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Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k vám další číslo naše-
ho Newsletteru. Letní prázdniny jsou 
za námi a i ty letošní utekly závratnou 
rychlostí. My jsme však přes prázdniny 
v MAS Blaník ani trochu nezaháleli. 

Prvního července vypsalo Minister-
stvo práce a sociálních věcí výzvu na 
příjem programových rámců pro místní 
akční skupiny. Museli jsme tedy vytvo-
řit samotný programový rámec OPZ+ 
a k němu ještě projektovou žádost na 
všechny aktivity. Obě žádosti jsme v 
srpnu podali a čekáme na vyjádření 
ministerstva. V rámci projektu máme 
zapojeny tři partnery, a to Charitu Vla-
šim, Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy a Život plus. Naši partneři tak 
budou moci v rámci projektu realizovat 
aktivity pro seniory, osoby se zdravot-
ním postižením či rodiny v nepříznivé 
sociální situaci. 

Část aktivit v rámci projektu bude 
realizovat i samotná MAS Blaník. Bu-
dou podporovány hlavně komunitní 
aktivity napříč generacemi v obcích 
na území MAS Blaník. Věřím, že i ten-
to projekt pomůže podpořit aktivity, 
které místním obyvatelům pomohou. 

Bližší informace o projektu se dočtete 
v některém z budoucích čísel našeho 
Newsletteru.

Dalším projektem, na kterém jsme 
přes prázdniny pracovali, a vy se s ním 
můžete seznámit v tomto čísle, je Pod-
blanický koloniál. Jedná se o mapu 
místních farmářů, producentů potravin 
a výrobců rukodělných a řemeslných 
výrobků. Myšlenka takové mapy vznik-
la na semináři k rozvoji místních trhů již 
v únoru a během půl roku ve spolupráci 
s ČSOP Vlašim a Krajem blanických ry-
tířů vznikl Podblanický koloniál. Podí-
vejte se na www.blanik.net/kolonial  a 
i vy můžete svým nákupem podpořit 
některého z místních výrobců. 

Nejsme uzavřeni novým nápadům a 
rádi se inspirujeme jinde, a proto jsme 
se rozhodli navštívit jinou místní akční 
skupinu. Vyrazili jsme na dvoudenní ex-
kurzi na území MAS Hustopčesko, kde 
jsme navštívili projekty, které byly pod-
pořeny z Programu rozvoje venkova v 
dotačním období 2014-2020. Celkem 
nás na Moravu vyrazilo 40 účastníků. 
Program byl opravdu nabitý, navštívili 
jsme spoustu zajímavých míst a měli 
možnost pobavit se s místními starosty 
a starostkami, zemědělci a jinými žada-

teli a také pracovníky MAS, jak se jim v 
končícím dotačním období dařilo, co 
plánují do budoucna, a třeba načerpat 
nějakou inspiraci.

Našich aktivit je stále více a jsou stá-
le pestřejší. Nejen o nich si budete moci 
přečíst v tomto čísle. Připravili jsme 
pro vás také reportáž z úspěšné rodin-
né biofarmy Ökohof v Rakousku, kam 
vyrazila exkurze organizovaná Asocia-
cí soukromého zemědělství. Přečíst si 
můžete i rozhovor se starostou obce Hu-
lice nebo o námi podpořeném projektu 
ve škole v Louňovicích pod Blaníkem. 

.
Příjemné čtení!

Mgr. Jitka Fialová,
předsedkyně MAS Blaník
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Novinky z MAS

14. června 2022 hostila Členskou schů-
zi MAS Blaník obec Pravonín v novém 
víceúčelovém areálu na fotbalovém 
hřišti. Vedle bohatého programu se tak 
členové MAS kochali i krásnými výhle-
dy do podblanické krajiny prosklenými 
stěnami moderního zázemí. 
Členská schůze schválila:

• Výroční zprávu a účetní závěrku 
MAS Blaník za rok 2021, které prošly ex-
terní auditní kontrolou bez výhrad;

• změnu Stanov MAS Blaník, kterou 
došlo ke sjednocení funkčního obdo-
bí všech volených orgánů MAS na dva 
roky;

• Akční plán MAS Blaník pro OPZ+ na 
období 2021-27 a dále rozpočet, part-
nery a aktivity 1. projektu pro OPZ+ na 
roky 2023-25 a pověřila kancelář MAS 
Blaník předložením žádosti o podporu 
v rámci výzvy MPSV na OPZ+;

• způsob rozdělení dotace ze Stře-
dočeského kraje přes Krajskou síť NS 
MAS mezi členy MAS a maximální výši 
příspěvku 6 tis. Kč na člena.

Členská schůze vzala na vědomí:
• informace o zahájení projektu 

Místní akční plán vzdělávání ORP Vla-
šim III a spolupráci s MAP Posázaví a 
MAP Voticko směřující k vytvoření tzv. 
Okresního partnerství;

•    informace o přípravě online mapy 
místních producentů a produktů pod 
názvem Podblanický koloniál;

• informace o postupu přípravy 
akčního plánu IROP 21-27 (sběr pro-
jektových záměrů obcí, poskytovatelů 
sociálních služeb, škol a vlastníků kul-
turních památek, porovnávání záměrů 
s kritérii IROP2 a možnými způsoby 
financování mimo MAS, vyhodnocení 
připravenosti realizace záměrů);

• přesun termínu exkurze za projek-
ty PRV na MAS Hustopečsko na termín 
17.-18. září 2022. 

