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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 1/2014

Stejně jako v předešlých letech, bude i letos MAS Radbuza rozdělovat finanční prostředky v rámci 
Grantového dotačního programu (GDP) pro oblast kultury v roce 2014. I pro letošní rok je alokována částka 
50 tisíc korun, která bude rozdělena mezi žadatele.

Novinkou GDP je způsob hodnocení žádostí – po proběhlé tréninkové výzvě, kde bylo nutné nastavit způsob 
hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií, dochází i v rámci GDP k aplikování těchto hodnotících kritérií pro 
posuzování jednotlivých žádostí. Žadatelé si tak již dopředu mohou odhadnout, jak vysoko obodovaná bude 
jejich žádost. Odpadají tak zároveň i diskuze o objektivitě (respektive subjektivním přístupu k hodnocení).

Termín pro podávání žádostí do GDP pro rok 2014 je od 18.3.2014 do 31.5.2014, z GDP budou podpořeny 
akce, které se budou konat v období od 1.6. do 31.12.2014. 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo pište na e-mailovou adresu 
info@mas-radbuza.cz. 
Informace o GDP  MAS Radbuza jsou zveřejněny na internetových stránkách 
http://www.mas-radbuza.cz/dotace/grantovy-dotacni-program/.

Slovo úvodem

Vážení čtenáři, 
v tomto roce poprvé se Vám dostává do rukou další číslo našeho zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme 
informace o dění z našeho území. Uplynuly už tři roky od založení Místní akční skupiny Radbuza a ačkoli 
ještě nenadešlo nové plánovací období, na které tak čekáme a které má přinést i do našeho území nemalé
finance, snažíme se i tak finančně podporovat organizátory pořádaných akcí a zároveň realizovat projekty, na 
které jsme získali podporu např. z Programu rozvoje venkova v předešlém roce. 
V tomto čísle se více dozvíte o výsledcích již uzavřené Tréninkové výzvy na podporu kulturních a sportovních 
akcí konaných v první polovině tohoto roku a následném vyhlášení Grantového dotačního programu s 
podporou akcí do konce roku 2014. Představíme Vám akce, jež budeme v nejbližších měsících pořádat s 
okolními MAS v rámci projektů spolupráce a dozvíte se také o akcích, které máme již zdárně za sebou. V 
současné době jsme mimo jiné navázali spolupráci se společností Plzeň 2015, s jejíž pomocí bychom rádi 
zrealizovali aktivity spojené s projektem nazvaným 9 týdnů baroka. Na tento projekt jsme zároveň podali 
žádost na KÚPK a v případě získání finanční podpory jej začneme realizovat již v létě tohoto roku. 
Do té doby nás však čeká ještě hodně práce při splnění pravidel, jejichž finální podoba se ještě dolaďuje v 
rámci mezirezortního ministerského připomínkování, pro obdržení certifikace v rámci probíhající
standardizace MAS v ČR. Již nyní však víme, že téměř všechny MAS v ČR budou muset více či méně
zasáhnout úpravami do svým stanov, interních dokumentů a do složení jednotlivých orgánů MAS. Po splnění
těchto kroků budeme moci předložit na Ministerstvo pro místní rozvoj naši Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje k posouzení. V případě splnění daných náležitostí bude moci i naše MAS čerpat finance z 
operačních programů respektive jednotlivých prioritních os, které budou využívat metodu komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD).
Všechny tyto záležitosti se budou projednávat na nejbližším jednání Valné hromady MAS, která se uskuteční
v červnu tohoto roku. V této době bude již známa definitivní podoba pravidel pro standardizaci MAS a 
budeme tak moci projednat veškeré úpravy a provést nezbytné kroky ke splnění těchto standardů.

