
Aktuality z Královské stezky o.p.s. 

Výzvy na jaře 2016 

MAS Královská stezka o.p.s. předpokládá, že první výzvy vypíše na jaře 2016. Žádosti budou přijímány 

od Operačních programů Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační 

program. Všechny aktuality, včetně termínů školení před výzvou budou zveřejněny na webových 

stránkách www.kralovska-stezka.cz.  

Gastronomický festival Habry 

V sobotu 27. 6. 2015 se konal první ročník Gastronomického festivalu na Žižkově náměstí v Habrech. 

Festival byl pořádán ve spolupráci Svazku obcí Haberska a MAS Královské stezky.  

Gastrofestival se skládal z farmářských trhů a z bohatého doprovodného programu. Farmářské trhy 

daly prostor místním a regionálním farmářům, stejně jako kavárnám a restauracím. Prostor 

k prezentaci a k prodeji svých produktů dostaly i neziskové organizace a sociální podniky. 

Prezentovala se např. terapeutická dílna Domova ve Zboží, která předvedla keramické výrobky 

mentálně postižených obyvatel domova. Cukrářské speciality a domácí limonády přivezl sociální 

podnik Semitam s.r.o., podporující začlenění znevýhodněných osob do společnosti i trhu práce. 

Farmářské trhy nabídly kvalitní produkty řeznických mistrů a pekařů, dále výrobky z rakytníků, medu 

či ze sortimentu zdravé výživy. Nechybělo drobné sladké pečivo, voňavá káva, stejně jako kvalitní 

víno a poctivé pivo.  

Festivalový den prolínal bohatý doprovodný program složený z vystoupení hudebních i tanečních. 

Nechyběla ani dynamická a zábavná barmanská show v provedení profesionála Vladimíra Macha. 

Hudební vystoupení předvedl pěvecký kroužek při ZUŠ Habry vedený paní Hanou Koubkovou. Dvěma 

tanečními vystoupeními zaujal publikum aerobikový kroužek z Golčova Jeníkova pod vedením paní 

Kateřiny Vavruškové. Doprovodný program obohatila i vystoupení profesionálních hudebních skupin. 

Nadšení publika vyvolalo vystoupení tradiční hasičské dechové hudby z Vysočiny s názvem Božejáci. 

Večerní program se sestával z vystoupení pop-rockových kapel, nejprve vystoupila skupina S. A. M. a 

poté kapela s názvem Styl.  

Program festivalu zaujal jak mladé lidi, tak i rodiny s dětmi a seniory. Po celý den byl rovněž 

k dispozici dětský koutek se skákacím hradem, malováním na obličej a s dalšími možnostmi her. 

Moderátor celé akce, pan Jaroslav Pejchal, se staral o dobrou náladu publika a připravil řadu 

zábavných soutěží pro děti, při nichž získali účastníci drobné odměny.  

Budeme rádi, pokud budeme moci festival v příštím roce se Svazkem obcí 

uspořádat opět. 

Gastronomický festival byl realizován a finančně podpořen z projektu 

„Prorozvojové aktivity regionu MAS Královská stezka o.p.s.“ v rámci realizace 

MA21.  

 

Letní promítání 

V průběhu celého léta bylo cestující letní kino v provozu každý víkend (pátky, soboty) a občas i 

v týdnu. Letošní léto bylo na počet promítání rekordní – začínalo se prvním víkendem v červnu a 

končilo v polovině září.  

http://www.kralovska-stezka.cz/


Příjem žádostí SZIF 1. kolo 

Státní zemědělský intervenční fond vyhlásil první kolo příjmu žádostí na SZIF. V prvním kole jsou 

přijímány žádosti do následujících opatření: 

- Investice do zemědělských podniků 

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

- Lesnická infrastruktura 

- Technika a technologie pro lesní hospodářství 

- Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh 

Na webových stránkách www.szif.cz jsou zveřejněna pravidla pro všechna opatření. Příjem žádostí 

bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech od 29.9. do 12.10.2015. Královská stezka 

o.p.s. nabízí pomoc při vypracování žádostí o dotaci. 

Výzvy na Czech Invest 

V současné době jsou na Agentuře pro podporu podnikání a investic vypsány výzvy na Inovace, 

Partnerství znalostního transferu, Technologie a Marketing. Žádosti jsou podávány prostřednictvím 

nového online nástroje pro vyplňování žádostí – MS2014+. Pro případné konzultace a pomoc 

s vypracováním žádostí se obracejte na zaměstnance Královské stezky o.p.s. 

 

Za MAS Královská stezka o.p.s., Karolína Ortová a Lucie Růžičková 

http://www.szif.cz/