Podrobný zápis z jednání Členské 
schůze je zveřejněn na www.masbla-
nik.cz. ◆

Členská schůze a nové složení orgánů MAS Blaník
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     Výbor MAS Blaník     Výbor MAS Blaník
• Spolkový dům Vlašim, p.o., zastoupený Jitkou Fialovou (před-

seda MAS Blaník)
• Městys Louňovice pod Blaníkem, zastoupený Václavem Fejtkem 

(místopředseda MAS Blaník)
• Mikroregion Český smaragd, zastoupený Janem Balšánkem 

(místopředseda MAS Blaník)
• ZO ČSOP Vlašim, zastoupená Kateřinou Červenkovou
• Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, zastoupena Petrem 

Dvořákem
• Jan Vošický
• Charita Vlašim, zastoupena Danielou Laloučkovou
• Jana Vlasáková
• Město Trhový Štěpánov, zastoupeno Josefem Kornem
• TJ Sokol Čechtice, zastoupena Františkem Nebřenským
• TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem, zastoupena Václavem Bor-

kovcem

      Výběrová komise MAS Blaník      Výběrová komise MAS Blaník
          Řádní členové:
• Barbora Pavlisová
• Blaník - svazek obcí, zastoupen Eliškou Švejdovou
• Jan Horálek
• Jan Vopálka
• Lucie Jeřábková
• Lucie Lebedová
• Aleš Kuták
• Pavel Procházka
• Tomáš Vondráček
          Náhradníci: 
• Eva Vrzalová
• Veronika Nusková
• Rytmus Střední Čechy, o.p.s., zastoupena Pavlou Fleischhan-

sovou

     Kontrolní a monitorovací výbor MAS     Kontrolní a monitorovací výbor MAS
• Obec Pravonín, zastoupena Janou Lapáčkovou
• Petr Jíša
• Radmila Matušková

Členská schůze zvolila také nové složení všech orgánů MAS 
Blaník, nově s dvouletým funkčním obdobím:

http://www.masblanik.cz
http://www.masblanik.cz


4 www.masblanik.cz

K 30. 6. dokončila kancelář MAS zpra-
cování 5. výzvy v Programu rozvoje ven-
kova a předala na SZIF 28 vybraných 
projektů s celkovou výší dotace 9 091 
591 Kč. Každá naše další výzva z PRV 
přitahuje větší zájem žadatelů. Jinak 
tomu nebylo ani tentokrát, kdy podni-
katelé, obce a spolky podali rekordních 
52 žádostí. Podrobný seznam žádostí i 
vybraných projektů z 5. výzvy PRV je 
k dispozici na webu MAS Blaník.

V rámci oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ živí 
venkov bude moci 9 vybraných žadatelů 
investovat do nových technologií. Pouze 
dva žadatelé získali podporu opakova-
ně, většina předkládala své projekty na 
MAS Blaník poprvé. MAS Blaník tak na-
příklad mohla letos poprvé podpořit 
hned tři chovatele koní.  

V oblasti Ať nám roste PRODUKCE 
mohli zemědělci či výrobci potravin žá-
dat o dotaci na zpracování produkce a 

její uvádění na trh. Finance stačily k pod-
poře všech pěti předložených projektů. 
Hned tři z nich budou realizovat ženy 
– podnikatelky, což je další z rekordů 
této výzvy. Dvě z nich, Renata Vondrá-
ková a Linda Nárovcová, navíc budou 
zpracovávat a prodávat vlastní produkci 
v režimu bio. Se svým projektem na ob-
novu technologií poprvé uspělo i známé 
vlašimské řeznictví Josefa Vávry. 

Mezi nezemědělskými podnikateli v 
oblasti Na venkově se PODNIKÁ už po-
čtvrté uspěly Podblanické lahůdky 
Josefa Štorce. Další podpořené projek-
ty se zaměřují na zpracování topného 
dřeva, stavby montovaných domů či 
rozvoj instalatérství. Díky těmto projek-
tům vzniknou na území MAS tři nová 
pracovní místa.

Nejžádanější byla i tentokrát ob-
last Na venkově to ŽIJE pro obce a 
spolky. Z 22 podaných žádostí si dotace 

PRV: Výsledky 5. dotační výzvy 

v celkové výši 4 025 065 Kč rozdělí 9 pro-
jektů. Největší část půjde do základních 
škol. Na nové vybavení pro setkávání se 
mohou těšit maminky a rybáři z Ticho-
nic i obyvatelé Borovnice. Zázemí pro 
kulturní akce v louňovickém zámku bu-
dou moci zrekonstruovat místní sokolo-
vé. Zkrátka nepřišly ani hasičské sbory, 
tentokrát ve Strojeticích a ve Studeném.  

Výzva č. 5, kterou jsme vypsali díky 
navýšení prostředků z PRV v rámci tzv. 
přechodného období, měla být pro 
MAS Blaník v období 2014-21 výzvou 
poslední. Z důvodu nerealizování ně-
kterých podpořených projektů, respek-
tive nedočerpání přidělené dotace, se 
MAS Blaník část alokace PRV vrátila, a 
proto plánujeme vyhlásit ještě jednu 
poslední výzvu počátkem roku 2023. 
Oblast podpory pro poslední výzvu PRV 
vybere Členská schůze MAS na svém 
jednání na podzim tohoto roku. ◆

Novinky z MAS

MAP: pracovní skupiny (PS) jsou otevřené zájemcům

Skupina pro čtenářskou/matematic-
kou gramotnost
Náplní setkání pracovní skupiny (PS) je 
zejména výměna zkušeností a odbor-
ných znalostí o metodách, pomůckách 
a postupech přispívajících k rozvoji čte-
nářské, resp. matematické gramotnosti 
a k rozvoji potenciálu každého žáka. 
Součástí je rovněž začlenění tématu ob-
lasti digitální gramotnosti a využívání 
informačních technologií v souvislosti s 
podporou čtenářské gramotnosti. 

Skupina pro rovné příležitosti
Tématem PS je mimo jiné problemati-
ka přestupů mezi jednotlivými stupni 
vzdělávání (MŠ/ZŠ, ZŠ/SŠ či víceletá 
gymnázia). Na základě předávaných 
znalostí a zkušeností PS posuzuje kon-
krétní aktivity navržené během akč-
ního plánování. Skupina také vytváří 
popis stávajícího stavu a příčin proble-
matiky v území a návrhy aktivit, které 

pomohou nastavit rovné příležitosti a 
eliminovat selektivitu. 

Skupina pro financování  
PS pro financování připravuje podklady 
pro rozhodování Řídícího výboru MAP. 
Úkolem PS je navrhnout možnosti fi-

nancování realizace aktivit ve Strategic-
kém rámci MAP a akčních plánech, tedy 
plánování nákladů a zejména iden-
tifikace finančních zdrojů na pokrytí 
jednotlivých aktivit/investic (fondy EU, 
státní a krajský rozpočet, rozpočty obcí, 
škol a další zdroje). ◆
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Novinky z MAS

Od 1. června jsme začali s realizací 
projektu Místní akční plán pro oblast 
školství a vzdělávání ORP Vlašim III. 
16. června 2022 proběhla Informativní 
schůzka k projektu pro aktéry ve vzdě-
lávání z území a zasedl nový Řídící vý-
bor, který schválil základní dokumenty 
MAP (Statut, Jednací řád a Volební řád). 