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR



Dne 13.3.2014 se konala letošní Valná hromada Národní sítě MAS ČR, tentokrát v Týnci nad Sázavou. Tomuto 
jednání předcházel o den dříve seminář s názvem „Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 
její jednotlivé aspekty“. Během tohoto semináře bylo účastníkům předloženo mnoho zajímavých aktuálních 
informací z přípravy nového programovacího období. Z nejdůležitějších informací vyplynulo, že certifikace MAS 
bude probíhat od září 2014 do února 2015, na základě obdrženého certifikátu (po splnění podmínek, které ještě
nemají definitivní podobu, ta se očekává cca v květnu tohoto roku) budou moci následně MAS předkládat na 
MMR své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD – zkratka prvních písmen anglické verze). 
Nakonec se nebude jednat o ISÚ či ISRÚ, ale o termín SCLLD, který se bude používat pro strategie MAS. 
Zároveň už začínají být zřejmé oblasti v rámci jednotlivých Operačních programů, ze kterých budou moci MAS 
čerpat prostředky do svého území. Kromě PRV (kde oproti minulému období došlo ke značné redukci toho, co 
bude možné rozdělovat přes CLLD) se CLLD objevuje i v IROP (Integrovaných regionálních operačních 
programech) a částečně také v OP Zaměstnanost. Kromě toho chce úzce spolupracovat s MASkami i OP VVV 
(Věda, výzkum, vzdělávání), přestože nebude mít pravděpodobně integrované CLLD do své struktury. Obecně
lze ale říci, že MAS budou mít šanci rozdělovat ještě větší objem financí, než tomu bylo v předchozím období. 
Přibližně v půlce roku budou známy přesné částky alokované pro CLLD v jednotlivých OP. Co se týká
samotného jednání VH a nejdůležitějších informací z tohoto jednání, došlo ke schválení nové výše členských 
příspěvků na 10 tisíc korun ročně, podpisu memoranda o spolupráci s Jihočeskou univerzitou a k přijeté nové
verze stanov NS MAS ČR.
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Z jednání VH NS MAS ČR

KS MAS PK se prezentovalo v mázhauzu plzeňské radnice

MAS Radbuza se společně s dalšími MASkami Plzeňského kraje ve druhé polovině ledna 2014 prezentovala v 
mázhauzu radnice v Plzni.
Celá prezentace byla zaměřena na spolupráci MASek PK a Plzně 2015 v rámci aktivit k titulu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015. Každá MAS měla k dispozici prostor pro vlastní prezentaci míst v území s barokním 
potenciálem, několik panelů bylo zaměřených na společnou prezentaci s Plzní 2015. Tyto panely by měly být 
využitelné i při dalších příležitostech, např. v rámci putovních výstav. Elektronická verze prezentace je přístupná
na adrese http://issuu.com/venkovplzni/docs/vystava-venkov-plzni-leden-2014.

Z výstavy v mázhauzu radnice v Plzni – foto Rudolf Hrdlička

Ministr zemědělství poprvé na jednání VH NS MAS ČR Podpis memoranda o spolupráci s rektorem JČU 

Panel MAS Radbuza – foto R. Hrdlička
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Sponzoři zachovávají přízeň

V minulém roce jste se mohli na akcích podpořených z 
GDP setkávat s gumotextilní plachtou rozměru 1,5 metru 
x 1,5 metru, na které byli prezentováni sponzoři, kteří
podpořili MAS finančním darem na podporu GDP.
Všech 7 sponzorů nám zachovalo svou přízeň i pro 
letošní rok a i díky jejich podpoře bude moci MAS 
Radbuza podpořit drobné lokální kulturní projekty.
Stejně jako v loňském roce byla nejštědřejším 
sponzorem společnost EKO SEPAR Nýřany, která
přispěla částkou 15 tisíc korun, celkem sponzoři přispěli 
částkou 45 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že v loňském 
roce nedošlo k vyčerpání příspěvku ve výši 5 tisíc korun 
na jednu z původně podpořených akcí, je tak celá
alokovaná částka 50 tisíc korun na letošní GDP opět plně
pokryta sponzorskými dary, děkujeme!

Výsledky Tréninkové výzvy

V rámci Tréninkové výzvy mohli organizátoři kulturních a sportovních akcí z území podat žádost o finanční
podporu z této výzvy. Sešlo se celkem 10 žádostí, bohužel některé z nich nesplňovaly pravidla výzvy a musely 
být vyřazeny. Hodnocení žádostí proběhlo dle hodnotících kritérií Výběrovou komisí a k finanční podpoře byly 
vybrány následující akce:

