prahy a atraktivní oblastí pro příměstskou turistiku. Nechybí tu krásná příroda, reprezentovaná skálou Vápenka v Psárech nebo
Přírodní rezervací Zvolská Homole s naučnou stezkou, která spojuje obce Vrané nad Vltavou a Zvole. Kromě informací o fauně a floře zdejší přírodní rezervace nabízí i pěkné výhledy
na údolí Vltavy. Významnou kulturní památkou je kostel sv. Markéty ve Zvoli z neomítnutých
cihel, který navrhl v pseudogotickém slohu architekt Josef Mocker. Vhodným turistickým cílem je
též uměle vytvořený vrch Kamínek ve Zlatníkách, odkud je pěkný výhled na panorama Prahy.
V Dolních Břežanech můžete navštívit např. unikátní laserová centra, Keltský park nebo
ZOO koutek v Břežanském údolí.

MAS Dolnobřežansko o.p.s.
IČ: 24264831
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
info@mas-dolnobrezansko.cz
www.mas-dolnobrezansko.cz
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MAS Jihozápad o.p.s.

Foto: Pavlína Zrůbková
MAS Jihozápad působí na území 20 obcí ležících ve Středočeském kraji na jihozápadním okraji Prahy v suburbanizované
oblasti na rozhraní ORP Černošice a Beroun.V roce 2017 zde žilo přes 22 tisíc osob. Počet obyvatel díky bytové výstavbě v zázemí Prahy trvale stoupá, což přináší problémy především ve veřejné infrastruktuře (kapacita škol) a v dopravě.
Mimo venkovských obcí je v MAS i město Rudná. Krajina přechází od zemědělsky obdělávaných rovin v blízkosti Prahy
až po zalesněná a skalnatá údolí CHKO Český kras. Území MAS je tak oblíbenou lokalitou jak pro bydlení, tak pro jednodenní turistiku.

Foto: Jiří Ševčík ml.

MAS vznikla na počátku roku 2014 a od té doby připravuje a rozvíjí spolupráci s obcemi na svém území, s neziskovými
organizacemi, podnikateli a dalšími subjekty. Pracovníci MAS nabízí služby pro obce při přípravě projektových žádostí
do různých programů, zapojují se do aktivit mikroregionů Jihozápad a Český kras – Pláně, realizují projekt MAP a provádí
animaci SCLLD.
V rámci vlastní Komunitně vedené strategie místního rozvoje MAS Jihozápad bude MAS realizovat opatření a fiche prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Mimo
jiné MAS plánuje zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů, podporovat vzdělávání, zlepšovat stav hasičských zbrojnic SDH
III., budovat malá komunitní centra a podporovat malé zemědělské a nezemědělské podnikatele v regionu. Jako klíčový
projekt bude MAS realizovat výsadbu dřevin na nelesní půdě na území CHKO Český kras.
V případě zájmu o informace, konzultace či spolupráci se na nás můžete obrátit v kanceláři MAS za poštou v Jinočanech
(Náměstí 5. května 256).Více informací najdete na našem webu www.masjihozapad.cz.
MAS Jihozápad o.p.s.
IČ: 02586878
Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany
masjihozapad@gmail.com
www.masjihozapad.cz
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MAS Karlštejnsko, z. ú.

Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., působí od roku 2007 na území 3 ORP (Hořovice, Černošice, Beroun).
Spravuje území 60 obcí, ve kterém žije 55 tis. obyvatel.
Je společenstvím obcí, neziskových organizací, podnikatelů a občanů, kteří pracují na venkově, hledají
pro něj společná řešení problémů a zlepšují podmínky pro život v místě, kde jsou doma. Je tu pro obce,
úřady, podnikatele, spolky, občany i pro turisty. Jeho prací a cílem je vytvářet síť regionálních partnerů,
propojovat společné zájmy a řešit problémy společně. Stejně tak propagovat region a informovat o dění
v něm, zajišťovat výměnu zkušeností mezi obcemi, spolky a podnikateli, pomáhat s dotačním a projektovým poradenstvím, zprostředkovat granty, dotace a plánovat i realizovat vlastní projekty.
Místní akční skupina (MAS) působila v letech 2007–2013 jako sdružení MAS Karlštejnsko, o.s. a realizovalo Strategický plán Leader. Společným úsilím se podařilo financovat projekty žadatelů z regionu v částce převyšující 22 mil. Kč. Samostatně pak realizovalo projekt spolupráce „EVAM“, pro evaluaci a monitoring práce MAS a projekt spolupráce „Naše vlídná nádraží“, pro revitalizaci nádraží v regionu.
Pro období EU 2014–2020 působí jako Místní partnerství (MP) a je organizační složkou ústavu MAS
Karlštejnsko, z.ú. Pro rozvoj regionu a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), má zpracovánu Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), s názvem „Via Carolina“. Strategie „Via Carolina“ je
integrovaným nástrojem rozvoje území a ctí aktuální vlivy i vazby historické obchodní cesty Via Carolina,
kterou založil před 640 lety císař Karel IV.
V období let 2014–2020 přinese ústav do regionu na školy, školky, sociální opatření, ale i do rozvoje
zemědělských podniků a drobného podnikání více než 118 mil. Kč. Tato finanční alokace pomůže řešit
hlavní problémy regionu. Především péči o krajinu, sociální problematiku, kvalitu školských zařízení a jejich kapacitu, zaměstnanost včetně zlepšení dopravní dostupnosti zaměstnání, bezpečnostní problematiku v dopravě ad.

MAS Karlštejnsko, z. ú.
IČ: 22689001
Všeradice 18, 267 26 Všeradice
maskarlstejnsko@gmail.com
www.karlstejnskomas.cz
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MAS Mezi Hrady z.s.

Území MAS leží jihozápadně od Prahy, vpravo od dálnice D5 ve směru na Plzeň převážně v okrese Beroun a přesahuje i do okresu Kladno a Praha západ, mezi hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník
a Žebrák a z velké části v území CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervaci UNESCO. MAS Mezi
Hrady působí na dvaceti katastrálních územích s téměř šestnácti tisíci obyvateli.Vznikla jako jedna
z nejmladších MASek až počátkem roku 2013. Impuls k jejímu založení dal Mikroregion Hudlicko.
Velkým potenciálem území je zde určitě krásná příroda, hluboké smíšené křivoklátské lesy – houbařský ráj – „když rostou“, povodí řeky Berounky, nespočet rybníků a spousta historických zajímavostí. Např. Nižborský zámek, Keltské opidum ve Stradonicích, skalní buližníkový masív Vraní
skála na Svaté a Hudlická skála, rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích, památník Josefa Leopolda
Zvonaře v Kublově a Františka Nepila v Hýskově. V obci Červený Újezd se nachází klášter řádu
Františkánů s nejstarší loretánskou kaplí v ČR.
Projekt spolupráce: „ Křivoklátsko. Nové a tradiční.“
Projekt spolupráce s MAS Rakovnicko podpořený dotací z Programu rozvoje venkova obohatil turistický ruch na Křivoklátsku. Na území MAS vznikly původně v rámci projektu dvě zajímavé trasy
a to v katastru obce Nižbor a Hudlice.V rámci udržitelnosti projektu máme další dvě trasy ve Svárově a v Chyňavě – Podkozí. V rámci tohoto projektu bylo dále vydlážděno Dolní nádvoří zámku
Nižbor, zrekonstruován pomník Josefa Jungmanna v zahradě u jeho rodného domku v Hudlicích,
zorganizován vodácký festival na Panské louce v Nižboru a byla podpořena i regionální výstava
nižborských zahrádkářů na zámku.