Během července a srpna došlo k 
doplnění investičních priorit do Stra-
tegického rámce MAP (k nahlédnutí na 
https://www.masblanik.cz/mistni-akc-
ni-plan-vzdelavani/dokumenty-map/), 
a to hlavně kvůli avizované výzvě IROP 
na infrastrukturu základních škol. Ak-
tualizovaný strategický rámec schválil 
Řídící výbor MAP. 

Postupně dochází k ustavení čtyř 
pracovních skupin: pro rovné příleži-
tosti, financování, čtenářskou a mate-
matickou gramotnost. Do pracovních 
skupin je přihlašování stále otevřené, 
jejich první kolo se uskutečnilo na kon-
ci září 2022, i nadále je však možné se 
do jejich činnosti zapojit.

 Koordinátorka projektu MAP Anna 
Dufková se postupně setkává s řediteli 
a ředitelkami škol v území kvůli zma-
pování potřeb, možnostem spolupráce 
a případně ke konzultaci projektových 
záměrů do IROP či jiných dotačních 
programů. ◆  

Řídící výbor MAP pro ORP Vlašim III

zastoupení jméno organizace

realizátor projektu MAP Jitka Fialová MAS Blaník

zřizovatelé škol

Petr Košťál Obec Dolní Kralovice

Josef Korn Město Trhový Štěpánov

František Nebřenský Městys Čechtice

vedení škol

Eva Filipová ZŠ a MŠ Louňovice pod Bla-
níkem

Radka Martínková MŠ Křivsoudov

Dana Vesecká ZŠ Čechtice

Jana Martínková MŠ Vorlina Vlašim

Iveta Beníčková MŠ K Vodárně Vlašim

Petr Jíša ZŠ Vorlina Vlašim

Alena Matějovská MŠ Velíšská Vlašim

Milena Hrubantová MŠ Pravonín

Olga Šťastná ZŠ Sídliště Vlašim

učitelé Jarmila Klaudysová ZŠ Vorlina Vlašim

školní družiny/kluby Jana Filipová ŠD ZŠ Sídliště

neformální vzdělávání / 
střediska volného času

Lucie Staňková Montessori Vlašim

Petra Dubová Bouzová Městská knihovna Vlašim

Tomáš Potfaj ZO ČSOP Vlašim

KAP Veronika Součková Krajský úřad Středočeského 
kraje

obce nezřizující školu Jan Balšánek Obec Chlun

rodiče Jitka Smítková zástupce „aktivních rodičů“

ORP Blanka Šmídová Městský úřad Vlašim

MAP: Řídící výbor obnovil činnost v novém složení

První jednání Řídícího výboru MAP IIIPrvní jednání Řídícího výboru MAP III
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Novinky z MAS

Nevěřícně a s obdivem jsme absolvovali prohlídku v prádelně a úklidové firmě 
PERFECT pure service, o.p.s. Jedná se o jednu z provozoven sítě sociálních pod-
niků značky „Šedová“ (www.sedova.cz) působící na jižní a střední Moravě. Vý-
klad nám poskytla sama paní Marie Šedová, která stojí za několika úspěšnými 
projekty nejen v oblasti sociálního podnikání, ale také zaměstnanosti, rozvoje 
podnikání a vzdělávání. V současné době dává v osmi provozovnách práci cca. 
500 zaměstnancům z řad zdravotně postižených a sociálně potřebných skupin 
obyvatel. Na území MAS Hustopečsko čerpá z programů PRV, IROP i OPZ. Vedle 
úklidu a prádelny zde provozují i výrobnu montážní pasty pro autoservisy.

Starosta obce Vrbice a předseda MAS Hustopečsko Tomáš Bílek nás přivítal 
v moderně rekonstruovaném kostele a představil několik projektů, které se 
obci podařilo realizovat: úprava veřejného prostranství a hřbitova z PRV, vý-
stavba komunitního centra z IROP, pasportizace vinných sklepů nebo projekt 
„Spoločne pre zachovanie a rozvoj lokálnej kultúrnej identity“ se sloven-
skou partnerskou obcí v rámci programu INTERREG.    

MAS Blaník zorganizovala dvoudenní 
exkurzi za projekty Programu rozvoje 
venkova realizovanými na území MAS 
Hustopečsko. Čtyřicítka zájemců z 
řad starostek a starostů, zastupitelů, 
úředníků, ale i zemědělců, podnika-
telů a dalších spolupracovníků MAS 
Blaník si přivezla inspiraci z jedenácti 
projektů, k nimž nám domluvili pří-
stup a odborný výklad kolegové z MAS 
Hustopečsko. Na této stránce najde-
te ochutnávku několika úspěšných 
projektů, abychom trochu inspirace 
předali i těm, kdo se exkurze neúčast-
nili. Exkurzi financovalo Ministerstvo 
zemědělství ČR prostřednictvím Celo-
státní sítě pro venkov. ◆

Exkurze na Hustopečsko se samozřej-
mě neobešla bez návštěvy několika 
projektů podpořených z PRV v tradič-
ním místním oboru - vinařství: shlédli 
jsme interaktivní multimediální expo-
zici o historii vinařství ve Velkých Pav-
lovicích v Habánském sklepě vinaře 
Pavla Laciny, prošli jsme romantickým 
Arboretem Ve vinohradě rodiny Stáv-
kových v Němčičkách a navštívili vinný 
sklípek rodiny Herzánů ve Vrbici, kde 
se nachází architektonicky ojedinělé 
vinné sklepy kopané v pískovcové ská-
le v sedmi patrech nad sebou. 

Exkurze: čerpali jsme inspiraci v MAS Hustopečsko

http://www.sedova.cz
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Podblanický koloniál: 
Online mapa místních produktů již funguje

Novinky z MAS

Chcete jednoduše zjistit, kde koupit místní vejce, brambory, 
sýry, ovoce nebo jiné místní produkty, třeba i vánoční dárky? 
Navštivte online mapu místních produktů Podblanický kolo-
niál a vybírejte z nabídky desítek místních producentů. Vedle 
potravin obsahuje mapa i nabídku rukodělných řemeslných 
produktů, drogerii a kosmetiku nebo potřeby pro pěstování a 
zahradu. 

