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Žadatel /předkladatel SPL/
Identifikace žadatele:
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
IČ: 26075679
Tel: 384 706 191
E-mail: mas@trebon.cz
www.mas-trebonsko.cz
Statutární zástupci: předseda správní rady Ing. Jan Hůda
1. místopředseda Mgr. Jaromír Novák
2. místopředseda Karel Zvánovec
Ředitel MAS:
Ing. Jaromír Vávra, CSc.

2.

Základní údaje o MAS
2

Rozloha: 1050,6 km
Počet obyvatel: 41 163
Počet členských měst a obcí: 55
2
Hustota osídlení: 39,18 ob./km
Geografická poloha území MAS s vyznačením členských svazků obcí

Hranice území MAS – červená čára

DSO
DSO
DSO
DSO

Veselsko
Řečicko
Třeboňsko
Vitorazsko
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žlutá výplň
fialová výplň
světle modrá výplň
růžová výplň
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Katastrální rozdělení území MAS Třeboňsko

Vazby území MAS Třeboňsko z hlediska NUTS
NUTS I

NUTS II

NUTS III

NUTS IV

NUTS V

Okresy:
Česká republika

Jihozápad

Jihočeský kraj

Jindřichův Hradec

Jednotlivé členské

Tábor

obce MAS

České Budějovice
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3. Zpracování SPL MAS
3.1. Způsob zpracování SPL
Způsob zpracování Strategického plánu LEADER (SPL) pro MAS Třeboňsko v současné
podobě byl částečně odlišný od obecně zavedeného způsobu zpracování regionálních
rozvojových plánů. Tato odlišnost je dána skutečností, že současné území MAS Třeboňsko
vzniklo až v roce 2007 sloučením MAS Třeboňsko s MAS Veselsko – Řečicko. Do doby sloučení
byly vypracovávány strategie území pro každou MAS zvlášť. Ačkoliv území obou sloučených MAS
mají hodně společných charakteristik a společnou historii, lišily se jednotlivé rozvojové plány
částečně v některých bodech návrhových částí. Tyto drobné rozdíly v názorech programových
výborů obou MAS na budoucí rozvoj obou regionů byly dány rozdíly v ekonomickém zázemí.
Mikroregion Třeboňsko je v současné době charakterizován hlavně ekonomickým využitím
kulturního a přírodního dědictví (Třeboňská rybniční soustava, historicky cenné město Třeboň) a
lázeňstvím, které každoročně přilákají do Třeboňska mnoho turistů a lázeňských hostů.
Mikroregion Vitorazsko, který leží na hranici s Rakouskem, je zase charakteristický společným
podnikáním na mezinárodní úrovni (Hospodářský park České Velenice). Toto ekonomické zázemí
a s ním spojené benefity dovolovaly programovému výboru MAS Třeboňsko soustředit se pro
budoucnost hlavně na zachování kulturního a přírodního dědictví, cestovní ruch a mezinárodní
spolupráci, fenoménů tak důležitých pro další rozvoj regionu.
Mikroregiony Veselsko a Řečicko, které tvořily území MAS Veselsko – Řečicko, mají na svém
území také několik historicky cenných lokalit (část rybniční soustavy, zámek Červená Lhota,
památkově chráněné stavby selského baroka atd.) a těší se zájmu turistů, přesto však v těchto
parametrech
nedosahují úrovně Třeboňska a Vitorazska.
Z těchto důvodů se zájem
programového výboru MAS Veselsko – Řečicko soustředil hlavně na podporu malého a středního
podnikání a na zlepšení života v obcích obou mikroregionů.
Z výše popsaných důvodů musí mít společná Integrovaná strategie území (ISÚ) a tedy i SPL
novou kvalitu, zohledňující zájmy obou sloučených území. Před novým programovým výborem
sloučené MAS tedy stál úkol zpracovat nový programový dokument, který při zachování
specifických zájmů všech členských mikroregionů zajistí prosperitu území MAS Třeboňsko jako
celku.
Programový výbor dále vycházel ze skutečnosti, že výčet aktivit podporovaný SPL je
omezen pravidly pro opatření IV.1.1.
PRV.
Toto omezení predikovalo hlavní úkol
programového výboru při zpracování SPL – z předem definovaných opatření vybrat ty, které
nejvíce pomáhají řešit hlavní rozvojové priority regionu, vytvořit z nich ucelené fiche a na základě
kvalifikované analýzy definovat pro každou z nich podíl na celkové částce , kterou bude moci MAS
využít k dotační podpoře rozvojových projektů v případě, že bude vybrána k realizaci SPL.
Při zpracování SPL MAS Třeboňsko byly použity tyto metody a zdroje:











Využití závěrů již existujících rozvojových dokumentů.
Analytická a syntetická práce specializovaných expertních skupin pracujících na
principu metody LEADER.
Závěry jednání programového výboru MAS Třeboňsko, který je zodpovědný za
zpracování SPL.
Využití rozvojových dokumentů vyšších celků (Program rozvoje Jihočeského kraje)
Dotazníkové šetření mezi obcemi a městy v regionu.
Metoda komunitního plánování ( anketa mezi občany území MAS, komunikace
s občany na veřejných akcích pořádaných MAS)
Databáze připravovaných rozvojových projektů a projektových záměrů zpracované
v rámci programů LEADER ČR, LEADER+, SROP a POV pro všechny členské
mikroregiony.
Závěry partnerských setkání pořádaných MAS Třeboňsko v rámci regionálního
partnerství pro obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, školy, občany
apod.
Závěry z jednání mezi sousedními a partnerskými MAS a mikroregiony ( MAS Růže,
MAS Hlubocko – Lišovsko, MAS Blanský les – Netolicko, MAS Dačicko, MAS
Pomalší, Svazek obcí Jindřichohradecko).
Závěry z jednání partnerských MAS v rámci mezinárodní spolupráce (LAG Wachau –
Rakousko, LAG Kamptal – Rakousko, ADR Comarca de Guadix – Španělsko).
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SPL využívá již zpracované a aktualizované rozvojové dokumenty jednotlivých členských
svazků:
• Program sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska, IRSV VŠE Praha, Ing. J.
Přikryl,CSc. a kol., duben 1995
• Program sociálního a ekonomického rozvoje města Třeboně, město Třeboň, říjen
1998
• Program sociálního a ekonomického rozvoje města Třeboně, PROODOS Praha,
Ing. J. Přikryl, CSc., prosinec 2001
• Rozvojový plán Svazku obcí Vitorazsko, BESI a.s., říjen 2004
• Pilotní strategie území MAS Veselsko – Řečicko o.p.s. pro období 2007 – 2013,
BESI a.s., 2006
• MAS Veselsko – Řečicko, Záměr LEADER ČR 2005, programový výbor MAS, 2004
• MAS Třeboňsko, Záměr LEADER ČR 2005, programový výbor MAS, 2004
• MAS Třeboňsko, Záměr LEADER ČR 2006, programový výbor MAS, 2005
• Aktualizace plánu rozvoje mikroregionu Řečicko, BESI a.s. říjen 2004
• Aktualizace programu sociálního a ekonomického rozvoje obcí regionu
Třeboňsko do roku 2013, BESI a.s., 2004
• Pilotní strategie MAS Veselsko – Řečicko 2007-2013, BESI a.s., 2006
• Strategie rozvoje cestovního ruchu Třeboňska s ohledem na možný zápis
rybniční soustavy a historického jádra města Třeboně do seznamu kulturního
dědictví UNESCO, MAS Třeboňsko, 2005

3.2. Zapojení místních aktérů do zpracování SPL
Na vypracování ISU a SPL se podíleli a stále se podílí všichni členové MAS, kteří přispěli svými
poznatky z oborů, ve kterých působí. Facilitátor MAS přispěl svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti
regionálního plánování, dotačního managementu atd. Důležitou roli, hlavně při administrativním
zpracování měli pracovníci sekretariátu MAS a svými připomínkami připomínkami pomohla celá
veřejnost regionu Třeboňsko. Zvláštní roli ve zpracování měli členové programového výboru a SR
MAS, z nichž někteří se scházeli na neformálních schůzkách, kde diskutovali jednotlivé aspekty SPL.
Byli to zejména tito členové:
Ing. František Hrubec, ENVI s.r.o.
František Drs, soukromý zemědělec
Ing. Jan Hůda, Rybářství Třeboň a.s.
Karel Zvánovec, město Lomnice nad Lužnicí
Jaroslav Marsa, obec Pleše
Ing. Jaromír Slíva, město České Velenice
František Klíma , Krčínovo Třeboňsko o.p.s.
Mgr. Jaromír Novák, město Veselí nad Lužnicí
Ing. Petr Habersberger, soukromý zemědělec
Ing. Karel Vávře, SOU Rybářské, Třeboň

Velký podíl na zpracování SPL má i práce specializovaných expertních skupin, které řešily
samostatně otázky svého oboru, aby potom přednesly své návrhy a doporučení programovému
výboru MAS (skupina podnikatelská, skupina pro veřejnou správu, skupina pro životní prostředí,
školství, kulturu a neziskové organizace).
Na základě dotazníkových šetření, anket a společných jednání se na zpracování zmíněných
rozvojových dokumentů podíleli občané území MAS, zástupci podnikatelské sféry, neziskových
organizací, spolků a ostatních institucí regionu. S jednotlivými stadii rozpracovanosti SPL byli na
setkáních jednotlivých členských mikroregionů průběžně seznamováni všichni starostové členských
obcí. Závěrečným stadiem zpracování bylo setkání zástupců veřejné správy, podnikatelské sféry,
neziskových a jiných organizací a občanů v Kongresovém centru Roháč, kde byla široká veřejnost
seznámena se Strategickým plánem LEADER a občané měli možnost vyjádřit se k tomuto
rozvojovému dokumentu. Dokumenty o tomto postupu jsou uvedeny v příloze.
Zpracovaný dokument SPL schválil Programový výbor MAS na svém závěrečném zasedání dne
13.12.2007.
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3.3. Podíl expertů a odborníků na zpracování SPL
SPL MAS Třeboňsko je kolektivním dílem, na kterém se zúčastnili všichni členové MAS. Důležitý
díl práce odvedli členové jednotlivých expertních pracovních skupin. Koordinací práce, moderováním
jednotlivých jednání a závěrečným zpracováním SPL byla pověřena poradenská agentura BESI a.s.,
která je členem a zároveň facilitátorem MAS.
Identifikační údaje facilitátora MAS:
BESI a.s., Luční 713, 373 72 Lišov
IČ: 00665 240
DIČ: CZ00665 240
Tel: 386 460 983
E-mail: info@besiconsult.cz
www.besiconsult.cz
V příloze je uvedene výpis z obchodního rejstříku a reference facilitátora.
O odborný posudek na návrhovou část dokumentu byli požádáni experti ze Správy CHKO Třeboňsko.
Vyjádření Správy CHKO je v nepovinné příloze k SPL.
Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121 , 379 01 Třeboň IČ: 62933591
RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
Tel: 384 701 011
E-mail: miroslav. hatle@nature.cz

4. Analýza území MAS
Poznámka k analýze území:
Protože prostor určený pro analýzu území v tomto materiálu je značně omezen, nemůžeme zde
uvádět všechny tabulky, rozbory a hodnocení, které byly provedeny a jsou uvedeny ve výše
uvedených rozvojových dokumentech MAS. Proto jsou v dalším textu zmíněny pouze základní
analýzy, důležité pro návrhovou část SPL. Některé závěry jsou pouze konstatovány s odvoláním na
bližší rozbory, uvedené v analytických rozvojových dokumentech MAS

4.1. Hodnocení území
4.1.1. Popis území
Území MAS leží v typické jihočeské krajině, jejímž charakteristickým prvkem je Třeboňská pánev,
která díky svému charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní místo. Město Třeboň leží uprostřed
této pánve. Místní mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem
rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast
2
Třeboňsko. Rozloha CHKO Třeboňsko je přibližně 700 km . CHKO Třeboňsko zasahuje do všech
členských mikroregionů území MAS. Do okrajových partií, především na východě zasahuje pásmo
vyvřelých hornin a krajina tu má na rozdíl od většiny rovinatého území kopcovitý charakter. Necelá
polovina oblasti je pokryta lesy. Zbytek tvoří tzv. kulturní krajina, tj. pole, louky, sídla a komunikace.
Celé území MAS je spojeno s dlouhodobou
tradicí stavby rybníků, které jsou určené pro chov
sladkovodních ryb, ale mají i řadu dalších funkcí.
Zvláště v okolí Třeboně podmínila stavba rybníků
ekonomické využití jinak nehostinné zamokřené
krajiny. V minulých staletích, ale i v moderní
historii je nezastupitelná retenční funkce rybníků
při povodňových situacích.
Pro nominaci na Seznam světového dědictví
UNESCO,
která
je
v současné
době
připravována, jsou
z tohoto rybníkářského
dědictví vybrány jeho nejvýznamnější a stavebně
nejobdivuhodnější části.
Vedle rybníků a jejich spojovacích kanálů, je
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významným přírodním vodním prvkem krajiny řeka Lužnice. Pramení na rakouském území a poblíž
města Týn nad Vltavou se vlévá do Vltavy.
Území MAS zasahuje do působnosti 3 pověřených obcí 3. typu. Mikroregiony Třeboňsko a
Vitorazsko spadají do působnosti města Třeboň, mikroregion Veselsko spadá do působnosti města
Soběslav a Řečicko spadá pod Jindřichův Hradec.

Současné území MAS Třeboňsko vzniklo sloučením dvou místních akčních
skupin a sice MAS Veselsko – Řečicko o.p.s. a MAS Třeboňsko o.p.s.
Území MAS Veselsko – Řečicko
a MAS Třeboňsko před sloučením

Současné území MAS Třeboňsko

Důvod výběru daného území
Tímto sloučením vzniklo území, které mělo a má mnoho společných prvků a které již v historii
tvořilo jednotný celek. Základní společné charakteristiky území současné MAS Třeboňsko jsou:
• Převážně venkovský charakter území s ekologicky důležitým zemědělstvím.
• Geomorfologicky podobná území členských mikroregionů, která většinou leží v tzv.
Třeboňské pánvi.
• Třeboňská rybniční soustava zasahující do všech členských mikroregionů.
• Území CHKO Třeboňsko zasahující do všech členských mikroregionů.
• Převaha malých obcí do 500 obyvatel s historicky cennou venkovskou architekturou.
• Území s velkým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.
• Společná historie a kulturní dědictví.
Území MAS je v současné době tvořeno čtyřmi svazky obcí – Svazkem obcí Třeboňsko (27
členských obcí), Svazkem obcí Vitorazsko ( 6 členských obcí), Svazkem obcí Veselsko (18 členských
obcí), Svazkem obcí Řečicko (7 členských obcí).