MAS Mezi Hrady z.s.
IČ: 01383892
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
mezihrady@seznam.cz
www.mezihady.cz
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MAS Nad Prahou o.p.s.

Místní partnerství Nad Prahou začalo psát svou historii na konci roku 2012 a světlo světa spatřila obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou 8. února 2013. Zahrnuje území obcí a měst
od pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existují mikroregiony – Dolní
Povltaví a Region povodí Mratínského potoka. MAS Nad Prahou působí ve 32 obcích ORP Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, Neratovice a Kralupy nad Vltavou.
MAS Nad Prahou za sebou nemá zkušenosti z programového období 2008–2013, strategii komunitně vedeného rozvoje začíná naplňovat až v období 2014–2020. Pro projekty je připraveno
více jak 100 miliónů korun v Programu rozvoje venkova, Integrovaném regionálním operačním
programu a Operačním programu zaměstnanost.
MAS Nad Prahou má svůj slogan Pestrý život nad Prahou. Podporujeme cyklistiku, každoročně pořádáme ve spolupráci s partnery otevřené cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou nebo Setkání
sousedů nad Prahou, v jehož rámci se prezentují školy, neziskové organizace, spolky. Nejen svým
partnerům, ale všem zájemcům poskytujeme vzdělávání v nejrůznějších oblastech.
Autobusové zastávky regionu v novém
Jedenáct obcí (Bašť, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, Mratín, Přezletice,
Veliká Ves, Vodochody a Zlonín) se spojilo a podalo prostřednictvím MAS Nad Prahou společnou
žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na rekonstrukci a výstavbu
34 autobusových zastávek. V měsíci srpnu roku 2014 projekt vyvrcholil kolaudací a předáním
do užívání 34 nových zastávek s novými zpevněnými plochami nástupišť a přístřešky včetně informačních vitrín, laviček a nových označníků zastávek v celkové hodnotě přes 10 mil. Kč.
Samostatně by většina obcí zapojených do projektu nemohla investici realizovat, protože by nesplnila podmínku minimální výše dotace. Projekt byl administrativně velmi náročný, stavbou bylo
dotčeno více jak 50 pozemků, stavební řízení probíhalo na 2 speciálních stavebních úřadech, stanoviska předkládalo na 30 dotčených orgánů státní správy nebo dalších účastníků řízení a 5 obecných stavebních úřadů, bylo uzavřeno na 30 smluvních dokumentů a žádost o dotaci měla více jak
500 stran. Přínosem projektu je významná investice do infrastruktury pro veřejnou dopravu, která
přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestujících, ke zvýšení jejich komfortu při využívání prostředků
hromadné dopravy a v neposlední řadě ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství.

MAS Nad Prahou o.p.s.
IČ: 01398717
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
info@nadprahou.eu
www.nadprahou.eu
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MAS PODBRDSKO, z.s.

Místní akční skupina PODBRDSKO byla založena v roce 2006. Strategie MAS však nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013 a činnost sdružení se zastavila. Z nečinnosti se MAS probudila v roce
2013. Od jara roku 2014 probíhala tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO
2014–2020. Strategie MAS byla oficiálně schválena k realizaci 12. 12. 2016.
MAS PODBRDSKO působí na území 37 obcí, které tvoří přirozené území Březnicka, Rožmitálska a Milínska. Celé
území MAS se nachází ve Středočeském kraji, v jižní části ORP Příbram. MAS PODBRDSKO je zapsaný spolek fungující na principu „komunitně vedeného místního rozvoje“. Hlavním cílem MAS je rozvíjet venkovský region za pomoci
dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a z dalších zdrojů.
Již od roku 2013 se MAS věnuje podpoře komunitního života na území MAS, mimo jiné podporuje regionální prodejce v podobě Podbrdského farmářského a řemeslného trhu, podporuje spolkovou činnost, akce pro veřejnost, rozvoj
sociálních služeb, vzdělávání a prorodinné aktivity.
Jedna z prvních dotačních příležitostí pro spolky byla podpora z Programu rozvoje venkova. Projekt „Podpora území
Podbrdska“ byl realizován v letech 2013 a 2014. Podpořeno bylo 11 sportovních a společenských akcí. Na tuto aktivitu chce MAS navázat i v dalších letech z projektů spolupráce mezi MAS a z vlastních zdrojů. Rodiny s dětmi z území MAS jsou podpořeny prostřednictvím Výzvy MAS z Operačního programu zaměstnanost formou prorodinných
opatření. Podpořené subjekty realizovaly úspěšné a hojně navštěvované příměstské tábory.
Na území MAS PODBRDSKO můžete navštívit:
Rožmitál pod Třemšínem – Podbrdské muzeum a historické centrum města,
Březnice – historické centrum města, zámek Březnice, židovské ghetto a synagoga,
v okolí Milína – Památník Vítězství Slivice a Památník Vojna v Lešeticích,
Památník Antonína Dvořáka na Zámečku ve Vysoké u Příbramě,
Lovecký zámeček ve Vacíkově u Hvožďan,
krásné Brdy a podbrdskou krajinu.
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MAS PODBRDSKO, z.s.
IČ: 27051935
Městské zdravotnické zařízení, Komenského 646
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
info@maspodbrdsko.cz
www.maspodbrdsko.cz

MAS Podlipansko, o. p. s.

„Věříme v lidi, kterým není lhostejné, co je za plotem. Věříme, že společně můžeme vytvořit místo
příjemné pro život.“
V září 2005 založilo 23 zakladatelů (neziskových organizací, obcí, svazků obcí a podnikatelů) neziskovou
organizaci. Vlastní vznik MAS Podlipansko je však oficiálně datován až zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností dne 19. prosince 2005.
Jsme sdružení těch, kteří chtějí zlepšovat podmínky pro život v místě, kde se cítíme doma. Pracujeme
na venkově a pro venkov. Snažíme se hledat společná řešení problémů a podporovat veškeré snahy
k tomuto vedoucí. Jsme tu pro neziskové organizace, podnikatele, obce, občany, úřady a turisty. Naším
úkolem a snahou je vytvářet síť kontaktů, propojovat společně zájmy i problémy tak, aby řešení a spolupráce byly co nejefektivnější, zajištovat výměnu zkušeností mezi obcemi, neziskovými organizacemi
a podnikateli. Pomáhat s dotačním a projektovým poradentstvím, zprostředkovávat granty, plánovat
a realizovat vlastní projekty na podporu regionu, informovat o dění v něm a propagovat ho.
Cesty vody – cesty k sebe
V rámci mezinárodního projektu Cesty vody - cesty k sebe vznikla umělecká díla, která byla instalována do krajiny na území MAS Podlipansko i spolupracujích MAS Lípa pro venkov a Radošinky. Každým
z území MAS protéká významný potok, jehož tok území spojuje a navazují na něj turistické značky,
případně jsou v blízkosti zajímavé kulturní nebo přírodní památky – „cesty vody“.
Živá kronika
Projekt, který přinesl setkávání lidí se skutečnými a nezapomenutelnými vzpomínkami. Od řady besedujících pamětníků jsme slyšeli historky úsměvné i neveselé při vzpomínkách na dětství, školní léta,
kantory, pouliční bitky, slavnosti, spolky, řemesla, válečná i poválečná léta. Útržky příběhů o lidech, kteří
ve své době něco znamenali a dnes jsou jen blednoucí vzpomínkou. Pamětníci byli výteční vypravěči
a skvělí posluchači. Díky nim jsme zachytili alespoň malou část vzpomínek na doby dávno ztracené.

