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1. Základní informace

Název organizace:
Sídlo a kancelář:
IČO:

Via rustica z.s.
nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
26982170

Právní forma:
Registrace:
Bankovní spojení:

zapsaný spolek
Ministerstvem vnitra dne 13. 12. 2004 pod č. j. VS/1-1/59349/04-R
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-6877380297/100

ID datové schránky:
Internetové stránky:

yagian6
www.viarustica.cz

E-mail:
Telefon:

info@viarustica.cz
+420 731 112 560

2. Územní vymezení MAS Via rustica z.s.

Území působnosti místní akční skupiny (MAS) Via rustica z.s. leží v nejzápadnější části kraje Vysočina,
pro období 2014 až 2020 zahrnovalo celkem 64 obcí (6 měst, 3 městyse a 55 obcí), pro období 2021 až
2027 zahrnuje 60 obcí, z nichž 24 spadá do ORP Pacov, 35 do ORP Pelhřimov a 1 obec do ORP Jihlava.
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Přehled obcí spadajících do území působnosti MAS Via rustica z.s. pro období 2014 až 2020 a
období 2021 až 2027:
1. Arneštovice

22. Chýstovice

43. Počátky

2. Bělá
3. Bohdalín

23. Chyšná
24. Kámen

44. Polesí
45. Pošná

4. Bořetice
5. Bořetín

25. Kamenice n. L.
26. Košetice

46. Rodinov
47. Rovná

6. Božejov
7. Bratřice
8. Buřenice

27. Křeč
28. Křešín
29. Leskovice

48. Salačova Lhota
49. Samšín
50. Stojčín

9. Cetoraz
10. Čáslavsko

30. Lesná
31. Lhota-Vlasenice

51. Střítež
52. Těchobuz

11. Častrov
12. Černov (pouze pro
období 2014 až 2020)
13. Černovice
14. Dobrá Voda
u Pacova
15. Důl
16. Eš
17. Hojovice
18. Horní Cerekev (pouze
pro období 2014 až 2020)

32. Lidmaň (pouze pro
období 2014 až 2020)
33. Lukavec
34. Martinice u Onšova
(pouze pro období 2014 až
2020)
35. Mezilesí
36. Mezná
37. Mnich
38. Moraveč
39. Nová Cerekev
40. Obrataň
41. Onšov
42. Pacov

53. Těmice
54. Ústrašín

19. Horní Dubenky
20. Horní Ves
21. Hořepník

55. Útěchovice p. Stražištěm
56. Včelnička
57. Velká Chyška
58. Veselá
59. Věžná
60. Vyklantice
61. Vysoká Lhota
62. Zhořec
63. Zlátenka
64. Žirovnice

Pro období 2021 až 2027 území MAS zaujímá rozlohu 701,63 km2, je obýváno cca 29 tisíci obyvateli, s
hustotou osídlení cca 41 obyvatel na 1 km2.
Z geografického, historického, kulturního i veřejně-správního hlediska jde o region jednotného
charakteru, provázaný společnými dějinami a tradicemi, obdobnými přírodními podmínkami,
charakterem krajiny a jejího obhospodařování, sídelní strukturou i demografickými poměry. Jedná se
o převážně zemědělskou oblast s minimální průmyslovou výrobou a zachovalým životním prostředím.
Oblast nabízí celou řadu spíše drobnějších památek a zajímavostí dokládajících pestrou historii území,
v němž se odedávna stýkal horácký, kozácký a blatenský vliv lidové kultury.
Území MAS je typickým venkovským regionem s poměrně roztříštěnou sídelní strukturou, převažují
zde menší obce do 200 obyvatel, největší město (Pacov) čítá cca 4 600 obyvatel. Představitelé místních
samospráv i zástupci podnikatelské a neziskové sféry zájmového území čelí obdobným problémům
souvisejícím s běžnou správou a rozvojem obcí, nedostatečnou úrovní infrastruktury a služeb, odlivem
mladých lidí do větších měst ovlivněným mj. omezenou nabídkou pracovních příležitostí, kvalitního
bydlení i dalšího vzdělávání, mizením tradic a sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Potenciál
regionu spočívá především v lepším využívání, péči a zkvalitňování lidských zdrojů, životního prostředí,
kulturních památek, místních produktů a služeb a v diverzifikaci zemědělských činností.
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3. Cíl MAS Via rustica z.s.