Žádný z mikroregionů tvořících oblast působení MAS nepatří do
seznamu regionů se soustředěnou podporou státu dle Usnesení
Vlády ČR č. 722/2003.
Třeboňsko a část Vitorazska patří do hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje (dle metodiky použité v Programu rozvoje
územního obvodu Jihočeského kraje 2007-2013)
Hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje
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Seznam obcí MAS Třeboňsko s počtem obyvatel a výměrou katastru
Obec

Obce svazku obcí DSO
Třeboňsko
Cep
Domanín
Dunajovice
Frahelž
Hamr
Hatín
Hrachoviště
Chlum u Třeboně
Klec
Lásenice
Lomnice nad Lužnicí
Lužnice
Majdalena
Novosedly nad
Nežárkou
Pístina
Plavsko
Ponědraž
Ponědrážka
Příbraz
Smržov
Stráž nad Nežárkou
Staňkov
Stříbřec
Třeboň

Záblatí
25 obcí
Obce DSO Vitorazsko
České Velenice
Dvory nad Lužnicí
Halámky
Nová Ves nad Lužnicí
Rapšach
Suchdol nad Lužnicí

6 obcí
Obce DSO Veselsko
Borkovice
Bošilec
Drahotěšice
Drahov
Dynín
Mazelov
Mažice
Neplachov
Řípec
Sviny
Újezdec2)
Val
Veselí nad Lužnicí
Vlkov - TA
Vlkov - ČB
Zálší
Zlukov
Žíšov
18 obcí
Obce DSO Řečicko
Doňov

Místní části obce

Počet
obyvatel
(31.12.2006)

Počet
místních
částí

Celková
výměra
katastru
( ha)

Cep
Domanín
Dunajovice
Frahelž
Hamr
Hatín, Jemčina, Stajka
Hrachoviště
Chlum u Třeboně, Lutová,
Mirochov, Žíteč
Klec
Lásenice
Lomnice nad Lužnicí
Lužnice
Majdalena
Novosedly n. Nežárkou,
Kolence, Mláka
Pístina
Plavsko
Ponědraž
Ponědrážka
Příbraz
Smržov
Stráž nad Nežárkou, Dolní
Lhota, Dvorce
Staňkov
Stříbřec, Libořezy, Mníšek
Branná, Břilice, Holičky, Nová
Hlína, Přeseka, Stará Hlína,
Třeboň
Záblatí
42 místních částí

189
329
208
147
352
197
82
2159

1
1
1
1
1
3
1
4

3547
1240
818
299
1194
2989
490
4738

189
549
1694
406
494
627

1
1
1
1
1
3

632
1040
1890
1214
1297
4466

203
435
115
83
232
91
843

1
1
1
1
1
1
3

1018
1086
580
637
711
1090
3630

235
458
8866

1
3
7

1887
1896

81
19264

1
42

9382
1028
60295

České Velenice
Dvory nad Lužnicí
Halámky
Nová ves nad Lužnicí, Žofina
Huť
Rapšach
Bor, Františkov, Hrdlořezy,
Klikov, Suchdol n. Lužnicí,
Tušť
12 místních částí

3424
325
151
352

1
1
1
2

1209
1564
690
2379

567
3614

1
6

2838
6404

8433

12

15775

Borkovice
Bošilec
Drahotěšice
Drahov
Dynín, Lhota
Mazelov
Mažice
Neplachov
Řípec
Sviny, Kundratice
Újezdec
Val, Hamr
Veselí nad Lužnicí, Horusice
Vlkov
Vlkov
Zálší, Klečaty
Zlukov
Žíšov
23 místních částí

235
209
244
156
311
200
123
352
288
318
68
227
6 609
148
16
251
240
168
10 163

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
23

1580
960
710
1100
1310
860
550
1088
740
1120
420
1640
2960
650
570
890
600
470
18220

92

1

510

Doňov
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Kardašova Řečice
Pleše
Pluhův Žďár

Újezdec
Višňová
Záhoří
7 obcí

Programový výbor MAS Třeboňsko o.p.s.

Kardašova Řečice, Mnich,
Nítovice
Pleše
Červená Lhota, Jižná, Klenov,
Mostečný, Plasná, Pohoří,
Samosoly
Újezdec
Višňová
Záhoří
15 místních částí

prosinec 2007

2246

3

4580

184
599

1
7

980
3340

68
65
117
3303

1
1
1
15

420
580
360
1770

MAS Třeboňsko
55 obcí
92 místních částí
41 163
92
Pozn.: 1) Údaje ČSÚ – 2007 (originál dokumentu je přiložen).
2) Obec Újezdec je členskou obcí DSO Veselsko i DSO Řečicko.
3) Obce Halámky a Rapšach jsou zároveň členy DSO Vitorazsko i DSO Třeboňsko.

105060

Podíl členských mikroregionů na celkovém
obyvatelstvu území MAS
3 303

10 163

Třeboňsko

Vitorazsko
19 264
Veselsko

8 433
Řečicko

Obce MAS Třeboňsko dle počtu obyvatel
Počet obyvatel

MAS Třeboňsko
Počet obcí

%

Jihočeský kraj
Počet obcí

%

1 - 200

22

40,0

240

38,5

201 – 500

21

38,4

206

33,1

501 – 1000

5

9,2

78

12,5

1 001 – 2 000

1

1,8

49

7,9

2 001 – 2 700

2

3,6

15

2,4

nad 2 700

4

7,0

35

5,6

Celkem

55

100

623

100,0

Zdroj: www.czso.cz, dle počtu obyvatel k 31.12.2006, výpočty MAS.

Stručná charakteristika členských mikroregionů:
Třeboňsko je jak rozlohou, tak počtem obyvatel největším mikroregionem území MAS. Je také
ekonomicky nejsilnějším. Nejdůležitější a světově známý fenomén Třeboňska je Třeboňská rybniční
soustava, jejíž některé části pocházejí ze středověku. Zlatá stoka je umělý kanál dlouhý 48 km, který
slouží k napájení soustavy velkých rybníků na Třeboňsku (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý,
Koclířov, Dvořiště, Záblatský, Bošilecký, Švarcenberk a Horusický). Celkem je na Zlatou stoku
napojeno cca 2 700 ha rybničních ploch (57 rybníků). V letech 1506 – 1520 ji začal budovat známý
rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický, ve své době představovala mistrovské dílo vodního
stavitelství a byla vůbec prvním významným umělým vodním tokem v Čechách. V budování
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Třeboňské rybniční soustavy pokračoval Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, k jehož poctě je také
pojmenován tento materiál (Krčínovo Třeboňsko 2007-2013).
Rybníky a rybníkářství mají kromě svého významu pro produkci sladkovodních ryb i důležitou funkci
rekreační a vodohospodářskou.
Nejsilnější ekonomický potenciál na Třeboňsku má lázeňství. Ostatní průmyslové obory nikdy
nebudou profilujícím prvkem mikroregionu. Z těchto důvodů je nejvýše nutné využít potenciálu krajiny
se zachovalou přírodou, kulturními a historickými památkami a tradicemi a dostupným lidským
potenciálem ke zvýšení turistické atraktivity a hlavně ekonomické efektivity cestovního ruchu na
Třeboňsku.
Silný potenciál cestovního ruchu si místní lidé uvědomují a začínají vznikat první pokusy o využití
produktů agroturistiky, hipoturistiky a ostatních forem cestovního ruchu, včetně využití kulturních
projektů. Mezi další významné ekonomické aktivity na Třeboňsku patří zemědělství, lesnictví, těžba
štěrkopísku, rašeliny a lehký průmysl (dřevozpracující, výroba stavebních hmot, textilní, sklářský,
pivovarnický).
Ze zpracovatelských odvětví bylo a je na Třeboňsku tradiční pivovarnictví (pivovar Regent Třeboň),
sklářská výroba (Sklárny Chlum u Třeboně), zpracování dřeva (např. pila Kodavo Halámky), v
posledních desetiletích se přidala textilní výroba (Otavan Třeboň) a výroba prefabrikátů a stavebních
hmot (Calofrig Borovany, Nová Ves nad Lužnicí, Sloupárna Majdalena.). Existuje zde i řemeslná
lidová výroba (keramika - Jihotvar Klikov, hračky - Jas Stráž nad Nežárkou). Významným odvětvím
místní ekonomiky se stává turistický ruch a tradiční lázeňství (Bertiny lázně a lázně Aurora v Třeboni).
Objevují se také menší podniky jiných odvětví poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z
primárního sektoru (např. elektromontážní závody Lexa Hamr, Moeller-Elektrotechnika Suchdol nad
Lužnicí).
Vitorazsko je geomorfologicky součástí Třeboňské pánve s přirozenou osou území, řekou
Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, západním
a severním směrem je ohraničen pouze hranicemi katastrů členských obcí a nemá přirozené hranice.
Kromě katastrálního území Českých Velenic a části k.ú. Nové Vsi nad Lužnicí leží mikroregion
v CHKO Třeboňsko.
Přirozeným střediskem mikroregionu je město České Velenice, ležící na hranicích s Rakouskem.
Skutečnost, že České Velenice tvořily v minulosti jedno město s rakouským Gmundem, se i dnes
projevuje v čilé mezinárodní spolupráci. Důkazem tohoto tvrzení je i rychle rostoucí hospodářský a
technologický park v Českých Velenicích, kde sídlí mnoho českých i rakouských firem.
Řečicko se nachází v severovýchodní části Jihočeského kraje. Jedná se o venkovskou oblast,
ležící na ose Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec.
K největším atraktivitám patří zámek Červená Lhota na severu území. Přibližně severojižním
směrem prochází regionem dálková mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha - Vídeň. K zajímavým
objektům patří také zámek v Kardašově Řečici, tvrziště jižně od zmíněného města nebo zámek
v Pluhově Žďáru. Ve většině obcí se nacházejí prvky drobné architektury (kapličky, křížky, boží
muka).
Veselsko je charakteristické zdobnou architekturou zemědělských usedlostí ( tzv. selské baroko).
Svým jižním okrajem sousedí s rybničním krajem Třeboňska a velká část regionu je zahrnuta do
Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Část mikroregionu leží na ohromném podzemním jezeře s
nejkvalitnější pitnou vodou. Krajina je posázena velkým množstvím rybníků. K největším patří
Horusický a Bošilecký.
Region můžeme označit jako tzv. vstupní bránu ze severovýchodu do atraktivní lokality Třeboňska.
Jedná se o zachovalou, ekologicky hodnotnou a turisticky atraktivní venkovskou krajinu s prakticky
nulovým počtem ekologických zátěží a bez velkých průmyslových lokalit. Region má co nabídnout,
např. naučné stezky Blatská stezka, Veselské pískovny, řeku Lužnici, která je vyhledávaná především
vodáky a rybáři. Dále mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha – Vídeň a v neposlední řadě mnoho
kulturních a sportovních akcí pořádaných během roku.
Centrem celé oblasti Veselska je město Veselí nad Lužnicí, které bylo odedávna nejen
hospodářským , ale také kulturním střediskem širokého okolí , rázovitého kraje, nazývaného Veselská,
Borkovická, někdy i Velká nebo Pšeničná blata. Byla to úrodná oblast s bohatými zemědělskými
usedlostmi, ale i svéraznou kulturou, typickými blatskými kroji i zdobnou architekturou tzv. selského
baroka.
Tato krajina blat je odedávna bohatě zemědělsky využívaná. Nacházejí se zde také rozsáhlé,
převážně borové a lužní lesy.
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Životní prostředí
CHKO Třeboňsko byla vyhlášena v roce 1979. O dva roky dříve bylo toto území zařazeno mezi
2
biosférické rezervace UNESCO. Rozkládá se na ploše 700 km v jižní části České republiky. Ve
srovnání s většinou chráněných území světa má Třeboňsko
zcela odlišný charakter. Nereprezentuje původní, člověkem
minimálně narušenou krajinu, ale naopak je krajinou z velké části
přetvořenou. Na místě původních souvislých lesů a močálů
vznikla během staletí unikátní mozaika rybníků, lesů, rašelinišť,
vodních toků, luk i polních kultur a lidských sídel. Třeboňsko je
ukázkou koexistence prosperujícího hospodaření s přírodou.
Díky diverzitě biotopů, původních i umělých, patrně nikde jinde
ve střední Evropě nenajdeme takové množství druhů
soustředěné na tak malé ploše jako zde. Nejcennější části tohoto
území jsou chráněny v národních přírodních rezervacích,
přírodních rezervacích, případně formou národní přírodní
památky či přírodní památky.
Část Třeboňska, tzv. Třeboňské rybníky, je od roku 1991
zahrnuta mezi mezinárodně významné mokřady chráněné
Ramsarskou konvencí. Od roku 1993 chrání tato konvence i
další významné části Třeboňska – Třeboňská rašeliniště.
Z hlediska přírodovědného je zdejší krajina pozoruhodná
především svou bohatostí rostlinstva, které tvoří dominantní
složky krajiny. K nejcennějším biotopům
patří rozsáhlá
přechodná rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy a
na ně vázanou faunou bezobratlých. Neméně cennými prvky
jsou rozsáhlé rybniční soustavy s výskyty vzácných druhů fauny
a flóry.
Na druhé straně, obcím ležícím v pásmu CHKO Třeboňsko to
přináší pro jejich chod značné problémy a komplikace, spojené
s legislativními omezeními, týkajícími se ochrany životního
prostředí. Správa CHKO nemá jasnou strategii při posuzování
staveb a tento nejednotný přístup vyvolává v různých lokalitách nemalé problémy.
Do CHKO Třeboňsko zasahují svým územím téměř všechny obce MAS – Třeboňsko. Nepatří tam
jen České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, Staňkov, Lásenice, Příbraz.
Regionu se také týká Natura 2000, která představuje soustavu chráněných území evropského
významu. Tato soustava bude částečně rozšiřovat stávající chráněná území, což může znamenat pro
mnoho obcí radikální omezování současného
způsobu obhospodařování příslušného území.
Natura 2000 představuje soustavu chráněných
území evropského významu, důležitých pro
zachování biologické rozmanitosti evropské přírody.
Povinnost vytvoření takovéto soustavy vychází ze
směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících
ptáků a ze směrnice č. 92/43/EEC o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
Součástí směrnic jsou přílohy se seznamy druhů
rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, pro které
jsou země EU povinny navrhnout seznam lokalit
jejich výskytu a těm pak zajistit příslušnou ochranu
tak, aby se stav takto chráněných částí přírody
nezhoršoval či zlepšoval. Povinností ČR je
implementovat obě uvedené směrnice do systému
ochrany přírody ČR a do 6 let vybraná území
vyhlásit za chráněná území.
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Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL


Fenoménem s největším potenciálem pro ekonomické využití a propagaci regionu
je Třeboňská rybniční soustava. Proto v plánu rozvoje regionu musí být
pamatováno na údržbu, další rozvoj a propagaci rybniční soustavy. A to nejen pro
krátkodobé účely, ale hlavně pro zachování tohoto světového unikátu pro další
generace.
 Dalším důležitým faktorem je relativně nepoškozené životní prostředí, které
je podmínkou pro další rozvoj CR v regionu.
 Největší ekonomický podíl mezi regionálními odvětvími má bezesporu lázeňství. A to
nejenom pro příjmy z vlastních balneoprovozů ale podstatnou měrou i pro tržby, které
poskytnou lázeňští hosté v jiných hospodářských odvětvích regionu. Proto je nutné
podpořit nejenom lázeňství samotné ale také vytvořit v celém regionu podmínky pro
volnočasové aktivity lázeňských hostů.
 Stagnace a v některých lokalitách pokles stálých obyvatel může být zapříčiněn
nedostatečným zájmem nebo možnostmi místních samospráv starat se o zlepšení
kvality života v malých obcích regionu. Jak vyplyne ještě z dalších kapitol
analýzy území, musí ISÚ i SPL řešit otázky kvality života na venkově
a občanskou vybavenost.

4.1.2. Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život
Hustotou osídlení se oblast Třeboňska v rámci celého kraje řadí k podprůměrným, více než
polovina obyvatel žije v několika menších městech.
Život v oblasti a možnosti ekonomického rozvoje jsou z velké míry ovlivňovány přítomností CHKO
Třeboňsko. Na jednu stranu jsou to omezení plynoucí z ochrany přírody, na druhou stranu má ovšem
území velký potenciál jako významná rekreační oblast.
Výrazně nízká je v oblasti pouze průměrná hrubá mzda, ostatní ukazatelé nedosahují výrazných
extrémů. V regionu je nepříznivá věková struktura populace a také poslední roky dochází ke snižování
počtu obyvatel ve většině malých obcí přirozenou cestou (tzn. nízká porodnost a vyšší úmrtnost).
Počet obyvatel DSO Vitorazsko a DSO Veselsko v porovnání s rokem 2001 mírně klesl, zatímco
v DSO Třeboňsko a DSO Řečicko mírně stoupl. Lze konstatovat, že v rámci celého území MAS počet
obyvatel stagnuje (index = 1,004), mění se však nepříznivě věková skladba obyvatelstva. Někteří lidé,
kteří využívali domy a chalupy v menších obcích jako rekreační objekty a dostali se do důchodového
věku, se nyní hlásí na Třeboňsku k trvalému pobytu.
Vývoj počtu obyvatel v obcích území MAS v letech 2001 - 2006
Počet obyvatel / rok

2006 Index
2006/2001

2001

2002

2003

2004

2005

178

184

189

189

194

189

303

302

308

313

321

329

187

190

190

199

207

208

148

152

151

146

146

147

373

360

358

363

351

352

209

205

204

198

197

197

78

79

80

81

83

82

2265

2242

2183

2176

2195

2159

197

212

208

199

191

189

500

502

502

532

566

549

1585

1639

1660

1677

1668

1694

366

373

380

396

402

406

501

488

496

483

479

494

657

652

640

630

634

627

168

172

186

195

201

203

Obce svazku obcí DSO
Třeboňsko
Cep
Domanín
Dunajovice
Frahelž
Hamr
Hatín
Hrachoviště
Chlum u Třeboně
Klec
Lásenice
Lomnice nad Lužnicí
Lužnice
Majdalena
Novosedly nad Nežárkou
Pístina

14

1,06
1,08
1,1
0,99
0,94
0,94
1,05
0,95
0,95
1,09
1,06
1,1
0,98
0,95
1,2
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Plavsko
Ponědraž
Ponědrážka
Příbraz
Smržov
Stráž nad Nežárkou
Stříbřec
Třeboň
Staňkov
Záblatí
Celkem DSO Třeboňsko
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407

422

434

435

444

435

122

118

120

117

112

115

92

88

87

86

89

83

221

223

223

228

227

232

93

91

91

90

93

91

777

809

817

836

845

843

423

443

443

436

453

458

9016

8939

8862

8839

8871

8866

243

234

236

245

233

235

83

85

84

85

87

81

19192

19204

19132

19174

19289

19264

3523

3505

3479

3402

3426

3424

327

317

318

330

332

325

168

159

154

147

146

151

316

329

341

341

342

352

550

551

543

541

551

567

3647

3638

3659

3634

3633

3614

8531

8499

8494

8395

8430

8433

229

232

237

231

237

235

192

202

205

207

207

209

208

209

209

214

223

244

171

168

168

166

161

156

344

323

318

304

310

311

211

213

209

206

207

200

1,06
0,94
0,9
1,04
0,97
1,08
1,08
0,98
0,96
0,97
1,004

Obce DSO Vitorazsko
České Velenice
Dvory nad Lužnicí
Halámky
Nová Ves nad Lužnicí
Rapšach
Suchdol nad Lužnicí
Celkem DSO Vitorazsko

0,97
0,99
0,89
1,1
1,03
0,99
0,980

Obce DSO Veselsko
Borkovice
Bošilec
Drahotěšice
Drahov
Dynín
Mazelov
Mažice
Řípec
Sviny

141

131

132

131

124

123

287

289

287

283

278

288

313

316

320

314

311

318

61

59

64

66

70

68

241

239

232

231

224

227

6641

6584

6534

6569

6598

6609

152

152

146

146

144

148

259

256

258

257

263

251

232

230

230

238

241

240

140

146

159

163

165

168

365

358

353

351

343

352

24

146

144

145

146

16

10211

10253

10205

10222

10252

10163

90

89

92

91

92

92

2033

2016

2071

2129

2144

2246

Pleše

178

187

180

184

183

184

Pluhův Žďár

644

645

632

615

612

599

Višňová

77

74

74

73

68

65

Záhoří

129

63

63

64

63

117

3151

3074

3112

3156

3162

3303

41085

41030

40943

40947

41133

41163

Újezdec
Val
Veselí nad L.
Vlkov
Zálší
Zlukov
Žíšov
Neplachov
Vlkov u Ševětína
Celkem DSO Veselsko

1,02
1,08
1,17
0,91
0,9
0,94
0,87
1
1,01
1,11
0,94
0,99
0,97
0,96
1,03
1,12
0,96
0,66
0,990

Obce DSO Řečicko
Doňov
Kardašova Řečice

Celkem DSO Řečicko
Celkem MAS
Zdroj: ČSÚ 2007
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Spolky a zájmové organizace
V regionu MAS je poměrně bohatý spolkový život. Téměř v každé obci působí spolkové
organizace, jejichž činnost je orientována na zájmovou činnost vlastních členů. Spolky a zájmové
organizace jsou financovány převážně z členských příspěvků, dalším zdrojem je sponzoring,
příspěvky z rozpočtů obcí nebo vlastní činnost, minimálně jsou využívány nadační prostředky.
Jsou to především tyto organizace:

Sdružení dobrovolných hasičů

Myslivecká sdružení

Tělovýchovná Jednota a Sokol

Sdružení zahrádkářů, chovatelů, včelařů

Český červený kříž

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL





V menších obcích Třeboňska je nutno zlepšit podmínky pro udržení stálých obyvatel
v aktivním věku (zlepšení občanské vybavenosti, zvýšení počtu pracovních příležitostí,
zlepšení přístupu obyvatel ke službám)
Vytvoření podmínek pro udržení a další rozvoj spolkového a kulturního života na venkově
a využití tradičních akcí pro CR.
Zlepšení dopravní obslužnosti.

4.1.3. Školství a vědecký výzkum
Na území regionu MAS se nachází poměrně bohatá síť školských a vědeckých zařízení. Střední a
odborné školství zde zastupují: ISŠ oděvní, Gymnázium Třeboň, Obchodní akademie Třeboň, ISŠ
České Velenice, SOŠ pro životní prostředí Veselí nad Lužnicí, SOU rybářské a SOU zemědělské
v Třeboni.
Třeboňsko je v souladu s funkcí biosférické rezervace tradičním předmětem zájmu vědeckého
výzkumu a je intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Je zde prováděn základní i aplikovaný
výzkum, množství monitorovacích aktivit i praktická výuka v řadě oborů především biologických věd.
Přispívá k tomu zejména existence třeboňských poboček dvou výzkumných ústavů Akademie věd ČR
(Botanický ústav AVČR a Mikrobiologický ústav AVČR), kde mají svá pracoviště také studenti
Jihočeské univerzity. Komplexní ekologický výzkum Třeboňska, prováděný od 60. let Botanickým
ústavem mimo jiné i v rámci mezinárodních programů (IBP, MAB UNESCO), stál u zrodu biosférické
rezervace a podílel se na přípravě odborných podkladů pro vyhlášení CHKO. Integrované ekologické
projekty a dílčí výzkumy byly a stále jsou zaměřeny především na mokřadní ekosystémy Třeboňska
(Mokré louky u Třeboně, Horní Lužnice, rybniční ekosystémy, rašeliniště).
V posledním období se Třeboňsko oficiálně stalo součástí mezinárodní sítě lokalit dlouhodobého
ekologického výzkumu (LTER).
Středisko Wetland Trainig Centre v Třeboni (provozované ve spolupráci mezinárodní organizace
Wetland Internetional a Botanického ústavu) tradičně pořádá semináře a kurzy zaměřené na výzkum
a ochranu mokřadů a své sídlo zde má Český nadační fond pro vydru říční.
Existence biosférické rezervace a zapojení do dalších sítí (RAMSAR, IBA, LTER) dává zdejší
ochraně přírody mezinárodní rozměr. Třeboňsko je zapojeno do projektů v evropské části programu
MAB UNESCO (EUROMAB) jako je integrovaný monitoring biosférických rezervací (BRIM),
MABFLORA, MABFAUNA apod. Centrum oblasti Třeboň je místem konání řady mezinárodních i
českých konferencí a odborných akcí a zdejší krajina je každoročním cílem mnoha odborných exkurzí.
V Třeboni má své sídlo Státní oblastní archiv Třeboň, jehož účelem je pečovat o jednotný archivní
fond na jihu Čech.
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Školská zařízení na území MAS
Typ školy
Mikroregiony

MŠ

ZŠ

SŠ

SOU

Třeboňsko

10

12

4

3

Vitorazsko

5

2

1

1

Veselsko

3

2

1

1

Řečicko

2

1

0

0

20

17

6

5

Celkem MAS
Zdroj: vlastní průzkum

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL:
Co do počtu zařízení je infrastruktura pro školství a výzkum dostatečná, je však nutno zvýšit
technickou a stavební vybavenost těchto objektů, stejně jako vybavenost pro sportovní a
zájmové vyžití žáků a studentů.

4.1.4. Sociální služby a zdravotní péče
Specializovaná a vysoce specializovaná lékařská zařízení jsou soustředěna v Třeboni a mimo
území regionu MAS v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. Z tohoto faktu vyplývá, že mimo
ambulantního ošetření, jsou všechny obce zcela závislé na zdravotnické péči v těchto městech.
Problémem je zajištění efektivního dopravního spojení k lékaři. Zejména starší lidé jsou odkázání na
autobusovou dopravu a musí po návštěvě lékaře dlouhou dobu čekat na spoj zpět do obce.
V Třeboni je poskytována lázeňská péče. Třeboňské lázně nabízejí pobyt a léčbu ve dvou
lázeňských domech - v Bertiných lázních a v Lázních Aurora. Oba lázeňské domy jsou v majetku
města. K léčbě je využíváno rašelinových koupelí a zábalů, vodoléčebných procedur, masáží,
fyzioterapie, elektroterapie, parafinových zábalů, plynových injekcí, akupunktury atd.
Také sociální péče je poskytována téměř na celém území MAS.

Mikroregion

Zdravotnická
zařízení

Lékárny

Lázně

Ostatní
sociální péče
(DSS atd)

Třeboňsko

16

6

2

5

Vitorazsko

12

4

0

1

Veselsko

1

3

0

1

Řečicko

1

0

0

1

Celkem MAS
Zdroj: vlastní průzkum MAS

30

13

2

8

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL
Sociální a zdravotní péče je většinou v kompetenci měst, obcí a vyššího územního celku –
Jihočeského kraje. Proto se programový výbor MAS rozhodl, že oblast sociálních služeb a
zdravotní péče nebude podporován v rámci SPL z Programu rozvoje venkova, s výjimkou
podpory rekonstrukce a výstavby víceúčelových budov v obcích, kde mohou být tato zařízení
umístěna.

4.1.5.

