
 
 

1 
 

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader 
 
 

 

 
 
 
 
 

   
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 
 



 
 

2 
 

Obsah SPL 
 
číslo kapitoly Název strana 

1. Žadatel/předkladatel SPL 4 
2. Základní údaje o území MAS 4 
3. Zpracování SPL MAS 5 
3.1. Způsob zpracování SPL 5 
3.2. Zapojení místních aktérů do zpracování SPL 6 
3.3. Externí odborníci podílející se na zpracování SPL 6 
4. Analýza území MAS 7 
4.1. Hodnocení území 7 
4.1.1. Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život  11 
4.1.2. Školství 13 
4.1.3. Sociální služby a zdravotnictví 14 
4.1.4. Hospodářství, ekonomika 15 
4.1.5. Občanská vybavenost, kvalita života 18 
4.1.6. Technická infrastruktura 22 
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL 23 
4.2.1. Lidské zdroje 23 
4.2.2. Finanční, ekonomické zdroje 24 
4.2.3. Hospodářské zdroje 24 
4.2.4. Jiné zdroje 24 
5. SWOT analýza území MAS Pomalší 25 
5.1. Vymezení SWOT analýzy 25 
5.2. Metodika SWOT analýzy 27 
6. Strategie 28 
6.1. Priority a cíle 28 
6.2. Způsob dosahování cílů a priorit 30 
6.3. Zapojení inovačních prvků 31 
6.4. Finanční plán 31 
6.5. Integrovaná strategie území 32 
6.6. Monitoring a naplňování cílů 34 
7. Partnerství MAS 35 
7.1. Historie MAS 35 
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL 36 
7.3. Vztah k obyvatelstvu 37 
7.4. Otevřenost MAS 38 
8. Zkušenosti a spolupráce 39 
8.1. Zkušenosti 39 
8.2. Spolupráce 40 
9. Organizace a zdroje MAS 42 
9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností  42 
9.2. Zdroje MAS 49 
9.2.1. Lidské zdroje 49 
9.2.2. Technické prostředky 50 
9.2.3. Finanční prostředky 50 
10. Administrativní postupy 52 



 
 

3 
 

10.1. Registrace projektů 52 
10.2. Postup při výběru projektů 54 
10.3. Realizační část 54 
10.4. Kontrola činnosti MAS 55 
10.5. Archivace 55 
10.6. Monitoring 56 
10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace) 56 
10.8. Propagace MAS 56 
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

1. Žadatel/p ředkladatel SPL 
 

Identifikace žadatele 
Přesný název místní akční skupiny (dále jen MAS) 

Místní ak ční skupina Pomalší o.p.s. 
Statutární zástupci: předseda správní rady  Ing. Jaroslav Chmelař 
        místopředseda správní rady Pavel Talíř  

Právní forma MAS 
Obecně prospěšná společnost 
 
2. Základní údaje o území MAS 

 
Rozloha: 225,5 km2 
Počet obyvatel (k 31. 12. 2007): 19 646 
Počet členských měst a obcí: 23 
Hustota osídlení: 87,3 ob. / km2  
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3. Zpracování SPL MAS 
 
3.1 Způsob zpracování SPL 

 
Jedním z předpokladů úspěšného čerpání jsou nejen dobře připravené programové dokumenty 

a pravidla na úrovni celostátní, ale i dokumenty na úrovni potenciálních administrátorů, žadatelů a 
příjemců – tj. regionů, místních akčních skupin apod. Dále musí dojít k zapojení podnikatelského, 
neziskového a občanského sektoru do dění v regionu a do tvorby strategie (zastoupení veřejného a 
soukromého sektoru v MAS). 

 
Před samotnou přípravou SPL byl jmenován Programový výbor MAS dle statutu obecně 

prospěšné společnosti Místní akční skupiny Pomalší včetně koncipování hlavních prioritních okruhů a 
došlo také ke vzájemné spolupráci Svazku měst a obcí Pomalší se Sdružením vesnických obcí 
Poluška. 

  
Zpracování Strategického Plánu LEADER (SPL) pro MAS Pomalší je zaměřeno především na 

podporu záměrů a aktivit, které příznivě ovlivňují a v budoucnu ovlivní zachování regionu atraktivního 
pro bydlení, odpočinek, poznání a to prostřednictvím podpory veřejných služeb a infrastruktury, 
podpory turistického ruchu s ohledem na zachování životního prostředí a historických hodnot regionu, 
podpory spolkového života a tradic venkovského života a v neposlední řadě podpory kvalitnějšího 
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel území. 

 
Svou podstatu má dále i efektivní využití předností území, rozvojového potenciálu v oblasti 

zachovalých technických, přírodních, historických a kulturních památek. 
 

Zaměření SPL bylo zvoleno na základě provedených statistických šetření, analýzy území a 
SWOT analýzy jednotlivých oblastí, na základě šetření mezi představiteli obcí a zástupci 
podnikatelské sféry a neziskových organizací v regionu a na základě jednání Programového výboru a 
zjištěných potřeb u obyvatel regionu s ohledem na další programové dokumenty zejména na 
regionální a národní úrovni (Program rozvoje kraje, Program rozvoje venkova, strategických 
dokumentů členských mikroregionů a další.) 
 
Příprava SPL: 
 

� Využití informací ze zásobníku projektů 
� Pracovní jednání členů Programového výboru 
� Určení tématu strategie a cílových skupin 
� Seznámení veřejnosti se strategií na seminářích pořádaných MAS Pomalší o.p.s. 
� Dotazníkové šetření u veřejnosti a obcí, konzultace při tvorbě strategie 
� Strategie je koncipována na období pro roky 2009 - 2013 

 
Cílové skupiny SPL: 
 

� Mladé rodiny s dětmi 
� Návštěvníci regionu 
� Vyznavači agroturistiky 
� Obyvatelé obcí 
� Malí a střední podnikatelé 
� Představitelé územních samospráv 
� Členové MAS 
� Předkladatelé projektů 
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Při zpracování SPL MAS Pomalší byly použity tyto meto dy a zdroje 
 

� Využití závěrů z již existujících rozvojových dokumentů 
� Analytická a syntetická práce specializovaných expertních skupin MAS Pomalší pracujících na 

principech LEADER (využití znalosti regionu MAS) 
� Závěry jednání Programového výboru MAS Pomalší 
� Využití rozvojových dokumentů vyšších celků (Program rozvoje Jihočeského kraje) 
� Metoda komunitního plánování (anketa mezi občany území MAS) 
� Závěry z jednání mezi sousedními a partnerskými MAS a mikroregiony (MAS Blanský les-

Netolicko o.p.s., MAS Třeboňsko o.p.s., MAS Sdružení Růže o. s.) 
� Závěry z jednání partnerských MAS v rámci mezinárodní spolupráce (Leaderregion südliches 

Waldviertel – Nibelungengau) 
� Využití dalších informačních zdrojů (webové stránky obcí a měst, ministerstev, Českého 

statistického úřadu atd.) 
� Zjišťování potřeb obcí – dotazníky pro starosty 

 
SPL využívá již zpracované a aktualizované rozvojov é dokumenty jednotlivých členských 
svazků: 

� Pilotní strategie území Místní ak ční skupiny Pomalší o.p.s. na období 2007-2013 
(Besi a.s., 2007) 

� Rozvojový program mikroregionu Pomalší (RERA a.s., 2002) + aktualizace (RERA a.s., 
2005) 

� Strategie rozvoje SMO Pomalší 
 

3. 2. Zapojení místních aktér ů do zpracování SPL 
  

Na vypracování SPL se podíleli všichni členové MAS, kteří přispěli svými poznatky z oborů, ve 
kterých působí. Z velké části se na zpracování strategie podílel i facilitátor, který oplývá dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti regionálního plánování, dotačního managementu atd. O věcné připomínky se 
zasloužila také Správní rada MAS a členové Programového výboru ve spolupráci s expertními 
skupinami, kteří na schůzkách diskutovali klíčové oblasti problematiky SPL. Nemalou část na přípravě 
SPL měla i širší veřejnost zapojená v dotazníkovém šetření. 

 
Konkrétní jména členů podílející se na p řípravě SPL (viz kapitola 9. Organizace a zdroje MAS) 
 
3. 3. Externí odborníci podílející se na zpracování  SPL 
 
 Do přípravy SPL byli kromě členů MAS zapojeni následující partneři 
Členy Programového výboru a expertních skupin nejsou pouze členové MAS, ale také externí 
odborníci, kteří se aktivně zapojili do tvorby SPL 
 
Facilitátor – představitel ing. Jaromír Vávra CSc. 
MAS Blanský les – Netolicko – ředitelka ing. Miroslava Machová 
Mgr. Michaela Kaliniczová  - ředitelka ZŠ Římov 
Hana Růžičková – ředitelka Kulturního a informačního centra ve Velešíně 
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4 Analýza území MAS 
 
4. 1. Hodnocení území 
 

Území MAS Pomalší se nachází jižně od krajského města České Budějovice a východně od 
Českého Krumlova, mezi Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les a Chráněnou krajinnou oblastí 
Novohradské hory. Převážná část území MAS Pomalší leží v povodí řeky Malše. Severní část území 
v okruhu 15km od krajského města lze charakterizovat jako příměstskou oblast, ve které zejména 
v posledních letech dochází ke zvyšování počtu obyvatel díky rostoucí bytové výstavbě a k dalšímu 
rozvoji služeb, dalších podnikatelských aktivit a k postupnému zlepšování stavu technické 
infrastruktury. Další, vzdálenější část regionu za tímto trendem již mírně zaostává. Celé území MAS 
Pomalší, i přes toto „rozdělení“ je typické zachovalou hodnotnou krajinou . Původně byla celá 
oblast bažinatá. Krajina je převážně odlesněná. Ve středověku, hlavně v 15 a 16. století, zde byly 
vybudovány složité rybniční soustavy, které vytvořily harmonickou, hospodářsky využitelnou krajinu. 
Vlhké louky byly v minulosti z velké části převedeny na ornou půdu nebo zmeliorovány. Vzhledem k 
drsným podmínkám pronikla kolonizace do tohoto území poměrně pozdě, teprve ve středověku. V 
důsledku toho a v důsledku relativně citlivého hospodaření v lesích je zachována řada lesních 
společenstev přirozených nebo alespoň přírodě blízkých. Na nelesní půdě převažují louky a pastviny, 
dnes z větší části neobhospodařované.  

 
Krajina podél toku řeky Malše byla osídlena již v mladší době kamenné. Svědčí o tom četné 

archeologické nálezy  rozseté po celém území mikroregionu. Jedná se především o nálezy z doby 
bronzové. Ty se vyskytují jižně od Roudného, jižně a východně od Vidova, západně od Plava a dále 
pak v lokalitě mezi řekou Malší a Strádovským potokem ve správním území města Velešína. Další 
nalezené artefakty patří do doby halštatské a do raného a vrcholného středověku. Osidlování podél 
vodních toků mělo již v dávné minulosti několik důvodů. Řeka byla jedna z prvních dopravních cest , 
když krajinu tvořily převážně těžko propustné souvislé lesní porosty. Podél těchto toků, v našem 
případě řeky Malše, vznikaly stezky a první sídliště, osady. Již v době vrcholného středověku sloužila 
Malše k plavení d řeva z Novohradských hor do vnitrozemí. 

 
V minulosti probíhala na území MAS těžba nerostných surovin (zejména rudy) většího 

rozsahu, jmenovitě v oblasti Kaplice, Doudleb, Plava, Roudného, Velešína. Těžba byla však v 19. 
století případně před rokem 1945 ukončena. V současné době stojí za zmínku pouze oblast kolem 
městyse Besednice a města Kaplice, kde se těží vltavínonosné horniny a stavební kámen.  

  

 
 

Území MAS je charakteristické svou estetickou a přírodní hodnotou. Přes svoji malebnost a 
přírodní zachovalost však nepatří některé lokality k turisticky významným oblastem, a to především 
díky menší přístupnosti. Jedná se především o chráněná území a přírodní rezervace. Tato situace je 
dána jednak málo vyvinutou strukturou turistických služeb a jednak blízkostí známějších a 
vyhledávanějších oblastí jihovýchodní Šumavy, zejména Lipenské přehrady. Vybudováním 
odpovídajícího zázemí pro turistický ruch a pohyb turistů v těchto lokalitách spolu se zaměřením na 
ekologickou osvětu je možné i do těchto míst přilákat návštěvníky a zachovat přitom nerušený ráz 
krajiny. 

 
 Území MAS vzhledem ke své poloze plní i nezanedbatelnou rekreační funkci pro obyvatele 
krajského města České Budějovice. 
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chrán ěná území v regionu  
Přírodní park Poluška – Vrch Poluška 919 n.m. (katastry obcí Mirkovice a Věžovatá Pláně) 
Přírodní park Soběnovská vrchovina – jinak „Slepičí hory“ (na katastrech obcí Besednice a Soběnov) 
Na území MAS se nachází i několik přírodních rezervací. 
Katastry některých obcí jsou v rámci lokalit Natura 2000 navrženy jako tzv. Evropsky významné 
lokality. Jedná se o lokality, které nezabírají více než 10% území. 
 

� Evropsky významná lokalita Římov (2,041 ha) – obec Římov 
� Evropsky významná lokalita Horní Malše (1619 ha) – obec Bujanov a město Kaplice 

 
V posledních letech je na území aktuální otázka povodňového nebezpečí. Na území se 

nacházejí 3 důležité vodní toky. Povodí řeky Malše patří do povodí horní Vltavy a tvoří ji řeky Malše, 
Černá a Stropnice. V této souvislosti má území Svazku obcí Pomalší, které je nejvíce ohroženo 
povodňovými stavy, zpracovánu Studii odtokových poměrů a plánů protipovodňových opatření. Tato 
studie navrhuje a řeší opatření týkající se zamezení a zmírnění škod při povodních a přívalových 
deštích. 

Z tohoto důvodu je součástí opatření SPL (Fiche 2) i otázka podpory výstavby infrastruktury a 
souvisejících aktivit týkajících se protipovodňových opatření na území MAS Pomalší. 
 
Vodní nádrž Římov  – vzhledem k tomu, že hlavním účelem nádrže je akumulace vody pro 
vodárenské využití (zdroj pitné vody) a z menší části pro zachycení povodňových průtoků, není tato 
nádrž využívána pro turistický ruch. Okolo nádrže vede pásmo hygienické ochrany. Do ochranného 
pásma spadají katastry některých obcí (Netřebice, Římov, Velešín). Ochranné pásmo vodní nádrže  
neumož ňuje  v řadě případů přístup k atraktivním místům jak z hlediska historicko-kulturního, tak 
z hlediska přírodního. 
 

Celá oblast je spjata s řekou Malší, která tvoří pomyslnou páteř celé MAS. Pramení 
v Rakousku, kde po krátkém toku tvoří přírodní hranici mezi Českem a Rakouskem. Hlavními přítoky 
jsou říčky Černá a Horní Stropnice. Na Malši byla v letech 1971-78 zbudována vodárenská nádrž 
Římov, která zároveň slouží jako zásobárna pitné vody pro velkou část obyvatel Jihočeského kraje. 
Území MAS Pomalší  tvoří katastrální území obcí sdružených v dobrovolném Svazku m ěst a obcí 

Pomalší (18 obcí, 12 z nich leží 
v okrese České Budějovice a 6 obcí 
v okrese Český Krumlov) a ve Sdružení 

vesnických obcí Poluška (5 obcí, všechny leží v okrese Český Krumlov). Do Svazku měst a obcí  
Pomalší patří ještě dvě další obce (Svatý Ján nad Malší a Ločenice), se kterými není počítáno v SPL 
z důvodu čerpání finančních prostředků z MAS Sdružení Růže o. s. 
 

 
 
Základní údaje o MAS Pomalší 
• 23 obcí 
• rozloha 225,5 km2 
• počet obyvatel 19 639 (dle údajů ČSU k 31. 12. 2007) 

oranžovou barvou je znázorněno území MAS 
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Vymezení území MAS Pomalší z hlediska region ů NUTS 
NUTS I NUTS II  NUTS III  NUTS IV NUTS V 

Česká republika Jihozápad Jihočeský kraj 
Okresy: 
České Budějovice 
Český Krumlov 

Jednotlivé obce 
tvořící území MAS 

 

seznam obcí MAS Pomalší 

obec místní část obce počet obyvatel celková výměra 
katastru 

obce SMO 
Pomalší   

18157 17945 

Besednice Besednice, Malče, Bída, Buda 867 1611 

Bujanov Bujanov, Skoronice, Suchdol, Zdíky 567 1745 

Doubravice Doubravice 292 182 

Doudleby Doudleby, Straňany 384 585 

Heřmaň Heřmaň 163 217 

Kaplice Kaplice, Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, 
Mostky, Pořešínec, Pořešín, Rozpouží, Žďár 7310 4087 

Komařice Komařice, Pašínovice, Sedlo, Stradov 271 1029 

Mokrý Lom Mokrý Lom 88 355 

Nedabyle Nedabyle 305 586 

Nová Ves Nová Ves, Hůrka 658 586 

Omlenice Omlenice, Vracov, Podolí, Malý Stradov, Výnězda, Blažkov, 
Michničky, Horšov  484 1379 

Plav Plav 377 510 

Roudné Roudné, Jakubovo I, Jakubovo II, U Kapličky I, Stará část 
obce, Zahradní čtvrť, U Kapličky II 685 382 

Římov Římov, Branišovice, Dolní Stropnice, Dolní Vesce, Horní 
Vesce, Kladiny 734 1528 

Soběnov Soběnov 337 1251 

Střížov Střížov 182 466 

Velešín Velešín, Bor, Holkov, Chodeč, Skřidla 4039 1323 

Vidov Vidov 414 123 

Obce SVO 
Poluška   

 1489  4603 

Mirkovice Mirkovice, Chabičovice, Malčice, Zahrádka, Žalčice 434 1549 

Netřebice Netřebice, Dlouhá, Výheň, Hřeben 482 1336 

Věžovatá 
Pláně Věžovatá Pláně, Dolní Pláně 120 479 

Zubčice Zubčice, Markvartice, Zubčická Lhota, Samoty, Včelíny, 
Perglův mlýn 398 948 

Zvíkov Zvíkov 55 291 

MAS celkem   19646 22548 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 
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Důvod výb ěru daného území  
Základní charakteristické znaky MAS jsou:  
• převážně venkovský charakter území s dochovanými památkami lidové architektury a 

hradními zříceninami 
• snaha o zachování místních tradic a zvyků 
• zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 
• ochrana životního prostředí a ochrana přírody 
• velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu – zejména agroekoturistiky, cykloturistiky a 

hippoturistiky 
• území ležící v povodí řeky Malše 
• Pomalší je příhraniční region 
• Dlouholetá spolupráce obcí 

 
Poluška a část svazku obcí Pomalší leží v hospodá řsky slabém regionu Jiho českého kraje (dle 
metodiky použité v Programu rozvoje územního obvodu  Jiho českého kraje 2007-2013) Jedná 
se celkem o 11 obcí (Besednice, Bujanov, Kaplice, M irkovice, Net řebice, Omlenice, Sob ěnov, 
Velešín, V ěžovatá Plán ě, Zubčice, Zvíkov). 
 
zvláštnosti území:  
 
• oblast Doudlebska  – je vymezena na severu Českými Budějovicemi a na jihu obcí Soběnov. 

