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Představení Místní akční skupiny Krkonoše 
 

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 za 

účelem vytváření projektů, které jsou prospěšné celému regionu Krkonoš. Na těchto 

aktivitách se partnersky podílejí obce, podnikatelé i neziskové organizace. Důležitým 

impulsem k tomu bylo také zakládání místních akčních skupin v ostatních regionech České 

republiky v rámci evropského programu LEADER. 

 

MAS Krkonoše sdružuje 26 obcí na 

území Královéhradeckého kraje, okresu 

Trutnov, v rámci NUTS II Severovýchod. 

Nachází se v centrální části turistického 

regionu Krkonoše a mezi významná 

centra oblasti patří města Vrchlabí, 

Hostinné, Pec pod Sněžkou, Špindlerův 

Mlýn a řada dalších měst a obcí. V roce 

2014 se území MAS rozšířilo o obce Zlatá 

Olešnice a Královec. Území MAS 

zaujímá cca. 504,6 km
2
, na kterém žije 

kolem 39.888 obyvatel (údaj platný k 

1.1.2013).   

 

 

 

Mapa – území působnosti MAS Krkonoše 

 

 

 

Dlouhodobým projektem MAS Krkonoše je značení místních výrobků a udělování značky 

„Krkonoše – originální produkt
®
“ výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše (tzn. 

s přesahem mimo hranice samotné MAS). Více informací o tomto projektu je k dispozici na 

internetových stránkách www.regionalni-znacky.cz. 

 

Členství v MAS Krkonoše 

K 31.12.2014 měla MAS Krkonoše celkem 61 členů, mezi něž patří obce (8), svazky měst a 

obcí (2), správa národního parku (1), agrární komora (1), soukromí zemědělci a zemědělské 

podniky (11), firmy (8), živnostníci (25) a neziskové organizace (5). Výkonným orgánem 

MAS je rada sdružení, která má celkem 5 členů, které volí členové sdružení. MAS má též 

vlastního manažera a projektového manažera. 

Seznam členů MAS Krkonoše, o.s.:  

1. Věra Lišková – prodejna Duhový domov v Jánských Lázních 

2. Ing. Pavel Cerman – Apicor (výrobce - Krkonošská medovina) 

3. Tomáš Hanuš  - ARNI (výrobce – sněžnice) 

4. Emba, spol. s r.o. (výrobce – archivní, kancelářské a školní potřeby z recyklované 

lepenky), zástupce – Jiří Šťastný  

5. Jan Lebloch (výrobce – med)  

6. TOJIBA, s.r.o. (výrobce – krkonošský nábytek) zástupce – Josef Brádler  

7. RAUTIS, a.s. (výrobce – perličkové vánoční ozdoby a hobbysety), zástupce – Marek 

Kulhavý  

http://www.regionalni-znacky.cz/
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8. YELLOW POINT, spol. s r.o. (sportovní a vzdělávací agentura), zástupce – Mgr. 

Ota Černý  

9. Daniela Roudná  (výrobce - šperky z mědi a drahých kovů)  

10. Bc. Radek Drahný  (fotograf)  

11. Jan Franta (chovatel koz)  

12. Mgr. Ota Černý (regionální rozvoj a cestovní ruch)  

13. Farma Basařovi s.r.o., zástupce - Jan Basař 

14. Dáša Palátková  (žurnalistika) 

15. Radim Beran  (zemědělec) 

16. Pavel Tomeš (výrobce – výrobky z provazu a koženných řemínků) 

17. Museum krkonošských řemesel, o.s., zástupce - Jana Pičmanová 

18. Ing. Lenka Klimešová - Informační centrum Veselý výlet  

19. Vladimír Šťastný (zemědělec) 

20. Okresní agrární komora Trutnov, zástupce – Ing. Marcela Beranová  

21. Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, zástupce Hana Liptáková 

22. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, 

zástupce – RNDr. Jiří Kulich 

23. Alois Mejsnar - zemědělec (výrobce - mléčné výrobky) 

24. KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL, s.r.o. ( výrobce - roubené stavby) – zástupce 

Martin Roubal 

25. Lenka Máslová Špetlová (výrobce - paličkovaná a háčkovaná krajka a podvinky) 

26. Robert Matuška (majitel sportovně-rekreačního areálu Friesovy boudy v obci 

Strážné) 

27. Milena Povolná (Chata Marta ve Velké Úpě) 

28. Roman Froněk (zemědělec) 

29. Alena Gašparová (výrobce - loutky)  

30. Hana Wondráčková (výrobce - Maloúpská vlna A.P. a výrobky z ovčí vlny) 

31. DROOMHUIS, s.r.o. (rozvoj cestovního ruchu), zástupce Kamila Vrbatová 

32. Ing. Karel Polívka (provozovatel sportovně-rekreačního areálu Friesovy boudy 

v obci Strážné) 