Hospodářství, ekonomika

Ze zpracovatelských odvětví bylo a je na Třeboňsku tradiční pivovarnictví (pivovar Regent
Třeboň), zpracování dřeva (např. pila Kodavo s.r.o. Halámky), v posledních desetiletích se přidala
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textilní výroba (a.s. Otavan Třeboň) a výroba prefabrikátů a stavebních hmot (a.s. Calofrig
Borovany - Nová Ves nad Lužnicí, Sloupárna Majdalena s.r.o.). Existuje zde i řemeslná lidová
výroba (keramika - Jihotvar Klikov, hračky - Jas Stráž nad Nežárkou). Významným odvětvím místní
ekonomiky se stává turistický ruch a tradiční lázeňství (Bertiny lázně a lázně Aurora v Třeboni).
Objevují se také menší podniky jiných odvětví poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z
primárního sektoru (např. elektromontážní závody Lexa Hamr).
Třeboňsko v minulých desetiletích bylo a v současnosti stále je významným zdrojem štěrkopísků,
živcových písků a rašeliny pro značnou část Čech. Proto je z hlediska ochrany přírody a krajiny na
Třeboňsku významným faktorem velkoplošná těžba štěrkopísků v nivách Lužnice a Nežárky, kde je
vymezeno třináct dobývacích prostorů v různém stadiu těžby a rekultivace a řada dalších rozsáhlých
výhradních i nevýhradních ložisek. Rovněž průmyslová těžba rašeliny je zhruba na čtvrtině
původních objemů a její perspektiva je omezena životností dnes existujících těžeben, bez perspektivy
otevření dalších lokalit. Naproti tomu prakticky bez omezení je možno využívat rašelinu jako přírodní
léčivý zdroj pro místní lázeňství (Třeboň), neboť těžba pro tento účel je velmi malá a navíc rašelina
může být po použití regenerována.

Rybářství a rybníkářství
Kraj v povodí horní a střední Lužnice stál díky nepříznivým přírodním podmínkám dlouho stranou
zemědělské kolonizace, která se rozvíjela v okolních oblastech podél Vltavy a Dunaje. Močálovitou a
většinou zalesněnou krajinu protínaly po tisíciletí jen nečetné obchodní stezky spojující hustěji
zalidněné oblasti. Na jedné ze stezek vzniklo ve 13. století i město Třeboň. První zásadnější změnu ve
využívání krajiny znamenal až rozvoj výstavby rybníků v Čechách. V okolí Třeboně byly nejstarší
rybníky zakládány v době Karla IV. (Bošilecký v roce 1355, Dvořiště v roce 1367). V roce 1450
existovalo na Třeboňsku přibližně 20 rybníků o výměře 700 ha a byly budovány další. Největšího
rozmachu však dosáhla výstavba rybníků v 16. století. Toto období je spojené s osobností Štěpánka
Netolického, který ve službách majitelů třeboňského panství Rožmberků vložil jako první do budování
třeboňské rybniční soustavy systém. V roce 1520 dokončil stavbu Zlaté stoky, umělého kanálu, který
přiváděl a dosud přivádí vodu z Lužnice do povodí drobnějších přítoků a vytvořil základ složitého
systému napájecích a odpadních stok zajišťující dostatek vody pro rozlehlou rybniční soustavu. Sám
pak založil a vybudoval některé známé rybníky jako Horusický, Káňov a Opatovický, nebo obnovil a
zvětšil stávající jako Velký Tisý a Záblatský. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan převzal už dobře a
účelně uspořádané rybniční hospodářství, aby je řídil a rozšiřoval ve službách Rožmberků až do roku
1590. K jeho nejznámějším dílům patří rybníky Svět a Rožmberk a Nová řeka, která odvádí
povodňové vlny na Lužnici do povodí Nežárky a chrání tak rožmberskou hráz.
Dnes Rybářství Třeboň Hld. a.s. je největším výrobcem sladkovodních ryb v České republice i v
Evropě (podíl na celkové produkci ryb v ČR tvoří cca 15 %). Společnost hospodaří na 7 426 ha
rybníků (378 rybníků), z čehož v jejím vlastnictví je 6 867 ha a zbývající plochu si firma pronajímá od
měst, obcí a soukromých majitelů. Roční produkce ryb činí cca 3 000 t, z toho je 95 % kapra a 5 %
vedlejších druhů ryb (lín, candát, štika, amur, tolstolobik, bílá ryba a okoun). Více než třetinu produkce
kapra tvoří kapr lysý. Rybářství Třeboň a.s. disponuje rybí líhní a sádkovacími kapacitami, je
provozovatelem vlastních rybářských revírů pro sportovní rybolovy, zabývá se výkrmem brojlerových
kuřat a produkcí kachňat kachny divoké – březňačky. Dále vlastní čtyři myslivecké honitby, provádí
investiční, stavební a strojní činnosti a zajišťuje exkurse s odborným výkladem.
Třeboňský kapr se na konci roku 2007 dočkal uznání své jedinečnosti ze strany EU. Evropská
komise vydala dne 29.11.2007 oznámení o zápisu chráněného zeměpisného označení
„Třeboňský kapr“. Evropské logo tak ještě více podpoří, již dnes známou kvalitu jihočeských ryb.
Chráněné zeměpisné označení navíc umožní lepší orientaci zákazníků na Evropských trzích v
Německu a Francii. Označení Třeboňský kapr užívá oficiální ochrany v Čechách od roku 1939,
používat se však začalo již více jak před 100 lety. Mezinárodně bylo označení chráněno od roku 1967
v rámci takzvané Lisabonské dohody.
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Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL
•

•

Rybářství Třeboň Hld. a.s. je profilujícím podnikem území MAS Třeboňsko. Protože však
nesplňuje podmínky pro malý a střední podnik ( má více než 250 zaměstnanců), není
oprávněným žadatelem v Programu rozvoje venkova osa IV. LEADER. Fenomén
rybníkářství a rybářství je však nutno podpořit jako podstatné kulturní dědictví regionu. Proto
musí SPL obsahovat fiche, které umožní podporu kulturního dědictví, informačních a
vzdělávacích projektů s motivem rybářství a rybníkářství.
Pro budoucí rozvoj regionu je důležitá prosperita nezemědělských výrobních a
zpracovatelských podniků. Protože podpora těchto podniků není předmětem PRV je nutno
podpořit tato odvětví z jiných operačních programů a dotačních titulů.

Zemědělství
Zemědělství nepatřilo na území Třeboňska dlouho k preferovaným způsobům využívání krajiny
snad s výjimkou severovýchodních oblastí, které měly pro pěstování polních kultur příznivější přírodní
podmínky. Krajina byla přetvářena hlavně díky výstavbě rybníků a umělých vodotečí. Obživu obyvatel
zajišťovala těžba dřeva, rašeliny, drobná řemesla a pastva domácích zvířat, ke které byly využívány i
okraje rybníků a lesy. Plocha zemědělské půdy se rozšiřovala jen pomalu v okolí osad a i dnes
dosahuje pouze cca 30 % rozlohy území MAS, což je hluboko pod průměrem celých Čech i Moravy.
Ve složení zemědělských kultur převládaly dlouho louky a pastviny, které byly vhodným využitím
podmáčených a zrašelinělých pozemků.
Po roce 1989 se projevuje příznivý trend změn kultur na zemědělských pozemcích. Po zániku
státního statku dnes na zemědělském půdním fondu hospodaří cca 18 větších podnikatelských
subjektů a pouze několik desítek samostatně hospodařících soukromých zemědělců. Nově vzniklé
subjekty, které již nejsou tlačeny nesmyslnými předpisy centrálně řízeného zemědělství a uměle
vyvolaným tlakem na neustálé zvyšování produkce potravin, se začínají vracet k tradičnějším formám
hospodaření, které je daleko přirozenější pro zdejší klimatické a pedologické podmínky.
Charakterizuje je menší rozloha pozemků, vyšší procento trvalých travních porostů, pastva skotu atd.
Díky tomuto trendu se opět podstatně zvýšil podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy
zemědělského půdního fondu.

Lesní
půda
30783

Louky

Orná
půda

8142

Druhy pozemků regionu MAS Třeboňsko v ha
Ostatní
Ovocné
Vodní
Zahrady Zastavěné
plochy
sady
plochy
plochy

22150

4220

18

7950

847

895

Zemědělská
půda
30055

Zdroj: ČSÚ

V poslední době došlo k postupnému opuštění některých hůře využitelných typů pozemků, což jsou
na Třeboňsku hlavně podmáčené plochy. Systém subvencí do zemědělství je dnes zaměřen spíše na
podporu udržování kulturního stavu krajiny a mnohé pozemky jsou udržovány pouze díky tomuto
dotačnímu systému nebo jsou rovněž za podpory státních subvencí přeměňovány na lesní půdu.
Na nejcennějších lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin je Správou CHKO
prováděn cílený management pro podporu udržení populací těchto druhů, na mnoha lokalitách jsou
zemědělské pozemky ponechávány přirozené sukcesi a dochází zde k jejich postupné přeměně na
křovinná a postupně lesní společenstva. Do budoucna je žádoucí rozvoj podpory citlivého
hospodaření na vybraných zemědělských pozemcích, které by umožnilo postupnou obnovu
druhového bohatství.

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL
Zemědělství nikdy nebylo a nebude profilujícím odvětvím území MAS. Je však důležitým prvkem
péče o krajinu a zdrojem obživy části obyvatel regionu. V SPL je nutno počítat s podporou hlavně
menších zemědělských podniků. Důležitá je také diverzifikace zemědělské výroby a možnost využití
pro agroturistiku, hipoturistiku a další formy venkovské turistiky.
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Lesnictví
Původní lesy pokrývající téměř celou oblast Třeboňska byly během dlouhodobé lidské činnosti
redukovány na dnešní necelou polovinu území CHKO. Tyto plošné změny však nelze považovat za
zcela negativní, protože s úbytkem lesních společenstev vznikala nová, často vysoce cenná prostředí,
díky kterým patří Třeboňsko v rámci naší republiky k ojedinělým oblastem s vysokou diverzitou
prostředí. Za mnohem zásadnější lze považovat změny v druhové, věkové a prostorové skladbě lesa.
Původní pralesy Třeboňska byly tvořeny dubovými porosty s jedlí, ve vyšších polohách pak
převažoval buk a přimíšena byla celá řada dalších druhů dřevin. Na specifických stanovištích rostla
borovice lesní a blatka, místy převládal smrk, olše a vrby. Poslední zbytky přirozených nebo
původních porostů jsou chráněny v několika maloplošných chráněných územích.
Významným předělem pro lesní hospodářství byl rok 1989, který znamenal nejen postupné
navracení lesů soukromým majitelům, spojené často s intenzivnější a nevhodnou činností v řadě
lesních porostů, ale především viditelnou změnu hospodaření ve státních lesích. To se projevilo nejen
zmenšujícím se objemem výše těžeb a menšími kořistnickými zájmy, ale též tlakem na jemnější formy
hospodaření včetně důrazu na přirozené zmlazení, vhodnější volbou dřevin odpovídajících stanovišti,
zmenšováním škod snižováním počtu spárkaté zvěře atd. V současné době vlastní stát
prostřednictvím státních lesů okolo 80 % lesních porostů, zbývajících 20 % lesů v osobním a obecním
vlastnictví se nachází v porostech z hlediska ochrany přírody spíše nevýznamných.
Programový výbor MAS provedl dotazníkovou akci mezi členskými obcemi, která se týkala záměrů
obcí – vlastníků lesa. Shrnutí této akce je v následující tabulce.

Projekty a záměry členských obcí MAS – vlastníků lesa
Obec
Cep
České Velenice

Rozloha
obecních
lesů (ha)
50
8

Projekt nebo záměr
Odvodnění lesů Cep
Rekonstrukce lesních cest po kalamitách

Domanín

20

Údržba lesních cest

Dunajovice

53

Rekonstrukce lesních cest, zalesnění

Rozpočet ( mil.Kč)
0,15
3
1,5
2,75

Dvory nad Lužnicí

nevlastní

Frahelž

nevlastní

Halámky

nevlastní

Hamr

nevlastní

Hatín

15

Rekonstrukce lesních cest

0,5

Hrachoviště

20

Zalesnění

0,5

130

Zalesnění

0,25

Chlum u Třeboně
Klec

nevlastní

Lásenice

nevlastní

Lomnice nad Lužnicí

2

Oprava lesních cest

0,5

Lužnice

3

Zalesnění, opravy cest

0,5

Majdalena
Nová Ves nad Lužnicí
Novosedly nad
Nežárkou
Pístina
Plavsko
Ponědraž

nevlastní
85

Odvodnění

0,75

93

Oprava lesních cest, odvodnění

1,5

Rekonstrukce lesních cest

2,5

0,3

nevlastní
35
nevlastní

Ponědrážka

nevlastní

Příbraz

nevlastní

Rapšach

100

Obnova lesních porostů po kalamitách

Smržov

118

Oprava lesních cest, propustků a vodotečí

1,8

Stráž nad Nežárkou

100

Rekonstrukce lesních cest

0,1

Stříbřec

92

Zalesnění, opravy lesních cest

0,5

Suchdol nad Lužnicí

78

Zvyšování hodnoty lesa-štěpkovač

0,5

Třeboň
Staňkov

850

Rekonstrukce lesních cest, meliorace

nevlastní

20
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Rekonstrukce lesních cest

1

nevlastní

Bošilec

80

Drahotěšice

nevlastní

Drahov

nevlastní

Dynín

50

Mazelov

Rekonstrukce lesních cest, zalesnění,
meliorace

Rekonstrukce lesních cest odvoďňovacích
vodotečí

0,45

Zalesnění, oprava výtluků, drtič na větve

0,2

nevlastní

Mažice

nevlastní

Řípec

40

Sviny

nevlastní

Újezdec

30

Val

Oprava lesních cest, odvodnění

1

nevlastní

Veselí nad/Luž.

nevlastní

Vlkov

nevlastní

Zálší

nevlastní

Zlukov

20

Žíšov

Rekonstrukce lesních cest a příkopů

0,4

nevlastní

Neplachov

170

Vlkov u Ševětína

Oprava lesních cest

5

Obnova lesních porostů, oprava lesních cest

1

nevlastní

Doňov

54

Kardašova Řečice

nevlastní

Pleše

55

Odvodnění, propustě, mostky

0,7

Pluhův Žďár

50

Odvodnění, likvidace klestu, údržba příkopů

0,8

Višňová
Záhoří

nevlastní
20

Celkem MAS

Oprava lesních cest

2 431

0,6
33,5

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL
Obce MAS Třeboňsko jsou významnými vlastníky lesů a mají připraveny v rámci svého lesního
hospodářství značné množství projektů. Optimální hospodaření v lesích je jednou z podmínek
ochrany ŽP, tedy jedné z priorit rozvoje území MAS. Protože je možno počítat s tím, že projekty na
zlepšení lesní infrastruktury podají i další vlastníci lesů – oprávnění žadatelé, je důležité tyto projekty
v SPL podpořit.

