
v 

25. únor 2021 Ročník 2021 

Zpravodaj  
MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 

V tomto roce jsme také po-
kračovali v realizaci Místní-
ho akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro SO ORP 
Klatovy (dále jen MAP). Cí-
lem projektu MAP je vytvářet 
a naplňovat společnou strate-
gii, prohlubovat a rozšiřovat 
spolupráci mezi aktéry v ob-
lasti školství a vzdělávání a 
realizovat konkrétní aktivity 
na Klatovsku. Přes složitější 
situaci s coronavirovou epi-
demií se daří projekt naplňo-
vat, některé aktivity se muse-
ly ale přesunout do online 
prostředí. Bližší informace o 
aktivitách, které v rámci něj 
na Klatovsku probíhají, se 
dočtete na str. 8. 

Rok 2020 přinesl nové 

události také v naší MAS. 

Od konce roku probíhá 

aktualizace Strategie ko-

munitně vedeného míst-

ního rozvoje.  Sbíráme a 

uvítáme Vaše náměty na 

projekty, aktivity či 

změny ve vašich obcích, 

které by MAS mohla svojí 

činností ovlivnit. 

Jak bude vypadat no-

vé programové období 

2021 – 2027 a kam bude 

směřována podpora z 

jednotlivých OP se 

dozvíte na straně 2.  

 

 

Dlouhodobě vyhlašuje MAS 
pro místní polky s podporou 

Plzeňského kraje Grantové 
schéma. 12 spolků a 
sdružení letos získalo cel-
kovou dotaci ve výši 
téměř 57 000,- Kč. Po-
drobné informace o pod-
pořených aktivitách najde-
te na straně 6. 

 

MAS Ekoregion Úhlava 
podporuje také školy na 
svém území při přípravě a 
administraci zjednodušených 
projektů tzv. Šablon.  Pro-
jekty mohou školy podávat  
nejpozději do 29.6. 2021. 
Více na straně 7. 
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Současné programové období Evropské unie 2014 – 2020 se pomalu chýlí ke konci, i když ještě plá-
nujeme vyhlásit výzvy v programovém rámci Programu rozvoje venkova na podporu zemědělského i 
nezemědělského podnikání a na podporu občanské vybavenosti a služeb. Zároveň se ale už připravu-
jeme na období příští. Jaké bude? 

Máme k dispozici zatím jen pracovní verze operačních programů. Z nich vyplývá, že podpora bude 

zaměřena velmi podobně jako v období současném. Bude se tak týkat jak obcí, místních spolků, tak 

také podnikatelů a malých firem. V programu, který navazuje na stávající Integrovaný regionální ope-

rační program, bude nově možno revitalizovat veřejná prostranství a kulturní památky. V rámci 

podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů kategorie II, III a V bude možné budovat a revitali-

zovat umělé zdroje požární vody v obcích, stavět a rekonstruovat požární zbrojnice a pořizovat po-

žární techniku. Plánuje se také podpora městských a obecních muzeí a profesionálních kniho-

ven formou rekonstrukce a pořizování vybavení. V programu Společná zemědělská politika, který 

navazuje na současný Program rozvoje venkova, bude zachována podpora zemědělského i neze-

mědělského podnikání, lesnictví a přibude podpora místních spolků a občanské vybavenosti. 

V oblasti sociální se budou projekty opět zaměřovat na komunitní sociální práci, prorodinná opatření 

a podporu sociálních služeb. 

Přesné podmínky, které budou muset projekty splňovat, ještě neznáme. Už teď se ale připravují nové 

strategické dokumenty místních akčních skupin, na jejichž podkladě se v příštích letech budou pro-

jekty vybírat. Je proto důležité zahrnout do nich veškeré potřeby a možnosti, které v území existují. 

MAS Ekoregion Úhlava se již od podzimu roku 2020 věnuje přípravě analytických podkladů a aktua-

lizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Její takzvaná koncepční část bude schvalová-

na příslušnými státními orgány již v roce 2021 a na ní budou později navazovat nové programové 

rámce, které budou schvalovat jednotlivá ministerstva a na jejichž základě bude možné vyhlašovat 

výzvy a podávat žádosti o dotaci. 