MAS Podlipansko, o. p. s.
IČ: 27408507
Chvalovická 1076, 289 11 Pečky
kancelar@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz

13

MAS Polabí o.p.s.

MAS POLABÍ se nachází mezi městy Milovice, Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou. Patří sem
zde i přilehlá územní, které jsou jejich významnými celky.
Aktivity MAS POLABÍ jsou zaměřeny na podporu regionu, vzájemnou spolupráci a realizaci společných řešení včetně vybudování kvalitní funkční sítě, která podpoří rozvoj obcí a jejich vzájemnou
spolupráci. Hlavní činnost MAS POLABÍ je dotační poradenství a rozvoj regionu prostřednictvím
realizace projektů, organizace školení a podpora projektové činnosti u žadatelů. Na základě projektů dochází k naplnění strategických cílů dokumentu, který byl napsán ve spolupráci s veřejným,
neziskovým a podnikatelským sektorem. Zaměření jednotlivých prioritních oblastí strategie se
týká rozvoje podnikatelské činnosti, rozvoje infrastruktury včetně turistických cílů a cestovního
ruchu a podpora významného odvětví tj. zemědělství. V regionu vytváříme příležitost pro neziskový a podnikatelský sektor a vzájemnou spolupráci i v některých oblastech s vedením obcí a měst.

MAS Polabí o.p.s.
IČ: 29415551
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
info@maspolabi.cz
www.maspolabi.cz
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MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.

autor Tomáš Kympergr
Místní akční skupina Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. vznikla z iniciativy místních
občanů, kteří měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Množící se nápady na zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele však často narážely na finanční kapacity obcí i dalších subjektů,
které v regionu působí. Když se proto hledala cesta, jak co nejlépe využít iniciativu místních
lidí a získat potřebné finance mimo jiné i zlepšením čerpáním evropských fondů, zjistilo se, že
na území mezi Prahou a Kladnem nepůsobí žádná místní akční skupina, která by čerpání fondů
EU dokázala občanům i obcím zjednodušit a zprostředkovat.
To byl významný impulz, který přispěl k založení zcela nové místní akční skupiny, aby byl v příštím
programovém období (2014–2020) přístup občan i jiných subjektů z regionu k evropským dotacím co nejjednodušší. Výsledkem této iniciativy bylo založení MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 10. prosince 2013. Je velká škoda, že dříve na území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ
žádná místní akční skupina nepůsobila, takže mnoho projektů i občanských iniciativ nevzniklo,
nebo bylo realizováno jen v omezené míře. Tuto situaci si klade MAS rozvoj Kladenska a Prahy
západ za cíl změnit a přispět tak významnou měrou k dalšímu rozvoji regionu i zlepšení života
jeho obyvatel.

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
IČ: 02423243
U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes
maskpz.cz
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MAS Říčansko o.p.s.

Foto: archiv MAS – Naučná stezka Krásné vyhlídky – Pohled z Klokočné
Zakladatelskou smlouvou byla dne 23. 8. 2006 na území 38 obcí založena z principu nezisková organizace MAS
Říčansko o.p.s. Přestože jsme v těsné blízkosti našeho hlavního města, vnímáme území Říčanska jako malebný
venkov za Prahou a snažíme se naší činností přispívat k pohodovému a přátelskému regionu, dostupnému nejen
pro podnikání, cestování a vzdělávání. Získáváme do regionu finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU
z národních Operačních programů a z dalších zdrojů na potřebné projekty v oblasti školství, sociálního podnikání
a služeb, cestovního ruchu, infrastruktury obcí, na rozvoj prorodinných opatření apod.

Foto: Zdeněk Bébr – Pramen Rokytky

Z dotačních peněz prostřednictvím MAS vzniklo na území několik naučných stezek. K těm nejpůvabnějším patří
naučná stezka „Krásné vyhlídky“. Jde o projektový záměr tří obcí: Mnichovice, Struhařova a Klokočné. Došlo
k obnovení historické pěší cesty – spojnice mezi těmito obcemi, vysázela se doprovodná zeleň ke zlepšení ekologické stability kdysi zelených ploch polí, upravily se stávající cesty s remízky a na trase dlouhé 9 km se vytvořilo
9 zastavení s poutavým výhledem do středočeského kraje. Projekt má ambice rozšířit „Krásné vyhlídky“ i na území dalších okolních obcí a obnovit tak ostatní zapomenuté historické pěší cesty a obce tak propojit.
Za poznáním dalších naučných stezek, které u nás můžete navštívit, se inspirujte na:
http://mas.ricansko.eu/ke-stazeni/
Úspěšným projektem MAS Říčansko je podpora držitelů regionální značky „Zápraží originální produkt®“. Značka
se přiděluje místním výrobcům a provozovatelům služeb, kteří splní podmínky pro její udělení. Na území Říčanska
se při různých příležitostech můžete setkat s certifikovanými výrobky jako např. keramika, šperky ze skla a cínu,
tradiční doplňky do domácnosti, pekárenské výrobky, lipový čaj, uzenářské pochoutky, proutěné košíky, perníky,
drátované výrobky a ozdoby,Velkopopovický Kozel Černý a další.
Organizovali jsme fotosoutěž „Krajina Říčanska“, která se setkala s úžasným ohlasem. Výsledné fotografie byly
oceněny výrobky certifikovanými značkou Zápraží originální produkt®. Do budoucna chystáme podobné soutěže
a jak je na Říčansku krásně, se můžete podívat na jedné z výherních fotografií.
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MAS Říčansko o.p.s.
IČ: 27599892
Areál Olivovi dětské léčebny
Olivova 224, 251 01 Říčany
mas@ricansko.eu
www.ricansko.eu

MAS Sedlčansko, o. p. s.

MAS Sedlčansko se rozkládá na území 31 obcí ve Středočeském kraji. Krajina je členitá, zemědělská
s četnými lesy a roztroušenými rybníky. Území je relativně řídce osídleno, převažují menší sídla s nízkým
počtem obyvatel.
Místní akční skupina Sedlčansko, o.p.s. byla založena v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005.
Jejími zakladateli jsou ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. a Sdružení obcí Sedlčanska.
Od roku 2007 se MAS podílela na realizaci Programu rozvoje venkova ČR metodou LEADER.V letech
2007–2013 jsme podpořili v území celkem 54 projektů v celkové hodnotě 16.412.537 Kč.
V novém programovém období (2014–2020) bude MAS podporovat znovu místní projekty a to na základě své strategie, která byla v srpnu 2017 schválena na Ministerstvu místního rozvoje. K tomuto
účelu máme k dispozici sumu 86 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Podpora bude poskytována ze
tří různých operačních programu: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu
rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).
Od srpna 2016 realizujeme projekt na podporu vzdělávání využívající spolupráci škol a obcí, tzv. MAP.
Projekt se v regionu setkává s velkými úspěchy a dokonce se nám dostalo i ocenění MŠMT. Náš region byl navržen jako jeden z osmi v ČR pro evaluaci tvorby MAP a k naší radosti byl evaluační komisí
ohodnocen velmi vysoko.
Toulava
Toulava je turistická oblast, které v jejím začátku výrazně pomohl projekt spolupráce 4 MAS – MAS
Krajina srdce, MAS Střední Povltaví, MAS Sedlčansko a MAS Lužnice. Rozprostírá se na pomezí středních a jižních Čech, od Sedlčanska po Soběslavsko, od Milevska po Mladovožicko, Bechyňsko až k Táboru, který je centrem oblasti. Rozmanité území v srdci Čech, které toho má tolik společného, má velký
potenciál pro rozvoj turistického ruchu.

