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ÚVOD

Rok 2021 nezačal pro 
naši republiku zrovna 
vesele. Nacházeli jsme se 
všichni hluboko v další covi-
dové vlně. Byla zavedena nová 
vládní opatření na zpomalení epi-
demie. Kdo mohl, pracoval z domo-
va a vycházel jen v nejnutnějších přípa-
dech. Ruch všedního života jako kdyby 
utichl a svět se znovu zpomalil… Ale ne 
v naší MASce! Pravda, i my jsme se uchýlili 
k práci převážně z domova, ale naše pracov-
ní tempo vůbec nekleslo. Právě naopak! Pro-
gramové období 2014-2020 se totiž nachází 
v cílové rovince a my se snažíme doždímat 
poslední finanční prostředky, které nám ještě 
nabízí. Rok 2021, to byla jedna dotační vý-
zva za druhou, konzultace a kontroly žádostí, 
hodnocení projektů, poradenství při jejich rea-
lizaci. Poradili jsme si hravě i online, ale jsme 
rádi, že v druhé půlce roku jsme se mohli vídat 
už i osobně. 
 Jenže rok 2021 nebyl jen o tom, že jedno 
programové období končí… Další programo-
vé období 2021-2027 už totiž pomalu začíná 
a přípravy jedou na plné obrátky. Je to jako 
byste dobíhali jeden maratón, ale věděli jste, 

že si na konci ani na chvilku neod-
dychnete a rovnou poběžíte dál. Tedď se 
navíc nastavují mantinely a podmínky 
nového období, proto se přípravy ne-

smí podcenit. Usilovně pracujeme 
na tom, aby i v novém období 
přinesla podpora z EU díky prá-
ci MAS do území rozvoj, a to 
přesně do těch oblastí, kde 
je to nejvíc potřeba. Proto 
za přispění mnoha subjektů 

z území vznikla nová Strategie 
komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Region Kuně-
tické hory na progra-

mové období 2021-
2027. 

I o tom se dočtete ve speciálním vydání zpra-
vodaje MASkáč, které se Vám právě dostalo 
do rukou. 
 Kromě toho se na dalších stránkách MAS-
káče speciál dozvíte o již zrealizovaných pro-
jektech, o tom, že jako MAS jsme se zúčastnili 
Dožínek zemědělců okresu Pardubice a okolí 
a jak se celá akce povedla, nebo o projek-
tu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, na 
který jsme moc pyšní, protože přinesl podporu 
našim regionálním producentům. Přejeme pří-
jemné počtení!

Váš tým MAS Region Kunětické hory, z.s.

Rok 2021 
– rok na rozcestí

Strategické a specifické cíle 
MAS Region Kunětické hory 
2016 – 2023
Strategický cíl 1: Podporovat 
obce, jejich vybavenost 
a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat 
společenský život v obcích a regionu
Specifický cíl 1.3: Zdokonalovat služby 
místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci 
v regionu i mimo něj 

Strategický cíl 2: Podporovat 
hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj 
místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj 
cestovního ruchu, turistické infrastruktury 
a služeb
Specifický cíl 2.3: Podporovat zvyšování 
zaměstnanosti a sociální podnikání

Strategický cíl 3: Rozvíjet 
školství a vzdělávání obyvatel 
regionu
Specifický cíl 3.1: Podpora školství 
v regionu a celoživotního vzdělávání

KONTAKTY:

Manažer pro SCLLD:
Ing. Kristýna Holečková, tel: 774 293 556 
e-mail: holeckova.masrkh@email.cz

Projektový manažer:
Ing. Kateřina Flajšmanová, tel: 771 143 240 
e-mail: flajsmanova.masrkh@email.cz 
Mgr. Michaela Kaplavková, tel: 777 693 680
e-mail: kaplavkova.masrkh@gmail.com

Sídlo MAS Region Kunětické hory:
Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

Konzultační hodiny:
Aktuální konzultační hodiny naleznete na 
www.masrkh.oblast.cz v sekci „Kontakty“.

Opatovice
nad
Labem
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nad
Labem
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PROJEKTY MAS

Technologie se neustále vyvíje-
jí a školy dělají vše proto, aby 
se vývoji přizpůsobily a žáci tak 
pracovali s moderním vybave-
ním v moderních učebnách. Jen-
že kde na ten proces neustálého 
technologického vývoje brát fi-
nanční prostředky?

Na konci roku 2018 vyhlásila MAS Region 
Kunětické hory již svou 8. výzvu z Integrované-
ho regionálního operačního programu a za- 
měřilo ji již podruhé na vzdělávání. V roce 
2019 podalo město Dašice do výzvy svou žá-
dost o dotaci a ano, jejich projekt Odborné 
učebny IC techniky ZŠ Dašice patřil mezi pod-
pořené projekty naší místní akční skupinou, 
a tak mohla započít realizace projektu, která 
trvala od dubna 2019 do prosince 2020, když 
započítáme i nutnou přípravu dokumentace. 
A v roce 2021 mohly děti poprvé vyzkoušet 
výstupy projektu. A o jaké výstupy, že se to 
jednalo? V rámci projektu byly modernizovány 
dvě počítačové učebny a zakoupeno nové vy-
bavení a mobiliář.

 A více se už dozvíme od Mgr. Lady 
Morávkové, ředitelky Základní školy Da-
šice. Paní ředitelko, jak se žákům a peda-
gogům v modernizovaných učebnách líbí?
Obě skupiny uživatelů jsou s prostory zmo-
dernizovaných učeben velmi spokojeni. 
Někteří kolegové se podíleli na přípravě 
rekonstrukce – nyní pracují v prostředí, na 
jehož vzniku a realizaci spolupracovali. Žáci 
pracují na moderních počítačích, máme 
silné připojení k internetu, což práci činí 
komfortní. Obě odborné učebny jsou vyba-
veny klimatizací, která je vzhledem k poloze 

učebny (orientace na jih) opravdu skvělou 
vychytávkou. 

