
Tréninková výzva – MAS bude rozdělovat 50 tisíc korun
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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 4/2013

V rámci projektu PRV III.4.1 „Získávání dovedností sdružením MAS Radbuza“ bude naše MAS začátkem 
roku 2014 vyhlašovat tzv. tréninkovou výzvu. V rámci této výzvy by si měla MAS osvojit procesy 
vyhlašování, výběru a administrace lokálních projektů. Naše MAS již podobnou výzvu v podobě vlastního 
Grantového dotačního programu vypisuje. Oproti GDP bude v rámci tréninkové výzvy třeba aplikovat několik 
odlišností. Odlišný bude systém hodnocení přijatých žádostí, největší změnou bude dle pokynů SZIFu, že 
MAS (alespoň formálně) bude muset být spoluorganizátorem všech podpořených akcí.

Přesný termín pro podávání žádostí do tréninkové výzvy je dle žádosti o dotaci od 1.2.2014 do 28.2.2014, 
zasedání Výběrové komise proběhne 15.3.2014, termín pro realizaci podpořených akcí je stanoven na 16.3.-
16.6.2014. Tréninková výzva bude vypsána na podporu kulturních a sportovních akcí.

Přesná pravidla budou zveřejněna nejpozději do 31.1.2014.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo pište na e-mailovou adresu info@mas-
radbuza.cz. Informace o tréninkové výzvě MAS Radbuza budou zveřejněny na internetových stránkách 
www.mas-radbuza.cz.  

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
v letošním roce počtvrté a naposledy přinášíme aktuální informace z dění v naší MAS. Slovo úvodem jsem si 
netradičně vzal na starost já, jakožto editor tohoto čtvrtletníku. Závěr roku je vždy dobou bilancování a 
hodnocení období předešlého. Jako jedinému zaměstnanci MAS mi nepřísluší hodnotit moji práci samotnou, 
k tomu je tu Výkonná rada a Valná hromada. Já mohu jen vyjádřit své pozitivní pocity z toho, co jsme za 
letošní rok dokázali udělat pro občany v našem zájmovém území a pro další rozvoj našeho sdružení. I když, 
termín „sdružení“ už budeme muset z našeho slovníku pomalu vypustit vzhledem ke změnám způsobených 
platností nového Občanského zákoníku.
V průběhu roku 2013 jsme se jako MAS prezentovali na několika kulturních akcích a akcích zaměřených na 
cestovní ruch, z nichž některé jsme spolupořádali nebo byli hlavním pořadatelem. Setkat jsme se mohli na 
akcích Země živitelka v Českých Budějovicích, ITEP v Plzni, Venkovské EXPO v Plzni na Světovaru, při naší
největší akci v roce 2013, Slavnosti slunovratu v Chotěšově, ale i na Letní slavnosti na Křížovém vrchu či na 
Dožínkách v Rochlově. Společně s dalšími MAS PK jsme začali vydávat noviny Venkov Plzni, prezentovali 
jsme se v reportážích ČRo Plzeň včetně živého rozhovoru, natáčeli jsme flash-mob s Vozembachem, 
účastnili jsme se několika tiskových konferencí s novináři. Dále jsme podali celkem pět žádostí o dotace v 
různých dotačních titulech a ve všech pěti jsme uspěli (bližší informace k některým dotacím naleznete níže   
v tomto čísle). Pro naši MAS znamenají získané dotace finanční podporu ve výši 1.973.700,- korun, tedy 
bezmála 2 miliony korun (k jejich proplácení bude ovšem docházet postupně až do konce roku 2015). K tomu 
je třeba zmínit i získaný sponzorský dar (letos 50 tisíc korun), který byl i tentokrát rozdělen v celé výši do 
území v rámci Grantového dotačního programu. Pokračovali jsme v tvorbě podkladů integrované strategie 
území, proběhla jednání pracovních skupin, zformoval se podkladový text analytické a strategické části 
strategie území. Stále probíhá dotazníkové šetření s občany našeho území. V rámci příprav nového 
programovacího období jsme zapojeni v pracovní skupině operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání
při Národní síti MAS ČR.
A co nás čeká dalšího v roce 2014? Tím nejdůležitějším bude bezesporu dopracovat strategii území, 
abychom ji mohli předkládat k posouzení příslušnými ministerstvy, a usilovat tak o získání dotačních 
prostředků z EU až do roku 2020. Budeme organizovat několik kulturních akcí v území, spoluorganizovat 
několik dalších akcí převážně v Plzni, prezentovat se na akcích ITEP a Země živitelka. Budeme se podílet na 
vzniku nových lokálních expozic v území, budeme vydávat vlastní propagační brožuru, podílet se na vydání
několik dalších společných s dalšími MAS, spoluorganizovat několik workshopů, organizovat setkání mladých 
historiků a několik seminářů. Budeme rozdělovat finanční prostředky do území v rámci tréninkové výzvy a     
v rámci GDP. Rok 2014 bude náročný především finančně, neboť většina projektů se předfinancovává, ale je 
to jistě lepší, než kdybychom pro území nedělali nic a jen čekali na nové dotační období. 

