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MAS Region Kunětické hory 
již 12 let aktivně působí na území Pardubicka

Strategické a specifické cíle 
MAS Region Kunětické hory 
2016 – 2023

Strategický cíl 1: Podporovat 
obce, jejich vybavenost 
a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat 
společenský život v obcích a regionu
Specifický cíl 1.3: Zdokonalovat služby 
místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci 
v regionu i mimo něj 

Strategický cíl 2: Podporovat 
hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj 
místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj 
cestovního ruchu, turistické infrastruktury 
a služeb
Specifický cíl 2.3: Podporovat zvyšování 
zaměstnanosti a sociální podnikání

Strategický cíl 3: 
Rozvíjet školství a vzdělávání 
obyvatel regionu
Specifický cíl 3.1: Podpora školství 
v regionu a celoživotního vzdělávání
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MAS se představuje

Účelem místních akčních skupin je aktivizace 
a rozvoj území. V případě MAS Regionu Ku-
nětické hory se jedná o 27 obcí Pardubicka. 
Místní akční skupina je novodobý typ neziskové 
organizace, kterou tvoří nejen území, ale pře-
devším lidé a subjekty (obce, školy, instituce, 
podnikatelé, veřejnost), kterým není lhostejný 
osud a vývoj regionu, v němž žijí. MAS pracuje 
především na bázi sítťování lidí, zainteresova-
ných organizací, informací a zdrojů v regionu.
 Další aktivitou, na níž se MAS již po čtyři 
roky orientuje a je jejím hlavním koordináto-
rem, je projekt KRAJ PERNŠTEJNŮ, který se 
zabývá podporou regionální produkce a jenž 
souvisí i s podporou cestovního ruchu v ob-
lasti. V rámci tohoto snažení sdružuje MAS na 
území Pardubic a blízkého okolí více jak 20 
výrobců, kteří se zabývají výjimečnou činností, 
která si zaslouží zviditelnění. MAS jim zajištťu-
je propagaci v rámci regionu i celé republiky. 
Hlavní ideou není pouhé zviditelnění těchto 
lidí, ale i zde je vše zasvěceno myšlence pro-
pojování a vytváření přátelské komunity všech, 
kteří jsou ochotni spolupracovat a podporo-

vat se navzájem. Nejedná se o proces umělý, 
ale zcela přirozený, nebotť jak je všeobecně 
známo, v jednotě je síla a táhne-li více lidí za 
jeden provaz, spíše se jim podaří se prosadit. 
V rámci této aktivity jsou vydávány propagační 
materiály, je zajištťována elektronická prezen-
tace a jsou pořádány a podporovány mnohé 
akce jako např. Hravé odpoledne na farmě 
Apolenka či Sousedské slavnosti. Vlajkovou 
lodí posledních let byl Festival chutí, vůní 
a řemesel, který se odehrával vždy v srpnu na 
pardubickém zámku. Podrobnější informace 
naleznete na www.masrkh.oblast.cz a www.
regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu.

Místní akční skupina 
Region Kunětické hory v bodech
< MAS Region Kunětické hory byla založena 
v roce 2005 s právním statutem občanského 
sdružení. Od roku 2014 je právní statut změ-
něn na zapsaný spolek.
< Projekty jsou realizovány metodou LE-
ADER, jež je založena na spolupráci subjektů 
ze všech sektorů života regionu (obce, pod-
nikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve 
službách, zájmová sdružení, spolky, školy ...) 
formou komunitního plánování, což je tvorba 
a realizace projektů na základě spolupráce 
zástupců všech aktivních subjektů a všech slo-
žek obyvatel (děti, mládež, ekonomicky aktiv-
ní, senioři).
< MAS Region Kunětické hory působí v Par-
dubickém kraji na území okresu Pardubice. 
Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkov-
skou oblastí v dosahu krajského města Pardu-
bice.
< MAS Region Kunětické hory je součástí 
systému cca. 180 místních akčních skupin, 
které pokrývají celou ČR.
< Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe 

a Loučná vybízí ke sportovně relaxační činnosti
obyvatel i turistů. Krajině dominuje středověký 
hrad Kunětická hora, k němuž směřuje většina 
cest za odpočinkem. Na úpatí Kunětické hory 
v Rábech se nalézá Muzeum perníku, v Ro-
kytně pak muzeum hraček Klukovský sen. Pro 
letní relaxaci nabízí území mnoho možností 
přírodního koupání v místních písnících.
< V roce 2016 byly vyhlášeny 2 výzvy z Ope-
račního programu Zaměstnanost (OPZ) a v ro-
ce 2017 bylo vyhlášeno 9 výzev (z toho 1 vý-
zva z Programu rozvoje venkova (PRV), 5 vý-
zev z Integrovaného regionálního operačního 
programu a 3 výzvy z OPZ). Ke dni uzávěrky 
tohoto zpravodaje většina výzev vyhlášených 
v roce 2017 nebyla uzavřena. Jejich vyhodno-
cení bude ukončeno v roce 2018.  
< V roce 2017 byly MAS RKH doporu-
čeny k financování projekty v celkové výši 
2 273 300 Kč (z toho dotace 1 051 022 Kč) 
z PRV a byly schváleny řídícím orgánem k fi-
nancování projekty v celkové výši 457 500 Kč 
(z toho dotace 457 500 Kč) z OPZ.“

KONTAKTY:
MAS Region Kunětické hory
Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
Ing. Kristýna Holečková, tel.: 774 293 556 
e-mail: holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Řehořová, tel.: 777 693 680
e-mail: rehorova.masrkh@gmail.com
www.masrkh.oblast.cz

Místní akční skupina Region Kunětické hory se činorodě zasazuje o roz-
voj aktivit přispívajících k rozkvětu oblasti. V roce 2017 MAS RKH přijala 
první žádosti na základě realizace Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (SCLLD), která bude i v následujících letech přinášet do úze-
mí finanční prostředky z operačních programů EU. Taktéž se zasazuje 
o podporu místních zemědělců a podnikatelů v aktivitě s názvem KRAJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt. V rámci této aktivity je neziskovka vi-
ditelná na mnoha regionálních i celorepublikových akcích.
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AKCE MAS

12. srpna 2017 ozářilo slunce 
na nádvoří zámku v Pardubi-
cích na třicet stánků, na nichž 
byla připravena přehlídka toho 
nejlepšího z české kotliny. To za-
jistili lokální výrobci, řemeslníci 
a umělci sdružení pod regionál-
ními značkami Kraj Pernštejnů, 
Železné hory, Polabí, Podkrko-
noší, Krkonoše a Orlické hory, 
kteří se zde sešli, aby prezento-
vali své výrobky.