Cílem spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických,
kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a občanských iniciativ,
spolků, sdružení, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k
naplňování tohoto cíle.
Členové spolku se podílejí na návrhu a naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(dále „SCLLD“) pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu Via rustica.
Touto činností usiluje spolek zejména o dosažení cílů:
• Připravovat a realizovat společné strategie
• Pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu
• Vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu
• Propagovat venkovskou oblast
• Vytvářet sítě regionálních partnerství
• Dodávat vážnosti venkovské oblasti ve společnosti
4. Orgány MAS Via rustica z.s.

Orgány spolku a jejich práva a povinnosti jsou dány aktuálně platnými stanovami spolku, které jsou
zveřejněny na internetových stránkách spolku.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem, který je tvořen všemi členy spolku. V průběhu roku 2021 tři
členové ze spolku odešli, jeden zemřel a tři noví členové vstoupili. K 31. 12. 2021 měla MAS Via rustica
z.s. celkem 26 členů. Všichni členové spolku (valná hromada) jsou členěni na soukromý a veřejný sektor
a dále se dělí na tzv. zájmové skupiny.
Veřejný sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Ing. Lukáš Vlček a Ing. Pavel Hájek
2. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek
3. Nová Lípa, zastupuje Ing. Jana Houšková
4. Brána Vysočiny, zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA
5. Sdružení Svidník, zastupuje Mgr. Jan Brožek
6. Mikroregion Košeticko – zastupuje Ing. Blanka Veletová
Soukromý sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
1. Mgr. Karel Štefl
Zájmová skupina – životní prostředí:
1. ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková
2. Lucie Hlavinková, DiS.
Zájmová skupina – vzdělávání:
1. Mgr. Šárka Vitovská
2. Bc. Zdeňka Tulachová
Zájmová skupina – zemědělství:
1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.
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2. Radek Kratochvíl
3. VOD Jetřichovec, družstvo, zastupuje Ing. Josef Blažek
4. Václav Veleta
5. Dominik Klimeš
Zájmová skupina – podnikání:
1. Eva Zadražilová
2. Dagmar Kořínková
3. Bc. Jiří Hodinka
4. Ing. Josef Dvořák
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
1. Josef Bojanovský
2. Ing. Veronika Starková
3. RADOVAN 21, zastupuje Ing. Alžběta Kolářová
4. Petr Holenda
Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
1. Jakub Novák, DiS.
2. Farní charita Kamenice nad Lipou, zastupuje Jitka Koubová
Rada spolku
Rada spolku je výkonným (rozhodovacím) orgánem, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Rada spolku Via rustica z.s.
měla k 31. 12. 2021 celkem 7 členů.
Veřejný sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
1. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Ing. Lukáš Vlček a Ing. Pavel Hájek
2. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek
Soukromý sektor
Zájmová skupina – životní prostředí:
ZO ČSOP PACOV, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková
Zájmová skupina – zemědělství:
RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.
Zájmová skupina – podnikání:
Eva Zadražilová
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Ing. Veronika Starková
Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Jakub Novák, DiS.
Předseda a místopředseda
Předseda a místopředseda jsou voleni radou spolku, jsou statutárními zástupci spolku a jednají jeho
jménem každý samostatně. Během roku 2021 funkci vykonávali:
Předseda: Eva Zadražilová
Místopředseda: ZO ČSOP Pacov zastoupená Mgr. Lucií Hovorkovou
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Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a je nejméně tříčlenná. V roce 2021 těmito členy byli:
Veřejný sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová
Soukromý sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mgr. Karel Štefl (předseda revizní komise)
Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák
Výběrová komise
Výběrová komise měla k 31. 12. 2021 celkem 5 členů.
Veřejný sektor
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, zastupuje Mgr. Bohumila Urbánková (předsedkyně výběrové komise pro období 22. 6.
2020 až 21. 6. 2021)
Soukromý sektor
Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Zdena Posekaná
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Blanka Nekovářová
Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová (předsedkyně výběrové komise pro období 22. 6. 2021 až 21. 6. 2022)
Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková
5. Kancelář MAS Via rustica z.s.