č. žadatel název akce termín akce
body 

celkem
pořadí dotace

8 Budulínek
Animační workshop
pro děti

26.4.2014 13 1. 3 600,00 Kč

4
Odbor sportu pro všechny 
Chotěšov

Běh Chotěšovem 26.4.2014 10 2. 5 500,00 Kč

5
Český svaz ochránců
památek

Koncert pro zámek 
Čečovice

17.5.2014 10 3. 6 000,00 Kč

6
Obecně prospěšná
společnost při společnosti 
Pegisan s.r.o.

Tradiční české
Velikonoce 
na Bylinkovém panství
Rochlov

21.4.2014 9 4. 10 000,00 Kč

9
Spolek rybářů Honezovic
a Hradišťan

Pouťová veselice 26.4.2014 8 5. 7 200,00 Kč

2 Obec Dnešice
Oslavy osvobození
"Konvoj historických 
vojenských vozidel"

3.5.2014 6 6. 6 400,00 Kč

PRV III.4.1 – průběžná platba obdržena

V rámci projektu „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“, realizovaného z projektu PRV III.4.1 
podávala naše MAS koncem roku 2013 žádost o průběžné proplacení výdajů spojených s realizací tohoto 
projektu. Administrace této žádosti o proplacení byla ze strany SZIFu velice rychlá, a tak naše MAS obdržela 
platbu ve výši bezmála 210 tisíc korun na svůj účet. Jedná se o proplacení nákladů projektu, které jsou v celé
výši předfinancovávané a kdy celkový finanční objem projektu je 500 tisíc korun. Zbylé prostředky budou 
proplaceny po ukončení projektu ve druhé polovině roku 2014. 

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

MAS Radbuza pořádala workshop na téma 
Budování lokálních expozic - Řemesla 

V sobotu 22.2.2014 se na zámku v Rochlově ve zrekonstruované budově sýpky konal v pořadí druhý ze čtyř
workshopů zaměřených na realizaci nových lokálních expozic – tentokrát s podtitulem Řemesla. Tato série 
workshopů probíhá v rámci realizace projektu spolupráce Otevíráme poklady venkova, na kterém se kromě MAS 
Radbuza podílí i OS Aktivios a MAS Sv. Jana z Nepomuku.
Workshop, který organizovala naše MAS, měl užší zaměření na realizaci expozic s tématikou tradic a řemesel. 
Lektorování tohoto workshopu se ujali pan Mgr. Jiří Fák, kurátor sbírek Muzea a galerie severního Plzeňska v 
Mariánské Týnici, a pan Martin Volf, ředitel Muzea techniky a řemesel v Kolovči. Oba na příkladech z jejich bohaté
profesní praxe provedli účastníky workshopu následujícími tématy: 1. Co je to muzeum? Muzeum, nebo expozice? 
2. Základní podmínky tvorby expozice, legislativní předpisy. 3. Návštěvníci – cílové skupiny. Co jim chceme sdělit? 
4. Specifika expozic zaměřených na řemesla a tradice, interaktivní expozice. 5. Provozování expozic včetně
doprovodného programu. 6. Co můžeme a nemůžeme od lokálních expozic očekávat, čeho se vyvarovat.
Součástí workshopu byla i prohlídka stávajících zámeckých expozic a prostorů, kde by měla v rámci realizace tohoto 
projektu vzniknout expozice Karolinina kuchyně.
Poslední ze série workshopů se bude konat ve Špejcharu v Chocenickém Újezdu dne 26.4.2014 od 10:00h. 
Workshop bude určen především pro realizátory expozic, další zájemce o historii a místopis a zpracování těchto dat. 
Workshop se zaměří na budování nových expozic. Předpokládaný časový rozsah workshopu je 5 hodin, součástí
bude též metodické vedení ke zpracování libreta. Cílem této akce je metodická pomoc s přípravou expozic, přes 
jejich návrh až k úspěšné realizaci expozic, též se zapojením interaktivních prvků, včetně uskutečnění akcí. 
Workshop se zaměří na expozice věnující se přírodě, místopisu a historii. Organizátorem posledního workshopu je 
OS Aktivios, který zároveň eviduje přihlášky účastníků.