MAS Sedlčansko, o. p. s.
IČ: 27408116
Petrovice 139, 262 55 Petrovice
mas.sedlcansko@email.cz
www.mas-sedlcansko.eu
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MAS Střední Polabí, z.s.

Naše MAS sdružuje 16 obcí regionu středního Polabí, ke kterým patří i města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Čelákovice. Aktivně pracujeme na rozvoji našeho regionu a pomáháme místním organizacím a občanům
získat finance na lokální projekty. Zároveň se věnujeme i projektům vlastním. Vydali jsme pracovní listy do škol,
které přibližují dětem historii našeho území, a podrobnou mapu regionu s vyznačením turistických i cyklistických
tras. Provozujeme webové stránky, které informují turisty o našem regionu. Pravidelně pořádáme velkou turistickou soutěž, které se účastní stovky místních i přespolních cestovatelů. Sami aktivně pracujeme v oblasti dotačního poradenství, cestovního ruchu, cyklodopravy i ochrany životního prostředí. Podněcujeme také spolupráci
jednotlivých subjektů v regionu a jednotnou propagaci navenek.
Fextovo území
S příchodem jara se ve středním Polabí vyrojí zástupy lidí, kteří putují krajinou se záhadnou kartičkou v ruce. Jejich cíl je pokaždé stejný. Jdou si pro nálepku do hracího archu. Hrají Fextovo území, turistickou soutěž, kterou pro
širokou veřejnost pravidelně pořádá MAS – Střední Polabí, a to od jara až do podzimu. Střední Polabí se nachází
jen pár minut cesty autem od Prahy a nabízí vyžití kulturní, sportovní i přírodní. V Brandýse nad Labem najdete
renesanční zámek, kde s oblibou trávil chvilky Rudolf II., zachovalou katovnu, zrekonstruovanou židovskou synagogu i oblastní muzeum. Ve Staré Boleslavi se seznámíte s historií vraždy sv. Václava a prohlédnete si stadion,
kde překonával rekordy Emil Zátopek. V Čelákovicích se dozvíte, zda zde skutečně sídlili v minulosti upíři. V Nehvizdech uctíte památku parašutistů, kteří zbavili český lid říšského protektora Heydricha, přímo na místě jejich
seskoku. V Přerově nad Labem na vás čeká oblíbený skanzen, kde nahlédnete do života našich předků. Opodál
vystoupáte nad pravěké hradiště. Ve středním Polabí najdete lázeňskou kolonádu, několik přírodních památek,
soutok Labe s Jizerou a další pozoruhodná místa. Na některá z nich vás každoročně zavede Fext, nezranitelný
hrdina i postrach okolí, který byl dobře známý nejen ve středním Polabí.
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MAS Střední Polabí, z.s.
IČ: 01350935
Plantáž 402/8
250 01 Brandýs nad Labem
info@strednipolabi.cz
www.strednipolabi.cz
www.polabsketoulky.cz

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

MAS („Místní akční skupina“) SVATOVÁCLAVSKO, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy)
působícími na území obcí okresu Kladno, které vyslovily souhlas s působením MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s., na svém území. Ve schválených stanovách je podrobně rozepsána činnost spolku ve vztahu
k místnímu partnerství a pravomoc jeho orgánů.
Území MAS Svatováclavsko se nachází 20 km západně od okraje hlavního města Prahy, která je součástí
jeho spádového území. Tuto úlohu posiluje vedení rychlostní silnice R6 (E48) spojující Prahu a Karlovy
Vary katastrálním územím MAS Svatováclavsko, z. s. Území MAS geologicky patří k oblasti Středočeská
vrchovina, je obklopeno severním okrajem chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která je částečně
na jejím území a z druhé strany leží na levém břehu potoka Loděnice (Kačáku).
REALIZOVANÉ PROJEKTY
MAS Svatováclavsko působí od programového období 2014–2020 a vlastní projekty zatím nejsou plně
realizovány. V rámci území ale probíhá pestrý spolkový a kulturní život, v jehož rámci se konají tradiční
akce a lidové veselice. Pro příklad uvádíme dvě vybrané:
Masarykova vatra Lány (obec Lány) – tradiční vzpomínková akce, která se koná u příležitosti výročí
úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Ve spolupráci s Muzeem T. G. M. a SDH Lány
akci pořádá obec Lány. Má pravidelný program, který začíná pietním aktem u hrobu prezidenta T. G. Masaryka a následuje slavnostní zapálení vatry s kulturním programem.Tradičním účastníkem akce pravidelně bývá
aktuálně působící prezident České republiky.
Stochovská Thálie (město Stochov) – divadelní festival se v roce 2017 konal podvacáté a je svým rozsahem jedinečnou akcí svého druhu na území Středočeského kraje. Během pěti festivalových říjnových dnů se
uskuteční minimálně 6 špičkových profesionálních i amatérských divadelních představení, včetně pohádky
pro děti. Vznik a realizace po celou dobu festivalu je důsledkem spojení veřejného a neziskového sektoru
(v tomto případě městem Stochov a místním divadelním spolkem).

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
IČ: 03988457
Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
info@massvatovaclavsko.cz
www.svatovaclavsko.cz

19

MAS Vyhlídky, z.s.

Území MAS Vyhlídky, z.s. se rozkládá na severu Středočeského kraje. MAS Vyhlídky, z.s. vznikla v roce 2004, působí
v 39 obcích. Charakteristická je pro toto území zemědělská a především vinařská činnost, dále historie regionu
s četnými kulturními památkami a krajina bohatá na příležitosti k rekreačním aktivitám.Vedle tradičních zemědělských odvětví má význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí středočeského regionu, kde se pěstuje
ve větším měřítku vinná réva. Díky svým krajinným a přírodním hodnotám jsou výše a severněji položené oblasti
Mělnicka součástí CHKO Kokořínsko, které dosahují právě až k Polabské nížině rozprostírající se v okolí soutoku
Labe s Vltavou u Mělníka. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech.Významný je průmysl energetický a potravinářský. Turisticky nejvýznamnější oblasti se nacházejí v severní části území.
Cílem spolku je veřejně prospěšná činnost, jejíž aktivity podporují rozvoj života na venkově a realizaci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje s ohledem na posílení ekonomického prostředí v regionu, zhodnocení
přírodního a kulturního dědictví.
Projekt spolupráce Polabskými stezkami za vínem a poznáním
Realizace projektu podpořena z PRV 2007–2013 – Realizace 2013–2014
Spolupracující MAS: MAS Vyhlídky, z.s. a MAS Podřipsko, z.s.
Výstupy:
• Studie obou území s akcentem na pěstování vinné révy a výrobu vína
• Trasování a vyznačení vinařské stezky, info tabule, odpočinková zastavení
• Pořízení vybavení pro tradiční vinařské akce (stany, stoly, lavice)
• Tištěné materiály
Cílem bylo odstranit bariéry vytvořené hranicemi krajů o obnovit provázanost území. Společným tématem pro
oba regiony je vinařství. Na území sousedících MAS se nacházejí jediné dvě české vinařské oblasti – litoměřická
a mělnická. Vzniklá stezka se stala alternativou Labské stezky a informační panely nabízejí povídání o místních
vinařích i dalších atraktivitách.
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MAS Vyhlídky, z.s.
IČ: 26676184
Náměstí Míru 30
276 01 Mělník
info@vyhlidky.cz
www.vyhlidky.eu

MAS Zálabí, z. s.