4.1.6.

Kvalita života, občanská vybavenost

Vyhodnocení ankety mezi občany území MAS
Anketa uspořádaná programovým výborem MAS mezi obyvateli území MAS měla za cíl zjistit
základní postoje obyvatelstva k důležitým otázkám současného stavu a dalšího rozvoje obcí a
regionu. Mezi občany bylo distribuováno 600 anketních dotazníků (vzor anketního dotazníku je
v nepovinné příloze). Počet těchto dotazníků distribuovaných v jednotlivých mikroregionech MAS
odpovídal zhruba podílu počtu obyvatelstva mikroregionu na celkovém počtu obyvatelstva v území
MAS. V určeném termínu bylo zpět kanceláři MAS doručeno 81 dotazníků, což je 13,5 % celkového
počtu distribuovaných dotazníků. Vrácené dotazníky jsou k dispozici v kanceláři MAS.
Ve vyhodnocení ankety je v závorce uveden procentuelní podíl respondentů, kteří se s uvedeným
kriteriem ztotožňují (hodnocena jsou kriteria s největší váhou pro SPL).
•

Problémové oblasti, které občané v současnosti vidí (seřazeno od nejvíce zmiňovaných):
 Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace ( 47%)
 Občanská vybavenost (cesty, chodníky, obecní mobiliář, zařízení pro spolkovou
činnost apod.) (36%)
 Kulturní a společenské vyžití (17%)

21

SPL 2007 – 2013

•

•

•

Programový výbor MAS Třeboňsko o.p.s.

prosinec 2007

 Dopravní obslužnost (16%)
 Zařízení pro sport a trávení volného času (11%)
 Péče o životní prostředí ( 8%)
 Podpora podnikání (7%)
Oblasti, ve kterých chtějí občané realizovat projekty:
 Oprava a výstavba kanalizací a ČOV (43%)
 Oprava místních komunikací (30%)
 Dopravní obslužnost (17%)
 Oprava chodníků, veřejných prostor, občanská vybavenost (12%)
 Rekonstrukce a výstavba kulturních a sportovních zařízení (3%)
 Oprava rybníků a zpevnění hrází (2%)
 Budování cyklostezek a zařízení pro CR (2%)
 Podnikatelské projekty v CR ( 3%)
Nejlepší zrealizovaný projekt v obci v poslední době:
 Rekonstrukce, či výstavba vodovodu (6%)
 Rekonstrukce místních komunikací (6%)
 Vybudování kulturních,sportovních a sociálních zařízení (4%)
 Rekonstrukce veřejných budov a kapliček (4%)
 Připravenost stavebních parcel (ZTV) (4%)
 Rekonstrukce veřejného osvětlení (2%)
 Výstavba nových rodinných domů a bytů (2%)
Spokojenost se životem v regionu:
 Ano, po vyřešení některých problémů (51%)
 Ano, neumím si představit život jinde (47%)
 Ne, nemám však jinou možnost (2%)

Hlavní závěry této části analýzy (vyhodnocení ankety mezi obyvateli) využitelné
pro SPL



Převážná většina obyvatel je spokojena se životem v regionu (lokální patriotismus),
pociťuje však nutnost zlepšení situace v kvalitě života, občanské vybavenosti a
službách.
Nejvíce problémové oblasti z pohledu obyvatel:
– Oprava a výstavba zařízení vodohospodářské infrastruktury
– Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků a prostranství
– Kulturní a společenské vyžití
– Dopravní obslužnost
– Rekonstrukce a výstavba kulturních a sportovních zařízení
– Rekonstrukce veřejných budov
– Oprava rybníků, hrází a péče o ŽP
– Výstavba bytů, zainvestování stavebních parcel
– Podpora podnikání

Vyhodnocení dotazníkové akce mezi starosty Třeboňska (připravenost pro zvýšení
atraktivity regionu)
Starostové hodnotili jednotlivá kriteria známkou (1 – výborné, 5 – nedostatečné)
Uspořádání hodnocených oblastí od nejlépe hodnocené:
1. Vybavenost atrakcemi pro děti
2. Kapacita a kvalita stravovacích zařízení
3. Sportovní vyžití
4. Místní orientační značení
5. Možnosti kulturního vyžití
6. Vstřícnost k návštěvníkům
7. Péče o životní prostředí
8. Péče o památky a turistické atraktivity
9. Nákupní možnosti
10. Dopravní infrastruktura
11. Kapacita a kvalita ubytovacích zařízení
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Připravenost pro zvýšení atraktivity regionu
(anketa mezi starosty regionu)
Obec

Kapacita
a kvalita
ubyt.
zařízení

Kapacita
a kvalita
strav.
Zařízení

Dopravní
infrast.

Nákupní
možnosti

Sportovní
vyžití

Možnosti
kulturníh
o vyžití

Vybavenost
atrakcemi
pro děti

Místní
orient.
Značení

Péče o
památky
a turist.
aktivity

Péče o
živ.
prostř.

Vstřícno
st
k návště
vníkům

Cep
České Velenice
ovosed
Dunajovice
Dvory n. Luž.
Frahelž
Halámky
Hamr
Hatín
Hrachoviště
Hranice
Chlum u Tř.
Klec
Lásenice
Lomnice n.Luž.
Lužnice
Majdalena
Nová Ves n. Luž
Novosedly n. N.
Pístina
Plavsko
Ponědraž
Ponědrážka
Příbraz
Rapšach
Smržov
Staňkov
Stráž n. Než.
Stříbřec
Suchdol n. Luž.
Třeboň
Záblatí
Průměr

5
3
1
2
3
3
3
2
2
5
3
2
4
2
4
3
2
4
1
2
3
3
4
2
2
3
2
3
4
3
2
5
2,88

3
1
3
4
4
5
1
2
1
5
3
3
4
2
2
2
1
4
1
5
4
3
4
5
1
5
3
3
2
3
2
2
2,90

3
4
2
3
1
2
4
4
2
2
2
3
4
3
3
3
3
1
3
3
4
3
2
3
4
2
4
2
2
3
3
3
2,81

3
3
3
4
2
2
2
2
3
5
5
2
3
3
3
2
1
3
3
5
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
4
2,75

2
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
2
4
3
3
4
2
3
5
3
2
3
2
2
5
3,06

4
2
5
4
3
3
5
3
4
5
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
2
5
3,78

2
2
4
3
1
1
4
4
4
3
2
3
3
4
3
3
4
2
2
2
2
4
3
5
4
3
3
2
2
4
3
2
2,90

4
4
3
4
4
5
5
5
3
4
4
2
4
3
4
4
2
4
4
3
4
5
4
2
2
5
4
3
4
3
1
5
3,66

2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
1
2
2
2
2
1
1
1,88

1
2
1
3
2
1
1
2
2
2
2
1
3
4
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1,81

2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
2
2
1
2
2
1,56

Zdroj: Dotazníková akce MAS mezi starosty Třeboňska 2006

Hlavní závěry této části analýzy (vyhodnocení dotazníkové akce mezi starosty)
využitelné pro SPL





Starostové obcí pociťují velice silně nedostatek možností v oblasti kulturních,
sportovních a dalších volnočasových aktivit ve svých obcích
Další problémová oblast je podle starostů v malé nabídce služeb na venkově
(stravování, nákupní možnosi v obci,dopravní infrastruktura, ubytování)
Dále starostové pociťují nutnost péče o životní prostředí a kulturní dědictví regionu.
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Technická infrastruktura

Kancelář MAS provedla v měsíci září 2007 šetření o vybavení obcí technickou infrastrukturou. Toto
šetření přineslo následující zjištění:
ČOV
Z výše uvedeného průzkumu je patrné, že největší problém regionu je nízké procento napojení
kanalizačních sítí na ČOV v obcích. Z 55 členských obcí není napojeno na ČOV 33, což představuje
60 %.
Kanalizace
Z 55 obcí nemá vůbec žádnou kanalizační síť 5 obcí ( 9%). Nejméně 50% obcí má dosluhující
kanalizační síť, která nutně potřebuje rekonstrukci.
Vodovod
mají zaveden všechny obce území MAS. V některých obcích však nejsou napojeni všichni občané.
Plynofikace
je provedena v 17 obcích, což představuje 31 %. Vzhledem k rostoucím cenám plynu a problémech
s dotacemi však počet plynofikovaných obcí stagnuje a občané znovu přecházejí na topení tuhými
palivy.

Hlavní závěry této části analýzy (vyhodnocení dotazníkové akce mezi starosty)
využitelné pro SPL


V SPL musí být podpořeny projekty výstavby a napojení ČOV na kanalizační řady a
projekty rekonstrukce a rozšíření kanalizace..

4.2 Zdroje území pro realizaci SPL
4.2.1. Lidské zdroje
Počet ekonomicky aktivních obyvatel oblasti MAS – Třeboňsko je 21 283, což je 51,5 %. Věkový
průměr v mikroregionu odpovídá průměrnému stáří v Jihočeském kraji, potažmo v celé ČR.
V blízké budoucnosti nelze očekávat zásadnější změny jak ve struktuře osídlení, tak ani ve funkci
jednotlivých sídel. To souvisí i s tím, že celá oblast počtem obyvatel stagnuje a nedochází ani
k nadprůměrně výraznějšímu rozvoji podnikatelských aktivit. V této souvislosti lze uvažovat s většími
rozvojovými šancemi území: v případě Českých Velenic jde o využití hospodářského parku, v případě
Suchdola n. L. jsou jeho perspektivní rozvojové šance spojeny především s restrukturalizací jeho
hospodářské základny a rozvojem podnikání.
S relativně dobrými rozvojovými šancemi může v případě stabilizace skláren počítat Chlum u
Třeboně. V Třeboni se bude rozvíjet lázeňství a cestovní ruch.
V oblasti MAS - Třeboňsko je nutné, zejména ve věkově neprogresivních obcích, podporovat
získávání nových obyvatel, především mladých rodin s dětmi. Podpora by měla vycházet především
z nabídky možnosti bydlení, občanské vybavenosti a zajištěním služeb v oblasti dopravy za prací.

Obyvatelstvo regionu MAS podle stupně vzdělání
Stupeň vzdělanosti

Počet

%

základní

8408

20

vyučení a střední odborné bez maturity

13444

33

úplné střední

7733

19

vyšší odborné a nástavbové

847

2

vysokoškolské

1823

4

bez vzdělání

6149

15

nezjištěné vzdělání
Zdroj: ČSÚ

2821

7
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Co se týká vlastní realizace SPL může MAS počítat s těmito lidskými zdroji:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manažer SPL, zaměstnanci 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.
Využití služeb Jihočeské hospodářské komory (kancelář Třeboň) – člen MA.
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. Ekonomické zdroje
•
•
•
•
•

Rozpočty obcí (jsou schopny ve velké míře financovat své projekty a projekty svých organizací –
školská zařízení, hasičské sbory, domovy pro seniory atd.).
Finanční prostředky MAS (financování vlastních projektů, zajištění administrace SPL).
Poměrně dobrá finanční situace podnikatelských subjektů.
Možnosti získání dotačních prostředků z jiných programů. Např. MAS připravuje projekty do OP
Cíl 3 – Česko – Rakousko.
Možnosti získávání úvěrů na předfinancování. V oblasti MAS působí zejména Česká spořitelna
a.s., ČSOB a.s. S Českou spořitelnou a.s. má MAS velice dobré vztahy, na jejichž základě
získala příslib úvěrů na předfinancování svých budoucích projektů (viz. nepovinná příloha).

4.2.3. Hospodářské zdroje
Oblast MAS - Třeboňsko má venkovský, zemědělský charakter. Proto zde působí firmy, zabývající
se pěstováním rozličných zemědělských plodin, chovatelé dobytka a na to navazující zpracovatelský
průmysl. Dále zde působí firmy, které zemědělcům poskytují služby. V oblasti Stráže nad Nežárkou a
Suchdola nad Lužnicí se těží písek, který je dále zpracováván. Na několika místech se rovněž těží
rašelina využívaná v třeboňském lázeňství. Typickými hospodářskými odvětvími jsou lesnictví a
rybářství, tradičními řemesly jsou sklářství, keramika a košíkářství. V tradici výroby třeboňského piva,
započaté již v r. 1379, pokračuje současný vlastník třeboňského pivovaru, společnost Bohemia
Regent a.s.
Dalším významným odvětvím, které využívá místních zdrojů rašeliny a rovněž se
váže na město Třeboň, je lázeňství s více než 100 letou historií. Zdroje rašeliny jsou velmi bohaté,
předpokládá se, že budou sloužit několik století. Rašelina se po použití v lázních většinou vrací zpět
do přírody, takže po několika letech dochází k její regeneraci. Lze říci, že jde o obnovitelný zdroj.
V současné době jsou v Třeboni v provozu dvoje lázně. Starší Bertiny lázně poblíž historického
centra a lázně Aurora na břehu rybníka Svět. Toto odvětví je pro ekonomický rozvoj regionu velmi
perspektivní Návštěvníci města mohou rok co rok ocenit narůstající počet ubytovacích zařízení,
restaurací a dalších služeb, souvisejících s lázeňstvím a turistikou. Vzhledem k tomu, že Třeboň je
jedním ze tří největších měst jindřichohradeckého okresu, je zde řada lidí zaměstnána také
v rozličných úřadech, které vykonávají na území Třeboňska státní správu. V samotné Třeboni je také
několik významnějších podniků, např. Lesostavby a.s., působící ve stavebnictví a lesnictvtí,
zemědělský podnik Agrico a.s., Envi s.r.o., zabývající se obnovitelnými zdroji energie a sacími
bagry.
V oblasti Vitorazska více než třetina ekonomicky aktivních obyvatel pracuje zejména v Českých
Velenicích a Suchdole nad Lužnicí, dále pak v Nových Hradech a krajském městě České Budějovice.
Ekonomicky významný je Hospodářský a technologický park v Č. Velenicích. Nejvíce obyvatel pak
pracuje v průmyslu a je zde patrný značný přesun pracujícího obyvatelstva ze zemědělství do
ostatních odvětví.
Vedle hlavních ekonomických činností se v této oblasti objevují také menší podniky jiných odvětví
poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z primárního sektoru.
V oblasti Veselska je ze všech odvětví nejvíce zastoupeno zemědělství a to 30,9%, což je
dáno vysokou kvalitou půdy tedy úrodností krajiny a zemědělskou tradicí, která je zastoupena jak v
rostlinné, tak živočišné výrobě. Na druhém místě jsou řemeslné práce různých odvětví. Nejčastěji se
jedná o zednické, truhlářské, opravářské a zámečnické práce.
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Průmysl je zastoupen 16,5% a jde převážně o strojírenství, stavebnictví, textilní a potravinářskou
výrobu.
4.2.4. Jiné zdroje
–