Nabízet své produkty k prodeji přes Podblanický ko-
loniál může každý. Tedy i Vy! Můžete nabídnout sezónní 
přebytky ovoce a zeleniny, semínka či sazenice. Nebo máte 
nějaký koníček a vyrábíte originální věci, šperky, obrazy, 
dřevěné výrobky, svíčky... Na webu www.masblanik.cz/
mistni-trh najdete nejen informace, jak se zapojit do mapy 
jako prodejce, ale i jaké jsou podmínky legálního prodeje po-
travin a jiných výrobků v malém i větším množství. Online mapu Podblanický koloniál najdete na

Rozvoj místního trhu je důležitý z mnoha hledisek: 
podporuje vznik zajímavých pracovních míst, vytváří ceny 
příznivé pro místní farmáře a zaručuje jim odbyt produkce, 
zaručuje lidem dostupnost zdravějších a čerstvějších potra-
vin, upevňuje vztah lidí k místu, kde žijí, i k ostatním lidem 
v regionu, čímž vytváří soudržnost místního společenství, 
zvyšuje jeho odolnost proti negativním vnějším vlivům (pan-
demie, válka) a celkově výrazně napomáhá rozvoji spole-
čenského života. Rozvoj lokálního trhu není jen o prodeji a 
nákupu zboží, je o komunikaci, spolupráci a doplňkových 
aktivitách, které hrají významnější roli, než se na první po-
hled zdá. 

Podblanický koloniál bude fungovat, jen když věrně ob-
sáhne nabídku místních potravin a produktů. Pomozte nám, 
budeme rádi za každý tip na místní farmu, kde provozují 
prodej ze dvora, na místního výrobce či prodejce místních 
produktů, který by neměl v mapě chybět. Svá doporučení 
prosím pište na kancelar@masblanik.cz. Děkujeme! 

Pro vytvoření mapy spojili své síly MAS Blaník, Kraj bla-
nických rytířů a ČSOP Vlašim. Propagaci a vznik online mapy 
Podblanický koloniál finančně podpořil Středočeský kraj 
prostřednictvím Krajského sdružení NS MAS ČR Středočes-
kého kraje.◆  

www.blanik.net/kolonial

Podblanický koloniál má být praktickým nástrojem pro pod-
poru nejen místních farmářů a producentů, ale samozřejmě i 
místních spotřebitelů - lidí zde žijících. Online mapu je proto 
možné prohlížet si přes internet jak v počítači, tak i v mobilu, 
kterému je přizpůsobena. V mobilu si ji navíc můžete stáh-
nout jako odkaz na plochu - funguje pak jako mobilní apli-
kace. Některé mobily se vás při prvním otevření mapy dokon-
ce zeptají, zda chcete odkaz na ni uložit na plochu. Klikněte 
na ANO. Bez nutnosti vyhledávání na webu si ji pak můžete 
kdykoliv otevřít a najít v ní, co potřebujete. 

http://www.masblanik.cz/mistni-trh 
http://www.masblanik.cz/mistni-trh 
http://www.blanik.net/kolonial
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Projekty podpořené MAS

Venkovní učebna v Louňovicích 
slouží již třetí školní rok
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem je otevřenou školou, která vítá vstup rodičů. Fungování školy vychází z úzké 
spolupráce školy, rodiny a dětí. Od školního roku 2006/07 se zde vyučuje podle programu Začít spolu (ZaS). 
Výuka dle ZaS probíhá ve všech třídách 1. stupně, na kterém jsou žáci hodnoceni slovně. Od 7. ročníku je 
slovní hodnocení kombinováno se známkami. Ve vyučování je využívána genetická metoda čtení, Hejného 
matematika a napříč ročníky je zařazen nový vyučovací předmět Hodnotové vzdělávání. Důležitou stránkou 
výuky je i učení venku a v přírodě. Pro jeho rozvoj postavila škola na své zahradě venkovní učebnu v rámci 
projektu podpořeného z MAS Blaník. O realizaci projektu a využití učebny jsme si povídali s ředitelkou školy 
Mgr. Evou Filipovou.

Učebna je umístěna na stávajícím trav-
natém hřišti v těsném sousedství školní 
budovy a má poměrně široké využití. 
Poskytuje zázemí pro sportovní i kul-
turní aktivity spolků, zájmových krouž-
ků i obce. Prostory jsou využívány pro 
akce hasičů i dětské dny. Učebna po-

skytuje zázemí i pro Sousedské setkání, 
během kterého je možná komentovaná 
prohlídka prostor školy. V rámci této 
akce, ze které se pomalu stává každo-
roční tradice, tak dochází k propojení 
komunity a školy. 

Můžete nám krátce popsat podobu 
a zařízení venkovní učebny? 

V rámci projektu jsme vybudovali ven-
kovní odbornou učebnu, jejíž konstruk-
ce je vyrobena z dřevěných masivních 
sloupů a trámů, přičemž střecha je po-
kryta rostlinami a doplňuje tak celkový 
přírodní ráz stavby. V samotné učeb-
ně je umístěný stohovatelný nábytek 
schovaný za posuvnou stěnou, která 
zároveň slouží jako tabule. Do učebny 
byla přivedena elektrika a voda, což 
zvyšuje možnosti jejího využití při vý-
uce i pro volnočasové aktivity. Obecně 
má prostor s ohledem na možnost slo-
žení a uschování nábytku velmi flexibil-
ní využití. 

Jak probíhala realizace projektu? 

V rámci realizace se neobjevily žádné 
zásadní problémy. Učebna byla vybu-
dována dle připravené projektové do-
kumentace. Realizace zelené střechy 
probíhala svépomocí se zapojením ro-
dičů i žáků, kteří donesli sukulenty pro 
výsadbu zelené střechy.

Hovořila jste o využití učebny pro 
volnočasové aktivity, můžete být 
konkrétnější?

www.zsamslounovice.cz

Název projektu: Venkovní odborná učebna se zázemím
Žadatel: ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 
Termín realizace: 13. 2. 2018 – 1. 11. 2020
Dotační program: IROP 
Výše dotace: 1 021 2940,02 Kč

https://www.zsamslounovice.cz/
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Jak obohatila možnost vyu-
žití  venkovní odborné učeb-
ny výuku na škole? 

