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ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik spolku 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s. je neziskovou organizací 

místního partnerství hájící místní soukromé a veřejné socioekonomické zájmy. Je tvořena 

zástupci soukromé podnikatelské sféry, neziskových organizací, skupin dobrovolníků, 

občanů, subjektů veřejné správy, obcí, svazku obcí za účelem rozvoje venkova vedoucího  

ke zvýšení konkurenceschopnosti území a snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jádrem 

činnosti je podpora a aktivní spolupodílení se na koordinovaném a smysluplném rozvoji 

území místní akční skupiny Živé pomezí.  

Zapsaný spolek MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko byl registrován Ministerstvem 

vnitra České republiky dne 28. 6. 2006 pod č. j. VS/1-1/64567/06-R nejdříve jako občanské 

sdružení. Sdružení bylo založeno na základě dílčích i společných setkání zástupců fyzických 

osob, aktivních podnikatelů, organizací a 4 mikroregionů za účelem společného postupu při 

rozvoji území. Ustavující Valná hromada proběhla dne 31. srpna 2006 v Rybníkách, kde byla 

zahájena aktivní činnost místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.  

V souladu s novým Občanským zákoníkem došlo v r. 2015 k transformaci místní akční 

skupiny Živé pomezí z občanského sdružení na zapsaný spolek. K 30. 4. 2015 byla změna 

formy automaticky zaznamenána ve Spolkovém rejstříku. Transformace obnášela změnu 

názvu, aktualizaci zakládací listiny, úpravu stanov. V průběhu roku 2015 byly nutné změny 

schváleny Valnou hromadou. Orgány spolku - nejvyšším orgánem MAS Živé pomezí je 

Valná hromada, rozhodovacím orgánem je Výkonná rada, kterou zastupuje předseda zvolený 

z jejich členů. Předseda je v současné době statutárním orgánem. Kontrolním orgánem je 

Revizní komise. Dne 01. 12. 2015 obdržela Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - 

Jevišovicko, z .s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na 

období 2014 – 2020 (standardizace je jednou z podmínek pro umožnění čerpání evropských 

dotačních prostředků na území působnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního 

rozvoje). V průběhu roku 2016 již k dalším změnám nedošlo.  

Spolek Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je otevřeným 

partnerstvím zaměřeným na realizaci integrované rozvojové strategie podporující rozvoj 

vymezeného území západního Znojemska metodou LEADER, pracuje s respektem ke 

specifickým rysům daného území, v souladu s evropsky ověřenými metodami a postupy, za 

respektování trvale udržitelného rozvoje venkovského prostoru.  

 

Logo spolku 

Logo spolku vzniklo redesignem původního logotypu a symbolizuje 

významné vodní toky v území, které regionu vtiskly ojedinělý 

charakter a půvab.   

Aktuální podoba logotypu je používána jako označení spolku a je zpracována rovněž 

v podobě černobílé a inverzní. Použití loga jinými subjekty podléhá souhlasu spolku a 

schválení výsledného použití před zveřejněním.  
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Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti a služeb je spolek zaregistrován u Živnostenského úřadu při Měst-

ském úřadu Moravský Krumlov pro volnou živnost, a to od 19. 5. 2008. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Kontaktní údaje 

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z. s. 

Okružní 394  

672 01 Moravský Krumlov 

IČ: 270 37 215 

Běžný účet: 2974790329/0800 vedený u ČS 

Běžný účet: 1391914399/0800 vedený u ČS 

e-mail: office@zivepomezi.cz 

tel: +420 515 230 240, +420 724 702 722 

office@zivepomezi.cz, www.zivepomezi.cz 

 

 

Personální obsazení kanceláře: 

Manažer MAS a manažer SCLLD 

10/2017 - doposud 

Ing. Petr Krška 

Kontakt: +420 515 230 240, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz  

 

Od 1. 1. 2018  

Projektový manažer 

1/2018 - doposud 

Ing. Lenka Řezáčová 

Kontakt: 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz  

 