Místní akční skupina Zálabí vznikla 3. 7. 2006. Partnerství podniklo všechny administrativní kroky, aby
mohlo fungovat. Bohužel nebyla MAS podpořena a její činnost se na čas utlumila.V březnu 2009 na Valné hromadě MAS Zálabí se aktéři místního partnerství domluvili, že budou ve své činnosti pokračovat
a své sdružení profesionalizují. MAS Zálabí se zapojila do činnosti KS MAS, NS MAS a navázala spolupráce se sousedními MAS na projektech spolupráce. MAS Zálabí již realizovala řadu projektů v celkové
hodnotě přesahující 6,5 milionu korun. MAS Zálabí zahrnuje území 27 obcí, většina z nich spadá pod
okres Kolín, část obcí je pak součástí okresů Nymburk, Kutná Hora a Pardubice – od Veltrub na západě
po Kladruby nad Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně.
Území MAS Zálabí je turisticky velice atraktivní vzhledem ke svým hlubokým historickým kořenům.
Většina obcí byla založena v 10. až 13. století. První zmínky o osídlení se blíží k datu 1500 let př. n. l.
a nacházíme je i v Kosmově kronice prostřednictvím autentických zpráv. Proto zde na mnoha místech
najdeme pozůstatky osidlování včetně keltského období.
Kolínská řepařská drážka
V roce 2000 vzniklo občanské sdružení Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, jehož cílem bylo
obnovit část nejstarší řepné malodráhy. Slavnostní otevření prvního obnoveného úseku se konalo
23. června 2007.V další etapě byla trať prodloužena na Výrovnu, pak následovala stavba trati na Mlýnek
a vybudování netradiční naučné stezky kolem trati. V posledních dvou etapách byla dostavěna trasa
do stanice Býchory a v roce 2015 byla slavnostně konečná stanice otevřena, kde také vznikl zábavný
park.
V současné době je na snaze dostavět velmi potřebné depo pro vagóny na nádraží, které bude sloužit
ke krytému stání výletních vagónů. Ty jsou zatím umístěny venku a jsou neustále poškozovány výkyvy
počasí. Pracuje se na zprovoznění další dieselové lokomotivy BN 60H a také je plánována rekonstrukce
dalších dvou vagónů.

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
IČ: 27036588
nám. Komenského 235
281 26 Týnec nad Labem
mas@maszalabi.eu
www.maszalabi.eu
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Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

Foto: Milan Kazda
MAS Mezilesí byla založena v květnu 2005 jako občanské sdružení. Srdcem působnosti bylo území mikroregionu Mezilesí,
zejména obec Kněžice. Postupně se územní působnost MAS rozšířila na 28 obcí Poděbradska a Kolínska, ve východní
části středních Čech, v Polabí, s přirozenými centry Poděbrady a Městcem Králové. Cílem naší činnosti je rozvoj území
s ohledem na potřeby místních obyvatel se šetrným přístupem k životnímu prostředí, dále spolupráce podnikatelského,
veřejného, neziskového sektoru a aktivních občanů při využití metody LEADER. MAS je založena na principu rovnosti
hlasů každého člena. Po letitém dobrovolnickém fungování nastartovala MAS směrem k profesionalizaci v roce 2014, kdy
byla podpořena v rámci Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova. Mottem
naší činnosti je „Respektovat odkaz našich předků čerpáním z jejich pozitivních zkušeností pro společnost a přírodu
a zanechat pozitivní odkaz ve společnosti a přírodě pro naše děti.“ Silným tématem je pro nás hledání inovativních řešení
pro venkov, zejména v oblasti energetické a lokální soběstačnosti venkova.

Foto: Pavel Černý
Foto: Pavel Černý

Energeticky soběstačná obec (ESO) Kněžice
Inovativní projekt, na kterém MAS Mezilesí participuje, představuje možnost reálné energetické a lokální soběstačnosti venkova. V Kněžicích funguje obecní bioplynová stanice a výtopna na biomasu s rozvody teplovodu jako zdroj tepla
a TUV pro místní obyvatele.V obci se vyprodukuje více elektrické energie, než se spotřebuje. Díky konceptu energeticky
soběstačné obce lze inovativně řešit i odpadové hospodářství v obci. Zajímavostí a novinkou je, že bioplynová stanice
a obec Kněžice se stává specifickým turistickým cílem, což tvoří zajímavý doplněk tradiční turistiky, například v nedalekých lázeňských Poděbradech. Koncept ESO rozšiřujeme i zapojením dalších obcí a subjektů v území MAS, kde využíváme
synergií na platformě spolupráce a síťování, kterou MAS může poskytovat.
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
IČ: 26998882
Kněžice 167, 289 02 Kněžice
masmezilesi@masmezilesi.cz
www.masmezilesi.cz
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Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Místní akční skupina Svatojiřský les je spolek, který vznikl v dubnu roku 2006 a v současné době má 44 členů. Území místní akční skupiny se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje a je tvořeno 32 obcemi. Region tvoří významnou
část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny loučeňského a lipeňského hřbetu. Dominantou území jsou rozsáhlé lesní
komplexy, kde jsou všechny předpoklady pro cykloturistiku a pěší turistiku. Naleznete zde naučné stezky, rybníky, přírodní
rezervace a zkrátka nepřijdou ani milovníci historie, kteří mohou navštívit zámky, muzea či spousty drobných památek.
Od roku 2009 se MAS podílela na realizaci Programu rozvoje venkova ČR metodou LEADER. Prostřednictvím tohoto
programu bylo dotačně podpořeno 94 projektů ve výši dotace přesahující částku 32 milionů Kč.V programovém období
2014 až 2020 rozděluje MAS 42 milionů na projekty svého území z Integrovaného regionálního operačního programu
a Programu rozvoje venkova ČR. Mimo poskytování dotací se MAS věnuje realizaci vlastních projektů, konzultační činnosti v oblasti školství, organizaci akcí, dotačnímu poradenství, propagaci aktivit cestovního ruchu, podpoře regionálních
produktů a strategickému plánování.
Poznejte náš venkov
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. pořádá každoročně poslední zářijovou sobotu již tradiční akci Poznejte náš
venkov na farmě v Pojedech. Pro návštěvníky bývá připraven jarmark místních řemeslníků a výrobců, představení obcí
regionu, ukázka zemědělské, zahradní a vojenské techniky či ukázka zdejších chovaných plemen skotu. Pro děti
bývají nachystány tematické tvořivé dílny, divadelní představení a projížďky na koních. Celou akci doprovází bohatý
kulturní program. Součástí akce také bývá ochutnávka lokálních produktů spojená s prezentací činností místní akční
skupiny a realizovaných projektů. Akce se každoročně účastní kolem 2000 návštěvníků.

Místní akční skupina
SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
IČ: 27029182
Pojedy 33, 289 34 Rožďalovice
info@svatojirskyles-mas.cz
www.svatojirskyles.cz
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Mladoboleslavský venkov, z. ú.

