
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 
MAS VODŇANSKÁ RYBA 

NA OBDOBÍ 2008 – 2013

„VODŇANSKÁ RYBA VE VLNÁCH 
CESTOVNÍHO RUCHU -

- VÍTEJTE V REGIONU 
MEZI ZVÍKOVEM A HELFENBURKEM“



1. Žadatel/předkladatel SPL

Přesný název místní akční skupiny (dále jen “MAS”):  
Vodňanská ryba, občanské sdružení

Právní forma MAS:  
občanské sdružení (v souladu s §6 Zákona č.83/1990 Sb.) 

2. Základní údaje o území MAS

Území MAS se nachází na území dvou sousedních jihočeských okresů (Strakonice, Písek), které 
pomyslně objímá od severu až po jihozápad město Písek, z jižní strany území přiléhá k okresům 
České Budějovice a Prachatice.

Rozloha v km2:  524,61 

Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ):  23 560

3. Zpracování SPL MAS

Způsob zpracování SPL MAS 
SPL byl vypracován manažerem pro SPL (ing. Vladimír Drye, manažer MAS - certifikát ÚZPI, 
2007), za přispění a metodického dohledu profesionálního poradce LEADER. 

SPL byl zpracováván komunitní metodou, když MAS v roce 2007 a 2008 pokračovala v tomto 
osvědčeném způsobu práce, který zavedla v období 2004 – 2006 na svém původním zájmovém 
území jako základní pracovní metodu za vedení CpKP Jižní Čechy (p. D. Rosecký). 
Komunitní způsob projednávání SPL za účasti veřejnosti a odborného facilitátora rozšířila MAS 
jako metodu práce na nové území, které v dubnu 2007 přistoupilo k původnímu zájmovému 
území MAS (oblast Zvíkovska a Záhoří). 

MAS za dobu své existence zpracovala řadu materiálů a studií, ze kterých vycházela při přípravě 
SPL. Zvláště respektovány jsou výsledky anketních a dotazníkových šetření, se kterými byli 
seznámeni jak členové MAS, tak veřejnost při workshopech a besedách v rámci 
přípravy/aktualizace SPL.

Jedná se o následující strategické dokumenty ( vlastní strategické dokumenty MAS Vodňanská 
ryba, projednané a přijaté na členských schůzích, ve vlastnictví MAS ):
- Integrovaná strategie území MAS Vodňanská ryba ( Kancelář ekonomického a 

finančního poradenství České Budějovice, 2007 ) 
- Průzkum potřeb obyvatelstva  ( Miluše Andresová, 2006)
- Analýza území pro strategii MAS Vodňanská ryba na plánovací období 2007 - 20013 

( PhDr. Alena Cepáková, 2006 )
- Analýza předpokladů cestovního ruchu  Blanicko – otavského regionu ( Bc. Jitka 

Rojíková, 2006 )
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- Zpracované výsledky analýzy území MAS Vodňanská ryba (  Mgr. M. Jarolímek, 
Jihočeská univerzita ČB, P.Heidinger, M.Andersová, MAS Vodňanská ryba )

(Dokumenty z roku 2006 jsou výstupy projektu „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko – otavském regionu,  
spolufinancováno z OP RVMZ v programu LEADER+, v podopatření 2.1.4. Osvojování schopností).

Na zpracování SPL se podíleli členové MAS (v rámci práce Programového výboru a pracovních 
skupin) a jednotlivé zájmové skupiny (zástupci veřejného sektoru, podnikatelů, NNO) působící 
v regionu.

Zpracování SPL lze rozdělit do dvou fází:
- rok 2007 – zpracování SPL MAS na období 2007 - 2013
- rok 2008 – aktualizace SPL MAS pro období 2008 - 2013

Pro přípravu SPL byl na začátku roku 2007 určen přípravný tým (členové úzkého vedení MAS). 
V průběhu roku 2007 byl sestaven 7-členný programový výbor (v podstatě rozšířená Rada MAS) 
jako orgán pro finální přípravu SPL a následný dozor nad jeho realizací, který následně 
koordinoval finální zpracování SPL. 
Souběžně se strategickým plánem Leader byla v roce 2007 zpracována Integrovaná strategie 
území MAS (k 31.7.2007). 

Pro přípravu SPL byly dále zřízeny pracovní skupiny pro tři specifické oblasti: Mladí lidé, Ženy a 
Zemědělci. 
Tyto pracovní skupiny (složené dílem z členů MAS a dále z řad zástupců drobných podnikatelů, 
zemědělců, místních neziskových organizací a také občanů) se pravidelně scházeli a projednávali 
konkrétní potřeby a priority v dané tématické oblasti na komunitních workshopech na různých 
místech regionu (zpravidla při příležitosti konání kulturně-společenských akcí v regionu). 

Na základě pracovních setkání programového výboru a pracovních skupin byla vypracována 
SWOT analýza, která se stala východiskem pro stanovení SPL. 
Získané náměty a připomínky byly vyhodnocovány programovým výborem a byly zohledněny při 
určení prioritních oblastí, cílů a opatření SPL.  

Finální zpracování SPL s využitím výstupů práce pracovních skupin proběhlo v období říjen – 
prosinec 2007.  Konečná verze SPL MAS byla schválena Valnou hromadou dne 10.12.2007. 

Z důvodu nedoporučení SPL k finanční podpoře v rámci 2. výzvy PRV byla provedena 
aktualizace SPL v průběhu roku 2008. 

Do této verze  SPL byly začleněny aktuální výstupy činností realizovaných v období mezi 
termínem ukončení 2. výzvy PRV (12/2007) a termínem ukončení 5. výzvy PRV (10/2008). 

Postup aktualizace SPL v roce 2008:
- sestavení plánu aktualizace SPL (květen 2008) 
- práce programového výboru  (květen – říjen 2008) 
- 2 sebeevaluační workshopy MAS, při kterém došlo k identifikaci problémových míst SPL 

(květen 2008)
- práce pracovních skupin Mladí lidé, Ženy a Zemědělci (červen – září 2008)  
- aktualizace zásobníku projektů (červenec – srpen 2008) 
- provedení dotazníkového šetření během komunitních akcí v regionu za účelem vyhodnocení 

a úprav SPL (červen – září 2008)  
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- vzdělávání zaměstnanců a členů MAS vztahující se k realizaci SPL (získávání zkušeností u 
partnerské MAS Chance in nature – účast na administraci projektů 1. výzvy SPL, září 2008) 

- vlastní aktualizace SPL (září – říjen 2008)
- schválení finálního SPL Valnou hromadou MAS dne 16.10. 2007 

Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL
Během zpracování  SPL byly  využívány metody komunitní  práce v regionu (terénní  analytická 
činnost  MAS  –  sběr  projektových  námětů,  projednávání  s veřejností  se  zapojením  vnějšího 
expertního facilitátora, zapojování mladých lidí a žen do společných aktivit aj.).

V režii nebo za účasti MAS probíhaly v území další různorodé aktivity, které aktivně zapojovaly 
místní aktéry do zpracování SPL. 

Opakovaně bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli a 
osobami zastupujícími místně působící subjekty za účelem zjištění potřeb a problémů v území: 
- v průběhu roku 2007 během seminářů spoluorganizovaných MAS, dále v partnerství 

s Komunitní nadací Blanicko-otavskou a Městem Písek (manažeři území ORP Vodňany a 
ORP Písek v rámci projektu Jihočeského kraje 3.3.SROP) byly aktualizovány formou 
osobních pohovorů informace o potřebách aktérů území 

- aktuálně v létě 2008 v průběhu konání komunitních akcí v regionu.  

Při zpracování SPL byla využita metoda projednávání s veřejností se zapojením vnějšího 
expertního facilitátora.

Tyto činnosti výrazně přispěly k identifikaci  společných potřeb regionu MAS a propagaci 
principu LEADER (podrobnější informace o způsobech zapojování místních aktérů jsou 
uvedeny v kapitole 7.2). 

Expertní odborníci, kteří podíleli na zpracování SPL MAS

Poradce MAS, facilitátor:
Mgr. Helena Kosová
K.Chocholy 1255/13, 370 05 České Budějovice
IČ: 65057830
DIČ: 6253291363
Odborné předpoklady: vysokoškolské vzdělání PřFUK v Praze, desetiletá praxe v projektovém managementu, čtyřletá praxe  
– management MAS, poradce a facilitátor CHANCE IN NATURE – Local action group, o.s., ( ŽL na předmět  
podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, Lektorská činnost, Mimoškolní  
výuka )
- poradce při vlastním zpracování SPL, externí poradce MAS od roku 2007,  facilitace jednání 
pracovních skupin, jednání programového výboru, veřejných projednávání

Mgr. Michal Novotný (Komunitní nadace Blanicko – Otavská se sídlem v Protivíně) 
Manažer území ORP Vodňany v rámci projektu Jihočeského kraje 3.3.SROP
- aktualizace průzkumu potřeb území MAS v roce 2007 

Ing. Petr Jelínek (Město Písek) 
Manažer území ORP Písek v rámci projektu Jihočeského kraje 3.3.SROP
- aktualizace průzkumu potřeb území MAS v roce 2007 
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4. Analýza území MAS

4.1 Hodnocení území
Hodnocení  území  MAS  Vodňanská  ryba  vychází  z několika  analýz  v území  provedených 
v období 2005 až 2007. 
Zásadní pro posouzení celkové situace a potenciálu území jsou analytické dokumenty zpracované 
v rámci projektu „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko – otavském regionu“, který 
byl  realizován  v letech  2005  a  2006  (především:  Analýza  potřeb  -  průzkum potřeb  obyvatel 
území,  Analýza území pro strategii  MAS Vodňanská ryba na plánovací  období 2007 – 2013, 
Analýza předpokladů cestovního ruchu v regionu). 
Dále  byla  pro  hodnocení  území  využita  analytická  část  Integrované  strategie  území  MAS 
(zpracovaná v roce 2007), která hodnotí nově přistoupivší území DSO mezi Vltavou a Otavou a 
zároveň shrnuje údaje za aktuální rozšířené území MAS.  
Vedle těchto analýz jsme pro potřeby hodnocení území čerpali také z výstupů z terénní analytické 
činnosti  MAS  v území  (aktuální  průzkum  potřeb  –  dotazníková  šetření,  sběr  projektových 
námětů,  komunitní  workshopy,  veřejná projednávání  s veřejností  aj.)  a  z aktuálně  dostupných 
zdrojů statistických dat. 

Hodnocení území, důvod výběru území 
Celé území MAS Vodňanská ryba je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména 
výskytem rozsáhlých lesů, vodních ploch a toků – je to kraj rybníků a řek Vltavy, Blanice a 
Otavy. Odtud odvodila svůj název i naše místní akční skupina – VODŇANSKÁ RYBA. Krajinu 
zájmového území MAS v nejlepším slova smyslu vystihuje pojem „malebná jihočeská krajina“.

Území MAS není bohaté na suroviny, nejsou zde téměř významné zdroje energetických surovin. 
Z těchto důvodů mělo území MAS vždy spíše zemědělsko-rekreační charakter než charakter 
průmyslové oblasti.  Území MAS je územím s vysokou přírodní a krajinnou hodnotou, a zároveň 
disponuje i živými kulturně-historickými tradicemi podporující rozvoj šetrných forem 
cestovního ruchu v regionu. 

Z hlediska sídelní struktury regionu tvoří naprostou většinu sledovaného území venkovské 
oblasti. Dominantními centry jsou města Vodňany, Protivín a Bavorov, kde žije cca dvě třetiny 
všech obyvatel z území MAS. Výše uvedená města plní ve značné míře pracovní a obslužnou 
funkci pro okolní obce. 

Stávající struktura hospodářství v regionu je dána historickým vývojem a místními přírodními 
podmínkami a „neprůmyslovým“ charakterem území. Hlavní zaměstnavatelé se nacházejí 
v největších sídlech regionu (města Vodňany a Protivín) a samozřejmě ve spádových centrech 
v bezprostředním dosahu regionu MAS (města Písek a Strakonice). 

Silnou stránkou území je vzdálenost a dopravní spojení jak směrem k centrům regionu (Písek, 
České Budějovice), tak dále směrem k hraničním přechodům do Rakouska a Bavorska.
Tato pozice dává části regionu „při trase“ dobré dispozice z hlediska možností umístění lokálních 
logistických center a výrobních závodů (lehký průmysl – především subdodávky pro 
automobilový průmysl, montážní centra apod.), této výhody využívá průmyslová zóna Písek, 
rozvíjí se podnikatelská zóna ve Vodňanech a další výrobní podniky situované v blizkosti důležité 
dopravní tepny procházející regionem  - komunikace I. třídy E 49.  
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Také díky těmto dispozicím došlo v minulých letech ke stabilizaci zaměstnanosti v regionu, která 
ještě na přelomu století dosahovala vysoce nadprůměrných hodnot (oblast Vodňanska a 
Protivínska byly dlouhodobě vymezeny jako hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje). 
V souladu se současnými trendy vývoje národní ekonomiky došlo v minulých letech 
k postupnému snižování míry nezaměstnanost také na území MAS.  

Přesto míra nezaměstnanosti v regionu stále dosahuje nadprůměrných hodnot v porovnání 
s krajskou a celonárodní úrovní (k 31.12.2007 na úrovni 7,07%, což je při porovnání k tomuto 
datu o 2,57% vyšší než v Jihočeském kraji (4,5%) a o 1,07% vyšší než v celé ČR (6%). 

Problémy v oblasti nezaměstnanosti spočívají spíše v její geografické struktuře – vyšší míru 
nezaměstnanosti vykazují zejména menší obce z území MAS situované při hranicích regionu 
MAS (např. Krašlovice 21,3%, Měkynec 15,4%, Olešná 16,3%, Skočice 13,5%, Pohorovice 12,5 
% atd.) 

V odlehlejších obcích regionu dochází v posledních letech k postupnému úpadku podnikatelské 
činnosti, počet zaměstnavatelů v těchto obcích stagnuje či spíše klesá a nejsou zde vytvářená nová 
pracovní místa.  V těchto lokalitách jsou omezené možnosti vzniku pracovních příležitostí a 
současně dojíždění za prací do  blízkých regionálních center (Písek, Strakonice) je pro místní 
obyvatele obtížné (dle zjištěných výsledků průzkum potřeb obyvatel v roce 2006). 

Stávající struktura hospodářství v regionu, „neprůmyslový“ charakter území, struktura 
dostupných pracovních sil v regionu vytvářejí významný potenciál pro rozvoj drobného 
podnikání, především ve směru nezemědělských aktivit, které umožní vznik pracovních míst 
přímo v regionu. 

Z hlediska pohybu obyvatel na území MAS zaznamenáváme v posledních letech pozvolný 
nárůst počtu obyvatel (nárůst 4% za období 2001 – 2007). Počet obyvatel se v posledních 
letech zvyšuje především díky migračním přírůstkům. Průvodním jevem tohoto vývoje je zároveň 
zhoršování věkové struktury obyvatelstva regionu ve prospěch nejstarších skupin obyvatel 
(průměrný věk obyvatel  na území MAS činil v r. 2004 hodnotu 40,76 let, v r. 2006 byl na úrovni 
41,3 let). Saldo přirozené měny obyvatelstva v území (rozdíl narozených a zemřelých) je ve všech 
velikostních kategoriích za posledních 5 let záporné a tempo poklesu se zrychluje. Markantní 
zvýšení průměrného věku evidujeme především u malých odlehlých obcí, kde se mnohde blíží k 
alarmující hranici 50 let. 

Růst počtu obyvatel a relativně nízká míra nezaměstnanosti je logicky doprovázena relativně 
vysokou dojížďkou za prací.  Vysoká dojížďka za prací se negativně odráží v nižší míře 
využívání místních služeb, poklesu využívání mateřských a základních škol ve venkovských 
obcích v regionu místními obyvateli, v nižším zapojení místních obyvatel do občanského života 
v obcích apod. 

Tyto jevy představují do budoucna velké ohrožení pro udržitelný rozvoj regionu (oslabení 
sociální soudržnosti a identifikace obyvatel s místem bydliště a  zhoršení vztahu obyvatel ke své 
obci a jejímu okolí vedoucí k postupnému zhoršování komunitního života v regionu a k poklesu 
zájmu o zachování a vytváření prostředí pro další generace).  

Shodné či styčné charakteristiky území 
Z výše uvedeného popisu je zjevné, že území MAS je homogenním územím s podobnými 
ekonomickými, demografickými, sociálními, historickými a geografickými charakteristikami.
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Soudržnost regionu podtrhuje také vývoj ve vytváření místního rozvojového partnerství – region 
organizačně vznikl na úrovni mikroregionu Blanicko-otavské. Na základě rozšiřování spolupráce 
do okolních mikroregionů postupně došlo k rozšíření na území další dvou sousedících 
mikroregionů (mikroregiony Zlatý Vrch a mikroregion mezi Vltavou a Otavou). Z původně 
účelové spolupráce se i přes opakované neúspěchy v programu LEADER postupně rozvinulo 
kvalitní mezisektorové partnerství, které iniciuje přípravu a realizaci společných projektů na 
úrovni regionu (viz. kapitola 8). 

⇒ Pro celé území MAS jsou shodné výborné výchozí podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu v regionu, především šetrných forem cestovního ruchu, tento 
potenciál není však plně využíván. 

Zájmové území MAS leží uprostřed turistického regionu Jižní Čechy (dle vymezení Czech 
Tourism je území ČR členěno na 15 turistických regionů),  které patří dlouhodobě společně se 
Šumavou, Jižní Moravou a Krkonošemi mezi velmi atraktivní regiony vyhledávané turisty. 

Turistickou atraktivitu regionu MAS potvrdilo dotazníkové šetření provedené v rámci projektu 
destinačního managementu realizovaném Městem Písek v roce 2006, které probíhalo 
souběžně v 5 lokalitách ( v partnerství s obcemi Zvíkovské Podhradí, Kestřany a Putim, které 
spadají do územní působnosti MAS).  
Příklad výstupů: 82% všech respondentů by návštěvu regionu určitě doporučilo svým známým. Domácí návštěvníci  
jako důvod své návštěvy nejčastěji uváděl odpočinek (36%), poznání (26%), turistiku a sport (17%) a zábavu 
(9%). (Zdroj: výstupy projektu „Písecko – brána do Jižních Čech, Město Písek, 2006)

⇒ Vysoký potenciál území regionu MAS pro rozvoj cestovního ruchu byl identifikován 
v rámci zpracování Integrované strategie území MAS. 

⇒ Prioritní oblast Cestovní ruch je jednou ze čtyř priorit schválené ISÚ.

V provedeném průzkumu potřeb obyvatel území v roce 2006 formou řízených rozhovorů 
s místními aktéry byla ohodnocena oblast podpory cestovního ruchu  jako třetí nejdůležitější 
pro rozvoj regionu (průměrná hodnota známky 1,68). Jako prioritní oblast podnikání byly 
vyhodnoceny služby cestovního ruchu na 1. místě v podílu 45%. (zdroj: Zpracované výsledky  
analýzy území MAS Vodňanská ryba, zpracováno v rámci projektu Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v  
Blanicko-otavském regionu, 2006) 

Dle závěrů dotazníkového šetření pro zástupce  soukromých i veřejných subjektů 
provedeného v rámci přípravy SPL během seminářů a vzdělávacích akcí spolupořádaných MAS 
v průběhu r. 2007  bylo zjištěno, že v zájmovém území MAS podporuje rozvoj cestovního 
ruchu jako prioritu 76% dotázaných (dále kapitola 4.2)

Zvláštnosti území oproti jiným územím
Území MAS disponuje specifickými charakteristikami, které odrážejí jedinečnost území – 
území je charakteristické rozmanitou a zachovalou přírodou, zejména výskytem rozsáhlých lesů, 
vodních ploch a toků – je to kraj mezi typickými jihočeskými rybníky a řekami Vltavou, 
Blanicí a Otavou.

Specifické přednosti, charakteristické pro naše území MAS, potenciálně využitelné pro rozvoj 
šetrných forem cestovního ruchu tvoří: 
- množství památek a historických míst s jedinečnou a živou tradicí (Lomec – tradiční poutní 

místo, Švejkova Putim, Zvíkov, Vodňany – rybářská tradice, Kestřany s rýžováním zlata, 
atd., atd.)
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- vybudované cykloturistické značení a síť cyklotras (napojená na jihočeské sítě cyklotras)
- fungující hipostezky (napojené na jihočeskou síť hipostezek)
- farmy a ranče provozující agroturistiku (chov koní, hipoturistika, sportovní jezdectví)
- bohaté možnosti pro koupání, sportovní rybaření a další vodní sporty (vodáctví, vyhlídkové 

jízdy lodní dopravou, vodní lyžování) 
- pořádání mnoha neformálních zájmových animačních programů 

4.2 Zdroje území pro realizaci SPL

Lidské zdroje 
Z hlediska lidských zdrojů je v území dostatečná kapacita aktérů – potenciálních předkladatelů 
projektů -  působících jak ve veřejné správě, v podnikatelské sféře tak i neziskovém sektoru. 

Existuje zde široké spektrum předkladatelů, kteří mají zkušenosti s čerpáním dotací z programů 
EU, národních i regionálních dotačních programů. V územní působnosti MAS 
realizovali/realizují rozvojové projekty jak subjekty veřejné a státní správy, neziskové organizace 
tak i podnikatelské subjekty.  

Dle provedených průzkumů v rámci komunitních aktivit MAS v území byl zjištěn poměrně 
vysoký počet podpořených investičních i neinvestičních projektů během plánovacího období EU 
2004 – 2006 (33). V území byli během přípravy SPL kromě zkušených předkladatelů také regionu 
aktivně vyhledáváni noví potenciální předkladatele rozvojových projektů, kteří představují nový 
významný lidský potenciál pro realizaci SPL.  

Subjekty veřejné správy jsou iniciátory a realizátory řady partnerských rozvojových projektů 
v regionu , které mají mnohem širší dopad do rozvoje celého regionu (podpora rozvoje 
cestovního ruchu, podnikání, vzdělávání, zkvalitňování životní prostředí v regionu). 
Aktivní působnost venkovských obcí v regionu se odráží v získaných ocenění - Obec Ražice 
zvítězila v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje 2007, i další obce získávají ocenění za práci 
s mládeží, spolkový život , vzhled a údržbu obcí apod. (Obec Skály, Obec Záhoří). 

Taktéž podnikatelé působící v regionu mají již zkušenosti s realizací rozvojových projektů 
(především zemědělští podnikatelé, potravinářské podniky a podnikatelé v cestovním ruchu). 