Administrativní pracovník MAS 

09/2017 - doposud 

Dominik Potůček 

Kontakt: +420 515 230 240 

 

Propagace, animace strategie 

Martin Vyžrálek 

10/2017 - doposud 

Kontakt: +420  724 953 624, propagace@zivepomezi.cz 

 

Účetní 

Helena Potůčková 

Kontakt: +420  603 859 489, ucetni@zivepomezi.cz 

 

mailto:office@zivepomezi.cz
http://www.zivepomezi.cz/
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI 
Poslání spolku 

Posláním spolku je vytvářet podmínky pro ekonomickou stabilitu regionu, vytvářet kvalitní 

podmínky pro plnohodnotný život v území, podmínky pro udržení života na venkově, při 

uchování historického a kulturního dědictví, při rozvoji odkazu předků, ochraně životního 

prostředí a udržitelného rozvoje území. Spolek je otevřen všem, kteří se plně s posláním 

místní akční skupiny ztotožňují. Patří sem sdružení zástupců spolků, podnikatelských 

subjektů, škol, odborných institucí, veřejné správy, aktivních občanů a zástupců neziskového 

sektoru. Jde o partnerství a vzájemnou spolupráci všech aktérů ve spravovaném území.  

 

Cíle spolku 

Cílem spolku je vytvoření integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) na podporu všestranného rozvoje vnitřního potenciálu území místní akční skupiny 

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Integrovaná strategie CLLD byla již zpracovávána 

na programové období 2007 – 2013. Nyní je nové znění strategie CLLD pro programové 

období 2014 – 2020 ve fázi hodnocení řídících a kontrolních orgánů České republiky.  

Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke specifikům území MAS zjištěným v 

rámci tvorby analýzy území, byla navržena základní strategická linie daná dokumentem, byly 

definovány základní strategické cíle, jejichž uskutečnění by mělo přispět k naplnění poslání a 

vize místní akční skupiny Živé pomezí.  

- Rozvoj ekonomiky 

- Obce a infrastruktura 

- Rozvoj cestovního ruchu 

- Regionální identita 

- Impulsy pro občany a zdravou společnost 

- Krajina a životní prostředí 

- Impulsy pro partnerství a územní soudržnost.  
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ČLENOVÉ A ORGÁNY SPOLKU MAS ŽIVÉ POMEZÍ K 31. 12. 2021 

Členská základna k 31. 12. 2021 

 

Veřejný sektor  

Mikroregiony, obce DSO Jevišovicka  

Moravskokrumlovsko 

Svazek obcí při formanské cestě 

Svazek obcí Sever Znojemska   

Plenkovice 

Výrovice 

  

Školy, organizace Základní umělecká škola a DDM Moravský Krumlov  

ZŠ a MŠ Jevišovice 

ZŠ Vedrovice 

 

 

Soukromý sektor  

Fyzické osoby Mgr. Anna Gigimovová 

Zdeňka Březinová 

Jana Mašová 

Ing. Petr Šťastný 

    

Právnické osoby Agro Jevišovice, a.s. 

   HOL-AGRO, spol. s.r.o. 

      

        

OSVČ    Stanislav Chvátal 

   Jiří Klouda 

   Ing. Jiří Němec 

   Jaroslav Tichý 

   Mgr. Jan Rozek 

   Jiří Hrdina 

    

 

NNO   AC Moravský Krumlov, z.s.   

Orel jednota Pavlice 

   SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC 

   ALMA, z. s. 

