Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Vyhlášení Grantového programu na podporu konání kulturních a
společenských akcí
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. vyhlásila na rok 2014 Grantový program
na podporu konání kulturních a společenských akcí v roce 2014. Pravidla na tento
grantový program jsou zveřejněna na www.mas-netolice.cz v záložce GP MAS –
Kultura – 2014. Příjem žádostí bude probíhat od 13. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Těšíme
se na Váš zájem a na spolupráci s Vámi.

Fotosoutěž „FOTOPEKLÍK“
Chcete vyhrát zajímavé ceny? Ukázat Vaše fotografie a podělit se o Vaše zážitky z dovolené
nebo z výletů? Dále budou vybrané snímky vytištěny pro potřeby putovní výstavy napříč
regionů MAS. Zapojte se do fotosoutěže, vyhlášené v rámci projektu „S Peklíkem na vandr“.
Fotografie zasílejte do 31. 3. 2014 na e-mail: kancelarmas@netolice.cz. Těšíme se na Vaši
účast v soutěži.

Projekty - 2014

„Linecká stezka“ Impulzů pro vznik tohoto projektu bylo několik; především historická
skutečnost, že regionem mezi Netolicemi a Lincem vedla ve středověku významná
"nadregionální" obchodní cesta (odtud také název " Linecká stezka" nebo také " Stará cesta do
Čech"). Právě poznání historických souvislostí může být významným lákadlem pro
návštěvníky. Je důležité zaměřit se na území v lokalitě mezi Netolicemi a Vyšším Brodem
(trasa Netolice-Lhenice –Ktiš – Chvalšiny- Malšín -Vyšší Brod a okolí), které není doposud z
hlediska cestovního ruchu zpracováno. Účelem projektu je využití potenciálu, který regionu
ukázala Zemská výstava 2013 (posílení motivace k návštěvě regionu), přiblížení turistické
nabídky hornorakouského a jihočeského příhraničí potenciálním návštěvníkům a využití
moderní technologické aplikace (mobilní průvodce).

„S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“- projekt ve spolupráci MAS Blanský les –
Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech. Tento projekt je
zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmové
území MAS BLN a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky – turisty. V rámci
tohoto projektu bude vytvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým
portálem a dalšími doplňkovými službami, dále budou instalovány turistická zastavení pro
odpočinek turistů a uspořádány cyklovýlety – okolo Lipna a do vojenského újezdu Boletice.

„Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“ – projekt ve spolupráci MAS Blanský les –
Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech.Projekt je zaměřen na
vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních učeben pro potřeby
komunitního vzdělávání, vybavení techniky, budou pořízeny výukové sady pro technické
vzdělávání školní mládeže a sady výukových prostředků na kurzy Záchrana lidského života.

„Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ – projekt ve spolupráci MAS Blanský les –
Netoliko, MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG
Strakonicko, MAS Česká Kanada, MAS Vršatec. Účelem tohoto projektu je seznámení
s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními řemesly a využít je pro rozvoj venkovského
cestovního ruchu jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. Budou probíhat
přednášky, semináře, workshopy pro děti a mládež na téma lidové zvyky a tradice, ukázky
řemesel, v červnu se bude konat v Netolicích festival amatérských uměleckých sdružení –
přehlídka amatérských ochotnických divadel.

„Podpora meziobecní spolupráce“ - koncem roku 2013 a začátkem roku 2014 se zapojila
naše MAS prostřednictvím prakticky všech svých zaměstnanců do realizace projektu podpora
meziobecní spolupráce v rámci území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP),
v kterých MAS od svého vzniku působí (Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov).
V rámci projektu vzniknou v každém ORP dílčí rozvojové strategie v oblasti základního
školství, sociální oblasti a odpadů, které budou odrazovým můstkem k dalším rozvoji na poli
meziobecní spolupráce. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí ČR, realizátorem tohoto
projektu zajišťují MAS v tomto regionu – kromě naší MAS ještě MAS Rozkvět zahrady

jižních Čech (Lhenice) a LAG Chance in nature (Malenice). MAS se zapojily do tohoto
projektu hlavně z důvodu znalosti regionu, rozvojových potřeb a v neposlední řadě s ohledem
na znalost místního komunitního a strategického plánování.

11. Výzva MAS
V únoru 2014 proběhne poslední výzva v rámci realizace strategického plánu Leader, který se
vztahuje na období 2008-2013. Bude vyhlášena pouze pro svazky obcí s tematickým
zaměřením na občanskou vybavenost.

Na konci roku 2013 se konal „Silvestrovský výstup na Kleť“
V úterý dne 31. 12. 2013 se konal jeden z výletů pořádaných v rámci projektu "S Peklíkem na
vandr", tentokrát na Kleť. Někteří se rozhodli vyjít na vrchol pěšky po silnici, jiní cestou pod
lanovkou a někteří využili možnost se vyvézt lanovkou, která byla po celé úterý v provozu.
Všichni, kteří se zúčastnili, se mohli těšit nejen z krásného počasí, ale také z dobrého výhledu
z rozhledny na vrcholku Blanského lesa. Od 13 hodiny se na Kleti konala Silvestrovská
děkovná bohoslužba. Doufáme, že se všem výstup na Kleť líbil, děkujeme všem za účast
a doufáme, že se setkáme na dalších výletech.