Mladoboleslavský venkov působí v území 40 obcí, které se nacházejí na západ od Mladé Boleslavi. Zahrnuje obce
ORP Mladá Boleslav, Mělník a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V regionu se projevují zejména dva faktory,
kterými jsou rozvinutý průmysl, spojený se ŠKODA AUTO, a zemědělství.
V období 2014–2020 by prostřednictvím Mladoboleslavského venkova z. ú. měl být podpořen rozvoj v území,
mělo by být rozděleno cca 56 mil. Kč vyčleněných z Programu rozvoje venkova, IROP a OP Zaměstnanost. Dále
se Mladoboleslavský venkov věnuje poradenství poskytovanému partnerům (zejména obcím) realizaci vlastních
projektů, konzultační činnosti v různých oblastech rozvoje, organizaci školení, seminářů a dalších akcí, dotačnímu
poradenství, propagaci aktivit cestovního ruchu, podpoře regionálních produktů a strategickému plánování.
Díky vysoce úrodné půdě sloužilo zemědělství na Mladoboleslavsku k produkci potravy (zejména pro Prahu)
již od středověku. Díky tomu vzniklo v území velké množství staveb, které dnes tvoří historickou paměť území.
Téměř v každé obci v území je tak nejméně jedna, ale mnohdy i více památek (kostely, tvrze, zámky, sochy apod.)
a dalších turistických zajímavostí.
Mezi nejznámější památky a zajímavosti v území patří Zámek Stránov, mlýn v obci Vrátno, Železniční muzeum
v Sudoměři.
Mladoboleslavský venkov pořádá projekt s názvem „Děti svému okolí“. Jedná se o projekt financovaný částečně
prostřednictvím grantového programu společnosti ŠKODA AUTO a. s. „Za každé prodané auto strom“. Smyslem
celého projektu je především utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí
okolního prostředí. Za cíl má vytváření sounáležitosti dětí a mládeže s životním prostředím mladoboleslavského
venkova, kde žijí. Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné.
V rámci projektu probíhá v obcích výsadba stromů, do které jsou zapojeny děti z mateřských a základních škol.
Celkem už tak bylo v území vysazeno více než 1500 okrasných a ovocných stromů.
Mladoboleslavský venkov, z. ú.
IČ: 01172361
Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno
info@mladoboleslavskyvenkov.cz
www.mladoboleslavskyvenkov.cz
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Posázaví o.p.s.

Foto: Archiv Hradu Český Šternberk
Místní akční skupina Posázaví sdružuje právnické a fyzické osoby v jihovýchodní části středních Čech. Vznikla
v březnu 2004 a jméno jí dala jedna z nejromantičtějších českých řek – Sázava. Kraj, kterým protéká, má nejen
vysoký turistický potenciál, ale je také vyhledávaným místem pro život – počet jeho obyvatel se pohybuje
kolem 95 000. A obě tyto devizy se MAS Posázaví, působící na území 70 obcí, snaží rozvíjet ve spolupráci
s partnery – svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty i neziskovými organizacemi.

Foto:Václav Pošmurný

Díky této spolupráci se v letech 2004 až 2013 v regionu realizovalo z programů LEADER ČR, LEADER+ a SPL
dohromady 163 projektů za bezmála 120 milionů korun.Tady je malý výčet podpořených akcí: opravené obecní
úřady, knihovny, místní komunikace, kapličky a křížky, rybníky, obnovené návsi a náměstí, nové spolkové domy,
dětská hřiště, naučné stezky, turistické ubytovny, informační centra, kulturní a společenské akce, vzdělávací
semináře… A bude ještě líp – v programovém období do roku 2020 rozdělí MAS Posázaví z evropských fondů
přes 180 milionů korun.
Čistá řeka Sázava
„Vlajkovou lodí“ MAS Posázaví je projekt Čistá řeka Sázava. Tradiční jarní úklid břehů řeky Sázavy se poprvé
uskutečnil v roce 2006 díky dotaci z LEADRu.V současné době je nekomerční aktivitou financovanou z dotací
od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava
a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí od pramene po soutok s Vltavou, napříč kraji Středočeským a Vysočinou. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků každoročně pomáhají tisíce dobrovolníků.
Projekt ale už dávno není honbou za tunami odpadků. Snaží se především inspirovat a měnit myšlení lidí,
podněcuje v nich zájem o místa, kde žijí a motivuje je k ohleduplnému chování k přírodě. Jeho patronkou je
zpěvačka Aneta Langerová. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Bisport s.r.o., ČEPS,
a.s. a Lesy ČR, s.p.

Posázaví o.p.s.
IČ: 27129772
Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
info@posazavi.com
leader.posazavi.com
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Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Na rodném listě Přemyslovských středních Čech najdete letopočet 2004 a dovětek zájmové sdružení právnických osob. Od roku 2011 se změnil na obecně prospěšnou společnost. Přemyslovci působí v 89 obcích ORP
Slaný, Kladno, Černošice a Kralupy nad Vltavou a snaží se, aby byli skutečně prospěšní.V letech 2007–2013 získalo
podporu z Programu rozvoje venkova v celkové hodnotě asi 68 milionů korun téměř 200 žadatelů a v období
2014–2020 budou rozděleny miliony z celkových asi 170 připravených v Programu rozvoje venkova, Integrovaném regionálním OP a OP Zaměstnanost.
Ve slánském sídle najdete doklady o další činnosti: jedenáct vydaných tematických publikací, plakáty z dvanácti
ročníků kulturního festivalu Přemyslovská divadelní orba, CD z projektů spolupráce Varhany znějící 2014 a 2016,
mediatéku projektu Učíme se filmem, krabici s projekty podpořenými z grantu společnosti Malý přemyslovský
měšec nebo balík již dvanáct let vydávaných Přemyslovských listů. A pár lidí, kteří jsou ochotni s úředním šimlem
všech stupňů bojovat stejně udatně jako družina knížete Neklana na Turském poli.
Židovský hřbitov v Blevicích
Znáte tuhle? Pan Kohn si v novinách přečetl oznámení, že umřel. Rozčílí se a volá svému právníkovi: Okamžitě
učiňte nápravu a žádejte od novin omluvu! Ale jistě pane Kohn, hned to zařídím. Dlouhá pauza. A pane Kohn,
odkud vlastně voláte?
Židovské hřbitovy mají stejné kouzlo jako židovské anekdoty. Jsou prosté a moudré. Náhrobek nejčastěji ve tvaru
kamenné stély, pevný řád a neporušitelnost na věčné časy. Není mnoho hřbitovů toho pronásledovaného národa,
které se dochovaly až do dnešních dnů. U nás asi tři stovky, často poškozené a zapomenuté. Jeden takový
byl ještě před deseti lety v Blevicích, malé obci kousek od Kralup nad Vltavou.V roce 2011 se pod citlivýma
rukama kameníka náhrobky narovnaly a rozsvítily. Budete-li mít cestu, zastavte se a buďte chvíli sami mezi
kameny. Každý z nich znamená lidský osud.
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Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
IČ: 24828815
Wilsonova 599, 274 01 Slaný
info@premyslovci.cz
www.premyslovci.cz

Rakovnicko o. p. s.

Foto: Petr Dvořák

Foto: Roman Hartl
Místní akční skupina Rakovnicko vznikla v roce 2006 jako projev zájmu aktivních jedinců začít
přenášet odpovědnost za rozvoj Rakovnicka na úroveň samotného regionu. Své působení zahájila
zpracováním první rozvojové strategie svého území. Od roku 2009 podpořila díky Strategickému
plánu LEADER MAS Rakovnicko (PRV) celkem 43 projektů obcí, zájmových sdružení a farmářů.
Kromě toho se stala úspěšným realizátorem 10ti projektů spolupráce.