Silnou stránkou regionu jsou aktivní neziskové organizace a místní spolky v široké škále 
oborů působnosti, především 
- tradiční venkovské spolkové aktivity - sbory dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení, 

obecní rybářské spolky atd.
- sport a volný čas - sportovní kluby (fotbalové oddíly, jezdecké kluby), kluby maminek/práce 

s dětmi, kluby seniorů atd. 
- kulturní aktivity - např. o.s. Galerie Radost Klokočín, Osvětová Beseda Ražice, Klub 

vodňanských výtvarníků, divadelní soubor Ražický hravý spolek atd. 
- komunitní rozvoj  - např. Komunitní nadace Blanicko-otavská, o.s. Apicentrum vzdělávání 

Václava Jakše Protivín atd.
- sociální služby - místní skupiny Českého červeného kříže, o.s. Pohip, Farní charita Protivín, 

o.s. Horizont, o.s. Protivínská sedmikráska atd
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Zástupci řady výše uvedených spolků spolupracují s MAS, vybrané NNO mají taktéž zkušenosti 
s realizací a administrací především nízkonákladových projektů financovaných z veřejných zdrojů, 
resp. s aktivní účastí v pozici partnera na projektech spolufinancovaných z EU. 

Finanční zdroje
Z hlediska finanční kapacity je při předpokladu celkové alokace (40 mil. Kč na realizaci SPL, viz. 
kapitola 6.4) je nutné předpokládat finanční zdroje pro financování projektů v objemu cca 15 mil. 
Kč (dofinancování projektů v dotační hodnotě 40 mil. Kč), z toho cca 6 mil. u projektů 
zemědělských podnikatelů a začínajících podnikatelů v cestovním ruchu, cca 6 mil. u projektů 
drobných podnikatelů a cca 3 mil. u projektů neziskových organizací a obcí. 

Dále je nutné na základě dosavadních zkušeností realizátorů projektů v území MAS předpokládat 
min. 5% z celkových uznatelných nákladů projektů (55 mil. Kč), tj. cca 3 mil. Kč na neuznatelné 
výdaje. 

Zjištěné projektové záměry v databázi projektů MAS svědčí o připravenosti subjektů 
financovat připravované projekty (potenciální zájemci jsou dle provedených konzultací 
připraveni předfinancovat a spolufinancovat projekt v rámci SPL). 

Financování projektů subjektů veřejné správy bude řešeno standardním způsobem (vlastní zdroje, 
případně poskytnutí úvěru), obce a svazky obcí mají bohaté zkušenosti s financováním 
obdobných projektů. 

Při současném počtu podnikatelů v území a dle provedených šetření, kdy bylo zjištěno dostatečné 
množsví reálných podnikatelských záměrů, je tento objem spolufinancování reálně zvládnutelný 
(viz. následující kapitola). 

V případě neziskových organizací, které se zpravidla potýkají s problémem předfinancování 
projektů existují v regionu zkušenosti s dočasnou finanční pomocí pro realizaci projektů od 
municipalit, na jejichž území NNO působí. Tento postup bude MAS prosazovat i během 
realizace SPL. 

Hospodářské zdroje
Na území MAS se nachází dostatečné množství subjektů, kteří jsou připraveni realizovat projekty 
v rámci  SPL.  Tento  fakt  byl  zjištěn  v průběhu  zpracování/aktualizace  SPL,  kdy  opakovaně 
proběhla sběr projektových námětů v území MAS. 

Sebrané projektové náměty potvzují připravenost subjektů z různých socio-ekonomických 
sektorů (veřejný, podnikatelský, neziskový) v regionu MAS realizovat projekty související 
s cestovním ruchem. 

Z hlediska absorbční kapacity tedy existují dostatečné hospodářské zdroje území pro realizaci 
SPL.  

Přehled o potenciálních projektech v regionu 
Na základě sběru projektových námětů byla vytvořena databáze potenciálních projektů, o jejich 
realizaci je v území předběžný zájem a které jsou ve shodě se zvolenými prioritami a fichemi SPL: 
1. ROZVOJ DOPROVODNÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY (44 záměrů) 
2. OBNOVA A ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ REGIONU (26 záměrů)
3. ROZVOJ VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU (28 záměrů)
4. PROAKTIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ (21 záměrů)
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Jiné zdroje 

Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
Region MAS má výrazné lokalizační zdroje pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o 
atraktivní region s vysokým kulturním, historickým, přírodním potenciálem pro cestovní ruch.
Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v regionu MAS nabízí malebná jihočeská krajina, která je 
výborným předpokladem pro další rozvoj šetrných forem cestovního ruchu (pěší turistika, 
cykloturistika, agroturistika, hipoturistika).

Turistickými centry oblasti jsou Vodňany, Protivín, Bavorov a Zvíkovské Podhradí. 

Významným spádovým centrem regionu je město Písek, které je kulturním, sportovním i 
turistickým centrem regionu. Písek lze považovat za samostatnou turistickou destinaci v rámci 
regionu. Písek každoročně vykazuje nárůst návštěvnosti turistů. Turistický potenciál Písku je 
komplementárně využitelný také pro náš region MAS Vodňanská ryba a umožňuje generovat 
synergické efekty s využitím pro turisty i místní obyvatele. 

Území MAS skýtá řadu možností pro aktivní odpočinek. Region disponuje množstvím značených 
turistických, cyklistických tras a hipostezek, je zde vysoká koncentrace jezdeckých stájí a rančů 
nabízejících služby v agroturistice (Stáje Štětice, Ranč Ixion Chrastiny, Jezdecká stáj Taxon 
Ražice-Humňany, Chov arabských koní Shagya Tálín, Ranč King Maletice, Hipostanice 
Ekofarma Bílsko, Hipostanice Podolí u Podolského mostu). 

V regionu se daří obnovovat, resp. rozvíjet místní produkty  (kozí sýry z ekofarmy v Bílsku, ruční 
keramika z Čavyně atd.)

V regionu je vysoké množství dnes 
známých (hrad Zvíkov, poutní 
místo Lomec) a zároveň 
opomíjených historických památek 
(zřícenina hradu Helfenburk, areál 
středověkých tvrzí v Kestřanech, 
renesanční tvrz Klokočín, zámek 
v renesančním stylu v Protivíně, 
renesanční a barokní zámek v 
Libějovicích aj.) 

Hrad Helfenburk       Tvrze v Kestřanech

Venkovský prostor s architektonickými prvky jihočeského lidového baroka vyplňuje většinu 
vesniček (nejvýznamnější jsou vesnické památkové zóny v Budičovicích, Putimi a Kloubu). 

Atraktivitu regionu zvyšuje i dobrá dosažitelnost dalších turisticky zajímavých míst v jeho 
bezprostřední okolí –  turistické centrum regionu město Písek, Orlická přehrada s mnoha kempy 
a rekreačními zařízeními, zámky Orlík, Blatná, Červená Lhota, Kratochvíle, Hluboká.
Specifickými zajímavostmi regionu zvyšujícími kapacitu území pro cestovní ruch jsou jihočeské 
rybníky - rybářství, rybolov, podzimní výlovy; neformální zájmové animační programy; 
gastronomické speciality a pivní tradice v regionu – pivovar Zvíkov, pivovar Platan v Protivíně; 
řeky Vltava, Otava, Blanice - lodní doprava, vodní sporty, vodáctví aj.)  
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Od roku 2000 je v regionu budována síť informačních center. Region je dostatečně plošně 
pokryt místními informačními turistickými centry různé kategorie (Infocentrum Vodňany, 
Informační centrum Protivín, Infocentrum Zvíkovské Podhradí, IKT Heřmaň, IKT Dobev). 

Díky aktivitám místních zájmových spolků a dalších neziskových organizací (často ve spolupráci 
s municipalitami a dalšími partnery) probíhá v regionu vysoké 
množství turisticky přitažlivých akcí a programů (rybářské 
dny, koncerty v přírodě, rýžování zlata, divadelní představení, 
turistické pochody, sportovní akce aj.). 

Specialitou regionu jsou rozmanité animační programy pro 
aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času využívající 
místních historicko-kulturních tradic.

    Permoníci ze Zlaté Hory

Nejvýznamnější akce pořádané v regionu
o Tradiční cykloturistické akce „Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne“, „Společně 

Sedláčkovou stezkou na kole“, „Přes Písecké hory na kole a pěšky“
o Tradiční výlovy rybníků (Podkostelní rybník v Putimi, Dřemlinský rybník u Vodňan) – 

tradiční akce s dechovou hudbou, tradičním ceremoniálem s požádáním o povolení 
výlovu a pasováním zájemů z řad veřejnosti na rybáře

o Tradiční poutě na poutní místo Lomec (každou první sobotu v letních měsících)
o „Ražický pražec“ – tradiční festival folk, country a trampské hudby
o „Vodňanské rybářské dny“
o „Městské slavnosti Protivínské“
o „Westernový den Stáje Štětice“
o „Den s koňmi na Ranči Ixion“
o „Slavnosti na středověkých tvrzích v Kestřanech“
o „Silvestrovský výstup na rozhlednu na Vysoký Kamýk“
o  Tradiční turistické pochody „Cesta k Protivínu“, „Skalská míle“, velikonoční pochod 

„Krajem básníka Jana Čarka“
o „Po stopách dobrého vojáka Švejka“ - tradiční pěší pochod spojený s hudebními a 

divadelními  vystoupeními a soutěžemi pro děti  a dospělé
o „Permonické slavnosti pod Zlatou horou“
o „Středověká pouť na hradě Helfenburku“
o „Zvíkovské divadelní léto“
o „Rýžování zlata na Otavě“
o „Tálínský triatlon“ atd., atd. 

Infrastruktura pro rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionu
V celoregionálním měřítku jsou municipalitami podporovány využívání moderních 
informačních a komunikačních technologií ve prospěch místních občanů i turistů. 

V rámci projektu DSO Zlatý vrch (člen MAS) byla mj. zřízena dvě informační-kulturně turistická 
místa (Dobev, Heřmaň) pro využití občany i turisty. Mikroregion Blanicko-otavský (člen MAS) 
úspěšně rozšiřuje geografickou informační síť, která pracuje se vzájemně provázanými grafickými 
a  popisnými informacemi v území téměř všech obcí mikroregionu. 

V celém regionu je zaveden vysokorychlostní internet pro širokou veřejnost. 
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Region tak disponuje infrastrukturním zázemím pro přístup k internetu s možností dalšího 
rozšiřování moderních technologií v širokém spektru využití, včetně služeb cestovního ruchu 
(např. internetové kiosky, kamerové systémy k zabezpečení objektů cestovního ruchu, PC/web 
kamery aj.) 

5. SWOT analýza

SWOT analýza území MAS komplexně vymezuje jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a 
ohrožení pro další rozvoj regionu MAS. 

5.1. Vymezení SWOT analýzy:

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• příznivá geografická poloha regionu MAS ( mezi Prahou 
a  hranicemi  SRN,  Město  Písek  -  významné  regionální 
centrum ležící v dosahu území MAS)

• dobrá dopravní dostupnost území MAS
• přítomnost  spádového  centra  regionu  –  město  Písek 

(soustředění  pracovních  a  vzdělávacích  institucí,  státní 
správa…)

• přítomnost  dalších  center  lokálního  významu:  města 
Vodňany, Protivín, Bavorov 

• kvalitní  životní  prostředí  v území  MAS,  relativně 
nepoškozené  (exístují  pouze  lokální  problémy, 
zemědělské  brownfields  apod.)  s množstvím  lesů  a 
rybníků 

• celoročně příjemné klimatické podmínky
• pestrá hospodářská struktura regionu 
• zastoupení malého a středního podnikání v regionu MAS 

(zemědělství,  potravinářství,  lehký  zpracovatelský 
průmysl, služby)

• zkušenosti  MSP  s podnikáním  v oblasti  hipoturistiky, 
agroturistiky a ekofarmářstvím

• příznivý demografický vývoj  z hlediska stabilního růstu 
počtu obyvatel v regionu 

• existence  prostor  a  objektů  pro  pořádání  kulturních  a 
společenských aktivit ve většině území

• pestrá  nabídka  volnočasových  aktivit  organizovaných 
spolky a neziskovými organizacemi

• rozvinutý spolkový život a „živá kultura“ v regionu MAS
• velké  množství  turisticky přitažlivých akcí  a  programů 

(koncerty  v přírodě,  rýžování  zlata,  festivaly,  akce  pro 
děti a mládež, představení  divadel, sportovní akce atd.)  

• vysoký  potenciál  atraktivní  krajiny  pro  rozvoj 
cestovního ruchu

• vysoký  regionu  pro  rozvoj  šetrných  forem  CR, 
agroturistiky, církevní turistiky, hipoturistiky atd.

• existence silných turistických cílů (hrad Zvíkov, Orlická 
přehradní  nádrž,  hradní  zřícenina  Helfenburk,  poutní 

• vysoké procento dojíždějících za prací             a 
vzděláním – rizikový faktor odchodu z regionu

• omezená nabídka pracovních příležitostí přímo 
v obcích

• nepříznivý  demografický  vývoj  z hlediska 
postupného stárnutí populace v regionu

• nižší  podíl  obyvatel  s  vyšší  úrovní  vzdělání 
oproti (SŠ s maturitou, diplomovaní specialisté, 
vysokoškoláci)  oproti  obyvatelům  s nižším 
vzděláním  (vyučení,  resp.  se  základním 
vzděláním) 

• absence  příležitostí  pro  vzdělávání  občanů 
v menších obcích regionu MAS ( mimo centra)

• nedostatečné, resp. nevyhovující infrastrukturní 
zázemí  pro  komunitní  aktivity  a  společenský 
život v obcích regionu MAS

• málo víceúčelových zařízení pro kvalitní trávení 
volného času na území MAS

• nedostatečné  infrastrukturní  kapacity  pro 
volnočasové aktivity dětí a mládeže

• nízký zájem mládeže o aktivní účast na dění v 
obcích

• nízké  zastoupení  podnikání  v  oborech  s vyšší 
přidanou hodnotou

• přetrvávající  nedostatek  služeb  v terciálním 
sektoru 

• nedostatek  finančních  prostředků  na  péči  a 
údržbu památek

• nízké  využití  památek  pro  rozvoj  cestovního 
ruchu a jiných aktivit v regionu  

• nedostatečná   kvalita  doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu

• nevyhovující  infrastruktura  kulturních  a 
sportovních  zařízení  pro  využití  v CR 
(nedostatečná  vybavenost  doprovodnou 
sportovní a rekreační infrastrukturou )
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místo Lomec atd. )

• vysoká  atraktivita  doposud  opomíjených 
kulturněhistorických památek 

• malebný  venkovský  prostor  s prvky  venkovské  a 
církevní architektury 

• hustá síť turistických tras, fungující hipostezky
• tradice  pořádaných  vesnických  slavností  (poutě, 

posvícení, masopusty aj. )
• rybářská tradice, výlovy rybníků, rybářské dny a jiné akce
• vysoké  pokrytí  území  vysokorychlostním  internetem, 

fungující GIS
• fungující  informační  centra  ve Vodňanech,  Protivíně  a 

Zvíkovském podhradí

• vybudovaná IKT centra v Heřmani a Dobevi s denním 
provozem

• zpracovaná Analýza předpokladů rozvoje cestovního 
ruchu na území MAS 

• zkušenosti  individuálních  realizátorů  v regionu  (obce, 
svazky  obcí,  školy,  NNO,  podnikatelé)  s realizací 
dotačních  projektů  (infrastrukturních  i 
neinfrastrukturních),  zkušenost  s přípravou  a  realizací 
partnerských projektů v regionu

• praktické  zkušenosti  subjektů  v regionu  s realizací 
projektů na bázi místního partnerství v oblasti CR

• nerozvinuté služby pro návštěvníky a turisty
• nízká kvalita nabízených služeb

• nedostatečné propojení infosystémů cestovního 
ruchu v rámci regionu MAS a nad jeho rámec

• nedostatečné  zavádění  IT  technologií  a 
prosazování aplikací ve prospěch rozvoje CR

• vysoká sezónnost cestovního ruchu

• nízká nabídka produktů cestovního ruchu

• nedostatečná  nabídka  „zážitkového  cestovního 
ruchu“

• nedostatečná koordinace činností a řízení CR na 
místní a regionální úrovni

• pouze  částečné  zkušenosti  se  spoluprací  na 
úrovni regionu

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

• využití  infrastruktury  občanské  vybavenosti  jako 
rozšíření nabídky pro cestovní ruch

• využití  kulturně-historického  potenciálu  regionu  MAS 
pro rozvoj šetrných forem CR – kulturně-historická či 
církevní turistika, atd.

• další  rozvoj šetrných forem CR ve venkovském území 
MAS (hipoturistika, (eko)agroturistika)

• využití potenciálu památek pro rozvoj cestovního ruchu 
a jiných aktivit v regionu  

• rozvoj kulturněpoznávacího, rekreačního a turistického 
CR

• možnost celoročního využití potenciálu CR
• rozvoj „zážitkového cestovního ruchu“
• rozvoj kapacit pro volnočasové aktivity obyvatel regionu
• rozvoj spolkových aktivit v regionu se zapojením dětí a 

mládeže
• další  rozvoj  malého  a  středního  podnikání  v regionu 

MAS
• zavádění moderních zařízení a technologií pro tradiční i 

nové formy podnikání
• prosazování  nových  technologií  a  jejich  aplikací  do 

rozvoje CR na území MAS

• další  zapojování  místních  veřejných  a  soukromých 

• prohlubování rozdílů životní úrovně obyvatel 
regionu MAS

• odliv mladých vzdělaných lidí mimo region
• snižování kvalifikační úrovně místní pracovní 

síly ve venkovských oblastech regionu MAS
• nepříznivý demografický vývoj (stárnutí regionu 

způsobené  odchodem  mladých  lidí  za 
vzděláním,  prací  i  lepšími  podmínkami  pro 
život)

• další zvyšování nezaměstnanosti v odlehlejších 
částech regionu

• pokles  aktivit  a  zapojení  občanů do veřejného 
života 

• útlum tradičních aktivit a akcí na venkově
• pokračující odliv podnikatelských aktivit do 

regionálních center

• ohrožení existence místních malých a středních 
podnikatelů 

• úpadek, resp. zánik místních tradičních odvětví 

• sezónnost  cestovního  ruchu  ve  venkovských 
oblastech regionu MAS (převažuje letní sezóna )

• další pokles atraktivity turistické oblasti  Orlické 
přehrady 
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subjektů do nabídky turistických atraktivit 
• využití  synergických  efektů  s aktivitami  Města  Písek 

v oblasti cestovního ruchu

• vyšší   využití  moderních  technologií  pro   
rozvoj  partnerských  vztahů,  koordinaci  a  realizaci 
společných aktivit v oblasti CR

• vznik  destinančního  managementu  cestovního  ruchu 
regionu

• další  rozvoj  mezisektorového  partnerství  a  navazování 
spolupráce  s místními  partnery, jinými  regiony   a   se 
zahraničními partnery

• vyšší využívání dotačních titulů 
strukturálních fondů EU, národních, krajských a dalších 
grantových zdrojuů ve prospěch rozvoje území MAS

• navázaná  partnerství  v rámci  realizace  projektů 
přeshraniční spolupráce ( DFI Interreg )

• kladné zkušenosti s realizací partnerských projektů MAS 
a subjektů v regionu i mimo region

• nízká  informovanost  o  možnostech  rozvoje 
podnikání,  o  příležitostech  financování  ze  SF 
EU

• vysoká administrativní zátěž v souvislosti 
s přípravou podnikatelských projektů pro MSP 
na území MAS

• další  zhoršování  technického  stavu  objektů 
kulturního dědictví v regionu

• nedostatek  zdrojů  pro  financování  aktivit 
v oblasti  rozvoje CR, též na údržbu a obnovu 
kulturního dědictví

• nedostatek  finančních  prostředků  na 
spolufinancování  projektů  podnikatelských 
subjektů 

• zhoršení  úrovně  spolupráce  mezi  místními 
partnerskými subjekty uvnitř i vně regionu 

• zhoršení komunikace mezi jednotlivými 
subjekty na rozvojovém území MAS

Vyhodnocení SWOT analýzy 
Na základě ocenění významnosti jednotlivých faktorů ve SWOT analýze byly stanoveny 
nejvýznamnější podněty a tématické oblasti, které budou účelně řešeny v rámci SPL: 
- svou polohou a přírodními podmínkami je region MAS předurčen k rozvoji aktivit šetrných 

k životnímu prostředí ve všech oblastech hospodářské činnosti – především v perspektivních 
oborech – zemědělství, cestovnímu ruchu, rozvoji drobného podnikání a služeb

- největší devizou regionu jsou příroda, kulturní tradice, památky a aktivní lidský potenciál
- území je pokryto vysokorychlostním internetem, aktivně jsou využívány moderní informační 

a komunikační technologie
- území disponuje poměrně kvalitní základní turistickou infrastrukturou cestovního ruchu
- v území probíhá již v současné době velké množství doprovodných akcí potenciálně 

využitelných pro cestovní ruch
- v území chybí doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch a zároveň nabídka 

doprovodných služeb s využitím nejen pro návštěvníky a turisty, ale i pro místní 
obyvatelstvo (v regionu jsou nedostatečné, resp. nevyhovující infrastrukturní kapacity pro 
komunitní a volnočasové aktivity)

- v území  se  nachází  mnoho opomíjených kulturněhistorických  památek,  které  jsou  málo 
využívány  pro  účely  cestovního  ruchu  a  jiných  aktivit  v regionu  (vzdělávání,  kulturní 
aktivity)

- v území je možné více využít potenciál venkovské turistiky (v území již fungují ranče a farmy 
zaměřené hipoturistiku, které mohou rozšířit své činnosti, je zde silná tradice vesnických 
slavností atd.) 

- stávající struktura hospodářství v regionu, „neprůmyslový“ charakter území, struktura 
dostupných pracovních sil v regionu vytvářejí významný potenciál pro rozvoj drobného 
podnikání a služeb, především ve směru nezemědělských aktivit přímo v regionu
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5.2 Metodika SWOT analýzy
SWOT analýza byla vypracována komunitním způsobem za přispění a metodického dohledu 
profesionálního poradce LEADER. 

Při zpracování SWOT analýzy byla využita metoda projednávání s veřejností se zapojením 
vnějšího expertního facilitátora.

Na zpracování SWOT analýzy se podíleli členové MAS v rámci práce Programového výboru a 
dále v rámci pracovních skupin, do nichž byli přizváni  zástupci jednotlivých zájmových skupin 
působících v regionu (především malých a středních podniků, podnikatelů v zemědělství a 
místních neziskových organizací) a také aktivní zájemci z řad široké veřejnosti. 

Na základě pracovních setkání programového výboru a pracovních skupin byla vypracována 
SWOT analýza, která se stala východiskem pro stanovení SPL. 

