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Představení Místní akční skupiny Krkonoše 

 
Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je zapsaným spolkem, který vznikl jako občanské 
sdružení 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 km2, na 
kterém žije kolem 39.483 obyvatel (údaj 
platný k 1.1.2017).    

 
 
 
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 31.12.2017 měla MAS Krkonoše celkem 59 členů, mezi něž patří obce (12), svazky měst a 
obcí (2), správa národního parku (1), agrární komora (1), soukromí zemědělci a zemědělské 
podniky (10), firmy (6), živnostníci (21) a neziskové organizace (6). Výkonným orgánem MAS 
je Rada, která má celkem 7 členů, které volí Členská schůze spolku. 

Seznam členů Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. dle zájmových skupin: 

Zájmová skupina „VEŘEJNÝ SEKTOR“ – Stát, kraje, obce, DSO, orgány státní správy a PO, 
které jsou jimi zřízeny či vlastněny min. z 50%. 

 Správa Krkonošského národního parku, zástupce Ing. Josef Taláb 

 KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ, zástupce Ing. Eva Šulcová 

 Svazek obcí Východní Krkonoše, zástupce Ivana Drejslarová  

 Obec Strážné, zástupce Tomáš Grégr 

 Obec Lánov, zástupce Ing. Jiří Vancl 

 Město Vrchlabí, zástupce PhDr. Michal Vávra 

 Městys Černý Důl, zástupce Ing. Zdeněk Kraus 

http://www.regionalni-znacky.cz/
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 Obec Zlatá Olešnice, zástupce Eva Kmiećová 

 Obec Dolní Lánov, zástupce Miloslav Tomíček 

 Obec Malá Úpa, zástupce Ing. Karel Engliš 

 Obec Dolní Kalná, zástupce Jaroslava Vanclová 

 Obec Rudník, zástupce Ing. Aleš Maloch 

 OBEC DOLNÍ DVŮR, zástupce David Neumann 

 Město Pec pod Sněžkou, zástupce Ing. Zdeněk Virt 

 Město Hostinné, zástupce Ing. Dagmar Sahánková 

Zájmová skupina „NEZISKOVÝ SEKTOR“ – Spolek, ústav, sociální družstvo, o.p.s., nadace nebo 
nadační fond, církev, církevní PO, apod. 

 Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, zástupce Hana Liptáková 

 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, 
zástupce RNDr. Jiří Kulich 

 No Limits o.s. (programy pro hendikepované, jezdecký klub, lesní školka, vzdělávání), 
zástupce Lucie Havlíčková 

 BONITA IMAGE, o.s., zástupce Kristýna Tumová 

 Biskupství královéhradecké, zástupce Mgr. Pavel Boštík 

 VE STŘEDU z.s., zástupce Mgr. Kateřina Pelcová 

Zájmová skupina „ZEMĚDĚLCI“ Zemědělští podnikatelé. FO / PO 

 Okresní agrární komora Trutnov, zástupce Ing. Marcela Beranová  

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

 Vladimír Šťastný (zemědělec) 

 Roman Froněk (zemědělec) 

 Ondřej Smejkal (zemědělec) 

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

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

 Jiří Basař (zemědělská činnost) 

 Jan Matěják (zemědělská činnost) 

Zájmová skupina „PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU“ – Ubytování, stravování turistů, 
služby CR, IC, sport, zážitky, a pod. + související služby CR. FO / PO 

 YELLOW POINT, spol. s r.o. (sportovní a vzdělávací agentura), zástupce Mgr.Hynek 
Dvořák 

 Robert Matuška (majitel sportovně-rekreačního areálu Friesovy boudy v obci 
Strážné) 

 Mgr. Jiří Červinka (Snowtubing park Špindlerův Mlýn) 

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

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

 Milan Drahník (půjčovna a servis lyží, snowboardů a běžeckého vybavení, ubytování) 

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

 SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o., zástupce Josef Búš (Objekt Rýchorka) 

 Ing. Lenka Klimešová - Informační centrum Veselý výlet  

 Šárka Dudková – provozovatel informačního střediska Svoboda nad Úpou - 
Dolní Maršov a lyžařské školy 
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Zájmová skupina „DRŽITELÉ REG. ZNAČKY“ – Držitelé regionální značky "KRKONOŠE originální 
produkt®". FO / PO 