Přibližně od 10. století je tato oblast trvale osídlena slovanským obyvatelstvem. Doudleby byly až 
do založení Českých Budějovic, roku 1265, sídlem knížete a správním, hospodářským a církevním 
centrem oblasti. Do dnešní doby se tato oblast vyznačuje určitými jazykovými odlišnostmi a 
přetrvávajícími národopisnými zvyklostmi, např. masopusty. 

• Na začátku září pořádá Národopisný soubor Doudleban folklórní festival Doudlebské dožínky . 
Termínem jejich pořádání je sobota před doudlebským posvícením a zároveň poutí, jež připadají 
na neděli po svátku Narození Panny Marie 8. září (tedy vždy druhou neděli v září). Pouť v kostele 
se na tento svátek slaví již od roku 1716, každoroční festival Doudlebských dožínek od roku 1997. 

� tradice poutí  - Obce Doudleby, Římov a Střížov patří k vyhlášeným místům tradičních poutí. 
� velkou částí MAS Pomalší vedla kon ěsp řežná dráha  z Lince do Českých Budějovic - V roce 1970 

byly zbytky koněspřežné železnice prohlášeny národní kulturní památkou. Vzhledem k tomu, že 
skoro celá česká část železnice byla převzata pro parní provoz, nezachovalo se toho z původní 
dráhy příliš mnoho: Velešín -   kamenný klenutý můstek. Přes něj vede kolej, která je kopií 
původního železničního svršku z roku 1828. Bujanov -   bývalá staniční budova. Obec Římov – 
v jednom z objektů u náměstí sídlí muzeum Roubenka, které má připomínat koněspřežnou dráhu 
a jejího projektanta Františka Antonína Gerstnera, který měl na římovském zámku projekční 
kancelář. 

� řeka Malše  - již v době vrcholného středověku sloužila k plavení dřeva z Novohradských hor do 
vnitrozemí. V letech 1971 - 1978 došlo k výstavbě přehradní nádrže Římov na této řece a v 
současné době je z ní zásobována většina jižních Čech pitnou vodou. 

� Římov však proslavila především Křížová cesta s 25 zastaveními s kaplemi . Poutní místo 
Římov je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu 
světci, ale jeho obsah je trojitý . Zahrnuje přípravu spásy , vyjádřenou osobou Panny Marie, 
zadostiu činění, které podal Ježíš nebeskému Otci na kříži, a nakonec vytvo ření církve  
symbolizované loretánskou kaplí, křížovou cestou a kostelem Svatého Ducha. 

� v oblasti horního toku řeky Malše, jež zahrnuje i část trasy staré zemské cesty z rakouského 
Freistadtu do Budějovic, tzv. „cáhlovskou cestu“, se nacházejí tvrz v Tiché a hrady Louzek, 
Sokol čí, Pořešín a Velešín. O hrad Louzek, Pořešín, Sokolčí a Velešín se stará sdružení “Hrady 
na Malši“ , které vzniklo v roce 2004. Kromě stavebních prací na jednotlivých hradech sdružení 
organizuje i akce kulturní. Za zmínku stojí pravidelné kulturní léto na hradě Pořešín, které zahrnuje 
např. divadelní představení na třetím hradním nádvoří, nebo noční koncerty historické hudby. Tyto 
akce jsou pravidelně velmi hojně navštěvovány. 

� celým územím prochází cyklostezka č. 1018 „Pomalší – Thurytal“, která začíná v Českých 
Budějovicích a pokračuje přes obce Roudné, Vidov, Plav, Doudleby, Římov dále směrem přes 
Kaplici a přes přechod Dolní Dvořiště a končí ve městě Freistadt v Horním Rakousku. 

� obec Římov a město Kaplice v rámci přeshrani ční spolupráce  navázalo a stále udržuje 
vzájemné partnerství se spřátelenými městy v Rakousku. Římov v roce 2007 pořádal ve  
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spolupráci s městem Albrechstberg  výměnný pobyt dětí s cílem vzájemně seznámit děti 
s kulturou, historií a zvyky našich sousedů a upevnit tak sociální a multikulturní sounáležitost. 

� v blízkosti obcí Doudleby, Plav, Vidov a městyse Besednice se nacházejí pozůstatky 
mohylových poh řebiš ť z období doby bronzové a halštatské. V okolí obce Plav se nachází cca. 
15 mohyl, nacházejí se v těsné blízkosti turistických a cyklistických tras. Mohyly byly v 19. stol. 
archeologicky prozkoumány a nálezy jsou uloženy v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích. 
Pouzdro s prstí z těchto míst je uloženo v Praze v suterénu Národního divadla.     

� k obci Plav se váže i další technická památka . V souvislosti s regulačními pracemi na řece Malši, 
která obcí protéká, byla v roce 1895-1896 postavena železná lávka na vysokých kamenných 
pilířích. K této lávce byla přidělána železná vrata tzv. "rechle  ". Jsou to stavidla používaná k 
zachycení plaveného dříví při voroplavbě. Dřevo se plavilo z buqoyských lesů u Nových Hradů do 
Českých Budějovic. Zdrž na plavení dřeva - tzv.rechle byla, v roce 2007, prohlášena za kulturní 
památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jako jediná svého druhu v 
jižních Čechách.  

� Velká část území je spjata s pěstováním tradi ční zemědělské plodiny zelí . V obci Vidov se 
koná každoročně ve spolupráci se ZD Malše úspěšná akce „Zelnobraní“, kde mohou lidé ochutnat 
čerstvé ručně krouhané zelí a navštívit tradiční řemeslný jarmark. 

� V obci Římov se nachází památný strom „Lípa Jana Gurreho“, která byla vybrána jako zástupce 
za jihočeský kraj v celonárodní soutěži „Strom roku“.  

 
�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 

 
� Přítomnost řeky Malše předurčuje oblast k rozvoji cestovního ruchu, především v oblasti 

cykloturistiky, pěší turistiky a hippoturistiky , ale také jako vhodné oblasti k chataření a 
odpočinku. Je proto důležité i nadále podporovat rozvoj cestovního ruchu a tuto oblast a 
upevňovat tak povědomí širší veřejnosti o možnostech území. 

� Dalším důležitým faktorem je přítomnost římovské přehrady a snaha o ochranu životního 
prostředí a ochranu přírody. 

� Oblast Doudlebska se vyznačuje především dochovaným folklorem a zvyky, které zdaleka 
nedosahují v ostatních částech Čech takového věhlasu. K dodržení těchto zvyků je zapotřebí 
podporovat mladší generaci ve spolkových činnostech a uchovávat tak kulturní památku po 
další generace.  

� Významným prvkem, kterým se odlišuje tento region od ostatních, jsou dochované zbytky 
koněspřežné dráhy.  

 
4.1.1. Obyvatelstvo, demografický vývoj, spole čenský život  
 
V regionu MAS Pomalší žije v současné době 19 639 obyvatel (ČSÚ k 31. 12. 2007) 
MAS tvoří území 2 mikroregionů: 
 Mikroregion Poluška (1489 obyvatel, 5 obcí) 
 (obce: Mirkovice, Netřebice, Věžovatá Pláně, Zubčice, Zvíkov) 
 Mikroregion Pomalší (18150 obyvatel, 18 obcí) 

(obce: Besednice, Bujanov, Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, Mokrý Lom, 
Omlenice, Nedabyle, Nová Ves, Plav, Roudné, Římov, Soběnov,Střížov, Velešín, Vidov) 

V regionu značně převažují malé venkovské obce do 500 obyvatel – 16 obcí z celkového počtu 23 
obcí, tj. 70%. 
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Vývoj počtu obyvatel v obcích a městech na území MAS v letech 2001 - 2007 

obec 2001 2003 2005 2007 
rozdíl 
mezi léty 
2001-2007 

koeficient 

SMO Pomalší  

Besednice 798 838 855 867 69 1,09 
Bujanov 572 559 568 567 -5 0,99 
Doubravice 185 203 217 292 107 1,58 
Doudleby 353 355 366 384 31 1,09 
Heřmaň 143 161 159 163 20 1,14 
Kaplice 7159 7195 7248 7310 151 1,02 
Komařice 249 263 263 271 22 1,09 
Mokrý Lom 65 78 82 88 23 1,35 
Nedabyle 290 288 296 305 15 1,05 
Nová Ves 556 607 631 658 102 1,18 
Omlenice 439 446 440 484 45 1,10 
Plav 285 326 352 377 92 1,32 
Roudné 554 585 649 685 131 1,24 
Římov 696 721 718 734 38 1,05 
Soběnov 304 297 324 337 33 1,11 
Střížov 173 173 173 182 9 1,05 
Velešín 3984 4023 4028 4039 55 1,01 
Vidov 299 306 310 414 115 1,38 

SVO Poluška   
Mirkovice 396 421 413 434 38 1,10 
Netřebice 438 456 465 482 44 1,10 
Věžovatá Pláně 110 117 116 120 10 1,09 
Zubčice 362 366 381 398 36 1,10 
Zvíkov 46 46 53 55 9 1,20 

MAS celkem 18166 18542 18811 19639 1175 1,16 
Zdroj: www.czso.cz, dle počtu obyvatel k jednotlivým rokům 
 

 
Z uvedené tabulky je patrné, že většina obcí a měst zaznamenala nárůst obyvatel. Největší 

nárůst však zaznamenávají oblasti vzdálené do 15km od krajského města Českých Budějovic. To 
znamená pro obce i skryté nebezpe čí, že se nebudou moci s tak velkým nár ůstem obyvatel 
vyrovnat. Obce nejsou svou ob čanskou vybaveností, infrastrukturou schopné zajisti t kvalitní 
zázemí pro zvyšující se nároky obyvatel a legislativní nároky na stav, množství, kvalitu a kapacitu 
občanské vybavenosti. 
Obecně ale platí, že osídlení obyvatelstva je velice nerovnoměrné. Více než polovina obyvatel žije ve 
dvou městech Kaplici a Velešíně a zbytek obyvatel je rozmělněn do 20 obcí a 1 městyse. Co se 
velikostí obcí týče, tak 70% obcí jsou malé obce do 500 obyvatel, 24% obcí jsou obce 500-2000 
obyvatel. Pouze 9% z celkového počtu všech měst a obcí tvoří města nad 4000 obyvatel. 
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Procentuální podíl obcí na území MAS 
 

počet obyvatel počet obcí  MAS/% počet obcí v jihočeském kraji / % 

1 - 200 5/21,7 240/38,5 
201 - 500 11/47,8 206/33,1 
501 - 1000 5/21,7 78/12,5 
1001 - 2000 0 49/7,9 
2001 - 2700 0 15/2,4 

nad 2700 2/8,8 35/5,6 

celkem členských obcí 23/100 623/100 
Zdroj: vlastní průzkum MAS 
 
 
Spolky a zájmové organizace 

Pro území MAS je typický poměrně bohatý spolkový život. Prakticky v každé obci působí 
alespoň jeden spolek, který sdružuje obyvatele obce a podporuje zájmovou činnost. Tyto spolky se 
snaží působit již na děti, či mládež a napomáhat tak jejich zdravému sociálnímu a osobnímu růstu a 
předcházet tak různým možným patologickým jevům v jejich chování. Spolky a zájmové organizace 
jsou většinou financovány z členských příspěvků, dále z věcných či finančních darů sponzorů, 
z rozpočtů obcí, nebo jiných dotačních titulů. 

 
Na území se nacházejí tyto spolky: 

� Sbor dobrovolných hasičů 
� Myslivecká sdružení 
� Sportovní oddíly 
� Kulturní soubory 
� Skautské oddíly 
� Český svaz včelařů 
� Český svaz ochránců přírody 
� Klub maminek 
� Senior klub 

 
�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 

 
� Příliv obyvatel do obcí vzdálených do 15 km od Českých Budějovic způsobuje vyšší nároky na 

občanskou vybavenost obcí (zejména na technickou infrastrukturu jako jsou chodníky 
v nových zástavbách, dětská hřiště, nebo vyšší kapacita míst ve školkách). 

� Vytvoření podmínek pro udržení a další rozvoj spolkového a kulturního života, především 
zapojit do spolkového života i nově přistěhovalé obyvatele obcí, zapojit je do aktivního života 
v obci a zajistit dostatečné zázemí a podmínky pro jejich činnost. 

� Zlepšení dopravní obslužnosti vzdálenějších obcí. 
  
4.1.2. Školství  
 

Na území MAS se nachází poměrně různorodá a nerovnoměrná síť školských zařízení. 
Největší podíl zařízení se nachází ve dvou městech Kaplici a Velešíně. V těchto městech se nacházejí 
4 základní školy, 2 základní školy umělecké, gymnázium, střední odborná škola ekonomická, střední 
odborné učiliště. V Kaplici se dále nachází i Praktická škola pro děti s poruchami učení, pro děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením a pro děti 
s citovými a výchovnými problémy. Kromě školských zařízení se v Kaplici nachází také dům dětí a 
mládeže. 

Další základní školy se nacházejí v Římově, Střížově, Doudlebech, Besednici, Bujanově a 
Nedabyli. Jedná se však o školy pouze od 1. do 5. třídy. Trendem poslední doby je však ubývající 
počet dětí ve venkovských školách a existující školy mají problémy s naplněním požadovaných stavů, 
tudíž je pravděpodobné, že některá zařízení budou zavřena vzhledem k nízkému počtu žáků. 
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Většina dětí z okolních vesnic využívá školy ve větších městech, jako jsou České Budějovice, 
nebo Kaplice a Velešín. Děti mnohdy po škole navštěvují i zájmové kroužky, které se v menších 
obcích nenalézají a proto raději do školy dojíždějí.  
Na území se nenalézá žádné školské zařízení poskytující vysokoškolské nebo vyšší odborné 
vzdělání. 

 

Školská zařízení na území MAS 

mikroregion 
typ školy 

MŠ ZŠ (1-5) ZŠ SŠ SOU 

Pomalší 11 6 7 3 2 

Poluška 2 0 0 0 0 

celkem MAS 13 6 7 3 2 
zdroj: vlastní průzkum MAS 
 

�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� Počet školských zařízení ve větších městech území je dostačující co se spádových oblastí 
týče, je nutné se však zaměřit na sportovní a zájmové vyžití dětí a mládeže v době 
mimoškolních aktivit a předcházet tak možnému patologickému chování a rozvíjet tak jejich 
zdravý sociální růst. SPL se zaměří především na zlepšení technického stavu a vybavení MŠ 
a ZŠ, dětských hřišť a sportovišť 

 
4.1.3.  Sociální služby a zdravotnictví 
 
 V oblasti sociální péče se také tento region potýká s velkým problémem dnešní doby. Stále 
stoupá počet starých lidí a sociální péče začíná být kapacitně nedostačující. Poskytování sociálních 
služeb je spojeno převážně s většími městy jako Kaplice, nebo Velešín, kde se nacházejí domy 
s pečovatelskou službou a v Kaplici (v místní části Blansko) je provozován Dům chráněného bydlení 
Blansko s 18 bytovými jednotkami. V obci Doudleby je provozována soukromá domácí péče a v obci 
Plav se dokončuje realizace projektu domu seniorů, který bude splňovat maximální nároky na důstojný 
život seniorů. Za ostatními službami musí obyvatelé dojíždět do Českých Budějovic nebo Českého 
Krumlova. V některých případech se další základní služby (dovoz obědů, nákupy) zajišťují svépomocí 
obce svým občanům. 
 V oblasti zdravotní služby je to na území MAS podobné jako v sociální sféře.  Zdravotnická 
péče je zajištěna převážně ve větších centrech – Kaplici a Velešíně, do některých okolních obcí 
zajíždí lékař pouze v některých dnech v týdnu, či měsíci. V městě Kaplice se také nachází rychlá 
záchranná stanice, která zabezpečuje spíše jižní část území MAS, severní část spadá do kompetence 
Českých Budějovic. 
 

Sociální a zdravotnická zařízení 

mikroregion 
zdravotnické zařízení 
(poliklinika, 
ambulance) 

obce s částečnou lékařskou 
péčí (alespoň jednou v 
měsíci) 

sociální zařízení (dům s 
pečovatelskou službou, 
domov důchodců) 

Pomalší 2 5 5 

Poluška 0 0 0 

MAS celkem 2 5 5 
zdroj: vlastní průzkum MAS 
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�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� Oblast zdravotnické péče je soustředěna především do velkých center. Z hlediska podpory 
SPL má větší význam spíše sociální péče a zkvalitnění zázemí pro její poskytování. Vzhledem 
k dlouhodobému stárnutí obyvatel je nutné zkvalitňovat služby jak terénního charakteru, tak 
ústavního. Především kvalitní síť terénní péče (rozvážka jídla, terénní ošetřovatelská péče) 
může snížit poptávku po domovech důchodců a lidé tak mohou zůstat ve svém prostředí, na 
které jsou zvyklí.  
 

4.1.4. Hospodá řství, ekonomika 
 
Na území MAS jsou zastoupeny všechny hospodářské sektory. Vzhledem k charakteru 

regionu a jeho skladbě podnikatelských subjektů má největší přínos pro zaměstnanost a celkový 
ekonomický rozvoj drobného podnikání a činnost menších podnikatelských subjektů, zejména pak 
v oblasti obchodu služeb a zemědělství. 

 
Nezanedbatelné zastoupení podnikatelských odvětví má průmysl. Společně se stavebnictvím 

zastupují třetinu podnikatelského prostředí. To je možné vysvětlit především existencí větších 
průmyslových společností (především v Kaplici a Velešíně), které využívají služeb dalších subjektů ze 
své oblasti. 
 

Z lesů převládají na území MAS lesy hospodářské. Na území se nachází taktéž 11 
významnějších rybníků s rybochovnou funkcí (příp. spojené s rekreací). Hospodářskou činnost na nich 
vykonává Český rybá řský svaz a Rybářství Nové Hrady s.r.o.  V ostatních případech jde o 
soukromé rybníky nebo o rybníky v majetku obcí. 