V tento den se konal již druhý ročník akce Fes-
tival chutí, vůní a řemesel, který je přehlídkou 
zručnosti všech šikovných místních lidí. Díky 
tomu můžete zjistit, že ve vašem okolí existují 
malí producenti a obchodníci, kteří vynaklá-
dají nemalé úsilí, aby přinesli na naše stoly 
pochoutky a speciality, které jsou výjimečné, 
zdravé, chutné a především regionální. Za 
touto iniciativou na Pardubicku a v okolí stojí 
dvě Místní akční skupiny Region Kunětické hory 
a Železnohorský region. Tyto spolky se dlouho-
době snaží o podporu venkova a rádi přinášejí 
očím Čechů výsledky vzorné lidské práce a vy-
zdvihují přínos lokální ekonomiky, která je zá-
kladem rozvoje našich regionů.  Zároveň touto 
činností usilují o důležitý cíl „Podporovat hos-
podaření v regionu“, ke kterému se obě místní 
akční skupiny rády zavázaly ve svých strategiích. 
 A protože je potřeba nejen ekonomicky 
myslet, jíst, ale i se bavit, byl pro návštěvníky 
připraven bohatý kulturní program, o který se 
postaralo KC Pardubice. Big Band Chrudim za-
hájil v rytmu swingu, děti se bavily loutkovým di-
vadlem, dospělí potom improvizovaným ochot-
nickým představením. V podvečer pak náměstí 
rozezněly tóny balkánských rytmů a netradiční 
rockově-cimbálové muziky. Tedy bylo co po-

slouchat i na co se dívat.
 Letošní festival se setkal s velkým ohlasem, 
nebotť zaznamenal až nespočet návštěvníků, 
kteří s nadšením ochutnali zmrzlinu, sýry, pivo, 
víno či uzeniny, přivoněli k levandulím, ozdobili 
si perník nebo se pokochali tím, jak se vyře-
závají dřevěné sošky, vyrábějí srdce z pedigu 
a mnohé další. Bylo potěšující pozorovat, jak 
sortiment všech výrobců postupně mizí a někteří 
dokonce museli uzavřít své stánky i nějakou tu 
hodinku před koncem akce, nebotť jednoduše 
už nebylo co prodávat.
 Pečlivě připravený program, zajímavé 
produkty, příjemní lidé, prostor pro diskuzi 
producentů a návštěvníků, nádherné počasí 
i prostory Pardubického zámku, to všechno při-

spělo k tomu, že návštěva festivalu byla neopa-
kovatelným zážitkem a lze se jen těšit na další 
podobná setkání.

MAS Region Kunětické hory opět 
hrdým obhájcem certifikátu ČSKS 
MAS Region Kunětické hory opět naplnila 
v roce 2017 kritéria držení certifikátu a již po-
třetí obdržela osvědčení kvality své práce. Cer-
tifikát Českého systému kvality služeb – Qéčko 
je prestižní, mezinárodně srovnatelná značka 
a zároveň inovativní nástroj,  který systematic-
kým způsobem pomáhá k naplnění cílů Stra-
tegie komunitně vedeného místního rozvoje 
v rámci zvyšování kvality služeb v organizacích 
pohybujících se v oblasti cestovního ruchu 
a v navazujících službách. Vlastníkem systému 
je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Filosofií 
systému je poznání potřeb zákazníka a neu-
stálé zlepšování kvality poskytovaných služeb 
v organizacích. MAS propaguje tento systém 
i dále do území regionu a pomáhá ho zavádět 
v organizacích.

Festival chutí, vůní a řemesel 
zaznamenal rekordní návštěvnost a potěšil 
obyvatele i návštěvníky Pardubicka

LOGO MANUÁL

MAS podporou akcí a nastavováním standardů ČSKS 
přispívá k naplňování těchto cílů:
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 
turistické infrastruktury a služeb
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KRAJ PERNŠTEJNŮ

Rodová tradice zavazuje
Je to jako v pohádkách. Malý Honza se v po-
temnělé světničce kouká tatínkovi pod ruce, 
jak pilně pracuje. Takto se učilo zručnosti dří-
ve a i dnes se často setkáváme s tím, že se 
řemeslo předává v rámci rodiny. Otcové učí 
své syny výrobním postupům i různým jiným fí-
glům a synové k nim poté přidávají své vlastní 
zlepšováky, které předají zase další generaci. 
Mnohé výrobky tak mají prakticky stoletou his-
torii. Příkladem tohoto může být na Pardubic-

ku perníkářství. Jednou z nejstarších rodinných 
firem je společnost Pardubický perník Janoš. 
Původní cukrářské kořeny tu sahají hluboko 
do minulého století, kdy paní Marie Janošo-
vá proslula výrobou svatebních dortů, zákusků 
a především perníků. Další významnou etapu 
v historii firmy byl rok 1958, kdy vyrobil pan 
Josef Janoš veliké perníkové srdce na Světo-
vou výstavu v Bruselu, které reprezentovalo 
um českých cukrářů. V rodinné tradici dnes 
pokračuje pan Pavel Janoš a ne nadarmo je 