Ing. Václav Kubernát, manažer MAS, editor zpravodaje



Dne 3.12.2013 proběhlo další jednání Valné hromady MAS Radbuza, tentokrát v zasedací místnosti MěÚ v 
Dobřanech. Po úvodních administrativních záležitostech byl na začátku jednání schválen Jednací řád VH, který 
formálně chyběl v listinné podobě. V průběhu jednání byla podána informativní zpráva předsedkyně sdružení, 
ve které zazněly mimo jiné informace o ukončení mandátní smlouvy mezi Mikroregionem Radbuza a MAS, 
čímž došlo i k ukončení pracovních smluv vztažených k této smlouvě, informace o chystané lokální akci 
Chotěšovský slunovrat 2014 a informace o získaných dotacích z Plzeňského kraje. Dále byl na programu 
jednání bod týkající se projektů, v rámci kterého byli přítomní seznámeni s aktuálním stavem realizovaných 
projektů a s výsledky žádostí podaných do poslední výzvy projektů spolupráce (viz samostatný článek na jiném 
místě).
Valné hromadě byl předložen a následně schválen plán činností na rok 2014 a strategický výhled MAS na roky 
2014 až 2015. Rovněž byli přítomni seznámeni s průběhem tvorby podkladů strategie území a informováni o 
proběhlých jednáních pracovních skupin.
Byla rovněž podána zpráva o průběžném plnění rozpočtu roku 2013 a předložen ke schválení a následně
schválen rozpočet na rok 2014. V něm se počítá se stejnou výší členských příspěvků a příspěvků na činnost 
jako v letech předešlých.
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Z jednání VH MAS Radbuza

KS MAS PK se bude prezentovat v mázhauzu plzeňské radnice a 
plánuje i prezentaci v centru Bohemia Bavaria v Schönsee

V jednání je i prezentace MASek PK v centru Bohemia 
Bavaria, kde by MASky měly mít možnost zvát 
návštěvníky centra na akce pořádané ve svých 
regionech. Centrum nabídlo zajištění překladu textů
prezentačních panelů do německého jazyka a prostor 
pro několikatýdenní prezentaci včetně jednoho týdne 
formou aktivnější prezentace například přítomností
zástupců MAS a kulturních uskupení z území MAS.
Pokud by měl někdo z území naší MAS zájem 
prezentovat své aktivity v rámci této akce, případně se 
zapojit do spoluorganizování, nechť nás kontaktuje 
telefonicky nebo emailem.