Největší potenciál co se týká počtu podnikatelských subjektů, mají samozřejmě dvě největší 
centra regionu – Velešín a Kaplice. Dnes již tradičním odvětvím v těchto městech je strojírenství 
(15,5% podnikatelských subjektů), které je zastoupeno podniky Jihostroj a.s. – výroba hydraulické a 
letecké techniky (680 zaměstnanců), Koste čka Group s.r.o.  – výroba klimatizací a vzduchotechniky 
(cca. 120 zaměstnanců) Velešín a ENGEL Strojírenská spol. s r.o. - výroba elektrických skříňových 
rozvaděčů, rámů na stroje, olejových nádrží a periferií automatických zařízení, zejména dopravních 
pásů (Kaplice). Tyto strojírenské podniky zaujímají místo předních zaměstnavatelů na území MAS. 
Společnost ENGEL Strojírenská staví v současné době v Kaplici novou výrobní a administrativní 
budovu o ploše cca. 17.000 m2 a do konce roku 2009 by měl vzrůst počet zaměstnanců na 400 (nyní 
cca. 320). V Kaplici je dále soustředěno velké množství drobných podnikatelských subjektů ve výrobě i 
službách. V ostatních obcích převládají drobné podnikatelské subjekty.  

 
�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 

 
� Na území MAS se nachází poměrně rozmanitá škála hospodářských zdrojů. I přes rozvíjející 

se průmysl a zájem zahraničních investorů o tuto oblast, bude v rámci SPL podpořena pouze 
oblast lesnictví a zemědělství jako tradiční hospodářské odvětví. 

Podnikatelské subjekty dle oboru p ůsobení

Zemědělství, 
lesnictví, rybolov

7,0% Průmysl
15,5%

Stavebnictví
11,8%

Doprava a spoje
3,1%Obchod, prodej

35,2%

Ostatní
27,5%

zdroj: vlastí výpočet MAS 
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Zemědělství 
 
 Po rozpadu bývalých zemědělských závodů vznikaly především menší rodinné farmy, 
případně v zemědělské činnosti pokračují drobní zemědělští rolníci. Na některé závody navázala 
zemědělská družstva. To je dáno především rozpadem bývalého velkého zemědělského závodu – 
Státního podniku Šumava.  
 Z horního grafu je patrné, že v zemědělství podniká pouze 7% registrovaných podnikatelských 
subjektů. Zemědělství tak není v regionu profitujícím podnikatelským oborem. I přesto je nutné zaměřit 
podporu také do tohoto sektoru, aby došlo ke zlepšení současného stavu a k udržení základních 
služeb v oblasti zemědělství, které jsou nezbytné pro zachování hodnotné krajiny. 
 Podmínky a způsob hospodaření zemědělských podniků a soukromých rolníků v regionu jsou 
s určitými odchylkami dané klimatem a lokalizací, podobné. V rostlinné výrobě převládá p ěstování 
obilovin, z nichž dominuje pšenice, dále pak kuku řice . Významné je i pěstování olejnin a pícnin, 
v menší míře se pak jedná o pěstování brambor a také pěstování zeleniny . V živočišné výrobě je 
významný chov prasat a výroba mléka. 
 Problémem v posledních letech je stále se snižující procento obhospodařování půdy. Půda je 
na území MAS využívána především pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Více než 54% z celkového 
půdního fondu tvoří půda zemědělská. Dalším fenoménem posledních let v oblasti zemědělství je 
úbytek zem ědělské plochy z d ůvodu velké výstavby rodinných dom ů v obcích vzdálených do 15 
km od krajského města Českých Budějovic. 
 

významné subjekty podnikající v oblasti zemědělství 

název subjektu zaměření výroby 
počet 
zaměstnanců 

sídla 
provozoven 

zamýšlené 
projekty 

Zemědělský 
podnik Malše a.s. 

rostlinná a živočišná výroba 35 
Roudné, Plav, 
Doudleby 

 neuveden 

Zemědělské 
družstvo 
Netřebice 

živočišná výroba 55 Netřebice 
výstavba 
bioplynové stanice 

Agra Netřebice 
rostlinná a živočišná výroba 
v plném rozsahu 

45 Netřebice rekonstrukce stáje 
pro chov skotu 

František 
Bauernöpl 

pěstování okrasných květin 10 Kaplice rozšíření prodejny  

Zdroj: vlastní průzkum MAS 
 
 Na území se kromě 4 velkých subjektů nachází celá řada drobných zemědělců a rolníků. 
Jejich přehled a hlavní činnost je patrná z níže uvedené tabulky.  Z celkového počtu 82 zemědělských 
subjektů převažuje rostlinná a živočišná výroba. Převažující část soukromých rolníků uvedlo jako 
hlavní činnost rostlinnou a živočišnou výrobu. V živočišné výrobě převažuje chov skotu a prasat, ale 
také chov plemenných závodních koní. Neopomenutelnou část také tvoří rybolov, lesní výroba a 
včelařství. 
 

drobné podnikatelské subjekty v zemědělství 

mikroregion živočišná výroba rostlinná výroba chov ryb lesní výroba ostatní 

SMO Pomalší 76 64 9 18 7 

SVO Poluška 6 6 0 0 0 

celkem 82 70 9 18 7 
Zdroj: vlastní výzkum MAS 
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�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� Zemědělství nevytváří příliš profitující odvětví hospodářství na území. Má však nezastupitelné 
postavení a proto by si zasloužilo nemalou pozornost v rámci strategie SPL. Zejména pak 
drobní zemědělci a rolníci, kteří mají na území široké zastoupení v zemědělské oblasti. 
V poslední době se také o rostlinné a živočišné výrobě hovoří v souvislosti s BIO potravinami, 
po kterých v poslední době výrazně stoupá poptávka.  

� Další směr kam by mohla směřovat podpora je oblast cestovního ruchu a stoupající obliba po 
netradičním způsobu trávení dovolené jako je například agroturistika a sní související 
hippoturistika. 

� V rámci SPL je kladen dále důraz i na podporu diverzifikace zemědělských subjektů jako 
možnost zvýšení ekonomické nezávislosti a možné podpory nezemědělských činností. 

 
Lesnictví 
 

 
Zdroj: vlastní výzkum MAS 
 

 
 V minulosti proběhlo v oblasti rozsáhlé odlesnění s důvody osidlování oblasti, nebo získání 
půdy. Na odlesněných plochách převažují dnes pole, za zmínku stojí i pastviny a meliorované louky. 
Původní lesní porosty i přesto pokrývají velké území MAS Pomalší. Lesní porosty v nižších polohách 
jsou většinou přeměněné na smrkové a borové kultury. 
 Jak oblast zemědělství, tak oblast lesnictví zaznamenala velký zlom po roce 1989. Nemalé 
plochy lesních porostů se navraceli k původním majitelům, nebo obcím. Tento návrat byl často spojen 
s neodbornými zásahy do porostů, nevhodným způsobem výsadby nových školek a pustošením obor. 
 V roce 1991 dochází po mnoha letech k obnově spolupráce města Trhových Svinů (MAS 
Růže) a městyse Besednice a byla zřízena lesní správa v Trhových Svinech, dva lesní úseky a 
obnovena lesní školka v Besednicích. Od roku 2000 se Společná lesní správa obcí Trhové Sviny a 
Besednice přetváří na novou společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Hlavní činností 
společnosti je obhospodařování obecních lesů, školkařství, odborná správa lesů, poradenská činnost, 
nákup a prodej dřeva, poskytování rekreace v bývalé myslivně na hoře Kohout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Půdní struktura - území MAS Pomalší

54%
34% 

2% 

1% 

9%

zemědělská půda

lesní půda 
vodní plochy

zastavěné plochy 
ostatní plochy 
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projekty členských obcí MAS v oblasti lesnictví 

obec rozloha obecních lesů v ha projekt, nebo záměr 

Besednice 
vlastnictví lesa společně s 

Trhovými Sviny 
opravy svážnic a příjezdových cest 

Bujanov 283 oprava lesních cest 

Doubravice není vlastníkem lesa   

Doudleby 98,5 obnova lesa po polomu 

Heřmaň 1   Malá výměra lesa  

Kaplice 770 obnova starých svážnic 

Komařice 2 malá výměra lesa 

Mokrý Lom 6 nemají 

Nedabyle není vlastníkem lesa   

Nová Ves 2 malá výměra lesa 

Omlenice 130 obnova svážnic 

Plav 355  Obnova lesních cest  

Roudné není vlastníkem lesa   

Římov 24 výsadba stromů 

Soběnov 112 neuveden 

Střížov 27 oprava cest 

Velešín 52 oprava lesních cest 

Vidov 4,5 nákup navijáku k traktoru 

Mirkovice 450 neuveden 

Netřebice 49 neuveden 

Věžovatá Pláně 42 neuveden  

Zubčice 30 neuveden 

Zvíkov není vlastníkem lesa   
Zdroj: vlastní výzkum MAS 

�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� Převážná část členských obcí MAS jsou vlastníky lesů. Po předloňském rozsáhlém orkánu  
Kyrill, došlo ke zničení části porostů, lesních cest a některých objektů sloužícímu lesnímu 
hospodářství i na území MAS. Vzhledem k důležitosti lesního hospodářství pro rozvoj regionu 
se rozhodl Programový výbor podporovat v SPL právě obnovu lesní infrastruktury.  

 
4.1.5. Občanská vybavenost, kvalita života  
 
Vyhodnocení ankety mezi ob čany území MAS 
 

Anketa byla uspořádána Programovým výborem MAS ve spolupráci s facilitátorem. Hlavním 
cílem bylo společně nalézt problémové oblastí v jednotlivých obcích, ale také v konkrétních oblastech 
jakými jsou občanská vybavenost, životní prostředí, cestovní ruch, spolkový život, sportovní vyžití, atd. 
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 Mezi občany bylo pomocí starostů distribuováno 300 dotazníků. Zpět se v řádném termínu 
vrátilo 215 validních dotazníků a to buď poštou, nebo byly dotazníky předány na obecní úřady. 
 

Vyhodnocení ankety mezi ob čany MAS 

  

spokojenost 
se životem v 

obci 

možnost 
trávení 

volného 
času 

občanská 
vybavenost 

v obci 

služby v 
obci 

úrove ň 
spolkového 
života v obci  

úrove ň 
péče o 
kulturní 
dědictví 

ubytovací 
a 

stravovací 
kapacita v 

obci 

nabídka 
obce v 
oblasti 
cest. 
ruchu 

zázemí pro 
kulturní a 

spole čenské 
akce v obci 

úrove ň 
vodohospodá

řské 
infrastruktury 

v obci 

úrove ň péče 
o životní 

prost ředí v 
obci 

Besednice 1,8 1,8 3 2,7 2 2,6 3 3,2 2 2,8 2,4 

Bujanov 1,6 2,3 3,1 2,5 2,1 1,9 3,2 2 3,3 3,4 2,1 

Doubravice 1,6 2,3 2,3 2,5 2,3 2,5 3,2 3,2 3 1,6 3,2 

Doudleby 1,4 2,4 2,8 2,6 2 1,4 2,2 2,2 5 4,2 2,5 

Heřmaň 1,3 2,5 2,3 3 1,8 2,3 3,2 3,1 2 2,9 2,3 

Kaplice 2,5 2,9 2,7 2,8 2,7 2,8 2,3 3 2,4 2 2,4 

Komařice 2 2,6 2,8 2,6 2,3 2,6 4,4 3,2 3,3 3,4 2,2 

Mokrý lom 2,4 2,8 3,4 3 2,8 3,2 4,1 3,8 4 3,8 2,5 

Nedabyle 1,2 1,6 1,8 4,2 1,4 1,8 4,8 4,2 2,8 1,2 1,4 

Nová ves 1,5 2,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3 3,3 2,8 2,8 2 

Omlenice 2,3 3,5 3 3,6 3,4 4,1 4,3 3,6 2,5 2,7 2,6 

Plav 1,8 3,2 1,8 2,5 2,1 2 2,9 2,5 2 1,5 1,5 

Roudné 2,9 2,7 3,5 2,7 2,3 3,2 3,6 3,4 2,2 4,5 2,5 

Římov 2,2 3,2 3 3,2 2,7 2,3 3 2,5 2,5 2,8 2,5 

Soběnov 2,1 3,2 3,5 3,5 2,1 1,8 4 2,5 2,8 2,1 2,2 

Střížov 1,9 2,6 2,6 3,4 1,5 2,1 4 2,9 1,7 2,5 1,9 

Velešín 2,3 2,1 2,7 2,9 1,9 1,2 2,4 2,7 2,7 2,3 2,2 

Vidov 1,8 2,3 2,2 2,3 2,3 2 2,1 2,1 2,2 3,1 3,2 

Mirkovice 1,5 3,3 2,5 3,8 3,6 2,1 3,4 3,8 2,8 2 1,8 

Netřebice 2,4 2,7 2,3 3,3 1,8 3,1 3,3 2,9 3,5 1,9 2 

Věžovatá 
Pláně 1 2 2 2 1 1 2 2,5 1,8 3,8 2 

Zubčice 1 3 2 2 3 3 3,2 3,2 3 2,2 2 

Zvíkov 1,6 3 2,3 3,6 2,6 2 3 3 4 2 2 

Průměr 
MAS 
celkem  

1,8 2,6 3,4 2,9 2,2 2,3 2,9 2,8 3,3 3,5 2,2 

Zdroj: vlastní výzkum MAS 
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Zde je ukázka jednoho vyplněného dotazníku z ankety mezi občany z členských obcí a měst 

MAS. 
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Výše uvedená tabulka reflektuje postřehy dotázaných občanů na konkrétní zmíněnou oblast. 

Známka odpovídá průměru všech dotázaných v jednotlivé obci. Hodnotící škála má 5 stupňů jako 
hodnotící stupnice ve škole. Čím horší známka, tím je určitá oblast v očích širší veřejnosti na horší 
úrovni. Vyšší známka představuje určité nedostatky popřípadě úplnou absenci.(např. 1 – uvedená 
oblast je na vysoké úrovni, 5 – značí nedostatečnou úroveň, nebo úplnou absenci dané oblasti, nebo 
činnosti)  
 

Ankety se zúčastnilo celkem 215 obyvatel za všech členských obcí a měst MAS. Z tohoto 
počtu bylo 112 dotazníků vyplněno ženami a 104 dotazníků muži. Z celkového počtu 215 bylo 37 
dotazníků vyplněno mladými lidmi do 30 let, což představuje téměř 1/5 dotázaných a svědčí to o 
zájmu mladých lidí o budoucí rozvoj obcí a území MAS. Kromě známkování konkrétních oblastí, se 
občané mohli vyjádřit i k podle jejich názoru problémovým oblastem v obcích, které je třeba v nejbližší 
době řešit. Každý dotazovaný mohl v dotazníku uvést tři takové oblasti.   
 
Problémové oblasti (nejčastěji zmiňované, seřazené sestupně): 
• Technická infrastruktura – 55% (kanalizace, ČOV, kanalizace, plynofikace, vodovod)  
• Zázemí pro kulturní a společenské akce 30% 
• Občanská vybavenost – 25% (chodníky, autobusové zastávky, informační cedule, lavičky, 

odpočívadla) 
• Stav místních komunikací – 23% (komunikace III. a IV. třídy) 
• Možnost koupání 19% (z důvodu ochranných pásem je znemožněn vstup do přehrady Římov 

z důvodu koupání občanům Římova, Velešína Netřebic, Zvíkova, Kaplice) 
• Protažení cyklostezky do Českých Budějovic – 15%  

 
V rámci SPL se snažil Programový výbor zaměřit i na problematiku žen a mladých lidí do 30 let. Zde 
uvádíme jejich úhel pohledu na problematické oblasti v obcích a městech na území MAS. 
 
Problémové oblasti z pohledu žen: 

• Technická infrastruktura - 31% 
• Zázemí pro kulturní a společenské akce - 19% 
• Občanská vybavenost  - 15% 
• Výstavba, nebo rekonstrukce dětských hřišť - 14% 
• Nadměrná doprava v obcích - 14% (především kamionová doprava, potřeba obchvatu) 
• Možnost koupání  - 14% 

 
Problémové oblasti z pohledu mladých lidí do 30 let: 
• Technická infrastruktura - 33% 
• Zázemí pro kulturní a společenské akce  - 25% 
• Obnova, či výstavba dětských hřišť  - 21% 
• Cestovní ruch a odpočinek  - 21% - (údržba cyklostezek a stezek pro pěší turistiku) 
• Bytová politika  - 21% (Územní plány obcí, podpora mladých rodin s dětmi) 

 
Obecně lze říci, že se občané shodli na 2 největších problémových oblastech. Další se již liší 

podle různých preferencí. Mladí lidé a ženy preferují výstavbu dětských hřišť a zkvalitnění 
volnočasových aktivit především z důvodu působení na děti vhodnými podněty. Jako další 
problematiku vidí ženy nadměrný provoz v obcích z důvodu bezpečnosti dětí. Další problém vidí mladí 
lidé v otázce bytové politiky a potřeby aktualizací územních plánů a podpory tvorby ZTV sítí od obcí.  
 
Na základ ě vyhodnocení ankety, byly do SPL zahrnuty  Fiche 5,  Fiche 6 a Fiche 7 (podrobn ější 
popis Fichí je v kapitole 6. Strategie) 
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Vyhodnocení ankety mezi starosty členských obcí a m ěst MAS 
 

Starostové ve svých dotaznících hodnotily rovněž problémové oblasti, které byly rozděleny do 
několika skupin podle podobných znaků. Tyto podněty posloužily rovněž jako vodítko a výběrová 
kritéria pro vytvoření vhodné skladby opatření (fichí) a jejich četnosti. Mezi problémové oblasti patří 
zejména: 

• Občanská vybavenost 45% 
• Technická infrastruktura 40% 
• Hospodaření v lesích 20% 
• Podpora podnikatelských aktivit 15%  

 
Po vyhodnocení ankety mezi starosty byly krom ě výše uvedených Fichí do SPL zahrnuty Fiche 
1, Fiche 2, Fiche 3 (podrobný popis Fichí v kapitol e 6. Strategie) 
 

�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� Se životem v obcích na území MAS jsou lidé celkem spokojeni (průměrná známka za celé 
území 1,8) 

� Jako velmi problémové oblasti označili občané i starostové shodně technickou infrastrukturu a 
občanskou vybavenost, jako jsou lavičky, odpočívadla, chodníky. Mladí lidé do 30 let a ženy 
kladli navíc větší důraz na absenci dětských hřišť. Právě těmto oblastem bude SPL věnovat 
největší pozornost z důvodu vyšších požadavků na podporu projektů 

� Dalším velkým společným problémem je absence zázemí pro kulturní a společenské akce 
v některých obcích. 

� V problémových oblastech se také objevil problém nemožnosti se koupat v přehradě Římov 
(zdroj pitné vody) a absence jiného vodního toku, či koupaliště. 

