
VENKOV 21. STOLETÍ

11. 4. 2019 Zámecká restaurace Choltice

Představení projektu Venkov 21. století

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Spolupráce 3 místních akčních skupin:

MAS Železnohorský region

MAS Pošumaví

MAS Region Kunětické hory

Projekt Venkov 21. století

Cíl projektu:

- Podpora cestovního ruchu v regionech

- Zjednodušení pohybu turistů po regionu za pomoci infopointu a interaktivní mapy

- Vznik interaktivní mapy

- Podpora turistických aktivit a poskytovatelů služeb
- Vzájemná výměna návštěvníků partnerských regionů

- Vzdělávání subjektů působících v cestovním ruchu

- Ochrana životního prostředí – solární panel – nezávislý zdroj energie

Realizace: 2018 až červen 2019



Vzdělávací semináře v partnerských regionech

▪ Klatovy 1. 11. 2018

▪ Sezemice 20. 2. 2019

▪ Choltice 11. 4. 2019

▪ Závěrečný dvoudenní seminář v Pošumaví 15. a 16. 5. 2019

Výstupy projektu



Infopointy regionu

• Železnohorský region 6 ks (Ostřešany, Barchov, Svojšice, Lukavice, Seč, České Lhotice)

• Pošumaví 10 ks

• Region Kunětické hory 2 ks

• Jedná se o kryté posezení pro turisty

• Vybaveno solárním nezávislým zdrojem energie

• Možnost dobíjení telefonu a jiných přístroj

• Čtyři informační tabule s popisem regionu 

a daného místa

• QR kód na interaktivní mapu a webový rozcestník

partnerských regionů www.venkov21stoleti.cz

• Jedná se o doplnění infrastruktury Národního geoparku ŽH (např. v Č.Lhoticích doplněno Geolokalitou



INFOPOINTY ŽR



Interaktivní mapa regionu

• Vznikla na základě databáze z Informačních center regionu

• Mapa bude umístěna na webových stránkách MAS

• Odkazováno na ni bude přímo z infopointů, za pomoci QR kódu v materiálech

• Naše subjekty mohou umístit prolink na tuto mapu na své weby

• Využití grafických symbolů regionu



www.venkov21stoleti.cz/rzh/mapa.asp



• Publikace Železnohorský region

• Cyklo / Turistická mapa Železnohorského regionu

• Noviny Doma v Železných horách

• Katalog Regionálních produktů

• Zpravodaj Železnohorského regionu

• Upomínkové předměty
• Vaky na záda
• Tašky
• Klíčenky
• Otvíráky
• Hrací karty

Materiály k vyzvednutí v kanceláři MAS

Nové propagační materiály ŽR



• Aktuálně certifikováno 43 výrobků 

• Nově certifikovány 3 výrobky:

• Jana Otčenášková – výrobek Bobiny

• Gabriela Kratochvílová – výrobek Šité dekorativní předměty

• Statek Lipka, a.s. – Hovězí maso z Lipky

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt                                 



DĚKUJI ZA POZORNOST

MARTIN PÍSAŘ

MANAŽER MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION

www.zeleznohorsky-region.cz

MÍSTOPŘEDSEDA TO CHRUDIMSKO-HLINECKO, z.s.

www.navstevnik.cz

MANAŽER ASOCIACE KEMPŮ ČR a FEDERACE CAMPINGU A 

CARAVANINGU ČR