mu přezdíváno „Král perníku“. 
 Příběh dalšího, tentokrát sadařského ře-
mesla, se odehrává na březích Opatovického 
kanálu v Podůlšanech. Zde se rozprostírají sady 
pana Richtera. Ten se věnuje ovocnářskému ře-
meslu od roku 2002, kdy se snažil najít nové 
odrůdy odolné vůči šarce a zároveň podobné 
klasické české švestce. Hledal a křížil a po mno-
ha letech pokusů sklidil výtečné fialové plody 
své práce. Aby jeho mnohaletá práce nebyla 
zapomenuta, předal své nadšení a výsledky do 
rukou vnučky Šárky Kučerové, která dnes zdár-
ně pokračuje v započaté práci svého dědečka, 
a sady pod její taktovkou doslova jen kvetou.
 Po cestičkách kolem Opatovického kanálu 
se dostaneme do nedalekých Dolan. V Dola-
nech se pan Václavík věnuje již po desítky let 
pěstování hub. Nejsou to však houby všelijaké, 
dnes kromě hlívy ústřičné najdeme v jeho za-
hrádce i ganodermu-reishi a další netradiční 
druhy hub. Pro svou vášeň získal pan Václa-
vík doslova celé své okolí, nebotť dnes se na 
chodu rodinného podniku podílí i dcera pana 
Václavíka a její manžel. Zajímavostí může být, 
že nadšení pro houby a experimenty s nimi 
nekladou panu Václavíkovi žádné hranice. 
Kromě toho, že je zpracovává do různých do-

Pojdďte s námi za příběhy 
do KRAJE PERNšTEJNů

Regionální značení Kraj Pernštejnů je jeden z významných nástrojů 
MAS Region Kunětické hory v cestě za úspěšným naplněním strate-
gie v oblasti hospodaření v regionu, protože smyslem regionálních 
značek je sdružovat všechny nadané všeuměly, řemeslné čarodě-
je a obecně lidi, kteří tvoří krásné a výjimečné věci. Toto vychází 
i z pravidla, že regionální produkce má čerpat sílu a zdroje přede-
vším z domácího území a tradice. Tak tomu je i v Kraji Pernštejnů, 
jehož koordinátorem je právě MAS Region Kunětické hory. Často, 
vezmeme-li do ruky nějaký výrobek označený logem dubového 
listu, netušíme ani, jaký příběh se za ním píše. Každý produkt je 
originální právě tím, že má svoji historii, nebotť za ním stojí skuteč-
ná práce lidských rukou a osvíceného ducha a mnohdy i rodinná 
historie. Pojdťme si pár z těchto příběhů představit.
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KRAJ PERNŠTEJNŮ

plňků stravy, substrátových balíčků pro domácí 
pěstování, tak v současné době uzavřel spo-
lupráci s další producentkou Kraje Pernštejnů, 
a to mýdlařkou, paní Hofrichterovou, a vyrá-
bějí společně houbová mýdla, což je počin 
zcela ojedinělý.

 Že jablko nepadá daleko od stromu je 
známá věc. V případě mistra Jana F. Veselé-
ho to bylo opravdu jen o pídť vedle. Prarodiče 
pana Veselého byli jednak hudebníci a jednak 
umělečtí truhláři. Z jedné rodinné větve sahají 
hudební kořeny až k věhlasnému Zdeňku Fibi-
chovi. Bylo tedy jen otázkou, kam se přikloní 
jazýčky pověstných vah a jaké profesi se bude 
pan Veselý jednou věnovat.  Právě prarodiče 
byli těmi, kdo panu Veselému koupili v dětství 
nářadíčko a učebnici „Urob si sám“, díky kte-
ré si mohl zhotovit svůj první hudební nástroj. 
Dnes je houslařství jeho povoláním a jeho 
strunné, ručně zhotovované nástroje cenným 
zbožím.

Když se chce, všechno jde …
Rodinná tradice je krásné dědictví po předcích, 

ale občas stačí i trocha nadšení a hodně snaže-
ní. Již dvanáctým rokem se může každý turista, 
cyklista i řidič zastavit v Kuněticích u kostela na 
vyhlášené Kunětické zmrzce. Manželé Pavlisovi 
zde začínali se snem o zmrzlině a s malou dře-
věnou boudičkou, ale postupem času, jelikož 
jim nechyběla píle a odhodlání, posouvali své 
podnikání dále. Nejdříve vylepšili zázemí stán-
ku. Tedy stánek se neustále zvětšoval, rozrůstal 
a objevily se v něm lepší zmrzlinářské stroje. 
Okolo stánku vzniklo zastřešené venkovní po-
sezení. Poté získali certifikát Kraje Pernštejnů, je-
likož vsadili na to, že jejich zmrzka je vyráběna 
z pravého ovoce, a tím je výjimečná, což bylo 
právem oceněno. Sázeli také na netradiční pří-
chutě, takže jste zde mimo jiné mohli ochutnat 
chlebovou, arašídovou, mojito nebo okurko-
vou zmrzku. V současné době se zmrzka může 
pochlubit dalšími inovacemi, jelikož zde vyrá-
bějí i nanuky, a dokonce i zmrzlinová lízátka, 
zákusky a dorty. 

Občas pomůže náhoda
Pan Dominik Láznička je v současnosti vel-
mi uznávaným včelařem, který se orientuje 
na netradiční slunečnicový med. Jeho cesta 
k této profesi však nebyla přímočará. Tento 
medonosný příběh začíná v době, kdy bylo 
panu Lázničkovi 11 let. Tehdy byl jeho bratr 
hospitalizován v nemocnici, kde jeho spolu-
pacientem byl zapálený včelař, který jej na-
dchl pro toto hobby. Po návratu z nemocnice 
zkouší pan bratr včelařit a zasvěcuje do tajů 
tohoto řemesla i svého bratra Dominika. Toho 
včelařství natolik uchvátí, že se stane praktic-
ky jeho životním koníčkem. Nestává se však 
hned jeho zaměstnáním, nebotť osud si občas 
vybírá různé okliky, než doběhne k pravému 
cíli. Pan Láznička se vyučí zedníkem, ale na 
svého bzučivého sladkého koníčka nezanevře. 
O nějakých 10 let později se vyučí včelařem 
a své vzdělání dotáhne až k metě nejvyšší, kdy 
se stává dokonce učitelem včelařství. 