� Na dalších místech v hodnocení se objevují i požadavky na vybudování cyklostezek mimo 
frekventovanou silnici z důvodů větší bezpečnosti jak dětí, tak dospělých a z důvodu 
snadnější dostupnosti krajského města a také důsledku nadměrného silničního provozu.   
 

 
4.1.6. Technická infrastruktura 
 
Obecně lze technickou infrastrukturu na území charakterizovat jako různorodou.  
 
Vodovod 

Na obecní, nebo soukromý vodovod je napojeno celkem 22 obcí z 23. V některých obcích 
však nejsou napojeni všichni obyvatelé a používají vlastní studny, nebo vrty. 
 
ČOV 

Podle výsledků průzkumu je na ČOV napojeno pouze 13 obcí což představuje pouze 59%. 
Další 3 obce plánují výstavbu do roku 2013. Další 3 obce využívají biologické rybníky, nebo 
stabilizační nádrž schválenou ministerstvem životního prostředí. 
  
Kanalizace 

Stávající kanalizační síť se dá nazvat jako nevyhovující. 16 obcí sice uvedlo, že má 
kanalizační síť, ovšem její stav je dlouhodobě nevyhovující. Jednotlivé kanalizační větve jsou 
zastaralé a nezaručují tak již plnou nepropustnost materiálů a spojů.  
V některých obcích je napojena pouze necelá polovina obyvatel.   
 
Plynofikace 

Pouze 8 obcí z celkového počtu 23 je plynofikovaných. To v celkovém součtu představuje 
pouze 36%. Ostatní obce jsou vytápěny klasicky – tuhými palivy, v menší míře pak elektrickou energií. 
Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za energii se dá předpokládat snižující se zájem o tento 
druh energie na upřednostňování tuhých paliv. Tento trend by vzhledem k životnímu prostředí nebyl 
moc příznivý. 
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�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 
 

� V rámci SPL se bude podporována mimo jiné i rekonstrukce stávající technické infrastruktury, 
která v sobě zahrnuje kanalizační sítě a napojení kanalizace na ČOV v obcích. 

� Programový výbor se také usnesl, podporovat v SPL snahu o alternativní způsob získávání 
tepla, především obnovitelné zdroje tepla, jako je pěstování a zpracovávání biomasy, tepelná 
čerpadla, sluneční a větrná energie. 

 
4.2  Zdroje území pro realizaci SPL 
 
4.2.1.  Lidské zdroje 
 
   Počet ekonomicky aktivních obyvatel území MAS Pomalší je 9 509, tj. 54%. Věková struktura 
odpovídá průměrům za Jihočeský kraj i celou ČR. Osídlení je velice nerovnoměrné, více než polovina 
obyvatel žije ve dvou městech Kaplici a Velešíně a zbytek obyvatel je rozmělněn do 18 obcí a 1 
městyse. 

Většina obcí a měst v uplynulých letech zaznamenala nárůst obyvatel. Největší nárůst 
zaznamenávají obce a města vzdálené do 15km od krajského města Českých Budějovic. Tato krátká 
dojezdová vzdálenost je hlavním faktorem ovlivňujícím počet obyvatel.  

 
Vzhledem k blízkosti hranic se sousedním Rakouskem a k dopravní spojnici na trase České 

Budějovice – Velešín – Kaplice – Linz lze do budoucna uvažovat s dalšími rozvojovými šancemi 
území. Jedná se zejména o využití stávajících nebo v budoucnu budovaných průmyslových zón na 
území měst Velešín a Kaplice. Jedná se především o další rozvoj podniků jako např. Jihostroj a.s., 
Kostečka Group s.r.o. (Velešín), ENGEL Strojírenská spol. s r.o., Oknotherm s.r.o., Jednota družstvo 
spotřebitelů v Kaplici (Kaplice). Průmysl nebude podporován v rámci SPL, je zmiňován však 
v souvislosti s jeho významem pro rozvoj drobných služeb na území MAS.  

 
Jedním z hlavních předpokladů pro rozvoj území MAS Pomalší je podpora získávání nových 

obyvatel, zejména mladých rodin s dětmi. Pro zajištění přílivu obyvatel je nutná podpora nabídky 
možnosti bydlení, kvalitní občanské vybavenosti, podpora budování pracovních míst a zajištění 
veřejné dopravy pro dojíždění za prací. 

 
 

 

Obyvatelstvo (15 let a starší) území MAS podle 
stupn ě vzdělání  

Stupeň vzdělanosti  
 

Počet % 

základní a neukon čené 3451 23,6 
vyu čení a st řední odborné bez 
maturity 6085 41,6 

úplné st řední s  maturitou  3583 24,5 
vyšší odborné a nástavbové  480 3,3 
vysokoškolské v č. vědecké 
přípravy 855 5,8 

bez vzd ělání 53 0,4 

nezjišt ěné vzd ělání 122 0,8 

CELKEM 14629 100 
   Zdroj: ČSÚ-SLDB 2001 
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Pro vlastní realizaci SPL může MAS počítat s těmito lidskými zdroji: 
 
• Manažer SPL, referent MAS, facilitátor. 
• Členové orgánů MAS (programový výbor, správní rada, dozorčí rada, výbor pro výběr a 

monitorování projektů, odborné expertní skupiny). 
• Valná hromada členů MAS. 
• Představitelé obcí, zastupitelstva (schopnost rozhodovat, tvorba a realizace aktivit, záměrů 

v území. 
• Aktivita neziskových organizací podílet se na dění v regionu a práci v MAS. 
• Žadatelé o dotační příspěvek (fyzické osoby, zástupci právnických osob). 
• Občané regionu, jako hlavní příjemce benefitů plynoucích z realizace SPL. 

4.2.2.  Finan ční, ekonomické zdroje 

• Rozpočty obcí (bez další podpory jsou schopny pouze v omezené míře financovat své 
projekty a projekty svých organizací – školská zařízení, hasičské sbory, domovy pro seniory 
atd. z důvodu finanční náročnosti projektů). 

• Finanční prostředky MAS (financování vlastních projektů, zajištění administrace SPL). 
• Poměrně dobrá finanční situace podnikatelských subjektů. 
• Možnosti získání dotačních prostředků z jiných programů.  
• Možnosti získávání úvěrů od bankovních institucí působících na území MAS pro 

předfinancování.  
 

 
4.2.3.  Hospodá řské zdroje 
 
• Volné prostory v obcích pro rozvoj podnikání 
• Široká základna drobných rolníků a soukromých zemědělců 
• Region s převažující terciální oblastí hospodářství (obchod, služby) 
• Využívání finančních dotací z grantů Jihočeského kraje, Programu obnovy vesnic, Programu 

obnovy venkova 
 
4.2.4.  Jiné zdroje 
 
• historické a kulturní zdroje území MAS 
• historicky cenné stavební památky (křížová cesta v Římově, pozůstatky středověkých hradů, 

zbytky koněspřežné dráhy spojující ČB s Lincem, apod.) 
• relativně zachovalé životní prostředí – kopcovitá krajina s velkým množstvím značených 

turistických a cyklistických tras 
• vztah obcí k území (snaha o zlepšování vzhledu obcí, jejich funkcí, rozvoj poskytovaných 

služeb) 
• vztah obyvatel k regionu – lokální patriotismus 

 
�Hlavní záv ěry této části analýzy území využitelné pro SPL � 

 
� Všechny hodnocené zdroje jsou dostačující pro realizaci SPL MAS Pomalší. 

Mezi důležitými organizacemi a výrobními podniky v území jsou však dosud takové, které 
zatím nespolupracují v rámci regionálního partnerství s MAS.  Zde je velká příležitost pro MAS 
zapojit do iniciativy LEADER další regionální partnery. Z tohoto důvodu je nutné další 
vzdělávání a podpora informovanosti veřejnosti regionu. Závěrem by se dalo konstatovat, že 
vlastní zdroje MAS jsou na dobré úrovni. 
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5. SWOT analýza území MAS Pomalší 
 
5.1  Vymezení SWOT analýzy 
 

Silné 
stránky 

• turisticky atraktivní krajina 
• hodnotná a zachovalá příroda 
• hustá síť značených pěších a cyklistických tras, cyklotrasa vedoucí až do 
Rakouska 
• blízkost krajského města České Budějovice (pracovní příležitosti, kultura, dobré 
podmínky k bydlení) 
• existence významných ekonomických center Kaplice a Velešína 
• existence významných kulturních technických památek (křížová cesta v Římově, 
koněspřežná dráha, první slovanské osídlení v Doudlebech) 
• působení občanského sdružení Hrady na Malši a péče o zříceniny Pořešín, 
Louzek, Sokolčí, Velešín 
• dochované tradice a zvyky, silný vliv tradičního folklóru v oblasti Doudlebska 
• rozvinutý spolkový život 
• funkční sdružení v obcích, dobré čerpání dotací 
• aktivita obcí a subjektů při získávání příspěvků na realizaci projektů 
• aktualizované územní plány obcí 
• dobré spojení s důležitými významnými dopravními trasami (silnice I/33 E55, 
železniční spojení s Rakouskem) 
• silná vazba obyvatel v obci (existence spolků atd.)  
• vysoká lesnatost, atraktivita krajiny 
• malá zátěž životního prostředí z hlediska průmyslové výroby 
• zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů 
• vyhovující systém sběru a svozu TKO 
• blízkost dalších atraktivních lokalit (území MAS jako výchozí bod) 
• rozmanitá struktura podnikatelských subjektů 
• nízká míra nezaměstnanosti 
• historický základ oblasti zemědělství 
• nastartována spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
• pokrytí terénní zdravotní službou v menších obcích 
• vytvořeno technické a personální zázemí MAS (kancelář, manažer, facilitátor, 
programový výbor) 
• partnerství s rakouským regionem Kernland 

Slabé 
stránky 

• špatná dopravní obslužnost v některých obcích 
• nadměrný provoz v některých obcích 
• převaha malých obcí (nízké rozpočtové prostředky, menší možnosti čerpání 
dotací) 
• vytápění především na tuhá paliva  
• nevyhovující stav místních komunikací v některých úsecích 
• špatný stav vodohospodářské infrastruktury (především kanalizace a ČOV) 
• necitlivé stavební zásahy do urbanistického charakteru obcí v minulých 
desetiletích 
• sociální služby nepokrývají celé území 
• nedostatečná plynofikace obcí 
• častý výskyt inverzí zejména v zimním období v obcích v blízkosti krajského 
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města 
• hygienické pásmo kolem římovské přehrady 
• nedostatečná ubytovací kapacita 
• převažuje nízká úroveň ubytovacích kapacit 
• nedostatečná propagace regionu a úroveň řízení marketingu cestovního ruchu 
• převládají především drobní živnostníci 
• důležitější zaměstnavatelé jsou soustředěni ve větších centrech a krajském 
městě 
• poměrně malé zastoupení větších podnikatelských subjektů v oblasti 
zemědělství  

Příležitosti • podpora propagace regionu jako celku (informační tabule, informační brožury, webová prezentace) 
• existující struktura partnerství na úrovni MAS 
• zapojení občanských spolků do struktur MAS, aktivit obcí atd. 
• zvýšení informovanosti obyvatel 
• vybudování systému komplexních sociálních služeb (domy s pečovatelskou 
službou, terénní služba atd.) 
• využití brownfields pro rozvoj podnikání pro potřeby obcí 
• využití dotací, zvýhodněných úvěrů a půjček na realizaci investic do 
infrastruktury a občanské vybavenosti 
• rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití podpor při jejich zavádění 
• podpora realizace protipovodňových opatření (zvýšení atraktivity regionu pro 
život obyvatel) 
• komplexní pozemkové úpravy 
• omezení ochranného pásma okolo vodní nádrže Římov a následné zpřístupnění 
zajímavých lokalit a objektů 
• dobudování a zlepšení značení turistických stezek 
• zvýšení úrovně ubytovacích a stravovacích služeb v regionu 
• využití blízkosti významných turistických center (České Budějovice, Český 
Krumlov) 
• vyzdvižení fenoménů regionu (koněspřežná dráha, hrady a historické objekty na 
Malši a další) 
• zlepšení doprovodných služeb 
• podpora podnikatelských aktivit 
• podpora vzdělávání podnikatelů 
• využití programů podpory pro podnikatelskou sféru 
• výstavba dálnice D3 a IV. železničního koridoru (nové investiční příležitosti) 
• podpora rozvoje agrofarem a welfare  
• diverzifikace zemědělských činností (na agroturistiku, obnovitelné zdroje 
energie atd.) 

Ohrožení • nízká úroveň veřejných služeb a občanské vybavenosti především v malých 
obcích a vzdálenějších od spádových center České Budějovice a Český Krumlov 

• vylidňování a stárnutí malých sídel 
• nerovnoměrná bytová výstavba v některých obcích 
• nedostačující kapacita v mateřských školkách z důvodu velkého přílivu nových 
obyvatel 

• nedostatečné zapojení nově přistěhovaných obyvatel do spolkového života v 
obcích 
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• nízké finanční prostředky obcí na realizaci projektů 
• nedostatečné zázemí pro staré občany a handicapované občany se specifickými 
potřebami 

• omezení spojená s výstavbou dálnice D3 a IV. železničního koridoru 
• vybudování rychlostní komunikace R3 z hlediska stavu životního prostředí 
• ohrožení plynoucí z možného porušení hráze Římov 
• finanční náročnost údržby turistických stezek 
• nejednotná koncepce dalšího rozvoje cestovního ruchu na území MAS Pomalší 
• výstavba dálnice a železničního koridoru (turisté územím pouze projedou) 
• odliv pracovních sil a ekonomických subjektů do atraktivnějších částí republiky 
• malá nabídka pracovních příležitostí v regionu 
• zanedbávání údržby krajiny (neobdělaná pole apod.) 
• zdravotní ohrožení obyvatel a návštěvníků v důsledku zvýšeného výskytu 
infikovaných klíšťat v některých lokalitách 

 
 
 
5.2 Metodika SWOT analýzy 
 
 SWOT analýza území MAS Pomalší vychází z již dříve prováděných analýz a také 
z dotazníkového šetření mezi občany a starosty obcí a měst na území MAS. Pravidelná aktualizace 
klíčových oblastí SWOT analýzy může efektivněji odhalit nedostatky a lépe eliminovat dopad 
problémových oblastí na území MAS. Programový výbor se snaží o pravidelnou a správnou 
aktualizaci a úplné vystižení všech oblastí. 
 
Silné a slabé stránky  odrážejí současný stav na území MAS. 
Příležitosti a ohrožení  vystihují aktivity, které je třeba vyvinout, omezit, případně je nutné je řešit 
(prostřednictvím realizace SPL), aby došlo k eliminaci slabých stránek a dále byly silné stránky 
rozvíjeny a využívány ve prospěch rozvoje území. 
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6. Strategie 
 

6. 1. priority a cíle 
 

Na základě provedené SWOT analýzy se vymezily problémové oblasti, které ohrožují 
rovnoměrný a trvalý rozvoj MAS Pomalší. Snaha o implementaci finanční podpory ze SPL je proto 
nezbytnou součástí pro trvale udržitelný růst území MAS.  Redukcí slabých stránek, potažmo i 
zamezení růstu ohrožení povede k naplnění cílů a priorit MAS a všeobecné spokojenosti obyvatel. 
 
Základní přehled problémových oblastí v SPL: 
 
Kvalita života obyvatel a rozvoj obcí 
• nedostatečné zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí (zejména v menších 

obcích) 
• nedostatečné zapojení nově přistěhovalých obyvatel do života v obci 
• špatná dopravní obslužnost v menších a od větších center vzdálených obcí 
• přetrvávající trend ve snižování subjektů poskytující služby v obcích 
• chátrání bývalých hospodářských objektů v obcích a jejich nedostatečná údržba 
• rostoucí počet starších neaktivních obyvatel 
• nedostatečná úroveň občanské vybavenosti 

 
Technická infrastruktura 
• špatný stav vodohospodářské infrastruktury v některých obcích 
• neucelená koncepce vedení technické infrastruktury v obcích  
• úplná absence ČOV v některých zejména malých obcích na území MAS 
• nevyhovující stav místních komunikací v některých úsecích 
• špatný stav chodníků, či jejich absence v obcích 

 
 

Cestovní ruch 
• zatím nedostatečná podpora rozvojových projektů v oblasti propagace regionu a služeb 

cestovního ruchu (půjčovny, vybavení infocenter, atd.) 
• hygienické pásmo zamezující vstup do některých lokalit kolem římovské přehrady 
• finanční náročnost údržby turistických a cyklistických stezek 
• nadměrný provoz v některých obcích (zejména kamionová doprava) 

 
 
Kulturní d ědictví 
• nedostatečná péče o kulturní a technické památky 
• necitlivé stavební zásahy do urbanistického charakteru obcí a do blízkosti kulturních památek 
• podpora revitalizace přírodních lokalit 

 
 
Zemědělství a životní prost ředí 
• převládají drobní živnostníci v oblasti zemědělství nad většími podnikatelskými subjekty 
• nedostatečné využívání dotací u menších zemědělských subjektů z důvodu nemožnosti 

předfinancování projektů 
• přetrvávající využívání tuhých paliv k vytápění  
• větší podpora ze strany obcí ke třídění odpadu 
• podpora využití obnovitelných zdrojů energie 

 
 
Rozvojové priority  

Na základě SWOT analýzy a pojmenování konkrétních problémových oblastí občany 
odsouhlasil Programový výbor MAS následující oblasti a hlavní priority pro rozvoj MAS Pomalší 
v rámci realizace SPL: 

a) Zkvalitnění života obyvatel a rozvoj obcí 
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b) Podpora rozvoje technické infrastruktury v obcích a jejích místních částech 
c) Podpora propagace regionu a cestovního ruchu  
d) Kvalitní ochrana kulturního dědictví 
e) Rozvoj podnikatelského sektoru především v oblasti zemědělství 

 
 
Po vyhodnocení dotazníkového šet ření a anket mezi ob čany a starosty obcí a m ěst MAS se 
programový výbor ve spolupráci s expertními skupina mi rozhodl v rámci realizace SPL 
podporovat v období 2008 - 2013 aktivity v rámci t ěchto fichí: 
 

přehled Fichí SPL MAS Pomalší 2008-2013 

fiche název popis opatření vazba na 
opatření PRV 

rozvojová 
priorita SPL  

FICHE 1 zemědělství 
Zaměřeno na investice do zemědělských staveb a technologií, včetně 
nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. 
Dále využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. 

I.1.1.1.                          
záměr a), b) 

E 

FICHE 2 
lesnická 
infrastruktura 

Zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních 
cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, 
strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a 
stroje na a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu 
lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými 
technologiemi. 

I.1.2.3                                    
záměr a),b),c) 

E 

FICHE 3 diverzifikace  

Zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech 
v rámci diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k 
nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného 
ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život 
místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře 
zaměstnanosti. 