Aby byla koncepční část strategie dobrým základem pro navazující programové rámce, je potřeba 
znát projektové záměry obcí, spolků i místních podnikatelů. Jakmile to epidemiologická situace v ČR 
dovolí, uspořádá MAS veřejně přístupné setkání pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti 
rozvoje území. Podrobnosti a pracovní verze dokumentů k připomínkování budou zveřejněny na 
internetových stránkách.  

Zároveň budeme rádi, když nám již teď budete zasílat na adresu havranek@ekoregion-
uhlava.cz vaše projektové záměry a náměty na změny ve vašich obcích, které by MAS mohla 
svojí činností ovlivnit.      

 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

                  Zdroj Ekoregion Úhlava, z.s. 

Jak bude vypadat programové období 2021 – 2027? 

mailto:havranek@ekoregion-uhlava.cz
mailto:havranek@ekoregion-uhlava.cz
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V průběhu roku 2020 byly realizovány projekty podpořené MAS Ekoregion Úhlava v rámci realiza-
ce SCLLD jednak z programu OPZ, které se zaměřily zejména na podporu pracujících rodičů škol-
ních dětí prostřednictvím Letních příměstských táborů a podporu komunitního života, a také z pro-
gramu IROP. Z IROPu směřovala podpora  k bezpečnosti dopravy (realizace chodníku) a podpoře 
sociálního bydlení (Bytový dům v Nýrsku).  
 
Konkrétně byly realizovány tyto projekty: 
 Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

 Příměstské tábory TJ Nýrsko (Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s.) 
 Letní tábory ( Dům dětí a mládeže Nýrsko)  
 Rozvoj komunitního centra Nýrsko (ALFA Nýrsko z.s.) 

 Integrovaný Regionální operační program (IROP) 
 DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 – (Městys Dešenice) 
 Stavební úprava bytového domu č.p. 637 v Nýrsku (Město Nýrsko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Foto z realizovaných projektů 
Zdroj  TJ  Nýrsko, Ekoregion Úhlava, z.s. 

Projekty realizované v roce 2020 
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V rámci tohoto programového rámce byly v roce 2020 vyhlášeny 2 výzvy: 
 Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 

venkova na období 2014 - 2020, alokace 11 000 000 K č 

 

Vyhlášená výzva měla 1 Fiche, která se zaměřila na podporu v oblasti pozemkových úprav: 

Fiche 4  Pozemkové úpravy (alokace 7 260 000,- Kč ) 

 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 

přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě a pozemkových úprav. Zahrnuje rea-

lizaci plánů společných zařízení (pro zajištění přístupu k zemědělským pozemkům), opatření k ochraně 

životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, proti-

povodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných za-

řízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.  

 

Do této výzvy v programovém rámci PRV nebyla předložena žádná žádost o dotaci.   

Výzva č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Programový rámec PRV 

Výzva č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

Vyhlášená výzva měla 1 Fiche, která se zaměřila na podporu v oblasti lesnické infrastruktury : 

Fiche 2  Lesnická infrastruktura (alokace 5 000 000,-Kč ) 

 

Fiche je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 

přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě. Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné 

investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality 

či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest je podporována i obnova 

či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.  

Podpora cílila prioritně na projekty, díky jejichž realizaci by vznikla v území nová pracovní místa.  V 

případě fiche  2 byla nastavena podmínka, aby žadatelé prokazovali soulad se strategickými dokumenty 

a cílem bylo upřednostnit projekty s celkovou výší způsobilých výdajů do 2 mil. Kč a ty, díky nimž 

vzniknou lesní cesty v délce nad 1km.   

V rámci této výzvy v programovém rámci PRV byl podpořen projekt Města Nýrska  „Rekonstrukce 
lesní cesty L.C. Blata“ 



Stránka 5 Ročník 2021 

Podpora směřuje do rozvoje infrastruktury komunitních  center, která mohou podpořit sociální 
začleňování a zvýšit uplatnitelnost jednotlivých členů komunity na trhu práce. Podporována jsou 
komunitní centra fungující jako veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komu-
nity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku. Centra musí realizovat sociální, 
vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity 
či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity by se měli aktivně 
účastnit fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě. V centru musí působit mini-
málně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních službách., a to po celou dobu trvání 
i udržitelnosti projektu. 
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č.2 je 2 315 789,47 Kč 
Výše dotace :  EFRR 95%  příjemce 5% 
 
Výzva je vyhlášena do konce září 2021. 