Získané náměty a připomínky byly vyhodnocovány programovým výborem a byly zohledněny při 
sestavování SWOT a následně k určení prioritních oblastí, cílů a opatření SPL.  

Vlastní zdroje MAS pro zpracování SWOT analýzy, které byly dále využity:
- Integrovaná strategie území MAS Vodňanská ryba (2007, Kancelář ekonomického a finančního poradenství  

České Budějovice) 
- výstupy projektu „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu (MAS 

Vodňanská ryba, Spolufinancováno EU OP RVMZ, program Leader+, záměr Osvojování schopností, 2006 )
       především: Analýza předpokladů cestovního  ruchu, Průzkum potřeb obyvatel území,         
       Analýza území – potřeb obyvatel  

Další zdroje:
- výstupy projektu „Písecko – brána do Jižních Čech“ ( Město Písek, 2006 )
- aktuální statistická data z veřejně dostupných zdrojů ( ČSÚ, JCCR, Czech Turism )
- stávající regionální rozvojové programy a strategie 

6. Strategie

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba na období do r. 2013 vychází z identifikovaných 
potřeb území regionu, respektuje vlastní rozvojové dokumenty (ISÚ) a další relevantní místní a 
regionální strategie (viz. dále). 

Východiskem pro stanovení strategie jsou výstupy z analýzy území a závěry SWOT analýzy 
uvedené v kapitole 5.2. 

⇒ SPL rozvíjí stávající silné stránky území (především vysoký turistický potenciál a 
aktivní lidské zdroje), eliminuje slabé stránky území, využívá možností území a 
příležitostí v oblasti cestovního ruchu, podporuje zavádění moderních 
inovativních technologií, rozšiřuje sítě místního partnerství na bázi partnerství 
mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru a partnerských projektů. 

Role MAS je zaměřena na spolupráci, koordinaci, komunikaci a vytváření funkčních partnerství 
s dalšími  aktéry  veřejného,  soukromého  a  neziskového  sektoru,  s cílem  využít  rozvojového 
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potenciálu  území  MAS,  posilovat  absorbční  kapacitu  území  MAS,  odstraňovat  překážky, 
podporovat a rozvíjet inovativní postupy při dodržování zásad udržitelného rozvoje.
 
MAS Vodňanská ryba hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry 
a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství 
s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji regionu.
SPL je plně v souladu s ISÚ (viz. kapitola 6.5), dále se stávajícími regionální rozvojovými 
programy a strategiemi platnými v regionu MAS (Program sociálního a ekonomického rozvoje 
Blanicko-otavského regionu, Program sociálního a ekonomického rozvoje regionu mezi Vltavou 
a Otavou, Rozvojová strategie DSO Zlatý vrch, Rozvojová strategie svazku obcí regionu 
Písecko).

Dále SPL respektuje a je v souladu se stávajícími rozvojovými programy a strategiemi ČR a 
Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu (Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České 
republice na období 2007 – 2013, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji, 
Strategický plán rozvoje cestovního ruchu města Písku aj.). 

⇒ Ústředním tématem strategického plánu Leader MAS Vodňanská ryba na období 2008 – 
2013 je podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu MAS. 

SPL MAS Vodňanská ryba je postaven na 3 základních pilířích: 
 Atraktivní region pro cestovní ruch
 Moderní technologie a inovace
 Aktivní lidský potenciál

Schéma – základní pilíře SPL

6.1. Priority a cíle

Na základě široké diskuse a rovněž s ohledem na výsledky analýzy území, SWOT analýzy byl 
sestaven následující strategický cíl SPL: 
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STRATEGICKÝ CÍL SPL: 

Rozvojem cestovního ruchu v regionu MAS lepším využitím kulturního, 
historického, přírodního a lidského potenciálu území se zaměřením na 
aplikace moderních technologií a inovací přispět k trvale udržitelnému 
rozvoji regionu MAS Vodňanská ryba

Strategický plán Leader MAS Vodňanská ryba na období do r. 2013 je postaven na 4 prioritách:

PRIORITY SPL:
1. ROZVOJ DOPROVODNÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY 
2. OBNOVA A ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ REGIONU
3. ROZVOJ VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
4. PROAKTIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

CÍLE SPL: 
 Zkvalitnění turistické infrastruktury pro poskytování služeb v cestovním ruchu a 

souvisejících odvětvích
 Zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích 
 Zvýšení konkurenceschopnosti venkovských podniků pro rozvoj cestovního ruchu 

a souvisejících odvětvích
 Zvýšení využívání moderních inovativních technologií při poskytování služeb 

cestovního ruchu a souvisejících odvětvích 
 Zkvalitnění poskytovaných služeb v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích

Celkové cíle jsou dále rozpracovány do specifických cílů odpovídajících jednotlivým Fichím, 
přičemž tyto specifické cíle jsou v souladu s vybranými cíli opatření PRV.

Priority a cíle SPL MAS Vodňanská ryba jsou prezentovány v rámci předložených 4 Fichí: 

FICHE OPATŘENÍ SPL: 

Fiche č. 1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Hlavní opatření:  
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby 
Vedlejší opatření „1“: 
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu 
(záměr III. 1. 3. a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek) 
Vedlejší opatření „2“: 
Název opatření, resp. podopatření PRV:  II. 2. 4. 2. Neproduktivní investice v lesích
(záměr II. 2. 4. 2. a) Zvyšování společenské hodnoty lesů) 

Fiche je zaměřena zkvalitňování doprovodné turistické infrastruktury v oblasti volnočasových 
aktivit včetně zavádění moderních inovativních technologií a zařízení, které budou využívané 
turisty i mimo letní sezónu. 
V rámci fiche budou podporovány integrované projekty, které umožní rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit  (např. sportoviště, zábavná zařízení pro rodiny s dětmi) s aktivitami 
zaměřenými na poznávání a objevování zajímavostí regionu (budování turistických tras a dalších 
forem inovativního značení v lesích i mimo území lesů). Budou podporovány projekty využívající 
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nové moderní zařízení a technologie (např. interaktivní informační tabule, vybavení audiovizuální 
technikou pro pořádání akcí pro turisty apod.). 

Fiche č. 2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Hlavní opatření: 
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Vedlejší opatření „1“: 
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby
(Záměr III. 2. 1. 2. b) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT)

Fiche se týká projektů zaměřených na využívání kulturního dědictví regionu především pro účely 
služeb cestovního ruchu, případně dalších aktivit (vzdělávání, kulturní aktivity apod.)
V rámci fiche budou podporovány projekty, které zvýší zpřístupnění památek a kulturního 
dědictví prostřednicvím vytvářením živých expozicí včetně využívání inovativních technologií a 
postupů. Atraktivitu regionu zvýší zpřístupnění památek a historie prostřednicvím vytvářením 
živých expozicí. Budou podporovány projekty využívající nové moderní zařízení a technologie 
(např. interaktivní informační tabule, výstavní vitríny, audiovizuální technika apod.). 

Fiche č. 3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH
Hlavní opatření:  
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu
Vedlejší opatření „1“: 
Název opatření, resp. podopatření PRV: III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
(Záměr III. 1. 1. a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy)

Fiche je zaměřena na zkvalitnění kapacit a vybavenosti pro realizaci doprovodných programů 
venkovské turistiky. 
V rámci fiche budou podporovány integrované projekty, které umožní zkvalitnění  a rozšíření 
nabídky služeb cestovního ruchu na venkově (např. modernizace ubytovacího a stravovacího 
zařízení, pořízení sportovních potřeb, napojení turistických tras na ubytovací a stravovací 
zařízení). Budou podporovány projekty využívající nové moderní zařízení a technologie (např. 
vybavení počítačovou a audiovizuální technikou, napojení na informační či rezervační systém 
cestovního ruchu apod.)

Fiche č. 4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA
Hlavní opatření:  
Název opatření, resp. podopatření PRV:  III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
(Záměr III. 1. 2. a) Zakládání a rozvoj mikropodniku)

Fiche je zaměřena na podporu vytváření podmínek pro zakládání nových a rozvoj existujících 
podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování 
a doprovodných servisních služeb 
V rámci fiche budou prioritně podporovány především výroby a služby, které jsou v regionu 
zastoupeny nedostatečně, nerovnoměřně, v malé míře nebo chybí úplně.  Projekty přispějí k 
rozvoji služeb a řemesel v regionu, včetně vytváření vhodných prostor pro podnikatelské 
subjekty. Preferovány budou projekty zaměřené na oblast tradiční řemeslné výroby a vytváření 
nových výrobků specifických pro tuto oblast, které budou vytvářet image regionu a projekty 
využívající nové moderní zařízení a technologie. 

⇒ Navržené fiche naplňují cíle SPL a jsou v souladu s cíli hlavních opatření 
jednotlivých fichí.
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SCHÉMA: VZTAH SPL VODŇANSKÁ RYBA KE STRUKTUŘE PRV
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GLOBÁLNÍ CÍL SPL MAS VODŇANSKÁ RYBA
Rozvojem cestovního ruchu v regionu MAS lepším využitím kulturního, historického, přírodního a lidského potenciálu území

se zaměřením na aplikace moderních technologií a inovací přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu MAS Vodňanská ryba

PRIORITA 1
ROZVOJ 

DOPROVODNÉ 
TURISTICKÉ 

INFRASTRUKTURY

PRIORITA 2
OBNOVA A 

ZHODNOCENÍ 
KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ 
REGIONU

FICHE 1
DOPROVODNÁ 

TURISTICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

FICHE 2
KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ 

PRIORITA 3
ROZVOJ 

VENKOVSKÉHO 
CESTOVNÍHO 

RUCHU

Hlavní opatření PRV:
III. 2. 1. 2. Občanské 
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6.2. Způsob dosahování cílů a priorit
Naplnění prioritních cílů SPL bude uskutečňováno prostřednictvím realizace dílčích 
individuálních projektů v rámci sestavených Fichí: 

Fiche č. 1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Prostřednictvím implementace Fiche č. 1 bude naplněna především priorita SPL č. 1 – ROZVOJ 
DOPROVODNÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY. 
Realizací projektů Fiche dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro turisty, ale i obyvatel 
regionu. 

Fiche č. 2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Prostřednictvím implementace Fiche č. 2 bude naplněna především priorita SPL č. 2 – 
OBNOVA A ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ REGIONU. 
Realizací projektů Fiche dojde k využití kulturního dědictví regionu pro potřeby cestovního 
ruchu a konání vzdělávacích a kulturně-společenských aktivit pro obyvatele regionu.

Fiche č. 3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH
Realizací projektů Fiche dojde k rozšíření stávajících, resp. vybudování nových kapacit pro 
potřeby venkovské turistiky a agroturistiky a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro turisty a 
návštěvníky regionu. 
Prostřednictvím implementace Fiche č. 3 bude naplněna především priorita SPL č. 3 – ROZVOJ 
VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

Fiche č. 4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA
Realizací projektů Fiche dojde k posílení kapacit drobných podnikatelů v oblasti drobné výroby, 
řemesel  a služeb.  
Prostřednictvím implementace Fiche č. 4 bude naplněna především priorita SPL č. 4 – 
PROAKTIVNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ.

⇒ Koncepce SPL je založena na územní a tématické provázanosti jednotlivých fichí.

SPL je zaměřen na jednotné téma, což je zásadní předpoklad pro generování synergických efektů 
navrhovaných projektů v rámci stejné fiche, resp. v rámci ostatních fichí. 

Realizace územně a tématicky provázaných individuálních projektů v rámci jednotlivých fichí SPL 
umožní naplňování zvolených priorit a cílů SPL.

V konečném důsledku působením všech fichí SPL budou naplněny nejen priority a cíle SPL, lze 
předpokládat i trvalé přínosy SPL i v dalších prioritních rozvojových oblastech MAS, které nejsou 
řešeny prioritně v rámci SPL. 

V jednotlivých opatřeních (fichích) budou vybírány takové projekty, které jsou schopné přinést 
trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat stanovené cíle SPL. 

⇒ Pro dosažení priorit a cílů SPL byly nastaveny v jednotlivých fichích taková 
preferenční kritéria, jejichž splnění umožní přidělení finanční podpory takovým 
projektům, které budou nejvíce příspívat k naplňování priorit a cílů SPL (viz. kapitola 
10.2 a příloha Fiche). 
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⇒ Pro sledování dosahování cílů a priorit SPL byl sestaven systém monitoringu a 
kontroly realizace vybraných projektů realizovaných v jednotlivých fichích (viz. 
kapitola 6.6 a 10.6), pro vyhodnocení celkových dopadů SPL a jeho dlouhodobých 
přínosů pro území MAS byly sestaven systém evaluace SPL (viz. kapitola 10.7).

Dopady SPL a jeho přínosy v dlouhodobější perspektivě 
Nastavená preferenční kritéria (především kritérium č. 10 Udržitelnost projektu, viz. kapitola 10.2 
a příloha Fiche) eliminují výběr takových projektů, které neprokáží dlouhodobost a udržitelnost 
projektů i po ukončení jejich financování.

Existuje výrazný předpoklad, že realizace SPL bude v dlouhodobějším horizontu pozitivně 
ovlivňovat dění v regionu MAS.

Z pohledu realizace fichí SPL lze dlouhodobé přínosy SPL charakterizovat:

⇒ Realizované projekty budou mít trvalý dlouhodobý přínos ke zvýšení 
konkurenceschopnosti regionu MAS v oblasti cestovního ruchu. 

⇒ Realizací projektů budou vytvořeny nové a dlouhodobě udržitelné pracovní příležitosti. 
⇒ Infrastruktura zhodnocená v rámci fiche 1, 2 a 3 bude využívána také místními obyvateli - 

realizované projekty budou mít dlouhodobý přínos nejen pro návštěvníky a zároveň pro 
obyvatele regionu. 

⇒ Realizované projekty v rámci fiche 2 umožní uchování kulturního dědictví regionu pro 
příští generace a posílí regionální identitu místních obyvatel. 

⇒ Realizace projektů v rámci fiche 3 a 4 trvale zkvalitní vybavenost venkovských 
podnikatelů v sektoru zemědělství, výroby, zpracování a doprovodných služeb

⇒ Pořízení nových moderních zařízení a technologií zvýší dlouhodobě konkurenční výhodu 
místních podnikatelů a podpoří různorodost venkovské ekonomiky a udržení 
zaměstnanosti v regionu.

Z pohledu způsobu realizace SPL je velice podstatným dlouhodobým přínosem SPL

⇒ posílení partnerství průřezově mezi různými socio-ekonomickými sektory ve venkovském 
regionu (podnikatelský sektor, neziskový sektor, veřejná a státní správa) 

⇒ rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi různorodými subjekty v MAS je zásadním 
předpokladem pro zajištění přínosů SPL pro území v dlouhodobé perspektivě a 
návaznosti aktivit i po ukončení financování SPL z PRV v období po roce 2013 

⇒ vlivem realizace dílčích projektů v rámci SPL a realizace souvisejících projektů mimo SPL 
v rámci Integrované strategie území MAS dojde k vytvoření pevné sítě partnerství 
v regionu 

⇒ očekávaným efektem realizace SPL bude generování vlastních a místních zdrojů 
partnerských subjektů do partnerských rozvojových aktivit MAS v období po roce 2013

⇒ v období po r. 2013 budou partneři za účasti MAS financovat společné rozvojové 
projekty především z vlastních a místních zdrojů, případně v rámci předpokládané 
mezinárodní spolupráce ze zdrojů programů přeshraniční spolupráce 

Soulad cílů a priorit SPL s trvale udržitelným rozvojem
Priority a cíle SPL jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 
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Principy trvale udržitelného rozvoje jsou zahrnuty do znění strategického cíle SPL („……
přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu MAS Vodňanská ryba“). 

SPL v obecném pohledu podporuje rozvoj především šetrných („měkkých“) forem cestovního 
ruchu ve venkovské oblasti regionu MAS.  

Podstatou šetrného turismu je to, že se snaží k prostředí, v němž se realizuje, chovat šetrně a 
uvědoměle. Rozvoj těchto forem cestovního ruchu tedy přispívá  k takovému ekonomického 
růstu, který uvádí v soulad hospodářský  a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním 
životního prostředí.

Rozvoj venkovského cestovního ruchu napomáhá udržovat venkovský charakter regionu. 
Ohleduplný vztah k přírodě je přirozenou prioritou provozování služeb cestovního ruchu na 
venkově. 

Realizací SPL lze očekávat v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje kromě 
ekonomických přínosů (nová pracovní místa, růst místní spotřeby, rozvoj základní a doplňkové 
infrastruktury v obcích atd.) také pozitivní sociální dopady (rozvoj služeb a kvality života i pro 
místní obyvatele, rozvoj sociálních a kulturních kontaktů atd.) a environmentální efekty (růst 
investic do základní infrastruktury a tím zvyšování kvality životního prostředí v místě, zvýšení 
zájmu místních obyvatel o ochranu přírodního a kulturního dědictví, růst environmentální 
gramotnosti atd.) 

6.3. Zapojení inovačních prvků 
Jedním ze tří hlavních pilířů SPL (viz. str. 16) jsou MODERNÍ TECHNOLOGIE A 
INOVACE. 

Zavádění inovací v rámci SPL je zásadní východisko, která je přítomné ve všech navržených 
fichích – v každé fichi se tak nachází preferenční kritérium č.2, které zvýhodňuje jednotlivé 
projekty využívající inovativní prvky (toto kritérium zvoleno jako kritérium s nejvyšší bodovou 
hodnotou společně s kritériem č. 3). 

Využívání inovačních postupů bude posuzováno zhodnocení těchto subkritérií:
1. Projekt zavádí nabídku aktivit, produktů či služeb pro návštěvníky, turisty či obyvatele 
doposud v dané lokalitě neprovozované/neposkytované (+3 body)
2. Projekt má pilotní charakter, je přenositelný do jiných podmínek a jiných území (+3 body)
3. Projekt využívá netradiční metody řízení a organizace práce, příp.využívá komunitní metody 
práce při přípravě, realizaci či udržitelnosti projektu (+3 body)
4. Projekt představuje inovativní, v regionu dosud nerealizované technické, technologické či 
materiálové řešení investiční akce (+3 body)
5. Součástí projektu je pořízení moderních inovativních technologií (+3 body)

V rámci jednotlivých fichí SPL budou maximálním bodovým ziskem hodnoceny projekty, které 
naplňují výše uvedená kritéria. 

Inovace v oblasti změn oproti dosavadní praxi řešení místních problémů
Na území MAS doposud nebyl zcela aplikován partnerský přístup k rozvoj venkovského 
prostoru vyplývající z principů metody LEADER. Doposud stále převažuje při přípravě a 
realizaci rozvojových aktivit individualistický přístup. Řešení místních problémů stále většina 
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občanů považuje za hlavní úkol místní samosprávy, a nikoliv jako zodpovědnost dalších složek 
venkovské společnosti (podnikatelé, NNO a další) včetně samotných obyvatel regionu.  

Změnou pracovního stylu MAS a jeho managementu v roce 2007, průběžnou autoevaluací a 
otevřenou komunikací přispívá MAS k oživení „přemotivovaného“ území regionu (region 
demotivován opakovaným neúspěchem žádostí o podporu z programu Leader) a k přenášení 
principů LEADER mezi všechny složky venkovské společnosti. 

⇒ Systematická terénní osvětová činnost, vzdělávání a propagace principů metody 
Leader během realizace SPL představuje pro území významnou inovaci, která 
doposud nebyla plně rozvinuta. 

⇒ Realizace SPL umožní nově rozšiřování a účinnějsí propojování aktivit jednotlivých 
subjektů průřezově z privátního i veřejného sektoru.

SPL MAS Vodňanská ryba byl navržen a zpracován ve spolupráci se zástupci subjektů 
zastupujících různá odvětví místní ekonomiky a různé zájmové skupiny (zástupci veřejné sféry, 
podnikatelů, neziskových organizací).

Tento komunitní způsob zpracování reflektující potřeby subjektů různých socio-ekonomických 
sektorů a různých odvětví místní ekonomiky umožnil navrhnout strategii, která podporuje 
integrované propojování a spolupráci subjektů z různých odvětví místní ekonomiky. 

⇒ Integrované propojování různých subjektů, resp. projektů z různých odvětví 
místního hospodářství během realizace SPL je průřezová priorita SPL, která je 
přítomná ve všech nastavených fichích. 

Její naplňování bude zaručeno tím, že mezi povinnými preferenčními kritérii je zahrnuto 
kritérium č. 3, které bude naplňování této priority posuzovat (toto kritérium zvoleno jako 
kritérium s nejvyšší bodovou hodnotou společně s kritériem č. 2). 

Prostředkem k tomuto posuzování je 5 dílčích subkritérií:
1. Projekt přímo navazuje/doplňuje/rozvíjí (na) projekt(y) z jiného odvětví místního 
hospodářství, který(é) byl(y) MAS podpořen(y) v rámci SPL (+3 body)
2. Projekt prokazatelně generuje synergický (přímý nebo nepřímý) efekt (efekty) s jinými 
navrhovanými/realizovanými projekty z jiného odvětví místního hospodářství v rámci stejné 
fiche, nebo v rámci ostatních fichí SPL (+3 body)
3. Projekt přímo přímo navazuje/doplňuje/rozvíjí (na) projekt(y) nebo využívá výsledků těchto 
projektů podpořených z jiných dotačních programů (mimo PRV Osa IV.1.2), a které přitom měly 
nebo mají přímý význam pro rozvíjení prioritních oblastí obsažené v Integrované strategii území 
MAS (+3 body)
4. Projekt prokazatelně zlepšuje propojování aktivit subjektů z různých socio-ekonomických 
sektorů (veřejného, podnikatelského a neziskového) v území MAS (+3 body)
5. Projekt prokazatelně zlepšuje propojování aktivit subjektů z různých socio-ekonomických 
sektorů (veřejného, podnikatelského a neziskového) působících v území MAS a mimo území 
MAS, a to jak na úrovni ČR, tak i na úrovni mezinárodní (+3 body)

V rámci jednotlivých fichí SPL budou maximálním bodovým ziskem hodnoceny projekty, které 
naplňují výše uvedená kritéria. 
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⇒ Preferencí jednotlivých projektů v rámci SPL, která budou naplňovat výše uvedená 
subkritéria, dojde k vyšší provázanosti, návaznosti a synergii všech rozvojových 
aktivit. 

⇒ Zapojení více subjektů do návrhů a řešení rozvojových projektů zároveň výrazně 
podpoří dlouhodobost a udržitelnost projektů. 