Aktivitou KRAJ PERNŠTEJNŮ přispívá MAS k naplňování cílů:
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu, Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky

Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb
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PODPORA TURISTIKY

Naše úrodné Polabí přeje sportovním aktivi-
tám všeho druhu. Velmi populární je cyklistika, 
nebotť v naší placce můžete zdolávat snadno 
desítky kilometrů i s drahými ratolestmi za-
kousnutými v zátylku, či vezoucími se ve vozí-
cích. Díky mnohým cyklostezkám jsme i krajem 
in-line bruslení.  Ale nesmíme zapomínat, že 
jsme i krajem vodním s množstvím řek, písní-
ků a rybníků. Region Kunětické hory protínají 

hned tři toky, které jsou vhodné ke splouvání 
atť už po celý rok, či aspoň za vyšší vody. Ne-
jsou to sice žádné dravé ledovcové řeky, ale 
i tak na nich můžete strávit minimálně jeden 
krásný den v kolektivu dalších milovníků vod-
ních dobrodružství. A jelikož si MAS Region 
Kunětické hory předsevzalo ve své strategii 
podporovat turistický ruch všemi směry, pojdť-
me si tyto toky důkladněji představit.

Labe
(Vysoká nad Labem – Pardubice: 20 km)
Tento veletok protíná území MAS Region Ku-
nětické hory prakticky od Vysoké nad Labem 
až po Pardubice a právě v celé této své délce 
je splavný pro vodáky. Vaše cesta může začít 
u MVE Březhrad a doporučuje se skončit po 
mnohých zážitcích před zdymadlem v Pardubi-
cích. Cestou vás čekají nevšední pohledy na 
vysoké břehy a místa, která běžně neuvidíte. 
Minete mnoho slepých ramen, přírodních pa-
mátek. 
 Podjedete také dva památkově chráněné 
mosty. První je Němčický most, který byl posta-
ven doslova na zelené louce, a vody Labe pod 
něj byly po jeho dokončení svedeny. Druhým 
je most v Kuněticích, což je památka z roku 
1947 vystavěná za přispění UNNRA. Ces-
tou také uvidíte mnoho zajímavých živočichů 
i rostlin. Labe plyne zcela poklidně a za den 
tento úsek v pohodě splujete.

V České republice se můžeme pochlubit jedním velkým fenoménem.  
A tím je vodáctví. Mnohé české řeky jako Vltava, Sázava, Ohře, 
Lužnice se v letních měsících hemží kánoemi, rafty a plovatinami 
všeho druhu. Vodáctví u nás má dlouholetou tradici a je oblíbe-
ným sportem většiny Čechů. Vždytť co může být lepšího, než vyrazit 
takhle o prázdninách s partou kamarádů na řeku? Mnozí dokon-
ce tvrdí, že je to nejlepší způsob trávení dovolené a zároveň test 
partnerských vztahů. Nebotť vydrží-li nějaká dáma s gentlemanem 
svého srdce na lodi i ve stanu několik dní za hezkého i špatného 
počasí, vydrží s ním pravděpodobně celý život a platí to i naopak.

Pojedďte s námi na vodu
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PODPORA TURISTIKY
Loučná
(Moravany – soutok s Labem: 12 km)
Druhou vodní perlou Regionu Kunětické hory 
je říčka Loučná, která se stává těsně před Par-
dubicemi levostranným přítokem Labe. Loučná 
má bohatou historii a je známá již od středo-
věku, kdy podél ní vedla tzv. Trstenická stezka, 
nebotť se Loučné přezdívalo Trstenice. Loučná 
je poměrně klidná řeka, což je dáno i velkým 
počtem jezů na jejím toku. Cestou protéká skrz 
mnohá města a vesnice a její tok je značně 
regulován. V okolí se nachází několik poloza-
pomenutých akvaduktů, jakým je např. akva-
dukt na Lodrantce blízko Sezemic. Loučnou 
doporučujeme zdolávat za vyššího stavu vody.

Opatovický kanál 
(Opatovice nad Labem – Dolany: 13 km)
Vrcholné stavební dílo středověku je spojová-
no s mnichy zaniklého kláštera v Opatovicích 
nad Labem i pány z Pernštejna. Však to není 
žádný mladík, nebotť jeho věk se odhaduje 
na úctyhodných 500 let. Jeho původním úče-
lem bylo napájet gigantickou pernštejnskou 
rybniční soustavu, z níž se však do dnešních 
dnů dochovalo pouhé torzo. Šířka kanálu se 
pohybuje od 15 do 2,5 metru s hloubkou od 
2 do 1 metru. Plavba po tomto vodním díle 
je však malým dobrodružstvím, nebotť okolí 
kanálu má občas lehce džungloidní charak-
ter a průjezd skrz obce stěžují mnohé lávky, 

které si nastavěli obyvatelé k jeho překonání. 
Svoji cestu můžete zahájit nedaleko Opatovic 
nad Labem, kde kanál nabírá vodu z Labe 
a zakončit nedaleko Dolan u písníku Hrádek. 
Pokud jej však chcete splout celý, můžete po-
kračovat skrz Lázně Bohdaneč až do Semína, 
kde se vlévá opět do Labe.

Terén v okolí Kunětické hory pří-
mo vybízí k nenáročné cyklisti-
ce. Na své si zde přijdou jak ro-
diny s dětmi, tak i senioři. Celá 
oblast je protkána desítkami ki-
lometrů cyklotras, které spojují 
prakticky všechny obce. Aby měl 
každý turista i cyklista zaručen 
patřičný komfort, jsou okolo tra-
sy vystavěna místa k odpočinku 
a umístěny doprovodné tabule 
s mapami i zajímavými infor-
macemi o kraji. Člověk tak ne-
jen posílí svou fyzičku, ale nasytí 
i touhu po poznání nových věcí.

