
Realizované projety spolupráce  

Název projektu Téma projektu Partneři 

  Projekty Spolupráce PRV    

Péče o krajinu  Předmětem projektu bylo vzdělávání v oblasti 
péče o krajinu a nastartování spolupráce mezi 
veřejnou správou a VŠ, AOPK apod. Výstupem 
byly i návrhy konkrétních projektů na řece 
Orlici. 

MAS Krajina Srdce                           
MAS LEADER Loucko 

Rozvoj zázemí 
venkovského 
vzdělávání a 
spolupráce  

Cílem projektu bylo vybavení a dobudování 
dostatečných prostor pro vzdělávací a školicí 
aktivity a realizace společných vzdělávacích 
akcí a pracovních stáží mezi MAS. 

LAG Regional Entwicklung 
Pillerseetal-Leogang 

Spolupráce při 
využívání kulturního 
dědictví  

Myšlenkou spolupráce byla výměna 
zkušeností v aktivním využívání historického a 
kulturního potenciálu zúčastněných regionů.  

MAS Sdružení SPLAV NGO Jarva 
Development Partners 

Uplatňování principu 
LEADER v 
Královéhradeckém 
kraji 

Účelem projektu je posílit spolupráci MAS 
mezi sebou a předávání správné praxe. 
V rámci projektu vznikla doporučující 
metodika se soupisem praktických příkladů, 
inspirativních řešení a doporučení 

Společná CIDLINA 
POHODA venkova  
MAS Mezi Úpou a Metují 
Hradecký venkov o.p.s  
MAS Krkonoše, o.s  
MAS  Království-Jestřebí hory 
MAS Brána do Českého ráje  
Otevřené zahrady Jičínska, z. s.  
MAS Královédvorsko, z.s  
Sdružení SPLAV, z.s.   
Podchlumí o.s  MAS 
Broumovsko + .  
MAS Stolové Hory, z.s. 

Venkovská tržnice III.  Cílem projektu bylo lepší využívání místního 
potenciálu – zdrojů, prostřednictvím 
informačního systému (IS) Venkovské tržnice. 

Region Pošembeří o.p.s. 
MAS svatého Jana z 
Nepomuku, o.s. 
OS MAS Krajina srdce 
Podchlumí o.s. 
MAS Lužnice, o.s. 
MAS VLTAVA,o.s. 

Venkovské komunitní 
školy 

Cílem projektu je podpora rozvoje 
celoživotního vzdělávání na venkově ve 
prospěch udržitelnosti a 
konkurenceschopnosti venkova.  

MAS Sdružení RŮŽE               
MAS Podhorácko 

Venkovské tradice 
v krajině II 

Předmětem je rozvoj a vybavení 
návštěvnických míst MAS, vzdělávání aktérů 
spolkového života a podpora šetrného 
turismu a společné aktivity vedoucí k přenosu 
dobré praxe mezi regiony.  

Strážnicko místní akční skupina 
MAS Podchlumí 
MAS České Středohoří 

http://www.sdruzenisplav.cz/
http://www.sdruzenisplav.cz/
http://mas.sdruzeniruze.cz/
http://mas.sdruzeniruze.cz/


Venkovské tradice 
v krajině II 

Projekt spolupráce je zaměřen na realizaci 
vzdělávacích aktivit spojených s tradicemi 
regionů, s občanským zušlechťováním krajiny, 
spolupráci obcí se školami a spolky. 

Strážnicko místní akční skupina 
Sdružení Růže 
MAS Krajina Srdce   
MAS Pomalší, o.p.s. 

  Partnerské projekty OP VK  

Společně pro 
vzdělávání občanů 

Společnou prací 5 subjektů vzniklo 14 
vzdělávacích modulů v občanských 
kompetencích, které byly realizovány v 
regionech.  

Novohradská občanská 
společnost    
MAS Ostrožsko a Horňácko 
IMPULS Třebíč, o.s.  
Mateřské centrum Kamínek 

  Školy pro venkov  Výstupem projektu byl vznik regionálních 
učebnic na Základních školách v regionu. 

Novohradská občanské 
společnost    
MAS Ostrožsko a Horňácko  
INEX – SDA Kostelecké Horky 

 