V rámci realizace SPL a průběžné činnosti MAS během realizace SPL budou vzájemně 
kombinovány a propojovány subjekty a obory, které nedokázaly prozatím využít potenciálu 
vzájemné spolupráce a komunikace. 

Jedná se především o: 
- zemědělské podniky a rodinné farmy v sousedních mikroregionech
- specifické producenty a navazující zpracovatele
- poskytovatele služeb (v cestovním ruchu, maloobchod, servisní služby aj.) 

Cestovní ruch představuje průřezové odvětví, v němž dochází k prolínání mnoha odvětví, jejichž 
produkty v souhrnu vytvářejí to, co je chápáno jako komplexní nabídka služeb cestovního ruchu.

Hlavní priority, cíle, fiche opatření včetně vlastních aktivit MAS  v území během realizace SPL 
(terénní činnosti, propagace, pořádání seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí pro 
zástupce různorodých místní subjektů) podporují a rozvíjejí součinnost mezi subjekty z různých 
ekonomických odvětví. 

Všechny fiche SPL jsou svými cíli a aktivitami vzájemně úzce provázány. Jejich společně 
provázaná realizace vytvoří synergické efekty k ekonomickému rozvoji partnerských 
subjektů v regionu. 

Realizací jednotlivých projektů v rámci SPL vznikne síť partnerů propojující různá hospodářská 
odvětví v regionu, která přispěje k propagaci a provázání jednotlivých odvětví využívajících 
klientelu cestovního ruchu (zemědělství, cestovní ruch, výroba, obchod, služby).

Integrované spolupůsobení projektů realizovaných v jednotlivých fichích SPL umožní 
mobilizovat a dále rozvíjet synergické potenciály regionu. 

⇒ Inovativnost SPL spočívá dále v úzké provázánosti s aktivitami města Písek v oblasti 
cestovního ruchu. 

Doposud tato spolupráce neprobíhala, avšak během zpracování SPL byla navázána spolupráce 
s Městem Písek, resp. s kanceláří destinančního managementu města Písku. Provázaná realizace 
SPL ze strany MAS a aktivit Města Písek v oblasti cestovního ruchu umožní dosáhnout 
efekty k ekonomickému rozvoji a s využitím pro návštěvníky, turisty i místní obyvatele jak 
regionu MAS Vodňanská ryba, tak i města Písek.

Inovace v oblasti komunikace
Inovačním přístupem v činnostech MAS bude také využívání technologií, metod realizace či 
materiálů v oblasti komunikace uvnitř MAS i vně MAS s veřejností, které jsou dosud v území 
málo využívané, resp. nevyzkoušené: 

- rozšíření využívání moderních informačních technologií pro komunikaci mezi subjekty 
spolupracujícími na realizaci SPL a zapojení široké veřejnosti regionu MAS (maximální 
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využití elektronické pošty, e-nástěnky aktualit webových stránek MAS,  stávajícího propojení 
těchto stránek na www stránky mikroregionů)

- zavedení doposud nevyužívaných metod e-komunikace (e-poradna, newsletter, 
propojení informací o MAS na www stránky partnerských subjektů v regionu i mimo region 
aj.). 

- rozšíření, zkvalitnění, resp. zavedení nových metod vzdělávání, propagace a PR na 
území regionu - vydávání informačních brožur, zpravodajů v tištěné i elektronické verzi, 
pořádání seminářů, konferencí, exkurzí pro zástupce místních subjektů apod.

⇒ Aktéři zapojení do realizace SPL MAS uplatní tyto nové metody, které umožní vyšší 
zapojení místního obyvatelstva do aktivní práce pro rozvoj regionu. 

Způsob využití místního potenciálu k inovacím
Region MAS má výrazný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. SPL obsahuje fiche, které 
svým zaměřením a nastavením preferenčních kritérií podporují inovační využití místního 
potenciálu k inovacím v oblasti cestovního ruchu v regionu. 

V rámci jednotlivých fichí SPL budou podporovány projekty, které zkvalitní infrastrukturu 
služeb či produktů cestovního ruchu, které odrážejí jedinečnost území MAS. 

Při využívání potenciálu území budou v rámci jednotlivých fichí SPL prioritně podporovány 
projekty zavádějící nové metody využívající moderní informační a komunikační 
technologie.  

Tyto preferované projekty umožní rozšíření využívání moderních informačních a komunikačních 
technologií poskytování informací v cestovním ruchu  doposud v území nevyužívaných (např. 
internetové kiosky, terminály a dalších místa s veřejným přístupem k internetu, napojení 
poskytovatelů služeb cestovního ruchu na informační a rezervační systémy atd.)

Projekty s  maximálním počtem bodů budou zaměřené na zavádění a zkvalitňování takových 
produktů a služeb, které podpoří: 

⇒ zavádění pilotních integrovaných produktů cestovního ruchu založených na kombinaci 
různorodých služeb cestovního ruchu (sportovní, kulturní a neformální zájmově-
vzdělávací vyžití pro návštěvníky i obyvatele regionu) 

⇒ vytváření doposud nefungující sítě místních producentů (místní produkty, tradiční 
řemesla) podpora zavedení regionální značky propojením aktivit SPL s aktivitami 
projektu „Zavedení regionální značky na Prácheňsku“ (MAS je partnerem tohoto 
projektu, více v kapitole 8.2) 

⇒ zavádění nových netradičních nezemědělských aktivit u podnikatelů v zemědělství 
směrem do cestovního ruchu (tradiční řemesla, zážitkové programy) 

⇒ zavádění nových doposud chybějících podnikatelských aktivit u drobných podnikatelů 
především v oblasti drobné výroby a služeb 

⇒ využívání moderních inovativních technologií v širokém spektru využití  
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6.4. Finanční plán 
V průběhu zpracování/aktualizace SPL byla programovým výborem stanovena tato finanční 
alokace mezi jednotlivé fiche SPL v rámci opatření PRV IV.1.2 na období 2009 – 2013: 

1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA – 45% 
2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ  – 15%
3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH – 20%
4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA – 20%

Finanční alokace na jednotlivé fiche vychází z reálných zdrojů území a z přehledu připravovaných 
projektů v území. Důvodem pro rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche v různé výši 
je také rozdílná finanční náročnost připravovaných projektů v jednotlivých fichích. 

S ohledem na tyto fakta byl sestaven programovým výborem finanční plán s rozvržením 
finančních prostředků na realizaci SPL v rámci opatření IV.1.2 do jednotlivých let a mezi 
jednotlivé fiche.  

Pro zobrazení rozdělení reálných finančních prostředků byl využit kvalfikovaný odhad alokace na 
celé období pro naši MAS o počtu obyvatel více než 23 tisíc obyvatel – tato suma činí 40 mil. Kč. 

Následující tabulka na str. 27 zachycuje alokaci na jednotlivé fiche a na jednotlivé výzvy 
vyhlašované v období 2009 – 2013. 

⇒ Rozdělení finančních prostředků do jednotlivých let bude rozdílné. 

Na začátku realizace SPL bude alokováno méně peněz (1. výzva a 2. výzva v r. 2009). ¨

S ohledem na vyhlášení první výzvy v létě 2009 byla z důvodu obezřetnosti stanovena nižší 
alokace na rok 2009 (předpokládá se nejvyšší alokace na fichi č.1, která na sebe váže největší 
alokaci, v této oblasti byla identifikována největší potřebnost), dále také z důvodu postupného 
nastavování a ověřování řídících a administrativních procesů souvisejících se zahájením realizace 
SPL. 

V letech 2010 a 2011 bude alokace růst - po intenzivní propagaci, práci MAS v území, 
konzultacích a školení zájemců lze předpokládat připravenost podstatně více projektů.

Od roku 2012 bude roční alokace klesat (nižší alokace podpoří výběr a realizaci opravdu 
kvalitních projektů v území, které již bude částečně nasyceno z předcházejícího období). 

Pro rok 2013 je plánována nejnižší alokace. V závěrečné fázi realizace SPL je nutné předpokládat, 
že projekty podpořené v roce 2013 mohou být realizovány  i v dalších letech, kdy MAS nebude 
již moci čerpat dotaci na provoz spojený s realizací SPL.  

Z těchto důvodů byly zvolena pro rok 2013 fiche 1 (v této fichi existuje výrazný převis 
připravovaných projektů oproti přidělené alokaci na celé období) a dále fiche 3 a 4 (předpoklad 
realizace málo rozsáhlých investičních akcí). 

26



Tabulka: Rozvržení finančních prostředků do let a mezi fiche v procentickém vyjádření

Fiche

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
vyhlášení výzvy 07/09 11/09 07/10 11/10 07/11 11/11 07/12 11/12 03/13

registrace projektů 
na RO SZIF 10/09 02/10 10/10 02/11 10/11 02/12 10/12 02/13 06/13

Celkem fiche

Fiche 1
předpoklad Kč 3 200 000  4 000 000  5 200 000  3 600 000  2 000 000 18 000 000

% 8,0%  10,0%  13,0%  9,0%  5,0% 45%

Fiche 2
předpoklad Kč 1 200 000 1 600 000  2 000 000  1 200 000    6 000 000

% 3,0% 4,0%  5,0%  3,0%    15%

Fiche 3
předpoklad Kč 400 000 800 000 800 000 1 600 000 1 600 000 800 000 800 000 600 000 600 000 8 000 000

% 1,0% 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 20%

Fiche 4
předpoklad Kč 400 000 800 000 800 000 1 600 000 1 600 000 800 000 800 000 600 000 600 000 8 000 000

% 1,0% 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 20%
Celkem Kč / výzva 5 200 000   3 200 000   5 600 000   5 200 000   8 400 000   2 800 000   5 200 000   1 200 000   3 200 000   40 000 000   
Celkem % /výzva 13% 8% 14% 13% 21% 7% 13% 3% 8% 100%

V každém roce proběhnou dvě výzvy průřezově pro všechny fiche, přičemž každá výzva obsahuje jiné fiche. V každém roce bude zároveň vyhlášeny 
výzvy na všechny fiche (kromě roku 2013). 
Četnost  a období výzev byly zvoleny s ohledem na plánované termíny podávání (registrace – únor, resp. říjen) a termíny schvalování projektů na RO 
SZIF (červen, resp. leden). Výjimku tvoří rok 2013, kdy je s ohledem na ukončení realizace SPL plánována pouze 1 výzva s plánovaným termínem 
registrace na SZIF v červnu 2013 a plánovaným termínem schválení v termínu září/říjen 2013. 
Výzvy na podávání projektů do fichí č. 3 a 4 budou vyhlašovány průběžně v každé výzvě – jedná se o projekty, které budou předkládat podnikatelské 
subjekty. Předpokládáme, že v této tématické oblasti je mnoho potenciálních žadatelů, avšak je pro ně velkou překážkou poměrně náročná příprava i 
administrace projektů. Pro větší zapojení podnikatelské sféry je tedy vhodné, aby výzvy byly vyhlašovány průběžně, pracovní tým MAS bude provádět 
průběžné konzultace a vzdělávání pro tyto subjekty pro zajištění přípravy kvalitních podnikatelských projektů v území. 
Předpokládá se, že pro zajištění vyčerpání přidělené roční alokace budou vyhlašovány vždy v první výzvě fiche 2, 3, 4 (předpoklad čerpání nižší části 
přidělené roční alokace) a v druhé výzvě fiche 1, 3, 4 (předpoklad čerpání vyšší části přidělené roční alokace). Fiche č. 2 bude vyhlašována vždy v první 
výzvě v rámci přidělené roční alokace, zatímco fiche č. 1,  která na sebe váže největší alokaci (45%), bude vyhlašována vždy v druhé výzvě v rámci 
přidělené roční alokace. 

Tento plán byl zvolen z důvodu optimálního rozložení práce MAS (předpoklad administrace obdobného počtu projektů během obou výzev, zajištění 
kvalitních poradenských činností v území pro přípravu kvalitních projektů v území).  
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Zdůvodnění alokace na jednotlivé fiche

1. DOPROVODNÁ TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA –  45% 
Jedná se o fichi, která představuje nejvyšší alokaci. Téma této fiche je aktuální pro většinu obcí na 
území MAS. 
V provedených průzkumech bylo zjištěno, že potřeby v této oblasti skutečně existují - téma 
zkvalitňování infrastruktury pro volnočasové aktivity s využitím jak pro turisty tak pro místní 
obyvatele je nejvíce žádané. V rámci fiche budou podporovány integrované projekty, které 
umožní rozšíření nabídky volnočasových aktivit  (např. sportoviště, zábavná zařízení pro rodiny s 
dětmi) s aktivitami zaměřenými na poznávání a objevování zajímavostí regionu (budování 
turistických tras a dalších forem inovativního značení v lesích i mimo území lesů). 
Předpokládá se, že bude podpořeno cca 30 projektů (z toho cca 1/2 s předpokládanými 
celkovými náklady v rozmezí mezi 500 tis a 1 mil. Kč – především projekty obcí a svazků obcí, 
cca 1/2 s celkovými náklady do 500 tis. Kč – především projekty NNO, zájmových sdružení, 
církevních organizací atd.). 

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ  – 15%
Alokace vyplývá z výchozích dispozic regionu (region disponuje množstvím zanedbaných 
historických a kulturních objektů kulturního dědictví a živou tradiční i současnou kulturou) a 
z provedených průzkumů mezi majiteli/provozovateli těchto objektů a tradičních akcí. 
V rámci fiche budou podporovány komplexní projekty, které umožní následné využití objektů 
pro aktivity v oblasti cestovního ruchu, vzdělávání a kulturních aktivit včetně využívání 
moderních zařízení a informačních technologií. 
Z těchto důvodů a také z důvodů vysokých nákladů na obnovu památkových objektů je 
předpokládáná i vyšší finanční náročnost těchto projektů. 
Dle provedených průzkumů bude o tuto fichi velký zájem, v území bylo předběžně zjištěno 26 
potenciálních projektů, přičemž podpopřeno bude cca 6 – 10 z nich.

3. VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH – 20%
Obecně lze konstatovat, že potřeba zkvalitňování kapacit venkovské turistiky je v území vysoká. 
V regionu jsou vynikající podmínky pro rozvoj turistiky na venkově. 
Dle provedených průzkumů a přehledu připravovaných projektů je patrné, že žadatelé nebudou 
pravděpodobně podávat projekty s vysokým rozpočtem, je odhadován počet cca 35 – 40 
potenciálních žadatelů, přičemž očekáváme převis poptávky v poměru 2 : 1 (tzn. bude podpořeno 
cca 20 projektů s průměrnou výší dotace cca 400 tisíc Kč). 
Z těchto důvodů byla alokace na tuto fichi byla stanovena ve výši 20%. 
Navrhovanou alokaci zároveň ovlivňují finanční možnosti potenciálních žadatelů (především 
podnikatelé v zemědělství a agroturistice, začínající podnikatelé v oblasti cestovního ruchu), kteří 
budou muset zajistit spolufinancování ve výši 44, resp. 40%. 

4. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A ŘEMESLA – 20%
V území existuje široký okruh potenciálních žadatelů, pro zajištění přípravy projektů drobných 
podnikatelů bude pracovní tým MAS bude provádět průběžné konzultace a vzdělávání pro tyto 
subjekty pro zajištění přípravy kvalitních podnikatelských projektů v území. 
Nicméně zájem bude pravděpodobně limitován finanční kapacitou drobných venkovských 
podnikatelů. Žadatelé zároveň musí zajistit spolufinancování projektu ve výši 44, resp. 40%. 
Bude se tedy jednat o projekty menšího finančního rozsahu - z předběžných průzkumů vyplývá, 
že průměrný rozpočet projektů v této fichi bude 500 – 700 tis. Kč (dotace cca 300 – 400 tisíc 
Kč). Celkový počet podpořených projektů je odhadován na cca 20 - 25.  
Z těchto důvodů byla alokace na tuto fichi byla stanovena ve výši 20%. 
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6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie)
SPL MAS Vodňanská ryba 2007  - 2013 je součástí Integrované strategie území MAS.
ISÚ je střednědobý komplexní rozvojový dokument regionu MAS, který byl zpracován 
k 31.7.2007. 
Proces zpracování ISÚ logicky navázal na proces osvojování schopností MAS v letech 2005 – 
2006, kdy se uskutečnilo rozsáhle místní šetření potřeb a další aktivity. ISÚ zahrnuje mj. vlastní 
strategickou část a aktualizovaný akční plán – tyto části  jsou důležitým východiskem pro 
sestavení SPL. Tento dokument zahrnuje také nově přistoupivší území do MAS – území 
mikroregionu mezi Vltavou a Otavou.

⇒ Prostřednictvím  SPL bude možné naplňovat vybrané prioritní oblasti a opatření 
stanovené v ISÚ 

V rámci ISÚ byly stanoveny tyto  PRIORITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI: 
1) LIDÉ
2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
3) PODNIKÁNÍ
4) CESTOVNÍ RUCH

Jednotlivá opatření pro dosažení prioritních cílů regionu MAS : 
PRIORITNÍ OBLAST 1 - LIDÉ
1.1. Rozvoj infrastruktury občanské vybavenosti
1.2.  Rozvoj vzdělanosti a adaptability pracovních sil 
1.3. Podpora rovných příležitostí
1.4. Podpora spolkového života, sportovních, kulturních a zájmových aktivit  občanů regionu 

MAS
1.5. Podpora a rozvoj partnerství a spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní 

úrovni

PRIORITNÍ OBLAST 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.1. Zlepšování kvality ovzduší
2.2 . Zlepšování kvality vod
2.3. Revitalizace kulturního a přírodního dědictví regionu MAS
2.4. Podpora projektů národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ŽP
2.5. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
2.6. Podpora a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
2.7. Podpora realizace inovací s kladným dopadem na  životní prostředí

PRIORITNÍ OBLAST 3 - PODNIKÁNÍ 
3.1. Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit, především MSP
3.2. Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS
3.3.      Podpora rozvoje a diverzifikace hospodářských činností v regionu MAS
3.4. Podpora činnosti vlastní MAS – servisní regionální organizace
3.5. Zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praktického života

PRIORITNÍ OBLAST 4 - CESTOVNÍ RUCH
4.1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
4.2. Podpora propagace a prezentace potenciálu CR regionu MAS
4.3. Podpora rozvoje agroturistiky v regionu MAS
4.4. Rozvoj šetrné turistiky s prvky  EVVO
4.5. Podpora marketingu cestovního ruchu území MAS
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Jednou ze čtyř prioritních oblastí ISÚ byla identifikována oblast Cestovní ruch. Cílem této 
prioritní oblasti je podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu MAS.

SPL je tedy součástí této Integrované strategie území MAS – přednostně je zaměřen na 
prioritní oblast „CESTOVNÍ RUCH“ (toto téma je rozvíjeno prostřednictvím všech 
fichí). 

V rámci SPL jsou komplementárně řešeny prioritní oblasti ISÚ č. 1 LIDÉ  (především 
prostřednictvím fiche 1 a 2), č. 3 PODNIKÁNÍ (především prostřednictvím fiche 3 a 4) a 
částečně také č. 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Provázanost jednotlivých fichí SPL s jednotlivými opatřeními ISÚ je zachycen v následující 
tabulce: 

Prioritní oblasti SPL Opatření ISÚ, které naplňuje SPL

1. ROZVOJ DOPROVODNÉ TURISTICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

1.1. Rozvoj infrastruktury občanské vybavenosti
1.4. Podpora spolkového života, sportovních, kulturních a zájmových 
aktivit  občanů regionu MAS
4.4. Rozvoj šetrné turistiky s prvky  EVVO

2. OBNOVA A ZHODNOCENÍ 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ REGIONU

1.4. Podpora spolkového života, sportovních, kulturních a zájmových 
aktivit  občanů regionu MAS
2.3. Revitalizace kulturního a přírodního dědictví regionu MAS

3. ROZVOJ VENKOVSKÉHO 
CESTOVNÍHO RUCHU

3.1. Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS
3.3. Podpora rozvoje a diverzifikace hospodářských činností v regionu 
MAS
4.3. Podpora rozvoje agroturistiky v regionu MAS
4.4. Rozvoj šetrné turistiky s prvky  EVVO

4. PROAKTIVNÍ PODNIKATELSKÉ 
PROSTŘEDÍ

3.1. Podpora rozvoje stávajících podniků a podnikatelských aktivit, 
především MSP
3.2. Rozvoj MSP ve venkovském regionu MAS
3.3. Podpora rozvoje a diverzifikace hospodářských činností v regionu 
MAS
3.4. Zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praktického života

⇒ Všechny fiche zároveň přispívají k realizaci těchto opatření ISÚ:
 1.5. Podpora a rozvoj partnerství a spolupráce na místní, regionální, národní a 

mezinárodní úrovni
 2.7. Podpora realizace inovací s kladným dopadem na  životní prostředí
 3.4. Podpora činnosti vlastní MAS – servisní regionální organizace
 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
 4.2. Podpora propagace a prezentace potenciálu CR regionu MAS

⇒ Pro naplňování dalších opatření z ISÚ budou využívány další vhodné dotační programy, 
(především Regionální operační program NUTS II Jihozápad, OP Životní prostředí, OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a 
inovace, programy přeshraniční spolupráce) a dále zdroje (např. granty Komunitní nadace 
Blanicko-otavské apod.)
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6.6. Monitoring naplňování cílů SPL
V průběhu zpracování SPL byly programovým výborem stanoveny tyto monitorovací indikátory:

 Počet vytvořených hrubých pracovních míst
 Počet pořízených inovativních technologií v oblasti cestovního ruchu a 

souvisejících odvětvích
 Výstavba, obnova, rozvoj či pořízení zařízení infrastruktury cestovního ruchu 
 Počet podpořených drobných podniků s méně než 10 zaměstnanci
 Počet pořízených moderních informačních a komunikačních technologií 
 Počet realizovaných projektů 

Tyto monitorovací ukazatele budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace prioritních cílů 
SPL: 

 Zkvalitnění poskytovaných služeb v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích
 Zkvalitnění turistické infrastruktury pro poskytování služeb v cestovním ruchu a 

souvisejících odvětvích
 Zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích 
 Podpora proaktivního podnikatelského prostředí pro rozvoj cestovního ruchu 
 Zvýšení využívání moderních inovativních technologií při poskytování služeb 

cestovního ruchu a souvisejících odvětvích 

Dále byly určeny programovým výborem určeny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů pro 
konec roku 2010 na základě předpokladu, že mohou být započítány pouze indikátory dosažené 
v rámci ukončených projektů. 
Pro účely monitoringu naplňování cílů SPL v období do konce roku 2010 byly odhadnuty 
předpokládané výsledky a výstupy projektů předložených do 1. a 2. výzvy (lze předpokládat jejich 
řádné ukončení do konce roku 2010).  