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

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

 Daniela Roudná  (výrobce - šperky ze zlata, stříbra a z mědi)  

 Alois Mejsnar - zemědělec (výrobce - mléčné výrobky) 

 KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL, s.r.o. ( výrobce - roubené stavby) zástupce Martin 
Roubal 

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

 Alena Gašparová (výrobce - loutky)  

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

 Ing. Karel Polívka (provozovatel sportovně-rekreačního areálu Friesovy boudy v obci 
Strážné, výrobce – pivo Fries) 

 Richard Štefan (výrobce - šité dekorace) 

 Krkonošská kozí farma s.r.o., zástupce Jan Franta (chov koz a zpracování kozího 
mléka - výroba kozích sýrů)  

Zájmová skupina „OSTATNÍ PODNIKATELÉ“ - Podnik. subjekty nezařazené v ZS Zemědělci, 
Podnikatelé v CR a Držitelé regionální značky. FO 

 Jan Lebloch (výrobce – med)  

 Bc. Radek Drahný (fotograf)  

 Mgr. Ota Černý (regionální rozvoj a cestovní ruch) 

 Dáša Palátková (žurnalistika) 

 Stanislav Nosek – 1. geodetická (zeměměřické činnosti) 

 Jiří Holeček (zámkařství) 

 Jiří Kaván (prodej mobilních telefonů, telekomunikační techniky, výpočetní techniky 
a kamerových systémů) 

 Pavel Tomeš (výrobce – výrobky z provazu a kožených řemínků) 

Členy Rady jsou od 20.4.2017: 

• Obec Rudník, zástupce Ing. Aleš Maloch –  předseda MAS 

• YELLOW POINT, spol. s r.o., zástupce Mgr. Hynek Dvořák 

• Diakonie CČE - Středisko Světlo ve Vrchlabí, zástupce Hana Liptáková  
• Město Vrchlabí - zástupce PhDr. Michal Vávra 

• Obec Strážné – zástupce Tomáš Grégr 
• Ing. Ivana Čílová 

• Ing. Karel Polívka 

 
 
Sídlo MAS, kancelář a adresa pro zasílání:     
Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 
Prostřední Lánov 39 

543 41 Lánov 

Kontakty:  
    info@mas-krkonose.cz 
    www.mas-krkonose.cz 
    www.regionalni-znacky.cz/krkonose 

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 v  roce 2017 

 

Celkové Shrnutí 

Rok 2017 lze charakterizovat jako přelomový, kdy i přes přetrvávající nedostatek finančních 
prostředků došlo od května k personálnímu  zajištění kanceláře MAS a tím i provozních 
činností a dalších aktivit nezbytných zejména pro schválení a realizaci Strategie CLLD.  Od 
května byla obsazena pozice Vedoucího pracovníka pro realizaci CLLD, od června 
Projektového manažera MAS a Organizačně administrativní pracovnice.  

 

Strategie MAS Krkonoše (CLLD) 

Strategie CLLD byla ŘO předložena prostřednictvím MS2014+ již dne 29. 3. 2016. V průběhu 
prvního pololetí roku 2017 byly zapracovávány do strategie připomínky, které MAS obdržela 
od ŘO v rámci  věcného hodnocení žádosti  v I. a II. vlně věcného hodnocení – 3.1., 20.2., 
30.3. a 11.5.. 21. 6. 2017 MAS obdržela od ŘO informaci o nesplnění podmínek věcného 
hodnocení a o vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Proto byly provedeny požadované 
úpravy Strategie a MAS připravovala žádost o podporu SCLLD do 3. výzvy MMR s uzávěrkou 
30. 7. 2017. K formálnímu schválení Strategie došlo 8.11.2017 (akceptační dopisy byly 
doručeny až v lednu 2018).  

V průběhu roku 2017 se zaměstnanci zúčastňovali vzdělávacích akcí nezbytných  pro realizaci 
strategie CLLD (semináře a workshopy pořádané řídícími orgány, semináře k používání 
nástroje CSSF14+, seminář ke studii proveditelnosti atd.). Byla zahájena příprava hodnotícího 
procesu, tj. kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí a věcného hodnocení. Dále 
byla zahájena příprava interních postupů pro vyhlašování výzev a jejich následnou kontrolu.  