 III.1.1                        
záměr a), b),c) 

E 

FICHE 4 cestovní ruch 

Zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky 
směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití 
potenciálu zemědělských forem v oblasti agroturistiky, vybudování 
pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo 
území lesů. Zároveň bude podporována i výstavba malokapacitních a 
stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a 
ploch pro sportovně rekreační využití. 

III.1.3                        
záměr  a),b) 

C 

FICHE 5 rozvoj obcí 

Zaměřeno na podporu malých obcí v oblasti základní a technické 
infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a 
zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení 
atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

III.2.1.1                       
záměr  a),b),c) 

B 

FICHE 6 
občanská 
vybavenost  

Zaměřeno na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 
obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb, spolkových oblastí, předškolní a mimoškolní péče 
o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dále 
na zajištění podpory pro aktivity místních společenských, kulturních, 
zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich 
organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální 
identitu a mezilidské vztahy. 

III.2.1.2                   
záměr a),c) A 

FICHE 7 
kulturní 
dědictví 

Zaměřeno na vypracování studií, nebo programů a na investice 
spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím 
kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, 
památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské 
krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování 
nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, 
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. 

III.2.2.                 
záměr a),b),c) 

D 
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Cíle SPL pro území MAS Pomalší 
 

• Vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj 
• Snaha o propojení soukromého a veřejného sektoru na území MAS 
• Podpora turistického ruchu a propagace regionu jako území vhodné k odpočinku a 

relaxaci 
• Motivace podnikatelských subjektů investovat do vlastního rozvoje a do rozvoje obce, 

nebo regionu 
• Podpora zachování tradic a zvyků typických pro toto území 
• Podpora spolkového života a aktivní zapojení obyvatel do života v obcích 
• Podpora mezinárodní spolupráce a vzniku partnerství na národní i mezinárodní úrovni 
• Sloužit k vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu 

 
6.2 Způsob dosahování cíl ů a priorit 
 
Zaměření FICHÍ z hlediska naplňování cílů a priorit v rámci SPL v dlouhodobé perspektivě: 
 
Fiche 1 zem ědělství 
Fiche je zaměřena na podporu a rozvoj podnikatelských subjektů v zemědělství, s důrazem na 
podporu činnosti mladých zemědělců. Podpora se zaměřuje především na investici do zemědělských 
staveb a technologií a investic v oblasti rostlinné a živočišné výrobě. Fiche přispěje k modernizaci 
podniků, ke zvýšení efektivnosti, hospodárnosti v zemědělské výrobě a docílí tak zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělských podniků na území MAS. 

 
Fiche 2 Lesnická infrastruktura 
Fiche je zaměřena na podporu obcí, svazků, fyzických a právnických osob na budování a údržbu 
lesních cest a infrastruktury, cest, stezek a chodníků a pořízení strojů na jejich obnovu. Podpora 
směřuje především k obnově lesních porostů a prvotnímu zpracování dřeva a dále také k budování 
retenčních nádrží, případně dalších produktů lesního hospodářství. Fiche přispěje ke kvalitnějšímu 
lesnímu hospodaření v obecních lesech a zvýšení atraktivity obcí na území MAS. 
 
Fiche 3 Diverzifikace 
Fiche je zaměřena na diverzifikaci zemědělských aktivit směrem k nezemědělským činnostem 
rozšíření nabídky služeb zemědělských subjektů na území MAS. Fiche přispěje ke zlepšení nabídky 
služeb zemědělců a zvýšení jejich ekonomického potenciálu pro zemědělskou činnost a zlepšení jejich 
postavení na trhu. 
 
Fiche 4 Cestovní ruch 
Fiche je zaměřena na podporu turistického ruchu, zejména pak investice do turistické infrastruktury. 
Území MAS v sobě skrývá velký potenciál k využití cestovního ruchu, který je třeba využít a 
v dostatečné míře rozvíjet. Je třeba se zaměřit na obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit, které se 
nacházejí v nevyhovujícím stavu. Fiche je zaměřena na začínající podnikatelské subjekty 
v zemědělství a na začínající nezemědělské subjekty v oblasti cestovního ruchu na podporu 
agroturistiky a souvisejících forem cestovního ruchu. 
 
Fiche 5 Rozvoj obcí 
Fiche je zaměřena na zlepšení kvality zázemí v obcích – technickou infrastrukturu a na soustavné a 
komplexní řešení funkčního využití území (prostřednictvím tvorby územně plánovací dokumentace). 
Cílem fiche je pomoc obcím splnit požadavky svých občanů, legislativní nároky, které jsou 
v současném trendu kladené na stav technické infrastruktury a rozvoj obcí, zlepšit podmínky pro život 
obyvatel. 
 
Fiche 6 Ob čanská vybavenost 
Fiche je zaměřena na zkvalitnění základní nabídky služeb v obcích, na rozvoj aktivit občanských 
organizací. Fiche přispěje k posílení lidského potenciálu území, k lepšímu zapojení obyvatel do 
rozvoje obce a k zatraktivnění obcí v oblasti turistického ruchu. 
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Fiche 7 Kulturní d ědictví 
Fiche je zaměřena na zachování historických hodnot území, zvýšení atraktivity regionu, obnovu 
významných památek a kulturních prvků regionu, včetně historických parků, nebo památných stromů. 
Fiche přispěje k zachování historického rázu obcí a jejich dalšího využití pro rozvoj území. 
 
6.3 Zapojení inova čních prvk ů 
 
Výčet všech inovačních aktivit v rámci implementace SPL 
 
• Do příprav SPL byla zapojena široká škála partnerů jak z řad soukromého, tak veřejného 

sektoru (občané, starostové, expertní skupiny) 
• V rámci dotazníkového šetření a anket byly zjišťovány potřeby mladých lidí do 30 let a žen a 

v SPL na ně bude brán zřetel 
• Zapojení mladých žen a zemědělců do rozhodovacích orgánů MAS 
• Bude kladen důraz na zapojení veřejnosti při přípravě a realizaci projektů, což podpoří větší 

aktivitu a větší povědomí obyvatel o významu zapojení komunit do rozvoje obcí a o využití 
metody Leader pro rozvoj obcí 

 
6.4 Finanční plán  
 
Konečný návrh alokací v rámci finančního plánu byl schválen Programovým výborem dne 9.10 2008. 
Finanční plán vychází z postupného naplňování cílů SPL, z provedených analýz, z názorového šetření 
občanů a s jednání s partnery MAS. Programový výbor dále vycházel z podnětné činnosti expertních 
skupin a jejich závěrů ohledně vývoje situace v řešených oblastech v regionu. Rozložení alokace 
odpovídá všem podporovaným oblastem (rozvoj a vybavení obcí a jejich kulturně historická ochrana, 
podpora zemědělského sektoru a lesnictví a podpora cestovního ruchu) v celkem devíti výzvách. 
Finanční plán zahrnuje pouze alokaci pro podporů Fichí. MAS pro odčerpá pro administraci MAS 
maximálně 20% ze všech prostředků. Pro tento finanční plán se tedy uvažuje o alokaci sníženou o 
prostředky MAS určené na administraci. 
 

Fiche 
předpokládaný 
celkový počet 

výzev 

roky, kdy bude fiche zveřejněna                                                      
alokace na fichi/rok v % 

2009 2010 2011 2012 2013 

Fiche 1 Zemědělství 2   15   15   

Fiche 2 Lesnická 
infrastruktura 

2     13   10 

Fiche 3 Diverzifikace 2 16       5 

Fiche 4 Cestovní ruch 1        6  

Fiche 5 Rozvoj obcí 4   40 30 32 43 

Fiche 6 Občanská 
vybavenost 

5 84 30 40 32 42 

Fiche 7 Kulturní dědictví 3   15 17 15   

celková roční alokace   100 100 100 100 100 

 
Největší část alokace půjde na občanskou vybavenost a rozvoj obcí včetně organizací v nich 

působících. Další část alokace je určena podnikatelskému sektoru v oblasti zemědělství a obnově 
kulturního dědictví.   

 



 
 

32 
 

 
 

číslo výzvy téma Fiche roční alokace 

rok 2009 

1. výzva (srpen) 
Fiche 3 diverzifikace 16% 

Fiche 6 občanská vybavenost 75% 

rok 2010 

2. výzva (březen) 
Fiche 5 rozvoj vesnic 40% 

Fiche 7 Kulturní dědictví 15% 

3. výzva (srpen) 
Fiche 1 modernizace zemědělství 15% 

Fiche 6 občanská vybavenost 30% 

rok 2011 

4. výzva (březen) 
Fiche 2 lesnická infrastruktura 13% 

Fiche 5 rozvoj vesnic 30% 

5. výzva (srpen) 
Fiche 6 občanská vybavenost 40% 

Fiche 7 kulturní dědictví 17% 

rok 2012 

6. výzva (březen) 
Fiche 1 modernizace zemědělství 15% 

Fiche 5 rozvoj vesnic 32% 

7. výzva (červen) 

Fiche 6 občanská vybavenost 32% 

Fiche 4 cestovní ruch 6% 

Fiche 7 kulturní dědictví 15% 

rok 2013 

8. výzva (březen) 
Fiche 3 diverzifikace 5% 

Fiche 5 rozvoj vesnic 43% 

9. výzva (červen) 
Fiche 2 lesnická infrastruktura 10% 

Fiche 6 občanská vybavenost 42% 

 
 
6.5 Integrovaná strategie území 
 
Strategie vychází z Pilotní strategie území Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. (dále jen Pilotní 
strategie MAS Pomalší), (leden 2007). Pilotní strategie MAS Pomalší je koncipována pro nové 
programovací období Evropské unie na období 2007 – 2013. 
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Strategické cíle Pilotní strategie MAS Pomalší: 
• Podpora kvality života obyvatel 
• Podpora technického zázemí v obcích 
• Podpora obnovy kulturních památek 
• Podpora podnikání 
• Podpora propagace a dobrého jména regionu 
 

Hlavním tématem Pilotní strategie území MAS Pomalší je:“Zachování regionu atraktivního 
pro bydlení, odpo činek a poznání podpora podnikatelské sféry hlavn ě v oblasti zem ědělství 
a ochrany životního prost ředí“. Strategie rovněž vyzdvihuje roli MAS Pomalší jako servisní, 
konzultační, marketingové a implementační agentury pro svoje území. Téma je rozčleněno na 
jednotlivé prioritní oblasti, prostřednictvím kterých budou naplňovány jednotlivé strategické cíle. 

 
 

Strategie území MAS Pomalší o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Opatření 1.1. 
Kvalita života 
obyvatel 

 Opatření 2.1. 
Dopravní 
infrastruktura 

 Opatření 3.1. 
Obnova 
kulturních a 
přírodních 
památek 

 Opatření 4.1. 
Podpora 
podnikání 

 Opatření 5.1.  
Propagace 
regionu 

 
 
 

Opatření 1.2. 
Sociální služby 

 Opatření 2.2. 
Vodohospodářs
ká infrastruktura 

 Opatření 3.2. 
Infrastruktura 
turistického 
ruchu 

 Opatření 4.2. 
Vzdělávání 

 Opatření 5.2. 
Projekty 
spolupráce 

 
 
 
  Opatření 2.3. 

Občanská 
vybavenost 

 Opatření 3.3.  
Služby v oblasti 
turismu 

  Opatření 5.3. 
Rozvoj místního 
partnerství 

 
 
 
 Opatření 2.4. 

Životní prostředí 
 Opatření 3.4.  

Péče o krajinu 
  

 
 
Jednotlivé Fiche  v rámci SPL jsou zaměřeny především na naplňování Prioritních oblastí 1,2,3,4,5 
tedy na zlepšení kvality života obyvatel, dopravní a vodohospodářské infrastruktury, obnovy kulturních 
památek, cestovního ruchu a podpory podnikání. 
 
 
 
 
 

Prioritní oblast  1 
MAS Pomalší 
„region atraktivní 
pro život a 
odpočinek“ 

Prioritní oblast2  
 MAS Pomalší 
„region 
s vytvořeným 
zázemím“ 

Prioritní oblast 3  
MAS Pomalší 
„region 
s historickou 
přírodní a kulturní 
hodnotou“ 

Prioritní oblast 4 
MAS Pomalší 
„region atraktivní 
pro život a 
odpočinek“ 

Prioritní oblast 5 
MAS Pomalší 
„region jako 
partner“ 
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východiska Pilotní strategie pro SPL 

prioritní oblast opatření odpovídající fiche v 
SPL 

1. Region atraktivní pro 
život a odpočinek 

1.1. Kvalita života obyvatel 
Fiche 6 

1.2 Sociální služby 

2. Region s vytvořeným 
zázemím 

2.1 Dopravní infrastruktura 

Fiche 5 
2.2 Vodohospodářská infrastruktura 

2.3 Občanská vybavenost 

2.4 Životní prostředí 

3. Region s historickou 
přírodní a kulturní 
hodnotou 

3.1 Obnova kulturních a přírodních 
památek 

Fiche 4                                     
Fiche 7 

3.2 Infrastruktura turistického ruchu 

3.3 Služby v cestovním ruchu 

3.4 Péče o krajinu 

4. region příležitostí 
4.1 podpora podnikání Fiche 2                                  

Fiche 3                                
Fiche 5 4.2 Vzdělávání 

5. Region jako partner 

5.1 propagace regionu 
Fiche 1                                
Fiche 7 

5.2 projekty spolupráce 

5.3 Rozvoj místního partnerství 

 
Barevně jsou označeny opatření, kterým odpovídají Fiche v rámci SPL. 
V souvislosti se zpracováváním Pilotní strategie zpracovala MAS katalog záměrů, který byl také 
východiskem pro sestavení Fichí v rámci SPL. 
 
6.6 Monitoring a napl ňování cíl ů 
 
Pro období 2008 – 2010 stanovil Programový výbor a Správní rada MAS tyto monitorovací indikátory, 
které odrážejí naplňování cílů SPL. 
 
• Počet podpo řených podnikatelských subjekt ů (počet) 2 

 
• Počet obnovených památek a významných kulturních prvk ů (počet) 2 

 
• Počet osob využívajících zkvalitn ěné služby (po čet osob) 500  

 
• Počet zrekonstruovaných a nov ě vybudovaných objekt ů (počet) 6 

 
• Výstavba, nebo obnova technické infrastruktury (po čet) 2 
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7. Partnerství MAS 
 

7. 1. Historie MAS 
 

Historie pojednává o vzájemné spolupráci mikroregionů, o tom co předcházelo vzniku MAS, o 
partnerství mezi subjekty, jakým způsobem oslovovala MAS veřejnost a jednotlivé sektory, cílové či 
zájmové skupiny. 

Historie mikroregionu Pomalší sahá již do začátku 90. let, kdy se obce začaly sdružovat 
v Dobrovolný Svazek Měst a Obcí Pomalší s cílem řešit dopad na hospodaření obcí a jejich obyvatel 
v souvislosti s existencí vodárenského toku Malše v následujících oblastech: 

� ochrany životního prostředí a ochrany přírody 
� správy, údržby a provozování zřízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů  
� školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury.  

Tento svazek byl v roce 2001 stvrzen smlouvou mezi partnerskými obcemi. V období 2001 – 2002 
mikroregion Pomalší nechal vypracovat Strategii rozvoje mikroregionu Pomalší s cílem konkretizovat 
strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů a navrhuje způsob 
financování a implementace. Dalším krokem k založení MAS začalo být povědomí členů svazku o 
programu LEADER ČR a zejména LEADER+ a příprava strategie a její následná realizace. 

V roce 2003 dochází po vzájemných jednáních k uzavření partnerské dohody mezi 
mikroregionem Pomalší a mikroregionem Kernland z Dolního Rakouska. Ze strany partnerů se 
členové svazku dovídají o přípravě rakouských partnerů na LEADER+, který nakonec úspěšně 
realizovali a od roku 2004 realizují na svém území projekty z podpory programu LEADER+.  

MAS Pomalší o.p.s. vznikla 13. prosince 2005  a je zapsána v Rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 119. 
Od r. 2005 působí na území Svazku obcí Pomalší a Svazku obcí Poluška. MAS Pomalší byla 
založena s cílem pomoci v rozvoji aktivit obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských 
subjektů na svém území, které je tvořeno 22 obcemi (s rozlohou více než 225 km2 a počtem obyvatel 
přesahujícím 19 600). 

Zakládajícími členy byli: 

� svazek měst a obcí regionu Pomalší 
� 7 podnikatelských subjektů 
� 2 nestátní neziskové organizace 

Tři členové nemají sídlo na území MAS, ale jejich činnost souvisí s tímto regionem. Jedná se o 
Český rybářský svaz se sídlem v Boršově nad Vltavou, Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. se 
sídlem v Trhových Svinech a BBL-Elektronik Černý se sídlem v Ločenicích. 

Na počátku roku 2006 MAS Pomalší v rámci realizace projektu „Vypracování pilotní strategie 
MAS Pomalší v intencích programu Leader, dokončila Pilotní strategii území na období 2007-2013. 
Strategie je zaměřena především na podporu záměrů a aktivit, které příznivě ovlivňují a v budoucnu 
ovlivní zachování regionu atraktivního pro bydlení, odpočinek, poznání a to prostřednictvím podpory 
veřejných služeb a infrastruktury, podpory turistického ruchu s ohledem na zachování kvalitního 
životního prostředí a historických hodnot regionu, podpory vzdělávání a aktivit obyvatel. Svou podstatu 
má dále i efektivní využití předností území, rozvojového potenciálu v oblasti zachovalého technického, 
přírodního a historického dědictví.  
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 12. 9. 2006 odsouhlasila valná hromada MAS vstup dobrovolného svazku měst a obcí 
Poluška. Území MAS se tak rozšířilo o další čtyři obce. 

 V roce 2007 vstoupily do svazku Pomalší další čtyři obce a tři obce (Doubravice, Nedabyle a 
Nová Ves) se stali následně i členy MAS. 