33. Pavel Volk (výrobce - pražená káva Volkafe) 

34. Mgr. Jiří Červinka (Snowtubing park Špindlerův Mlýn) 

35. TOKAKA, spol. s r.o. (Penzion Villa), zástupce Ing. Milan Pešek 

36. Ondřej Smejkal (zemědělec) 

37. Kalenská zemědělská, a.s. (zemědělská činnost), zástupce Ing. Václav Osladil 

38. KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ, zástupce – Kamila Hlinková 

39. Svazek obcí Východní Krkonoše, zástupce – Ivana Drejslarová  

40. Obec Strážné, zástupce – Tomáš Grégr 

41. Obec Lánov, zástupce – Ing. Jiří Vancl 

42. Správa Krkonošského národního parku, zástupce – Bc. Radek Drahný 

43. Město Vrchlabí, zástupce - PhDr. Michal Vávra 

44. Snow&Fun s.r.o. (sáňkařská dráha), zástupce Ing. Jan Duda 

45. No Limits o.s. (programy pro hendikepované, jezdecký klub, lesní školka, 

vzdělávání), zástupce Lucie Havlíčková 

46. Stanislav Nosek – 1. geodetická (zeměměřické činnosti) 

47. Miroslav Hedvičák - Měšťanský dům (podnikání v pohostinství, ubytování) 

48. Ing. Ivana Čílová (chov ovcí, koní, pastveckých psů, agroturistika) 

49. Richard Štefan (výrobce - šité dekorace) 

50. Městys Černý Důl – zástupce Ing. Zdeněk Kraus 

51. Milan Drahník (půjčovna a servis lyží, snowboardů a běžeckého vybavení, 

ubytování) 

52. Jiří Holeček (zámkařství) 

53. Jiří Basař (zemědělská činnost) 
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54. Jan Matěják (zemědělská činnost) 

55. Jiří Kaván (prodej mobilních telefonů, telekomunikační techniky, výpočetní 

techniky a kamerových systémů) 

56. K+K Sport School s.r.o. – zástupce Mgr. Kateřina Kočí 

57. BONITA IMAGE, o.s. – zástupce Kristýna Tůmová 

58. Obec Zlatá Olešnice – zástupce Eva Kmiećová 

59. Obec Dolní Lánov – zástupce Miloslav Tomíček 

60. Obec Malá Úpa – zástupce Martin Prokop 

61. Obec Dolní Kalná – zástupce Jaroslava Vanclová 

Členy rady sdružení, jsou od 3.12.2013: 

 Mgr. Ota Černý - předseda sdružení 

 Kamila Hlinková (KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ) 

 Jan Franta 

 PhDr. Michal Vávra (Město Vrchlabí) 

 Ing. Marcela Beranová (OAK Trutnov) 

Sídlo MAS – fakturační adresa: 

MAS Krkonoše, o.s. 

Dobrovského 3 

543 01 Vrchlabí 
 

 

Kancelář MAS a adresa pro zasílání: 
 

MAS Krkonoše, o.s. 

Prostřední Lánov 39 

543 41 Lánov 

 

 
 

Kontakty:  

 

Eva Trýznová – manažer MAS 

tel.: 608 050 063 

tryznova@mas-krkonose.cz 

 

Bc. Erika Kováčiková – projektový manažer 

tel.: 608 520 063 

kovacikova@mas-krkonose.cz 

 

info@mas-krkonose.cz 

www.mas-krkonose.cz 

www.regionalni-znacky.cz/krkonose

mailto:tryznova@mas-krkonose.cz
mailto:kovacikova@mas-krkonose.cz
mailto:info@mas-krkonose.cz
http://www.mas-krkonose.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose
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Činnost Místní akční skupiny Krkonoše, o.s. 

v roce 2014 

 
 

Shrnutí 

Rok 2014 byl z hlediska činnosti Místní akční skupiny Krkonoše velmi bohatý a různorodý. 

 

Akce a činnost MAS 

 

1. Program LEADER 

 

MAS Krkonoše v letech 2009-2013 čerpala dotaci na 

realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) Rozkvět 

Krakonošovy zahrady ve skupině 32+.  

 

Mezi projekty koncových žadatelů v opatření IV.1.2. bylo 

rozděleno v letech 2009 – 2013 celkem 22.235.956 Kč, 

celkem bylo podpořeno 71 projektů. 

Realizaci SPL popisuje Závěrečná monitorovací zpráva o 

realizaci SPL. 