Kancelář spolku je zřízena v prostorách pacovské radnice, na adrese nám. Svobody 320, 395 01 Pacov.
Chod kanceláře a hlavní aktivity spolku během roku zajišťovaly 3 kmenové pracovnice s celkovým
úvazkem 2,9. Vedení účetnictví spolku zajišťovala do února 2021 pracovnice s úvazkem 0,25, od března
2021 bylo účetnictví zajištěno externě. Správu webu, zpracování propagačních materiálů a mapových
podkladů prováděli dva pracovníci na základě dohod o provedení práce.
6. Činnost MAS Via rustica z.s. v roce 2021

Hlavní činností MAS Via rustica z.s. v roce 2021 byla realizace projektů Komunitně vedená strategie
místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (reg. č. CLLD_16_02_070) a Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128) spolufinancovaných
Evropskou unií. Dále MAS v roce 2021 figurovala jako jeden z partnerů projektu Klima-adaptační
strategie pro území MAS Via rustica financovaného v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska a
Státním fondem životního prostředí ČR. Více informací o konkrétních aktivitách MAS je uvedeno dále.
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Dotační výzvy IROP a PRV
V roce 2021 MAS Via rustica z.s. vyhlásila celkem 3 výzvy k předkládání žádostí o dotaci. U 4. výzvy
k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 20142020 probíhal příjem žádostí během dubna a května 2021. Vzhledem k disponibilním finančním
prostředkům byly vyhlášeny pouze Fiche č. 3 – Nezemědělské podnikání a Fiche č. 5 – Zemědělské
podnikání. V této výzvě bylo přijato celkem 6 žádostí o dotaci, z nichž byly po administrativní kontrole,
věcném hodnocení a výběru projektů zaregistrovány na SZIF celkem 4 projekty. Celková výše
požadované dotace na tyto projekty činila 4,2 mil. Kč. V rámci všech výzev PRV MAS k 31. 12. 2021
administrovala 24 schválených projektů s celkovou výší požadované dotace cca 36,1 mil. Kč.
Během května a června 2021 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy „MAS Via rustica – IROP
– Podpora sociálního bydlení III.“ Na základě požadavku jediného žadatele, který připravoval projekt
do této výzvy, došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu až do září 2021. Administrace
tohoto projektu byla bohužel následně ze strany žadatele ukončena vzhledem k problémům
s územním a stavebním řízením. Aby MAS vyčerpala zbývající alokaci (cca 5,3 mil. Kč dotace), vyhlásila
původně neplánovanou výzvu č. 7 „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání IV“. Výzva byla vyhlášena v polovině listopadu, příjem žádostí o podporu trval do poloviny
prosince 2021 a byly zaregistrovány 3 projekty. Celkově MAS v rámci výzev IROP k 31. 12. 2021
administrovala 11 schválených žádostí o dotaci s alokací cca 34 mil. Kč a 3 žádosti v procesu hodnocení
s požadovanou dotací přes 6 mil Kč.
V souvislosti s výzvami IROP a PRV uspořádala MAS 3 školení pro žadatele, probíhaly také individuální
osobní, telefonické či e-mailové konzultace. Dále byly u administrovaných projektů průběžně řešeny
žádosti o změnu, žádosti o platbu a kontroly na místě realizace.
Přechodné období
Během podzimu 2021 MAS v souvislosti s přechodným obdobím Programu rozvoje venkova
připravovala a konzultovala s řídícími orgány (Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem
zemědělství) příslušné změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020.
Změny se týkaly analytické i strategické části SCLLD a finančního plánu, s cílem rozšířit podporu o další
témata v rámci čl. 20 Programu rozvoje venkova (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech). Dále byly na základě zkušeností z dosavadních dotačních výzev upraveny některé principy
preferenčních kritérií a hodnoty povinných indikátorů.
Příprava na programové období 2021 až 2027
V březnu 2021 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena žádost o kontrolu dodržování
standardů MAS, která je nezbytnou podmínkou pro zapojení MAS do nového programového období.
Od počátku roku 2021 se MAS věnovala přípravě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) pro období 2021-2027. Průběžně byla zpracovávána související data a podklady, během ledna
a února MAS uskutečnila 7 online jednání tematických pracovních skupin. Pracovnice MAS také
absolvovaly několik online školení věnovaných přípravě nové SCLLD a rozvoji venkova. Během přípravy
strategie MAS komunikovala s dalšími partnery z území, dokument byl projednán nejvyšším orgánem
MAS. Žádost o schválení strategie byla podána na konci srpna 2021, během září byly řešeny související
připomínky řídících orgánů. Počátkem října 2021 splnila SCLLD MAS Via rustica z.s. na období 2021–27
(koncepční část) podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
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Animace a prezentace MAS, animace škol