 
Přehled historie vzniku MAS a důležitých momentů 

rok událost výsledek 

1993 
první společné jednání obcí a 
měst v blízkosti řeky Malše 

založení svazku měst a obcí Pomaší 

2001 
předělání smlouvy mezi obcemi a 
městy 

aktualizace smlouvy dle nového zákona 
o obcích a sdružování 

2001-2002 
realizace Strategie rozvoje 
mikroregionu svazku měst a obcí 
Pomalší 

konkretizování strategických cílů a 
budoucích rozvojových aktivit svazku 

2003 jednání s rakouským partnerem 
uzavřená dohoda o spolupráci mezi 
mikroregionem Pomalší a Kernlandem a 
mezi městem Římov a Albrechtsberg 

2005 jednání hlavních orgánů svazku  vznik MAS Pomalší 

2006 

Vypracování pilotní strategie 
MAS Pomalší v intencích 
programu Leader na období 2007 
- 2013 

podpora záměrů a aktivit, které příznivě 
ovlivňují a v budoucnu ovlivní zachování 
regionu  

vstup Svazku vesnických obcí 
Poluška do MAS 

rozšíření území o další čtyři obce 

2007 
přistoupení dalších čtyř obcí do 
svazku měst a obcí Pomalší 

přistoupení třech obcí do MAS - růst 
území MAS Pomalší  

2008 
přistoupení dalších 2 fyzických 
osob do MAS 

volba nové Správní rady 

 
Propojení ve řejného a soukromého sektoru v souvislosti s histori í MAS 
 
 Popis vzniku MAS Pomalší je uveden podrobně ve výše uvedené tabulce. Zakládajících členů 
bylo 10. Z toho 1 člen z veřejného sektoru (10%) a 9 členů ze soukromého sektoru (90%). V současné 
době má MAS 13 členů, z toho 2 členové (15,4%) zastupují veřejný sektor a 11 členů (84,6%) sektor 
soukromý. 
 Členové MAS působí ve všech orgánech dle stanov MAS (viz kapitola 9. Organizace a zdroje 
MAS). Z této kapitoly je také patrné propojení veřejného a soukromého sektoru. Veřejný i soukromý 
sektor je zastoupen v každém orgánu struktury MAS. 
 
7.2 Zapojení partner ů do p řípravy SPL 
 

Snahou představitelů MAS bylo od samého počátku snaha zapojit do přípravy SPL co nejvíce 
partnerů a občanů, kteří by svými relevantními připomínkami a názory přispěli k co možná nejlepšímu 
zpracování SPL. 
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Správní rada  – předběžně navrhla znění fichí, bodovacích kritérií, odsouhlasení SPL, navržení a 
jmenování členů Výboru pro výběr a monitorování projektů a Programového výboru 
Programový výbor  – Tvorba SPL a její realizace, odsouhlasení fichí  
Expertní skupiny  úzce spolupracující s Programovým výborem – navrhují oblasti podporované v SPL 
v rámci stanovených Fichí  
Členské mikroregiony  – (Svazek obcí Pomalší, Svazek obcí Poluška)  
Veřejnost  – provedeno dotazníkové šetření – podklady pro zpracování SWOT analýzy 
Facilitátor MAS  – zpracování dotazníkových šetření, zpracování analýzy území, SWOT analýzy na 
základě šetření problémových oblastí a analýzy území. 
Externí odborníci 
 
7.3 Vztah k obyvatelstvu 
 

MAS se již od svého vzniku snaží dostat se do povědomí občanů a představit jim výhody 
vzájemné spolupráce. Krátce po svém vzniku začala MAS pořádat vzdělávací semináře a workshopy 
pro členy MAS a veřejnost, kde se občané dozvěděli o možnostech financování podnikatelských aktivit 
a aktivitách obcí, o podpoře a realizaci projektů s pozitivním dopadem na další rozvoj území MAS, 
informace o programu LEADER+. Pozitivním výsledkem těchto seminářů byl růst území MAS až do 
roku 2007. 

 
Další velmi oblíbená akce vzbuzující velký zájem v očích široké veřejnosti je „Smrhovská 

brázda“. Jedná se ukázky z obdělávání pole tradičním způsobem za pomocí koně a vlastních sil. Akce 
je doprovázena soutěžemi pro děti a možností si vyzkoušet tuto náročnou práci. Letos se již konal třetí 
ročník této velmi populární akce. 

     
 

 
MAS se také snaží podporovat spolkový život v obcích pořádáním kulturně zábavných akcí, 

které pomáhají v budování přátelských vztahů a vzájemné kolegiality a společnému rozvoji obce. 
Jedná se sportovní rodinné turnaje ve volejbale „Vrba cup“.  

 
 

     
                

 
Zjišťování potřeb občanů v rámci SPL  
• dotazníkové šetření  
• účast na seminářích a workshopech 
• vyjádření se k problémovým oblastem prostřednictví obcí 

 
informovanost obyvatelstva o MAS, SPL 
• prostřednictvím webových stránek www.maspomalsi.cz 
• v místních obecních zpravodajích 
• informace o SPL na distribuovaných dotaznících 
• v jednáních zastupitelstev členských obcí a měst 



 
 

38 
 

• distribuce informačních materiálů na seminářích a akcích MAS 

 
7.4 Otevřenost MAS 
 
Přijetí nových členů do MAS 
• Noví členové Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. jsou přijímáni na základě své žádosti 

rozhodnutím valné hromady. K přijetí nového člena je zapotřebí souhlas prosté většiny 
přítomných členů valné hromady. 

• Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena obecně prospěšné společnosti prostou 
většinou přítomných členů valné hromady.  

• Členství v obecně prospěšné společnosti zaniká podáním žádosti o ukončení členství dnem 
doručení na adresu obecně prospěšné společnosti.  

Skupiny členů, či partnerů, kteří mohou vstoupit do MAS 
• Členství v MAS je otev řené, bez omezení, členem může být jak fyzická, tak právnická osoba, 

sdružení, nezisková organizace atd. 
 
Současný počet členů MAS je 13, od svého založení v roce 2005 přistoupil Svazek obcí Poluška a 3 
obce + další členové z řad veřejnosti (2 fyzické osoby). 
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8. Zkušenosti a spolupráce 
 
8.1 Zkušenosti 
 

Od svého vzniku v roce 2005 získala nemalé zkušenosti v oblasti projektového řízení. Na 
počátku roku 2006 MAS Pomalší v rámci realizace projektu „Vypracování pilotní strategie MAS 
Pomalší v intencích programu Leader ,“ dokončila Pilotní strategii území na období 2007-2013. 
Strategie byla zaměřena především na podporu záměrů a aktivit, které příznivě ovlivňují a v budoucnu 
ovlivní zachování regionu atraktivního pro bydlení, odpočinek, poznání a to prostřednictvím podpory 
veřejných služeb a infrastruktury, podpory turistického ruchu s ohledem na zachování kvalitního 
životního prostředí a historických hodnot regionu, podpory vzdělávání a aktivit obyvatel.  

 
V roce 2007 se MAS Pomalší ucházela o LEADER ČR 2007, kde MAS žádala o finanční 

dotaci směřující do oblasti oživení a obnovy významných prvků regionu, občanské infrastruktury a 
obnovy veřejných prostranství. MAS nakonec skončila 3 pod čarou a projekty nebyly realizovány. I 
přes konečný neúspěch v LEADER ČR se může MAS pochlubit svou snahou a projektotvornou 
činností jako jednou ze základních činností MAS vyplívajících ze stanov. 

 
Kromě podávání žádostí se MAS intenzivně angažovala i v oblasti pořádání školení, 

prezentací, seminářů a doprovodných programů pro veřejný i soukromý sektor. Zde jsou 
uvedeny některé z nich: 

 
• Pracovní setkání představitelů veřejné správy, podnikatelského 

sektoru a ostatních organizací působících v regionu Pomalší na 
téma „Možnosti financování podnikatelských aktivit, aktiv it obcí 
a neziskového sektoru v letech 2007- 2013“. Hotel Klor Doudleby,  
9.11.07 
 

• Přednáška o těžbě a výskytu vltavínů v jižních Čechách na téma 
„Černí kopá či vltavín ů“ . Akce byla určena především dětem a 
mládeži s cílem přiblížit jim problematiku nelegálního kopání 
vltavínů. Netřebice, 25 účastníků, 18. 7. 07  

 
 
 

• Protože se MAS snaží o trvalé upevnění přátelských vztahů 
s veřejností, angažuje se ve spolupořádání různých kulturních akcí 
pro širokou veřejnost. Poslední akce, na které se MAS podílela, bylo 
„Kulturní léto na koněspřežce“ Tato slavnost byla věnována výročí 
180 let koněspřežní železnice České Budějovice – Linec.   

 
Realizované projekty na území MAS: 
 
Operační program zem ědělství – LEADER + , v roce 2006 získala MAS prostředky z programu 
Leader (viz nepovinná příloha č. 3), v rámci něhož realizovala následující projekty: 
• „Vypracování pilotní strategie území MAS Pomalší v intencích programu LEADER“.  
•  Zakoupení dataprojektoru pro účely pořádání seminářů MAS 
•  Zakoupení zařízení kanceláře včetně přenosného počítače 

 
Jiho český krajský program na podporu místních ak čních skupin  – V roce 2007 a 2008 čerpala 
MAS prostředky z tohoto programu. V roce 2008 získala celkem 181 250 Kč na zajištění aktivit MAS. 
(viz nepovinná příloha č. 3) 
 
Jiho český krajský grant  – SMO Pomalší získalo v roce 2006,2007 a 2008 finanční příspěvek na 
geografický informační systém MISYS pro podporu správy a rozvoje území obcí. Dodavatelem této 
služby je firma GEFOS a.s. Celkový příspěvek za jednotlivá období činil 2 112 000 Kč.  
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Operační program Zem ědělství  – získalo ZD Netřebice dotační částku 6,5 mil Kč na rekonstrukci 
odchovu selat ve Velešíně. 
 
SAPARD – v roce 2004 získalo ZD Netřebice částku 4,8 mil Kč na výstavbu stáje pro skot v místní 
části Chodeč, město Velešín.   
 
Ministerstvo pro místní rozvoj - Škola obnovy venko va – v roce 2001 vznikla škola jako středisko 
spolupráce samospráv v rámci Programu obnovy venkova českých, rakouských a německých obcí. 
Cílem školy je organizace vzájemných návštěv a seminářů z řad odborníků všech partnerských stran. I 
když škola nemá sídlo na území MAS Pomalší působí na pozitivní rozvoj regionu a vznik partnerství.    
 
PHARE CBC – cyklostezka – v roce 2003 byla dokončena stavba cyklostezky procházející celým 
územím MAS až do rakouského Thurytalu. Cyklostezka byla vybudována s veškerým značením, 
odpočívadly a informačními tabulemi a zvýšila tak návštěvnost regionu za účelem cykloturistiky.  Na 
dotaci se podílelo město Kaplice 25% a cca. 31 148 EUR bylo získáno z programu PHARE CBC.    
 
Program rozvoje venkova (jen p říklad n ěkterých projekt ů): 
 
• Obec Vidov realizovala v období 2007 – 2008 projekt s názvem „Cesty pro život“, obec 

obdržela dotaci ve výši 2 000 000 Kč. V rámci projektu byly opraveny komunikace III. a IV. 
třídy v obci a upravena místní zeleň, dále byly v obci umístěny lavičky a tabule s naučnou 
stezkou. 
 

Program obnovy venkova 
• V roce 2003 získala obec Roudné částku 1 400 000 Kč na opravu komunikací po povodních 

v roce 2002 
• V roce 2003 realizovala obec Věžovatá Pláně projekt díky podpoře 200 000 Kč z programu 

POV. Jednalo se o rekonstrukci požární nádrže  
• V roce 2006 získala z POV obec Nová Ves částku 150 000 na rekonstrukci a zateplení MŠ. 
• V roce 2008 získal městys Besednice podporu z programu POV na vybudování nového 

bezdrátového rozhlasu v Besednici a přilehlých částech. Dotace činila 100 000 Kč. 
 

Shrnutí ex – post  
 
 V roce 2006 vypracovala MAS pilotní strategii území MAS Pomalší. Strategie se zaměřila na 
problematické oblasti MAS s cílem nalézt východiska pro jejich zlepšení. Správní rada MAS 
každoročně hodnotila naplněnost zvolených cílů v souladu s implementací vhodných opatření. Po 
vyhodnocení Strategie se Správní rada usnesla na dalších činnostech vedoucích k rozvoji území a 
jednohlasně souhlasila s návrhem ing. Chmelaře vypracovat SPL pro období 2009 – 2013 a rozvíjet 
tak v případě úspěchu MAS v programu LEADER i nadále region. 
                                                                                                                           
8.2 Spolupráce 
 

Mezi základní činnosti MAS Pomalší patří i vytváření meziregionální a mezinárodní 
spolupráce. MAS úspěšně navázala na činnost SO Pomalší z roku 2002, kdy SO Pomalší uzavřel 
partnerskou dohodu s regionem Kernland v Dolním Rakousku. MAS s i je dobře vědoma výhod 
plynoucích z uzavřených partnerství, jako je například rozvoj regionu, budování dobrého jména a 
hlavně získávání cenných informací, rad a zkušeností při získávání dotací z různých dotačních titulů. 

MAS má uzavřené partnerské dohody se sousedícími MAS, od kterých čerpá bohaté 
zkušenosti s programem LEADER a přípravou SPL, což svědčí kvalitě dlouhodobých vztahů na 
regionální úrovni.  

Sdružení MAS pro rozvoj venkovského prostoru Jiho českého kraje  – MAS Pomalší je 
členem tohoto volného sdružení s cílem významně přispět k vlastnímu území a rozvoji Jihočeského 
venkovského prostoru. Toto členství je doloženo memorandem Místních akčních skupin Jihočeského 
kraje. 
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Přehled partner ů MAS: 
 

� MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.  – uzavřená partnerská dohoda (viz nepovinná 
příloha č. 1), tato MAS vyjádřila již svou podporu MAS Pomalší pří žádosti v programu 
LEADER ČR, ředitelka MAS Blanský les – Netolicko je také členkou Programového výboru 
MAS Pomalší 

� MAS Třeboňsko o.p.s. – uzavřená partnerská dohoda (viz nepovinná příloha č. 1) 
� MAS Sdružení R ůže – uzavřená partnerská dohoda (viz nepovinná příloha č. 1) 

  
Zahrani ční partner MAS  
 

� die Leaderregion südliches Waldviertel – Nibelungengau – dříve Leaderregion 
Kernland, se kterým navázal partnerství v roce 2003 Svazek obcí Pomalší, na tuto 
spolupráci navázala MAS Pomalší, která uzavřela dne 20. 10. 2008 dohodu o spolupráci 
s Leaderregion südliches Waldviertel Nibelungengau (viz nepovinná příloha č. 1). Při 
podpisu smlouvy hovořili zástupci obou MAS o možných okruzích spolupráce. Přátelská 
atmosféra při podpisu dohody je zachycena na níže uvedených fotografiích. 
 

    
 
Členství MAS Pomalší  
 

� Národní sí ť MAS o. s.  – MAS Pomalší je členem 
� Jiho česká observato ř venkova o.p.s.  (JOV) – představitel MAS Pomalší je jedním ze 

zakládajících členů JOV                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

42 
 

9. Organizace a zdroje MAS  
 
9.1 Organiza ční struktura a rozd ělení odpov ědností 
 

Organiza ční schéma MAS Pomalší  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnit řní členění MAS 
 
MAS poskytuje dle stanov a zákona o o.p.s. č. 248/95 Sb. následující služby: 

• Aktualizace rozvojové strategie oblast působení Místní akční skupiny Pomalší  
• V rámci přijaté strategie rozvoje podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících 

oblastí:  

a. péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti  
b. spoluúčast na projektech evropské spolupráce  
c. péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí  
d. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma  
e. podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních 

podnikatelských sítí  
f. péče o rozvoj cestovního ruchu  

• Vypisování výzev pro předkládání projektů  
• Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kriterií, která 

jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje mikroregionu  
• Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER a podobných iniciativ 

a dotačních programů.  

Valná hromada 

Správní rada 

Programový 
výbor 

Dozorčí 
rada 

Výbor pro 
výb ěr a 

monitorová
ní projekt ů 

facilitátor 

Expertní skupiny 

Manažer SPL 
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• Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti 
působení Pomalší  

• Evidence a monitorování realizace projektů  
• Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti  

Orgány MAS: 
Valná hromada 
Správní rada 
Dozorčí rada 
Programový výbor 
Výbor pro výběr a monitorování projektů 
Manažer  MAS 
Ředitel společnosti 
 
Valná hromada 
 

� valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je nejvyšším orgánem společnosti. 
� valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je – li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů  
� pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů 
� členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami na valné hromadě 

zastupovány fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů člena (právnické 
osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo jednat 

� valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává správní 
rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 25 
% členů obecně prospěšné společnosti 

� valná hromada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti.  
� valná hromada rozhoduje o likvidaci společnosti 
� valná hromada volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady  
� valná hromada schvaluje změny ve statutu společnosti  
� valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti 

personální obsazení valné hromady 
jméno člena funkce v MAS organizace 

Ing. Jaroslav Chmelař předseda Správní rady SMO Pomalší 

Pavel Talíř místopředseda Správní rady ZD Netřebice 

František Persán 
 Člen Programového výboru a Expertní 
skupiny 

Soukromý zemědělec 

Ing. Jan Štěpán 
 Člen Dozorčí rady, Výboru pro výběr a 
monitorování projektů 

Český rybářský svaz - Jihočeský 
územní svaz 

František Bauernöpl  Člen Expertní skupiny Květiny-zahradnické potřeby 

Rostislav Vacík  Člen Programového výboru 
Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice 
s.r.o.,  

Ing. Pavel Černý  Člen Expertní skupiny a Výboru pro výběr 
a monitorování projektů 

BBL - Elektronik 

Jiří Klor  Člen Dozorčí rady  Hotel Klor Doudleby 

Radek Kocanda 
 Člen Programového výboru a Expertní 
skupiny 

Občanské sdružení "Hrady na Malši" 

Renata Zacharová 
 Členka Správní rady, Programového 
výboru a Expertní skupiny 

Nestátní zdravotnické zařízení 
Agentura domácí péče "Světlo" 

František Ondřich 
 Člen Expertní skupiny a Výboru pro výběr 
a monitorování projektů 

SVO Poluška 

Mgr. Václava Bočková 
 Členka Správní rady, Programového 
výboru a Expertní skupiny 

Facilitátor 

Eva Thurnová  Členka Správní rady a Expertní skupiny Fyzická osoba 
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Správní rada 

� správní rada je statutárním orgánem společnosti  
� správní rada má 6 členů  
� ve správní radě musí nejméně 3 členové zastupovat místní soukromé partnery a nejvíce 3 

členové místní veřejné partnery  
� správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření společnosti.  
� funkční období členů správní rady je tříleté 
� správní rada jmenuje a odvolává facilitátora společnosti a manažera realizace strategie MAS  
� funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství 

ve správní radě může stejná osoba opět být jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku 
� členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady  
� Při rozhodování správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů správní rady, jinak 

není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 
členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího 

� jednání správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být přítomen 
předseda nebo místopředseda  

� k jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti, facilitátor a manažer pokud jsou 
ustanoveni (všichni s hlasem poradním) 

� členství ve správní radě zaniká: uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním 
� na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní rady 

kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy   
� do působnosti správní rady náleží: 

� navrhovat změny zakládací listiny v souladu s §4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95 
Sb. a statutu společnosti  

� navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou 
společnost, které nabídne likvidační zůstatek 

� metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi 
zasedáními valné hromady zakladatelů  

� vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti 
statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné 
společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině.  

� dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost 
založena  

� správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a 
předkládá je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné 
společnosti 

� jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho 
činnost a stanovit mu mzdu  

� jmenovat a odvolávat členy programového výboru  
� jmenovat a odvolávat členy výboru pro výběr a monitorování projektů  
� schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty  

� správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně 

personální obsazení Správní rady 

jméno člena Funkce v MAS organizace 

Ing. Jaroslav Chmelař Předseda Správní rady SMO Pomalší 

Mgr. Josef Klíma  
Město Velešín, SMO 
Pomalší 

Pavel Talíř Místopředseda Správní rady Soukromý zemědělec 
Mgr. Václava Bočková  Fyzická osoba 

Renata Zacharová  
Agentura Domácí péče 
„Světlo“ 

 Eva Thurnová   Fyzická osoba 
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Dozorčí rada 

� dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti 
� dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu, který svolává 

a řídí jednání dozorčí rady 
� dozorčí rada zejména:  
� dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony a 

zakládací listinou obecně prospěšné společnosti  
� přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti  
� nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě členů společnosti o výsledcích své 

kontrolní činnosti  
� je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo 

statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné 
společnosti  

� Zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno slovo, 
pokud o ně požádá. 

� dozorčí rada je oprávněna:  
� podávat správní radě návrh na odvolání ředitele  
� nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje  
� svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů 

společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti 
� zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být 

uděleno slovo, pokud o ně požádá 

personální obsazení Dozorčí rady 

Jméno člena Funkce v MAS organizace 
Ing. Jan Štěpán Předseda Dozorčí rady Český rybářský svaz 
Vladimír Koupal  SMO Pomalší (Obec Římov) 

Jiří Klor  Hotel Klor 

Programový výbor  

� programový výbor je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti, 
která navrhuje rozvojovou strategii oblasti působení Místní akční skupiny včetně jednotlivých 
aktivit a opatření. Je zodpovědný za vypracování pilotního rozvojového plánu oblasti působení 
Místní akční skupiny Pomalší o.p.s. a jeho pravidelnou aktualizaci 

� členy programového výboru mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby se sídlem v 
mikroregionu Pomalší či Poluška, nebo fyzické osoby zastupující právnické osoby, které mají 
sídlo nebo organizační složku v mikroregionu Pomalší či Poluška 

� v programovém výboru musí být zastoupeno nejméně 50 % soukromých partnerů a 
maximálně 50% partnerů veřejných 

� členy programového výboru jmenuje a odvolává správní rada obecně prospěšné společnosti 
na základě návrhů členů obecně prospěšné společnosti  

� členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 
programového výboru 

� programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1 x ročně 
� programový výbor na svých setkáních posoudí přijaté a realizované projekty a vypracuje pro 

valnou hromadu zakladatelů zprávu o souladu přijatých a realizovaných projektů s pilotním 
plánem rozvoje oblasti působení. 

� členem programového výboru musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti, nejlépe 
předseda  

 
Vedle Programového výboru existují Expertní skupiny, které podporují a zkvalitňují činnost 
Programového výboru. 
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personální obsazení Programového výboru 

jméno člena funkce v MAS organizace 

Ing. Jaroslav Chmelař předseda Správní rady SMO Pomalší 
Mgr. Josef Klíma předseda Programového výboru SMO Pomalší (obec Římov) 

Renata Zacharová   Agentura "Světlo" 

Mgr. Václava Bočková   Fyzická osoba 
Ing. Miroslava Machová   MAS Blanský les - Netolicko 

Radek Kocanda   
Občanské sdružení "Hrady na 
Malši" 

František Persán   Soukromý zemědělec 

Rostislav Vacík    
Lesy obcí Trhové Sviny a 
Besednice s.r.o.,  

Antonín Gállistl   SVO Poluška (obec Mirkovice) 
 
expertní skupiny MAS 
Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoc 
V MAS existují 4 odborné skupiny, které podporují činnost programového výboru. Scházejí se alespoň 
1x ročně, nebo dle potřeby. Každá expertní skupina je zaměřena na určitou oblast, případně více 
navzájem příbuzných oblastí. Konkrétní zaměření každé odborné expertní skupiny je uvedeno v jejím 
názvu. 
 
 

personální obsazení Expertní skupiny pro kulturu a cestovní ruch 

jméno člena organizace 

Radek Kocanda Občanské sdružení Hrady na Malši 

Ing. Pavel Černý BBL Elektronik 

Hana Růžičková 
Ředitelka Kulturního a informačního centra 
Velešín 

 
Expertní skupina pro kulturu a cestovní ruch iniciovala například osvětovou přednášku o Vltavínech 
pro děti a mládež.  
 
 

personální obsazení Expertní skupiny pro projektový management a zahraniční vztahy 

jméno člena organizace 

Ing. Miroslava Machová Ředitelka MAS Blanský les – Netolicko  
Mgr. Václava Bočková BESI a.s 

Vladimír Koupal obec Římov, starosta (SMO Pomalší) 

František Ondřich obec Zubčice, starosta (SVO Poluška) 
 
 
Tato skupina má za úkol komunikovat se zahraničními partnery MAS. Tato skupina se významně 
zasadila o vznik partnerských smluv s partnerským LEADER regionem Kernland.  
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personální obsazení Expertní skupiny pro veřejný sektor (sociální oblast, problematika 
žen, školství a mladí lidé do 30 let a obecní záležitosti) 

jméno člena organizace 

Ing. Jaroslav Chmelař Předseda správní rady MAS 

Mgr. Josef Klíma SMO Pomalší (město Velešín) 
Renata Zacharová Agentura domácí péče "světlo" 
Eva Thurnová Fyzická osoba 
Michaela Kaliniczová Ředitelka ZŠ Římov 

 
Tato skupina iniciovala výměnný pobyt dětí základní školy v Římově a Albrechtsbergu, podpořenou 
grantem Jihočeského kraje. 
 
personální obsazení Expertní skupiny pro podnikatelský sektor (zejména zemědělství) 

a životní prostředí 
jméno člena organizace 

František Bauernöpl Květiny – zahradnické potřeby  

Pavel Talíř ZD Netřebice 

František Persán  Soukromý zemědělec 
 
Tradiční akcí pořádanou na popud této Expertní skupiny je akce s názvem „Smrhovská brázda“. Letos 
se konal již 3. ročník úspěšné akce zaměřené především na ukázku zemědělské práce z dob dávných 
let, kdy zemědělci pracovali na polích bez použití moderní techniky a jediná síla byla ta „koňská“.  

Výbor pro výb ěr a monitorování projekt ů 

� členy Výboru pro výběr a monitorování projektů jmenuje správní rada obecně prospěšné 
společnosti 

� výbor pro výběr a monitorování projektů musí mít minimálně 5 členů  
� ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% 

partnerů veřejných  
� Výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem Správní rady 

obecně prospěšné společnosti, který je zodpovědný za následující činnosti: 
� vypisuje výzvy k podávání projektů  
� na základě soustavy kriterií odsouhlasené Programovým výborem hodnotí 

jednotlivé projekty a navrhuje přidělení dotací pro jednotlivé projekty  
� je zodpovědný za dodržení stanovených limitů dotací  
� je zodpovědný za monitorování realizace jednotlivých projektů, včetně 

příslušné evidence  

personální obsazení Výboru pro výběr a monitorování projektů 

jméno organizace 

 František Ondřich (náhradník Jiří Opekar) SVO Poluška 

 Josef Kaloš (náhradník ing. Vladimír Skořepa)  SMO Pomalší 

 Ing. Pavel Černý  BBL – ELEKTRONIK 

 Ing. Jan Štěpán  Český rybářský svaz - Jihočeský územní svaz 

 Hana Růžičková  Kulturní a informační centrum Velešín 
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Způsob sestavení výb ěrové komise a d ůvody výb ěru členů 

Na Valné hromadě členů MAS, konané dne 9. 10. 08 ve Velešíně zvolila Správní rada členy Výboru 
pro výběr a monitorování projektů. Při výběru postupovala následujícím způsobem: 

• nejprve si Správní rada odhlasovala počet členů. Podle stanov MAS musí mít Výbor pro výběr 
a monitorování projektů minimálně 5 členů. Správní rada se nakonec usnesla právě na počtu 
5 lidí. 

• poté členové navrhli za veřejný sektor z každého svazku jednoho člena a jeho náhradníka. Za 
SMO Pomalší byl zvolen místostarosta města Kaplice a náhradník je starosta obce Nová Ves, 
za SVO Poluška byl zvolen František Ondřich a jeho zástupce 

• následně byl Výbor doplněn o 3 členy ze soukromého sektoru tak, aby ve Výboru byla i jedna 
žena 

• seznam členů Výboru pro výběr a monitorování projektů je uveden výše 

Ředitel spole čnosti  

� ředitel společnosti nemůže být členem správní rady  
� ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti ve všech věcech, které nejsou zákonem, 

zakládací listinou nebo statutem svěřeny do kompetence správní rady  
� valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že funkce ředitele nebude obsazena a 

pravomoci ředitele převezme předseda správní rady společnosti 
� v současné době není ředitel stanoven 

Manažer realizace strategie MAS 

� Manažer SPL je zodpovědný za realizaci SPL, administraci SPL – výzvy, příjem a výběr 
projektů, konzultace se SZIF, kontrola souladu se SPL s pravidly MAS a fichemi. 

Manažer SPL 

Ing. Andrea Nádravská 
 
Facilitátor spole čnosti  

� facilitátor společnosti je právnická nebo fyzická osoba, která je zodpovědná za soulad činnosti 
společnosti s předpisy a zákony ČR, vyhláškami a pravidly přijatými vládou ČR v souvislosti s 
implementací programu LEADER a stykem se Zemědělskými agenturami NUTS II Jihozápad. 
Dále spolupracuje se sousedními mikroregiony v zájmu společného postupu a synchronizaci 
činností tak, aby byl naplněn plán rozvoje Jihočeského kraje a regionu NUTS II Jihozápad  

� facilitátor koordinuje činnost obecně prospěšné společnosti s ostatními místními akčními 
skupinami a spolupracuje s regionálními i mezinárodními organizacemi LEADER  

� facilitátor poskytuje společnosti poradenské služby v oblasti projektového řízení a vyhledávání 
zdrojů dle dohodnuté smlouvy  

Facilitátor MAS 

BESI a.s. (Mgr. Václava Bočková, pověřená osoba za přípravu a organizaci SPL) 

Orgán pro p řípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací 

Orgánem zodpovědným za přípravu SPL je Programový výbor, jak vyplývá ze stanov MAS, orgánem, 
který vykonává dozor nad jeho realizací je Správní rada MAS, která jako výkonný orgán jmenuje 
v souladu se stanovami Výbor pro výběr a monitorování projektů.  
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Úloha a odpov ědnost jednotlivých subjekt ů při realizaci SPL a jednotlivých organiza čních 
složek  

Správní rada MAS  – jmenuje Programový výbor a Výbor pro výběr a monitorování projektů. Dále 
schvaluje rozvojové dokumenty, návrhy a zprávy Výboru pro výběr a monitorování projektů. 

Programový výbor MAS  – je zodpovědný za zpracování programových dokumentů MAS. Schvaluje 
rozhodnutí Výboru pro výběr a monitorování projektů v přímé návaznosti a souladem se SPL. 
Schvaluje výběr a nán Fichí včetně finanční alokace a počtu výzev. 
 
Expertní skupiny  – podporují svou činností práci Programového výboru, vyhledávají vhodná témata k 
řešení a předkládají Programovému výboru návrhy na jejich zlepšení.  
 
Výbor pro výb ěr a monitorování projekt ů – Výbor má na starosti výběr a monitorování projektů, 
jejich soulad s cíly a náplní SPL a pravidly PRV. 
 
Manažer SPL  – zajišťuje organizačně, personálně a technicky administraci SPL- výzvy, příjem a výběr 
projektů, konzultace se SZIF, kontrola souladu SPL, řídí administrativní proces společně s pravidly 
MAS, fichemi, proplácení dotací. 
 
Facilitátor MAS  – zpracovávatel SPL (organizační a technické zajištění) 
 
9. 2. Zdroje MAS 
 
9.2.1 Lidské zdroje 
 
Zaměstnanci MAS a zajišt ění ostatních funkcí 
 
Manažerem SPL MAS , který bude řídit realizaci strategie, byla v souladu se stanovami zvolena 
Správní radou ing. Andrea Nádravská.  

Ing. Andrea Nádravská má již bohaté zkušenosti s projektovým managementem. Od roku 
2001 se věnovala regionálním rozvoji na území jihočeského kraje, kde zároveň participovala na 
zajištění přípravy Jihočeského kraje na čerpání finančních prostředků SROP.  
Od června 2003 do září 2006 koordinovala a řídila čerpání finančních prostředků SROP na úrovni 
NUTS II Jihozápad a byla zodpovědná za přípravu ROP NUTS II Jihozápad. Je členkou v Řídícím a 
koordinačním výboru pro přípravu strategických dokumentů ČR, členkou odborné pracovní supiny AK 
ČR pro evropské fondy. Jako manažer SPL jistě využije svých bohatých, kterých získala při 
komunikaci s regionálními a centrálními orgány ve věci dotačního a grantového řízení. Doklady o 
dalších kvalifikacích jsou obsaženy v životopisu v nepovinné příloze. Práci bude manažer vykonávat 
na částečný úvazek. 
 
Referent MAS  – v současné době nezaměstnává MAS žádného pracovníka v trvalém pracovním 
poměru. MAS počítá s přijmutím zaměstnance na HPP. Referent bude mít na starost chod kanceláře a 
evidenci projektů.  
 
Facilitátor  MAS – BESI a.s. – společnost, která má již mnohaletou zkušenost se spoluprácí s obcemi 
a dalšími subjekty na území MAS v v oblasti tvorby projektů a žádostí z různých dotačních titulů. 
 
Zpracování ú četnictví  – účetnictví pro MAS Pomalší zpracovává již od vzniku MAS v roce 2005 na 
smluvním základě paní Alena Šedivá.  
 
Odbornost členů MAS 
 Většina členů Správní i Dozorčí rady MAS má zkušenosti s realizací projektů a s čerpáním 
dotací jak na úrovní dotací pro obce, tak pro soukromé subjekty. Členové Programového výboru a 
Výběrové komise a partneři byli jmenování na základě doporučení členů MAS a na základě svého 
odborného zaměření a praxe. 
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Systém vzd ělávání členů/ partner ů MAS 
 
 MAS si je vědoma potřeby neustálého vzdělávání vlastních členů. Zástupci MAS se pravidelně 
zúčastňují akcí pořádaných národní sítí MAS ČR. MAS má také k dispozici v budově svého sídla 
vybavenou prostornou učebnu, kde v případě získání LEADER bude pravidelně pořádat vzdělávací a 
odborné semináře pro své členy. 
 
Schopnost komunikace v cizích jazycích 
 
Ing. Andrea Nádravská – anglický jazyk 
Mgr. Václava Bočková – německý jazyk, anglický jazyk 
Ing. Jaromír Vávra, CSc – německý jazyk, španělský jazyk 
Referent MAS – požadovaná znalost alespoň jednoho jazyka (německý, nebo anglický) 
 
9.2.2 Technické prost ředky 
 
Provozní podmínky 
 
Kancelář MAS se nachází v nově rekonstruované budově Kina ve městě Velešín. Jde o novou 
moderní, víceúčelovou budovu, ve které se kromě kina a kanceláře MAS nachází i kulturní informační 
centrum. Dalším pozitivním prvkem je bezbariérové řešení prostoru uvnitř budovy a jejích pater, 
včetně chodeb a spojovacích prostorů. Kancelář je vybavena praktickým kancelářským nábytkem 
k uložení většího množství materiálu. 
 

               
 
Technické vybavení 
Jako podpůrné technické vybavení vlastní MAS tiskárnu, telefon digitální fotoaparát a dataprojektor.  
 
Počítačové vybavení 
MAS má v současné době k dispozici přenosný počítač s programy Microsoft Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook a zároveň  plnohodnotné připojení na internet. V případě úspěchu MAS 
v programu LEADER bude zakoupen do kanceláře MAS ještě jeden počítač se všemi potřebnými 
programy pro činnost referenta. 
 
Způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva 
K informovanosti přispějí především tyto prostředky: 

� webové stránky MAS www.maspomalsi.cz,  
� webové stránky svazku členských měst a obcí Pomalší www.pomalsi.cz 
� webové stránky členských měst a obcí 
� pomocí vyhlášek v obcích na úředních deskách 
� ve výroční zprávě MAS 
� v tisku 

 
9.2.3 Finan ční prost ředky 
 
Zajišt ění p ředfinancování činnosti MAS p ři realizaci SPL 
 
MAS si zřídila v roce svého vzniku (2005) běžný účet u banky Oberbank AG se sídlem v Českých 
Budějovicích.  Pro potřebu předfinancování MAS z důvodu úspěchu v programu LEADER je MAS 
připravena zřídit úvěr u České spořitelny za předem domluvených podmínek (viz příloha číslo…).  
 



 
 

51 
 

Jiné finan ční zdroje 
 
• příspěvky od nových členů 
• roční členské příspěvky 
• mimořádné příspěvky a sponzorské dary 
• příspěvek na provoz MAS od Jihočeského kraje (na základě iniciativy Jihočeské observatoře 

venkova), využito v roce 2006, 2007 a 2008 
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10. Administrativní postupy 
 

schéma nastavení administrativní činnosti 

administrativní činnosti 
administrativní proces v týdnech 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

příprava výzvy X X                           

zveřejnění výzvy     X X X                     

termín registrace projektů           X                   

administrativní kontrola             X X X             

výběr projektů, hodnocení                   X X X  X     

opravné prostředky, přezkoumání žádostí, postupů                          X X 

délka administrace celkem 15 týdnů 

 
10.1. Registrace projekt ů 

Propagace SPL v území MAS 

• MAS podnikala kroky již v minulosti k seznámení veřejnosti s chystanou SPL v podobě 
přednášek a besed. Pro lepší informovanost širší veřejnosti bude dále podnikat MAS kroky 
společně se starosty, kteří také budou zapojeni do informovanosti širší veřejnosti aktualizací 
webových stránek s patřičnými informacemi týkající se SPL. 

• min. 1x ročně bude MAS pořádat besedu, kde se budou řešit následující otázky – seznámení 
s výsledky evaluace SPL, výběrů projektů v jednotlivých výzvách, další plán realizace SPL 

• referent ve spolupráci s manažerem MAS budou rozesílat partnerům, obcím a zájemcům 
informační  buletin (min. čtvrtletně, informace o výzvách, postupu realizace SPL, přijatých 
projektech atd.) 