V rámci výuky se často učíme venku 
v přírodě, kde provádíme pozoro-
vání i pokusy. Díky prostoru učebny 
můžeme dle potřeby vyučovat veš-
keré předměty na čerstvém vzduchu.               
S ohledem na možnost využití stolů 
a židlí si mohou žáci v případě potře-
by zapisovat a využívat pracovní listy 
či sešity. Učebna se nachází v klidové 
části školy a je příjemným prostorem 
pro výuku přírodních věd. Díky zave-
dené vodě a elektřině můžeme v rám-
ci hodin provádět praktickou výuku 
včetně pokusů. Pro své aktivity ji vyu-
žívá i mateřská škola. ◆

Projekty podpořené MAS

Představujeme mezinárodní 
vzdělávací program Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním ozna-
čení Step by Step) je vzdělávací pro-
gram zdůrazňující individuální přístup 
k dítěti a partnerství školy, rodiny a širší 
společnosti v oblasti výchovy a vzdělá-
vání. Rodiče mají možnost zapojit se do 
chodu školy a zapojit se do vzdělávání 
dětí. Vzdělávání probíhá ve větších te-
matických celcích, v podnětném učeb-
ním prostředí uspořádaném do takzva-
ných center aktivit.

Program podporuje rozmanitost 
s ohledem na různé sociální a kultur-
ní prostředí, ze kterého děti pochází, 
i úroveň jejich schopností. Zaměřuje 

se na rozvoj kompetencí dětí a nabízí 
jim příležitost vyhledávat a zpracová-
vat informace, učit se z nových zdro-
jů, od sebe navzájem, prezentovat své 
myšlenky, objevovat, experimentovat 
atp. Učení probíhá v souvislostech a 
provázanosti se životem, tak aby děti 
porozuměly světu a uměly jej kriticky 
reflektovat. 

Program Začít spolu funguje ve 32 
státech, do ČR dorazil před 28 lety a 
funguje zde na více než 250 školách. 
Od roku 2021 funguje 12 regionálních 
metodických center Začít spolu, z nichž 
jedním je i ZŠ a MŠ Louňovice pod Bla-
níkem.

Více na www.zacitspolu.eu. ◆ 

Typické prvky výuky a přístupu Typické prvky výuky a přístupu 
k dětem v programu Začít spolu:k dětem v programu Začít spolu:
•     orientace na dítě 
•     důraz na tzv. „soft skills“
•     podpora vzájemné spolupráce dětí a spolupráce školy s rodinou
•     aktivitu přebírá dítě, důraz na odpovědnost a individuální přístup
•     chyba = proces učení
•     hodnocení formativní = slovní
•    učení v souvislostech, propojení s reálným životem - lepší schopnost 
adaptace na změny
•     aktuální téma propojuje více oblastí (předmětů)
•     práce s časovým plánem (týden, měsíc)
•     učení jako proces poznávání světa, součást životní filosofie
•     podpora argumentace a kritického myšlení

https://www.zacitspolu.eu/
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Inspirace odjinud

Pastevní biochov a bedýnkový prodej 
u rakouských sousedů

Farma Ökohof am Herrenriedl manže-
lů Mayrhoferových v krásném horno-
rakouském regionu Mühlviertel je od 
Dolního Dvořiště vzdálená jen 45 minut 
jízdy a rozhodně je toho zde mnoho 
k vidění. Statek je zaměřen na ekolo-
gický chov skotského náhorního sko-
tu (tzv. highland) a husí, z nichž dále 
zpracovává jak maso, tak peří.  Manželé 
Jeanette a Stefan se věnují farmě při 
svém zaměstnání, s chodem statku jim 
pomáhají ještě Stefanovi rodiče. Hos-
podaří na čtyřech vlastních hektarech 
a další tři mají pronajaté. Převážnou 
většinu těchto pozemků zabírají louky 
a pastviny, kde najdete jak skot a pra-
sata, tak i husy a slepice. Jsou tu však 
i neméně pozoruhodné prvky rostlinné 
výroby, ať už jde o permakulturní živé 

ploty, ovocný sad s 200 stromy starých 
odrůd jabloní, hrušní, švestek, třešní a 
ořechů, nebo bylinkovou zahradu.

Srdcem farmy je rodinný dům May-
rhoferových, který sám o sobě dává 
hodně tušit o jejich životní filosofii. 
Stavba domu v sobě zkombinovala 
tradiční postupy a vzhled typický pro 
oblast Mühlviertel (kamenné zdivo, 
klenby, špaletová okna) s využitím eko-
logických, přírodě blízkých materiálů, 
ať už jsou to hliněné omítky, masivní 
dřevěné podlahy nebo využití izolace z 
ovčí vlny.

Jádro produkce farmy pak tvoří pas-
tevní chov highlandského skotu a již 
téměř vyhynulého švábsko-hallského 
plemene prasat, doplněný o chov husí. 
Všechna zvířata jsou celoročně chová-

na na pastvinách, kde mají k dispozici 
pouze stájové útulky vyhloubené v te-
rénu a vyztužené výdřevou. Skotu však 
tyto přístřešky slouží především jako 
úkryt před horkem během léta. Jak 
říkají Mayrhoferovi, během zimních 
měsíců jsou tato drsným podnebným 
podmínkám přizpůsobená zvířata te-
prve ve svém živlu. Chloubou statku 
je plemenný býk Priamos, o kterého 
se farma v rámci sousedské výpomoci 
dělí i s dalšími chovateli highlanderů z 
nedalekého okolí.

Vedle skotu farma pastevním způ-
sobem chová také čistokrevná šváb-
sko-hallská prasata. Švábské prase je 
plemeno domácího prasete z Báden-
ska-Württemberska, které v sobě kom-
binuje robustnost, šetrnost a dobrou 

Během letních měsíců se většina z nás vydává na dovolenou načerpat síly a zážitky z cest po bližších i vzdáleněj-
ších krajích. Zemědělci si obvykle v tuto dobu vzhledem k probíhající sklizni mnoho volna dovolit nemohou. V 
rámci exkurze pořádané benešovskou pobočkou Asociace soukromého zemědělství s podporou Celostátní sítě 
pro venkov proto farmáři z Podblanicka vyrazili navštívit své úspěšné kolegy z ČR i z Rakouska už v květnu. 
Během této cesty navštívili mimo jiné i rodinnou biofarmu  Ökohof am Herrenriedl manželů Mayrhoferových, 
která se stala inspirací nejen pro ně, ale i pro toto číslo našeho newsletteru.