 

MAS Krkonoše spolupracuje se žadateli po celou dobu 

realizace až do proplacení projektu a následně monitoruje 

udržitelnost projektů po dobu pěti let. Realizace 

podpořených projektů bude probíhat až do roku 2015. 

 

Poslední (7.) výzva k předkládání projektů proběhla v roce 

2013. 

 

2. Prezentace MAS 

 

Společná prezentace místních akčních 

skupin působících na území 

Královéhradeckého kraje proběhla již 

tradičně na Zemi živitelce v Českých 

Budějovicích a na Královéhradeckých 

krajských dožínkách (v září 2014).  

 

3. Jednání MAS  

 

Členská schůze proběhla 18.3.2014. 

Jednání rady proběhlo čtyřikrát v 

termínech 10.1.2014, 18.2.2014, 

16.5.2014 a 3.7.2014. 
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4. Výměna zkušeností a poznatků s ostatními MAS 

Místní akční skupiny v rámci Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin 

Královéhradeckého kraje se pravidelně setkávají za účelem výměny zkušeností a poznatků a 

prezentace příkladů dobré praxe. V roce 2014 proběhlo celkem 6 setkání: 

 
20.2.2014 - Dubenec (Hradecký venkov o.p.s.) 

10.4.2014 - Dřevěnice (MAS Brána do Českého ráje, o.s.) 

14.5.2014 - Náchod (Místní akční skupina Stolové hory, o.s.) 

31.7.2014 - Hořiněves (Hradecký venkov o.p.s.) 

19.9.2014 – Hradec Králové 

7.11.2014 – Dvůr Králové nad Labem (Místní akční skupina Královédvorsko) 

5. Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích, seminářích a konferencích 

Eva Trýznová ze zúčastnila kurzu Manažer rozvoje/MAS, v rámci kterého proběhlo v roce 2013 pět 

dvoudeních soustředění zaměřených na problematiku MAS s důrazem na přípravu na nové plánovací 

období. V roce 2014 se konaly dvě dvoudenní soustředění: 

 

24. – 25. 2.2014 Kostelecká Lhota 

19. – 20.3.2014 Nové Město nad Metují 

 

Eva Trýznová je členem Řídící skupiny Rozvoje regionu Krkonoše. V roce 2014 proběhla setkání 

5.2.2014 a 20.5.2014  

 

Další školení a semináře: 

9. – 10.6.2014 - Školení společné metodiky tvorby SCLLD včetně její implementace – Jizerka 

30.7.2014 - Seminář k metodice pro standardizaci MAS – Praha (MZE) 

7.11.2014 - Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik – Dvůr Králové nad Labem 

6. Značení místních výrobků 

Projektem, který MAS rozvíjí od svého vzniku je značení místních výrobků a udělování značky 

„Krkonoše – originální produkt®“ v turistickém regionu Krkonoše. Tato značka garantuje zejména 

místní původ výrobku a vazbu na region Krkonoš, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu 

prostředí. 

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Krkonoš, tak místní obyvatelé, 

kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým 

a středním firmám proto značka přináší především: 

 

 konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, 

ale také 

 propagaci a reklamu pro jejich produkty a  

 sounáležitost s regionem a vzájemnou 

spolupráci. 

 

V roce 2014 zasedala 2x certifikační komise. 

Ze sedmi předložených žádostí o udělení a 

užívání značky certifikační komise nakonec 

udělila 4 certifikáty. Obnoveno bylo 11 

certifikátů.  

 

27.5.2014 se uskutečnilo setkání výrobců.  
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Certifikační komise  27.5.2014 

 

Nově udělené certifikáty:  

 

Jan Hradecký – Alena 

Mihulková, sdružení FO Libštát 19, 512 03 Libštát Český česnek z Podkrkonoší 

Hana Šebková 

Bedřichov 127, 543 51 

Špindlerův Mlýn Vinuté skleněné perle 

 
      

Certifikační komise 15.11.2014 

 
Nově udělené certifikáty:  

 

Tkalcovské venkovské 

muzeum Voletiny 22, 541 01 Trutnov 
Ručně tkané výrobky a výrobky 

z ovčí vlny 

Petr Konopek Školní 1397, 541 01 Vrchlabí 
Krkonošské sirupy, krkonošské 

koncentráty 

 

Obnovena platnost certifikátů: 
 

 EMBA, spol. s r.o. - Archivní, kancelářské a 

školní potřeby z recyklované lepenky 

 Kompletní stavby Roubal s.r.o. - Roubenka – 

roubené stavby 

 Rautis, a.s. - Perličkové vánoční ozdoby z dutých 

skleněných perlí a hobby sety (stavebnice těchto 

ozdob) 