V průběhu roku 2020 MAS Ekoregion Úhlava vyhlásila 2 výzvy v programovém rámci IROP. Zamě-
řily se na podporu projektů  týkajících se zlepšení bezpečnosti dopravy a cyklodpravu (výzva č. 6) 
a na podporu projektů týkajících se minimalizace socio-patologických jevů prostřednictvím zkvalitně-
ní sociálních služeb v obcích (výzva č. 7). Výzva byla zacílena na minimalizaci socio-patologických 
jevů prostřednictvím podpory veřejných víceúčelových zařízení (komunitní centra), určených pro 
setkávání členů místní komunity. Smyslem výzvy je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako 
celku prostřednictvím realizace  sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit, kulturních či zájmo-
vých akcí, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity - krajové oblasti a jsou přístupné všem jejím 
obyvatelům. Podmínkou výzvy je, aby se členové komunity aktivně účastnili fungování komunitního 
centra a rozhodování o jeho podobě a po dobu projektu do konce jeho udržitelnosti v centru působil 
minimálně jeden pracovník se vzděláním podle zákona o sociálních službách.  

Výzva č.7 Komunitní centra 

Programový rámec IROP 

Výzva č.6 Bezpečnost—Cyklodoprava 

Cílem výzvy je zvyšování bezpečnosti dopravy podporou  výstavby a rekonstrukce komunikací pro 
pěší a výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným ne-
bo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami. 

Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č. 6:  9 051 828,42 Kč 

Výše dotace :  EFRR 95%     příjemce 5% 

Podpořeny byly ve výzvě 2 projekty: 
 DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 - II. Etapa (Městys Dešenice) 
 Výstavba chodníků v lokalitě U hřiště (Město Nýrsko) 
 
Zároveň byl v roce 2020 realizován projekt z předchozí výzvy IROP: 
 DEŠENICE - CHODNÍK U SILNICE III/19020 – projekt dokončen a proplacen  (Městys 

Dešenice) 
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Tento rok jsme s finanční podporou Plzeňského kraje vyhlásili již sedmý ročník Grantového pro-
gramu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. V  programu se snažíme 
podporovat projekty místních spolků, které jsou často velmi aktivní součástí kulturního, sportovní-
ho a společenského života obcí. Letos byl program zaměřen na podporu neinvestičních projektů a 
tematicky nebyl omezen. Projekty mohly být zaměřeny na sportovní, společenské, kulturní, volno-
časové či jiné zájmové činnosti. Podpora směřovala jak k jednorázovým akcím, tak i k akcím s  
dlouhodobějším záměrem. Podpořeny tak mohly být i projekty zaměřené na nákup vybavení, za 
předpokladu, že budou v souladu s neinvestičním charakterem programu. Preferované byly projek-
ty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady a ne-
tradiční aktivity. Podpora nebyla určena na běžnou činnost žadatelů a akce 
mající charakter venkovské zábavy či turistického zájezdu. 

Předloženy byly projekty 12 spolků a sdružení. Podpořeny byly zejména 
žádosti o vybavení SDH, ale i sportovní a národopisné spolky. 

Celkem místní spolky vyčerpaly dotaci ve výši téměř 57 000,- Kč. Kompletní přehled projektů uka-
zuje tabulka. 

Grantový program na podporu malých projektů NNO 

 

 

          

Žadatel Název projektu 
Požadovaná 

dotace 

SDH Záhorčice Žádost o věcné vybavení SDH Záhorčice 5 000 

SDH Chudenín Nákup opasků a rukavic 5 000 

SDH Dešenice Pořízení vzduchové pušky vč. pouzdra pro výcvik dětí 5 000 

ČZS Nýrsko Nákup drtiče zahradního odpadu 5 000 

Národopisný spolek Nýrsko Dynastie nedotknutelných 2 000 

SK Hamry Děti a vzdělávání 5 000 

Tenis klub Nýrsko Podpora mládežnického tenisu v Nýrsku 5 000 

ALFA Nýrsko ALFA Nýrsko - Komunitní centrum 5 000 

FK Dukla Sportovní aktivity dětí a mládeže v Janovicích 4 970 

Muzeum Královského Hvozdu 
v Nýrsku 

Vybavení spolku pracovními nástroji 4 919 

SDH Víteň Mladí hasiči = budoucnost SDH Víteň 5 000 

SDH Hadrava   
Grant z Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava 
na podporu malých projektů nestátních neziskových 
organizací 