 

Financování realizace SCLLD 

Již od roku 2015 je vedeno jednání se starosty obcí, protože MAS se při realizaci SCLLD, které 
je plánováno na roky 2016 - 2023 bez podpory obcí již neobejde, jelikož je třeba získat 
finanční podíl z území na spolufinancování realizace strategie (SCLLD) ve výši 5% z celkových 
výdajů MAS, zajistit předfinancování projektu pomocí úvěru z banky a s tím související 
úhradu úroků a bankovních poplatků a zajistit asi nejnáročnější část, kterou je zajištění 
udržitelnosti projektu po ukončení financování ze strany MMR, který bude nově řídícím 
orgánem pro realizaci strategie, minimálně po dobu tří let (od vyhlášení poslední Výzvy po 
proplacení posledního projektu realizovaného v rámci strategie). Celkové náklady MAS byly 
předběžně spočítány na 15.024.600,-Kč, aby byla MAS schopna zajistit vyhlášení a 
administraci jednotlivých výzev a další cca 2.500.000,-Kč na zajištění následných činností 
souvisejících s udržitelností projektů realizovaných v rámci strategie. Proto byly obce 
osloveny s žádostí o dlouhodobou podporu při realizaci strategie ve výši 10 Kč na obyvatele a 
rok po dobu 10ti let. Se starosty jsme měli několik individuálních schůzek, nepodařilo se však 
přesvědčit všechny obce na území MAS o potřebnosti této podpory pro úspěšné získání 
dotací pro region. V nadcházejícím období je nezbytná větší aktivita obcí - členů MAS (včetně  
Krkonoše-svazek měst a obcí a  Svazek obcí Východní Krkonoše), aby svou aktivitou pomohly 
k prosazení tohoto podpůrného opatření. 
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Prezentace MAS 

Společná prezentace místních akčních skupin působících na území Královéhradeckého kraje 
proběhla na LeaderFESTu (v květnu 2017) v Hlinsku a již tradičně na Zemi živitelce (v srpnu 
2017) v Českých Budějovicích a na Královéhradeckých krajských dožínkách (v září 2017).  
 

Jednání orgánů MAS  

  1.2.2017  –  Rada MAS 
20.4.2017  –  Členská schůze MAS 
  9.5.2017  –  Rada MAS 
21.6.2017 –  Rada MAS 
29.6.2017 –  Rada MAS 
20.9.2017 –  Rada MAS 
16.10.2017 –  Rada MAS 
31.10.2017  –  Členská schůze MAS 
22.11.2017 –  Rada MAS 
30.11.2017 –  Rada MAS 
28.12.2017 –  Rada MAS 
 
 

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 2017 se zástupci  MAS zúčastnil celkem 6 setkání: 

23.1.2017 –  Libčany ( Hradecký venkov o.p.s.) 

13.2.2017 –  Nepolisy ( Společná cidlina z.s.) 

19.5.2017 –  Horní Maršov ( MAS Krkonoše z.s.) 

15.9.2017 –  Hradec Králové ( KS NS MAS) 

17.10.2017 – Hronov (Místní akční skupina POHODA venkova, z. s.) 

21.11.2017 – Havlovice (MAS Království Jestřebí Hory, o.p.s.) 

 

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 2017 Certifikační komise z organizačních důvodů nezasedala. Koordinátorem značky 
se stal Ing. Karel Polívka, který se aktivně zapojil jak do příprav certifikace, tak do aktivace 
výrobců a vyhledávání dalších marketingových příležitostí. Za to mu patří poděkování. 
Aktuálně platné certifikáty 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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Poskytnuté dotace 

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. byla i v roce 2017 podpořena 
dotací Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,-Kč. Z dotace 
byly hrazeny provozní náklady MAS. Dotace pomohla částečně 
zajistit základní chod  samotné organizace. 

 

 

Poskytnuté dary 

MAS získala v roce 2017 formou finančního daru od obcí a měst prostředky ve výši 5.600,-Kč.  
 

Obec Kunčice nad Labem 5.600,-    

 
Obci Kunčice nad Labem děkujeme, jako jediné, která v roce 2017 podpořila činnost MAS při 
realizaci SCLLD. 
 

 

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: 
 
Ota Černý 

Březen  2018 