Tip: cykloturistický okruh 58 km
Vyrazíte-li od Pardubic z obce Spojil, vydejte se 
po lesních stezkách k Veseckému kopci, který 
je ojedinělou pískovou dunou. Dále pokračuj-
te přes Malé a Velké Koloděje až do Kladiny 
a odtud směrem na Sezemice. Za místním 
sportovním areálem můžete zhlédnout malič-
ký, ale zajímavý akvadukt. Kromě jiného se 
zde můžete i občerstvit v místních restauracích 
a cukrárně.
 Ze Sezemic vás cyklostezka provede oko-
lo rybníku Labská, jeden z původních rybníku 
Pernštejnů, až k odbočce na Choteč. Dále 
pokračujte do Dolních Ředic, kde hledejte 
odbočku na Drahoš. Kdybyste ji ale náhodou, 
omylem přejeli, o kus dál narazíte na hostinec 
U Desatera, kde můžete ochutnat místní pivo 
jménem Mordýř. 
 Ale zpět do Drahoše. Z Drahoše jedťte na 
Chvojenec, kde minete další duny, PP Přesy-
py u Rokytna. V samotném Rokytně se poté 
nachází světový unikát, a to muzeum hraček 
Klukovský sen s více jak 5 000 angličáky. Dále 
se vydejte směr Újezd u Sezemic a Borek a od-
tud přímo skrz čarokrásné lesy do Hoděšovic. 
I zde může vyprahlého poutníka mile překva-
pit místní hospůdka Na Kopečku s širokou 
plejádou piv. 
 Dále opět skrz lesy do Bělečka a Vysokého 
Chvojna. Poté, co opustíte lesy, otevře se Vám 
typická polabská krajina, kterou profrčíte skrz 
Horní Ředice až do Dašic. Dašice mají krás-
né historické centrum s měštťanskými domy, 
mlýnem a množstvím sympatických hospůdek. 

Odtud bude vaše cesta již krátká, nebotť proje-
dete Lány u Dašic, krátce se můžete pokochat 
PP Přesypy u Malolánského a za moment opět 
přibrzdíte ve Spojile. Tak štťastnou cestu!

Na kole je u nás také dobře

MAS RKH vydáním tohoto materiálu naplňuje: 
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb
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PODPORA 
ŠKOLSTVí 

Zasadí-li sadař malý stromeček, musí být tr-
pělivý, nebotť trvá ještě dlouhá léta, než vy-
roste a začne nést své ovoce. Podobně je to 
i se vzděláváním. Je to dlouhodobý proces 
trvající mnoho let, je-li v něm někde nasta-
vena chyba, neprojeví se hned, ale mnohem 
později, kdy už se těžko napravuje. Současná 
školská zařízení trpí pod zátěží nutného pa-
pírování a většinou zůstává jen na ředitelích 
škol, aby se s těmito papírovými pyramidami 
vyrovnali. MAS Region Kunětické hory (MAS 
RKH) si toto uvědomuje, a proto se snaží 
školám na svém území nabídnout pomocnou 
ruku a za pomoci tzv. animace (nebo-li me-
todické pomoci) ulevit od administrativních 
nutností. Spolupráce se školami všeobec-
ně včetně celoživotního vzdělávání je navíc 
jednou z priorit MAS a její strategie, nebotť 
v těchto činnostech je spatřován velký po-
tenciál v rozvoji území. Aby MAS podpořila 
možnost uskutečňování projektových záměrů 
škol, podílela se například na zpracování 
Místního akčního plánu ORP Pardubice pro 
oblast vzdělávání. Díky němu mohou školy 
v současné době čerpat z Integrovaného re-
gionálního programu (IROP) přímo přes vý-
zvy Ministerstva místního rozvoje či přes výzvy 
MAS. 

Které šablony jsou 
v regionu nejžádanější?
Co to je šablona? Šablona znamená, že 
na každou MŠ a ZŠ v České republice byla 
Ministerstvem školství mládeže a tělovýcho-
vy z Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání uvolněna finanční částka, která 
byla vypočítána dle počtu dětí a žáků, které 
školy navštěvují. Dále MŠMT vydefinovalo 41 
aktivit, které je možné si ze šablon zafinan-
covat. Jedná se o velmi různorodý playlist 
potřeb. 
 A na jaké šablony naše školy žádaly? 
V MAS RKH se nachází celkem 18 škol a ško-
lek včetně 4 škol malotřídního charakteru, 
které jsou spojeny i se školkou. Z území se 
pustilo do realizace šablon celkem 11 škol 
a školek. U MŠ je nejčastěji využívanou ša-

blonou školní asistent, což je člověk, který je 
umístťován do tříd škol i školek, do kterých 
docházejí žáci s tzv. specifickými poruchami 
učení. Jednoduše řečeno mají nějaký han-
dicap ve vzdělávání a tento asistent je jim 
k dispozici a snaží se jim pomoci. Bohužel 
v současné době stoupá rapidně počet dětí 
s těmito problémy a v jedné třídě jich může 
být i třeba 5, což již není v silách učitele vě-
novat se celé třídě a zároveň těmto dětem. 
Pro ně je právě školní asistent. Druhou z nej-
žádanějších šablon jsou Odborně zaměřená 
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí 
v MŠ, které přispějí k otevřenějšímu klimatu 
školek. Na třetím místě figuruje šablona Spe-
cifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 
v MŠ, nebotť rokem 2020 budou moci být 
umístťovány do školek právě i dvouleté děti, 
což přinese nové požadavky do výchovného 
a vzdělávacího procesu.
 V rámci ZŠ je nejžádanější šablonou opět 
školní asistent, což je odpovědť na začleňová-
ní velkého počtu dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, které vyžadují individuální 
přístup. Druhou nejžádanější šablonou pro 

ZŠ je zavedení čtenářských 
klubů, které přispějí k roz-
voji čtenářské gramotnosti 
žáků. Třetí příčku obsadilo 

větší množství šab-
lon. Jedná se přede-
vším o školení a vz-
dělávání, doučování 
žáků a kroužky rozví-
jející logiku.