   Kulturní spolek Husákovy děti 

Kolpingova rodina 

Spolek přátel tradic a vína Vedrovice 

Orel jednota Vémyslice 
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Obsazení orgánů MAS a organizační struktura k 31. 12. 2021  

Výkonná rada 

člen:     zastupuje: 

Moravskokrumlovsko   Richard Janderka – předseda 

Obec Výrovice    Pavel Vlček 

Jiří Hrdina 

Stanislav Chvátal 

ALMA, z.s.     Marek Pečer 

Kolpingova rodina                             Drahomíra Nečasová 

 

Výběrová komise 

člen:     zastupuje: 

Obec Jevišovice   Ing. Alois Vybíral 

Svazek obcí při Formanské cestě Bc. Šárka Ježková – předseda 

Ing. Jiří Němec 

Jaroslav Tichý 

Zdeňka Březinová 

Mgr. Anna Gigimovová 

 

Revizní komise 

člen:     zastupuje: 

Svazek obcí Sever Znojemska Karel Kříž 

Orel jednota Vémyslice  Jan Holý    

Jana Mašová    
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Organizační struktura k 31. 12. 2021  
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, PARTNEŘI  

Členství 

Národní síť místních akčních skupin ČR 

 

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je členem od počátku 

vzniku Národní sítě, tj. od roku 2009.  

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Krajská síť je organizací založenou roku 2009. Od svého 

vzniku funguje jako podpůrné sdružení, které hájí společné 

zájmy MAS a propaguje se společně na různých akcích na 

krajské či národní úrovni. Krajské sdružení je nositelem 

vzdělávacích a jiných společných projektů.  Od roku 2010 

do 2011 realizuje vzdělávací projekt Tradice a inovace ve 

venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě 

prostřednictvím místních akčních skupin v Jihomoravském kraji. Od roku 2016  KS MAS 

realizuje iniciativu zaměřenou na výsadby ovocných stromů v krajině. 

 

Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje 

Byla zřízena Ministerstvem zemědělství jako komunikační 

platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Činnost řídí 

a koordinuje Řídící orgán PRV při Mze ČR. Síť je rozdělena do 

krajských a okresních sítí, které sdružují subjekty působící ve 

venkovském prostoru. Činnost Krajských a regionálních sítí koordinují Agentury pro 

zemědělství a venkov. Cílem sítě je zabezpečit setkávání aktérů, kteří se aktivně podílejí na 

rozvoji venkova, zpracování informací o vývoji venkovských oblastí, sběr dat o nejlepší praxi 

s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství.  

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je partnerem Sítě. Výměna zkušeností a setkávání 

probíhá zejména na úrovni setkávání členů Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského 

kraje.  

Partnerství 

Obec Vedrovice – partnerská smlouva ve vazbě na podporu 

spolupráce v rámci provozu informačního centra při Muzeu 

Vedrovice a vzájemné podpora propagace partnerů. 
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JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MAS ŽIVÉ POMEZÍ  

Valná hromada 

Valná hromada se v roce 2021 uskutečnila: 1x 

Z obsahu jednání: 

Valná hromada – konaná dne 24. 8. 2021 

Pan Janderka zahájil jednání VH. Vzhledem k tomu, že se nesešlo více jak 50% členů MAS, 

byla po půl hodině zahájena náhradní VH. Dále pak přednesl program jednání a doplnil 

informace k novým prostorám kanceláře MAS, zájem obce Únanov o přistoupení k územní 

působnosti MAS a informace o připravovaném food festivalu v Moravském Krumlově. S 

ohledem na přestěhování kanceláře byla nutná změna stanov v souvislosti se změnou sídla. 

Členům MAS byla předložena Výroční zpráva 2019 a manažer shrnul zásadní body 

k realizaci strategie – vyhlášení 2. výzvy PRV, IROP – dokončena administrace 2. výzvy 

Vzdělávání, OPZ – u 1 výzvy Sociální služby dokončeno věcné hodnocení. Kancelář MAS 

popsala aktivity, které probíhaly v roce 2019 viz Realizace seminářů konzultační činnosti, 

Spolupráce a předávání dobré praxe na setkání MAS JMK, průběh výsadeb realizovaných 

v obcích Plenkovice, Vedrovice a Plenkovice, Regionální značku získalo 5 žádostí, Malý 

LEADER – uskutečněno 11 akcí. Valná hromada schválila Finanční zprávu za rok 2019. Dále 

byla předložena Výroční zpráva 2020 a shrnuty zásadní body realizace strategie. Valná 

hromada schválila Výroční zprávu 2020, členské příspěvky na rok 2021 a 2022 a Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje 2021+ (koncepční část). Díky úspěšnému čerpání 

z PRV MAS obdržela dopis o navýšení alokace a Valná hromada rozhodla o navýšení alokace 

F1, F5 a F9.  

