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Výroční zpráva je vydána za období LISTOPAD 2009 – ŘÍJEN 2011 k pří-
ležitosti volby nových orgánů občanského sdružení dle platných Stanov. 
MAS Železnohorský region má v současné době za sebou šest let činnosti.

Charakter regionu
Krajina přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým 
výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu 
Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO Železné hory krajina nabízí širokou škálu přírodních krás. Na území 
regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada.

Členitá krajina podhůří a Železných hor je jako stvořena pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž 
počet a pestrost se stále zvyšuje. Toulky přírodou lze absolvovat pěšky, na kole, v zimně na běžkách i 
koňmo, vzhledem k existenci koňských rančů a jezdeckých stanic. Pozůstatky osídlení území Kelty byly 
impulsem vzniku občanskému sdružení BOII, které v rámci Archeoskanzenu Nasavrky realizuje výstavbu 
Keltská vesnice.
 
Železné hory – GEOPARK, geologicky významná oblast. Tím je řečeno vše. Postupně vzniká, za výborné 
spolupráce veškerých zainteresovaných subjektů, jedinečný a významný uvedený projekt, který propojuje 
další již vytvořené a nově připravované projekty.  

Administrativní centrála MAS Železnohorský region se nachází v multifunkčním objektu v Heřmanově 
Městci.  

Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, ob-
novou přirozených center obcí, podpory odbytu místní produkce a návratem k tradiční životním hodnotám 
a jejich formám.

MAS Železnohorský region (dále jen MAS ŽR) rozvíjí svoji činnost a stále se vyvíjí. Jedná se o sesku-
pení spolupracujících subjektů z oblastí veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací, kteří 
na bázi všeobecné výhodnosti spolu spolupracují v oblasti rozvoje venkova metodou LEADER.

 Členové MAS ŽR si stanovili priority rozvojových oblastí regionu:
• zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
• péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení
• posílení místního ekonomického prostředí, zhodnocení místní produkce a podpora odbytu
• péče a ochrana krajiny a životního prostředí
• zachování a obnova kulturního dědictví
• podpora diverzifikace zemědělství ve spolupráci s rozvojem v oblasti cestovního ruchu
• pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí
• propagace regionu jako funkčního a jedinečného celku v oblasti cestovního ruchu
• zajištění a distribuce toku informací mezi členskými subjekty, informačními centry 
 a spolupracujícími subjekty

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
Přesný název MAS MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
Právní forma občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.
IČO 27009076
Sídlo MAS Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Předseda  Bohumil Starý, tel: 602371768, stary.b@atlas.cz 
Manažer  Kateřina Korejtková, tel.: 606436659, vn.konzult@tiscali.cz, www.vnkonzult.cz 
Administrativní  Bc.Martin Písař, tel.: 725156016, infocentrum@mesto-hm.cz
pracovník centrály
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-4965380247/0100
Kontakt www.maszr.oblast.cz 
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Datum založení: 21. 6. 2005 
Právní subjektivita: občanské sdružení
Členství: 5  svazků obcí (5 – r.2005, 2007)   
 19  podnikatelských subjektů (8  r.2005, 19 r. 2007, 18 r.2009)  
 14  neziskových organizací (6 r.2005, 10 r.2007, 13 r.2009)
Dobrovolníci: 4 (pracovníci informačních center regionu)
Rozloha:  453 km2 
Počet obyvatel: 39226
Hustota osídlení:  86,59 ob./km2

Počet měst a obcí: 63 

Horní Bradlo

centrála
Železnohorského 
regionu

i

i

i

i
i
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ORGÁNY A PRACOVNÍCI K 25. 10. 2011

Předseda
Bohumil Starý  - ředitel Autokempinku Konopáč, s.r.o.