MAS Radbuza se společně s dalšími MASkami
Plzeňského kraje připravuje na společnou prezentaci 
která proběhne ve druhé polovině ledna 2014 v 
mázhauzu radnice v Plzni.
Celá prezentace by měla být zaměřena na spolupráci 
MASek PK a Plzně 2015 v rámci aktivit k titulu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015. Každá MAS by 
měla mít k dispozici prostor pro vlastní prezentaci míst 
v území s barokním potenciálem, několik panelů pak 
bude zaměřených na společnou prezentaci s Plzní
2015. Tyto panely by měly být využitelné i při dalších 
příležitostech, např. v rámci putovních výstav. Pokud 
tedy budete mít cestu do Plzně, nezapomeňte se 
zastavit také v mázhauzu radnice.

Expozice bude pojata v duchu Plzně 2015 - EHMK

Projekt spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov 
Plzni“ měl být dle původní žádosti ukončen v říjnu 2013. 
Bohužel kvůli některým partnerským MAS, které
nestihly včas dodat podklady svých publikací do 
společné edice, byl prodloužen do března 2014. Stále 
se nám tak posouvá tisk naší publikace s povídkami a 
příběhy z území. 
Doufáme, že se tento poslední nedokončený výstup 
projektu podaří brzy zrealizovat a budeme vám 
konečně moci nabídnout edici šesti publikací z území
PK s tématikou západočeského baroka. O vydání
publikací budete informováni na internetových 
stránkách MAS.

Projekt spolupráce „Skrytá bohatství
anebo venkov Plzni“ finišuje

Z jednání VH Z jednání pracovní skupiny Kulturní dědictví a cestovní ruch 
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Z GDP byly podpořeny další akce

MAS Radbuza získala dodatečnou dotaci z Plzeňského kraje

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o získání dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na provoz a 
chod MAS ve výši 150 tisíc korun. Plzeňský kraj v letošním roce poprvé přistoupil k systému rozdělování dotace 
pro MAS formou fixní pevné výše shodné pro všechny MAS působící v Plzeňském kraji a pohyblivé části dotace 
závislé na evaluaci MAS Plzeňským krajem.
Bohužel pro naši MAS, která jako nová MAS nerozdělovala finanční prostředky do území ve stávajícím 
programovacím období z LEADERu, byl při hodnocení MASek brán významný zřetel právě na tuto činnost. Proto 
jsme v pohyblivé části dotace získali dodatečně nejnižší dotační příspěvek, a to ve výši 25 tisíc korun (ostatní
MAS v PK získaly podporu v rozmezí 40 až 60 tisíc korun. I tak je to ovšem významná podpora ze strany 
Plzeňského kraje pro letošní rok v součtu s fixní částí dotace. Celkem jsme tedy v letošním roce z dotace 
Plzeňského kraje získali 175 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské dotace!

Pro rok 2014 chystá Plzeňský kraj podobný systém dotačního titulu pro podporu MAS působících v Plzeňském 
kraji, navíc by v rozpočtu PK mělo být pro MAS alokováno více finančních prostředků než v letošním roce, 
jelikož se očekává „překlenovací“ období, kdy nebudou MAS financovány z LEADERu a budou tak potřebovat 
zajistit prostředky na provoz svých kanceláří z jiných zdrojů.
Způsob a kritéria hodnocení MAS stejně jako poměr mezi fixní a pohyblivou částí dotace je v současné době v 
projednávání.

Festival květin, rostlin a bylin (foto M. Stehlíková) Festival květin, rostlin a bylin (foto M. Stehlíková)

Festival květin, rostlin a bylin 
(na Bylinkovém panství Rochlov)

Tato akce proběhla v letošním roce dne 13. července. 
Finančně byla podpořena z Grantového dotačního 
programu MAS Radbuza, o.s., květiny a výzdobu zajistila 
firma JVV Ginkgo s.r.o.. 