Foto: Radomír Dvořák
Foto: Jan Dvořák

V podpoře svého území pokračuje i v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje v letech
2018–2023. Kromě oblasti dotačních podpor je nositelem řady zajímavých a pro území přínosných projektů. Tak například dodnes organizuje dobrovolnické čištění řeky Berounky, u jejíhož
zrodu v roce 2006 stála. V rámci projektu „Kulturní dědictví“ zmapovala území MAS a vytvořila
soupis kulturního dědictví. Do povědomí vyzvedla historii o pivovarnictví, chmelařství, společných
osudech Čechů a Němců z dřívější pohraniční oblasti, o Vlídném nádraží a Kolešovce. Rakovnicko
je vzpomínka na chmelové brigády, vodácká dobrodružství, na historii, tradice, středověké akce,
na příběhy vyprávějící významné osobnosti české literatury.
Čistá řeka Berounka
Akce Čistá Berounka je projekt dobrovolnického čištění řeky Berounky, na kterém se každoročně scházejí příznivci Berounky a uklizené přírody. První ročník se uskutečnil v roce 2006 a trvá
do dnes, kdy se o její konání stará Místní akční skupina Rakovnicko. Díky těmto akcím jsou břehy
Berounky vždy lehčí o několik tun odpadu a Berounka je „uklizená“ pro návštěvníky oblasti nejen
za účelem vodácké turistiky.
Na akci se podílí mnoho spřátelených organizací, včetně partnerského CHKO Křivoklátsko. Kromě samotného úklidu se touto akcí snažíme dostat do povědomí nutnost chovat se ke svému
okolí zodpovědně. Odměnou jsou nám pohledy na krásy přírody, které Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko včetně rozvážně plynoucí řeky Berounky nabízí.

Rakovnicko o. p. s.
IČ: 28238435
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
dvorakova@mas-rakovnicko.cz
www.mas-rakovnicko.cz
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Region Pošembeří o.p.s.

V roce 2006 zakládají aktivní lidé a nejrůznější subjekty v území východně od Prahy obecně prospěšnou společnost Region Pošembeří, která se v roce 2007 rozhodla pro vznik MAS. Svůj název Region Pošembeří opírá
o zbytky hradu Šember na hraně údolí říčky Šembery u Doubravčic, kde ve starověku stálo slovanské hradiště,
V zájmovém území venkovského Regionu Pošembeří, v krajině nížinné převážně rovinaté, od pravěku osidlované
a odlesňované, nyní zemědělské, definované poli a ovocnými sady a kterou protékají dvě místně významné říčky
Šembera a Výmola, se nachází 37 obcí, městysů a měst na území tří okresů: Kolín, Nymburk a Praha-východ.
Pošembeří je regionem venkovským, pouze třetina obyvatel z více než 40 tis. bydlí ve městech.
V roce 2009 společnost získává částku téměř 51 mil Kč, ze kterých bylo v 9 dotačních výzvách financováno
127 projektů obcí, neziskových organizací, církve a podnikatelů. Za každým projektem se skrývá spousta práce,
jejíž výsledky využívají obyvatelé regionu v podobě zlepšení kulturní a sportovní vybavenosti, vzhledu okolí, zvýšení přitažlivosti regionu a zlepšení podmínek pro podnikání
V období 2014–2020 bude v území rozděleno cca 81 mil. Kč vyčleněných z Programu rozvoje venkova, IROP a OP Zaměstnanost.
Ukliďme Pošembeří
Od roku 2011se každoročně zapojuje na 2500 osob do akce „Ukliďme Pošembeří“, zaměřenou na úklid
veřejných prostranství a na likvidaci černých skládek. Uklízí mateřské a základní školy, nejrůznější neziskové organizace, obce, rodinné týmy a malé skupiny přátel, kteří dohromady vykonají neuvěřitelné množství práce. Každoročně uklidí území od nepořádku a zároveň ukazují celé společnosti, že ochrana životního prostředí je normální
a běžnou činností. „Ukliďme Pošembeří“ patří k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu v regionu, pravidelně
oceňované Nadací Veolia a Českým svazem ochránců přírody.
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Region Pošembeří o.p.s.
IČ: 27863492
Hradešín 73
282 01 Hradešín
info@posemberi.cz
www.posemberi.cz

Po cestách a hradech doby Karla IV.

Program rozvoje venkova 2007–2013
Osa IV LEADER – Projekty spolupráce

Autor fotografií:Václav Pošmurný
Cílem partnerského projektu, který realizovaly MAS Posázaví, MAS Pomalší a MAS Rakovnicko, bylo podnítit
zájem obyvatel regionu a turistů o místní památky. Prostřednictvím barevné brožurky s hranými fotografiemi
„Cestování ve středověku aneb Příručka středověkého poutníka“ projekt přiblížil někdejší způsob života a cestování. Jeho součástí byly také investice do zázemí a zpřístupnění památkově chráněných objektů hradů Pořešín
a Zlenice. Vznikla i unikátní mobilní naučná stezka s modely hradů Křivoklát, Krakovec, Týřov, Jivno a Džbán.
Prostřednictvím literární a výtvarné soutěže „Strážci památek“ se do projektu zapojili také žáci základních škol
z regionu. Středověkou podobu hradů Týnec nad Sázavou a (Zbořený) Kostelec přiblížily trojrozměrné modely.
U zřícenin hradů Týnec, Kostelec, Zlenice a Stará Dubá se objevily „Živé obrazy“ zachycující jejich možnou podobu v dávné minulosti.
Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab, známá z kreseb Josefa Lady, je díky projektu také lépe přístupná
– do jejího jádra se návštěvníci dostanou po unikátním dřevěném mostě. Při jeho stavbě byly použity tradiční
stavební postupy i materiál. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ho vyhlásil třetím nejlepším tesařským dílem
roku 2014.
Celkové náklady projektu: 2 203 556,44 Kč
Finanční podpora z PRV: 1 664 847 Kč
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Sušárna chmele Kolešovice

Program rozvoje venkova 2007–2013
Osa IV LEADER – Projekty spolupráce

Autor fotografií: Jan Dvořák
Historická sušárna chmele a tyčová
chmelnice v Kolešovicích, to jsou unikátní
technické památky, které připomínají několikasetletou českou tradici pěstování chmele
ve světově proslulé Žatecké chmelařské oblasti. Místní Sušárna je jedinou historickou
funkční sušárnou v Česku, ve které se ručně
očesaný chmel z přilehlé tyčové chmelnice
suší původní technologií a postupy – teplým
vzduchem z uhelných pecí.Veškeré práce jsou
tu prováděny ručně – stavění chmelových tyčí,
řez a přivazování chmele, česání. Průběh ruční
sklizně a sušení chmele je k vidění vždy o tradiční Dočesnou. Zlatavý mok uvařený z místního zeleného zlata je k vychutnání o Posvícení. Sušárna chmele nabízí k vidění i jedinečné
výtvarné a řemeslné dílo „Deset zastavení
chmele a piva“, zhotovené místními umělci,
zobrazující tradici a historii pěstování chmele
a pivovarnictví na Rakovnicku.
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Celkové náklady projektu: 1 186 541 Kč
Finanční podpora z PRV: 852 034 Kč
www.chmele.webnode.cz