Vzdělání je největší dědictví, 
které můžeme dát svým dětem

Opatovice
nad
Labem

2x

4x

é školy

ákladní školy jen s prvním stupněm

ákladní školy jen s druhým stupněm

ákladní školy s prvním i druhým stupněm

Spoluprací se školami MAS Region Kunětické hory 
a podporou U3V přispívá k naplňování těchto cílů:
Strategický cíl 1: 
Podporovat obce, jejich vybavenost a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: 
Trvale zlepšovat životní podmínky v regionu
Strategický cíl 3: 
Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu
Specifický cíl 3.1: 
Podpora školství v regionu a celoživotního vzdělávání

Mateřské školy

Základní školy jen s prvním stupněm

Základní školy jen s druhým stupněm

Základní školy s prvním i druhým stupněm
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V ČR žije velká skupina obyvatel, na níž se 
poněkud zapomíná, ale přitom je obdařena 
obrovským potenciálem. Těmi jsou naši pra-
rodiče, dnes odborně řečeno senioři. Bohužel 
pro seniory v současnosti existuje poměrně 
málo aktivit, které by byly zacíleny přímo na 
ně. MAS RKH proto ráda využila iniciativu 
České zemědělské univerzity (ČZU) Praha 
a podpořila vznik Virtuálních univerzit 3. věku 
(U3V) ve svých obcích, a nabídla tak seniorům 
smysluplnou aktivitu tak, jak si ve své strategii 
předsevzala.

 A jak zní návod? K založení tzv. konzultač-
ního střediska, což je místo ve vaší obci, kde 
se budou lidé setkávat, je třeba jen místnost 
s počítačem, dataprojektor, plátno a ozvučení. 

Toto vám vlastně splňuje jakákoli škola, obec-
ní knihovna nebo zasedací místnost úřadu. 
Tedť ale přijde to nejdůležitější. Dále potřebu-
jete dva nadšence. Prvním je koordinátor, který 
komunikuje s univerzitou a pouští projekci stu-
dentům. Druhým je poznání chtivý dobrodruh, 

který přitáhne ostatní seniory a univerzita může 
začít pomalu fungovat. Ještě je však potřeba 
vyřídit pár formalit. K tomu stačí kontaktovat 
MAS Region Kunětické hory, která vše připra-
ví. Dále obec, či jiná instituce uzavře smlouvu 
s ČZU a ... to je vše. Je však též nutné počítat 
s poplatkem na studenta ve výši 300 Kč.

 Univerzita funguje jako opravdová vysoká 
škola, tedy každý půlrok probíhá jeden se-
mestr. Během semestru je plánováno šest se-
tkání dle možností účastníků. Studium je dob-
rovolné a lze jej kdykoli ukončit, ale nestává 
se to. Vždy se objevují zajímavá témata a není 
třeba se obávat neúspěchu. Toto studium je 
legrace a hlavně se okolo něj vytvoří fajn parta 
lidí se společným zájmem. Účastníci si mohou 
vybrat např. téma astronomie, čínská medicí-
na, jedlé houby, etika, ovšem nejoblíbenější 
jsou témata z historie. Nadstavbovou součástí 
výuky jsou i odborné přednášky a exkurze. Po 
absolvování 6 semestrů, jsou absolventi po-
zváni k promoci přímo do auly ČZU, kde slav-
nostně obdrží „Osvědčení o absolutoriu U3V“. 

Začít studovat univerzitu 
v šedesáti, žádný problém

PODPORA ŠKOLSTVí
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STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMí 

Opatření 1: Zaměstnanost
OPZ - 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
Oblasti podpory

< Činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení. 
< Kariérové poradenství pro zprostředkování zaměstnání. < Podpora získání či obnova pracovních 
návyků. < Doprovodné služby (dluhové, rodinné, psychologické poradenství, poradenství o oblasti 
bydlení apod.). < Aktivity zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací 
hendikepů na trhu práce. < Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin. < Příspěvky na 
úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům. < Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na 
trhu práce. < Vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek formou mzdových příspěvků. < Ak-
tivity k získání prac. návyků a zkušeností, např. aktivizační pracovní příležitosti, pracovní místa na zkoušku, 
krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže apod. 

Dotace: 100 % NNO, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; 
DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; sociální podniky.

Opatření 2: Sociální služby a sociální začleňování
OPZ - 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti na trhu práce
Oblasti podpory

< Sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, odlehčovací služby. < Vzdělávání 
osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 
+ jako také vzdělávání sociálních pracovníků organizací (NNO, obce atd.). < Aktivizační, asistenční 
a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení (např. 
získávání základních sociálních a profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd.). < Předcházení 
ekonomické nestability osob z cílových skupin (posilování finanční gramotnosti osob ohrožených 
předlužeností, dluhové poradenství atd.). < Aktivity místních samospráv (projekt musí mít vždy přímý 
dopad na cílovou skupinu osob (klientů); podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj sítťování 
služeb, zapojování klientů do rozhodování).

Dotace:  100 % NNO, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; 
DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; obchodní korporace; OSVČ.

OPERAČNí PROGRAM ZAMěSTNANOST

Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):

MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami. Reálná výše dotace se odvíjí od výše alokace na výzvu.

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
PRV - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, např.:< ustájovací a chovatelská zařízení
< skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby < investice 
do nosných konstrukcí trvalých kultur < investice do staveb pro zahradnictví < pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Nelze podpořit: včelařství a rybolov, obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů, 
pořízení kotlů na biomasu, nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování.

Dotace: 50 % + 10 % mladý zemědělec, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
PRV - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů 
a jejich zavádění na trh, např.: < výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
skladů a sušáren < pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků a investic související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin při 
zpracování < investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů < investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) < investice do zařízení na čištění 
odpadních vod ve zpracovatelském provozu. Nákup nemovitosti je možný uplatnit max. do částky odpovídající 10 % 
způsobilých výdajů. Nelze podpořit: včelařství a rybolov.