5 000 

56 889   CELKEM 
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V programovém rámci  Operační program životní prostředí (OPŽP) a Operační program za-
městnanost (OPZ) nebyla v roce 2020 vyhlášena žádná výzva. Alokace byly vyčerpány. V roce 2020 

byly realizovány projekty podpořené z OPZ „Příměstské tábory TJ Nýrsko“ (Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s.), „Letní 
tábory“ (Dům dětí a mládeže Nýrsko) a „Rozvoj komunitního centra Nýrsko“(ALFA Nýrsko z.s.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Ekoregiion Úhlava 

Programový rámec OPŽP a OPZ 

Šablony III—Aktuální informace 
 

Do 29. 6. 2021 do 14 hod je stále možné podávat žádosti do výzvy „Šablony III“, která se za-

měřuje na podporu základních a mateřských škol. Projekt může trvat 12-24 měsíců,  přičemž nej-

zazší termín ukončení je 30.6.2023. Každá škola může podat maximálně 1 projekt o maximálním 

rozpočtu 200 000 Kč na 1 školu + 1500 Kč na každého žáka. Jedná se o dotaci neinvestiční, ve 

které jsou vybírány aktivity z přednastavených šablon. 

Školy mohou vybírat z: 

 Personálních šablon (např. Školní asistent, Školní speciální pedagog,  Školní psycholog, So-

ciální pedagog,  Chůva – jen u MŠ, Školní kariérový poradce – jen u ZŠ),   

 Šablon zaměřených na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů  (Tandemová 

výuka, Sdílení zkušeností pg. prostřednictvím návštěv, Zahraniční stáže pedagogických pra-

covníků) 

 Aktivit rozvíjejících ICT (Využití ICT ve vzdělávání) 

 Zájmových a rozvojových aktivit (např. projektový den, klub, doučování) 

 Odborně zaměřená setkávání (spolupráce s rodiči) 

Šablona „Projektový den“ je povinná. 

MAS Ekoregion Úhlava na území své působnosti zdarma nabízí školám podporu při přípravě 

a administraci těchto zjednodušených projektů (Šablony III). V případě zájmu nás kontaktujte. 

Kontaktní osoba: Gabriela Šindlerová, sindlerova@ekoregion-uhlava.cz, tel. 602 639 762 

 

Odkaz na podrobné informace o výzvě je: 
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
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MAS Ekoregion Úhlava realizuje od března 2019 projekt  Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
tedy MAP II  pro území SO ORP Klatovy. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I, který 
byl realizován v SO ORP Klatovy v období let 2016 – 2018 místní akční skupinou Pošumaví. Je 
zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělá-
vání, tj. předškolní a základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, volnočasové i neformální 
vzdělávání.   

Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé 
území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat 
konkrétní aktivity na území ORP. V letošním roce byl projekt prodloužen a bude realizován 
do konce roku 2022. 

V rámci projektu MAP II Klatovy probíhaly v letošním roce 2020 aktivity pro školy i peda-
gogy, které vycházely z potřeb škol.  Přesto, že situace kolem pandemie nemoci COVID 19 za-
sáhla i do aktivit našeho projektu a některé aktivity zejména pro děti musely být v tomto školním 
roce zatím pozastaveny, jiné pokračují. Patří k nim vzdělávání pedagogů a setkávání všech, které 
téma vzdělávání na Klatovsku zajímá, které se přesunulo do on-line prostoru.  

Jednou z priorit projektu, na které se na Klatovsku školy shodly a chtějí ji zajímavou formou řešit, 
je posilování vazby dětí na Klatovský region. Je to pochopitelné, protože problém odchodu mla-
dých lidí za prací či vzděláním do velkých center, který je vidět ve všech regionech v ČR, je 
v klatovském příhraničí ještě umocněn blízkostí Německa. Budovat u dětí a mladých lidí vztah 
k místu, kde se narodili a vyrůstají a motivovat je k tomu zde zůstat nebo se sem v dospělosti zase 
vracet, má pro region určitě smysl. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše byly proto 
připraveny programy pro školy, které přibližují dětem historii i současnost klatovského regionu. 
Při vycházkách s odborníky z muzea poznávají školáci město  Klatovy a jeho okolí z jiného úhlu 
pohledu, než je při hodinách dějepisu běžný. Ve většině škol proběhly také projektové dny o stře-
dověké historii Klatovska a životě lidí v něm, při kterých si děti vyzkoušely oblečení, zbraně i 
předměty běžné potřeby.  