Představenstvo – programový výbor
Josef Blažek - předseda  Svazu chovatelů Svinčany  
Bohumil Starý  - ředitel Autokempinku Konopáč, s.r.o.
Václav Dostál  - člen  SDH Heřmanův Městec 
Ing. Arnošt Pleskot  - SHR, předseda Asociace soukromých zemědělců Pardubice 
Eva Joachimová - ředitelka Nadace Bílý jeřáb 
RNDr. Naa Jandová - spolumajitelka Farmy Slunečný dvůr
H.Minaříková - místopředsedkyně Společnosti přátel Železných hor
S.Doležal - SHR
J.Kučera - předseda mikroregionu Centrum Železných hor 

Výběrová komise
Mgr. Miroslav Žítek  - předseda Mikroregionu Železné hory
Ing. Aleš Jiroutek  - předseda svazku obcí Heřmanoměstecko
Ing. Josef Mrtka - ředitel společnosti Zemědělská, a.s.
Ing. Kratochvílová - OSPRŽŠ mažoretek v Ronově nad Doubravou
Ing. M. Vlasák  - místopředseda sdružení BOII

Kontrolní výbor
Mgr. Eva Kaválková - jednatelka Kostelecké pohody
Oldřich Valenta - člen představenstva mikroregionu Podhůří Železných hor
Ing. Jaroslav Ulrich  - ředitel společnosti Progres v.o.s. 

Komise pro cestovní ruch a propagaci
Bohumil Starý  - předseda 
Martin Písař  - administrativní pracovník centrály
Ing. Martin Vlasák  - člen, odborník na keltskou historii
PhDr. Naa Jandová - členka, mediální expertka
RNDr. František Bárta  - člen, odborník na přírodu a krajinu, fotograf
Kateřina Korejtková  - manažer
Pracovníci TIC regionu (Heřmanoměstecko, Přelouč, Seč, Nasavrky, Třemošnice) 

Manažer
Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o., - certifikovaný manažer pro venkovské regiony, vč. 
     členských mikroregionů 
Administrativní pracovník 
Bc.Martin Písař, DiS. - administrativní pracovník pro realizaci SPL
 - pracovník centrály MAS ŽR a TIC Heřmanoměstecko
Účetní
Blanka Čížková  - kvalifikovaná účetní, účetní svazku obcí Heřmanoměstecko

HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Hlavní činnost spočívá v obnovení pospolitosti ve venkovském prostoru a podpoře společných projektů 
v oblasti rozvoje venkova.
V posledních letech se MAS ŽR profiluje v rozvoji a podpoře projektů mimo jiné i z oblasti cestovního 
ruchu, vzhledem k širokému rozvojovému potenciálu území.
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AKTIVITY 2009

listopad administrace projektů 1.výzvy 
 (12 projektů registrováno, 11 vybráno k realizaci)
 zasedání valné hromady MAS ŽR
prosinec zpracování a vydání Zpravodaje MAS ŽR na r. 2010
 účast na celostátní konferenci pro MAS Venkov 2009, Holešov
 monitoring projektů 1. výzvy
 evaluace (zhodnocení) realizace SPL   

 průběžná práce centrály MAS, manažera, představenstva a komise pro cestovní ruch

hospodaření r. 2009
pozn.: pro rok 2009 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek ve výši:  
veřejný subjekt – svazky obcí 3 000,-Kč/subjekt 
podnikatelský subjekt      1 000,-Kč/subjekt
neziskový subjekt  100,-Kč/subjekt

zůstatek z r. 2008 70 902,26

2009 Příjem
Členské vklady 35000
Dotace provozní činnost – POV PK     76048
Dotace poradenská činnost – POV PK 100 000
Seminář Morava 65029
Razítka, pohledy 49 961
Přijaté úroky 33,80
Administrace 2.etapa 141922
Dotace PK - seminář 10000
Zúčt.nákl.do výnosů admin.3 206307
CELKEM PŘÍJMY 684300,80

2009 Výdaje
Administrace SPL 2.etapa   141 922
Administrace SPL 3.etapa  206307
Seminář Morava 73399
Kanc.potřeby 419
Ostatní spotřeba materiálu 25 058
Razítka, tiskoviny 529
Pohledy 34 986
Cestovné 2 863
Pronájem 825
Semináře 3 000
Ostatní služby 1 498
Konferenční poplatky 2 230
Poštovné 226
Bankovní poplatky 3 977
Pojištění majetku 2 734
Propagace MAS na akci Tradice ŽH 10 000
Elektronická prezentace ŽR na CD 30 000
Služby zpracování dat 12 000
Zákonné pojištění  kooperativa 108
Poradenství 100 000
Zrušení členství 4 000
CELKEM VÝDAJE 656 081    