 Alena Gašparová – Loutky 

 Alois Mejsnar - Mléčné výrobky 

 Lenka Máslová Špetlová - Paličkovaná a 

háčkovaná krajka, podvinky 

 Ladislav Šlechta - Drátované objekty 

 Daniela Roudná - Šperky z mědi a drahých kovů 

 Hana Wondráčková - Maloúpská vlna A. P. a 

výrobky z ovčí vlny 

 Pavel Volk - Pražená káva VOLKAFE 
 

Aktuálně je platných 26 certifikátů. Všechny výrobky 

najdete na internetových stránkách www.regionalni-

znacky.cz/krkonose/cs/certifikovane-produkty 

 

http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/cs/certifikovane-produkty
http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/cs/certifikovane-produkty
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7. Tvorba strategie 2014 – 2020 

V rámci projektu financovaného z Operačního programu Technická pomoc zpracovala MAS 

analytickou a strategickou část strategie. 

Kroky vedoucí k tvorbě strategie:  

25. - 26.3.2014 proběhla jednání u 

kulatého stolu se zástupci veřejné sféry, 

soukromé sféry a neziskového sektoru.  

27.5.2014 proběhlo první jednání řídící 

skupiny pro tvorbu strategie.  

13.6.2014 proběhla schůzka k řešení 

území Krkonošského národního parku 

se sousední MAS "Přiďte pobejt!" o.s. a 

zástupci Správy Krkonošského 

národního parku.  

V září 2014 proběhla první jednání 

pracovních skupin:  

 

A: Kultura, památky, vzdělávání   

B: Občanská vybavenost (včetně 

dopravy, školního vzdělávání)  

C: Sociální soudržnost  

D: Zemědělství  

E: Podnikání (včetně profesního a 

mimoškolního vzdělávání) 

F: Životní prostředí   

První kolo připomínek ke strategii 

bylo uzavřeno v polovině září.  
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Aktuální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je k dispozici na internetových 

stránkách  

http://www.mas-krkonose.cz/tvorba-strategie-2014-2020.  

Průběžně je možné zasílat připomínky. Datum poslední revize je 1.12.2014. Dopracování 

strategie proběhne v roce 2015. 

 

8. Poskytnuté dotace 

Režijní výdaje spojené s realizací SPL činili 319.276. V souvislosti s realizací SPL 

byly prostředky využity na část mzdy manažera a projektového manažera MAS, 

výdaje spojené se zpracováním účetnictví a cestovné pracovníků MAS, nájemné 

kanceláře v Lánově, poštovné a telefonní poplatky, občerstvení při jednání orgánů 

MAS, drobné občerstvení při poskytování konzultací a další drobné výdaje 

související s provozem kanceláře MAS. 3. etapa nebyla MAS prozatím vyplacena, 

v 1. a 2. etapě nedošlo ke krácení výdajů. 

 

V roce 2014 byl realizován projekt financovaný z Operačního programu 

Technická pomoc - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Krkonoše, o.s. ze kterého byla 

financována příprava na plánovací období 2014 – 2020. Výstupem byla 

analytická a strategická část Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (SCLLD). Celkové výdaje projektu byly 748.706.  

Místní akční skupina Krkonoše, o.s. byla podpořena dotací 

Královéhradeckého kraje ve výši 150.000 Kč. Z dotace byly 

hrazeny provozní náklady MAS, které nebyly neuznatelné v 

programu LEADER, nad rámec alokace programu LEADER 

na rok 2014 a pro úhradu režijních výdajů v rámci realizace 

projektu Zpracování strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Krkonoše. Tato dotace pomohla zajistit bezproblémový chod v rámci fungování 

samotné organizace, přípravy na nové plánovací období, i v rámci udělování regionální 

značky KRKONOŠE originální produkt. 

 

9. Poskytnuté dary 

MAS získala formou finančního daru prostředky ve výši 120.820.  

 

Obec Dolní Lánov 14.940 Obec Horní Maršov 10.400 

Obec Klášterská Lhota 2.090 Obec Královec 500 

Obec Kunčice nad Labem 6.500 Obec Lampertice 4.150 

Obec Rudník 21.550 Město Hostinné 46.560 

Město Špindlerův Mlýn 10.930 Milan Drahník 3.200 

 

Všem dárcům děkujeme! 

 

 

http://www.mas-krkonose.cz/tvorba-strategie-2014-2020
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10. Prohlášení o odpovědnosti za výroční zprávu 

Osoby odpovědné za výroční zprávu čestně prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají 

skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit posouzení organizace, nebyly 

vynechány. 

 

Zpracoval: 

Eva Trýznová 

březen 2015 
  