• MAS bude pravidelně aktualizovat informace na svých webových stránkách (výzvy, pravidla, 
kontakty na odpovědné osoby, možnosti konzultací, zveřejnění nejčastějších dotazů) 

• MAS bude pořádat informativní seminář před každou výzvou (seznámení s pravidly, vhodní 
příjemci, uznatelné náklady, způsoby předkládání projektů, možnosti konzultací atd.) 

 
Postup a časový plán p ři vyhlášení p říjmu Žádostí  

• příprava podkladů pro zveřejnění výzvy (pravidla pro žadatele, žádosti, rubriky na webových 
stránkách atd.) – cca 2 týdny 

• zveřejnění termínů výzvy, vč. znění fichí a pravidel (min. 3 týdny před začátkem výzvy) 
• termín pro předkládání a registraci projektů (1 týden) 
• administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: provedení do 3 týdnů od ukončení znění výzvy 

+ do 5 pracovních dnů od ukončení kontroly bude žadatel informován o výsledcích kontroly (V 
případě zjištění nedostatků bude žadatel zároveň informován o zjištěných nedostatcích a 
vyzván k nápravě do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky 
od MAS) 

• v případě, že v tomto termínu žadatel nedoplní chybějící údaje, bude administrace žádosti 
ukončena 

• provedení výběru projektů (do 4 týdnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly 
přijatelnosti)  

• v případě nesouhlasu se zjištěním MAS žadatel má možnost do 5 pracovních dní ode dne 
následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu 
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MAS + do 5 pracovních dní od obdržení žádosti o přezkoumání žadatele provede MAS 
přezkoumání odvolání a sdělí žadateli výsledek. O žádosti o přezkoumání postupu MAS 
rozhoduje s definitivní platností Správní rada MAS 

 
 
Jak budou informováni kone ční p říjemci o možnosti p ředkládání projekt ů v rámci dané SPL 

 
• MAS bude pořádat informativní seminář před každou výzvou (seznámení s pravidly, vhodní 

příjemci, uznatelné náklady, způsoby předkládání projektů, možnosti konzultací atd.) 
• výzvy k podávání projektů vypisuje na základě rozhodnutí Správní rady MAS kancelář MAS. 
• termíny výzev budou odpovídat harmonogramu uvedenému v SPL 
• výzva bude zveřejněna na úředních deskách všech měst a obcí v území MAS, na oficiálních 

internetových stránkách MAS i jednotlivých obcí a mikroregionů. Dále bude výzva publikována 
v místních zpravodajích a regionálním tisku 

• výzva bude obsahovat zejména: 
- termín uzávěrky 
- místo příjmu žádostí a způsob podání žádostí 
- místo, kde lze získat formulář žádosti 
- seznam opatření a typů podporovaných aktivit 
- minimální a maximální výši podpory na jeden projekt 
- celkové alokované prostředky na výzvu dle jednotlivých fichí 
- kontaktní adresy a osoby pro konzultaci projektů 
- hodnotící kritéria 
- seznam povinných částí projektu a povinných příloh 
 

školení samotných potencionálních p ředkladatel ů projekt ů 
 
• školení potencionálních předkladatelů bude probíhat formou besedy a úzce souvisí 

s propagací SPL na území MAS a dále před každou výzvou bude probíhat seminář, kde 
budou účastníci podrobně seznámeni s konkrétními pravidly daného vypsaného opatření 
(fiche) včetně povinných příloh, dokumentace a uznatelných a neuznatelných nákladů. 

• školení bude bezplatné 
• dále je možné využít i osobní konzultaci v kanceláři MAS, kde zájemcům poradí referent, 

případně manažer MAS 
 

Administrativní postupy p říjmu a registrace projekt ů 
 
• Výzva bude zveřejněna vždy minimálně 3 týdny před termínem příjmu žádostí 
• Příjem projektů bude trvat jeden týden 
• Žadatel doručí projekt osobně po předchozí telefonické domluvě s referentem, či manažerem 

MAS. Toto opatření je z důvodu předejití dlouhého čekání ostatních žadatelů a ke zkvalitnění 
procesu příjmů žádosti. 

• Žadatel obdrží na místě potvrzení o převzetí žádosti 
 

Administrativní kontrola projekt ů 
 
• provedení zaměstnanci MAS, do 3 týdnů od ukončení znění výzvy + do 5 pracovních dnů od 

ukončení kontroly bude žadatel informován o výsledcích kontroly (V případě zjištění 
nedostatků bude žadatel zároveň informován o zjištěných nedostatcích a vyzván k nápravě do 
5 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS) 
 

Způsob zajišt ění osob, podílející se na p říjmu žádostí 
 
• na příjmu žádostí se budou podílet zaměstnanci MAS, tj. referent a manažer MAS. 
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10.2. Postup p ři výb ěru projekt ů 

Postupy hodnocení p řijatelnosti, zp ůsob bodování v návaznosti na preferen ční kriteria, 
postupy p ři výb ěru projekt ů, způsob zajišt ění osob podílející se na hodnocení  
Tyto postupy budou v kapitole uvedeny najednou vzhledem k provázanosti jednotlivých úkonů. 

Projekty podávané v rámci výzvy MAS budou vybírány dvoustup ňovým zp ůsobem . V prvním 
stupni  dojde k hodnocení přijatelnosti – provede kancelář MAS. Projekty, které projdou touto 
kontrolou, budou ve druhém stupni  hodnoceny na základě soustavy bodovacích kriterií, a to tak, že 
každý projekt bude hodnocen t řemi nezávislými hodnotiteli . Dva hodnotitelé musí být členy 
Výboru pro výběr a monitorování projektů MAS, jeden hodnotitel z kanceláře MAS. Z bodových 
ohodnocení jednotlivých hodnotitelů se vypočte aritmetický průměr. Poté budou projekty seřazeny 
podle dosaženého průměrného hodnocení. Výbor pro výběr a monitorování projektů vypracuje na 
základě takto zpracovaného ohodnocení jednotlivých projektů návrh výběru projektů, který předloží 
Programovému výboru MAS, který ověří, zda vybrané projekty odpovídají cílům SPL. Poté schválí 
výběr projektů Správní rada MAS. Pro stanovení pořadí projektů se stejným bodovým hodnocením se 
bude postupovat podle pravidel uvedených u jednotlivých fichí SPL. 
 

Výbor pro výběr a monitorování projektů si vyhrazuje právo při výběru projektů provést přesun 
finančních prostředků v rámci Fichí a jednotlivých výzev v roce tak, aby došlo k efektivnímu plnění cílů 
SPL a Fichí a byly podpořeny kvalitní projekty.  

 
Opravné prost ředky u administrativní kontroly 
 
• v případě nesouhlasu se zjištěním MAS žadatel má možnost do 5 pracovních dní ode dne 

následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o přezkoumání postupu 
MAS + do 5 pracovních dní od obdržení žádosti o přezkoumání žadatele provede MAS 
přezkoumání odvolání a sdělí žadateli výsledek. O žádosti o přezkoumání postupu MAS 
rozhoduje s definitivní platností Správní rada MAS. 

 
10.3. Realizační část 

 
  Administrace v pr ůběhu realizace projekt ů 
 
• provádění kontrol příjemců  
• MAS bude nad rámec stanovených kontrol namátkově provádět kontrolu projektů při realizaci 

a také po skončení realizace (před podáním žádosti o proplacení). Především z důvodu 
kontroly plnění monitorovacích ukazatelů, cílů projektu. 

• hlášení o změnách v projektech  
 

  Vedení složek projekt ů 
 

Každý přijatý projekt bude mít vlastní složku, seznam obsahu složky a jméno zaměstnance, 
který dokument a kdy do složky zakládal. 

 
Administrace proplácení projekt ů 
 
• proplácení projektů provádí RO SZIF 
• povinnou přílohou žádosti o proplacení bude Tabulka monitorovacích ukazatelů, kterou bude 

každý příjemce povinen předložit 
• MAS provede zajištění kontroly dokladů nutných k předložení žádosti o proplacení a zajistí 

kontrolu předložené kompletní žádosti o proplacení 
 

Metodika plánování a provád ění kontrol projekt ů 
 
• kontrola společně se SZIF 
• pravidelné kontroly u projektů dle Plánu monitoringu a vyhodnocování realizace SPL 
• provádění kontrol v souvislosti s evidencí monitorovacích indikátorů v jednotlivých Ficích, a na 

základě Plánu monitoringu a vyhodnocování SPL 
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• MAS předpokládá minimálně jednu kontrolu v průběhu realizace, při delších projektech min. 
1x ročně, zajištění kontroly před proplacením dotace (MAS, příp. společně se SZIF) 

 
  Způsob zajišt ění osob, které se budou podílet na administraci a k ontrole realizace projekt ů 
 

Administraci a kontrolu projektů budou provádět pracovníci kanceláře MAS, kontrolu realizace 
projektů bude provádět manažer SPL a min. 1 člen Výboru pro výběr a monitorování projektů 
(kontrolní komise).  Na základě oznámení budou členy kontrolní komise i zástupci RO SZIF. 

 
Výběrová kritéria jsou stanovena v jednotlivých Fichích jako maximální hodnoty. MAS vždy 

společně s výzvou zveřejní bližší specifikaci jednotlivých kritérií.  
 
�Jako nepovinou p řílohu, budou žadatelé p řikládat pouze Tabulku monitorovacích kritérií. 
Veškeré skute čnosti, za které budou chtít žadatelé získat body, u vedou do osnovy žádosti o 
dotaci.� 
 
10. 4. Kontrola činnosti MAS 
 

     Kontrola činnosti MAS je dána stanovami MAS, zákonem o obecně prospěšných 
společnostech a kontrolní činností SZIF.  
• Činnost Dozorčí rady MAS, která má právo sledovat průběžně činnost MAS v souladu se 

stanovami MAS a vyjadřovat se k závěrečné roční zprávě o činnosti MAS. 
• Průběžná kontrola RO SZIF. 
• Kontrola a odsouhlasení roční závěrečné zprávy Valnou hromadou MAS. Roční závěrečné 

zprávy jsou uvedeny v příloze. 
• Povinný audit ročního hospodaření MAS akreditovaným auditorem. 
• Kontroly FÚ, kterým je činnost MAS vystavena. 

 
10.5. Archivace 

 
            Ve věci archivace dokladů vychází MAS Pomalší z těchto základních zákonů a nařízení: 
• Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
• Vyhláška č. 500/2002 Sb. 
• České účetní standardy 
• Český archivní řád 
 

MAS archivuje: 

• odděleně jednotlivé projekty MAS 
• účetní doklady 
• dokumenty MAS (zápisy z jednání, seminářů, smlouvy atd.) 
• evidence došlé a odeslané pošty 
• veškerá dokumentace je zakládána ve složkách a skříních v kanceláři MAS 

 
Archivace v rámci SPL: 
 
• kompletní žádost, SPL vč. příloh 
• oznámení o vyhlášení výzvy 
• dokumentaci ke každému kolu výzvy (pravidla, dokumentace k projektům, zápisy z výběru 

projektů, kontrol, korespondence se žadateli a SZIF 
• jednotlivé žádosti 
• zápisy z jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů, programového výboru  
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10.6. Monitoring 
 

• MAS bude 1x ročně aktualizovat SPL -  plnění cílů a monitoringu ukazatelů 
• Monitoring provádí Výbor pro výběr a monitorování projektů 
• Výbor pro výběr a monitorování projektů jmenuje zástupce odpovědného za monitoring 
• Výbor pro výběr a monitorování projektů bude vycházet z kontrol projektů 
• Evidence všech kontrolních úkon ů a činností 

O každé kontrolní akci bude veden tento zápis: 
- datum a způsob oznámení o plánované kontrole (minimálně 48 hodin předem) 
- jmenování členů kontrolní skupiny, které provede správní rada MAS 
- zpráva o uskutečněné kontrole, která musí minimálně obsahovat datum a místo 

konání kontroly, kontrolní nález včetně návrhu na odstranění nedostatků a podpisy 
členů kontrolní skupiny a statutárního zástupce kontrolovaného subjektu. 

• Pravidlo „ čtyř očí“   
Veškerá kontrolní činnost bude prováděna tak, aby byla zajištěna účast nejméně dvou členů 
kontrolní skupiny MAS. Oba tito členové potvrdí svou účast podpisem na protokolech o 
provedených kontrolách. 
 

10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace) 
 
Vyhodnocení realizace SPL bude probíhat v těchto úrovních: 
• Průběžné vyhodnocení realizace SPL na každém zasedání Správní rady MAS  
• Zhodnocení realizace SPL bude nedílnou součástí Výroční zprávy MAS, kterou schvaluje 

Valná hromada MAS. 
• Po ukončení realizace projektů z každé výzvy bude vypracována zpráva o průběhu a 

výsledcích této výzvy včetně přehledu realizovaných kontrol a případných doporučení na 
provedení změn v postupu administrace 

• Po dvou letech realizace SPL bude vypracována zpráva o plnění závěrů SPL, která bude 
obsahovat i návrhy na případné změny, jako podklad pro jednání s RO SZIF (zodpovídá 
manažer SPL). 

 
Zajišt ění evaluace 

  Vstupní informace pro evaluaci budou získávány z protokolů o kontrolách (viz předcházející kapitola). 

Návrh zp ůsobu zpracování výsledk ů vyhodnocování SPL 
 
    Zjištěné skutečnosti a závěry budou zapisovány do formalizovaných protokolů o kontrolách, které 
budou zhotovovány ve třech kopiích (1xžadatel, 1xMAS, 1xSZIF).  Kopie určená pro MAS bude 
archivována dle archivačního řádu. Za souhrnnou zprávu o evaluaci SPL MAS, která bude 
zpracovávána každoročně jako povinná příloha výroční zprávy, je zodpovědný ředitel (manažer SPL) 
MAS. 
 
Způsoby zve řejňování výsledk ů SPL a vyhodnocování 

• na jednání Valné hromady MAS 
• na webových stránkách MAS a jejích členů 
• v regionálním tisku 
• na seminářích a setkáních s veřejností 

 
10.8.  Propagace MAS 

 
Propagace MAS je zajišt ěna pomocí  
• výročních zpráv MAS 
• informace na webových stránkách MAS  
• seminářů pro veřejnost a žadatele 
• zpráv v regionálním tisku a místních zpravodajích 
• propagačních materiálů MAS 
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• propagace samotných příjemců podpory v rámci LEADER 
 

Zhodnocení ú činnosti propagace MAS 

    MAS Pomalší využívá výše popsané způsoby propagace již několik let. Informovanost o činnostech 
MAS se zvýšila především pořádáním seminářů a besed v řadách širší veřejností od počátku svého 
vzniku. Lidé začali více přemýšlet o možnostech rozvoje regionu a budování dobrého jména.   
 Další způsob propagace území jsou webové stránky MAS, kde mohou občané nalézt 
fotografie z akcí pořádané MAS, články, nebo jiné užitečné odkazy. 
Plán informovanosti o činnosti MAS v budoucnosti 
 
    Kromě již popsaných způsobů informování počítá MAS v případě obdržení finančních prostředků na 
realizaci SPL s vydáváním vlastního občasníku, distribuovaného do všech členských obcí MAS. 
  
Aktualizace webových stránek MAS  

    Webové stránky MAS (www.maspomalsi.cz) jsou průběžně aktualizovány.  Za aktualizaci je 
zodpovědný Předseda Správní rady MAS. Stránky mají jednotlivé sekce (lze libovolně přidávat, 
odebírat) kde návštěvník najde veškeré potřebné informace. Přístup do redakčního systému je pod 
heslem přístupný prostřednictvím internetu. Všichni noví pracovníci MAS budou zaškoleni v obsluze 
webových stránek. 
 
Plán informovanosti o své činnosti a výsledcích do budoucna 
 
Členové a obyvatelstvo budou informováni v závislosti na činnostech MAS. V sekci aktuality se dozví 
o akcích pořádaných MAS, o blížících se výzvách, nebo změnách, či různých důležitých věcech 
týkajících se MAS a jejích aktivitách. 
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11. Zapojení žen, mladých lidí a zem ědělců 
 
Zapojení žen, mladých lidí a zem ědělců mezi členy/partnery MAS 
 

Z výpisu z obchodního rejstříku (příloha č. 2) je již patrné, že mezi členy MAS jsou jak ženy, 
mladí do 30 let, tak i zemědělci.  Mezi zakládajícími členy MAS Pomalší byla 1 žena, 1 soukromý 
zemědělec a 1 zemědělské družstvo. V roce 2008 se staly členy MAS dvě mladé ženy do 30 let. 

Mezi 13 členy Valné hromady jsou tedy tři ženy (23%) 
 
Účast žen, mladých lidí a zem ědělců osobn ě při činnostech MAS 
 

Všechny výše uvedené skupiny jsou zastoupeny ve vrcholných, rozhodovacích orgánech 
MAS. Mezi členy Správní rady jsou tři ženy (50%), dvě z nich (20%) jsou ve věku do 30 let a jeden 
člen (16%) je osoba podnikající v zemědělství (viz kapitola číslo 9. Organizace a zdroje MAS).   

Mezi 9 členy Programového výboru jsou 3 ženy (30%), 2 členové do 30 let (22%) a 2 
zemědělci (22%). 
 
Existence komisí či pracovních skupin zam ěřených na tuto problematiku, popis jejich činností 
a navrhovaných zp ůsobů řešení 
 

Vedle Programového výboru existují ještě expertní skupiny, které jednotlivě řeší konkrétní 
oblast a navrhují různé varianty řešení. Tyto expertní skupiny podporují činnost Programového výboru 
(konkrétní popis a složení expertních skupin je v kapitole 9. Organizace a zdroje MAS). Celkem jsou 4 
Expertní skupiny, které mají dohromady 15 členů. Z 15 členů je 6 žen (40%), 3 členové do 30 let 
(20%) a 3 členové (20%) jsou subjekty podnikající v zemědělství.  
 
Zde jsou uvedeny Expertních skupiny se zaměřením na ženy, mladé do 30 let a zemědělce: 
 

Expertní skupiny 

název Expertní skupiny oblast působení 

Expertní skupina pro veřejný sektor (sociální 
oblast, školství a obecní záležitosti) 

Zjišťování potřeb žen a mladých lidí do 30 let, 
spolupráce obcí a mikroregionů na území MAS 

Expertní skupina pro podnikatelský sektor 
(zejména zemědělství) a životní prostředí 

Podpora a rozvoj podnikatelského sektoru, zejména 
zemědělství a rybářství s ohledem na ochranu životního 
prostředí  

 
 
 
 
 
Zpracováno kolektivem MAS Pomalší o.p.s. říjen 2008 