Středočeská ovocná stezka

Program rozvoje venkova 2007–2013
Osa IV LEADER – Projekty spolupráce

Jedná se o tematicky zaměřenou stezku ve Středočeském kraji, rozléhající se mezi Kolínem a Českým Brodem. Trasa
je vedená po polních cestách a silnicích převážně III. třídy a je značena žlutým dopravním značením pro cyklotrasy
s logem stezky.
Na trase je umístěno 10 odpočívadel s mapou a informacemi o tradici ovocnářství na daném území. Na každém
odpočívadle je pro děti umístěn reliéfní obrázek. Tyto obrázky lze pomocí tužky přenést do průvodce, či na volný
list papíru. Na obrázcích jsou zvířátka, která žijí, či je lze potkat v ovocném sadu. Ve dvou úsecích jsou osazeny naučné tabule, které hravou formou prověří znalosti vašich dětí. Jeden úsek najdete mezi obcemi Limuzy a Mrzky, další
ve Ždánicích u rybníka Sv. Prokop.Trasu stezky lze rozdělit do několika etap. K jejich zvládnutí můžete děti motivovat
sběrem 11 razítek, která jsou umístěna v dřevěných schránkách. Razítka lze sbírat do průvodce, či na volný list papíru.
Pro uživatele moderních technologií je na trase instalováno 18 taggů (turistických informací do mobilu) s kódem pro
stažení do mobilních telefonů, kde najdou další informace o blízkém okolí. Kdo má rád geocaching, nepřijde zkrátka.
U označených ovocnářů je schránka s razítkem do vaší sbírky či průvodce. Trasa je vedena podél sadů a prodejen
s celoročním i sezónním prodejem ovoce, moštů, křížal, pálenic a dalších výrobků. Celá trasa měří 72 km a nástupní
(konečné) místo je v Křečhoři u Kolína, kam se lze dostat od vlakového nádraží v Kolíně po stávajících cyklotrasách.
Značená cyklotrasa vás zavede do Chocenic, Blinky, Žabonos, Miškovic, Klášterní Skalice, Kouřimi, Ždánic, Bulánky, Dobrého Pole, Vitic, Kšel, Přistoupimi, Tuchoraze, Vrátkova, Mrzek, Přišimas, Rostoklat, Tuklat, Břežan, Štolmíře
a do konečného (nástupního) místa Českého Brodu, kde je přímé napojení na vlak Kolín – Praha.
Tento projekt vznikl díky spolupráci MAS Podlipansko a MAS Pošembeří. Slavnostní otevření této Středočeské ovocné stezky proběhlo 11. května 2013.
Celkové náklady projektu: 4 033 920 Kč
Finanční podpora z PRV: 3 679 961 Kč

Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz
MAS Podlipansko, o.p.s.
www.podlipansko.cz
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Cesty vody – cesty k sebe

Program rozvoje venkova 2007–2013
Osa IV LEADER – Projekty spolupráce

Mezinárodní projekt „Cesty vody – cesty k sebe“ si kladl za cíl propojit kulturní a umělecké aktivity s venkovskou turistikou. Podílely se na něm Podlipansko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., a slovenská MAS Radošínka. Během jeho realizace vznikla
umělecká díla, která byla instalována do krajiny na území partnerských MAS. Jejich spojovacím článkem jsou vždy vodní toky,
podél nichž byla umístěna a jež zároveň tvoří osu území a významný krajinný prvek, na který navazují turistické cesty a kumulují se zde přírodní i kulturní památky. Na Kutnohorsku tvoří tuto páteř krajiny říčka Vrchlice.
V současné době je projekt ve stádiu udržitelnosti, která je zajištěna pravidelným konáním sochařských sympozií s doprovodným programem. Odehrávají se v areálu zbraslavického zámečku a každoročně při nich vznikne několik nových uměleckých děl. Některá z nich putují na své
nové místo do krajiny, jiná zůstávají v zámeckém parku. Sympozia se pravidelně účastní studenti
Kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou, kteří tak mají možnost vytvářet svá první
autorská díla.
Celkové náklady projektu: 2 035 962 Kč
Finanční podpora z PRV: 1 787 537 Kč
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Varhany znějící 2014

Program rozvoje venkova 2007–2013
Osa IV LEADER – Projekty spolupráce

Projekt spolupráce Varhany znějící 2014
Nápad uspořádat cyklus varhanních koncertů spojený s rekonstrukcí starých nástrojů vznikl v roce 2001, kdy byly
veřejnosti představeny památné varhany ve Slaném a ve Smečně. Po delší odmlce jej město Slaný ve spolupráci
s městem Velvary uspořádalo v roce 2009 a o dva roky se hrálo ve Slaném, Budenicích a ve Vraném. Tento ročník byl
součástí festivalu Free Organ World – Pražské varhany, stejně jako čtvrtý v roce 2012, kdy se koncerty uskutečnily
ve Slaném, Zlonicích a Peruci.
Pátý ročník dostal „nadregionální“ rámec a podporu Programu rozvoje venkova – Osa IV LEADER – Projekty spolupráce.
Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy, mezi jejíž zakladatele město Slaný patří, byla v projektu MAS
koordinační, MAS Sedlčansko o.p.s. místní akční skupinou partnerskou, Královské město Slaný a Obec Petrovice partnery.
Program pátého ročníku Varhan znějících nabídl dvě putování za varhanami (jedno vedlo po kostelech na Slánsku
a druhé na Sedlčansku) se zasvěceným výkladem organologa a varhaníka Pavla Černého, sedm koncertů v zaplněných
kostelech ve Slaném,Velvarech, Petrovicích a Dolních Hbitech, na nichž předvedli své umění špičkoví interpreti z Česka,
Nizozemska, Francie (Michela Bouvarda na nástroji ve velvarském kostele sv. Kateřiny vidíte vpravo) a Švýcarska, a také
dvě rekonstrukce. Ožily varhany v Klobukách a z depozitáře byly po čtrnácti letech vzkříšeny varhany v Petrovicích
(foto nahoře). Kdyby měl tamější kostel sv. Petra a Pavla kapacitu 500 míst, zájmu lidí z obce a širokého okolí by to
nestačilo. Nakonec zbyly peníze ještě nejen na vydání CD se záznamem všech koncertů, ale také na bonusový koncert
v karmelitánském klášteře ve Slaném.
Celkové náklady projektu: 3 607 768 Kč
Finanční podpora z PRV: 3 246 992 Kč
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Brdy - Vltava o.p.s.

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Místní akční skupina Zálabí, z. s.

MAS – Střední Polabí, z.s.

Lípa pro venkov z.s.

MAS PODBRDSKO, z.s.

O.p.s. pro Český ráj – Hradecký a Liberecký kraj

MAS Mezi Hrady, z.s.

MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Posázaví o.p.s.

MAS Krajina srdce, z.s. – Jihočeský kraj

MAS Jihozápad o.p.s.

MAS Podlipansko, o.p.s.

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

LAG Podralsko z. s. – Liberecký kraj

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.

MAS Podřipsko

Rakovnicko o. p. s.

MAS Blaník, z. s.

MAS Brdy, z.ú.

MAS Říčansko o.p.s.

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAS Polabí, o.p.s.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Region Pošembeří o.p.s.

MAS Nad Prahou o.p.s.

MAS Boleslavsko z.ú.

Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

MAS Vyhlídky, z.s.

Mladoboleslavský venkov, z.ú.

města nad 25000 obyvatel

Brožuru vydalo v roce 2017 za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupráci
s Celostátní sítí pro venkov Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje. Fotografie poskytly jednotlivé Místní akční skupiny, které na ně drží licenční práva dle
Autorského zákona. U fotografií, kde není uveden autor, se jedná o fotografie z archivů jednotlivých MAS.