Výkonná rada 

Výkonná rada se v roce 2021 uskutečnila: 2x 

Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 16. 03. 2021 

Pan Janderka zahájil jednání VR a přednesl program jednání. Manažer seznámil členy VR 

s Etickým kodexem a popsal průběh 3 výzvy IROP – Vzdělávání. Členové rady rozhodli o 

určení náhradního projektu, ale z důvodu alokace výzvy jej nelze podpořit v plné výši. Ze 

zbylé alokace MAS připravila výzvu 4. výzva IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava. 

Společnost OSP se obrátila na MAS z důvodů nedostatečných kapacit pro ně samotné a 

poprosil kancelář o vystěhování. MAS prosbě vyslyšela a našla si nové prostory v centru 

města. Následně manažer informoval členy o úspěšném ukončení procesu standardizace 

MAS. VR vzala na vědomí přesun kanceláře MAS a informace o standardizaci. 
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Z obsahu jednání: 

Výkonná rada – konaná dne 24. 08. 2021 

Jednání VR následovalo po Valné hromadě. Členové VR byli seznámeni s Interními postupy 

PRV a s průběhem 4 výzvy PRV. Manažer seznámil členy s usnesením výběrové komise ze 

dne 11. 8. 2021 a předložil členům seznam bodovaných projektů F5 a F6. VR schválila 1 

projekt ve F5 a 2 projekty v F6, které dosáhly min. požadovaného počtu bodů a nebyla 

vyčerpána alokace vyhlášené výzvy. Dále byl VR předložen výběr projektů 4. výzvy IROP a 

znění 5 výzvy IROP – Vzdělávání, které následně VR schválila.  

 

Výběrová komise 

Výběrová komise se v roce 2021 uskutečnila: 2x 

Z obsahu jednání: 

Výběrová komise – konaná dne 03. 03. 2021 

Pan Krška zahájil jednání a přednesl program. Na post předsedy VK byla navržena a VK 

schválena paní Bc. Šárka Ježková. Členové VK byli seznámeni s Etickým kodexem a 

hodnotili projekty 3. výzvy IROP – Vzdělávání. Výběrová komise bodově ohodnotila 

projekty dle kritérií a seznam projektů, které splnily věcné hodnocení, předala ke schválení 

Výkonné radě. 

 

Z obsahu jednání: 

Výběrová komise – konaná dne 11. 8. 2021 

Manažer MAS zahájil jednání a omluvil paní předsedkyni, která se ze zdravotních důvodů 

nemohla dostavit. Jako ověřovatelkou byla navržena paní Mgr. Anna Gigimovová. VK 

schválila program jednání a ověřovatele. Dále seznámil členy s Interními postupy PRV částí 

věcného hodnocení 4 výzvy PRV. Z důvodu situace COVID-19 nebyly realizovány veřejné 

obhajoby projektů před VK a byla sestavena tříčlenná hodnotící komise pro F5 a F6. 

