
 

 

        

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 

 

 

Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. 

Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová 

IČ: 270 47 792 

Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne  16.11. 2006 

Web: www.branapisecka.cz 

E mail: info@branapisecka.cz 

Tel: 602 113 600 

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 

16.11.2006. 

Rozloha území MAS BP zaujímá katastrální území 2 měst a 24 obcí o celkové rozloze 360,58 
km2. 

  

Region má čistě venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení, v současné době v něm žije 

10 781 obyvatel. 

 

Orgány sdružení: 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada  

MAS má dále zřízenu  

Radu ve složení: Ing. Pavel Čapek, Roman Čarek, Zdeněk Bárta, Lada Hašková, Eva Volfová 

Výběrovou komisi ve složení: Ing. Tomáš Korejs, Ing. Václav Mastný, Jan Hřídel, Jiří Bláha, 

Jan Beneš 

http://www.branapisecka.cz/
mailto:info@branapisecka.cz


Kontrolní komisi ve složení: Josef Pobříslo, Slavomír Harbáček, Václav Hubáček, Dušan 

Vokatý, Václav Bílek 

Statutární zástupce: Roman Čarek – předseda  

 

MAS Brána Písecka nebyla pro plánovací období 2007 – 2013 podpořena a nemohla tak 

plnohodnotně pracovat na své strategii rozvoje regionu MAS, tedy severního Písecka.  

 

Činnost v roce 2014 

MAS se připravuje na nové plánovací období 2014 - 2020. V roce 2014 pracovala především 

na přípravě nové SCLLD a projektech spolupráce. 

 
 
Projekt: Společně pro venkov 
Realizován s podporou z Programu rozvoje venkova 
Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění 
Realizace: 1.5. 2013 – 30.6. 2014 
 
Tento projekt pomohl především provést analýzu území, připravit podklady pro novou 

strategii a pod vedením koučující MAS Chance in Nature zadministrovat tréninkovou výzvu 

na podporu tradičních akcí v našem regionu. 
Podpořeny byly tyto vybrané tradiční akce v regionu: 1. Obec Horosedly – Pouť – oslava 
300letého výročí výstavby kaple (20 000,-), 2. Nevězický zvon – Dětský den (17 400,-), 3. 
SDH Čížová – Stavění máje (18 000,-). 
Byl vydán propagační materiál MAS BP a za účelem získávání zkušeností z příkladů dobré 

praxe byly navštíveny MAS Chance in Nature a Kyjovské Slovácko. 
 
Stav projektu: Dokončen  
Kontrola: Dokončena 
Náklady projektu v roce 2014: 290 787,-Kč 
Dotace: 100% 



 
 

 
Tradiční stavění máje v Čížové 
 



 
Pouť – oslava 300letého výročí výstavby kaple Horosedly 
 
 

 
 
Projekt: Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech 
 
Realizován s podporou z Programu rozvoje venkova 
Opatření: IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce 
Realizace: 1.12. 2014 – 30.6. 2015 
 
MAS Brána Písecka, z.s. se na realizaci projektu spolupráce dohodla s partnery MAS 
Šumavsko, z.s. (jako K MAS), MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. a MAS Rozkvět, z.s.. 
Účelem realizovaného projektu bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání 

správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013, MAS společně 

zpracovali doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a 

doporučení) na téma: Evaluace a monitoring strategie MAS.  
Výsledky projektu byly zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a 

veřejně prezentovány na konferenci dne 8.6. 2015 v Choceradech. 
 
Stav projektu: Dokončen  
Kontrola: Probíhá 
Náklady projektu v roce 2014: 78 739,-Kč 
Dotace: 100%  



 

 
Zasedání koordinační pracovní skupiny v Malenicích 
 
 
 

 
 
 
MAS pracuje na své nové SCLLD pro plánovací období 2014 – 2020 
 
Poslední velký projekt r. 2014 byl zaměřen na zpracování návrhu Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020.  
Realizován s podporou Ministerstva pro místní rozvoj  
Operační program Technická pomoc. 
 
Zaměstnanci MAS spolu se čtyřmi pracovními skupinami (1. obce, 2. vzdělávání a 

volnočasové aktivity, 3. podnikání v zemědělském a nezemědělském sektoru a 4. cestovní 

ruch) zmapovali potřeby a záměry v regionu. Jedním z hlavních ukazatelů v tomto směru byly 

řízené pohovory se všemi starosty obcí na území MAS BP. Podněty byly sebrány také 

z názorů veřejnosti, vč. veřejného projednání pracovní verze SCLLD. 
MAS úspěšně spolupracovala s metodikem, kterým byla agentura RERA a.s. z Českých 

Budějovic. 



Stav projektu: Dokončen  
Kontrola: Dokončena 
Náklady projektu v roce 2014: 644 206,-Kč 
Dotace: 100%  
 

 
Pracovní skupina “Obce” 
 

 
Pracovní skupina “Vzdělávání a volnočasové aktivity” 
 
 



 
 
MAS zavedla tradici v podobě každoročních cykloakcí. 
 
S podporou Nadace Jihočeské cyklostezky byla opět zorganizována 
 
Cykloakce: Jihočeskou krajinou za 

šunkovou vidinou 
 

MAS Brána Písecka ve spolupráci s DSO Severního 

Písecka a obcí Čížová, každoročně připravuje 

cykloakci Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou se 

startem v obci Čížová.   
V roce 2014 se konal 8. ročník. Ten byl tentokrát 

zaměřen na seznámení účastníků se Sedláčkovou 

stezkou. Cca 150 cyklistů všech věkových kategorií si 

projelo malebnou trasu v hlubokých lesích na břehu 

Orlické přehrady a po návštěvě Zvíkovského Podhradí 

s možností prohlídky zdejšího minipivovaru se všichni 

sjeli v cílové obci Bošovice. 
Cykloturistika je jedním z nejvýznamnějších potenciálů cestovního ruchu v našem regionu. 
Proto je důležité věnovat tomuto sportu velkou pozornost a my věříme, že naše každoroční 

akce k jeho popularizaci přispívá.   
 
Náklady akce v roce 2014: 11 051,-Kč 
 

 
Start 8. ročníku. Uprostřed v duhovém trikotu loňský mistr světa v závodech na vysokých 

kolech Pavel Rybařík. 



 
Nad rámec výše uvedených nejvýznamnějších projektů a akcí byla kanceláří MAS prováděna 

běžná agenda. 
 
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojovali do činnosti MAS BP v minulém roce 2014. 
Především pak členům pracovních skupin pro přípravu nové SCLLD 2014 – 2020. 