Zůstatek na BU  82 049,06
Zůstatek v pokladně  10 832,00 
Pohledávky (čl.příspěvky, razítka, záloha) 6 094,00
Závazky (DPP, DPČ, SP, ZP, daň) 1 208,00
Náklady příštích období 206 307,00
Výnosy příštích období 203 952,00
Hospodářský výsledek za r. 2009: 28219,80 Kč
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AKTIVITY 2010

leden aktualizace zásobníku projektů
únor   zpracování podkladů pro mezinárodní soutěž  EDEN 
 - Z potůčků potok, z říčky řeka
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
březen   vyhlášena 2. výzva pro žadatele v rámci realizace SPL 
 seminář pro žadatele v rámci 2. výzvy SPL
 seminář na území MAS Pošumaví – zkušenosti s realizací SPL
 příprava akce Dny Železnohorského regionu
 aktualizace propagačních materiálů pro turistickou sezónu 
 zasedání valné hromady MAS ŽR
 prezentace ŽR na veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králové
duben   registrace žádostí ve 2.výzvě pro žadatele v rámci realizace SPL
 realizace 4 denní akce Dny Železnohorského regionu  
 - Prezentace novinek Železnohorského regionu pro turistickou sezónu, 
 setkání pracovníků infocenter  a odborníků v CR
 - Den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu 
 - Autobusové putování za poznáním regionu
 - Dny otevřených dveří vybraných památek a podnikatelských areálů 
květen   ocenění soutěže EDEN, ŽR součást celorepublikové propagace ČCCR
 účast na soutěži propagačních předmětů TOURPROPAG v Písku
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
 zasedání výběrové komise
červen   administrace projektů 2.výzvy 
 (12 projektů registrováno, 12 vybráno k realizaci)
 spolupořádání akce Tradice Železnohorského regionu
červenec zajištění zpracování prezentačních bannerů o MAS Pardubického kraje 
 pro CSpV
srpen   příprava dotisku propagačních materiálů
 zpracování podkladů pro hodnocení celoroční činnosti MAS pro MZe, 
 prezentace aktivit v rámci hodnocení v regionu pracovníky MZe, SZIF
 seminář pro zástupce škol v rámci Programů pro školy
 převzetí ocenění činnosti MAS ŽR na Zemi živitelce ministrem zemědělství
září   spolupořádání akce Babí léto na Konopáči - vyhodnocení fotosoutěže ŽR 
 a Velké razítkové soutěže ŽR
 zahájení činnosti centrály MAS ŽR v nových prostorách multifunkčního 
 objektu města Heřmanův Městec
 vybavení jednacích prostor centrály MAS ŽR
říjen sběr podkladů v terénu pro Programy pro školy
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
listopad účast na celostátní konferenci pro MAS Venkov 2010, Lázně Bělohrad
prosinec   zpracování a vydání Zpravodaje MAS ŽR na r. 2011
 zpracování katalogu Programů pro školy
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
 zasedání valné hromady MAS ŽR
 vytvoření symbolu ŽR – výra Železnohoráčka
 monitoring projektů 2. výzvy   
 evaluace (zhodnocení) realizace SPL

 průběžná práce centrály MAS, manažera, představenstva
 a komise pro cestovní ruch

hospodaření r. 2010
pozn.: pro rok 2010 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek ve výši:  
veřejný subjekt – svazky obcí 3 000,-Kč/subjekt 
podnikatelský subjekt      1 000,-Kč/subjekt
neziskový subjekt  100,-Kč/subjekt
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2010 Příjem
Členské vklady 36 100
Dotace provozní činnost – POV PK 203 952
Dotace poradenská činnost – POV PK 100 000
Příspěvek na činnost 70 000
Mze banery pro CSpV 108 000
Zelená úsporám 9 480
Přijaté úroky 300,83
Pohledy 20 125
Administrace SPL 1.etapa 179 902
Administrace SPL 2.etapa 185 735
Administrace SPL 3.etapa 333 728
Administrace SPL 1.etapa 12 060
CELKEM PŘÍJMY 1 259 382,83