Historické a kulturní zdroje

–

Tradice rybníkářství a rybářství

–

•

Historicky cenné stavební památky (Třeboňská rybniční soustava, město Třeboň,
selské baroko na Veselsku, zámek Červená Lhota apod.)
–
Dosud zachovávané lidové kulturní a folklórové tradice
–
Možnost zápisu do Seznamu UNESCO
Přírodní
–
Relativně zachovalé životní prostředí
–
Typická jihočeská krajina s charakteristickými rybníky, která nemá nikde obdoby
–
CHKO Třeboňsko a množství maloplošných, zvláště chráněných území
Vztah obcí k území (snaha o zlepšování vzhledu obcí, jejich funkcí, poskytovaných služeb)

•

Vztah obyvatel k regionu (lokální patriotismus)

•

Tradice regionálních produktů
–
Zápis Třeboňského kapra jako chráněné značky EU
–
Keramika vyráběná v okolí Suchdola nad Lužnicí
–
Možnost obnovení tradiční sklářské výroby v Chlumu u Třeboně
–
Košíkářství v Lomnici nad Lužnicí
–
Pivovarnictví (pivovar Regent)

•

Hlavní závěry této části analýzy území využitelné pro SPL
Všechny hodnocené zdroje jsou dostačující pro realizaci SPL MAS Třeboňsko.
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.

5. SWOT analýza území MAS Třeboňsko
5.1 Vymezení SWOT analýzy
Silné
stránky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dlouhodobá tradice cestovního ruchu a lázeňství opírající se o místní léčebné zdroje
atraktivnost krajiny umožňující mnohostranné využití v cestovním ruchu
pravděpodobný zápis části rybniční soustavy a historického jádra Třeboně do
seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO
relativně nepoškozené životní prostředí
početné stavební památky značné kulturní hodnoty
dobré předpoklady pro rozvoj agroturistiky a hipoturistiky
výhodná geografická poloha oblasti v blízkosti rozvojové osy Praha –
Č. Budějovice, poblíž rakouských hranic
tradice specializované zemědělské výroby (zejména rybářství)
dobré podmínky pro ekologické zemědělství
značná rozloha produkčních lesů
tradice specializované průmyslové výroby (pivovarnictví, textilní výroba,
dřevařství)
tradice výzkumu a ochrany životního prostředí (s možností využití k lokalizaci
nových moderních odvětví a specializací „čistého“ průmyslu apod. )
podmíněně těžitelné zásoby štěrkopísků a živičných surovin, zásoby rašeliny,
zásoby vody
vyřešené skládkování TKO v celé oblasti
existence dostatečných územních možností rozšiřování obytné, výrobní a
obslužné funkce obcí
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Slabé
stránky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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relativně uspokojivá vybavenost oblasti institucemi trhu (banky, realitní
kanceláře atd.)
slušná průměrná kvalita bytového fondu a zejména obytného prostředí
dosud přežívající pocit lokálního patriotismu (hrdost na obec a oblast v nichž bydlím
a zájem o dění v nich) přenášejícího se i na nově příchozí
vysoká koncentrace vědecko-výzkumné základy a středního školství
vzhledem k sídelně-hierarchickému postavení oblasti (Třeboň, částečně
Veselí nad Lužnicí)
široká zahraniční partnerská spolupráce obcí oblasti (hlavně Vitorazsko a Třeboňsko).
území leží u rakousko – českých hranic s možností spolupráce příhraničních regionů
existence průmyslové zóny v Č. Velenicích, využívané v mezinárodním měřítku
průmysl se silným rozvojovým potenciálem (Č. Velenice, Suchdol nad Lužnicí,
Nová Ves nad Lužnicí)
značená síť cyklotras a cyklostezek
dobrý rozvoj podnikání v jižní části mikroregionu
rozvíjející se vybavenost obcí výpočetní technikou
existence MAS s několikaletými zkušenostmi v iniciativě LEADER
rozvíjející se spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskými subjekty
na principu regionálního partnerství
nedostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení cestovního ruchu na úrovni
západoevropského standardu
velká sezónnost a malá výtěžnost prostředků cestovního ruchu
při extenzivně orientovaném rozvoji cestovního ruchu rostoucí konflikty turistického
využití krajiny s jejími produkčními funkcemi a s limity ekologické stability
orientace podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na krátkodobé efekty
nedostatečný regionální marketink a úroveň řízení v cestovním ruchu
nedostatečně množství a pestrost nabídky zařízení pro aktivní trávení volného času
(sportovní a zábavní centra)
vysoká váha zemědělství v ekonomické struktuře oblasti
nedostatečná občanská vybavenost v menších obcích regionu
podprůměrná úrodnost zemědělské půdy
přetrvávání stop devastace krajiny a obcí v příhraničních oblastech Třeboňska,
pocházející z dob totalitního režimu
nevyvážená druhová a věková skladba lesů
neexistence dostačujících kapacit ČOV v oblasti
nedostatečná dopravní obslužnost a nízká kvalita místních komunikací (zejména
malých obcí)
nedostatečné využití železnice
ve většině obcí oblasti nedostačující možnosti společenského a kulturního vyžití
nerovnoměrný demografický rozvoj v rámci oblasti
necitlivé stavební zásahy do urbanistického charakteru obcí v uplynulých desetiletích
v důsledku ústupu zemědělství snížená péče o krajinu
nedostatečná úroveň účasti „místních elit“ na živote obcí oblasti a správě věcí
veřejných
nedostatečná kvalita strategického řízení obcí (zejména pokud jde o ekonomickou
strategii)
nedostatek mladých pracovníků ve školství – nedostatek bytů, sociálních jistot ve
školství
málo informací pro turisty v jednotlivých lokalitách
nedostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích služeb v malých obcích (otevírací
doby apod.)
nedokončená územně plánovací dokumentace u malých obcí
napojení na dálniční síť, a rychlostní komunikace
spolupráce obcí, lesních společností, zemědělských družstev, podnikatelů při opravách
a údržbě komunikací
využívání obnovitelných zdrojů energie
spolupráce obcí při řešení problematiky nakládání s odpady realizace velkých investic
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– průmyslové zóny, obchodní centrum
využití plánovaných podnikatelských ploch v malých obcích
rozvoj možností zemědělského podnikání (agroturistika, diverzifikace služeb)
realizace infrastrukturních a turistických projektů krajského významu – dopravní
koridor
plynofikace obcí
zlepšené využívání dotačních titulů EU a ČR
možnosti využití vytěžených pískoven pro rekreaci a turistický ruch
využití předpokládaného zařazení historického jádra Třeboně a rybniční soustavy do
kulturního dědictví UNESCO pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti
realizace regionálních podnikatelských sítí
rozšíření kapacity balneoprovozů v Třeboni
nepříznivé vlivy blízkosti státních hranic (převaděčství, prostituce)
vysoké a dále se zvyšující výdaje obcí na udržení dobré dopravní obslužnosti
intenzivně hospodářsky využívaná krajina – její možnost devastace v důsledku krachu
zemědělských podniků
vylidňování některých odlehlých vesnic regionu
stárnutí obyvatelstva na venkově
stárnutí a nedostatečná údržba bytového fondu zejména v malých obcích
chátrání nevyužívaných hospodářských a zemědělských objektů
nedostatek investičních prostředků na rozvoj obcí
nedostatek kapitálu pro inovaci soukromého podnikání

5.2 Metodika SWOT analýzy
SWOT analýza rozvoje území MAS Třeboňsko vychází z již zpracovaných analýz v rozvojových
materiálech uvedených v kap. 3. tohoto dokumentu. Programový výbor však pravidelně provádí
aktualizaci a korekci této SWOT analýzy, kdykoliv se objeví nová data, či skutečnosti ovlivňující
některou oblast SWOT analýzy. Poslední korekce byla provedena po vyhodnocení ankety a
dotazníkových akcí, které MAS provedla mezi občany a obcemi v souvislosti se zpracováním SPL.
Další korekce byly provedeny v důsledku sloučení MAS Třeboňsko s MAS Veselsko – Řečicko. Při
této příležitosti konstatoval Programový výbor MAS, že SWOT analýzy rozvoje území obou MAS byly
až na závěry týkající se lázeňství téměř shodné. Tato skutečnost potvrzuje také správnost rozhodnutí
o sloučení MAS.
Silné a slabé stránky reflektují současný stav na území MAS.
Příležitostí a ohrožení definují aktivity, které je třeba vyvinout, příp. které je nutné řešit
(prostřednictvím realizace SPL), aby došlo k eliminaci slabých stránek (nepříznivých stránek
(nepříznivých vlivů) a dále byly silné stránky rozvíjeny a využívány ve prospěch rozvoje území.

6. Strategie
6.1.Priority a cíle

Z uvedené SWOT analýzy lze vybrat a dále rozvinout soubor agregovaných skupin slabých
stránek (problémové oblasti) , které mohou mít negativní vliv na budoucí rozvoj Třeboňska. Řešení
těchto problémových oblastí je nezbytnou podmínkou rozvoje regionu. Programový výbor MAS se
rozhodl, že možnosti finanční podpory PRV budou přednostně určeny na řešení problémů
z těchto problémových oblastí. Dříve než budou navrženy priority rozvoje je účelné uvést základní
přehled problémových oblastí:
Životní prostředí
• zvyšující se devastace životního prostředí v některých oblastech Třeboňska, související se
zvyšujícím se cestovním ruchem, který mnohdy není podporován odpovídající infrastrukturou
a úrovní řízení. Tempo této devastace by se mohlo zrychlit v důsledku zápisu části rybniční
soustavy a historického jádra Třeboně do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
• přetrvávání stop devastace krajiny a obcí v příhraničních oblastech Třeboňska, pocházející
z dob totalitního režimu
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částečné poškození lesů emisemi
nedostatečná krajinotvorná funkce zemědělství, zapříčiněná ekonomickými faktory a
nedostatečným enviromentálním uvědoměním zemědělců
znečištění povrchových vod v některých lokalitách
vzrůstající podíl fosilních paliv v palivové základně regionu a tím vzrůst úrovně poškození
ovzduší
nedostatečné využití ČOV zvláště v menších obcích
nerealizovaná protipovodňová opatření
nízká úroveň enviromentální výchovy místních obyvatel i návštěvníků regionu
zhoršováním podmínek ovlivňujících životní prostředí na globální úrovni

Cestovní ruch a lázeňství
• nedostatečný marketing a úroveň řízení v cestovním ruchu
• velká sezónnost cestovního ruchu
• rostoucí rozdíl mezi nabídkou a poptávkou v lázeňské péči (nedostačující
kapacita balneoprovozů)
• nedostatek nabídek pro aktivní trávení volného času (sportovní a zájmové činnosti,
zábavní centra)
• nedostatečná kapacita a kvalita ubytování na vyšší světové úrovni
• nedostatečná kapacita a kvalita ubytování v obcích (mimo Třeboň)
• nedostatečná informovanost návštěvníků Třeboňska o možnostech cestovního ruchu
v reálném čase
Rozvoj podnikání
• nedostatek startovního a inovačního kapitálu zvláště v oblasti malého a středního podnikání
• nízká rentabilita většiny podniků v regionu
• snižování počtu kvalifikovaných pracovních sil trvale bydlících v regionu
• špatný stav dopravní infrastruktury v regionu
• neexistence regionálních podnikatelských sítí
• snižování počtu podnikatelů v tradičních činnostech a řemeslech
• nedostatek kvalitních podnikatelských záměrů
• nerovnoměrnost ekonomického rozvoje v rámci regionu
• legislativní podmínky, nepříznivé pro rozvoj podnikání v celostátním měřítku
• neefektivní aktivity, které by měly přilákat do regionu vhodné zahraniční investice
Kvalita života obyvatel
• postupný úbytek stálých obyvatel v aktivním věku, zvláště v menších obcích
• zvyšování nezaměstnanosti zvláště v menších obcích, kde jsou rušeny nebo omezovány
tradiční provozy (např. sklárny v Chlumu u Třeboně, košíkářská výroba v Lomnici nad Lužnicí,
textilní výroba v Třeboni atd.)
• stárnutí obyvatelstva na venkově
• stárnutí a nedostatečná údržba bytového fondu zejména v malých obcích
• chátrání nevyužívaných hospodářských, zemědělských a památkových objektů
• málo pracovních příležitostí pro kvalifikované pracovníky
• nedostačující možnost společenského a kulturního vyžití ve většině obcích regionu
• nedostačující dopravní obslužnost
• zvyšující se absence služeb v malých obcích a jejich přesun do střediskových obcí
• malá vlastní aktivita obyvatel většiny obcí, která by pomohla obnovit tradice místní
lidové kultury a společenský život v obcích
• nedostatek tradičních akcí lidové kultury, zvyšujících atraktivitu obce a společenské vyžití
obyvatel
• nedostatečná kvalita strategického řízení obcí v ekonomické oblasti
• nedostatečná partnerská spolupráce obecních samospráv s podnikatelskými subjekty
• rezervovaný vztah většiny obcí regionu k relativně prosperujícímu městu Třeboni
Komunikace a mezinárodní vztahy
• není definována strategie Třeboňska vůči vnitrostátnímu i mezinárodnímu okolí
• není jasné, kdo může region Třeboňsko reprezentovat ve vnitrostátních i mezinárodních
jednáních
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nejsou určeny kompetence pro zástupce regionu