Dotace: 45 % malý a mikro podnik, 35 % střední podnik, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zem. produktů

Fiche 3: Lesnická infrastruktura
PRV - 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Oblasti podpory
< Rekonstrukce a výstavba lesních cest kategorie 1L, 2L. < Obnova či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. < Projekční, průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu. < Nákup pozemků, max. do částky odpovídající 10 % celkové výše výdajů.

Dotace: 90 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení 
nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
PRV - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Oblasti podpory 

Podporovány jsou investice do nezemědělské činnosti v oblasti: ubytování, stravování a pohostinství; Informační 
a komunikační činnosti; Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, např.: < stavební obnova či nová výstavba provozov-
ny, < pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení. < Způsobilé jsou doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady 
na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).

Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé podniky, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky (nezemědělské) 
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Oblasti podpory
< Rekonstrukce a výstavba polních cest.  < Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technic-
kého vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy 
a mimo intravilán obce.

Dotace: 90 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Obec nebo zemědělský podnikatel

Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
PRV - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa: < značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), < značení významných přírodních prvků, < výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků, < aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 
odpočinkových stanovištť, přístřešků, informačních tabulí, závory < opatření k údržbě lesního prostředí, 
např. odpadkové koše < opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Dotace: 100 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Fiche 7: Sdílení zařízení a zdrojů
PRV - 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Oblasti podpory

Podporovány jsou projekty, jejichž výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství (projekt se musí týkat 
zeměděl. prvovýroby nebo zpracování zeměděl. produktů nebo zavádění zeměděl. produktů na trh), potravinářství 
nebo lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí, např.: < pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 
činnosti spolupracujících subjektů < modernizace, nová výstavba skladovacích a výrobních prostor, prove-
dení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních energetických či 
genetických zdrojů) < tvorba studií a podnikatelského plánu (pouze v souvislosti s realizovanou investicí). 
Nelze podpořit: včelařství, rybolov, zpracování vinných hroznů.

Dotace: 45 %, 50 % (lesnictví), min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden musí být zemědělský podnikatel či výrobce potravin či 
subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí být mikropodnik. 

Fiche 8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
PRV - 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatel-
ských řetězců a místních trhů
Oblasti podpory

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopno-
sti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního 
trhu, např.: < společné pořízení strojů, technologie a vybavení < stavební náklady na novou výstavbu 
nebo modernizaci nemovitého majetku < pořízení počítačového softwaru < propagační činnost < tvorba 
studií a podnikatelského plánu.

Dotace: 50 %, 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Uskupení min. dvou subjektů, přičemž min. jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo DSO.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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Opatření 3: Sociální podnikání
OPZ - 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Oblasti podpory

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:
< vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
< vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných   
     z přímých nákladů projektu 
< marketing sociálního podniku 
< provozování sociálního podnikání.

Dotace: 85 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Obchodní korporace; OSVČ.

Opatření 4: Prorodinná opatření
OPZ - 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Oblasti podpory 
< Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní 
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin pro děti 1. stupně ZŠ.

Dotace: 100 % NNO, školy, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé soc. služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v soc. oblasti; DSO; 
MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; sociální podniky.

Opatření 1: Doprava
IROP - 1.2 Zvyšování podílu udržitelných forem dopravy
Oblasti podpory

<	Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy a bezbariérovosti - 
 zastávky, úpravy chodníků, zvuková a jiná signalizace (semafor) pro nevidomé, přizpůsobení 
 komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
<	Výstavba cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, cyklistické 
 pruhy na komunikacích, součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, 
 např. úschoven kol, odpočívadel, výsadba zeleně
<	Nákup pozemků a poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu v rámci výstavby 
 cyklostezky spadají do limitu 15 % způsobilých výdajů na vedlejší aktivity. Nákup pozemku 
 nemůže překročit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.500.000,00 Kč
Žadatel: Obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané 
DSO.

Opatření 2: Bezpečnost
IROP - 1.3 Zvyšování připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Oblasti podpory

<	Stavební úpravy stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III: výstavba nových garážových 
 prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy 
 a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení; 
 pořízení elektrocentrály, hadicový kontejner/přívěs.
<	Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, 
 kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.235.000,00 Kč
Žadatel: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – 
jednotky SDH kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Opatření 3: Sociální služby
IROP - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (začlenění)
Oblasti podpory

<	Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná 
 se i o pobytová zařízení, součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické 
 dílny.
<	Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro dostupnost 
 a rozvoj sociálních služeb. 
<	Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center.
<	Rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení.

<	Doplňková aktivita – zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
 aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel:

Sociální služby – NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované 
nebo zakládané DSO, církve, církevní organizace
Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní organizace

Opatření 4: Sociální podnikání
IROP - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání
Oblasti podpory

<	Podpořena je výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 
Vždy musí v sociálním podniku realizací projektu vzrůst počet zaměstnaných osob z cílových skupin. 
Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení musí být zohledněny specifické potřeby cílových skupin, 
např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance. Realizací projektu vznikne 
nová podnikatelská aktivita nebo dojde rozšíření nabízených produktů a služeb.
Nelze podpořit: sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Nebude možné podpořit projekty 
zaměřené na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 
a stravovací zařízení.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: OSVČ, malé a střední podniky, NNO, církve, církevní organizace.

Opatření 5: Vzdělávání
IROP - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Oblasti podpory

<	MŠ: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení mateřských škol na území, 
 kde je prokazatelný nedostatek kapacit. 

<	ZŠ: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
 klíčových kompetencích: 1) v oblastech komunikace v cizích jazycích; 2) v oblasti 
 technických a řemeslných oborů; 3) přírodních věd (matematické obory, geologické obory, 
 geografické obory, chemické obory, biologické obory, fyzikální obory a informatika); 
 4) ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, např.: projekty ke komplexní bezbariérovosti, 
 venkovní učebny k enviromentální výchově, rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol 
 a školských zařízení a připojení k internetu.

<	Zájmové a neformální vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
 vybavení pro zajištění rozvoje ve výše uvedených klíčových kompetencích formou zájmového 
 a neformálního vzdělávání, např.: jako součást projektu na vybavení počítačové učebny lze 
 koupit i specializovaný software, vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích 
 bez stavebních zásahů.