Hodnocení bylo uzavřeno seznamem ohodnocených projektů, dle bodového hodnocení 

sestupně seřazených projektů pro každou fichi a předáno na schválení výkonné radě. Ve 4 

výzvě IROP byl předložen pouze jeden projekt, který splnil kontrolu formálních náležitostí a 

přijatelnosti a Výběrovou komisí schválen a předán ke schválení výkonné radě. 
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REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE 
 

PRV - bylo proplaceno 24 projektů z prvních 3 výzev (2018-2020), u dalších 3 projektů byla 

ukončena fyzická realizace a na SZIF úspěšně zaregistrována žádost o platbu.  2 projekty vyly 

ukončeny ze strany žadatele z finančních důvodů v souvislosti s COVID19. U jednoho 

projektu neschválena platba po realizaci z důvodu porušení pravidel. 4 projekty se stále 

nachází v realizaci před předložením žádosti o platbu na MAS. V roce 2021 byla MAS 

navýšena finanční alokace programového rámce PRV o 6 295 200 Kč z důvodu úspěšného 

čerpání programu. MAS úspěšně dokončila proces přípravy nového opatření tzv. čl. 20. 

PRV – proplacené finanční prostředky k 31. 12. 2021 

 

IROP – během roku 2021 dokončeno věcné hodnocení projektu 5. výzvy IROP, projekt 

předán na CRR a proběhlo závěrečné ověření způsobilosti. Proplacen 1 projekt z opatření 

Vzdělávání a také proplacen 1 projekt z opatření Bezpečnost a udržitelná doprava. 

Z programu IROP je tedy již celkem proplaceno 5 projektů, 2 projekty se nachází v realizaci. 

V závěru roku ukončena fyzická realizace dalšího projektu a v současné době čeká obec na 

proplacení. 

 IROP – proplacené finanční prostředky k 31. 12. 2021 

 

 

 

Opatření CLLD Proplacené dotace 

Podpora zemědělských podniků 2 386 621 Kč 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 594 901 Kč 

Zemědělská infrastruktura 1 466 593 Kč 

Lesnická infrastruktura 0 Kč 

Pozemkové úpravy 140 524 Kč 

Podpora nezemědělských činností 3 764 367 Kč 

Zavádění preventivních protipovodňových opatř. v lesích 0 Kč 

PRV celkem:  8 602 506 Kč 

 Proplacené dotace 

Bezpečnost a udržitelná doprava 4 478 779 Kč 

Vzdělávání 2 366 388 Kč 

Opatření vedoucí k sociální inkluzi 0 Kč 

Sociální podnikání 0 Kč 

IROP celkem: 6 845 167 Kč 

http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F4-Zemědělská-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F3-Lesnická-infrastruktura.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F5-Pozemkové-úpravy.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F6-Podpora-nezemědělských-činností.pdf
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Příklady projektů výzvy PRV, které byly již proplaceny: 

PAVEL VÁVRA - Pořízení stroje na zpracování půdy 

Dotace: 190 000 Kč 

 

Cíl / výsledek: Nově pořízený diskový podmítač 

nahrazuje diskové brány o stáří cca 20 let. 

Výsledky projektu: Kvalitněji prováděná 

podmítka, snížení časové náročnosti na 

prováděné pracovní operace, snížení spotřeby 

pesticidů na likvidaci nerovnoměrně 

vzcházejících plevelných rostlin a výdrolu, který 

výrazně omezuje růst následné plodiny. 

 

 

 

Příklady projektů výzvy IROP, které byly již proplaceny: 

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická - Moderní výuka a konektivita ZŠ Ivančická 

Dotace: 949 999,99 Kč 

 

Cíl / výsledek: Byla realizována modernizace 

žákovské knihovny a vybudována mediální 

učebna. Projektem byla zajištěna konektivita 

celé školy pro zabezpečení kvalitní výuky při 

využívání moderních technologií ve výuce v 

celých prostorách školy.  