Rozvojové priority
Na základě výsledků analýzy území, SWOT analýzy a vymezených problémových oblastí a
negativních tendencí určil programový výbor MAS tyto hlavní priority rozvoje Třeboňska:
1) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj území
2) Podpora podnikání a rozvoj výrobní základny, zvláště v oblasti malého a
středního podnikání.
3) Podpora rozvoje cestovního ruchu a lázeňství
4) Rozvoj infrastrukturní základny regionu ( dopravní a technická infrastruktura)
5) Zkvalitnění života obyvatel regionu
6) Využití přírodních a kulturních zdrojů Třeboňska
7) Podpora rozvoje lidských zdrojů regionu
8) Podpora spolupráce s jinými subjekty a regiony v ČR i zahraničí
Cíle a aktivity ISÚ naplňující uvedené priority budou popsány v kapitole 6.5.
Vzhledem k tomu, že podporované aktivity v rámci Strategického plánu LEADER (SPL) jsou dány
pravidly PRV opatření 4.1.1., je logické, že SPL nemůže podporovat všechny priority, cíle a aktivity
uvedené v ISÚ. Na základě analytických metod uvedených v předcházejících kapitolách rozhodl
Programový výbor MAS využít pro realizaci SPL pouze podmnožinu opatření, která mohou být
podporována v rámci IV. osy PRV.
Po vyhodnocení všech analytických informací, anket a dotazníkových akcí rozhodl Programový
výbor, že v rámci realizace SPL MAS Třeboňsko v letech 2007 – 2013 budou podpořeny aktivity
v rámci těchto fichí:

Přehled fichí SPL MAS Třeboňsko 2007 - 2013
Vazba na
opatření PRV

Fiche

Název

Popis podpory

Fiche 1

Modernizace
zemědělství

I.1.1.1.
Záměr a), b)

Fiche 2

Lesy

Fiche 3

Cestovní ruch

Investice do zemědělských staveb a technologií, včetně
nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou
výrobu. Využití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu.
Výstavba, modernizace, rekonstrukce a opravy lesních cest
včetně souvisejících objektů. Zařízení upravujících vodní režim
v lesích, vč. souvisejících objektů.
Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního zboží a objektů a ploch pro sportovně
rekreační vyžití
Podpora
obcí v oblasti zakládání dopravní a technické
infrastruktury, včetně vodohospodářské, zlepšení vzhledu obcí
a zlepšení životních podmínek
Občanské vybavení a služby v oblasti veřejné správy, školství,
zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkové činnosti,
předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. .Zajištění zázemí pro
aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a
sportovních organizací, spolků a církví. Zřizování
integrovaných informačních a školících center s využitím ICT.
Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním
nebo využitím kulturního dědictví venkova, památkově
významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské
krajiny, včetně historických parků , zahrad a alejí a dále na
budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou
na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity.
Vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které
mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné
působení na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III.
PRV.

III.3.1.

Fiche 4

Rozvoj obcí

Fiche 5

Občanská vybavenost,
služby

Fiche 6

Kulturní dědictví

Fiche 7

Vzdělání a informace
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III.1.3.
Záměr b)

III.2.1.1.
Záměr a), b), c
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III.2.2.
Záměr a), b), c)
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Cíle SPL pro území MAS Třeboňsko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlepšení kvality života v obcích území MAS
Podpora turistického ruchu na celém území MAS
Motivace podnikatelských subjektů investovat do vlastního rozvoje a do rozvoje regionu (do
rozvoje obce)
Podpora zachování historických hodnot a tradic území s důrazem na specifika Třeboňska
Aktivizace místních aktérů (prostř. vzdělávacích projektů, projektů spolupráce)
Vytváření spoluzodpovědnosti za rozvoj území MAS (integrované projekty spolupráce)
Pozitivní jméno regionu (prostř. prezentace výsledků)
Vytvoření kvalitního zázemí pro život a rozvoj (rozvoj sounáležitosti obyvatel s regionem)
Zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů
Podpora zaměstnanosti v regionu (místní příležitosti)
Zlepšení podmínek podnikání v regionu

6.2. Způsob dosahování cílů a priorit
Naplňování cílů a priorit SPL bude dosaženo implementací jednotlivých fichí na území MAS a
realizací projektů naplňujících tyto fiche.
Fiche 1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ
Fiche je zaměřena na rozvoj podnikatelských aktivit v zemědělském sektoru – tradičním
hospodářském odvětví na území MAS, s důrazem na podporu aktivit mladých zemědělců.
Podpora v rámci fiche se zaměřuje na využití nových technologií a investic zejména v oblasti rostlinné
a živočišné výroby. Fiche přispěje k modernizaci podniků, ke zvýšení efektivnosti, hospodárnosti
v zemědělské výrobě a zlepší konkurenceschopnost zemědělských podniků na území MAS.
Fiche 2 LESY
Tato fiche je určena pro majitele lesů a to jak soukromé, tak také obce. Předmětem je výstavba,
modernizace, rekonstrukce a opravy lesních cest včetně souvisejících objektů. Zařízení upravujících
vodní režim v lesích, vč. souvisejících objektů. Podle průzkumu provedeném MAS je poptávka po
těchto projektech v regionu vysoká.
Fiche 3 CESTOVNÍ RUCH
Fiche je zaměřena na podporu další významné hospodářské oblasti na území MAS – turistického
ruchu (zejména investic do turistické infrastruktury). Je třeba odpovídajícím způsobem využít
současný potenciál území v oblasti ubytování a stravování a zaměřit se především na zlepšení kvality
těchto kapacit, vč. dalších doprovodných služeb. Fiche je zaměřena na podnikatelské subjekty
v zemědělství a na začínající nezemědělské podnikatelské subjekty v oblasti turistického ruchu. Fiche
přispěje k zachování a dalšímu rozvoji atraktivity území pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Fiche 4 ROZVOJ OBCÍ
Fiche je zaměřena na zlepšení kvality zázemí v obcích – technickou infrastrukturu a na
soustavné a komplexní řešení funkčního využití území (prostř. tvorby územně plánovací
dokumetnace). 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 5 OBČANSKÁ VYBAVENOST SLUŽBY
Fiche je zaměřena na zlepšení 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 ke zatraktivnění obcí v oblasti turistického ruchu.
Fiche 6 KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Fiche je zaměřena na zachování historických a kulturních hodnot území, zvýšení atraktivity
regionu, na obnovu významných památek a kulturních prvků regionu, zachování historického rázu
obcí a jejich dalšího využití pro rozvoj regionu např. v oblasti turistického ruchu.
Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMACE
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Fiche je zaměřena na posílení lidského potenciálu jako základu pro další rozvoj ekonomiky
regionu. Přispěje ke zlepšení vzdělanosti a informovanosti obyvatel především v oblasti ekologické
výchovy, tradičních řemesel apod.

6.3. Zapojení inovačních prvků
Zapojení inovačních prvků a celkový inovační přístup k realizaci strategie MAS je jedním z hlavních
principů, které bude MAS v rozvojových aktivitách prosazovat. Vždyť již samotné umístění sídla MAS
v areálu TIC (Třeboňského inovačního centra) bylo zvoleno zcela záměrně s cílem maximálního
zapojení MAS do inovačního dění v regionu.

Činnost TIC byla zahájena v roce 2004. V rámci I. etapy výstavby bylo vybudováno přes
1000 m2 plochy areálu. Tato akce byla podporována MPO ČR v rámci programu PARK II.
Zakladateli a provozovateli jsou společnosti ENVI,
s.r.o. (členská organizace MAS) a ENKI o.p.s.
Třeboňské inovační centrum je akreditovaným
členem Společnosti vědeckotechnických parků
ČR.
Hlavními partnery TIC jsou Jihočeská univerzita
České Budějovice, Ústav fyzikální biologie, Ústav
systémové biologie a ekologie AV ČR a ČVUT
Praha, Fakulta Strojní. V současnosti sídlí v areálu
TIC 10 subjektů zaměřených na výzkum, vývoj a
inovační podnikání. Jedním z těchto subjektů je
právě MAS Třeboňsko, jejímž úkolem je
pomáhat při zavádění nových inovačních
metod na území celé MAS. Význam zapojení
MAS do těchto inovačních snah je právě v možnosti zapojení všech členů a partnerů MAS do
inovačního dění a využití jejich zkušeností a názorů.
V letech 2005-7 probíhá druhá etapa realizace TIC jako jeden z projektů Operačního programu
Průmysl a podnikání - program PROSPERITA, který by měl rozšířit využitelnou plochu o dalších více
2
než 500 m . Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem.
Hlavní zaměření TIC
a) Solární a jiné energetické programy
•

Výzkum a vývoj solárně energetických fasád, vývoj a výroba optických rastrů pro aktivní i
pasivní využívání sluneční energie.

•

Uzavřené systémy skleníkového hospodářství a destilace vody za použití solárních
technologií na bázi Fresnelových čoček

•

Návrhy prototypů zařízení, například spojení lineárních rastrů a fotovoltaiky, které je potřeba
technologicky finalizovat a vyrábět

•

Návrhy ve stadiu projektů na malá sídliště s nízkou energetickou náročností, v nichž se
integruje architektonické řešení, prvky alternativní energie a recyklace

•

Využití biomasy pro energetické účely - bioplyn
b) Strojírenská ekotechnika

•

Inovace, prototypy, typová zařízení v ekologickém strojírenství se zvláštním zaměřením na
hydraulické systémy a selektivní sací systémy
c) Inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky

•

Vybavení a provoz laboratoře pro optiku a jemnou mechaniku
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e) Využívání kořenových čistíren
•

Využívání kořenových čistíren odpadních vod v zemědělské krajině pro recyklaci látek a
dočišťování vody
f) Biotechnologie

•

Řízená kultivace řas na produkci biomasy, různé způsoby kultivace na plošinách,v trubicích a
specielně zkonstruovaných bioreaktorech, využití technologie a systémů v akvakultuře

•

Heterotrofní kultivace planktonu recyklací odpadních organických látek jako součást
uzavřených systémů - např. skleníkového hospodářství
g) Ekotechniky v oblasti setrvalého hospodaření s látkami v krajině

•

Návrhy a projekty obnovy jezerních a rybničních ekosystémů poškozených vysokou trofií a
další činností člověka

•

Řešení výzkumných a vývojových projektů při zavádění trvale udržitelného hospodaření v
krajině s ohledem na vodní a solární cykly

6.4. Finanční plán
Protože celková částka, se kterou bude moci vybraná MAS v období 2007-2013 počítat bude známa
až po výběru MAS a přesném výpočtu alokované částky, je nutno při plánování finančních alokací a
financí na práci MAS vycházet pouze z procentického vyjádření jednotlivých částek.
Při zpracování rozpočtu vycházeli autoři z těchto předpokladů:
• Jako základu pro výpočet jednotlivých částek byla použita celková suma, kterou MAS získá na
realizaci svého SPL na období 2007 – 2013, včetně částky na práci a režii MAS. MAS
předpokládá stejnou alokaci finančních prostředků v každém roce uvedeného období a je si
samozřejmě vědoma, že po vyhodnocení dvouleté činnosti může dojít ke změně roční finanční
alokace.
• Roční alokace pro všechny fiche a částku na práci MAS je počítána 16,6% z celkové alokace
2007-2013 (šestitileté období), přičemž alokace na rok 2013 je počítána 17%, pro zachování
100% základu. S touto anomálií MAS počítá a bude vyrovnána při vypracování rozpočtu
s konkrétními částkami. Po předběžných informacích a při počtu obyvatel MAS Třeboňsko
41 163, je přibližně počítáno s roční alokaci 15 mil. Kč.
• Termíny výzev u jednotlivých fichí jsou určeny tak, aby žadatelé měli možnost podávat žádosti
o čerpání dotačních prostředků pokud možno po celé období 2007-2013.
• MAS počítá s korekcí navrženého rozpočtu po 2 letech realizace SPL, tj. v roce 2010.
• V případě, že MAS Třeboňsko bude vybrána pro realizaci SPL, bude před podpisem dohody
vyhotoven přesný rozpočet ( samozřejmě při zachování struktury výzev a podílu alokací)
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Plánovaný harmonogram výzev a finanční plán LEADER 2007 – 2013
(plánované alokace pro jednotlivé fiche a výzvy jsou uvedeny v % z celkové alokace pro MAS 2007-2013)
Termín a
číslo
výzvy
2008
červen
1. výzva
2009
únor
2. výzva
2009
červen
3. výzva
2010
únor
4. výzva
2010
červen
5. výzva
2011
únor
6. výzva
2011
červen
7. výzva
2012
únor
8. výzva
2012
červen
9. výzva
2013
únor
10. výzva
2013
červen
11. výzva
Podíl fiche
na celkové
alokaci
2007-2013
(%)

Fiche 1
Modernizace
zemědělství

Fiche 2
Lesy

3

Fiche 3
Cestovní
ruch

Fiche 4
Rozvoj
obcí

Fiche 5
Obč.
vybavenost,
služby

Fiche 6
Kulturní
dědictví

Fiche 7
Vzdělání a
informovanost

Režie
MAS

6

5,1

2

1,5

2

6

3,1
2
1

4

1,5

4,5
2

2

4,1
2

5

2,1
2

3,5

2

3

4,6
2
1,5

5,5
4,9

3,9
2
2,3

8

9

15

21

3,9

21

9

5

12

Souhrnná tabulka fichí, alokací v letech a počet výzev
Předpokl.
Fiche

Alokace v % z celkové roční alokace MAS

celkový
2008

počet výzev
Fiche 1 Modernizace zemědělství

3

Fiche 2 Lesy

3

Fiche 3 Cestovní ruch

3

Fiche 4 Rozvoj obcí

5

36

Fiche 5 Obč. vybavenost, služby

5

31

Fiche 6 Kulturní dědictví

4

Fiche 7 Vzdělávání a informovanost

3

2009

2010

18

12
24

36

2011

2012
18

21

9

25

28
12

28

22

19

30

33

14

12

6

13

9

9

12

Administrace MAS (max. 20% roční alokace)