Informace o činnosti MAS, aktuálních dotačních výzvách, přípravě na programové období 2021-2027
apod. byly pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách a Facebooku MAS a v obecních
zpravodajích.
Pro žadatele všech výzev MAS připravila informační semináře. Seminář k PRV se z důvodu nouzového
stavu a epidemiologických omezení konal online. V červnu proběhlo školení pro žadatele v rámci 6.
výzvy IROP a v listopadu 2021 se uskutečnil seminář pro žadatele v rámci 7. výzvy IROP. Žadatelé měli
dále možnost své záměry konzultovat také telefonicky, osobně či e-mailem.
MAS se ve sledovaném období v souvislosti s novým programovým obdobím a přípravou SCLLD 20212027 účastnila jednání Svazku obcí mikroregionu Stražiště a v rámci připomínkování nové SCLLD
uspořádala setkání se zástupci mikroregionů z území působnosti MAS. Informace a dokumenty
k přípravě a připomínkování SCLLD 2021-2027 byly zveřejňovány na webu a Facebooku MAS.
V květnu a červnu 2021 byly emailem osloveny obce s možností zapojení MAS do OPŽP a také byly
zjišťovány záměry obcí pomocí online dotazníku.
V rámci animace škol byly v červnu 2021 s nabídkou spolupráce osloveny MŠ a ZŠ z území MAS v
souvislosti s blížícím se datem ukončení přijmu žádostí o podporu z výzvy OPVVV na realizaci Šablon
III. MAS školy ze zájmového území s nabídkou spolupráce v rámci Šablon opětovně oslovila také
počátkem nového školního roku. Školy však spolupracují s externími firmami, zpracovateli MAP, příp.
si šablony zpracovávají samy a o podporu ze strany MAS nemají zájem. MAS zpracovatelem MAP v
rámci svého území není, což spolupráci se školami znesnadňuje. Má alespoň své zástupce v řídících
výborech MAP pro ORP Pacov a pro ORP Pelhřimov, jejichž jednání se účastní. MAS školy i nadále
oslovuje s nabídkou spolupráce, komunikuje se zřizovateli či řediteli škol v rámci konzultací projektů
připravovaných či administrovaných v rámci vlastních výzev MAS zaměřených na podporu
infrastruktury ZŠ.
Spolupráce s dalšími MAS a partnery
MAS je i nadále zapojena do kampaně Regiony sobě (www.regionysobe.cz ), kterou organizuje Národní
síť MAS. V této souvislosti jsou oslovováni podnikatelé a poskytovatelé služeb z území MAS, s cílem
propagace jejich činnosti a regionu jako celku. V rámci krajské spolupráce se MAS zapojila do
spravování facebookové stránky Akční Vysočina.
Na přelomu března a dubna se MAS účastnila online jednání valné hromady Národní sítě MAS, po které
proběhlo per rollam hlasování.
V květnu byla MAS účastníkem online zasedání komise pro certifikaci značkou VYSOČINA regionální
produkt.
V únoru, říjnu a prosinci 2021 se MAS účastnila několika setkání a workshopů MAS kraje Vysočina
o.p.s., některá jednání probíhala z důvodu pandemických opatření pouze online.
V rámci příprav na nové programové období 21+ se MAS v září 2021 zúčastnila LEADERFESTU v Kutné
Hoře a v říjnu se spolu s dalšími MAS z Kraje Vysočina zapojila do organizace konference Venkov ve
Žďáře nad Sázavou.
Vzdělávání zaměstnanců
V průběhu roku se pracovnice MAS účastnily školení či workshopů souvisejících s činností spolku a
realizací SCLLD pořádaných MAS kraje Vysočina o.p.s., Národní sítí MAS, řídícími orgány apod. Při
těchto akcích MAS mj. získávala aktuální informace o operačních programech pro období 2021+ a
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vyměňovala si zkušenosti s dalšími MAS. Vedoucí pracovnice MAS se opětovně zapojila do vzdělávacího
cyklu Národní sítě MAS ČR “MASky v obraze”.
Jednání orgánů spolku
Jednání orgánů spolku probíhala v průběhu roku jak prezenčně, tak korespondenčně. Valná hromada
se prezenčně sešla v červnu, dalších šest jednání se uskutečnilo korespondenčně. Rada spolku jednala
v průběhu roku celkem desetkrát, z toho pětkrát prezenčně a čtyřikrát korespondenčně, jednou
proběhlo jednání rady online pomoci MS Teams. Členové revizní komise se setkali jednou, dále jednali
dvakrát korespondenčně. Výběrová komise se během roku sešla dvakrát. Zápisy z jednání těchto
orgánů jsou zveřejněny na internetových stránkách spolku.
Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica z.s.
V průběhu roku 2021 probíhal na území obcí spadajících do působnosti MAS projekt „Klima-adaptační
strategie pro území MAS Via rustica“. Hlavním realizátorem projektu je Národní ústav pro integrovanou
krajinu, z.ú., MAS je jeho nefinančním partnerem. Cílem tohoto projektu je zmapovat možná rizika a
dopady klimatických změn na území MAS Via rustica z.s. a navrhnout konkrétní opatření k jejich
zmírnění včetně prioritizace jednotlivých opatření. Projekt je financován v rámci Finančního
mechanismu EHP/Norska a Státním fondem životního prostředí ČR. Více informací o projektu je na
internetových stránkách https://www.nuik.org/via-rustica.
7. Finanční zdroje MAS Via rustica z.s.