	 Projekt byl zaměřen na odborné učeb-
ny IC techniky, ale informační technologie 
dostávají čím dál větší slovo napříč jiný-
mi předměty. V jakých předmětech vyjma 
předmětů na informační technologie byl 
pro výuku projekt ještě přínosem a jak?
Jedna z učeben byla řešena jako prostor pro 
multimediální aktivity. Vyučují se zde například 
cizí jazyky, slouží pro zpracování různých před-
mětových i celoškolních projektů (například 
finanční gramotnost, zábavná chemie, země-
pis, vlastivěda nebo výchova k občanství). Žáci 
využívají jednak zdroje informací (notebooky) 
a jednak prostor pro týmovou práci (velký stůl 
uprostřed místnosti). 

	 Naplnil projekt Vaše očekávání, nebo 
byste nyní, kdy výstupy projektu využíváte, 
něco změnila?
Vzhledem k tomu, že se na přípravě podíle-
li kolegové, kteří učí informatiku, byly učeb-

ny vybaveny v souladu s jejich představami. 
V době příprav jsme zjištďovali, jak jsou zaří-
zeny podobné učebny. Snažili jsme se, aby 
učebny byly pro výuku příjemným prostředím  
a aby byly zároveň funkční. Nakonec se nám 
to podle mého názoru povedlo. Informatici 
jsou myslím spokojeni.

	 Jsou spousty lidí, které se bojí realizo-
vat projekty z evropských prostředků. Od-
razuje je především náročnější administra-
tiva a vysoká konkurence mezi žadateli. Co 
byste jim poradila?
Z vlastní zkušenosti vím, že je velmi důležitá 
dobrá spolupráce se zřizovatelem. Nebyla 
jsem na projekt sama. Využila jsem také slu-
žeb RRA. Určitě bych doporučila využít pomoci 
firmy, která se specializuje na zpracování pro-
jektů a žádostí o dotaci. Důležitá je příprava 
takového projektu s dodatečným předstihem 
před vyhlášením. 

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 3: Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel 

regionu, Specifický cíl 3.1: Podpora školství v regionu 
a celoživotního vzdělávání

Nové odborné učebny 
v ZŠ Dašice

Projekt Odborné učebny 
IC techniky ZŠ Dašice byl finančně 
podpořen z  „8.výzva MAS Region 
Kunětické hory-IROP-Vzdělávvání-II“ 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu, opatření 5: Vzdělávání
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PROJEKTY MAS
Když tábor, tak jedině ten 
VODÁCKÝ!Pokud máte děti, tak jistě víte, 

že vymyslet pro ně program 
na letní prázdniny není úplně 
jednoduché. Především když 
vy sami jste od rána do večera 
v zaměstnání a nemůžete se jim 
řádně věnovat. Jednou z mož-
ností, jak děti přes prázdniny 
vhodně zabavit, jsou letní tá-
bory. Ale jak vybrat takový, aby 
děti bavil a nebyl přitom příliš 
daleko od domova? My v MAS 
Region Kunětické hory o jednom 
takovém táboře víme. Oslovili 
jsme proto pana Lukáše Uncaj-
tika, aby nám představil Vodác-

ký příměstský tábor, který vznikl 
z projektu podaného do 8. vý-
zvy MAS Region Kunětické hory 
v Operačním programu Zaměst-
nanost.

 Dobrý den pane Uncajtiku, mohl bys-
te nám projekt „Vodácký příměstský tábor“ 
krátce představit? Kdy a kde se koná? Co 
vše lze na vodáckém táboře vyzkoušet  
a zažít?
Dobrý den, jistě. Vodácký příměstský tábor 
se koná v obci Kunětice u řeky Labe a děti 
si osvojí kompletní vodácké dovednosti, jako 
je například jízda na kánoi a paddleboardu. 
Součástí celého týdenního programu jsou vý-
lety po Labi z Němčic do Kunětic a z Kunětic 
do Pardubic. Vodácký příměstský tábor se ko-
nal v roce 2021 během letních prázdnin, kdy 
proběhly dva týdenní bloky. To samé plánuje-
me o letních prázdninách v roce 2022.

 Jak byste zhodnotil letošní ročník? Po-
vedlo se vše dle Vašich představ? Jak tábor 
hodnotili účastníci, případně rodiče účast-
níků?
Letošní ročník hodnotíme pozitivně. Dle infor-
mací od rodičů se dětem tábor líbil. Rodiče 
nám děkovali za vyvážený program a partu 
mladých a nadšených instruktorů. Takže jsme 
spokojení a doufáme, že minimálně stejné to 
bude i příští rok.

 Jaký program jste měli letos pro účast-
níky připravený? Byly připraveny i nějaké 

alternativy programu v případě špatného 
počasí?
Program tábora je postaven na principech 
zážitkové pedagogiky, kdy jsou děti zábavnou  
a poutavou formou vtaženy do všech tábo-
rových aktivit a her. V průběhu celého týdne 
spolu děti komunikují, pracují v týmech, spo-
lečně plní úkoly a překonávají překážky. Záro-
veň objevují atraktivitu vodního prostředí, kde 
se zdokonalují v jízdě na paddleboardu nebo 
kánoi. Součástí programu je i výlet na pad-
dleboardech a závěrečná hra plná úkolů. Co 
se týče programu v případě špatného počasí, 
tak ten jsme museli využít v srpnovém turnusu, 
kdy to počasí opravdu nebylo zrovna ideální. 
V tomto případě jsme to řešili například for-
mou návštěvy tělocvičny a podobně.

 Jak to vidíte v příštím roce? Plánujete 
stejný program nebo čekají účastníky něja-
ké změny?
Projektový tým se zatím nesešel, ale pro další 
rok máme přichystané nějaké novinky J.

Projekt Vodácký příměstský tábor I. byl fi-
nančně podpořen z „8.výzva MAS Region 
Kunětické hory-OPZ-Příměstský tábor-III“ 
z Operačního programu Zaměstnanost, 
opatření 4: Prorodinná opatření.

