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Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava je občanské sdružení, které je založeno na
partnerství a spolupráci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivních
občanů. Místní akční skupiny jsou neziskové organizace.
Jako občanské sdružení jsme byli registrováni v roce 2005. Jádrem partnerství místní
akční skupiny Ekoregion Úhlava je systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava, který
byl vytvořen již v roce 2003. Systém marketingové značky je postaven na tom, že
držitelé značky, jimiž jsou zpravidla podnikatelé poskytující služby v oblasti ubytování a
gastronomie, se zavazují dodržovat určité kvalitativní a ekologické standardy provozu.
MAS společně s Dobrovolným svazkem obcí Úhlava jim za to poskytuje propagaci ve
svých informačních materiálech. Takto započatá spolupráce podnikatelů, NNO a veřejné
správy se pak rozvíjí i do dalších oblastí.
Na základě změny legislativy se k 1.1.2014 stalo sdružení Ekoregion Úhlava automaticky
spolkem. V roce 2014 se spolek věnoval zejména realizaci Strategického plánu LEADER
(SPL) v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, administraci
Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací a
aktualizaci rozvojové strategie.
SPL Marketingová značka Ekoregionu Úhlava
V roce 2014 pokračovala realizace Strategického plánu leader (SPL). Nebyla již vyhlášena
žádná výzva k předkládání žádostí o dotace pro konečné příjemce, ale probíhalo
předkládání žádostí o proplacení výdajů a kontroly na místě realizace projektů.
V průběhu předcházejících let přidělila MAS konečným žadatelům dotace v celkové výši
13 117 881,- Kč.
V rámci realizace SPL propagovala MAS v roce 2014 region a svoji činnost na výstavě
Země živitelka a na Národní konferenci Venkov 2014.
Grantový program na podporu malých projektů NNO
Na konci roku 2013 podepsala MAS smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace ve výši 150 000,- Kč na částečné krytí neinvestičních nákladů souvisejících
s činností místní akční skupiny mimo Strategický plán LEADER. Programový výbor
rozhodl o využití dotace na vytvoření grantového programu pro NNO a uhrazení dílčích
nákladů na aktualizaci Integrované strategie rozvoje území MAS. Program byl zrealizován
v první polovině roku 2014. Níže uvádíme tabulku s přehledem podpořených subjektů a
výší dotace. Rozdíl mezi celkovou výší přidělené dotace NNO a dotace přidělené
Plzeňským krajem byl použit na náklady spojené s administrací programu.
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Název projektu

Žadatel

Vybavení sportovního družstva
kolektivu Mladých hasičů Bezděkov
Nákup antuky pro tenisové a
volejbalové hřiště TJ Sokol
Bezděkov
Vybavení dětského sportovního
hřiště - venkovní stůl na tenis
Vybavení družstva žen - pořízení
sportovního oblečení
Podpora sportovní a volnočasové
aktivity mládeže a občanů
Pořízení hadic pro požární sport a
vycházkové stejnokroje
Podpoření dětí, mládeže a hasičů ve
Skelné huti
Nákup triček
Sportovní aktivity dětí a mládeže
MTZ pro kolektiv Mladých hasičů
SDH Klenová
Poznej a chraň
Nákup zařízení pro výstavní účely
Podpora reprezentace družstva žák
SKP Okula na mezinárodním turnaji
v Itálii
Údržba a vybavení turistických
stezek
Den hasičů - družstvo mladých
hasičů
Frýdlantští dramatici - divadelní
představení
Klub ALFA - vybavení klubu
Doplnění sportovního vybavení TJ
Nýrsko
Podpora dětí a mládeže TK Nýrsko
Údržba moštárny v Nýrsku
Nákup sportovních potřeb a
pomůcek
Doplnění sprotovního vybavení pro
nové i stávající sportovní kroužky
Nákup stanu a oděvů pro mladé
hasiče
Materiální vybavení SDH
Nákup uniforem pro SDH Opálka
Celkem

SDH Bezděkov

Přidělená
dotace v Kč
5 900,-

TJ Sokol Bezděkov

5 900,-

SDH Koryta

5 900,-

SDH Dešenice

5 900,-

SK Hamry

5 900,-

SDH Hadrava

5 900,-

SDH Skelná Huť

4 900,-

SDH Chudenín
Fotbalový klub Dukla J.n.Ú.
SDH Klenová

5 900,5 900,3 800,-

Muzeum Královského Hvozdu
ZO ČSCH Nýrsko
SK policie Okula Nýrsko

3 500,5 700,5 900,-

KČT Nýrsko

5 900,-

SDH Nýrsko

5 600,-

Sbor Jednoty bratrské v Nýrsku

5 900,-

Alfa Nýrsko o.s.
TJ Nýrsko

5 600,5 850,-

Tenis klub Nýrsko
ZO ČZS Nýrsko
SK Kovodružstvo Strážov

5 900,5 900,5 900,-

TJ Sokol Strážov na Šumavě

5 900,-

SDH Zahorčice

5 900,-

SDH Strážov
SDH Opálka

5 750,4 950,140 050,-
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Aktualizace Integrované strategie rozvoje území
V roce 2013 začala MAS s aktualizací ISU pro další programové období 2014 – 2020. Tato
strategie je jedním z hlavních dokumentů, které budou rozhodovat o tom, zda naše MAS
získá finanční prostředky na místní projekty pro žadatele o dotace z řad obcí, neziskových
organizací a podnikatelů i v novém programovém období EU. V roce 2014 proběhlo druhé
kolo jednání pracovních skupin k přípravě návrhové části strategie. Rovněž bylo
kontaktováno 30 nestátních neziskových organizací, 237 podnikatelských subjektů, 10
škol. Byly prováděny osobní rozhovory s cílem zjišťování potřeb oslovených subjektů a
anketa s veřejností formou osobních rozhovorů, jíž se zúčastnilo 524 respondentů. Tyto
aktivity byly hrazeny z prostředků Operačního programu Technická pomoc, z něhož MAS
čerpala grant na přípravu strategie komunitně vedeného místního rozvoje a z prostředků
Plzeňského kraje.
Financování sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2014

Položka

Rozpočet v Kč

Plnění

Příjmy
Dotace SZIF
Dotace Plzeňský kraj
Dotace OPTP
Zůstatek na BÚ k 31.12.
Příjmy celkem

236 490
200 000
452 800
467 311
1 356 601

355 697
270 000
434 667
488 982
1 549 346

Strategický plán LEADER
Malý grantový program na podporu NNO
Ostatní výdaje
Aktualizace ISU
Výdaje celkem

236 490
145 000
512 311
452 800
1 336 701

355 697
140 050
10129
444 667
950 543

Výdaje
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