2010 Výdaje
Administrace SPL 1.etapa   179 902
Administrace SPL 2.etapa  185 735
Administrace SPL 3.etapa 333 728
Administrace SPL 1.etapa 12 060
Kanc.potřeby 87
Ostatní spotřeba materiálu 3 091,20
Razítka, tiskoviny 1 575
Pohledy 20 280
Cestovné 6 345
Náklady na reprezentaci 1 636
Služby zpracování dat 12 000
Telefon 1,98
Ostatní služby 144
Konferenční poplatky 300
Poštovné 670
Bankovní poplatky 3 727
Pojištění majetku 2 744
Propagace MAS na akci Tradice ŽH 24 600
Elektronická prezentace ŽR na CD 25000
Poradenství 100 000
MZe, CSpV –banery MAS PK 97 983,60
Publikace ŽHR 72 175
Propagační materiál 11 000
Dohoda o provedení práce 29 600
Zákonné pojištění kooperativa 339
Zrušení členství 4 000
Skládačka z potůčku potok 20 000
Techn.dokument.Relax parky 15 000
CELKEM VÝDAJE 1 138 723,78    

Zůstatek na BU 173 270,11
Zůstatek v pokladně  5 195
Pohledávky (čl.příspěvky, razítka, záloha) 18 588
Závazky (DPP, DPČ, SP, ZP, daň) 12 060
Závazky půjčky od SO 160 000
Příjem příštích období  SPL 3 333 728
Příjem příštích období SPL 4 12 060
Výnosy příštích období 150 000
Hospodářský výsledek za r. 2009: 120 659,05 Kč
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AKTIVITY 2011

leden aktualizace zásobníku projektů
 aktualizace Fichí a SPL
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
 aktualizace webového informačního systému
únor   zpracování podkladů pro mezinárodní soutěž v EDEN - Berlova vápenka 
 v Závratci – historie vápenictví a geologie Železných hor   
 zasedání valné hromady MAS ŽR
 spolupráce při zahájení konzultačního střediska v Srnojedech univerzity 3.věku  
 E-senior
březen   vyhlášena 3. výzva pro žadatele v rámci realizace SPL 
 seminář pro žadatele v rámci 3. výzvy SPL
 seminář na území MAS POHODA venkova  – zkušenosti s koordinací regionálního značení
 příprava akce Dny Železnohorského regionu
 aktualizace a tvorba nových  propagačních materiálů pro tur.sezónu
duben   registrace žádostí ve 3.výzvě pro žadatele v rámci realizace SPL
 realizace 4 denní akce Dny Železnohorského regionu  
 - Prezentace novinek Železnohorského regionu pro turistickou sezónu, 
 setkání pracovníků infocenter  a odborníků v CR
 - Den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu 
 - Autobusové putování za poznáním regionu
 - Dny otevřených dveří vybraných památek a podnikatelských areálů 
 vytvoření  prezentačních informačních karet pro členy
květen   ocenění soutěže EDEN, ŽR součást celorepublikové propagace ČCCR
 návštěva ŽR představiteli MAS z Litvy, Ignalinos rajono - podepsání deklarace 
 o partnerství a spolupráci
 zasedání představenstva
 zasedání výběrové komise 
červen   administrace projektů 3.výzvy 
 (20 projektů registrováno, 14 vybráno k realizaci)
 spolupořádání akce Tradice Železnohorského regionu
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
červenec  zpracování podkladů pro hodnocení celoroční činnosti MAS pro MZe
 zajištění zpracování prezentačního materiálu o MAS Pardubického kraje pro CSpV
srpen   spolupořádání akce Lughnasad
 spolupořádání akce Hry bez hranic 
 vstup do Asociace regionálního značení
 prezentace aktivit MAS ŽR na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 vydání stolního kalendáře MAS ŽR na podporu aktivit v regionu v r.2012
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
 vytvoření prezentačních bannerů pro mikroregiony
září   spolupořádání akce Babí léto na Konopáči
 seminář v rámci koordinace a systému značení regionálních produktů
 spolupořádání akce Svatováclavského kejklování v Mladoticích
 spolupráce v rámci nominační žádosti národního GEOPARKU Železné hory
 prezentace celoročních aktivit MAS ŽR na MZe v Praze
říjen příprava koordinace a systému značení regionálních produktů pod značkou 
 ŽELEZNÉ HORY – regionální produkt
 Moudrým lidem škola nikdy nekončí – společný prezentační seminář   
 aktivit MAS ŽR a MAS Pošumaví v Senátu ČR
 zpracování Zpravodaje pro r. 2012
 zasedání představenstva a komise pro cestovní ruch
 zasedání valné hromady MAS ŽR