V kuchyni MŠ Kostěnice se nyní vaří jedna radost

Před rekonstrukcí bylo vybavení kuchyně již za-
staralé a letité, obnovovalo se pouze v případě, 
kdy daný kus vybavení dosloužil. Nyní je kuchyň 
v mateřské škole vybavena v souladu s nároky 
moderní doby. Paní kuchařka může využívat 
k vaření nový plynový sporák se šesti plotnami, 
elektrickou troubu a elektrický konvektomat. Nad 
sporákem a konvektomatem jsou umístěny nové 
digestoře s integrovaným osvětlením. V kuchyni 
došlo také k úpravě různých úseků na přípravu 
jídla. Navazující úseky jsou od sebe odděleny hy-
gienickou příčkou. Celkově jsou všechny změny 
v kuchyni navrženy tak, aby splňovaly hygienické 
předpisy. Paní kuchařka tak může různé pokrmy 
v klidu připravovat na odpovídajících úsecích, 
které jsou doplněny vhodným vybavením a ne-
rezovými stoly, které jsou jednoduché na údržbu, 

a především na úklid. Samozřejmostí je prostor 
pro mytí nádobí, který je vybavený novým my-
cím strojem. Sklad potravin je pak nově vyba-
vený regály pro skladování potravin, chladící  
a mrazící skříní. Veškeré zařízení samotné kuchyně  
i skladu potravin bylo rozvrženo tak, aby se paní 
kuchařce usnadnila práce a také pohyb po ku-
chyni. 

 Celkově lze říct, že finance získané přes MAS 
Region Kunětické hory zajisté posloužily dobré-
mu účelu. Zajistily nejen lepší pracovní podmínky 
a prostředí pro paní kuchařku, ale také chutné 
svačinky a obědy pro děti a zaměstnance ma-
teřské školy, protože se díky novému vybavení 
a spotřebičům připravují rozhodně snadněji  
a rychleji.

Projekt Rekonstrukce školní kuchyně - vy-
bavení byl finančně podpořen z Výzvy 
MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu 
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020, Fiche 10: 
Základní služby a obnova vesnic ve ven-
kovských oblastech.
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V letech 2020-2021 byl podpořen díky dotační výzvě MAS Region 
Kunětické hory projekt obce Kostěnice zaměřující se na moderni-
zaci kuchyně MŠ Kostěnice. Děti tak nyní mohou mít radost z ješ-
tě chutnějších svačinek a obídků a paní kuchařka zajisté z nových 
spotřebičů, vybavení a prostor, kde suroviny uchovávat a zpraco-
vávat. Jak by taky ne, když díky tomuto projektu došlo k rekon-
strukci samotné varny i skladu potravin, který je součástí kuchyně. 
To se nyní musí vařit jedna radost.
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PROJEKTY MAS
Povídání o projektech 
v ZŠ a MŠ Srch

 Vážená paní ředitelko, můžete nám 
krátce představit projekt Klub pro děti za-
městnaných rodičů? Jaký problém řeší?
Klub pro děti zaměstnaných rodičů funguje 
v hodinách před a po vyučování, tedy ve stej-
nou dobu jako školní družina. Děti zde tráví 
svůj čas v kolektivu svých kamarádů a je po-
staráno o jejich bezpečnost, zatímco rodiče 
jsou ještě v zaměstnání. V době, kdy jsme žá-
dali o dotaci přes MAS Region Kunětické hory, 
tedy asi před dvěma roky, jsme řešili nedosta-
tečnou kapacitu školní družiny. Poptávka silně 
převyšovala nabídku. Ke dni podání žádosti 
jsme měli 72 žáků. Kapacita školní družiny 
byla sice 40 účastníků, ale v oddělení mohlo 
být maximálně 30 účastníků. Školní družina 
na naší škole má pouze jedno oddělení, druhé 
oddělení nám nebylo krajem povoleno. Díky 
projektu Klub pro děti zaměstnaných rodičů 
jsme mohli vyjít vstříc rodičům a přijmout do 
nového dětského klubu děti, které se nevešly 
do družiny. Projekt podporuje zaměstnanost 
rodičů a řeší péči o děti a náplň jejich času 
v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání nebo za-
městnání aktivně hledají.

 Projekt už běží více než rok, daří se mu 
plnit stanovený cíl? Je znatelný jeho pří-
nos?
Stanovený cíl se nám daří plnit velmi úspěš-
ně. Dětský klub je plně obsazen. Velký zájem 
byl i o příměstský tábor, který se konal v rámci 
projektu na začátku a na konci letních prázd-

nin. Rodiče kladně hodnotí, že mohou využít 
této příležitosti pro děti, pro které není místo 
ve školní družině.

 Jak hodnotíte spolupráci s MAS? Spolu-
pracujete s MAS i mimo tento projekt?
Spolupráce s MAS je na velmi dobré úrov-
ni. Pracovnice MAS nám vždy velmi ochotně 
poradí či pomohou s jakoukoliv otázkou či 
problémem, se kterým se na ně obrátíme. 
Díky podpoře z Programu rozvoje venkova 
v rámci dotační výzvy MAS Region Kunětic-
ké hory byla v naší obci vybudována naučná 
stezka, kterou opakovaně využíváme v růz-
ných ročních obdobích. Děti tato stezka baví  
a mnohému se přiučí díky interaktivním prv-
kům o přírodě a životě v lese. Poradenství MAS 
využíváme také při realizaci ostatních našich 
projektů podpořených z dotací, za což chci 
velmi poděkovat.

 To nás velmi těší! Můžete našim čtená-
řům prozradit, jaké další projekty s podpo-
rou dotací realizujete ve škole?
Ano, jedná se o školní projekty realizované 
MŠMT v rámci OP VVV, v minulosti to byly tzv. 
Šablony II a nyní Šablony III. V obou bězích 
jsme nejvíce čerpali na školní asistenty pro 
MŠ, ZŠ a školní družinu a dále také například 
na projektové dny ve výuce a projektový den 
mimo školu. Smyslem těchto dní je setkání 
s odborníky z různých oborů a aktivní zapo-
jení dětí. Pozvali jsme si do školy například 

zahradnici, která nám pověděla zajímavosti  
z pěstování rostlin, o květinových a stromových 
školkách nebo o živinách pro rostliny. Děti 
sázely semínka. Nebo k nám zavítal cestova-
tel a besedovali jsme o jeho cestách do Jižní 
Ameriky. Děti po besedě vyráběly náhrdelníky 
z obarvených těstovin a tee-pee z papíru. Pak 
jsme jeli na výlet do Žlebů, kde jsme si přiblížili 
život v lese a v oboře, navštívili jsme zámek, 
děti si vyzkoušely lukostřelbu a vedli jsme dis-
kuzi na téma ptactvo.