„V režimu bio pracujeme z pře-
svědčení, protože nám záleží 
na udržitelném obdělávání naší 
půdy, a tedy i na jejím zachování 
pro budoucí generace.“
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plodnost s vynikající kvalitou masa. 
Vzhledem ke změněným nárokům spo-
třebitelů se v posledních desetiletích 
stále více uplatňovala rychle rostoucí 
plemena s vysokým podílem libového 
masa a venkovské švábsko-hallské pra-
se na počátku 80. let téměř vyhynulo. V 

poslední době se však jeho stavy opět 
navyšují s tím, jak roste i poptávka po 
kvalitním mase.

Ve volném výběhu na farmě žijí i 
husy, které sem každoročně přicházejí 
začátkem května jako právě vylíhnutá 
housata. V prvních týdnech žijí ve sto-
dole pod žárovkou a ven na trávu mo-
hou jen v případě, že neprší. Jakmile se 
jim však plně vyvine opeření, které je 
před deštěm ochrání, zůstávají už ven-
ku nepřetržitě. Po šesti měsících jsou 
husy připraveny na porážku. Kromě 
husího masa a produktů z něj zpraco-
vává farma také husí peří na plnění bio 
prachových polštářů a přikrývek.

Farma si zakládá na šetrné porážce 
s úctou ke zvířeti a pokud možno bez 
stresu. Ačkoli na porážku jsou zvířata 
odvážena mimo farmu, maso z nich je 
však dále zpracováváno opět ve farem-
ní bourárně, která byla spolu s udírnou 
a prodejními prostory vybudována za 
přispění 40% investiční dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ve výši 80 000 
EUR. Kromě masa a prvotřídního vlast-
ního uzeného špeku lze na farmě po 
dohodě pořídit například také kožešiny 
highlandského skotu.

Kvalitní vlastní produkce, ať už jde 
o prvovýrobu, nebo o druhotně zpra-

Inspirace odjinud

cované výrobky, ovšem tvoří jen jeden 
aspekt úspěchu rodinné farmy. Dal-
ším, neméně důležitým faktorem pro 
životaschopnost takového projektu je 
bezesporu odbyt. Ani tuto stránku May-
rhoferovi neopomíjejí a ve spolupráci s 
dalšími asi 30 podobně orientovanými 

producenty ze svého okolí vybudovali 
on-line obchod s bedýnkovým prode-
jem farmářských výrobků pod značkou 
Speiskastl (www.speiskastl.at). 

I ze situace na českém trhu víme, 
že poptávka po místních produktech, 
ať už z konvenčního, či z ekologického 
hospodaření, neustále roste. Stále více 
spotřebitelů chce vědět, odkud pochá-
zejí potraviny, které si kupují, a hledají 
způsob, jak si dopřát jídlo v biokvalitě 
ideálně přímo z farmy. Na Podblanic-
ku na tento trend reaguje mimo jiné 
nová on-line mapa místních produk-
tů, připravovaná v rámci společného 
projektu MAS Blaník, ČSOP Vlašim a 
destinační agentury Kraj blanických 
rytířů (více o mapě na str. 7). Jeanette 
a Stefan Mayrhoferovi z Bad Zell jdou 
však se svým virtuálním bio obchodem 
ještě o krok dále a přinášejí produkty 
přímo z ekologické farmy až k zákazní-
kovi domů.

V internetovém obchodě Speiskastl 
(www.speiskastl.at) najdou milovníci 
bio produktů pečlivě vybraný pestrý 
sortiment: v pomyslných regálech vir-
tuálního farmářského obchodu zákaz-
níci seženou chléb, vejce, maso, uzeni-
ny, zeleninu, ovoce, obilí nebo mléčné 
výrobky, ale také sladkosti, drobné sva-

činky nebo bio piva. Jádro sortimentu 
tvoří produkty z malých biofarem, kte-
rým záleží nejen na dodržení ekologic-
kých standardů, ale také na šetrném a 
udržitelném zacházení se zvířaty a pří-
rodou. 

Zákazníci z Lince a několika při-
lehlých okresů si mohou vše potřebné 
vybrat online a nejpozději do úterní 
půlnoci odeslat svou objednávku.  Be-

dýnka s vyřízenou objednávkou jim 
pak následující pátek dorazí až domů. 
Zvolit lze ovšem i osobní vyzvednutí 
přímo u Mayrhoferových na farmě v 
Bad Zell.

Jak říká Jeanette Mayrhofer: „Na-
kupování biopotravin online šetří čas 
a je zároveň ekologické – protože místo 
jízdy z jednoho farmářského obchodu 
do druhého můžete nakupovat v bio 
kvalitě přes Speiskastl na pár kliknutí 
z domova. Naši zákazníci svými nákupy 
navíc podporují drobné zemědělství a 
mohou využít rozmanitou nabídku bio 
produktů.“ ◆

„Bio znamená víc než ‚jen‘ vyrábět dobré jídlo. Zname-
ná to velkou odvahu. A odvaha by měla být odměněna!“

Více informací na:
www.oekohof-herrenriedl.at
www.speiskastl.at

Podrobnější reportáž z květ-
nové exkurze Asociace soukro-
mého zemědělství po farmách v 
ČR a v Rakousku najdete na htt-
ps://www.asz.cz/clanek/9507/
fotoreportaz-rakousti-sedlaci-
-se-prace-neboji/. 

https://www.speiskastl.at
http://www.oekohof-herrenriedl.at
http://www.speiskastl.at
https://www.asz.cz/clanek/9507/fotoreportaz-rakousti-sedlaci-se-prace-neboji/
https://www.asz.cz/clanek/9507/fotoreportaz-rakousti-sedlaci-se-prace-neboji/
https://www.asz.cz/clanek/9507/fotoreportaz-rakousti-sedlaci-se-prace-neboji/
https://www.asz.cz/clanek/9507/fotoreportaz-rakousti-sedlaci-se-prace-neboji/
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Představení obce 
na území MAS Blaník

Obec HULICE
Vklíněna mezi dálnicí D1 a vodní nádrží Švihov/Želivka, 14 kilometrů západně od Vlašimi, leží obec Hulice. 
Žije v ní 281 obyvatel a projde jí i 20 tisíc turistů ročně. Je totiž známá dvěma doslova vynikajícími expozice-
mi - Včelím světem a Vodním domem. Zatímco Vodní dům vlastní a provozuje ČSOP Vlašim, o svůj Včelí svět 
se musí starat sama obec. O starostování, přínosech i limitech turistického ruchu a o životě v Hulicích jsme si 
povídali se starostou Martinem Kapkem.