 průběžná práce centrály MAS, manažera, představenstva a komise pro cestovní ruch

hospodaření r. 2011
pozn.: pro rok 2011 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek ve výši:  
veřejný subjekt – svazky obcí 5 000,-Kč/subjekt 
podnikatelský subjekt      1 500,-Kč/subjekt
neziskový subjekt  200,-Kč/subjekt
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2011 Příjem
Členské vklady 51600
Příspěvky na činnost 84000
Dotace provozní činnost – POV PK 100000
Dotace poradenská činnost – POV PK 100000
Dotace provozní činnost z r.2010 150000
Administrace SPL 1.etapa 2011 238271
Mze Praha informační materiál CSpV 27000
Výnosy z prodeje tiskovin CSpV 1950
Přijaté úroky 45,28
CELKEM PŘÍJMY 752 866,28

2011 Výdaje
Administrace SPL 1.etapa   238271
Administrace SPL 2.etapa  258830
Administrace SPL 3.etapa 29252,72
Ostatní spotřeba materiálu 5400
Telefonní poplatky /zaokrouhlení/ 0,51
Cestovné 2301
Tiskovina EDEN razítková soutěž 30468
Propagační materiál 61113
Poštovné 556
Bankovní poplatky 2758
Pojištění majetku 2740
Propagace MAS na akcích subjektů 20000
Zákonné pojištění kooperativa 226
Zveřejnění  v kalendáři Kam po česku 1152
Náklady na reprezentaci 3134,50
CELKEM VÝDAJE 656 202,73    

Zůstatek na BU  295190,66
Zůstatek v pokladně  11274,00
Pohledávky (čl.příspěvky,zelená úsporám) 10980
Závazky (DPP, DPČ, SP, ZP, daň) 0

MAJETEK MAS ŽR K 1. 10. 2011 DLE INVENTARIZACE

Digitální videokamera Panasonic NV-GS60EP-S 1ks    9389,10
Digitální fotoaparát Panasonic DMC-LZ7EG-K 1ks    7079,30
Notebook FSC Amilo Pi1536C2D-T5500RX1400 15.4”, 1ks  38264,45
Brašna k notebooku 1ks    1574,75
Dataprojektor BenQ DLP MP721-2500 1ks  29393,00
Plátno se stativem 152x152 1ks    4943,25
Multifunkční tiskárna HP Color Laserjet CM1015MFP 1ks  14356,15
Mobilní telefon Nokia clas.černý 1ks    1390,00
Počítač HP dc5850MT Athlon X2 V.Č.OEM Office Basic 1ks  33306,91
Monitor ASUS VH226H BLACK22” 1ks    6854,40
Tiskárna Canon PIXMA Ip2600 1ks    2275,28
Reproduktory Genius SW-V2.1 1ks    1166,20
UPS EATON PoverWare 3105 1ks    2325,26
Skartovačka REXEELL 1ks             1919,00   
Laminovačka SMART  1ks             3066,00   
Notebook ASUS K50IE              1ks           17078,00 
Výstavní banner 200x80cm   1ks             9000,00
Infostojan pro materiálu MAS                     1ks            10000,00
Skříň dvoudvéřová                                         4ks            15216,00 
Police uzavřená                                       4ks              4320,00
Box pojízdný dvoudvéřový,tužkovník                   1ks             7140,00
Pojízdný servírovací vozík                                  1ks             2796,00 
Výstavní banner s projekty a akcemi MAS           5ks            40000,00    
CELKEM  262 853,05 Kč
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CENTRÁLA MAS ŽR

Od 1.9.2010 se centrála MAS ŽR, díky Městu Heřmanův Městec, navrátila na náměstí do nově zre-
konstruovaného a vytvořeného multifunkčního objektu města pro spolkovou činnost a knihovnu. MAS 
ŽR disponuje částečně prostory informačního centra, výstavními prostory v přízemí a jednací místností 
v 1.patře.
Má dostatečné technické vybavení, kapacitu pro administraci, sklad materiálů a archivaci.
Konzultační a informační servis poskytuje ve všední dny dle otevíracích hodin informačního centra. 
Po předběžné dohodě kdykoli.