Z průběhu workshopu – přednáška lektora Prohlídka zámeckých prostor

MAS Radbuza pro Vás chystá

V rámci projektu Venkov Plzni - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska se uskuteční ve dnech 25.-26.4.2014 akce
Venkovské miniEXPO na Hlavním nádraží v Plzni, které je jednak zajímavou technickou stavbou, která v 
nedávné době prošla rekonstrukcí, ale také výchozím místem pro výlety na venkov. Půjde v podstatě o interaktivní
výstavu, složenou z různých objektů, exponátů i produkcí, zaměřených na industriální a technické památky. Takto 
netradičně pojatá prezentace bude sloužit jako pozvánka na výlet za industriálními památkami a kulturními akcemi 
v jednotlivých regionech.

Stejně jako v loňské roce, i letos je pro naši MAS největší akcí Chotěšovský slunovrat (loni pod názvem Slavnosti 
slunovratu). Tentokrát se uskuteční dne 21.6.2014 od 13:00h. Na návštěvníky čeká opět bohatý kulturní program.
Více informací k oběma akcím naleznete na plakátech, které jsou přiloženy dále v tomto Zpravodaji.

Třetí akcí je akce Rochlovské řemeslnění aneb industrializace plzeňského venkova. Během této zcela nové
akce bude pro návštěvníky připraven kulturní program v podobě hudebních vystoupení, doprovodného programu 
pro děti, ale především prohlídky industriální části zámeckého hospodářství, kde budou návštěvníkům ukázány 
jednotlivé "industriální provozy" (pivovar, cihelna, atd.) a to, jak kdysi fungovaly. V části expozice budou návštěvníci 
provedeni formou ochotnického vystoupení. Akce se uskuteční na zámku Rochlov dne 19.7.2014 od 14:00h. Více 
informací o akci uvedeme v příštím čísle.
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Pozvánky na akce pořádané naší MAS 
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Pozvánky na akce pořádané naší MAS 
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Předběžná verze plakátu – přihlášky na Soustředění mladých historiků
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Spolupráce se společností Plzeň 2015 se rozvíjí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V posledních týdnech došlo ke zintenzivnění
spolupráce mezi MAS Radbuza a společností Plzeň
2015. Došlo ke zpřesnění informací o chystaném 
programu 9 týdnů baroka a MAS Radbuza iniciovala 
jednání mezi společností Plzeň 2015 a zástupci 
klíčových organizátorů kulturních akcí v území.
Plzeň 2015 kurátorsky vybrala nejvýznamnější
kulturní aktivity v území naší MAS, které by ráda 
zapojila do programu 9 týdnů baroka v roce 2015. V 
návaznosti na proběhlá jednání s jednotlivými 
potencionálními partnery došlo k obecné shodě v 
otázce zařazení vytipovaných aktivit do zmiňovaného 
programu.
Na základě tohoto výběru nabídla MAS Radbuza 
jednotlivým partnerům organizační a administrativní
zastřešení jednotlivých aktivit při podávání žádosti do 
dotačního titulu Plzeňského kraje na podporu 
projektů Plzeň - EHMK 2015. 

V tuto chvíli je mezi MAS Radbuza a společností
Plzeň 2015 podepsané memorandum o spolupráci a 
připravuje se partnerská smlouva. MAS Radbuza 
zároveň podala žádost o dotaci z PK na realizaci 
dílčích aktivit programu 9 týdnů baroka. Více 
informací přineseme v příštím čísle zpravodaje.

Z pracovní schůzky se zástupci lokálních partnerů

Z pracovní schůzky se zástupci lokálních partnerů

Soutěž pro fotografy

Zachycujete rádi skrz hledáček svého fotoaparátu 
prchavé okamžiky půvabů přírody či zajímavé detaily 
z lidských aktivit? Zaujal Vás na Vašich toulkách 
českou krajinou projekt, který ovlivnil život člověka, 
rodiny, komunity či celého regionu a chtěli byste se 
svým zážitkem podělit s ostatními?
Nová soutěž Ministerstva zemědělství - Celostátní
sítě pro venkov Vám umožní na veřejnosti představit 
Vaše neobvyklé pohledy na aktivity a krásy českého 
venkova. Přidejte se!
Stačí zaslat fotografie náležející do některé ze 
soutěžních kategorií a můžete vyhrát zajímavé ceny. 
Více informací naleznete na internetových stránkách 
http://eagri.cz/public/web/cesky_venkov nebo 
na www.facebook.com/jentodobre.