Jak dlouho žijete v Hulicích? 

Já jsem Huličák každým coulem. 
V Hulicích jsem se narodil, a přestože 
jsem později s rodiči několik let žil ve 
Vlašimi, trávil jsem každý víkend u ba-
bičky a dědy tady v Hulicích. Zapojoval 
jsem se tu do různých volnočasových 
a spolkových aktivit. Později jsme se s 
rodiči do Hulic vrátili zpět.  

A jak dlouho jste starostou a co Vás 
vedlo k tomu stát se starostou?

Úřad starosty obce zastávám od 
roku 2010, tedy třetí volební období. 
Kandidoval jsem proto, že to tu mám 

rád. Ve spolupráci s občany Hulic jsme 
chtěli navázat na různé projekty. Obec 
měla a má vysoký kredit i náskok vůči 
ostatním, protože už řadu let jsme vy-
užívali obecní vodovod i kanalizaci. 
Investice tedy můžeme směřovat na 
obnovu těchto sítí nebo na další ak-
tuální projekty.  Zrekonstruovali jsme 
například 3 km vodovodního přivaděče 
a dokončili modernizaci jedné z našich 
dvou čistíren odpadních vod a mnoho 
dalšího. Souhrnem tedy mohu konsta-
tovat, že za našeho působení od roku 
2010 se podařilo na dotacích využít na 
různé projekty celkem 38 mil. Kč, což 
není na obec našeho charakteru malá 
suma.

Co vnímáte jako největší aktuální 
problém v obci? Co teď vyžaduje 
nejvíc Vaší pozornosti?

Přestože se nám daří realizovat řadu 
věcí, v současné době nás dosti trápí 
objekt bývalého letního parketu, kde 
se nachází značně zchátralá budova se 
sociálním zázemím. Již 5x jsme na ob-
novu tohoto objektu pro kulturního vy-
žití občanů žádali v různých dotačních 
titulech, bohužel dosud bezúspěšně.

V roce 2009 bylo v obci vybudová-
no multifunkční hřiště. Přes všechna 
ujištění o kvalitě a trvanlivosti jeho 
povrchu, tomu tak bohužel není a po-
vrch je za svou životností. Zpracovali 

www.hulice.cz

Rekonstruovaná budova obecního úřadu působí příjemným venkovským dojmem Rekonstruovaná budova obecního úřadu působí příjemným venkovským dojmem 

https://www.hulice.cz/
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jsme proto velký projekt společně s 
rekonstrukcí zázemí fotbalového hřiš-
tě. Chtěli bychom tam vybudovat nové 
prostory nejen pro místní fotbalisty, 
ale i pro naše obyvatele pro spolkové a 
kulturní vyžití. Jedná se o značnou in-
vestici, která vyvolala v zastupitelstvu 
velkou debatu. V září loňského roku 
jsme již podruhé podali žádost o do-
taci do NSA a opět čekáme a doposud 
jsme neobdrželi žádnou odpověď. Svůj 
podíl na tomto projektu, který činí 20 % 
uznatelných nákladů, je obec schopna 
spolufinancovat bez nutnosti bankov-
ního úvěru nebo ohrožení chodu obce 
na rozdíl od další velké investice do 
přebudování bývalé místní školy na ex-
pozici Včelí svět, jejíž spolufinancování 
bylo pro obec nadmíru náročné.

Včelí svět je vedle Vodního domu 
velkým magnetem i dobrou vizit-
kou Hulic. Jak tedy vnímáte v obci 
zpětně tuto investici a jak se pro-
jektu daří ekonomicky?

Co se týče prestiže obce, všichni to ve-
směs vnímáme pozitivně, protože Včelí 
svět a Vodní dům jsou velmi povedené 
expozice, jak z hlediska architektonic-
kého, ale hlavně výchovného. Náš Včelí 
svět získal spoustu ocenění. Je to vidět 

i na jeho životaschopnosti, protože 
existuje spousta podobných projektů, 
které po uplynutí povinné doby udrži-
telnosti takzvaně usnuly a nepokračují. 
Nám se v posledních letech podařilo 
získat dvě dotace, jednu na moderni-
zaci expozice v oblasti enviromentální 

výuky pro školy a druhou na vybudová-
ní naučné stezky okolo Včelího světa, 
na níž se již pracuje. Dalším nesporným 
faktem je, že letos jsme mohli oslavit 
naše vítězství v soutěži zastoupení EU v 
ČR „Náš evropský projekt“ a spojit to s 
milníkem Včelího světa - 10 let od jeho 
otevření. Tato oslava s celodenním pro-
gramem se setkala s velmi kladnými 
ohlasy jak místních obyvatel, tak ná-
vštěvníků.

Návštěvnost Včelího světa se pohy-
buje okolo 16 000 návštěvníků za rok. 
Nemalý podíl tvoří právě školy. Vzhle-
dem k velikosti obce Hulice i celé ex-
pozice se jedná o vynikající číslo. Posu-
zovat ekonomickou prosperitu je nyní 
velmi obtížné, protože do všeho v roce 
2020 vstoupil covid-19. Letošní rok, kdy 
už nejsme omezováni restrikcemi, nám 
ukáže, jestli se i nadále ubíráme správ-
ným směrem, či zda budeme nuceni 
uvažovat o změnách.

A dokáží Hulice a její obyvatelé 
využít toto množství návštěvníků 
i jinak, např. v oblasti prodeje slu-
žeb?

Představení obce na území MAS

Vodní nádrž v centru Hulic si na rekonstrukci ještě počkáVodní nádrž v centru Hulic si na rekonstrukci ještě počká

Dětské hřiště v Hulicích je velké a oblíbenéDětské hřiště v Hulicích je velké a oblíbené
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V Hulicích máme velké pohostinství se 
společenským sálem. Problém ale je, 
že se nám nedaří v současného době 
sehnat stabilního zájemce, který by 
zařízení provozoval, přes naši veške-
rou snahu i zapojení inzerce a realitní 
společnosti. Zvažovali jsme i alternati-
vu provozování pod obcí. Dle vyjádření 
námi najatého odborníka, by návrat-
nost této investice byla problematická 
a riziková, protože mimo hlavní turis-
tickou sezónu je návštěvnost v obci ne-
dostačující pro hladký provoz a návrat-
nost vynaložených prostředků.