Projekt Klub pro děti zaměstnaných rodičů 
byl finančně podpořen z „8.výzva MAS Re-
gion Kunětické hory-OPZ-Příměstský tábor-
-III“ z Operačního programu Zaměstnanost, 
opatření 4: Prorodinná opatření.

Tímto projektem MAS naplňuje:
Strategický cíl 1: Podporovat obce, 

jejich vybavenost a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat 

životní podmínky v regionu
Strategický cíl 3: Rozvíjet školství 

a vzdělávání obyvatel regionu
Specifický cíl 3.1: Podpora školství 

v regionu a celoživotního vzdělávání

Se Základní a mateřskou školou Srch spolupracuje MAS Region Ku-
nětické hory již delší dobu. V současné době škola realizuje projekt 
Klub pro děti zaměstnaných rodičů podpořený z 8. výzvy MAS Re-
gion Kunětické hory v rámci Prorodinných opatření v Operačním 
programu Zaměstnanost. O projektu, ale i o spolupráci v území 
jsme si popovídali s paní Mgr. Milenou Tomanovou, ředitelkou Zá-
kladní školy a mateřské školy Srch.
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PROJEKTY MAS
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Projekty schválené představenstvem v roce 2021

Registrační Název projektu Výzva MAS Opatření MAS                                                       Výše schválené
číslo projektu                                                                               dotace

Program ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
21/006/19210/453/023/001723	 Modernizace	stáčecího		 MAS	č.	6	 PRV/F2	Zpracování	a	uvádění	na	trh
	 a	uzavíracího	zařízení	pro	lahve	 	 zemědělských	produktů
21/006/19210/453/023/001725	 Chladírenské	zařízení	 MAS	č.	6	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
21/006/19210/453/023/001726	 Lezecká	stěna	-	herní	prvek	 MAS	č.	6	 PRV/F10	Základní	služby	a	obnova	vesnic
	 	 	 ve	venkovských	oblastech
21/006/19210/453/023/001727	 Rozšíření	výroby	zmrzliny	z	regionálních	surovin	 MAS	č.	6	 PRV/F2	Zpracování	a	uvádění	na	trh	zeměděl.	produktů
21/006/19210/453/023/001728	 Úprava	okolí,	zpevněné	plochy	a	parkovací	 MAS	č.	6	 PRV/F10	Základní	služby	a	obnova	vesnic
	 stání	školy	v	Dřítči	-	etapa	č.	1	 	 ve	venkovských	oblastech
21/006/19210/453/023/001729	 Výstavba	lesních	stezek	pro	turisty	 MAS	č.	6	 PRV/F6	Neproduktivní	investice	v	lesích
21/006/19210/453/023/001730	 Nákup	nakladače	do	podnikání	 MAS	č.	6	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034	 PŘÍSTAVBA	a	STAVEBNÍ	ÚPRAVY	HASIČ.	ZBROJNICE	 11.výzva	MAS	 IROP/O2	Bezpečnost
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Bezpečnost-III
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067	 Bezpečnost	dopravy	v	obci	Dříteč,	SV	část	 12.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-III
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070	 Výstavba	veřejného	osvětlení	 12.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 v	obci	Bukovina	nad	Labem	-	II.	etapa	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-III
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071	 Výstavba	veřejného	osvětlení	 12.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 v	obci	Bukovina	nad	Labem	-	I.	etapa	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-III
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069	 Bezpečná	doprava	v	ul.	Kunětická	a	Pernštýnská	 12.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-III
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016417	 Veřejné	osvětlení	u	stezky	v	obci	Dříteč,	SV	část		 15.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-IV

2	323	245	Kč

11	595	438,75	Kč

Co musí zahrnovat povedený 
výlet? Pro mě je to trojice kom-
ponentů „příroda – zážitek – 
jídlo“. Farma Apolenka je mís-
to, kde se Vám všeho dostane 
vrchovatě.
Ne nadarmo se Apolenka, farma v obci Spojil 
u Pardubic, stala vyhlášeným výletním cílem 
nejen (ale hlavně) pro rodiny s dětmi. My jsme 
se sem s manželem vydali jedno říjnové ne-
dělní odpoledne. Čas od času se tu zastavíme 
pro mléko, jogurt nebo kefír, protože rozdíl 
oproti výrobkům ze supermarketu poznáte na 
první ochutnání. Již léta letoucí právem patří 
zdejší mléčné výrobky do rodiny regionálních 
produktů KRAJ PERNŠTEJNŮ.
 Rodiny s dětmi a školní exkurze sem zase 
lákají zvířátka, kterých tu žije požehnaně. Potkat 
se tu můžete s koňmi, oslíky, ovcemi a koza-
mi, kravičkami, husami i slepicemi, ale vidět tu 
můžete i zvířata na farmách netradiční – třeba 
nosály, vodní želvy, velblouda, lamy nebo pávy. 
 Na farmu se pohodlně dostanete autem, 
parkování tu mají vyřešené dobře, ale i „kol-
mo“, tedy na kole. Apolenka se nachází na 
cyklotrase č. 4193, navíc nedaleko cyklostez-

ky mířící z Pardubic do Sezemic (cyklotrasa  
č. 4191).
 Babí léto bylo to odpoledne v plném 
proudu, příjemných 20 stupňů, sluníčko ještě 
pěkně hřálo. Počasí úplně vybízelo k posezení  
u točeného piva nebo domácí limonády  
a mnozí se nechali zlákat i špachtlovanou 
zmrzlinou s vidinou toho, že je možná letos 
už poslední příležitost zamlsat si na sluníčku. 
Někdo se rozhodl raději pro hřejivou polév-
ku z denní nabídky, jiný neodolal palačinkám 
s ovocem. A kde že je tohle všechno na Apo-
lence k dostání? V novém bistru s malebným 
názvem Chlívek, které funguje od letošní se-
zóny. Bistro vzniklo díky podpoře z 10. výzvy 
MAS Region Kunětické hory z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP)  
a z 9. výzvy MAS Region Kunětické hory z Ope-
račního programu Zaměstnanost (OPZ). Bistro 
je sociálním podnikem a zaměstnává osoby se 
zdravotním postižením. Neprodávají tu jen tak 
nějaké občerstvení, ale kvalitní regionální pro-
dukty – od jogurtů přímo z farmy, přes pečivo 
z pekařství pana Holuba v Počaplech až po 