Tabulka: Monitorovací indikátory SPL pro konec roku 2010 

Název indikátoru Měrná jednotka 
Kvantifikace - cílový stav 

r. 2010
Počet vytvořených hrubých pracovních míst počet 2

Počet pořízených inovativních technologií v oblasti cestovního ruchu 
a souvisejících odvětvích počet 6

Výstavba, obnova, rozvoj  či pořízení zařízení infrastruktury 
cestovního ruchu počet 12

Počet podpořených drobných podniků s méně než 10 zaměstnanci počet 4
Počet pořízených moderních informačních a komunikačních 

technologií počet 8
Počet realizovaných projektů počet 20

7. Partnerství MAS

7.1. Historie MAS
MAS Vodňanská ryba byla založena dne 16.3.2004 ve Vodňanech, jako občanské sdružení v 
souladu s§6 Zákona č.83/1990 Sb., registrované MV ČR dne 21.5.2004, sdružující místní aktéry 
regionu Blanicko – otavského.
Iniciátor založení MAS – DSO Blanicko-otavského regionu v roce 2004 úspěšně realizoval 
v POV projekt „Příprava podmínek pro zpracování projektu v intencích LEADER+ - 
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VODŇANSKÁ RYBA“. Vznik partnerství mezi subjekty na území MAS je doložen 
v nepovinné příloze č. 2 .
MAS od svého vzniku v r. 2004 buduje partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a 
neziskovými organizacemi a iniciuje přípravu společných rozvojových projektů a aktivit 
založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER. 

Během činností souvisejících s přípravou a realizací rozvojových aktivit MAS aktivně usiluje 
o rozšiřování propojení veřejného a soukromého sektoru v rámci regionu. Na základě rozšiřování 
mezisektorové spolupráce do okolních mikroregionů postupně došlo k rozšíření na území další 
dvou sousedících mikroregionů (mikroregion Zlatý Vrch v r. 2005 a mikroregion mezi Vltavou a 
Otavou v r. 2007). 

Důležitým mezníkem v činnosti MAS je r. 2007, kdy  vedoucí tým MAS zrekapituloval dosavadní 
zkušenosti a formuloval nová východiska pro plánování dalších činností včetně přípravy strategie 
Leader na období 2007 – 2013. Zároveň došlo došlo k rozšíření zájmového území MAS o území 
14 obcí mikroregionu mezi Vltavou a Otavou. 
Management MAS následně změnou pracovního stylu, změnou personálního obsazení, vlastní 
evaluací  a  otevřenou komunikací  přispívá  k oživení  „přemotivovaného“ území  regionu (MAS 
demotivována  opakovaným  neúspěchem  se  žádostmi  o  podporu  z programů  LEADER, 
realizační zdroje). 
Svou činností MAS, které se daří propojit aktivity tří mikroregionů, výrazně přispěla k navázání 
širší  komunikace uvnitř  mikroregionů i vně, mj.  s městem Písek, s dalšími MAS v Jihočeském 
kraji. Veškeré aktivity MAS v „novém stylu“ zahájené v únoru 2007 byly směrovány k rozšiřování 
partnerství v území  včetně zapojování místně působících subjektů a zájmových skupin a zároveň 
k přípravě a zpracování SPL MAS na období 2007 – 2013. 
Prvotní konkrétní výsledky práce současného managementu MAS bylo zpracování Integrované 
strategie  území MAS (červenec 2007),  následně zpracování  strategie  do programu Leader  ČR 
2007 (nebyl podpořen) a předkládané strategie do PRV, Opatření IV.1

7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL
Hlavní  úlohu  a  odpovědnost  v průběhu  přípravy  SPL  za  přispění  a  metodického  dohledu 
profesionálního poradce LEADER zastávali tito členové/partneři MAS:

- Jaroslav Němejc (Obec Ražice, předseda MAS, člen a předseda programového 
výboru, člen pracovní skupiny Mladí lidé)

- Martina Jestřábová (o.s. POHIP, členka programového výboru, členka pracovní 
skupiny Mladí lidé a Ženy)

- Ing. Jiří Pexídr (Jiří Pexídr – JIPEX, člen programového výboru, člen pracovní 
skupiny Zemědělci)

- František Valvoda (DSO mezi Vltavou a Otavou, člen programového výboru, člen 
pracovní skupiny Mladí lidé) 

- Jan Jelínek  (Komunitní nadace Blanicko-otavská, člen programového výboru)
- PhDr.  Alena  Cepáková  (DSO  Blanicko-otavského  regionu,  členka  programového 

výboru)
- Ing. Miroslav Procházka (Nadace Tomistoma, člen programového výboru) 
- Pavla Poláčková (Obec Skály, členka pracovní skupiny Mladí lidé a Ženy)
- Ing. Miroslav Merten (SRŠ a VOŠ VHE Vodňany, člen pracovní skupiny Mladí lidé) 
- Jiří Svoboda (SHZ, podnikatel v agroturistice, člen pracovní skupiny Zemědělci)
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- Zdeněk Vituj (SHZ, člen pracovní skupiny Zemědělci)
- Jana Študentová (Obec Tálín, členka pracovní skupiny Ženy)
- Ing. Bc. Jana Vaněčková (OSVČ, členka programového výboru do 31.12.2007)
- Ing. Vladimír Drye (manažer MAS)
- Ing. Barbora Jestřábová (asistentka a administrátorka MAS)
- Mgr. Helena Kosová (externí facilitátorka MAS) 

V celém období byl dán prostor při přípravě SPL širokému spektru subjektů a místně působících 
skupin (viz.dále)

Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL
Vlastní práce na přípravy SPL lze rozdělit do dvou etap: 

 1. etapa – r. 2007 - zpracování SPL na období 2007 – 2013 
- přípravná fáze: únor – září 2007
- finální fáze: září – prosinec 2007 

 2. etapa – r. 2008 – aktualizace SPL pro období 2008 – 2013
- přípravná fáze: květen – srpen 2008
- finální fáze: září – říjen 2008

1.etapa – rok 2007

Přípravná fáze (únor – září 2007)
V únoru zástupci MAS představili činnost a záměry sdružení včetně přípravy strategie Leader na 
období 2007 - 2013 na setkání členů místní organizace Asociace soukromých zemědělců v Písku 
a na zasedání Valné hromady DSO mezi Otavou a Vltavou.  
V březnu byl ustaven přípravný výbor pro zpracování ISÚ a SPL, který se scházel průběžně od 
dubna. 
V dubnu  byly  zahájeny  práce  na  Integrované  strategie  území  MAS  (zpracování  ISÚ  logicky 
navázalo na proces osvojování schopností MAS v letech 2005 – 2006, kdy se uskutečnilo rozsáhle 
místní šetření potřeb a další aktivity). 
V květnu a červnu z   důvodu rozšíření území MAS o území DSO mezi Vltavou a Otavou byli 
v průběhu dopracování  ISÚ osloveni  zástupci  místní  veřejného a  soukromého sektoru.  Tyto 
činnosti  organizačně  zajišťoval  manažer  MAS  a  asistentka  MAS.  Souběžně  s tím  probíhaly 
přípravné práce ke zpracování SPL. 
V červnu a červenci bylo také provedeno dotazníkové šetření pro veřejné i soukromé subjekty 
z území nově přistoupivšího DSO s cílem zohlednit aktuální záměry těchto subjektů do celkové 
strategie MAS.  
Pro přípravu SPL byly dále zřízeny pracovní skupiny pro tři specifické oblasti: Mladí lidé, Ženy a 
Zemědělci. Tyto pracovní skupiny (složené dílem z členů MAS a dále z řad zástupců drobných 
podnikatelů, zemědělců, místních neziskových organizací a také občanů) se pravidelně scházeli a 
projednávali konkrétní potřeby a priority v dané tématické oblasti na komunitních workshopech 
na různých místech regionu (zpravidla při příležitosti konání kulturně-společenských akcí 
v regionu). Od těchto cílových skupin byly získány důležité podněty pro plánování rozvoje 
regionu MAS obecně (více viz. kap. 11).
Dále proběhlo v červenci 2007 komunitní projednání v Záhoří se zástupci veřejného a 
soukromého sektoru z nově přistoupivšího území DSO mezi Vltavou a Otavou. V rámci tohoto 
setkání byla zároveň projednána příprava SPL se zástupci místních subjektů. 
V tomto období dále proběhla aktualizace zásobníku projektů MAS za součinnosti zaměstnanců 
MAS  a  manažerů  území  projektu  3.3  SROP  Posílení  absorpční  a  admnistrativní  kapacity 
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Jihočeského  kraje,  konkrétně  manažer  území  ORP Písek  (Ing.  Jelínek,  Město  Písek)  a  ORP 
Vodňany (Mgr. Novotný, Komunitní nadace  Blanicko-otavská - člen MAS).
V rámci  této  terénní  analytické   činnosti  probíhala  komunikace  s předkladateli  projektových 
námětů a informování o činnosti MAS a zpracování SPL (k dispozici u žadatele) 

Finální fáze (září – prosinec 2007)
Finální práce na zpracování SPL na období 2007 – 2013 byly zahájeny v září 2007. 
V říjnu 2007 byl na valné hromadě sdružení zvolen programový výbor MAS jako orgán pro 
finální  přípravu  SPL a  následný  dozor  nad  jeho  realizací,  který  následně  koordinoval  finální 
zpracování SPL se zohledněním předchozích analytických prací v regionu. 
Programový výbor včetně zaměstnanců intenzivně pracoval a v intervalu cca 14 dnů se 
pravidelně setkával za účelem  optimálního sestavení SPL za metodického dohledu expertního 
facilitátora a zpracovatele SPL 
V rámci  vzdělávací  a  informativní  činnosti  MAS v tomto  období   proběhly  komunitní  akce 
spoluorganizované místní akční skupinou, během nichž byli osloveni účastníci za účelem zapojení 
těchto subjektů do zpracování SPL (září 2007 - seminář „obnovitelné zdroje energie“ Vodňany, 
listopad  -  seminář  k  II.  kolu  PRV Ražice,  seminář  „evropské  a  národní  programy  v  oblasti 
kultury“  Vodňany,  workshop  „partnerství  –  projekty  mobility“  Vodňany).  V průběhu  těchto 
seminářů bylo provedena prezentace o činnosti MAS a přípravě SPL a zároveň bylo uskutečněno 
dotazníkové šetření pro účastníky těchto akcí. 
MAS uspořádála v rámci přípravy SPL dne 10.12. 2007 v Ražicích  veřejné projednání SPL s 
podnikateli, zemědělci, zástupci veřejné správy, NNO a veřejnosti z regionu MAS.

2.etapa – rok 2008
Z důvodu nedoporučení SPL k finanční podpoře v rámci 2. výzvy PRV byla provedena 
aktualizace SPL v průběhu roku 2008 opět za účasti členů MAS a dalších partnerských subjektů v 
území. 
Iniciátorem veškerých aktivit byli členové programového výboru MAS a delegovaní členové 
pracovních skupin. 
V květnu 2008 proběhly 2 sebeevaluační workshopy MAS za účasti více než dvou třetin členů 
MAS, při kterém došlo k identifikaci problémových míst SPL.  
Následně od června 2008 byla znovu zahájena práce programového výboru a pracovních skupin 
za účasti externího poradce. Tyto orgány se scházely pravidelně jednou za měsíc a řešily 
jednotlivé části SPL. Intenzivní komunikace probíhala také směrem k dalším osobám a 
subjektům, které nejsou členy MAS.  

Aktivní byly zejména členové pracovních skupin, kteří využívali příležitostí konání vzdělávacích a 
kulturně-společenských akcí v regionu pro neformální projednání konkrétních potřeb obyvatel 
území (z řad zástupců drobných podnikatelů, zemědělců, místních neziskových organizací, široké 
veřejnosti včetně dětí a mládeže) za účelem vyhodnocení a úprav SPL. 

Komunitní akce v regionu za účasti MAS: 
„Den s koňmi“, 24.5.2008, Chrastiny
„Oslava 700 let obce Záhoří“, 7.6.2008, Záhoří
„Rýžování zlata na Otavě, 2.8. 2008, Kestřany
„Člověk a jeho hodnoty“, 8.- 10.8. 2008, Drahonice
„Tábor s koňmi pro dospělé“, 24.8. - 31.8.2008, Chrastiny
„Permonické slavnosti“, 30. 8. 2008, Ražice 
„Po stopách dobrého vojáka Švejka“, 6. 9. 2008, Putim
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Zaměstnanci MAS dále provedli během výše uvedených komunitních akcí v regionu provedli 
osobní pohovory s účastníky pro zjištění aktuálních námětů a připomínek široké veřejnosti 
k rozvoji regionu. Získané náměty a připomínky byly vyhodnocovány na užších jednáních 
pracovních skupin a závěry byly předkládány programovému výboru k projednání a zohlednění 
při aktualizaci prioritních oblastí, cílů a opatření SPL.  

Zaměstnanci MAS dále provedli v létě aktualizaci zásobníku projektů v regionu. 
Finální aktualizace SPL s využitím výstupů práce programového výboru a pracovních skupin 
proběhlo v období září – říjen 2008.  Konečná aktualizovaná verze SPL MAS byla schválena 
Valnou hromadou dne 16.10.2008. 

Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 
V rámci budoucí činnosti MAS se očekává další prohlubování spolupráce partnerů a zapojování 
dalších aktivních subjektů v regionu do činnosti MAS. 
Ze zkušeností jiných MAS, které se účastnily programu LEADER+, vyplývá, že lze z pohledu 
vývoje  spolupráce  v budoucnu  očekávat  další  zájem aktivních  subjektů  o  zapojení  do  práce 
v MAS, resp. o členství v MAS. 
V tomto směru bude MAS během realizace SPL aktivně komunikovat s veřejností a prezentovat 
svoji práci (blíže v kapitole 10.8 Propagace MAS). 
Při realizaci SPL budou dále probíhat vzdělávací a informační akce formou přednášek, školení, 
konferencí, workshopů zaměřené na propagaci a informování obyvatel regionu o činnosti MAS a 
Při  realizaci  SPL budou zaměstnanci  MAS provádět  terénní  analytické  činnosti  (informování 
potenciálních žadatelů o realizaci SPL a možnostech zapojení do činnosti MAS, propagace SPL 
v území MAS, konzultace aj.) 
SPL podporující rozvoj spolupráce a partnerství  subjektů v regionu. 
V rámci  evaluace  SPL  je  plánováno  zapojení  obyvatelstva  formou  řízených  rozhovorů,  resp. 
dotazníkových šetření (blíže v kapitole 10.7 Vyhodnocení SPL) 

Kromě realizace SPL bude MAS zapojena ve stejném období do realizace projektů spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu „Zavedení regionální značky na Prácheňsku“, „Cammini ď Europa“, 
„Rok na Zlatém Vrchu“ (viz. kapitola 8). 
MAS zároveň připravuje partnerský projekt zaměřený na destinanční management regionu včetně 
podání žádosti o finanční podporu do ROP Jihozápad (předpoklad: květen 2009).  

V rámci dalších činností  MAS (realizace projektů spolupráce, realizace projektů financovaných 
z jiných  dotačních  programů,  vzdělávací  a  informační  akce  v území)  bude  dále  umožněno 
informování a zapojování dalších organizací a široké veřejnosti z regionu. 

Od r. 2008 MAS zahájila jako servisní organizace v regionu poskytování odborného poradenství 
při  přípravě  a  realizaci  projektů  financovaných z grantových programů pro subjekty  působící 
v regionu. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že i díky této činnosti se zlepšuje spolupráce MAS se 
subjekty   z různých  sektorů  v regionu  a  umožňuje  další  rozšířování  principu  partnerství 
v regionu. 

7.3. Vztah k obyvatelstvu

Snahy o zapojení obyvatel do MAS a její činnosti
S činností MAS byly v průběhu zpracování SPL při provádění analytických prací zapojováni 
kromě členských subjektů další organizace i široká veřejnost. 
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K popularizaci práce MAS byly během zpracování SPL v roce využity také „tradiční“ způsoby – 
vzdělávací a komunitní akce v regionu pořádané popř. spolupořádané MAS, různé akce pořádané 
jednotlivými obcemi a mikroregiony, setkání zájmových skupin). Za účasti členů a zaměstnanců 
MAS probíhaly různorodé aktivity/akce, které aktivně zapojovaly místní aktéry do zpracování 
SPL (viz. kapitola 7.2).
V průběhu těchto akcí byla vždy provedena prezentace o činnosti MAS a přípravě SPL, v místě 
konání  akce byl  dle možností  instalován informační  panel  MAS a zároveň bylo uskutečněno 
terénní dotazníkové šetření včetně řízených rozhovorů s účastníky těchto akcí. 
Zástupci  široké  veřejnosti  byli  dále  informováni  během  sběru  projektových  námětů,  dále 
v tradiční „papírové“ formě a využitím komunikace přes internet. 

Během léta 2007 bylo obnoveno publikování informací na www stránkách MAS 
(www.vodnanskaryba.eu), kde jsou zveřejňovány informace o práci místní akční skupiny. Tyto 
www stránky jsou pravidelně aktualizovány (kooperačně také na www stránkách mikroregionů a 
vybraných obcí v regionu, v jednání je další rozšíření na www všech obcí regionu MAS, členů 
MAS – reciproční kontakty). 

Zaměstnanci MAS využívají moderní komunikační možnosti (e-mailová korespondence, on-line 
poradna)  pro  komunikaci  se  zástupci  subjektů  v regionu  (MAS  disponuje  databází  cca  500 
emailových  kontaktů  na  tyto  organizace),  a  pro  zapojení  široké  veřejností,  které  umožňují 
informovat o aktuální činnosti vč. provádění operativních průzkumů.

7.4. Otevřenost MAS
MAS Vodňanská ryba je otevřené sdružení všem zájemcům o zapojení do činnosti sdružení. 
Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát fyzická a právnická osoba, 
která má bydliště, sídlo v zájmovém území MAS a/nebo je činná v zájmovém území a chce se 
podílet  na činnostech v souladu s posláním a zaměřením MAS. Členem sdružení mohou být 
fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Členové jsou přijímáni Radou sdružení schůzí na základě písemné přihlášky. Rada sdružení dbá, 
aby bylo respektováno kriterium, že zástupci veřejného sektoru nebudou tvořit více než 50% 
členské základny.

Členy sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby – podnikatelé, zemědělci, spolky a
neziskové organizace, subjekty státní správy, zástupci místní samosprávy i aktivní občané.
V případě, že se stává členem sdružení právnická osoba podnikající nebo obec či svazek obcí, 
zastupuje  tuto  organizaci  v MAS  pověřená  osoba  (  písemné  pověření  je  součástí  členské 
přihlášky). 

8. Zkušenosti a spolupráce

8.1. Zkušenosti
MAS od svého vzniku v r. 2004 se opakovaně usiluje iniciuje přípravu společných rozvojových 
projektů v regionu. MAS připravuje záměry do programů Leader a dalších grantových či 
dotačních programů.

Účast MAS v programech založených na principu LEADER, popsání zkušeností a 
způsob jejich využití 
MAS opakovaně předkládá žádosti na realizace vlastních rozvojových strategií do programů 
LEADER, avšak dosud nebyla úspěšná a neměla tedy možnost realizovat vlastní strategii. 
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V programech založených na principech LEADER se MAS Vodňanská ryba účastnila 
prostřednictvím projektů: 
- Projekt „Příprava podmínek pro zpracování projektu v intencích LEADER+ - 
VODŇANSKÁ RYBA“
V rámci projektu byla založena MAS na základě principu partnerství mezi subjekty na území 
MAS, zároveň byla zpracována rozvojová strategie a byly vytvořena regionální kancelář MAS ve 
Vodňanech (vznik partnerství je doložen v nepovinné příloze č. 2) 
- Projekt „Inovace a komunikace – Rozkvět zahrady Jižních Čech“ 
V tomto projektu subjekty z území MAS realizovaly úspěšně projekty v programu Leader ČR 
2005 na základě partnerství MAS s o.s. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (informace o 
realizovaných projektech jsou uvedeny v nepovinné příloze č.2). 
- Projekt „Rozvoj a podpora aktivní spolupráce v Blanicko-otavském regionu“ 
Jedná se o nejzásadnější zkušenost MAS v oblasti realizace projektů na principu Leader. 
Výstupy tohoto projektu byly částečně využity jako podklad pro zpracování tohoto dokumentu.
V projektu byly provedeny analytické práce (mj. průzkum potřeb obyvatel území formou 
řízených rozhovorů se zástupci místní samosprávy, analýza předpokladů cestovního ruchu, 
analýza socioekonomických dat, sběr projektových námětů aj.)
Pro zpracování SPL byly zejména využity závěry práce analýzy předpokladů cestovního ruchu 
zpracované v tomto projektu  (více v kapitole 4.2).  

Z provedených analytických prací provedených v rámci projektu vyplynulo, že v regionu 
existuje značný potenciál pro téma voda, vodní hospodářství, voda v krajině a související 
témata. Toto téma bylo navrženo rozpracovat do rozvojové strategie MAS. 
Toto téma odrážející specifičnost území je zohledněno v SPL v oblasti podpory projektů 
potenciálně využitelných v oblasti cestovního ruchu (využití vody pro cestovní ruchu – vodní 
sporty, vodáctví, lodní doprava, rybolov, neformální zájmové aktivity aj.) 

Při zpracování SPL využila MAS bohatých zkušeností členů MAS získaných jak během aktivit 
vykonávaných pro MAS, tak i v rámci samostatné činnosti jednotlivých členů, v nichž se profilují 
(podnikání, neziskové činnosti, komunitní rozvoj, veřejná správa atd.) 

⇒ Na úvod veškerých prací před zahájením přípravy SPL na začátku roku 2007 
vedoucí tým MAS zrekapituloval dosavadní zkušenosti a formuloval východiska 
pro nastavení pravidel a procesů další činnosti včetně zpracování strategie Leader 
na období 2007 – 2013. . 

1. Management MAS
Dosavadní organizace práce a nízká úspěšnost MAS v programu LEADER prokázala, že stávající 
model řízení sdružení a organizace práce převážně na dobrovolnické bázi není nadále udržitelný. 
V r. 2007 tak došlo profesionalizaci managementu MAS, tj. ke změně personálního obsazení 
operačního týmu MAS (od 1.7.2007 byli přijati do pracovního poměru zkušený manažer MAS a 
asistent – administrátorka MAS). Byla zahájena spolupráce s externím profesionálním poradcem. 
Vzhledem k vypšení funkčních období orgánů MAS byli nově zvoleni členové těchto orgánů. 