Dalším tématem, které MAP řeší, je, jak napomoci tomu, aby vzdělávání probíhalo moderní, zají-
mavou a zábavnou formou. Proto projekt školám například poskytuje sady knih současných dět-
ských autorů, vybavení na pokusy pro výuku fyziky, ve spolupráci s DDM zajišťuje praktické 
workshopy zdravovědy, nebo setkání se spisovateli. V loňském roce tak proběhla v ZŠ setkání se 
spisovatelkou Petrou Braunovou a pro děti v MŠ se spisovatelkou Jitkou Vítovou.  Jednou z akcí, 
na kterou se sjeli žáci ze všech koutů Klatovska bylo například představení Úžasného divadla fyzi-
ky. Program plný vizuálně zajímavých fyzikálních a chemických pokusů si bez problémů získal 
pozornost všech dětí i dospělých v plném sálu Klatovského kina. Do budoucna bychom v rámci 
projektu MAP chtěli v podobných aktivitách pokračovat.  

Ani mateřské školy na Klatovsku a jejich pedagogové nezůstávají stranou. Všechny mateřské ško-
ly, které měly zájem, byly vybaveny Klokanovým kufrem - sadou pomůcek k diagnostice dětí ve 
všech oblastech jeho vývoje od řeči, přes prostorovou představivost až k pohybovému vývoji. 
Paní učitelky zároveň měly možnost absolvovat dvoudenní kurz diagnostiky dítěte.  Školky také 
díky projektu navštěvuje klinická logopedka a pracuje s dětmi, které to potřebují, nebo se děti se-
tkávají nad dětskými knížkami s jejich autory.   
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V rámci projektu vznikly také 4 pracovní skupiny. Jejich členy mohou být zástupci vedení škol, ši-
kovní pedagogové, pracovníci knihoven, NNO, rodiče a další zájemci o danou problematiku. Jedná 
se o: 
Pracovní skupiny pro rozvoj Čtenářské gramotnosti a pro rozvoj Matematické gramotnosti: 
Tyto skupiny projednávají témata týkající se jednotlivých gramotností, navrhují a realizují aktivity 
k jejich zlepšení v území, navrhují témata školení či exkurzí pro své členy a další pedagogy.  
Pracovní skupinu pro rovné příležitosti: Úkolem této pracovní skupiny je vytvořit prostor pro 
diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním a základ-
ním vzdělávání a také navrhovat vhodné aktivity.  

Pracovní skupinu pro fi-
nancování: Řeší portfolio 
finančních zdrojů na realizaci 
aktivit MAP II a pro školství 
a vzdělávání v území.   
 
 

 Foto z akcí MAP II Klatovy. 
 Zdroj Ekoregion Úhlava, z.s. 

 
 

 

 

 

Další informace o projektu MAP II Klatovy a připravovaných aktivitách lze získat na našem 

webu:                    

https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy  
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MAS Ekoregion Úhlava 

Náměstí 81 

Nýrsko 

Telefon: 775 764 417 

E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz 

 Místní akční skupina (= MAS) založená na principu partnerství 
a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na 
místní úrovni, jejímž cílem je místní udržitelný rozvoj území ve 
všech oblastech života vycházející z potřeb obyvatel území 

 MAS, která působí na jihozápadě Čech od roku 2005 

 Má 24 členů z řad zástupců místní samosprávy, podnikatelské-
ho a neziskového sektoru. 

 Působí na území 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Ha-
mry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýr-
sko, Prášily, Strážov, Srní, Železná Ruda. 

 Zpracovává Strategii komunitně vedeného místního rozvoje v 
rámci území své působnosti (SCLLD)  

 Vyhlašuje místní dotační výzvy pro období 2014 -2020 
z programů IROP, OPZ , OPŽP a PRV 

 Poskytuje poradenství školám v rámci výzev OP VVV 
(„Šablony“) 

Kdo je MAS Ekoregion Úhlava  
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Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava 