Základními finančními zdroji na zajištění činnosti sdružení Via rustica z.s. jsou prostředky z dotací na
jednotlivé realizované projekty. Projekty realizované v rámci dotačních programů Evropské unie, které
představují převážnou náplň činnosti sdružení, musí být nejprve financovány z vlastních zdrojů a teprve
po úspěšné realizaci projektu (resp. jeho příslušné etapy) a schválení souvisejícího vyúčtování může
být proplacena dotace. Dále je nutné zajistit spolufinancování vlastního podílu a nezpůsobilých výdajů.
Stěžejními projekty MAS Via rustica z.s. v roce 2021 byly Komunitně vedená strategie místního rozvoje
území MAS Via rustica z.s. (reg. č. CLLD_16_02_070) a Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011128) spolufinancované Evropskou unií. Bližší informace
o projektech jsou na https://www.viarustica.cz/nase-projekty/. Oba tyto projekty jsou vzájemně
provázané, finanční prostředky čerpané jejich prostřednictvím slouží jednak k financování rozvojových
projektů žadatelů z území působnosti MAS (realizaci komunitě vedené strategie místního rozvoje –
SCLLD), jednak ke spolufinancování související nezbytné administrativní činnosti MAS jako takové.
Dalším zdrojem finančních prostředků pro činnost spolku (zejm. pro spolufinancování projektů a
úhradu nezpůsobilých výdajů) jsou členské příspěvky. Výši členských příspěvků pro příslušný rok
schvaluje valná hromada.
Pro financování činnosti MAS v roce 2021 byla také využita návratná finanční výpomoc poskytnutá na
základě smlouvy s partnerským mikroregionem.
8. Účetní závěrka

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2021 jsou samostatnou přílohou výroční zprávy.
Přezkoumání hospodaření MAS Via rustica z.s. za rok 2021 bylo provedeno auditorskou společností
ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.
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9. Poděkování

Děkujeme všem, kteří MAS Via rustica z.s. v roce 2021 podporovali a podíleli se na její činnosti.

Výroční zpráva Via rustica z.s. byla schválena valnou hromadou v rámci korespondenčního jednání
v termínu 9. až 15. 9. 2022.

Eva Zadražilová, předsedkyně

…………………………………………………………..
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