polévky z lokální zeleniny. Na podzim dokonce 
bistro pořádalo víkend se specialitami z dýní  
a jistě se můžeme těšit i na další tematické akce.
 Při naší návštěvě tu trávily pozdní nedělní 
odpoledne celé rodiny. Rodiče mohli od stol-
ku na zahrádce pozorovat děti prohánějící 
se na tříkolkách nebo prohlížející si drůbež  
a ovečky ve výbězích. S mým mužem jsme také 
neodolali a vychutnali jsme si na zahrádce bis-
tra lahodnou kávu. Poté jsme prošli zbylé části 
farmy a užili jsme si relax při pozorování koní 
a dobytka ve výbězích. Farma Apolenka je pro 
nás ostrůvkem klidu ve shonu všedních dní. 
Zkuste tu atmosféru zažít taky.

Projekt Občerstvení na farmě byl finančně pod-
pořen z „10. výzva MAS Region Kunětické hory-
-IROP-Sociální podnikání-II“ z Integrovaného 
regionálního operačního programu, opatření 
4: Sociální podnikání. Projekt Občerstvení na 
farmě – provozní část byl finančně podpořen 
z „9. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-
-Sociální podnikání-III“ z Operačního programu 
Zaměstnanost, opatření 3: Sociální podnikání.

Co je v Apolence nového?



7zpravodaj MAS Region Kunětické hory - MASKÁČ 2021

AKCE MAS
Den zemědělců a zemědělské 
techniky na akci Dožínky okresu Pardubice 
a okolí
O víkendu 11. a 12. září 2021 to 
v areálu dostihového závodiště 
v Pardubicích pěkně ožilo. Ko-
nal se tu totiž již 23. ročník me-
zinárodní výstavy KONĚ V AKCI. 
V rámci této výstavy se v nedě-
li 12. září brána pardubického 
závodiště otevřela také země-
dělcům a zemědělské technice 
při konání již 6. ročníku oblíbe-
né akce s názvem Dožínky okre-
su Pardubice a okolí, kterých se 
zúčastnila i naše MAS.

Sluníčko bylo sice ten den schované za mraky, 
ale to návštěvníky vůbec neodradilo. Jak by 
taky ne, když tu v čase od 10 do 17 hodin byl 
připravený pro děti i dospělé více než bohatý 
program. Děti se mohly těšit na ukázku země-
dělské techniky, kterou si mohly i vyzkoušet, 
a také na živá zvířátka. V areálu bylo možné 
se podívat na koníky, kravičky, malé telátko, 
ovečky, králíčky, slepičky, husičky, kachničky  
a dvě malá prasátka, která všechny návštěv-
níky svou roztomilostí okouzlila. Děti byly také 
nadšené z malých šlapacích traktůrků, modelů 
trucků, lukostřelby, skákacího hradu, malová-

ní na obličej a celé řady soutěží, kterých se 
mohly u různých stánků umístěných v areálu 
zúčastnit. Dospělí si pak mohli vyzkoušet jízdu 
na elektrickém býkovi a zároveň se zúčastnit 
soutěže, kdo se na něm udrží nejdéle, nebo 
zkusit vyhrát soutěž o nejlepšího dojiče či do-
jičku mléka. Zpestřením celé akce byla kvízo-
vá soutěž o hodnotné ceny, kdy stačilo vyplnit 
soutěžní kupón a pak mít především štěstí. 
Výherci se pak mohli těšit z opravdu krásných 
cen, jako byla předuzená kýta, modely země-
dělské techniky a mnoho dalších.

 Návštěvníci si na akci mohli užít také mno-
ho rozličných vystoupení. O hudební vložku 
se postaraly skupina Agnes a country skupina 
Medvědi. Bylo možné se také podívat na vy-
stoupení folklórního souboru Radost nebo na 
loutkovou pohádku O neposlušných kůzlát-

kách, která byla připravena pro dětské pub-
likum. Celým dnem provázela moderátorka 
Majka Schillerová.

 V areálu bylo dále možné si zakoupit ob-
čerstvení, pochutiny, nápoje a další zajímavé 
produkty a výrobky od zemědělců, pěstitelů, 
regionálních producentů a dalších prodejců  
a výrobců. Naše MAS se o krásný zelený stá-
nek dělila s MAS Bohdanečsko a i u našeho 
stánku si děti mohly zasoutěžit. Stačilo jen 
složit puzzle. Pro ty nejmenší návštěvníky jsme 
měli připravené jednodušší puzzle s logem 
MAS Region Kunětické hory, pro ty větší pak 
puzzle s dominantou našeho regionu – Kuně-
tickou horou. Za složení puzzle děti obdržely 
odměnu ve formě omalovánek nebo bločku  
s propiskou. Rodiče dětí a další zájemci si me-
zitím mohli vyslechnout informace o naší MAS 
a o regionálním značení KRAJ PERNŠTEJNŮ 
regionální produkt®. K dispozici byly také le-
táčky s tipy na výlety.

 Celou akci provázela příjemná a přátelská 
atmosféra a domů odcházeli spokojení nejen 
návštěvníci, ale i účinkující, stánkaři a pořada-
telé. Celá akce se totiž velice vydařila. My jsme 
byli velmi rádi, že jsme se s návštěvníky mohli 
po delší době zase osobně setkat, a doufá-
me, že v roce 2022 těch možností budeme mít 
více.
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TIP NA VÝLET

V roce 2018 vznikla na území Svazku obcí Loučná za podpory z Pro-
gramu rozvoje venkova pro Pardubický kraj sítť veřejných workou-
tových posiloven. Abyste při běhání nebo projíždťkách po mikrore-
gionu nebloudili, naleznete venkovní workoutové prvky vyznačené 
v mapě. 