Den se vydařil, účast přibližně kolem 100 lidí, počasí
krásné slunečné, každý si přišel na své: děti malovaly, 
vázaly květinové vazby, hrály si na hřišti, v zámku si 
poslechly pohádku „Dobrodružství zámecké žabky“, ženy 
se účastnily přednášek a odnesly si květinovou vazbu, 
kterou si samy navázaly. Muži mohli posedět, popít a 
pojíst v parku při doprovodu příjemné hudby a 
samozřejmě doprovodit děti a ženy na program, který 
probíhal.

Marie Stehlíková
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

MAS Radbuza získala podporu v obou 
žádostech projektů spolupráce

V minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali, že naše MAS podala společně s dalšími MAS PK dva 
projekty do poslední možné výzvy projektů spolupráce v končícím programovacím období. Přestože 
alokovaná částka této výzvy byla mnohem nižší, než v jakém objemu se sešly projektové žádosti a ve výzvě
uspělo cca 50% žadatelů, naše MAS byla úspěšná v obou žádostech. Do poloviny roku 2015 nás tak čeká
práce na projektu spolupráce s MAS Aktivios a MAS Sv. Jana z Nepomuku s názvem „Otevíráme poklady 
venkova“ a na projektu spolupráce s MAS Český západ – Místní partnerství, MAS Světovina a MAS Zlatá
cesta s názvem „Venkov Plzni – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“. V tomto čísle vám přinášíme 
základní informace o projektech, v následujícím čísle zpravodaje se blíže zaměříme na aktivity projektů v 
rámci naší MAS.

Otevíráme poklady venkova
je projekt, který chce turistům, ale i místním obyvatelům "otevřít" cestu k venkovským tradicím, řemeslům a 
významným lokálním osobnostem v podobě převážně nových stálých expozic. Projekt volně navazuje na 
projekt spolupráce Oživme společně pověsti z míst tajemných i kouzelných a na navazuje na iniciativu "Plzeň -
Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. Cílem projektu 
je představit kulturní potenciál venkovských oblastí Plzeňského kraje vznikem, obnovou nebo rozšířením 
stálých lokálních expozic a "miniexpozic" a nabídnout tak mimo jiné alternativu pro turisty mířící do 
Evropského hlavního města kultury v roce 2015. Celkem vznikne osm nových expozic
Cílem projektu je představit kulturní potenciál venkovských oblastí regionů zapojených MAS. A to jednak 
návštěvníkům regionu, se záměrem zvýšení atraktivnosti území pro cestovní ruch, tak obyvatelům regionu se 
záměrem posilování místní identity a vytváření "podhoubí" pro rozvoj navazujících aktivit (setkávání tematicky 
zaměřených místních expertů, pořádání akcí, vzdělávací aktivity, nabídka doplňkových aktivit v oblasti 
cestovního a podobně).

V projektu vytvářené expozice představují další významný krok ve vytváření ucelené prezentace zajímavostí
zapojených regionů. S tvorbou expozic souvisí další aktivity projektu, které vedou ke vzájemné spolupráci 
subjektů, jež v rámci regionu tuto nabídku poskytují, případně se zabývají jejich prezentací (např. informační
centra).  Ať už se jedná o vzdělávací aktivity, u kterých je podstatná nejen možnost získat nové informace pro 
přípravu a provozování expozic, ale stejně tak důležitá je možnost setkání s kolegy s podobnými záměry          
z regionu. Za naprosto nezbytné např. považujeme spojení sil ke společné prezentaci a propagaci místních 
muzeí a expozic. Ve většině případů se jedná o expozice místního, či regionálního významu, až jejich 
společná prezentace z nich vytváří dostatečně atraktivní "lákadlo" regionu. Společné působení je pak 
bezpochyby významně efektivnější, než individuální postupy jednotlivých partnerů, které i tak předpokládáme.
Projekt je dále doplňován aktivitami zaměřenými na místní obyvatele se záměrem posílení jejich identifikace    
s regionem, motivace a inspirace k navazujícím aktivitám. K tomu slouží nejen připravované workshopy, ale 
také setkání mladých historiků. Zapojení mládeže do realizace projektu považujeme za rozumnou "investici"    
s ohledem na budoucnost regionu.