<	Doplňkové aktivity - Bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
 např. zelené zdi a střechy a zahrady. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
 infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství. 

Nelze podpořit: Úpravy mateřských škol bez zvýšení jejich kapacity. Výstavba nové budovy nebo rozšíření 
kapacity (nejsou zde myšleny učebny pro výuku klíčových kompetencí) u ZŠ. 
Součástí úprav budov a nákup zařízení musí být zajištění bezbariérovosti.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.330.000,00 Kč
Žadatel: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání; další subjekty podílející 
se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní 
organizace.

INTEGROVANý REGIONÁLNí OPERAČNí PROGRAM

STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMí 
Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami. Reálná výše dotace se odvíjí od výše alokace na výzvu.



Ač počasí o tomto květnovém víkendu nepat-
řilo k těm nejpovedenějším, byl každý odváž-
ný cestovatel projíždějící Kostěnicemi zdaleka 
lákán hudbou, která se nesla široko daleko. 
Stačilo tedy pouze nechat se vést jejími tóny 
a odvážný průzkumník se rázem ocitl na louce 
za obcí, kde u silnice stála zaparkovaná hasič-
ská Avie s transparentem hlásajícím, že se zde 
koná Gulášovo-hasičské klání. Na slovo guláš 
slyší asi každý chlap, tak proč to neprověřit 
a nezjistit, o co se jedná? 
 Na louce se před zraky mlsalů tyčí stánky, 
u kterých se krčí celé týmy kuchařů a přisypá-

vají ingredience tu do kotlíků nad ohništěm, 
tu do hrnců na jakýchsi přenosných kamnech, 
která připomínají spíše parní lokomotivu než 
polní kuchyni. Ze všech se usilovně kouří 
a po kraji se rozlívá vůně masa, cibule a pa-
priky. No, sliny se při tom závanu vůní a dal-
ších okulibých vjemů jen hrnou a člověk si za 
chvíli připadá jak Pavlovův pes. Netrvá dlouho 
a moderátor hlásí, že první guláše jsou dova-
řeny a je na čase začít ochutnávat. Procházíte 
mezi stánky a nestačíte se divit nad množstvím 
druhů gulášů, které jsou Vám nabízeny. Ten, 
který Vám bude chutnat nejvíce, můžete poté 

ohodnotit žetonem, který je Vám k dispozici 
a který odevzdáte svému favoritovi. Některé gu-
lášky jsou vskutku lahodně pikantní, a proto zde 
nechybí ani dobře zásobený stánek s pivem. 
Abyste se nenudili, můžete zhlédnout ukázky 
práce místních i přespolních hasičských oddílů, 
které při této příležitosti ukazují své umění.
 Co k tomuto říci více. Dobré jídlo, dostatek 
zábavy ke koukání, prostě povedená akce na 
sobotu. Musím konstatovat, že Kostěničtí přišli 
s moc pěkným nápadem a gulášiáda přiláka-
la značné množství návštěvníků. Je hezké po-
zorovat, jak jsou starostové i obyvatelé obcí 
ochotni se scházet nejen u jednacích stolů, 
ale i při takovýchto neformálních akcích. Však 
ono se toho u piva domluví často více než ve 
škrobeném obleku a určitě si při podobných 
akcích všichni užijí větší zábavu.

Masopustní maškary tančí pod 
Kunětickou horou
Konec února bývá ve znamení tradičního Ma-
sopustu, období veselí a hojnosti. V tyto dny se 
po obcích prohánějí průvody maškar ke vše-
obecnému potěšení všech obyvatel. Ve spoji-
tosti s maškarními průvody mají lidé zafixován 
především nedaleký skanzen Veselý Kopec. Je 
však potěšující, že se tato zábavná tradice na-
vrací i do naší Polabské nížiny. Takovéto prů-
vody můžete v poslední době spatřit v kdejaké 
obci, a to je jen dobře. Letos maškary výskaly 
a tančily ve Dřítči nebo u našich kamarádů 
v nedalekých Dolních Ředicích. 

A jak tato show vypadá? 
Neočekávejte žádnou pompézní bláznivinu 
typu benátského karnevalu, ale staročeskou 
pohodu. V čele průvodu jede vůz tažený koňmi 
a z jeho korby vyhrává živá hudba. Okolo mu-
zikantů poskakují maškary šašků, čertů a dal-
ších roztodivných příšer a nechybí ani tradiční 
medvědář se svým chlupatým svěřencem. Je 
záslužným činem, že se tyto nádherné tradice 
na obcích stále udržují, což je většinou zále-
žitostí různých občanských sdružení a dalších 
spolků. Popřejme jim tedy mnoho úspěchů 
v jejich úsilí, nebotť jejich úsilím naše vesnice 
a městečka kulturně ožívají.

MAS podporou akcí přispívá k naplňování těchto cílů:
Strategický cíl 1: 
Podporovat obce, jejich vybavenost a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat společenský život 
v obcích a regionu
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 
turistické infrastruktury a služeb

Jako tradičně, tak i jednu letošní květnovou sobotu proběhlo v Kos-
těnicích další Gulášovo-hasičské klání. Na dvě desítky kuchařských 
týmů nejen z Kostěnic, ale i okolních obcí, zde poměřily svou kuli-
nářskou zdatnost při přípravě různých druhů gulášů. Celé soutěžní 
degustování bylo doprovázeno kulturním programem a ukázkou 
hasičské techniky i dovedností.

že jste se pročetli až sem a jelikož chceme podporovat činnost spolků a volnočasové 
aktivity, což máme zakotvené i v naší tolikrát zmiňované strategii, rádi bychom se 
s Vámi rozloučili představením dvou akcí plných tradic, legrace a hodokvasu…

Zpravodaj Kunětickohorský MASkáč speciál byl podpořen z projektu 
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284.

Děkujeme…
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Když na guláš, tak do Kostěnic