 

 

 

 

 

Obec Rybníky - Vybudování chodníků a VO v obci Rybníky 

Dotace: 3 324 999,05 Kč 

 

Cíl / výsledek: Výstavba chodníků podél místní 

komunikace II/413 v obci Rybníky. Chodníky 

jsou přizpůsobeny osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Dále došlo k 

vegetační úpravě zeleně, výstavbě veřejného 

osvětlení a nového bezpečného řešení 

autobusových zastávek. Jde o komplexní řešení 

bezpečnosti po realizaci průtahu obcí. 
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PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ – 2021+ 
 

V průběhu září 2021 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena koncepční část 

strategie na období 2021 – 2027. Udělali jsme tak další zásadní krok k zajištění podpory pro 

naše území v novém programovém období. Dalším krokem bude schválení jednotlivých 

programových rámců. Kancelář MAS připraví pro realizaci opatření Programu rozvoje 

venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Start nového dotačního období 

kancelář MAS předpokládá na počátek roku 2023, kdy by mohly být vyhlašovány první 

výzvy IROP. Do našeho území zamíří desítky milionů na potřebné a smysluplné projekty, 

které povedou ke zkvalitnění života našeho území. 

Pracovníci kanceláře úzce spolupracují s kolegy z jiných MAS Jihomoravského kraje na 

nastavení procesu administrace projektů z nového dotačního období. Pravidelné setkávání 

v rámci pracovních skupin má za cíl pokud možno co nejplynulejší a nejhladší rozjezd nového 

programového období. 
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DALŠÍ AKTIVITY MAS 

Realizace seminářů, konzultační činnost 

K vyhlašovaným výzvám MAS uspořádala 

v roce 2021 semináře pro žadatele. Kde 

pracovníci představili základní podmínky 

výzev, informace k práci s portálem farmáře a 

systétem MS 2014+, náležitosti žádostí o 

dotaci, podmínky výběrových řízení. Po celou 

dobu administrace projektů je kancelář 

k dispozici pro žadatele a příjemce v případě 

potřeby – doplňování žádosti na základě výzvy 

řídícího orgánu, změnová hlášení k projektům. 

Pracovníci MAS se také účastní schůzí 

členských DSO, aby pravidelně informovali o 

novinkách a připravovaných výzvách. MAS je 

aktivní i v rámci MAP (místního akčního plánu vzdělávání), kde informuje žadatele z oblasti 

školství, mimoškolních aktivit a zájmového vzdělávání. 

 

Spolupráce, předávání dobré praxe 

 Pravidelně se setkáváme s ostatními 

MAS z Jihomoravského kraje za 

účelem předávání dobré praxe. 

 

 MAS aktivně spolupracovala při 

tvorbě strategických dokumentů obcí 

Vedrovice a Jamolice.  

 MAS se podílí na spolupráci s 

organizací Partnerství, o.p.s., Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina na 

zpracování projektu dalšího rozvoje meziregionální cykloturistické trasy Mlynářská 

stezka 

 Ve dnech 30. září 2021 a 1. říjen 2021 se MAS zúčastnila Setkání místních akčních 

skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ANEB LEADER VČERA, 

DNES A ZÍTRA. Zde se jednotlivé MAS představili svými zajímavými projekty, 

které pomáhají celostně rozvíjet venkov. Také proběhla diskuse k řešení 

nejpalčivějších otázek současného programového období, které MAS řeší v souvislosti 

s Programem rozvoje venkova a dalších OP v jednotlivých krajích. Zástupci MMR 

byla představena příprava nového programového období, informace k tvorbě strategií 

CLLD a rozsah animační role MAS v budoucím programovém období EU. 
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Regionální značka 

 

Čtvrtletník 

Od roku 2019 kancelář MAS také pravidelně přispívá do čtvrtletníku 

Asociace regionálních značek. Čtvrtletník je rozdělen dle ročních 

období a podle toho nese také svůj název. 

Spolupráce s Asociací regionálních značek  

MAS během roku komunikuje s Asociací regionálních značek, účastní 

se online setkání s názvem "společné kafe", kde probíhá společná 

diskuse s cílem co nejlépe rozvíjet regionální značky. V rámci asociace 

se MAS účastní také školení a workshopů převážně k propagaci značky 

 

Katalog certifikovaných produktů 

MAS ve spolupráci s Asociací zpracovala a vydala Katalog 

certifikovaných výrobků 2021 značky Znojemsko regionální produkt.   