2. Komunikace a vztah s veřejností 
Během minulého období se MAS postupně stala do určité míry „uzavřenou společností“. MAS 
nedostatečně pracovala s veřejností, nevyužívala dostatečně více aktivních forem propagace. Díky 
tomu se nedařilo dostatečně spolupracovat se všemi aktéry ze všech socio-ekonomických sektorů 
působících v regionu.  Problémem minulých let byl do značné míry individualistický přístup 
jednotlivých subjektů usilujících o rozvoj regionu.
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Pro přípravu SPL a další činnosti se vedení MAS strategicky rozhodlo pro rozšíření zájmového 
území MAS (jaro 2007) a oživení důvěry veřejnosti změnou pracovního stylu MAS a otevřenější 
komunikací vedoucích představitelů i zaměstnanců MAS. 

3. Koncepce další činnosti MAS 
Během minulého období se MAS příliš soustředila převážně na činnosti spojené s přípravou 
rozvojových strategií v programu LEADER, tedy pouze na takové činnosti pojaté v úzkém slova 
smyslu jako grantovou agenturu, která je striktně zaměřena na administraci programu LEADER a 
přerozdělování peněz v programu Leader získaných. 

⇒ Na základě vlastní evaluace v rámci MAS byla pro další období určena další koncepce 
působnosti MAS jako komplexní servisní organizace regionu.  

V rámci této koncepce byly určeny hlavní směry další činnosti MAS do budoucna:
- činnosti zaměřené na přerozdělování a administraci finančních prostředků získaných z 
programů Leader
- činnosti zaměřené na poskytování odborného poradenství k přípravě projektů financovaných z 
dotačních programů včetně zpracování žádostí o dotaci pro subjekty působící v regionu
- realizace vlastních projektů
Tyto činnosti vytvoří podmínky pro realizaci rozvojových aktivit, které nemohou být 
podporovány v rámci SPL, avšak mají význam pro rozvíjení prioritních oblastí obsažené 
v Integrované strategii území MAS 
Tato koncepce také umožní vícezdrojové financování činnosti MAS, další profesionalizaci  práce 
MAS a samozřejmě další prosazování principu partnerství a spolupráce do rozvoje regionu. 

Zkušenosti MAS s aktivním zpracováním žádosti o dotaci EU (mimo programů 
založených na principu LEADER)
MAS v minulých letech zpracovala a předložila žádosti o dotaci na tyto projekty:

- r. 2006 - „Rozvoj manažerských dovedností a znalostí“ (Operační program Rozvoj 
lidských zdrojů, opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání) 

- r. 2007  - „Regionální systém odpadového hospodářství mezi Vltavou, Otavou a 
Blanicí“ (FM EHP/Norsko, Fond přípravy projektů, prioritní oblast 2 Ochrana 
životního prostředí, opatření 2.4 Odpadové hospodářství –zajištění a řízení na místní 
úrovni)

Projekty nebyly vybrány k podpoře (předložené žádosti jsou doloženy v nepovinné příloze č.3.) 

MAS od léta 2008 zahájila poskytování odborného poradenství k přípravě projektů včetně 
zpracovávání žádostí o dotace pro subjekty v regionu.  

MAS Vodňanská ryba se aktivně podílí na přípravě žádostí o dotace ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi v regionu a stala se partnerem např. těchto projektů, které byly/jsou/budou 
realizovány na území MAS, např.

- „Rok na Zlatém Vrchu“ (realizátor DSO Zlatý vrch, dotační titul: ROP NUTS II Jihozápad, 
prioritní oblast Rozvoj cestovního ruchu, období: 07/2008 – 10/2009) 
Cílem projektu je vytvoření nových a zkvalitnění stávajících propagačních materiálů 
mikroregionu, které návštěvníkům regionu podají komplexní informace a ulehčí jim orientaci, 
seznámí je s regionem a místními službami cestovního ruchu. 

- „Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany 
vod VÚRH JU Vodňany“ (realizátor: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve 
Vodňanech, dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní oblast Rozvoj 
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infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, období realizace: 2009 – 
2011)
Cílem projektu je vytvořit kapacitu přednáškových místností, odpočinkových místností, 
specializovaných učeben a dostatečné ubytovací kapacity pro pořádání mezinárodních konferencí, 
workshopů, seminářů a kurzů s environmentální tématikou. 

Dohody o partnerství na těchto projektech jsou doloženy  v nepovinné příloze č. 3. 

8.2. Spolupráce

Popis národní (neboli meziregionální) nebo mezinárodní (neboli přeshraniční) 
spolupráce; příprava, realizace nebo účast v projektech spolupráce založených na 
principech LEADER
MAS je zapojena jako partner do projektu národní spolupráce MAS „Zavedení regionální 
značky na Prácheňsku“. 
Projekt bude realizován ve spolupráci MAS působících na historickém území Prácheňska ve 
spolupráci s Regionálním enviromentálním centrem ČR. Regionálním koordinátorem projektu je 
LAG Strakonicko.

⇒ Projekt je zaměřen na šetrný cestovní ruch  prostřednictvím marketingu místních 
produktů a služeb a je tedy zcela v souladu se SPL 

Provázanost tohoto projektu se SPL dokládá zaměření fiche 4 „Drobné podnikání a 
řemesla“. V rámci této fiche budou preferovány projekty, zaměřené na oblast tradiční řemeslné 
výroby a vytváření nových výrobků specifických pro tuto oblast, které budou vytvářet image 
regionu. 
Provázána realizace SPL (realizace projektů fiche č. 4) a realizace projektu „Zavedení regionální 
značky na Prácheňsku“ (předpoklad zahájení v r.2009) podpoří vytváření nejen doposud 
nefungující sítě místních producentů (místní produkty, tradiční řemesla) na území MAS 
Vodňanská ryba, a zároveň také v širšího území regionu Prácheňska 

V oblasti cestovního ruchu MAS Vodňanská ryba spolupracuje s MAS Chance in Nature – LAG 
v rámci mezinárodního projektu spolupráce s názvem Cammini ď Europa (= poutníci Evropy). 
Projekt se zabývá propagací turismu v oblastech, kde se prolínají historicko-náboženské poutní 
cesty s místních kulturními a přírodními turistickými atraktivitami. Obě MAS již spolupracují od 
května 2007. 

Přípravy a vyjednávání o možnostech účasti v projektu  spolupráce byly zahájeny v rámci 
zahraniční stáže do Itálie (provincie Firenze) v květnu 2007 pořádané partnerskou MAS, které se 
účastnil předseda MAS. Další projednání pro navázání užší spolupráce v rámci tohoto projektu 
proběhlo během semináře o této stáži v srpnu 2007 za účasti předsedy a manažera MAS a 
v květnu 2008 během konference v Parmě za účasti manažera MAS. 

⇒ Tento projekt je taktéž zaměřen na rozvoj šetrného cestovního ruchu a je plně 
v souladu se SPL.

Provázanost tohoto projektu se SPL dokládá zaměření fiche 2 „Kulturní dědictví“.
Fiche se týká projektů zaměřených na využívání kulturního dědictví regionu především pro účely 
služeb cestovního ruchu. Lze předpokládat, že v rámci SPL budou realizovány projekty obnovy 
objektů kulturního dědictví, které se stanou součástí značených poutních cest navržených a 
realizovaných v projektu Cammini ď Europa
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⇒ Dokumentace k projektům  spolupráce je doložena v nepovinné příloze č. 1. 

Dále MAS spolupracuje s MAS Chance in Nature  v mezinárodním projektu  ELREN, 
který je zaměřen je zaměřen na oblast obnovitelných zdrojů energie a úspor energie (téma životní 
prostředí je prioritní oblastí ISÚ MAS). 

MAS Vodňanská ryba se aktivně zapojuje i v jiných formách regionální i mezinárodní spolupráce: 
- je mj. členem Jihočeské observatoře venkova o.p.s.
- v roce 2006 byla zahájena spolupráce s rakouským LAG Mühlviertler Alm s cílem výměny 
zkušeností především v oblasti realizace projektů z programu Leader+ (realizováno v rámci 
programu Interreg IIIA, bližší informace v nepovinné příloze č. 1). 

Současné a plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství
MAS Vodňanská ryba bude v rámci SPL (a dalších aktivit mimo SPL) co nejširší spoluprací s 
partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu dále 
vytvářet a rozvíjet sítě místního partnerství.  

Současné i plánované aktivity MAS Vodňanská ryba podporují vytváření sítí místních partnerství 
zaměřené na spolupráci, koordinaci, komunikaci a vytváření funkčních partnerství s dalšími 
aktéry veřejného, soukromého a neziskového sektoru. 

Aktivity SPL (jak realizace individuálních projektů v území, tak činnosti pracovního týmu MAS 
během realizace SPL) rozšiřují sítě místního partnerství na bázi partnerství mezi subjekty 
veřejného a soukromého sektoru.

⇒ V rámci SPL bude prioritně preferovány partnerské projekty, tedy projekty, na 
jejichž přípravě, realizaci či udržitelnosti se bude podílet další partner/partneři. 

Rozvoj partnerství a propojování mezi subjekty z různých socio-ekonomických sektorů v rámci 
SPL bude podpořen tím, že mezi povinnými preferenčními kritérii jsou zahrnuta kritéria č. 3 
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu a  kritérium č. 8 Realizace partnerství, 
které bude naplňování propojování různých subjektů, resp. partnerství posuzovat a zvýhodňovat 
při hodnocení projektů.

Vně regionu MAS v následujícím období předpokládá prohlubování nadregionálního partnerství 
ve stávajících projektech spolupráce (projekty „Zavedení regionální značky na Prácheňsku“ a 
Cammini ď Europa) s dalšími MAS jak na regionální, tak i národní úrovni.l 

V rámci dalších aktivit MAS mimo SPL bude dále prohlubovat stávající partnerské vazby mezi 
členy MAS a dále budovat nové partnerské vztahy s dalšími subjekty v území především formou 
partnerských projektů. 

V oblasti cestovního ruchu MAS připravuje projekt zaměřený na destinanční management 
regionu. V této oblasti byla oficiálně deklarována spolupráce s Městem Písek v oblasti předávání 
zkušeností a spolupráce v oblasti marketingu cestovního ruchu (Město Písek realizovalo projekt 
destinančního managementu).
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9. Organizace a zdroje MAS

9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností

Struktura a organizace MAS

Organizační schéma MAS

Činnost MAS (působnost a pravomoci jednotlivých orgánů MAS) se řídí stanovami sdružení, 
postupy a způsoby jednání v orgánech MAS upřesňuje jednací řád sdružení. 

V případě programového výboru je působnost, pravomoci, postupy a způsoby jednání tohoto 
samostatného orgánu pro přípravu  a dozor nad realizací SPL upravena statutem 
programového výboru, který je vnitřní směrnicí sdružení (schválen Valnou hromadou sdružení 
dne 24.10.2007, doložen v povinné příloze č. 9). 

Seznam členů orgánů, komisí, pracovních skupin apod. MAS

Valná hromada MAS – viz. seznam členů/partnerů MAS v povinné příloze žádosti č. 5

Rada MAS 
- Jaroslav Němejc (Obec Ražice, předseda MAS)
- Martina Jestřábová (o.s. POHIP)
- Ing. Jiří Pexídr (Jiří Pexídr - JIPEX)
- František Valvoda (DSO mezi Vltavou a Otavou) 
- Jan Jelínek  (Komunitní nadace Blanicko-otavská)
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Programový výbor MAS 
- Jaroslav Němejc (Obec Ražice, předseda programového výboru)
- Martina Jestřábová (o.s. POHIP)
- Ing. Jiří Pexídr (Jiří Pexídr - JIPEX)
- František Valvoda (DSO mezi Vltavou a Otavou) 
- Jan Jelínek  (Komunitní nadace Blanicko-otavská)
- PhDr. Alena Cepáková (DSO Blanicko-otavského regionu)
- Ing. Miroslav Procházka (Nadace Tomistoma)

Kontrolní komise MAS:
- Študentová Jana (Obec Tálín)
- Šareš Václav (DSO Zlatý vrch) 
- Rotbauer Václav (Město Protivín) 

Výběrová komise MAS: 
- Ing. Anděla Řeřichová (OSVČ)
- Zdeněk Vituj (SHR)
- Jan Jelínek (Komunitní nadace Blanicko-otavská) 
- Václav Heřman (Město Vodňany) 
- František Valvoda (Lesy obce Záhoří s.r.o.) 
- Pavla Poláčková (Obec Skály)
- Ing. Václav Kaněra (Agro družstvo Záhoří) 

Pracovní skupina „Mladí lidé“
- Jaroslav Němejc (Obec Ražice)
- Pavla Poláčková (Obec Skály)
- Martina Jestřábová (o.s. Pohip)
- František Valvoda (DSO mezi Vltavou a Otavou)
- Ing. Miroslav Merten (SRŠ a VOŠ VHE Vodňany) 

Pracovní skupina „Zemědělci“
- Jiří Svoboda (SHZ)
- Ing. Jiří Pexídr (Jiří Pexídr – JIPEX)
- Zdeněk Vituj (SHZ)

Pracovní skupina „Ženy“
- Pavla Poláčková (Obec Skály)
- Martina Jestřábová (o.s. Pohip)
- Jana Študentová (Obec Tálín)

Manažer SPL - Ing. Vladimír Drye 

Projektový manažer SPL - dle výběrového řízení  

Administrátor SPL – Ing. Barbora Jestřábová 

Účetní – Ing. Bc. Jana Vaněčková 

Externí poradce a facilitátor MAS – Mgr. Helena Kosová, Kancelář ekonomického a 
finančního poradenství 
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Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací
Programový výbor (v podstatě rozšířená Rada MAS) je orgánem MAS pro přípravu SPL a dozor 
nad jeho realizací (působnost, pravomoci, postupy a způsoby jednání dle statutu programového 
v příloze č.9) 
Působnost Programového výboru (dle schváleného statutu): 

a. součinnost při zpracování rozvojové strategie MAS (SPL) včetně jednotlivých aktivit a 
opatření

b. schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů v rámci rozvojové strategie (SPL) 
c. schvaluje výběr projektů provedený výběrovou komisí
d. schválený výběr projektů předkládá ke schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr 

předává zpět výběrové komisi  se svými připomínkami k doplnění
e. podílí se na koordinaci činností při realizaci rozvojové strategie (SPL), jednotlivých 

projektů a aktivit MAS
f. podílí se na sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie (SPL), jednotlivých 

projektů a aktivit MAS 
g. podílí se na zpracování aktualizace rozvojové strategie (SPL)

Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých 
organizačních složek
Valná hromada sdružení je nejvyšším a tedy rozhodovacím orgánem MAS. Valnou hromadu 
tvoří všichni členové MAS (seznam členů je uveden v povinné příloze č. 5).  
V rámci realizace SPL patří do působnosti valné hromady zejména: 
- projednání a schvalování SPL včetně aktualizací
- schvalování výběru projektů žadatelů, včetně rozsahu jejich financování, předložených 
Programovým výborem
- jmenování a odvolání členů Programového výboru, členů výběrové a kontrolní 
(tj.monitorovací) komise, pracovních skupin

Programový výbor je orgánem MAS pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací (úloha a 
odpovědnosti uvedeny v předchozí kapitole)

Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS a zároveň provádí monitoring SPL (především 
kontrolu projektů realizovaných v rámci rozvojové strategie sdružení).
Kontrolní komise dále zajišťuje kontrolu účetnictví, tj. sledování a kontrolování veškeré činnosti 
sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku 
ve vlastnictví sdružení. 

Výběrová komise zejména hodnotí  a provádí výběr projektů předložených žadateli v rámci 
realizace SPL  podle předem daných bodovacích kritérií a předkládá seznam doporučených a 
nedoporučených projektů ke schválení programovému výboru. 
Výběrová komise byla sestavena na základě návrhů členů MAS s ohledem na průřezové 
zastoupení různých sociekonomických partnerů s cílem zajištění transparetního hodnocení 
projektů v rámci SPL (4x zástupci podnikatelského sektoru, 2x zástupci veřejného sektoru, 1x 
zástupce neziskového sektoru). Při navrhování členů výběrové komise byly zohledněny 
zkušenosti navržené osoby s realizací a řízením projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů. 

Konkrétní činnosti výběrové komise ve vztahu k SPL jsou uvedeny v kapitole 10.2. 

Pracovní skupiny se zabývají jednotlivými průřezovými tématickými okruhy, které se prolínají 
nejen prioritními oblastmi SPL, ale i celkové rozvojové strategie MAS.
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Tyto pracovní skupiny jsou poradními orgány Programového výboru a Valné hromady. 
Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci a problémy na území MAS 
v jednotlivých tématických oblastech, a získané náměty a připomínky předkládat programovému 
výboru pro zapracování do přípravy jednotlivých částí, resp. aktualizace SPL. 
Dále členové pracovních skupin iniciují a připravují projekty zaměřené na problematiku těchto 
cílových skupin. 

(Pozn. Rada sdružení je výkonným orgánem MAS, řeší především provozní činnosti sdružení, 
koordinuje činnost sdružení a provádí další související činnosti mimo činností souvisejících 
s realizací SPL. O průběžné realizaci SPL jsou členové Rady informováni manažerem SPL, 
případně předsedou programového výboru). 

Zaměstnanci MAS (sekretariát MAS) 

Manažer SPL – pověřený přípravou a řízením realizace SPL (není členem sdružení ani 
jednotlivých orgánů MAS, při jednáních má pouze hlas poradní) - hlavní úkoly – viz. kapitola 9.2

Projektový manažer SPL  hlavní úkoly - viz. kapitola 9.2

Administrátor SPL hlavní úkoly – viz. kapitola 9.2

Účetní - hlavní úkoly – viz. kapitola 9.2

Sekretariát 
Úkoly: účast při příjmu a registraci žádostí, evidence ostatních delegovaných činností MAS, 
příprava podkladů pro programový výbor, výběrovou komisi a kontrolní komisi, administrace 
korespondence)
Sekretariát tvoří projektový manažer SPL a administrátor. 

Externí poradce a facilitátor MAS
Úkoly: spolupráce při zpracování SPL, vyhodnocování SPL,  aktualizaci SPL, spolupráce 
s programovým výborem, komunikace s veřejností, moderace a facilitace jednání, 

Způsob delegování zástupců skupin do orgánů MAS 
Delegování zástupců členských subjektů do orgánů MAS probíhá zpravidla volbou z řad 
jednotlivých členů MAS. Volbu provádí valná hromada (delegování členů Rady, Programového 
výboru, výběrové, kontrolní (tj.monitorovací) komise, pracovních skupin). 
Před volbou je vždy provedeno nominování kandidátů, předpokladem pro zvolení je souhlas 
konkrétního kandidáta s výkonem povinností spojených s příslušnou funkcí. 
Členy jednotlivých orgánů MAS s výjimkou kontrolní komise tvoří nejméně 50% místní nezávislé 
subjekty (ekonomičtí a sociální partneři, neziskové organizace) a maximálně 50% zástupci veřejné 
správy (obce, svazky obcí, státní organizace, apod.).

Rotace členů kolektivních orgánů MAS
Členství v jednotlivých kolektivních orgánech sdružení je omezeno maximální délkou období 3 
let. Po uplynutí této doby jsou delegováni kandidáti na nové období, přičemž mohou být znovu 
zvoleni stávající členové těchto orgánů. Rotace členů kolektivních orgánů probíhá přirozeně, na 
základě práce kandidátů v předchozím období, příp. zájmu členů o práci v orgánech MAS. 
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9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL

Lidské zdroje MAS

Ing. Vladimír Drye (manažer SPL) 
Hlavní úkoly:

- organizace aktivit v rámci realizace SPL a synchronizace činností zaměstnanců a 
jednotlivých orgánů MAS v rámci přípravy SPL

- sestavování a aktualizace plánu činnosti MAS v rámci SPL 
- finanční řízení SPL 
- zajištění komunikace se všemi výkonným složkami MAS
- metodický dohled nad prováděním výběru projektů, realizací projektů v rámci SPL, 

prováděním monitoringu projektů v rámci SPL 
- hodnocení SPL a zapracování výsledků hodnocení do aktualizace SPL 
- práce s veřejností (propagace SPL a činností MAS) 

Vzdělání, odborná příprava a školení:
- Absolvent České zemědělské univerzity v Praze, provozně ekonomická fakulta, 

magisterské studium Provoz a ekonomika 
- „Základní kurz facilitátorů a manažerů MAS“ (ÚZPI) 
- Kurz „Projektový management – od projektové žádosti k řízení projektu“(v rámci 

projektu 3.3 SROP)
- „Školení manažerů území“ (v rámci projektu 3.3 SROP)

Praxe: 
- 3 roky praxe v oblasti přípravy, řízení a monitoringu projektů spolufinancovaných 

z dotačních titulů EU, státního rozpočtu, krajských programů 
- koordinátor projektu projektu financovaného z Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů (realizátor: Město Husinec, 12/2006 – 05/2007)
- manažer projektu projektu financovaného z Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů (realizátor: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a 
ekologie Vodňany, 11/2006 – 06/2008)

 
Jazykové znalosti:  anglický jazyk  – pokročilá úroveň (písemně a ústně), německý jazyk – střední 
úroveň (základní státní jazyková zkouška, 1998)

Ing. Barbora Jestřábová (administrátor SPL)
Hlavní úkoly:

- zajištění veškerých provozních a administrativních činností spojených s realizací SPL  
- zajištění registrace projektů a související administrace 
- vedení evidence o výběru a hodnocení projektů 
- zajištění administrace v průběhu realizace projektů (vedení složek projektů) 
- archivace veškeré dokumentace z realizovaných aktivit v rámci SPL 
- archivace dokumentace projektů realizovaných v rámci SPL
- součinnost při organizaci seminářů a školení a provádění publicity 

Vzdělání, odborná příprava a školení: 
- Absolventka České zemědělské univerzity v Praze, provozně ekonomická fakulta, 

magisterské studium Provoz a ekonomika 
- Kurz „Projektový management – od projektové žádosti k řízení projektu“(v rámci 

projektu 3.3 SROP)
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Praxe: administrativní výpomoc (Inteps, s.r.o., 2003 – 2006), asistentka manažera MAS 
Vodňanská ryba (07/2007 – dosud) 

Projektový manažer SPL
Hlavní úkoly: 

- aktivní vyhledávání potenciálních žadatelů, resp. potenciálních projektů v území
- poradenství pro potenciální žadatele (konzultace a poradenství při přípravě projektů, 

zpracování žádostí o dotaci a souvislých příloh aj.) 
- poradenství pro konečné příjemce (konzultace a poradenství při realizaci projektu, 

administrace, realizace zadávacího řízení, žádost o proplacení, publicita, závěrečné 
vyúčtování, vyhodnocení aj.)