Služby a aktivity centrály MAS ŽR:
• Informace pro žadatele v rámci realizace SPL
• Koordinace regionálního značení Železné hory – regionální produkt  
• Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
• Konzultace projektových záměrů
• Spolupráce při zpracování a podání žádostí
• Poradenské středisko v rámci Zelená úsporám
• Zajišování celkové administrace SPL
• Poskytování informací v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky, 
 obyvatele, zájmové subjekty, školy a podnikatele
• Zajišování celkové prezentace a marketingu regionu
• Poskytování propagačních materiálů
• Zajišování komunikace a aktivit s partnerskými MAS a partnerskými subjekty
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REALIZACE DOSAVADNÍCH AKTIVIT 
VĚTŠÍHO ROZSAHU

(v závorce uveden poskytovatel dotace)

- 2006  zpracování Integrované strategie rozvoje regionu (Pardubický kraj)
- 2006  certifikace spolupracovníků  regionu Profesionálové MAS (OP RLZ)
- 2007  realizace projektu Vytvoření efektivních funkčních schopností (OP MZRV)
- 2007  zprovoznění webového informačního systému 
- 2007  1.zpracování podrobného zásobníku projektů - následná každoroční aktualizace 
- 2007  reprezentační publikace Železnohorský region (Pardubický kraj)
- 2008  zpracování Strategického plánu LEADER (Pardubický kraj)
- 2008 Nebojte se e-learningu (OP RLZ)
- 2009  1.ročník 4-denních Dnů Železnohorského regionu – propagační kampaň 
 (Pardubický kraj, PRV  07-13) – následně každoroční aktivita
- 2009  aktualizace Strategického plánu LEADER 
- 2009  začátek realizace  Strategického plánu LEADER (PRV 07-13), vyhlášení 1.výzvy pro žadatele,   
 následně každoroční aktivita



- 2009  1. účast v mezinárodní soutěži EDEN - Europen Destination of Excellence (CzechTourism) 
 – následně každoroční aktivita
- 2009  člen Celostátní sítě pro venkov, zajištění propagace MAS PK 2010, 2011
- 2010  Virtuální univerzita 3.věku – založení 1. konzultačního střediska v Srnojedech
- 2010  1. vydání katalogu Programů pro školy (Pardubický kraj), 2011/12 rozšířené vydání 
 s MAS Region Kunětické hory (PRV 07-13)
- 2011  spolupráce v rámci vyhlášení národního GEOPARKu Železné hory
- 2011  člen Asociace regionálního značení, koordinátor značky ŽELEZNÉ HORY 
 – regionální produkt (Pardubický kraj)

ROZPRACOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY
 (pro realizační období listopad  2011 – podzim 2013)

Programy pro školy – realizace projektu Spolupráce s MAS Region Kunětické hory, prohlubování spolu-
práce se školami a subjekty v území
GEOPARK Železné hory – realizace projektu ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim a SPŽH
Železné hory – geologicky významná oblast – realizace projektu ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim 
a SPŽH
ŽELEZNÉ HORY – regionální  produkt – certifikace výrobců a producentů a jejich začlenění do celostátní 
propagace, vydání propagačních tiskovin, zajištění prodejních míst – koordinace systému
Zefektivnění a rozšíření struktury služeb centrály MAS ŽR v oblasti cestovního ruchu na podporu za-
pojení dalších subjektů v regionu – poskytování služeb formou destinační společnosti cestovního ruchu 
pro Železnohorský region a GEOPARK Železné hory
Rozšíření sítě konzultačních středisek virtuální univerzity 3.věku E-senior
Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání – přednášky, setkání, výstavy, workshopy
Nové projekty Spolupráce s MAS ČR a EU – tématické vzdělávací stezky, vandrování historií,  virtuální 
muzea tradic, efektivní administrace SPL, výukové materiály o regionu v rámci celoživotního vzdělávání…
Nové formy a témata prezentace – rybaření, masopusty, gastronomie…
V rámci jednotného grafického stylu zkvalitňování celkové prezentace regionu a jednotlivých subjektů
Aktualizace strategických dokumentů pro plánovací období 2014-2020 (Integrovaná strategie rozvoje 
území, Strategický plán LEADER, Marketingový plán cestovního ruchu)

Podpora přípravy a realizace akcí, které realizují členské subjekty na území ŽR samostatně. Výsledky 
samostatných akcí jsou začleňovány do celkových aktivit ŽR.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY MAS ŽR 
(vč. významných členů MAS ŽR)

•  Krajský úřad Pardubického kraje
VÝZNAMNĚ FINANČNĚ PODPORUJE ADMINISTRATIVNÍ A PORADENSKOU ČINNOST A AKTIVITY 
MAS MIMO REALIZACI SPL, KTERÉ JSOU VŠAK JEJÍ PŘIROZENOU NEDÍLNOU A KOMPLEXNÍ 
SOUČÁSTÍ. 
Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace přináší 
přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a aktivit MAS. 