Celkové výdaje projektu jsou cca 4,78 milionu korun, výdaje, ze kterých je stanovena dotace cca 4,47 milionu 
korun a dotace samotná ve výši 90% je více než 4 miliony korun.

Výstupy projektu: 

36 000 Kč"Otevíráme poklady venkova" - slavnostní otevření pro 
veřejnost

139 500 Kčsetkání mladých historiků

28 750 Kčpřípravné workshopy

150 000 Kčspolečná propagační publikace expozic na území 3 MAS

3 705 619 Kčlokální stálé expozice (tematicky zaměřené)
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9x9 týdnů baroka – výzva lokálním organizátorům kulturních akcí

MAS Radbuza získala podporu v obou žádostech projektů spolupráce - dokončení

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833

Vážení přátelé,
obracíme se na vás jako na organizátory lokálních kulturních a společenských akcí v území naší MAS, kteří
plánujete akce na sezónu 2014, ale především 2015. Společnost Plzeň 2015 připravuje na rok 2015 v rámci 
programové linie zaměřené na venkovské baroko koncentrovanou nabídku kulturních akcí v regionu Plzeňského 
kraje na 9 prázdninových týdnů. Do této aktivity chce zapojit i lokální zaběhnuté akce a tyto akce mají velkou 
šanci být finančně podpořeny z rozpočtu PK v rámci dotačního titulu pro kulturu.
Jelikož naše MAS, stejně jako další v území PK, spolupracuje s Plzní 2015, je velká šance „ovlivnit“, které akce 
v rámci našeho území mají být součástí programové nabídky 9x9 týdnů baroka. Pokud tedy organizujete 
zaběhnuté akce, které by stálo za to zapojit do tohoto programu, neváhejte a napište nám. Pokusíme se co 
nejvíc z nich do tohoto programu zapojit a zvýšit tak šance na získání finanční podpory na jejich organizaci.

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

Venkov Plzni – Odhalujeme industriální stopy Plzeňska
navazuje na iniciativu krajského města Plzně, které se spolu s belgickým městem Mons v roce 2015 stane 
Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a rozvíjí tuto myšlenku v okolí Plzně. Město Plzeň a celý region 
chápe titul EHMK jako příležitost jak dlouhodobě a systematicky podpořit rozvoj kulturního dění v celé
oblasti. Ačkoliv rok 2015 by měl být v tomto smyslu přelomovým, na přípravě a vytváření vazeb je třeba 
pracovat již nyní. Místní akční skupiny, které působí v celém Plzeňském kraji, jsou pro zapojení regionu do 
této významné aktivity vhodným partnerem. 

Projekt dále využívá zkušenosti z první plošné spolupráce všech MAS v kraji na realizaci projektu spolupráce 
"Skrytá bohatství aneb venkov Plzni", na kterém se podílelo 7 z 11 MAS působících v kraji a 4 zbývající
aktivně spolupracovaly jako partneři bez finančního plnění.
Cílem projektu je proto rozvíjet další tematickou oblast, v rámci které se mohou venkovské oblasti 
Plzeňského kraje zapojit do programové nabídky EHMK Plzeň 2015 a nabídnout několik nosných aktivit a 
využít synergie při společné propagaci a marketingu.

Celkové výdaje projektu jsou cca 2,05 milionu korun, výdaje, ze kterých je stanovena dotace cca 1,97 milionu 
korun a dotace samotná ve výši 90% je více než 1,77 milionu korun.

Výstupy projektu:

26 000 Kčspolečné vzdělávací akce

30 000 Kčlokální podpůrné aktivity

986 500 Kčlokální kulturní akce v industriálním prostředí

230 000 Kčspolečné akce - VENKOVSKÉ miniEXPO apod.

258 000 Kčmapování a prezentace industriálního dědictví a 
technických památek (mapka, brožura)