- terénní analytické činnosti, sběr informací pro hodnocení a monitoring
- organizace seminářů a školení 
- aktivní komunikace se spolupracujícími subjekty v rámci realizace SPL

Personální obsazení: dle výběrového řízení  

Ing. Bc. Jana Vaněčková (účetní)
Hlavní úkoly: 

- vedení účetnictví a pokladny
- finanční poradenství pro realizátory projektů

Vzdělání, odborná příprava a školení:
- Absolvent České zemědělské univerzity v Praze, provozně ekonomická fakulta, 

magisterské studium Provoz a ekonomika 
Praxe: účetnictví místních samospráv (DSO Blanicko-otavského regionu, členské obce DSO, 
07/2005 - dosud), účetnictví neziskových organizací (MAS Vodňanská ryba, 01/2007 – dosud), 
dotační poradenství pro podnikatele v zemědělství (01/2006 – dosud) 

Odbornost členů/partnerů MAS
Všichni členové operačního týmu SPL MAS (tvořen členy programového výboru, jednotlivých 
komisí,  zaměstnanci  – manažer SPL, administrátor,  externí  poradce LEADER) mají  odborné 
dovednosti a praktické zkušenosti s přípravou, organizací a řízením projektů vč. implementace 
dotací z různých dotačních programů, např. SAPARD, OP RVMZ, OP RLZ, SROP, grantových 
schémat  Jihočeského  kraje,  přímých  dotací  nebo  programů  MMR  ČR,  popř.  přeshraniční 
spolupráce a programů Interreg (CBC Phare, I IIIA).

Zaměstnanci  MAS  se  zúčastnili  odborných  školení  managementu  MAS.  Manažer  MAS  ing. 
Vladimír Drye absolvoval 15denní kurz „Základní kurz facilitátorů a manažerů MAS“ metodicky 
zajišťovaný ÚZPI. Dále se zúčastnil školení v rámci projektu „Vzdělávání pro jihočeský venkov“. 

Administrativní  pracovnice  Ing.  Barbora  Jestřábová  absolvovala  školení  „Projektový 
management“ v rámci projektu 3.3 SROP Budování a posilování absorpční kapacity Jihočeského 
kraje. V rámci tohoto projektu se členové MAS a zástupci dalších subjektů působících v regionu 
individuálně účastnili dílčích školení (17 odborných témat, např. projektový management, veřejné 
zakázky, operační programy aj.).

Zástupci  členských subjektů MAS (Jaroslav Němejc – Obec Ražice,  Pavla Poláčková – Obec 
Skály,  PhDr.  Alena  Cepáková  –  Město  Vodňany)  absolvovali  akreditovaný  vzdělávací  kurz 
„Poradce pro evropské fondy“. 
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V roce 2008 se vybraní členové MAS a manažer MAS účastnili administrace projektů 1. výzvy 
SPL u partnerské MAS Chance in nature a získali tak konkrétní zkušenosti pro optimální 
nastavení administrativních procesů SPL.  

Členové  MAS  v předchozích  letech  absolvovali  několik  vzdělávacích  exkurzí  a  partnerských 
setkání v MAS v ČR i zahraničí ( Slovensko, Rakousko, viz kapitola 8.2). 

Systém vzdělávání členů/partnerů MAS
Systém vzdělávání lze rozdělit na dva bloky:
 
A. Vzdělávání členů/partnerů MAS - zapojených do realizace SPL
Členové MAS zastupují různé oblasti veřejné, sociální a ekonomické sféry. Vzhledem k této 
různorodosti zajistí MAS pravidelné školení orgánů MAS tak, aby rozhodovací procesy probíhaly 
v souladu s vnitřními předpisy MAS a podmínkami poskytovatele dotací. 
V průběhu realizace SPL se počítá s průběžným vzděláváním všech osob vč. zaměstnanců, které 
jsou zařazeny do administrativních procesů, do konzultačních činností a řízení dílčích projektů: 

- před zahájení realizace SPL proběhne průřezové školení všech členů MAS
- před zahájení každé výzvy proběhne školení programového výboru
- před každým kolem výběru projektů proběhne školení výběrové komise 
- před každým kolem monitorování projektů bude proškolena kontrolní, tj. monitorovací 

komise
Nad rámec školení, které jsou nezbytné pro vlastní administraci a hodnocení projektů v území, 
budou pro členy MAS a další zájemce uspořádány výjezdní semináře do území jiných úspěšných 
MAS na téma výměna zkušeností s realizací projektů metodou Leader.

B. Vzdělávání členů/partnerů MAS – semináře a školení pro žadatele a veřejnost o SPL a 
činnosti MAS
Toto vzdělávání bylo již zahájeno během roku 2007 - ve spojitosti se změnou pracovního stylu 
MAS a  jeho  managementu  v roce  2007  a  zároveň  v souvislosti  s přípravou  regionu na  nové 
plánovací  období  2007  –  2013  byly  uskutečněny  vzdělávací  aktivity  se  širokým  zaměřením 
především ve spolupráci s partnerskými subjekty v regionu (viz. kapitola 7.2).  
Během realizace SPL budou členové/partneři MAS – potenciální žadatelé v území - vzděláváni 
v rámci  pravidelných  vzdělávacích  akcí  pořádaných  MAS  (semináře  o  metodě  LEADER, 
administrativní  a  technické  přípravě  projektů,  administraci  projektů,  zapojování  veřejnosti  do 
rozhodovacích procesů a činnosti MAS apod.). 

Schopnost komunikace v cizích jazycích
MAS je prostřednictvím svých zaměstnanců a vedoucích představitelů schopna komunikovat 
zejména v angličtině (6 členů), němčině (4 členové) a francouzštině (2 členové). 
Manažer MAS plynně komunikuje v angličtině, předseda MAS v angličtině a francouzštině. 

Technické prostředky
V současné době MAS disponuje tímto provozním zázemím: 

• vlastní  technické  prostředky:  počítačové  a  programové  vybavení  (notebook,  PC,  SW) 
barevná  tiskárna,  tiskárna,  kopírka,  fax,  skener,  dataprojektor,  plátno,  kancelářský 
nábytek, skartovačka, webové stránky MAS

• technické  prostředky  v nájmu  (Obec  Ražice):  kancelářské  a  jednací  prostory  pro 
prezentace a pracovní jednání 
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• další technické prostředky (k dispozici, úplatně, dle aktuálních potřeb - řešeno jednotlivě, 
smluvně v rámci dohod se členy MAS): osobní vozidla

• další  technické  prostředky  (k dispozici  bezúplatně,  dle  aktuálních  potřeb  -  řešeno 
jednotlivě, členy MAS): záznamová technika ( fotoaparáty, kamera)

• další technické prostředky (zajišťovány dodavateli, úplatně, dle aktuálních potřeb - pro 
realizaci projektů): různé (tiskové a grafické úpravy dokumentů;  SW účetnictví a jeho 
vedení;  nájem prostor pro semináře, workshopy,  apod.)

V souvislosti s plánovanou realizací SPL a rozšířením poradenských a servisních činností MAS 
v regionu bude v roce 2009 zřízena 2. kancelář v regionu (navrženy dostupné prostory v Záhoří). 
Vzhledem  k rozšíření  území  je  nyní  pouze  1  kancelář  v regionu  (Ražice)  nedostačující  (pro 
subjekty  z nově  přistoupivšího  území  je  stávající  kancelář  hůře  dostupná,  při  založení  další 
kanceláře bude možné mnohem lépe servisovat území).   
Náklady na vybavení této kanceláře budou součástí rozpočtu režijních výdajů MAS v rámci SPL.

Finanční prostředky MAS
Dosavadní výsledky hospodaření identifikují schopnost zajistit základní provozní výdaje na 
činnost MAS.  

Zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL
Předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL bude řešeno formou kontokoretního úvěru. 
V této věci byl získáno vyjádření o poskytnutí úvěru na předfinancování 1. a 2. etapy realizace 
SPL od České spořitelny a.s., oblastní pobočky Tábor, pobočky v Písku (vyjádření k dispozici u 
žadatele). 
MAS dokládá jako referenci předfinancování realizace projektu „Rozvoj a podpora aktivní 
spolupráce v Blanicko-otavském regionu“  v OP RVMZ, program Leader+, záměr Osvojování 
schopností. Projekt byl předfinancován formou úvěru v plné výši Kč 600000,--. Projekt byl řádně 
zadministrován, vyúčtován a  následně proplacen včetně řádného splacení úvěru (dokumentace 
k dispozici u žadatele).

Jiné finanční zdroje (kromě Osy IV PRV)
MAS každoročně získávává finanční příspěvek na zajištění základních  provozních činností od 
Jihočeského kraje.
Část finančních zdrojů na běžné činnosti MAS jsou dále zabezpečovány formou příspěvků členů 
MAS. 
Ve spojitosti s dalším rozšiřováním aktivit vedení MAS deklarovalo nezbytnost zajistit další 
zdroje financování. 

⇒ MAS se v rámci doplňkové činnosti od léta 2008 věnuje odbornému  poradenství při 
přípravě projektů včetně zpracování žádostí o dotace (např. PRV mimo Osu IV, grantové 
programy Jihočeského kraje, Interreg a jiné zdroje). 

⇒
Dále se předpokládá se rozvoj doplňkových komerčních aktivit v oblasti cestovního ruchu 
v rámci činností destinančního managementu v regionu.  

10. Administrativní postupy
Veškeré administrativní postupy při realizaci SPL budou v souladu s Pravidly pro poskytování 
dotace v rámci opatření IV.1.2. PRV. 
Konkrétní postupy a způsoby jednání v orgánech MAS jsou upraveny jednacím řádem MAS. (s 
výjimkou programového výboru,  který má specifický statut a je upraven samostatnou vnitřní 
směrnicí doloženou v příloze č. 9). 
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Tabulka: Časový plán administrativních postupů 

Číslo 
akce Akce

Počet 
pracovních 

dnů
1 vyhlášení výzvy 0
2 příjem žádostí včetně kontroly úplnosti 30
3 provedení kontroly úplnosti a kontroly přijatelnosti 5
4 informování žadatelů o výsledku kontroly, doplnění podkladů od žadatelů 5
5 ukončení kontroly, doručení písemné informace předkladatelům 5
6 lhůta pro odvolání 7
7 ukončení lhůty pro odvolání, kontrola, sestavení seznamu projektů k hodnocení 3
8 hodnocení výběrové komise 8
9 předání seznamu vybraných projektů programovému výboru 2
10 jednání programového výboru 3
11 předání seznamu schválených projektů valné hromadě 0
12 jednání valné hromady 3
13 předání složek projektů na SZIF 3

 Celkem 74

10.1. Registrace projektů

Vyhlášení výzvy, příjem žádostí 
Vyhlášení příjmu žádostí probíhá formou veřejné výzvy. Výzva je vyhlášena programovým 
výborem MAS a sekretariát zodpovídá za její zveřejnění. 
Výzva je zahájena zveřejněním zprávy o vyhlášení výzvy k předkládaní projektů. Tato zpráva má 
podobu jednostránkového textu, který je zveřejněn všemi dostupnými prostředky (tiskové zprávy, 
www stránky MAS a partnerských organizací, distribuce informačních letáků v regionu aj.)
Současně s výzvou budou zveřejněny Pokyny pro žadatele, ve kterých žadatel najde důležité 
informace související se přípravou projektu a zpracováním žádosti o dotaci. 
Vyhlášení výzvy včetně sestavení dokumentace až po registraci projektů  zajišťuje celý tým 
zaměstnanců (manažer SPL, projektový manažer SPL, administrátor SPL), hlavní odpovědnost 
nese manažer SPL.V průběhu výzvy budou dále organizovány semináře a školení potenciálních 
žadatelů a veřejnosti o možnosti předkládání projektů v rámci dané výzvy. 

Kompletní projekty včetně žádosti a příloh jsou překládány žadateli v souladu s výzvou pro 
předkládání projektů (výzva stanoví místo, termín a formu přejímky žádosti). Žadatel předkládá 
dvě paré žádosti včetně povinných a nepovinných příloh v kanceláři sekretariátu MAS. 
Předložení celého kompletu musí učinit žadatel osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby. 

Doba od termínu vyhlášení výzvy k termínu uzávěrky předkládaní projektů je maximálně 30 
pracovních dnů. 

Administrativní postupy příjmu a registrace projektů, administrativní kontrola 
projektů
Administrátor nejprve provede kontrolu úplnosti přijatých Žádostí o dotaci na základě 
kontrolního listu. Neúplná žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata 
a žadatel bude na místě o této skutečnosti a jejích důvodech písemně informován. 
Kontrola úplnosti bude provedena nejpozději do dne následujícího po uzávěrky překládání 
projektů. V případě neúplnosti žádosti vyzve MAS žadatele v termínu do 5 dnů k doplnění 
žádosti, avšak musí být dodržen termín uzávěrky předkládání projektů.  V případě uplynutí 
termínu předkládání žádostí ukončí administraci žádosti z důvodu nesplnění podmínek 
administrativní kontroly.
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Doba od uzávěrky předkládání projektů do předání ke kontrole přijatelnosti je max. 2 pracovní 
dny. 

Přijaté Žádosti o dotaci prochází následně  kontrolou obsahové správnosti a kontrolou 
přijatelnosti. Tato kontrola bude provedena nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího po 
kontrole úplnosti překládání projektů.  Po provedení této kontroly je MAS povinna informovat 
písemně žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly (formou zaslání 
doporučeného nebo předání osobně proti podpisu žadatele).   Předány k hodnocení budou pouze 
projekty, které budou splňovat veškeré formální náležitosti. O přejímce bude vypracován 
písemný protokol. 
Kontrolu přijatelnosti  včetně předání vyhovujících projektů k hodnocení výběrovou komisí 
zajišťuje sekretariát za metodického dohledu manažera SPL. 
Doba od termínu  zahájení kontroly přijatelnosti k předání přijatelných projektů k hodnocení je 
10 pracovních dnů. 

10.2 Způsob výběru projektů
U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede 
výběrová komise MAS bodové hodnocení, která trvá max. 8 pracovních dnů. 
Hodnocení provádí delegovaní členové výběrové komise za metodického dohledu manažera SPL. 
K jednání komise mohou být přizváni experti a partneři s hlasem poradním. 
Hodnotitelé bodují na základě předem stanovených preferenčních kritérií. Nastavená kritéria 
vycházejí z cílů SPL - v jednotlivých fichích byly nastaveny taková preferenční kritéria, jejichž 
splnění umožní přidělení finanční podpory takovým projektům, které budou nejvíce příspívat k 
naplňování priorit a cílů SPL. 
Hodnocení projektů bude prováděno dle této hodnotící tabulky: 

Tabulka – bodovací kritéria
Č Kritérium Body

1 Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa 0 - 5
2 Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 15

3
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z 
různých odvětví místního hospodářství. 0 - 15

4 Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0 - 5
5 Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 5

6
Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech 2007, 
2008, 2009). 0 - 5

 CELKEM 50
7 Zavádění moderních informačních a komunikačních technologií 0 - 10
8 Realizace partnerství 0 - 10
9 Relevance projektu 0 - 10

 Naplňování indikátorů a cílů SPL 0 - 5
 Zvyšování konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu 0 - 5

10 Udržitelnost projektu 0 - 10
 CELKEM 40
Fiche 1  0 - 10

11 Komplexnost/využitelnost projektu 10
 CELKEM 10
Fiche 2  0 - 10

11 Zhodnocení a využití kulturního dědictví regionu v cestovním ruchu 10
 CELKEM 10
Fiche 3  0 - 10

11 Zkvalitňování kapacit venkovské turistiky 5
12 Rozšířování kapacit pro napojení na informační či rezervační systém v cestovním ruchu 5
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 CELKEM 10
Fiche 4  0 - 10

11 Rozšiřování kapacit drobného podnikání, řemesel a služeb 10
 CELKEM 10
 CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 100

V rámci každé fiche jsou povinně hodnocena povinná preferenční kritéria 1-10. V rámci každé 
fiche jsou dále určena 1 či 2 specifická kritéria, která vyplývají ze zaměření fiche. 
Maximální množství obdržených bodů je 100.  Konkrétní bodové hodnocení v rámci 
jednotlivých kritérií č. 7 – 12 je uvedeno v příloze Fiche, bodové hodnocení kritérií č. 2 a 3 
v kapitole 6.3, kritérií 4 a 5 v kapitole 11 (kompletní hodnotící tabulka je k dispozici u žadatele).

Výběrová komise následně žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně a provede výběr 
projektů.  Následně vyhotoví seznam vybraných/nevybraných žádostí a předloží jej k projednání 
programovému výboru.
Doba od termínu předání seznamu vybraných/nevybraných žádostí k termínu předložení 
programovému výboru jsou 3 pracovní dny. 

Programový výbor projednává a schvaluje výběr projektů předložený výběrovou komisí. Má 
možnost konzultovat výběr projektů s výběrovou komisí. Schválený výběr projektů předává ke 
schválení valné hromadě, příp. neschválený výběr předává zpět výběrové komisi  se svými 
připomínkami k doplnění. 
Předložený výběr projektů projednává a schvaluje valná hromada jako vrcholný orgán MAS 
formou veřejné schůze. Doba od termínu předložení seznamu vybraných/nevybraných žádostí 
programovému výboru ke schválení vybraných projektů valnou hromadou  jsou 3 pracovní dny. 
Projednání seznamu vybraných/nevybraných žádostí probíhá za metodického dohledu manažera 
SPL. 

Následně sekretariát MAS předá žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF. O výsledku 
výběrového procesu (taktéž v případě, že projekt není vybrán k financování) sdělí sekretariát 
MAS tuto skutečnost písemně žadateli do 3 pracovních dnů od zasedání valné hromady MAS. 
Kromě statutu programového výboru doloženého v příloze č. 9 má MAS vypracovány vnitřní 
směrnice pro jednání Výběrové a Kontrolní komise (k dispozici u žadatele).

10.3. Realizační část

Administrace v průběhu realizace projektů, vedení složek projektů, administrace 
proplácení projektů
Administrací v průběhu realizace projektů jsou pověřeni projektový manažer a administrátor. 
Administrátor zajišťuje v této oblasti především řádné vedení složek projektů, administrace 
proplácení projektů, sestavení žádosti o proplacení a následnou archivaci. 

Projektový manažer provádí především  terénní činnosti - poradenství pro konečné příjemce 
(konzultace a poradenství při realizaci projektu, administrace, sestavení žádosti o proplacení, 
publicita, závěrečné vyúčtování, vyhodnocení aj.). Dále provádí poradenství při přípravě a 
provádění zadávacího řízení ve spolupráci s realizátory projektů v rámci SPL (zadávání zakázek 
žadatelem/příjemce dotace, zpracování dokumentace k zádavacímu řízení k projektům v rámci 
SPL, konzultace)  
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Metodika plánování a provádění kontrol projektů
MAS má ustavenou kontrolní komisi, která v rámci své působnosti zajišťuje zároveň kontrolu 
projektů v rámci SPL.  Na kontrolní činnosti úzce navazuje provádění monitoringu SPL, které 
zajišťuje manažer SPL (více v kapitole 10.6).
Kontrolní komise v součinnosti s manažerem SPL sestaví před zahájením realizace projektů 
v rámci dané výzvy konkrétní plán kontrol, v kterém budou určeny termíny a rozsah kontrol na 
místě realizovaných projektů. Tyto kontrolní činnosti budou prováděny členy kontrolní komise 
za součinnosti projektového manažera. 

Kontrolní komise bude provádět kontroly projektů před zahájením, v průběhu a po skončení 
realizace jednotlivých projektů. 
Po  schválení  seznamu  vybraných  projektů  připraví  MAS  konkrétní plán  monitorování, 
v kterém budou určeny termíny a rozsah kontrol na místě realizovaných projektů. 

Předběžný plán kontrol: 
1) kontrola na místě před zahájením prací
2) kontrola v průběhu realizace akce – min. 1x
3) kontrola na místě při ukončení projektu 
4) závěrečná administrativní kontrola ve spolupráci s pracovníky SZIF

Kontrola projektu bude vycházet z údajů uvedených v žádosti, osnově projektu a dalších 
přílohách dle typu projektu (projektová dokumentace, technická zpráva apod.). 

Výstupem kontrolních činností bude zápis z monitoringu včetně monitorovacího  formuláře ke 
každému realizovanému projektu, které zpracuje předseda kontrolní komise ve spolupráci 
s projektovým manažerem. Tento výstup bude předložen manažerovi SPL a bude projednán  na 
zasedání programového výboru. Tyto podklady budou využívány následně k monitoringu SPL.

10.4. Kontrola činnosti MAS

Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS
Kontrolu činnosti jednotlivých pracovníků MAS provádí manažer SPL v rámci své pracovní 
náplně. Manažer průběžně zajišťuje a rozebírá obtíže spojené s činnostmi pracovního týmu SPL. 
Manažer SPL:
- minimálně 1x týdně svolává a vede pravidelné porady provozního týmu SPL (manažer SPL, 
projektový manažer, administrátor) 
- minimálně 1x za týdně podává předsedovi programového výboru zprávu o průběhu realizace 
SPL 
- 1x měsíčně svolává a vede poradu operačního týmu SPL (manažer SPL, projektový manažer, 
administrátor, předseda programového výboru, předseda kontrolní komise, předseda výběrové 
komise, předseda MAS). 

Zajištění kontroly účetnictví MAS 
Kontrolu účetnictví MAS provádí členové kontrolní komise v rámci své působnosti v součinnosti 
s účetní MAS. Zjištěné výsledky konzultují s manažerem SPL, který provádí vlastní finanční řízení 
SPL (cash-flow, kontrola čerpání rozpočtu, provádění rozpočtových změn, provádění vnitřního 
auditu atd.) 
Členové kontrolní komise provádějí kontrolu účetnictví zejména v oblasti zaúčtování 
rozpočtových položek a průběžného čerpání rozpočtu s důrazem na hospodaření a účelné 
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vynakládání prostředků SPL. O této kontrole předkládají zprávu o kontrole Valné hromadě, a to 
minimálně 1x ročně.

Postup při sebehodnocení MAS 
Plán sebehodnocení MAS sestavuje manažer SPL, který zároveň zajišťuje provádění aktivit v této 
oblasti.
Sebehodnocení činností MAS v rámci SPL bude probíhat prostřednictvím řízených diskusí jak 
v úzké expertní skupině (zaměstnanci a členové MAS) tak v široké skupině (se zapojením 
veřejnosti). Při těchto aktivitách bude využito služeb expertního facilitátora. V průběhu 
vzdělávacích a propagačních akcí budou prováděna evaluační dotazníková šetření - přípravu a 
vyhodnocení zajišťuje manažer SPL, vlastní sběr dat provádí administrátor. 
V rámci sběru údajů k hodnocení dále manažer bude průběžně využívat průzkumy pomocí 
řízeného pozorování (kontroly na místě) a dotazování. 
Výsledky těchto činností budou využity pro zhodnocení vnitřních kapacit MAS, stupně 
partnerství, image MAS uvnitř i vně organizace a budou využity k zefektivnění vnitřních činností 
MAS v dalším období. 