Do mikroregionu
Loučná za sportem

Kde posilovací prvky najdete

Býštť  Na fotbalovém hřišti
Časy  Prostor za obecním úřadem
Dašice  Městský park u základní školy
 Místní část Zminný – na hřišti 
 (u odbočky na Lány u Dašic)
Choteč  Lokalita Na Baště 
 (přístup z ulice Na Obci)
Chvojenec Na fotbalovém hřišti u tribuny
 Na hřišti
Kostěnice Prostor za obecním úřadem
Lány Parčík na cyklotrase č. 4192
u Dašic  
Moravany ul. Tyršova – park u Sokolovny
 ul. 9. května – parčík u sběrného 
 dvora
Rokytno U muzea autíček 
 (Rokytno čp. 146)
Sezemice  Za Domovem s pečovatelskou 
 službou u hřiště na petanque
Slepotice V areálu koupaliště
Spojil Ve sportovním areálu
Úhřetická U hřiště (odbočka z cyklotrasy 
Lhota č. 4120 u obecního úřadu)

SVAZEK OBCÍ
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KRAJ PERNŠTEJNŮ 

Ačkoliv byl i tento rok covidový a nebylo mož-
né uspořádat společné setkání s producenty, 
v rámci značky se nám podařilo prohloubit 
spolupráci dvou producentů a vytvořit tak 
nový produkt „Smetanová zmrzlina z čerstvého 
mléka ze Živanic“, na které si můžete pochut-
nat přímo v Kuněticích. A to je jedním z na-
šich cílů, rozšířit nabídku regionálních potravin  
u nás. J  

 Světová pandemie nás přivedla k myšlen-
kám, jak našim producentům můžeme být ná-
pomocni. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na 
odbyt regionálních produktů skrze regionální 
obchůdky, které byly v náročné době otevřené. 
Díky této aktivitě můžete zakoupit například 
zeleninu z Rokytna či med od pana Lázničky 
v bezobalovém krámku v Brozanech. 
 Značka začala být vidět i na sociální síti 
Facebook, kde se nám mimo jiné podařilo zvi-
ditelnit mléčný automat ze Živanic. Natočený 
video návod jak automat používat totiž vidělo 
neuvěřitelných 14 000 uživatelů a 155 lidí jej 
sdílelo na svém profilu.
 Obrovskou novinkou a zároveň podpo-
rou pro naše producenty se stal tzv. deštníkový 
projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, 
který vznikl ve spolupráci MAS Region Kunětic-
ké hory (hlavní realizátor projektu), turistické 
oblasti Pardubicko – Perníkového srdce Čech 

(poskytovatel finančního příspěvku), MAS Boh-
danečsko a MAS Holicko. Projekt byl zaměřen 
na podporu spolupráce certifikovaných regio-
nálních producentů s kreativci, neboli profe-
sionálními tvůrci webů, grafiky, fotografy a ji-
nými. Tento projekt podpořil inovace produktů 
a marketingových aktivit finančním příspěvkem 
až 70 % ze způsobilých nákladů projektu (max. 
20 tis. Kč). Díky tomuto projektu vznikly na-
příklad webové stránky statku v Dolanech či 
farmy Skutil ve Chvojenci, v Pardubicích vznikl 
nový Budoir koutek pro focení u paní Bízové, 
nafotily se nové produkty značky Hanako, 
Švestky z Podůlšan sjednotily svůj design, také 
byl fotograficky zdokumentován proces výroby 
Knedlíků Kadavý.  
 Chcete i vy podpořit producenty z našeho 
regionu? Navštivte naše webové stránky, kde 
naleznete katalog certifikovaných výrobků. 
www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/ 

 Jaká cesta Vás dovedla až k pěstová-
ní švestek na Pardubicku a jak dlouho se 
tomu věnujete?
K zemědělství mě dovedl můj dědeček, který 
získal pozemky a hospodářství v 90. letech 
v restituci zpět a v důchodovém věku se pustil 
do hospodaření. K pěstování švestek ho do-

vedla touha zkoušet nové věci a z „polařiny“ 
se vrhl do zatím neznámého odvětví, a to sa-
dařství. Švestky si vybral proto, že v tu dobu 
byl v ČR nedostatek domácích švestek, hlavně 
z důvodu vykácení mnoha sadů kvůli ochraně 
před šarkou. Já osobně jsem doma pomáhala 
již od dětství a zemědělství i vystudovala. Na-

Vážení přátelé regionálních výrobků. Tento rok bylo v Kraji Pern-
štejnů opravdu rušno. Podařilo se nám objevit a certifikovat celkem 
6 nových producentů, takže řady našich producentů se rozšířily  
o umělecké fotografie paní Edity Bízové, originální designové 
kousky Hanako, ručně tvořené Knedlíky Kadavý, Čerstvé mléko 
z Ostřetína, Bylinky ze statku Junek a v neposlední řadě i o Kuně-
tickou točenou zmrzlinu. A tím pouze začínáme.

Když se řekne slovo švestky, tak mě jako první napadne spojení Mo-
ravy a slivovice. Ty vyhlášené se ale překvapivě pěstují v regionu Ku-
nětické hory, konkrétně ve vesničce Podůlšany. Naše pozvání k roz-
hovoru přijala paní Šárka Kučerová, pěstitelka „Švestek z Podůlšan.“

Rok v Kraji Pernštejnů

Fialové potěšení - Švestky z Podůlšan

Hanako 
autorské 
doplňky

Umělecké 
fotografie

Knedlíky Kadavý



KRAJ PERNŠTEJNŮ 

plno jsem se začala zemědělství věnovat až po 
návratu ze zahraničí v roce 2014.

 Jak velký je Váš sad, kolik čítá stromů  
a jaké je jejich stáří?
Náš sad má skoro 4 ha a čítá přes 2 000 stro-
mů různých odrůd. Většina stromů je původ-
ních - tedy z let 2002 a 2003. Postupně začí-
náme stromy obměňovat. V roce 2019 jsme 
část stromů vykáceli a vysadili novou odrůdu, 
na její plnou produkci ještě čekáme. 