 

 

Foodfestival ZAŽIJ REGION, OCHUTNEJ REGION 

2. 10. 2021 se konal první ročník foodfestivalu  ZAŽIJ REGION, OCHUTNEJ REGION. 

Projekt, který organizovala MAS, jako koordinátor značky Znojemsko regionální produkt, ve 

spolupráci se svými členy - Kolpingovou rodinou, Mikroregionem Moravskokrumlovsko a 

spolkem ALMA. Dalšími zapojenými organizacemi bylo Městské kulturní středisko 

Moravský Krumlov a Kreativec.  

Cílem bylo zviditelnit region a ukázat něco 

málo z umu místních. Na festivalu se 

představilo to nejlepší z gastronomie 

lokálních producentů i držitelů značky 

Znojemsko regionální produkt. Součástí 

byl hudební program, který tvořili místní 

hudebníci, ať z řad profesionálů nebo 

amatérů a mladých začínajících umělců. 

Zastoupeno bylo široké spektrum 

hudebních žánrů od folklórní a lidové 

hudby přes blues, rock, pop a jiných.  Pro 

děti a dospělé byly připraveny tvořivé 

dílny. 
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Animace škol 

Za MAS Živé pomezí poskytuje potřebnou pomoc základním a mateřským školám Ing. Petr 

Krška. Školy využívají metodickou podporu především pro práci v systému MS2014 + a IS 

ESF. Domlouvají si metodickou podporu, kdy pracovník přijede přímo do školy a také 

některé problémy řeší telefonicky při práci s monitorovacími systémy. 

V roce 2021 školy podávaly zprávy o realizaci a žádosti o platbu do 3. vlny šablon. Některé 

školy úspěšně ukončovaly své projekty z OP VVV. Díky spolupráci školy realizovaly 

projekty, které zvyšují kvalitu vzdělávání, posilují personální kapacity škol a zvyšují 

kompetence pedagogických a vedoucích pracovníků školy. 

 

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Živé pomezí 

Krumlovsko-Jevišovicko 

Projekt, který odstartoval 1. 1. 2019 a jeho podstatou je realizace činností MAS vedoucí k 

naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Z projektu jsou financovány 

veškeré provozní náklady kanceláře. V roce 2021 pokračoval plný provoz kanceláře, MAS 

vyhlašovala výzvy z 2 dotačních programů. Výdaje projektu byly proplaceny ve 3 průběžných 

platbách a celkové náklady projektu za 3. etapu - tj. rok 2021 činily 1 599 944 Kč. MAS se 

podílí na spolufinancování projektu ve výši 5 %, což představuje pro rok 2021 přibližně 

79 997 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagace území MAS 

Kancelář propaguje území MAS a 

regionální producenty při nejrůznějších 

příležitostech – např. na půdě 

Jihomoravského kraje, při setkání MAS a 

pracovníků Krajského úřadu. 
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Stěhování kanceláře MAS 

V průběhu jara 2021 probíhalo 

stěhování kanceláře MAS na novou 

adresu. Opustuli jsme kancelářské 

prostory na Okružní ulici, kde 

kancelářské prostory byly naší 

základnou po deset let. Nově se 

kancelář MAS Nachází v centru 

Moravského Krumlova – 

Komenského 150. Vchod do 

kanceláře je z ulice Růžová (hned 

vedle České spořitelny). 

 
 

 

Velké poděkování patří obcím Kubšice, Petrovice a Vedrovice jejižch zástupci se zapojili do 

samotného stěhování a poskytli i obecní pracovníky. Velké poděkování patří panu Hrdinovy, 

který umožnil svým vozidlem odvoz nábytku a většího vybavení kanceláře. Díky zapojení 

aktivních členů a příznivců MAS jsme tento poměrně náročný proces zvládli a kancelář MAS 

mohla začít fungovat na nové adrese. 

 

 

 


















