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Kancelář:
ul. Geologa Pošepného - nad poštou
Jilemnice

Naše území:

západní část Krkonoš

Benecko, Bukovina u Čisté,

Čistá u Horek, Horka u St. Paky

Horní Branná, Jestřabí v Krk.

Jilemnice, Kruh, 

Levínská Olešnice, Martinice, 

Mříčná, Peřimov, Paseky nad Jizerou,

Poniklá, Roztoky u Jilemnice, 

Studenec, Svojek, Víchová,

Vítkovice, Jablonec nad Jizerou,

Rokytnice nad Jizerou a

Vysoké nad Jizerou.

Celkem 22 obcí a měst.



Usilujeme o rozvoj regionu Jilemnicka

podporujeme 

tradiční venkov, drobné podnikatele, zemědělce a šetrný cestovní ruch



Od roku 2008 realizujeme Stategický plán Leader. 

Ve 4 výzvách jsme rozdělili víc jak 21 milionů korun.

• Spolkům a sdružením 

• Obcím

• Drobným podnikatelům

• Církvi

• Zemědělcům•



Fiche = informační listy

– vymezují podmínky pro předkládání projektů

 Fiche: podpořena částkou

č. 1 – Diverzifikace zemědělských podniků – nebyla podána žádost

č. 2 – Modernizace zemědělských podniků 575 000 Kč

č. 3 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 988 000 Kč

č. 4 – Náš tradiční venkov 5 208 000 Kč

č. 5 – Obnova a rozvoj venkovské vybavenost 13 630 000 Kč

č. 6 – Podpora šetrných forem cestovního ruchu   – nebyla podána žádost

č. 7 – Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu   – nebyla podána žádost

č. 8 – Vzdělávání a informace 135 000 Kč



Pro děti základních škol i veřejnost

- ve spolupráci s městem Jilemnice, 

Správou KRNAP a společností Čmelák

Letos tato oblíbená akce proběhla již popáté a jejím tématem byli 

Harrachové – pečliví správci Jilemnicka.

Slavíme den Země
– prohlubování vztahu k životnímu prostředí

Akce pro veřejnost



Krasojízdy na rohačkách – obnova starých tradic

v Jilemnici 27. února 2010

Závody na starých saních ve 

čtyřech kategoriích:

Rohačky, rejdy, vlčky a ostatní

Hodnotíme sáně, odění závodníků a 
fortel jízdy

Akce pro veřejnost



Den neziskovek – poznáváme život spolků a sdružení

Cestujeme společně autobusem po spolcích, sdruženích, řemeslnících, 

muzeích a dalších zajímavých místech

Jilemnicka 

Kostelík sv. Prokopa v Čisté u Horek 
(projekt MAS)

Zemědělské muzeum pana Lukáše 
ve Studenci

Akce pro veřejnost



Modernizace teletníku v Poniklé
(projekt MAS)

Kaplička v Rokytnici nad Jizerou 
(projekt MAS)

Divadelní soubor Montalban Jilemnice Keramický krámek Evy Pohořalé



Seminář „Hledání alternativ odbytu mléka
na Vaší farmě“ 

27. listopadu 2009 – farma pana Dutschkeho ve Fořtu

Setkání hospodářů z mléčných farem se 

zástupci Státní veterinární správy ČR Praha

-a Krajských veterinárních správ

-z Hradce Králové a Liberce

Bude v Krkonoších automat 

na mléko?

Vzdělávání



Pro zemědělce jsou určeny oblasti:

Fiche č. 1 – Diverzifikace zemědělských podniků

Fiche č. 2 – Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 6 – Ubytování a sport

Na co může získat finanční podporu 

u MAS „Přiďte pobejt!“ zemědělský podnikatel?
(dle zákona 252/1997 Sb.)

Výše dotace 60 – 40 %

___________________________________________________________

Leader dotace



Fiche 1 – Diverzifikace zemědělských podniků

Zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy

Na co je možné žádat dotaci? (způsobilé výdaje):

- nová výstavba a rekonstrukce

- modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost 

- nákup strojů, technologií včetně nákupu vybavení provozovny (zákl.nábytek)

- nákup a nezbytné výpočetní techniky 

- výdaje na propagaci a marketing 



Fiche 2 – Modernizace zemědělských podniků

Investice do zemědělských staveb a technologií a uvádění souvisejících 

produktů prvovýroby na trh

Na co je možné žádat dotaci? (způsobilé výdaje):

- stáje: výstavba a rekonstrukce včetně technologií

- pastevní areály včetně doprovodných staveb

- dojírny pro krávy, ovce, kozy

- haly pro chov i sklad 

- prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování 

(automaty na výdej mléka, masa apod.) 

- stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení 

- projektová a technická dokumentace



Fiche 6 – Podpora šetrných forem cestovního 
ruchu

Rozvoj venkovského  cestovního ruchu, zejména v oblasti agroturistiky. 

Na co je možné žádat dotaci? (způsobilé výdaje):

- výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení 

- výstavba stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a 

ploch pro sportovní vyžití

- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení

- nákup vybavení a sportovních potřeb



Kdy budou v roce 2011 vyhlášeny veřejné 
výzvy k podávání projektů?

Jaro  – diverzifikace + cestovní ruch (fiche 1,6,7)

Podzim – podpora zemědělcům (nové fiche, nové podmínky)



„Společně jde všechno líp!“

www.maspridtepobejt.cz

Děkujeme! Zdeňka Flousková