 Jak probíhá prodej ovoce? Nabízíte 
také samosběr? 
Prodej ovoce se snažíme směřovat hlavně ke 
koncovým zákazníkům. A to hned z několika 
důvodů. Jeden z hlavních je touha po zkrácení 
distribuční cesty, podpora regionálního prodeje 
a zachování kvality, kterou můžeme garantovat, 
nebo alespoň odůvodnit, proč zrovna švestka, 
kterou nabízíme, nevypadá jako ta v obchodě 
uprostřed zimy. Snažíme se se zákazníky komu-
nikovat. Vysvětlovat jim, že není možné poručit 
větru, dešti a už vůbec ne švestkám - aby byly 
zralé „tak akorát“ celou sezónu. 
 Preferujeme prodej už natrhaného ovoce 
- občas je velmi těžké sehnat brigádníky, ale 
snažíme se mít švestky čerstvé a nabízet je pro 
daný účel podle toho, jak jsou právě zralé. 
Proto, když si někdo objedná švestky na povid-
la, tak zákazníkům dáme vědět, že už nastává 
doba „těch povidlových“. Formu samosběru 
volíme pouze v ojedinělých případech, nebo 
u některých švestek na zpracování. Doplnění 

k přímému prodeji tvoří náš samoobslužný stá-
nek, který je v nepřetržitém provozu - pokud 
máme zrovna švestky skladem. 

 U nás se jedná ještě stále o méně ob-
vyklý způsob prodeje, který je spíše k vidění 
v západní Evropě nebo severských zemích. 
Jak se Vám tento způsob prodeje osvědčil? 
Nestává se Vám, že na Vás čeká na konci 
dne vyprodaný stánek a prázdná kasička?
Forma prodeje v samoobslužném stánku 
se nám, i přes počáteční skepsi okolí, velmi 
osvědčila. Vycházím z předpokladu, že větši-
nová společnost nechce nic ukrást, nebo ně-
koho podvést, ale dokáže ocenit práci a ví, 
že slovo zadarmo je jen slovo. Za každým 
„zadarmo“ se skrývá něčí práce a úsilí - i za 
ten kyslík, který nutně potřebujeme k životu, 
mohou například stromy okolo nás. Jistě, že 
se občas stane, že částka, která by ve schránce 
měla být, není na korunu přesně - ale jindy 
tam je zase o něco víc a ne vždy u sebe všichni 
mají drobné přesně na korunu. Dokonce nám 
tam čas od času zůstane i milý vzkaz, a to je 
ta motivace o to větší. Ve stánku mohou zá-
kazníci nakupovat od 1 kg, takže na takové to 
každodenní mlsání v kanceláři nebo na praco-
višti úplně ideální množství. Víme, že se u nás 
zastavují děti cestou ze školy pro várku vita-
mínů a forma stánku je nejefektivnější, rychlá  
a v této covidové době i bezkontaktní… Každý 
den tam najdete čerstvé ovoce (pokud zrovna 
nezuří tropická horka), snažíme se mít stánek 
zásobený na 10-15 kg. Tím, že tam jsou misky 

i přes noc, můžou se zastavit ranní ptáčata, 
ale i večerní opozdilci a mají téměř jisté, že 
neodejdou s prázdnou. 

 Pomáhá Vám v prodeji získaný certifi-
kát regionální značky Kraj Pernštejnů? 
Regionální značka Kraj Pernštejnů nám po-
skytuje nové rozměry zviditelnění na místech, 
kam bychom se sami do povědomí nedosta-
li. Zákazníkům to dá také tušit, že se do jisté 
míry „musíme“ snažit, když už značku nosíme. 
V roce 2021 jsme využili možnost čerpat fi-
nanční prostředky z programu Kreativní vou-
chery pro Kraj Pernštejnů na projekt Sjedno-
cení prezentace a reklamy Švestek z Podůlšan. 
Mnoho zemědělců se obává složité administ-
rativy spojené s projekty a „papírováním“. 

 Jaké jsou Vaše zkušenosti?
Obecně řečeno tuto obavu chápu, protože 
s nadměrnou administrativou se setkáváme, asi 
jako ve všech oborech - jak říkával můj děda 
„my na tu byrokracii jednou zemřeme.“ Nic-
méně co se týkalo podání žádosti do projek-
tu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, byla 
administrativa osekaná na minimum a v tomto 
případě to překážku opravdu netvořilo.  

 Na závěr ještě otázka, jaké máte plány 
do budoucna? Chystáte rozšířit sortiment  
i o další produkty ze švestek a dočkáme se 
tak třeba i Podůlšanské slivovice?
Plánů máme mnoho, nejen v oblasti švestek. 
V tuto chvíli již nabízíme švestková povidla  
a sušené švestky. V nejbližší budoucnosti by-
chom se chtěli více ponořit do zpracovávání 
produkce, ale slivovice není zrovna směr, kte-
rým bych se chtěla ubírat. Nikdy neříkej nikdy, 
ale v nejbližším horizontu jsou plány odlišné. 
Nerada bych byla konkrétní, protože bych ne-
chtěla něco zakřiknout J. 

Aktivitou KRAJ PERNŠTEJNŮ 
přispívá MAS k naplňování cílů:

Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich 
vybavenost a služby pro obyvatele

Specifický cíl 1.3 Zdokonalovat služby místní veřejné správy 
a rozvíjet spolupráci v regionu i mimo něj

Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2 Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 

turistické infrastruktury a služeb
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PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 – 2027

zpravodaj MAS Region Kunětické hory - MASKÁČ 2021

Programové období 2014 – 2020 nám pomalu ale jistě končí. Bo-
dejtť by ne, když už máme rok 2021! Přesto se ještě nějaká ta vý-
zva z tohoto „starého“ programového období vyskytne a zrealizuje 
se několik pěkných projektů, než starému programovému období 
dáme definitivní sbohem. A co bude pak, až mu to sbohem dáme? 
No přeci „nové“ programové období 2021 – 2027. A abychom ho 
přivítali se vší parádou, pilně se na něj v naší MAS připravujeme.

