
AKCE A AKTIVITY MIKROREGIONU RADYNĚ - shrnutí 

 Mikroregionu Radyně se podařilo do roku 2004 vybudovat kvalitní síť cyklotras a vybavit je 

cykloturistickými mapami v každé obci za cca 350 000 Kč. K tomu byly vydány propagační 

materiály a mapy. Účast Chválenic ano 

 Období let 2005-2007 byl Mikroregion Radyně bez aktivit 

 Aktivity mikroregionu od roku 2008 do 2012 byly podpořeny dotacemi z PSOV PK: 

 2008 - vydání infobrožury o obcích Mikroregionu Radyně. Brožura s mapou a tipy na výlety slouží 

k informování jak pro své vlastní občany, tak na různých akcích typu veletrh cestovního ruchu 

ITEP. Jsou k dispozici v K-Centru ve Starém Plzenci. Účast všech obcí, Chválenice – podíl 1/12, tj. 

každá obec stejně 

 2009 - společný projekt na turistický mobiliář – lavičky, odpadkové koše, cyklostojany, kryté 

sezení a cykloturistické mapy za více než 260 000 Kč. Chválenice ano - cena za obec celkem za 

51 700 Kč, dotace pro obec 29 815 Kč.  Kryté sezení pro turisty, stojan na kolo, cykloturistická 

mapa a stojan 

 2010 – společný projekt Zázemí pro volný čas dětí a mládeže a umístit herní prvky v obcích. 

Celkem si obce pořídily herní prvky za téměř 420 000,- Kč. Chválenice ano - cena za obec celkem 

64 107 Kč, dotace pro obec 38 345 Kč. 2x pružinové houpadlo (motorka + beruška), kolotoč 

sedačkový, infotabule  

 2011 - společný projekt Vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí Mikroregionu Radyně za 

téměř 450 000,- Kč. Chválenice ano - cena za obec celkem 56 300 Kč, dotace pro obec 27 778 Kč. 

Elektrocentrála HERON, Kalové čerpadlo Sigma 65 

 2012 – společný projekt Zázemí pro společenské akce v obcích Mikroregionu Radyně pořízen 

velkokapacitní stan 10x15m a pódium za téměř 430 000,- Kč. Účast všech obcí ano – podíl 1/12, tj. 

každá obec stejně 

 V letech 2008 až 2009 Mikroregion Radyně získával dotaci od Plzeňského kraje na poradenskou a 

administrativní činnost manažera ve výši 50 000,- Kč. Účast všech obcí ano – podíl 1/12, tj. každá 

obec stejně 

 Mikroregion Radyně vyhledává ale i jiné dotační zdroje. Od roku 2010 byl připravován a v roce 

2011 realizován projekt Obnova autobusových čekáren v obcích MiR, který je financován 

prostřednictvím realizace Strategického plánu LEADER (SPL) místní akční skupiny OS AKTIVIOS. 

Projekt má hodnotu téměř 600 000,- Kč, dotace činí 423 470,- Kč. Chválenice ano - cena za obec 

celkem 76  440,-Kč, dotace pro obec 54 145 Kč 

 Od roku 2012 je i Mikroregion Radyně členem místní akční skupiny OS AKTIVIOS.   

 V roce 2012 proběhla příprava a schvalování nových Stanov Mikroregionu Radyně. 

 Mikroregion Radyně má od roku 2013 aktualizovanou Strategii rozvoje Mikroregionu Radyně. 

 V roce 2013 natočil Václav Chaloupek pro Mikroregion Radyně DVD s názvem Krajem pod Radyní.   

 Na území Mikroregionu Radyně je realizován Strategický plán LEADER místní akční skupiny OS 

AKTIVIOS.  MAS byla úspěšná při získání dotací  LEADER+ a  LEADER 2007-2013 a stala se tím 

významným zdrojem peněz pro naše obce. Celkem se v období let 2008-2014 rozdělilo v 

zájmovém  území OS AKTIVIOS přes 53 miliónů Kč. 

 Mikroregion od roku 2010 podporuje vlastní projekt OS AKTIVIOS pro mládež s názvem JUMP. 

V letech 2010, 2011a 2012 na tento projekt přispěly všechny mikroregiony každoročně částkou 

20 000,- Kč, v roce 2013 částkou 10 000,- Kč. Tyto peníze byly použity na projekty dětí a mládeže i 

v obcích Mikroregionu Radyně. 



 V roce 2011 přispěl mikroregion Radyně do OS AKTIVIOS částkou 5 000,- Kč na nákup dřevěných 

výstavních stánků, které si mohou obce (a další organizátory akcí) v mikroregionu zapůjčit. 

  Činnost mikroregionu je zveřejňována na vlastních webových stránkách: www.mikro-radyne.cz, 

v místním tisku a ve Zpravodaji OS AKTIVIOS. Mikroregion každoročně prezentuje sebe a své obce 

na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni ve spolupráci s OS AKTIVIOS. 

 Mikroregion spolupracuje s okolními mikroregiony v rámci území MAS OS AKTIVIOS, ale i 

s mikroregionem Nepomucko – např. byla připravena sada cyklomap a vydána brožura o 

naučných stezkách.  

 Manažerka provádí konzultace a poradenství pro zájemce, nejen obce, ale i spolky a podnikatele. 

 

 

 2015 projekt Obnova drobných sakrálních památek v obcích mikroregionu Radyně 

Projekt probíhá, získaná dotace 240 000 Kč, cena celkem 406 000 Kč. Chválenice ne 

 Podpora mikroregionu v roce 2015: dotace 50 000 Kč na odměnu pro manažera Účast všech obcí 

ano – podíl 1/13, tj. každá obec stejně (v tomto roce přistoupila do DSO další obec) 

 

 2016 projekt Vybavení obcí Mikroregionu Radyně odpočinkovým mobiliářem 

Dotace pro mikroregion získána ve výši 230 000 Kč, cena projektu celkem cca 500 000 Kč, před 

realizací. Chválenice ano, cena za obec celkem cca 40 000Kč, dotace pro obec cca 20 000 Kč – dosud 

nestanoveno 

 

 2016 projekt Zřízení free Wi-Fi bodů v obcích Mikroregionu Radyně 

Dotace získána ve výši 50 000 Kč, cena celkem cca 75 000 Kč, před realizací Chválenice ano, rozdělení 

– dosud nestanoveno 

 

 Podpora mikroregionu v roce 2016: dotace 50 000 Kč na odměnu pro manažera  - zatím pouze 

podáno Účast všech obcí ano – podíl 1/14, tj. každá obec stejně (v tomto roce přistoupila do DSO 

další obec) 

 

 

 

http://www.mikro-radyne.cz/