Při naší MŠ provozujeme místní vý-
vařovnu obědů, která zajišťuje obědy 
nejen pro MŠ, ale i místní občany a zá-
jemce z okolí. Místní senioři mají mož-
nost získat oběd za zvýhodněnou cenu 
a pro imobilní obec již léta zajišťuje do-
voz oběda.

Je lesní hospodářství významnou 
součástí hospodaření obce? Za-
sáhla kůrovcová kalamita i vaši 
obec?

V obecním majetku evidujeme cca 30 
ha lesa. Zároveň jsme významným po-
dílníkem Lesního družstva obcí Ledeč 
nad Sázavou. Lesníci tohoto družstva 
se nám starají i o naše lesy. Příjmy z 
hospodaření družstva tvoří nemalou 

část příjmů do rozpočtu obce, v letoš-
ním roce se jedná dokonce o rekordní 
částku podílu z hospodaření. S kůrov-
cem jsme se samozřejmě potýkali v na-
šich lesních porostech. Jsme vděčni za 
kompenzace od státu i krajů, s jejichž 
pomocí jsme pokryly nemalou část ná-
kladů spojených s dopadem kůrovce.

Zde musím poděkovat hajným, les-
níkům a řediteli našeho družstva za 
odvedenou práci, díky níž se družstvo 
s daným problémem brilantně vypořá-

Restaurace v Hulicích je opuštěná navzdory turistickému ruchuRestaurace v Hulicích je opuštěná navzdory turistickému ruchu

dalo, byť s velkým vypětím všech sil.

Kdyby teď obec dostala volných 10 
milionů do svého rozpočtu navíc, 
na co byste je použili?

Máme připraveno několik projektů. Nej-
spíš bychom je použili na výměnu zmi-
ňovaného povrchu víceúčelového hřiště 
a rekonstrukci vodní nádrže, případně 
na další úsek výměny vodovodního po-
trubí. V současné době již pracujeme i 

na energetické soběstačnosti obce 
a snížení nákladů na energie pro 
obecní objekty a zlepšení dopravní 
bezpečnosti při průjezdu obcí. Vždy 
se snažíme pracovat tak, abychom 
plnili přání našich spoluobčanů, aby 
se nám všem v naší krásné obci žilo 
spokojeně a s úsměvem na rtech. ◆

Včelí svět je interaktivní multi-
mediální expozice, svým rozsa-
hem a stylem uchopení tématu 
života včel jedinečná alespoň 
ve středoevropském prostoru. 
Obecní muzeum letos oslavilo 
10 let výročí otevření, ale ne-
zahálí a svou expozici stále ob-
novuje a rozšiřuje, aktuálně o 
venkovní naučnou stezku.  Více 
na www.vcelisvet.cz. 

Představení obce na území MAS

http://www.vcelisvet.cz
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Kancelář MAS Blaník

Adresa: Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek od 8:30 do 12:30 hod.
Po dohodě lze domluvit i jiný termín.

Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, animační pracovník OP VVV
tel. 737 505 605, e-mail: info@masblanik.cz

Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník
tel. 703 355 807, e-mail: kancelar@masblanik.cz

Mgr. Hana Bohatová, expert PRV
tel.: 722 901 927, e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz

Mgr. Anna Dufková, koordinátor MAP III
tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Bc. Monika Hlaváčková, expert IROP, dotační poradenství, MAP III
tel.: 735 046 027, e-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Vydává MAS Blaník, z. s. Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, www.masblanik.cz. Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník, 
e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
MAS Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového 
sektoru, které připravuje a ukutečňuje strategii rozvoje území obcí okolo bájné hory Blaník.
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Zastavte se u nás 
probrat svůj 
projektový záměr



DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

KONZULTACE 
PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU

ZPRACOVÁNÍ 
A PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O DOTACI

ADMINISTRACE
PROJEKTU

Konzultace 
projektového záměru,
výběr a seznámení 
s podmínkami 
konkrétního 
dotačního titulu, 
konzultace obsahu 
žádosti o dotaci vč. 
dokládaných příloh.

Konzultaci předchází telefonní
nebo e-mailová komunikace 
s klientem, na jejímž základě 
budou připraveny podklady 
pro  konzultaci. Na základě kon-
zultace bude klientovi zasláno 
shrnutí a nabídka služeb včetně 
konkrétní cenové nabídky sta-
novenné dle rozsahu služeb.

Zpracování žádosti 
o dotaci, konzultace 
příloh, konzultace 
s poskytovatelem 
dotace, podání žádosti 
o dotaci vč. příloh 
zpracovaných klientem 
a další následné kroky 
související s projektem.

Zpracování a podání 
žádosti o změnu, žádos-
ti o platbu, závěrečné 
zprávy, monitorova-
cích zpráv vč. doplnění 
případných nedostatků, 
konzultace s poskyto-
vatelem dotace, kon-
zultace v rámci plnění 
udržitelnosti a povinné 
publicity.

Podmínkou zpracování žádosti 
je doložení  všech podkladů ne-
zbytných k vypracování žádosti 
a zároveň dodání všech doku-
mentů stanovených pravidly 
dotačního titulu. MAS přijímá 
klienty ke zpracování žádosti 
o dotaci dle aktuální možné 
kapacity.

Služby jsou poskytovány prů-
běžně v rámci celé realizace 
projektu. Rozsah služeb je 
individuální dle potřeb daného 
projektu a náročnosti zpracová-
ní dokumentace. 

Konzultace týkající se výzev administrovaných MAS Blaník v operačních programech IROP, PRV, OP ŽP a OP TAK 
poskytujeme vždy zdarma.

CENA: 
• člen MAS Blaník zdrama*
• nečlen 500 Kč / balíček 
V případě mimořádného rozsahu 
konzultace + 500 Kč/hod.

CENA: 
• krajské dotace od 5 000 Kč
• národní dotace od 10 000 Kč
Nižší administrativní náročnost  
žádosti může být v ceně zohledněna.

CENA: 
• balíček  10 hod.  4 000 Kč
• hodinová sazba 500 Kč
Počet balíčků na projekt není 
omezen.

kontakt: Monika Hlaváčková | mob.: 735 046 027 
email: monika.hlavackova@masblanik.cz  
www.masblanik.cz

* Za člena MAS Blaník je zde považována také každá obec, která uhradila příspěvek na provoz MAS Blaník 
na roky 2021–23 stanovený dle počtu obyvatel.