S chutí do toho, 
půl je hotovo!

Strategický cíl 1: Atraktivní 
region pro život – Region s kvalitními 
životními podmínkami a bohatým společen-
ským životem
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Rozvíjet spolupráci 
v regionu i mimo něj

Strategický cíl 2: Atraktivní 
region pro hospodaření – Region 
využívající svůj potenciál pro udržitelný 
hospodářský růst
Specifický cíl 2.1: Podporovat cestovní 
ruch a podnikání
Specifický cíl 2.2: Podporovat zaměstna-
nost a zaměstnance

Strategický cíl 3: Atraktivní 
region pro vzdělávání – Region 
podporující vzdělávání pro plnohodnotný 
život při zachování přírodních a kulturních 
hodnot
Specifický cíl 3.1: Podporovat a rozvíjet 
školství, celoživotní vzdělávání a osvětu v 
regionu

Už od února 2020 kancelář MAS poctivě pro-
váděla sběr podnětů a námětů mezi komu-
nitou k sestavení analýzy rozvojových potřeb 
a potenciálu území. Zapojeni byli starostové, 
členové MAS, spolupracující partneři MAS i ši-
roká veřejnost. Sběr probíhal různě. Někomu 
více vyhovovalo osobní setkání u nás v kance-
láři, či využil akce na farmě Apolenka, které 
jsme se účastnili, nebo si s námi zadiskutoval 
na workshopech, které jsme za tímto účelem 
pořádali. Někdo si rád popovídal po starém 
dobrém telefonu, nebo si s námi vyměnil pár 
řádků po e-mailu, někdo byl inovativnější a vy-
užil on-line setkání. Dokonce i na dotazníkové 
šetření došlo.
 
 V březnu 2021 vybaveni hromadou infor-
mací o tom, jak se v našem regionu žije a tvr-
dými statistickými daty, jsme se hrdinně vrhli do 
již zmiňovaného sestavení analýzy rozvojových 
potřeb a potenciálu území a následně jsme si 
lámali hlavy, jak tyto potřeby naplnit a poten-
ciál využít. Byl to úkol nelehký, nejednou jsme 
se u něj zapotili, navzdory tomu, že bylo venku 
chladnější a deštivější počasí.

 V červnu jsme byli konečně s výsledkem 
spokojeni a předložili k veřejnému připomínko-
vání a následnému schválení našim orgánům 
vzniklý dokument, který nese hrdě název Strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Region Kunětické hory – koncepční část aneb 
Region Kunětické hory – atraktivní region! Poté 
jsme nechali dokument řádně prozkoumat hod-
notiteli z Ministerstva pro místní rozvoj a ti dali 
dokumentu 3. září 2021 zelenou. 

 Jestli máte za to, že jsme tak došli ke zdár-
nému konci příprav programového období 
2021 – 2027 a můžeme začít vyhlašovat výzvy 
z nového programového období, tak nikoliv. 
Vlastně jsme teprve v půlce, protože nás ješ-
tě čeká příprava tzv. Akčních plánů. Správ-
ná místní akční skupina totiž potřebuje ještě 
správný akční plán (resp. akční plány, protože 
každý operační program má svůj vlastní), aby 
mohla přivést cíle, které si stanovila ve své 
strategii, do života. 

 A co bude, až nám řídící orgány schválí  
i Akční plány? Pak s úsměvem na tváři a s vel-
kou úlevou v srdcích, že jsme to zase zvládli, 
přivítáme nové programové období 2021 – 
2027 a vyhlásíme pro vás první výzvy a bude-
me se těšit na vaše další zajímavé a regionu 
prospěšné projekty. 

Motto SCLLD: 
Region Kunětické hory - 
atraktivní region!

Hotovou koncepční část strategie si můžete přečíst na našich stránkách www.masrkh.oblast.cz 
v sekci Podpora regionu (CLLD)/ LEADER 2021 – 2027 (SCLLD).
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Plán podporovaných aktivit v roce 2022
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami. Reálná výše dotace se odvíjí od výše alokace na výzvu.

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
PRV - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení 
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu:
< stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě 
< nákup nemovitosti (max. do 10 % způsobilých výdajů projektu). 
Nelze podpořit: včelařství a rybolov, obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů, 
pořízení kotlů na biomasu, nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování.

Dotace: 50 % + 10 % mladý zemědělec + 10 % oblast ANC, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
PRV - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů 
a jejich zavádění na trh, např.: 
< výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, skladů a sušáren 
< pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení   
      výrobků a investic související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin při zpracování 
< investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
< investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) 
< investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 
Nákup nemovitosti je možný uplatnit max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů. Nelze podpořit: 
včelařství a rybolov.

Dotace: 45 % malý a mikro podnik, 35 % střední podnik, min. 50.000,00 Kč, max. 300.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zem. produktů

Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností
PRV - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Oblasti podpory 

Podporovány jsou investice do nezemědělské činnosti v oblasti: ubytování, stravování a pohostinství; Informační 
a komunikační činnosti; Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, např.: 
< stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení (nákup 
zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, sowtware) v souvislosti s projektem. 
< Způsobilé jsou doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba dopro-
vodné zeleně) - max. 30 % způsobilých výdajů.

Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé podniky, min. 50.000,00 Kč, max. 300.000,00 Kč
Žadatel: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky (nezemědělské) 
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Fiche 10: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech
Oblasti podpory

a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy.
Dotace: 80 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.841.937,00 Kč
Žadatel: a) obec nebo svazek obcí
b) obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby vykonávající 
činnost škol a zapsané ve školském resjtříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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akční náklad realizace
cesta obec rozum
dílo okolí ŘO
dřevo OPZ skupin

EU píle spolupráce
hodnotitel plán užitečný
investování podnik voda
IROP pole výběr
les PRV výkon
místní přínosný země
místo

Maskáčkova osmisměrka

Tajenka: V roce 2022 bude vyhlášena výzva MAS z dotačního zdroje ____________________________________ .
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