10.5. Archivace

Plán archivace dokumentace, technické zázemí pro archivaci
Archivací veškeré dokumentace je pověřen administrátor, který archivuje především:
- evidenci o administraci výběru projektů (evidence bodování projektů, evidence výsledků jednání 
výběrové komise, evidence výsledků schválení výběru projektů programovým výborem a valnou 
hromadou)
- evidenci o průběhu realizace  a monitoringu projektů (dohody o poskytnutí dotace konečným 
příjemcům, administrace proplácení projektů, monitoring a provedené kontroly) 

Tuto dokumentaci zákládá do složek projektů a archivuje tyto složky dle stanovených interních 
pravidel  (postupy archivace  k  dispozici  u  žadatele).  Dále  archivuje  veškerou dokumentaci  ze 
souvisejících  činností  v  rámci  SPL  (dokumentace  z  jednání  orgánů  MAS,  vzdělávacích  akcí, 
monitoringu aj.)

MAS disponuje v současné době zázemím kancelářských, jednacích a archivačních prostor 
v kanceláři MAS v Ražicích s vyhovujícím technickým vybavením. V rámci realizace SPL se 
předpokládá zřízení další kanceláře a archivačních prostor (v návrhu dostupné prostory v Záhoří) 
včetně potřebného vybavení. Náklady na pořízení těchto zařízení jsou zahrnuty do rozpočtu 
MAS v opatření IV.1.1.

10.6. Monitoring

Plán monitoringu, způsoby ověřování monitorovacích kritérií
Průběžný monitoring SPL provádí manažer SPL. Jako podklady pro tento monitoring využívá 
výsledky práce kontrolní komise provedené v průběhu realizace projektů (více v kapitole 10.4) a 
dokumentaci k průběhu realizace projektů evidované administrátorem.  

Kromě průběžného monitoringu manažer SPL provádí komplexní monitoring vždy po ukončení 
kalendářního roku. 
Budou monitorovány především tato kritéria:
- věcné rozdělení finančních prostředků (provoz MAS  - opatření IV.1.1 x realizace projektů - 

opatření IV.1.2)  
- časové čerpání finančních prostředků
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- počet podpořených/realizovaných projektů
- plnění monitorovacích indikátorů fichí a SPL

Ověřování  těchto kritérií  bude prováděno opakovaně v průběhu realizace  SPL (vždy v lednu 
následujícího roku po ukončení sledovaného období) členy kontrolní komise a manažerem SPL.

Výstupy zpracované v rámci monitoringu jsou řádně archivovány. 

Zároveň bude probíhat ověřování naplnění monitorovacích indikátorů fichí dle fyzických a 
finančních ukazatelů na základě získaných dat z provedených kontrol ex-post (po ukončení 
realizace projektu). Monitorovací ukazatele fichí se vztahují na konkrétní povahu projektu a jeho 
cíle. Jsou uspořádány tak, aby vypovídaly o dosažených výstupech projektu v porovnání 
s původně stanoveným plánem a cíli. 

Monitorovací ukazatele – Fiche 1 Doprovodná turistická infrastruktura 
- Výstavba, obnova či rozvoj vybavenosti v oblasti volnočasových aktivit - počet zařízení
- Výstavba, obnova či rozvoj vybavenosti v oblasti volnočasových aktivit  - m2 ploch
- Výstavba, obnova či rozvoj turistických stezek, hippostezek a naučných stezek - km
- Počet pořízených  inovativních technologií v oblasti turistické infrastruktury- počet
- Počet uzavřených partnerství - počet

Monitorovací ukazatele – Fiche 2 Kulturní dědictví
- Počet objektů kulturního dědictví nově využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - 

počet 
- Počet realizovaných projektů obnovy kulturního dědictví s využitím moderních 

informačních a komunikačních technologií - počet 
- Počet objektů  kulturního dědictví nově přístupných veřejnosti - počet 
- Počet uzavřených partnerství- počet     

Monitorovací ukazatele – Fiche 3 Venkovský cestovní ruch  
- Rozvoj kapacity doprovodné infrastruktury venkovské turistiky - počet zařízení
- Počet vytvořených stálých lůžek v ubytovacích zařízeních - počet  
- Rozvoj podnikání se zaměřením na výrobu a zpracování včetně tradičních řemesel – 

počet podpořených subjektů      
- Počet pořízených inovativních technologií v oblasti venkovské turistiky - počet 
- Počet uzavřených partnerství- počet     

Monitorovací ukazatele  – Fiche 4 Drobné podnikání a řemesla
- Nové nebo rozšířené prostory k drobnému podnikání - m2
- Rozvoj drobného podnikání se zaměřením na řemeslnou výrobu a služby - počet 

podpořených subjektů
- Počet pořízených inovativních technologií, strojů a zařízení - počet
- Počet uzavřených partnerství - počet     

Aktuální hodnoty plnění monitorovacích indikátorů fichí ke konci daného roku budou  využívány 
k vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů SPL, a tedy plnění cílů SPL 
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10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)

Plán vyhodnocování, postupy vyhodnocování 
Zpětné vyhodnocování realizace SPL provádí manažer SPL v součinnosti s projektovým 
manažerem, předsedou kontrolní komise a administrátorem.  Komplexní vyhodnocení realizace 
SPL bude probíhat vždy zpětně po ukončení kalendářního roku. 

Manažer SPL vyhodnotí po dokončení projektů jejich provedení, včetně efektivního a účinného 
využití zdrojů, z nichž byly projekty realizovány. Vyhodnocení rovněž zahrne skutečný dopad 
realizace projektů, aby bylo posouzeno dosažení původně vytčených cílů. 

Evaluace SPL bude prováděna v těchto oblastech:
1. vyhodnocení naplňování cílů SPL
2. vyhodnocení efektivity realizovaných projektů 
3. vyhodnocení průběhu administrativních procesů
4. vyhodnocení činnosti MAS v území pro rozšiřování sítí místního partnerství, tj. zapojování 
subjektů z různých socio-ekonomických sektorů do realizace a aktualizace SPL

⇒ MAS tedy nebude omezovat hodnocení SPL pouze na hodnocení realizovaných projektů 
a jejich dopadů v území, ale rovněž na hodnocení celé činnosti MAS v území. 

K hodnocení míry plnění realizace prioritních cílů SPL budou sledovány tyto monitorovací 
ukazatele SPL (viz. kapitola 6.6): 

Monitorovací tabulka – Monitorovací ukazatele SPL  
Název indikátoru Měrná jednotka Plánovaný stav v r. Cílový stav v r. 
Počet vytvořených hrubých pracovních míst počet   
Počet pořízených  inovativních technologií v oblasti 
cestovního ruchu a souvisejících odvětvích počet   
Výstavba, obnova či pořízení zařízení infrastruktury 
cestovního ruchu počet   
Počet podpořených drobných podniků s méně než 10 
zaměstnanci počet   
Počet pořízených moderních informačních a komunikačních 
technologií počet   
Počet realizovaných projektů počet   

Pro stanovení těchto monitorovacích ukazatelů budou  využívány zjištěné hodnoty 
monitorovacích indikátorů fichí (viz. kapitola 10.6). 

Postupy pro sběr údajů ke komplexnímu hodnocení SPL: 
- analýza dokumentace z průběžného monitoringu (analýza věcného rozdělení a časové 

čerpání finančních prostředků v daném roce, počet projektů, monitorovací indikátory 
fichí)

- analýza dokumentace k projektům v dané výzvě
- analýza dokumentace aktivit souvisejích s realizací SPL (evidence o projektech, 

vzdělávacích akcích aj.)
- diskuse ve skupině operačního týmu SPL řízené expertním facilitátorem
- individuální řízené rozhovory s obyvateli regionu
- anketní šetření mezi veřejností

⇒ Výstupy těchto činností budou využity pro komplexní evaluaci SPL. 
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Zapracování výsledků vyhodnocování do SPL
Aktualizace SPL bude prováděna na základě výsledků evaluace. 

Přepokládaný postup aktualizace: 
1. návrh opatření na aktualizaci SPL zpracuje manažer SPL na základě výsledků monitoringu a 
evaluace SPL a předloží jej k projednání programovému výboru
2. programový výbor projedná předložené návrhy a konečný návrh předloží k projednání valné 
hromadě
3. valná hromada projedná předložený návrh a rozhodne o konečném návrhu na aktualizaci SPL
4. manažer SPL následně zpracuje hlášení o změně a předloží na RO SZIF
5. po schválení SZIF budou zapracovány návrhy opatření na aktulizaci do SPL 

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocování
Během realizace SPL jsou plánovány veřejné prezentace, exkurze pro veřejnost po realizovaných 
projektech podpořených v rámci SPL a konference v rámci vzdělávacích akcí pořádaných MAS, 
při kterých budou zároveň zveřejněny aktuální výsledky SPL. 

Za každý rok provede kontrolní komise závěrečné vyhodnocení výsledků projektů v rámci SPL a 
zpracuje výstupní zprávu, která se stane součástí výroční zprávy MAS.

Výroční zpráva bude v části vyhodnocení SPL obsahovat zejména :
- popis provedených prací doložených fyzickými ukazateli, kvantifikaci výdajů podle 

kategorie prací a popis opatření přijatých dle dohody o poskytnutí dotace
- vyhodnocení stupně dosažení očekávaných výsledků (splnění monitorovacích ukazatelů, 

datum dokončení realizace projektu, informace o udržitelnosti projektu, informace 
vztahující se k zajištění publicity) 

10.8. Propagace MAS

Způsob zajištění propagace činnosti MAS
MAS má zpracován Plán publicity (viz. níže , který byl schválen jako součást SPL. Na jeho 
realizaci jsou naplánovány odpovídající finanční zdroje, které jsou součástí rozpočtu opatření 
IV.1.1. 
Byly určeny jednoznačně zodpovědnosti za plnění Plánu publicity:

- za celkové plnění plánu publicity bude zodpovědný předseda programového výboru MAS
- za koordinaci aktivit a za průběžné vyhodnocování plnění plánu publicity bude 

zodpovědný manažer SPL.
- za přípravu podkladů a realizaci konkrétních aktivit plánu publicity bude zodpovědný 

projektový manažer SPL

Z hlediska druhů propagace je v rámci SPL zvolena:
- informativní  propagace,  která  si  klade  za  cíl  informovat  o  vyhlašovaných  výzvách, 

aktivitách MAS v rámci realizace SPL, o příležitostech pro subjekty na území MAS apod.
- připomínková propagace, která má připomínat existenci a úspěchy MAS při realizaci SPL.

Při  diskusích  v programovém  výboru  a  pracovních  skupinách  byly  určeny  následující  cílové 
skupiny, na které bude hlavně směřována propagace.
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Hlavní cílové skupiny:
   -    obyvatelstvo

- malí a střední podnikatelé  / působící v zájmovém území MAS /
- soukromě hospodařící zemědělci
- podnikatelé v cestovním ruchu
- NNO, spolky, sdružení

Způsob informování obyvatelstva, zájmových skupin, oborových sdružení apod.
Cílová skupina obyvatelstvo:
Pro  propagaci budou zvoleny následující komunikační prostředky:

- letáky s informacemi o výzvách, akcích připravovaných v rámci SPL
- letáky  s dalšími  informacemi  (úspěšné  projekty,  výsledky  realizace  SPL  na 

území MAS atd.)
- vlastní internetové stránky MAS www.vodnanskaryba.eu 
- internetové stánky obcí a měst – členů MAS
- internetové stránky  3 mikroregionů
- e-mailová korespondence
- prezentace  na  relevantních  www  stránkách  (NS  MAS,  Města  Písek, 

Jihočeského kraje, partnerských MAS atd.)
- zprávy a inzeráty v tisku
- vlastní tištěný zpravodaj
- internetová verze zpravodaje
- prezentace na úředních deskách obcí a měst
- účast na výstavách a konferencích
- pořádání výstavy 
- pořádání konference
- pamětní desky o realizaci projektů z prostředků EU

Zájmové skupiny, MSP, zemědělci a oborová sdružení budou dále informováni:
- inzeráty v oborových zpravodajích ( např. ve Zpravodaji Jihočeské 

hospodářské komory, distribuovaný elektronicky i v tištěné formě, v časopise 
Zemědělec apod. )

- letáky umístěnými v kancelářích Agrární komory, na oblastních pobočkách 
JHK, na živnostenských úřadech, obecních úřadech ve všech obcích 
zájmového území MAS, Jihočeské centrále cestovního ruchu apod.

- osobní prezentací na členských schůzích a setkáních těchto zájmových skupin 
(např. na jednánícu Asociace soukromých zemědělců Písek a Strakonice)

Zhodnocení účinnosti propagace MAS
Protože se jedná o důležitou zpětnou vazbu, bude hodnocení účinnosti propagace MAS, resp. 
Realizace SPL, probíhat kontinuálně, 4x ročně.
Různými metodami bude osloveno min. 100 respondentů při 1 šetření, pořízena dokumentace 
z šetření – písemný záznam a následné vyhodnocení dle navrženého způsobu vyhodnocení. Poté 
bude vypracována písemná zpráva pro jednání orgánů MAS.

Plán vyhodnocení účinnosti propagace MAS:
1. Dotazníkové šetření ( v rámci provádění aktualizace analýzy potřeb a aktualizace SPL – 

1x ročně )
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2. Anketa – 1x ročně, provedená vybranou NNO - např. CpKP, Komunitní nadace 
Blanicko-otavská apod. 

3. Telefonické šetření - 1x ročně, provedené administrátorem SPL
4. E-mailové šetření - 1x ročně, provedené administrátorem SPL

Aktualizace www stránek
Od července 2007 je aktualizace www stránek (www.vodnanskaryba.eu) prováděna manažerem 
SPL, který je za ni zodpovědný, resp. aktualizace www stránek je v jeho náplni práce. Podklady 
pro aktualizaci připravuje asistentka MAS a členové Rady MAS.  Tento způsob určení 
odpovědnosti za aktualizaci www stránek  bude zachován, neboť byl po půlroční zkušenosti 
kladně vyhodnocen členskou základnou MAS. 
Aktualizace bude prováděna pravidelně 1x/týdně. 
Pro komunikaci mezi subjekty spolupracujícími na realizaci SPL a zapojení široké veřejnosti 
regionu MAS bude maximálně využíváno moderních forem e-komunikace (elektronická 
pošty, e-nástěnka aktualit a e-poradna na www stránkách MAS, zasílání newsletter)  

Plán publicity     
pamětní desky ( umístění: kancelář a kontaktní místa MAS ) 3 ks

plakáty 100 ks

letáky 30000 ks

informační akce ( osobní prezentace, poskytnutý rozhovor apod. ) 1x měsíčně

vlastní tištěný zpravodaj 1x / čtvrtletí

elektronický zpravodaj 1x / čtvrtletí

aktuální zprávy zařazené na www stránky všech 3 mikroregionů 1x měsíčně

aktuální zprávy zařazené na www stránky obcí území MAS 1x měsíčně

zpravodajské aktuality v místních Zpravodajích ( měst, obcí ) 1x měsíčně

zpravodajské aktuality v místním tisku ( Deníky Bohemia, MF ) 1x / čtvrtletí

zpravodajské aktuality v regionálním Radiu Prácheň 1x ročně

konference úvodní 1x

konference závěrečná 1x

výstavy pořádané MAS 3x

účast na výstavách ( Země živitelka ) 6x

prezentace na výstavách ( např. Regiontour ) 3x

roční zprávy o průběhu realizace SPL ( tiskový materiál ) 5x

závěrečná zpráva vydaná tiskem 1x

11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců

Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy/partnery MAS
MAS se po celou dobu své existence snaží o co nejpestřejší zastoupení  (subjektů, osob, sektorů, 
cílových skupin atd. ) ve své členské základně.

Aktuální zastoupení žen, mladých lidí do 30 let věku a zemědělců v členské základně MAS:
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Počet členů MAS %
Celkem           25           100
Ženy 8 32
Mladí lidé 2   8
Zemědělci 8 32

V oblasti práce s mladými lidmi jmenujme z 
partnerů MAS - DSO Zlatý vrch, který na základě 
Partnerské smlouvy ze dne 18.11.2004 spolupracuje 
s MAS mj. v oblasti práce s mládeží. Každoročně 
pořádá ve spolupráci s MAS 3-denní výtvarně-
vzdělávací happening pro cca 80 dětí z území MAS, 
který připravuje s týmem mladých výtvarníků a 
odborníků pro práci s mládeží. Tato tvůrčí dílna končí 
společným workshopem, kde mladí lidé vyjadřují své 
názory a hodnotí jak vlastní akci, tak širší společenské 
jevy.    Člověk a jeho stopy
Pro děti a mládež je určeno cca 2/3 pořádaných akcí partnera (Permonické slavnosti, Den dětí, 
výtvarné odpoledne, sportovní den, sportovní akce atd., atd . ) 

Účast žen, mladých lidí a zemědělců při činnostech MAS
MAS má od roku 2007 dva zaměstnance. Manažerem MAS je od července 2007 ing. V. Drye (28 
let ) a odbornou asistentkou sl. Ing. B. Jestřábová (24 let ). Facilitátorem a odborným poradcem 
MAS se stala od roku 2007 Mgr. Helena Kosová, účetnictví MAS zpracovává Ing. Bc. 
J.Vaněčková (27 let). 

Účast žen, mladých lidí a zemědělců v orgánech MAS
Členská schůze: celkem 25 členů / 8 žen, 2 mladí, 8 zemědělců
Rada MAS: celkem 5 členů / 1 žena, 0 mladí, 1 zemědělec
Výběrová komise: 7 členů / 2 ženy, 0 mladí, 3 zemědělci
Programový výbor: 7 členů / 2 ženy, 0 mladí, 1 zemědělec
Kontrolní komise: 3 členové / 1 žena, 0 mladí, 0 zemědělec

Existence pracovních skupin zaměřených na problematiku žen, mladých lidí a 
zemědělců
Během přípravy SPL se vyprofilovali přirození garanti tématických oblastí: ženy, děti a mládež, 
zemědělci. V průběhu roku 2007 byly vytvořeny pracovní skupiny, jejichž členové diskutovali 
jednotlivá témata a řešili specifickou problematiku.
Tyto pracovní skupiny (složené dílem z členů MAS a dále z řad zástupců drobných podnikatelů, 
zemědělců, místních neziskových organizací a také občanů) se pravidelně scházeli a projednávali 
konkrétní potřeby a priority v dané tématické oblasti na komunitních workshopech na různých 
místech regionu (zpravidla při příležitosti konání kulturně-společenských akcí v regionu) během 
přípravy SPL v roce 2007 a během aktualizace SPL v roce 2008 (blíže v kapitole 7.2). 

Pracovní skupina Mladí lidé
Složení: Jaroslav Němejc (Obec Ražice), Pavla Poláčková (Obec Skály), Martina Jestřábová (o.s. 
Pohip), František Valvoda (DSO mezi Vltavou a Otavou), Ing. Miroslav Merten (SRŠ a VOŠ 
VHE Vodňany) 
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Pracovní skupiny Ženy: 
Složení: Pavla Poláčková (Obec Skály), Martina Jestřábová (o.s. Pohip), Jana Študentová (Obec 
Tálín)

Práce obou skupin se vzájemně prolínala. V rámci své činnosti byl proveden průzkum možností 
volnočasových aktivit pro děti a mládež a ženy ve všech obcích. Za účasti členů obou skupin 
proběhly  také  neformální  zábavně-vzdělávací  akce,  jejichž  prostřednictvím  se  snažili  více 
zaktivizovat mladé lidi a ženy do společných aktivit v regionu: 

„Den s koňmi“, 26.5.2007, Chrastiny
„Člověk a jeho stopy“, 13. – 15.7.2007, Heřmaň
„Permonické slavnosti“, 1.9.2007, Ražice 
„Pro volný čas dětí“, září – říjen 2007, Skály 
„Den s koňmi“, 24.5.2008, Chrastiny
„Člověk a jeho hodnoty“, 8.- 10.8. 2008, Drahonice
„Permonické slavnosti“, 30. 8. 2008, Ražice 

Pracovní skupina Zemědělci: 
Složení: Jiří Svoboda (podnikatel v agroturistice), Jiří Pexídr – JIPEX, Zdeněk Vituj (SHZ)

Skupina byla sestavena takovým způsobem, aby respektovala zájmy právnických i fyzických osob 
a různorodost zemědělských aktivit a aby byla schopna řešit širokou zemědělskou problematiku. 
Řada členů a partnerů MAS působí v zemědělském sektoru. Na základě několika setkání pracovní 
skupiny bylo zjištěno, že od MAS očekávají podporu především zemědělci orientující na rozvoj 
nezemědělských aktivit využitelných v cestovním ruchu. 
Běžní  zemědělci orientující se na zemědělskou produkci mají poměrně značné zkušenosti a 
administrováním dotací a mají možnost žádat do PRV přímo. Na základě širší diskuze tak byla do 
SPL zahrnuta především podpora diverzifikace aktivit zemědělců do oblasti agroturistiky a 
venkovské turistiky.  

Nastavení cílů a fichí SPL pro řešení problémů žen, mladých lidí a zemědělců
Řešení problematiky mladých lidí do 30 let a žen je důležitá priorita SPL, která je přítomné 
ve všech navržených fichích – v každé fichi se tak nachází preferenční kritérium č. 4 a 5, které 
zvýhodňuje jednotlivé projekty zaměřené na tyto cílové skupiny (viz. kapitola 10.2) 

Pokud je projekt zaměřen na cílovou skupinu mladých lidí do 30 let a výstupy projektu budou 
převážně využívány touto cílovou skupinou (více než 50% z potenciálních uživatelů),  získává 
maximum bodů. Pokud problematika mladých lidí do 30 let není v projektu řešena, získává 0 
bodů. 

Podobně je tomu v případě zaměření dopadů projektu na ženy. Pokud je projekt zaměřen na 
cílovou  skupinu  žen,  získává  nejvíce  bodů,  pokud problematika  žen  není  v  projektu  řešena, 
získává 0 bodů. 

Problematika  zemědělců je  v  SPL prioritně  řešena  v  rámci  fiche  3.  V  rámci  fiche  budou 
podporovány  aktivity  zemědělských  podnikatelů  (fyzických  i  právnických  osob)  ve  směru 
nezemědělské produkce, především do oblasti agroturistiky a venkovské turistiky. 
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