•  CHKO Železné hory
Spolupráce se členy na bázi výměny a poskytování aktuálních informací, podpora společných aktivit. 
•  Regionální škola obnovy venkova v Čepí 
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy v Pardu-
bickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS.
•  Univerzita Pardubice
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů prostřednictvím 
Institutu rozvoje evropských regionů.
•  Česká zemědělská univerzita Praha 
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku
•  Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit.
•  Celostátní sí pro venkov, Pardubice
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se MAS ŽR 
do propagace MAS Pardubického kraje. 
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•  Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro ŽR. 
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území ŽR.
•  Spolek přátel Pardubického kraje
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území ŽR
•  Institut rozvoje evropských regionů
Spolupráce na přípravě a realizaci společných projektů v oblasti celoživotního vzdělávání. 
•  Spolek přátel Železných hor a Vodní zdroje Chrudim
Spolupráce v rámci vyhlášení národního GEOPARKu Železné hory a realizaci projektů Železné hory – 
významná geologická oblast a dalších.
•  BOII, o.s.
Spolupráce v rámci koordinace aktivit při propagaci a marketingu projektu Archeopark Nasavrky.

ZÁVĚR

 MAS ŽR se neomezuje pouze na získávání dotací z programu PRV 2007-2013, osa IV., ale aktivně 
sama, či ve spolupráci s dalšími subjekty, připravuje projekty z jiných oblastí. V současné době má navázány 
partnerské vztahy s MAS Region Kunětické hory, MAS Pošumaví, MAS Český les, MAS Strážnicko, 
MAS POHODA venkova, MAS Hlinecko, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Brána do Českého ráje 
a MAS Ignalinos rajono z Litvy. 

 Spolupráce s těmito MAS již zdaleka není pouze formální, což dokazuje celá řada společných reali-
zovaných a připravovaných akcí, především v oblasti výměny zkušeností, realizace zrcadlových projektů, 
ale i zcela nových projektů. 

 V posledním období došlo k významnému rozšíření aktivit, což vychází z kvalitně vytvořených vazeb 
a dohod o spolupráci mezi členy ŽR. Iniciativu pro vznik dalších akcí vytvářejí nejen sami, a velmi aktivně, 
členové, ale i noví potenciální členové, kteří se postupně zapojují a předávají ŽR informace o šíři svých 
aktivit.

 V neposlední řadě dochází na základě veškerého souboru činností k posílení pospolitosti regionu 
a  posílení místního patriotismu tím, že se navazuje a prohlubuje spolupráce s místními nečlenskými sub-
jekty, především školami.

Veškeré aktivity MAS ŽR jsou kladně hodnoceny Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským 
intervenčním fondem. MAS ŽR BYLA OPAKOVANĚ PŘI KAŽDOROČNÍM HODNOCENÍ ČINNOSTI 
ZAŘAZENA MEZI NEJLÉPE PRACUJÍCÍ MAS ČESKÉ REPUBLIKY.  
 

Děkuji všem zainteresovaným osobám a členským subjektům za spolupráci

Bohumil Starý, předseda

Zpracoval: Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o.
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FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ

Vzdělávací seminář na území partnerské MAS Pošumaví, téma: administrace SPL, praktická ukázka 
řešených projektů, odbyt místní produkce.

Vzdělávací seminář na území partnerské MAS POHODA venkova, téma: systém značení regionálních 
výrobků, odbyt místní produkce.

Ocenění činnosti a aktivit MAS ŽR, vyhodnocení nejlepších MAS ČR, Země živitelka a ocenění v rámci 
propagační kampaně EDEN.
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FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ

Každoroční prezentační 4-denní akce Dny Železnohorského regionu při zahájení turistické sezóny.

Podpis Deklarace o spolupráci s MAS Ignalinos rajono z Litvy, návštěva území ŽR, účast zástupců part-
nerských MAS Region Kunětické hory a MAS POHODA venkova.

Moudrým lidem škola nikdy nekončí – společný prezentační seminář aktivit v rámci celoživotního 
vzdělávání  partnerských MAS ŽR a MAS Pošumaví v Senátu ČR
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