12

12

12

12

12

12

Celková roční alokace (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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6.5. Integrovaná strategie území
Východiska tvorby Integrované strategie území MAS Třeboňsko
Jak již bylo v tomto materiálu zmíněno, vzniklo území současné MAS Třeboňsko sloučením 2
území (MAS Třeboňsko, MAS Veselsko-Řečicko). Pro obě tato území byly vypracovány dlouhodobé
rozvojové dokumenty (Pilotní strategie území MAS Veselsko-Řečicko, Aktualizace programu
sociálního a ekonomického rozvoje obcí regionu Třeboňsko do roku 2013). Po sloučení bylo nutno
zpracovat nové rozvojové materiály pro nové území MAS. Programový výbor rozhodl, že Integrovaná
strategie území a SPL budou zpracovávány současně. K tomuto rozhodnutí vedla možnost využití
dotazníkových akcí, analýz, anket a průzkumů, které prováděla MAS v poslední době pro oba
zmíněné materiály.
Rozvojové priority
Na základě výsledků analýzy území, SWOT analýzy a vymezených problémových oblastí a
negativních tendencí určil programový výbor MAS tyto hlavní priority ISÚ rozvoje Třeboňska:

1) Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj území
2) Podpora podnikání a rozvoj výrobní základny, zvláště v oblasti
malého a středního podnikání
3) Podpora rozvoje cestovního ruchu a lázeňství
4) Rozvoj infrastrukturní základny regionu ( dopravní a technická
infrastruktura)
5) Zkvalitnění života obyvatel regionu
6) Využití přírodních a kulturních zdrojů Třeboňska
7) Podpora rozvoje lidských zdrojů regionu
8) Podpora spolupráce s jinými subjekty a regiony v ČR i zahraničí

Priority, opatření a aktivity ISU MAS Třeboňsko s výrazněním aktivit podporovaných
v SPL 2007-2013
Priorita

Opatření

Aktivity
(aktivity podporované v SPL –
žlutě zvýrazněny)

1. Ochrana životního
prostředí a trvale
udržitelný rozvoj
území

1.1 Obnova a údržba
venkovského
charakteru krajiny a
rybniční soustavy

• Revitalizace, opravy a odbahňování rybníků
• Realizace plánů protipovodňových opatření
• Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin
kolem cest a vodotečí
• Úprava a údržba veřejných prostranství
• Úpravy polních cest v katastrech obcí
• Oprava a budování lesnické infrastruktury
• Rozvoj plynofikace a ekologických způsobů
vytápění
• Využití alternativních zdrojů energie
• Postupná náhrada lokálního způsobu
vytápění centrálním zásobováním teplem
• Vyřešení separace odpadů
• Rekultivace skládek
• Realizace III. etapy skládky ve Stráži nad
Nežárkou
• Zpracování biologicky rozložitelného odpadu
• Separace a zpracování elektronického
odpadu
• Výstavba, rekonstrukce a rozšíření
kanalizačních sítí
• Výstavba a rekonstrukce ČOV v obcích

Fiche 2,
Fiche 5

• Výsadba biopásů, remízků a volně rostoucích
dřevin
• Ekologicky a ekonomicky optimálizované
hospodaření v lesích
• Podpora myslivosti a ochrany přírody

Fiche 4,
Fiche 5,
Fiche 2

1.2 Zlepšení stavu
ovzduší

1.3 Zlepšení
nakládání z odpady

1.4 Zajištění čištění
odpadních vod
1.4 Zachování
biodiverzity
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Fiche SPL
podporující
vybrané
aktivity

Programy
podporující
ostatní
aktivity
OP ŽP,
Granty Jč.
kraje

OP ŽP

OP ŽP

Fiche 4

OP ŽP
Granty Jč.
kraje
OP ŽP
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2. Podpora
podnikání a rozvoj
výrobní základny,
zvláště v oblasti
MSP

Programový výbor MAS Třeboňsko o.p.s.

2.1 Zlepšení
podmínek pro rozvoj
podnikání na území
MAS Třeboňsko

• Zlepšení spolupráce mezi podnikateli a
místními samosprávami
• Zlepšení informovanosti podnikatelů
• Zvýšení angažovanosti podnikatelů v JHK a
jiných profesních organizacích
• Podpora inovačních podnikatelských
projektů
• Modernizace podniků

Fiche 1,
Fiche 7

OP PaI

2.2 Vybudování
potřebné
infrastruktury pro
rozvoj podnikání

• Vznik nových průmyslových a
podnikatelských zón včetně zainvestování
technických sítí
• Rekonstrukce nebo vybudování komunikací
k podnikatelským objektům
• Podpora vzniku regionálních
podnikatelských sítí
• Realizace projektů regionálního markertingu

Fiche 4

OP PaI

• Pomoc při realizaci zboží tradičních řemesel
na trhu
• Pomoc při zvyšování kvalifikace podnikatelů
• Společná propagace regionálních výrobků
• Společná marketingová strategie při
propagaci regionu jako destinace CR
• Uspíšit zápis rybniční soustavy do seznamu
UNESCO
• Zřízení turistického informačního centra pro
celý region
• Realizace nových produktů CR
• Rekonstrukce a rozšíření kapacity
lázeňských domů Aurora a Berta
• Výstavba nového lázeňského domu
v katastru obce Domanín
• Rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek
• Vytvoření sítě hipotras
• Podpora podnikatelských aktivit
v agroturistice a hipoturistice
• Rozšíření volnočasových aktivit na rybnících
(rybolov, jachting, vodní lyžování)
• Vybudování akvaparku v Třeboni
• Vybudování golfového hřiště v Třeboni
• Využití nevyužitých obecních objektů pro
zřízení ubytoven
• Rozšíření kapacity kempů s vyšším
standardem služeb
• Podpora budování hotelů vyšších kategorií
• Podpora vzniku soukromých penzionů
• Rozšíření a zkvalitnění turistického a
informačního značení v regionu
• Vytvoření a fundované provozování
informačního internetového serveru celého
území MAS Třeboňsko
• Provozování informačního systému CR
Třeboňska v reálném čase
• Výstavba nebo rekonstrukce zařízení
vhodných pro kongresovou a firemní
turistiku
• Podpora marketingové činnosti, zaměřené na
propagaci Třeboňska jako místa vhodného
pro kongresovou a firemní turistiku
• Oprava komunikací II. a III. třídy (trvalá
komunikace s Jč. Krajem)
• Oprava a rekonstrukce místních komunikací
• Jednání s dopravci za účelem optimalizace
dopravní obslužnosti
• Podpora záměrů ČD v oblasti modernizace
železnic v regionu
• Podpora záměru vybudování letiště
v regionu, určené pro malá sportovní a
dopravní letadla
• Zajištění čištění odpadních vod dle
požadavků EU

Fiche 7

Granty Jč.
Kraje
POV

Fiche 3

ROP
POV
Granty Jč.
kraje

2.3 Podpora vzniku
regionálních
podnikatelských sítí a
společného
regionálního
marketingu
2.4 Podpora
tradičních činností a
řemesel na Třeboňsku

3. Podpora rozvoje
cestovního ruchu a
lázeňství

3.1 Zvýšení
návštěvnosti regionu

3.2 Zvýšení kapacity
balneoprovozů v
regionu
3.3 Rozšíření nabídky
volnočasových aktivit
pro návštěvníky
regionu

3.4 Rozšíření
ubytovacích kapacit
všech kategorií

3.5 Zlepšení
informovanosti
potenciálních
návštěvníků regionu

3.6 podpora
kongresové a firemní
turistiky v regionu

4.Rozvoj
infrastrukturní
základny regionu

prosinec 2007

4.1 zlepšení dopravní
infrastruktury a
obslužnosti

4.2 zlepšení
technické a
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OP PaI

Granty
MMR
ROP

Fiche 3

Granty
MMR
ROP
PRV
Granty Jč.
kraje

Fiche 3

Granty
MMR
POV
PRV
ROP
POV
Granty Jč.
kraje

Fiche 3,

POV
Granty Jč.
kraje

Fiche 4

ROP
PRV
OP DI

Fiche 4

OP ŽP
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vodohospodářské
infrastruktury

4.3 rozvoj
informačních
technologií

5. Zlepšení kvality
života obyvatel
regionu

6. Využití
přírodních a
kulturních zdrojů
regionu

5.1 vytváření
podmínek pro
bydlení a život na
venkově

5.2 zajištění
podmínek pro růst
zaměstnanosti
zvyšováním počtu
pracovních
příležitostí
5.3 rozvíjení obecné
kultury,
společenského a
spolkového života
6.1 zvýšení
rentability CR
v návaznosti na
pravděpodobný zápis
Třeboňska do
seznamu UNESCO
6.2 obnova lidových
tradic a jejich využití
pro zatraktivnění
regionu

6.3 využití dosud
nevyužívaných
objektů přírodního a
kulturního dědictví v
CR

7. Rozvoj lidských
zdrojů regionu

8. Podpora
spolupráce s jinými
subjekty a regiony
v ČR i zahraničí

7.1 rozvoj školství a
vzdělanosti ve vazbě
na další rozvoj
přírodních a
kulturních zdrojů
7.2 podpora
vědeckých institucí v
regionu

8.1 podpora dalšího
rozvoje partnerských
kontaktů mezi
místními i zahraničními subjekty

• Dobudování kanalizační sítě v malých obcích
• Zavedení vodovodu do všech obcí a místních
částí regionu
• Realizace protipovodňových opatření povodí
Lužnice
• Rozvoj veřejně přístupného internetu
• Zapojení obcí a podnikatelů do informačního
systému Třeboňska

prosinec 2007

Fiche 5

• Podpora využití stávajícího bytového fondu
• Podpora výstavby bytů pro začínající a
sociálně slabé rodiny
• Vypracování nebo aktualizace ÚPD obcí
• Zajištění pozemků pro novou výstavbu
v návaznosti na ÚPD obce
• Výstavba a oprava objektů zlepšujících
kvalitu života na venkově (víceúčelové
budovy, sportovní zařízení, prostory pro
spolkovou činnost)
• Dostupnost rekvalifikačních kurzů a jejich
přizpůsobení potřebám regionu
• Vytváření podmínek pro zvyšování počtu
pracovních míst v regionu

Fiche 5

• Podpora spolkového života v obcích
• Podpora obecních knihoven
• Podpora místních zvyků, lidových tradic a
kulturních akcí
• Podpora aktivit směřujících k zápisu
Třeboňské rybniční soustavy do seznamu
UNESCO
• Podpora projektů, využívajících fenomén
zápisu do seznamu UNESCO pro zvýšení
atraktivity regionu a rentability CR
• Pravidelné tradiční řemeslné trhy
• Workshopy a semináře, spojené s ukázkami
řemesel
• Podpora vzniku koncepčních materiálů
orientovaných na podporu tradičních odvětví
(marketingové studie, statistické šetření,
analýzy)
• Místní tradiční akce, spojené s církevními a
lidovými slavnostmi
• Tradiční akce, spojené s milníky
zemědělského roku( dožínky, dolovné apod.
• Folklórní a jiné kulturní akce (hudba,
divadlo, spolková činnost)
• Studie využití, soupisy a pasportizace
kulturních památek
• Podpora údržby a obnovy historických
památek ve venkovských obcích
• Organizační, stavební a ekonomické
poradenství směřující k obnově, zachování a
následnému využití přírodního a kulturního
dědictví Třeboňska
• Podpora využití Krčínova domu v Třeboni
pro účely propagace a zachování
rybníkářských tradic
• Podpora vzdělávacích aktivit dětí a mládeže
a podpora celoživotního vzdělávání
• Podpora tvůrčí činnosti mládeže, zaměřené
na přírodní a kulturní dědictví regionu

Fiche 5,
Fiche 6

• Podpora spolupráce mezi vědeckými
institucemi v regionu, místními
samosprávami a podnikateli
• Realizace společných projektů v oblasti
životního prostředí a inovací
• Realizace společných projektů, výměna
zkušeností, navazování kontaktů
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6.6. Monitoring naplňování cílů SPL
Pro období 2007-2009 stanovil programový výbor MAS 5 monitorovacích kriterií, která odrážejí
naplňování cílů SPL:

1)
2)
3)
4)
5)

Počet nově vybudovaných ubytovacích míst v zařízeních cestovního ruchu
2
Výměra nových nebo zrekonstruovaných objektů občanské vybavenosti (m )
Počet zrekonstruovaných kulturních památek, nebo historických objektů
Počet vzdělávacích nebo informačních akcí
Počet zmodernizovaných zemědělských podniků

20
300
3
8
5

Vyhodnocení těchto kriterií bude prováděno podle plánu monitoringu a vyhodnocení realizace SPL
MAS a to v prosinci 2008, v květnu 2009 a v prosinci 2009.

7. Partnerství MAS
7.1. Historie MAS
První myšlenky na využití iniciativ typu LEADER se na Třeboňsku objevily již v roce 2003.
Iniciátorem těchto snah byla společnost BESI a.s. a někteří představitelé Svazku obcí regionu
Třeboňsko (Mgr. Filip Mencl, starosta obce Novosedly nad Nežárkou a předseda svazku). V té době
byly k dispozici některé informace o iniciativách typu LEADER v zahraničí, avšak o implementaci
podobných programů v ČR nebyly k dispozici relevantní informace. Co však bylo již v té době jisté,
byl fakt, že pro budoucí pozitivní rozvoj oblasti je nutná široká spolupráce obecních samospráv a
soukromého sektoru. Svazek obcí regionu Třeboňsko, který byl původně založen hlavně za účelem
společného nakládání s komunálními odpady, tehdy nevyvíjel dostatečnou aktivitu, která by vedla ke
společnému postupu v oblasti využití programů a iniciativ jak ČR, tak i EU.
V té době byl již
zpracován Rozvojový plán regionu Třeboňska, nicméně realizace jeho závěrů probíhala na základě
izolovaných projektů jednotlivých obcí, bez využití společného postupu celého regionu.
V roce 2003 také vznikl Svazek obcí Vitorazsko, jehož základním cílem bylo koordinovat aktivity
jednotlivých členských obcí v zájmu celého mikroregionu.
Po zveřejnění Záměru MZe ČR implementovat u nás programy LEADER pověřila správní rada
Svazku obcí Třeboňsko Ing. Jaromíra Vávru, CSc., který pracoval jako poradce mikroregionu, učinit
vše potřebné pro založení místní akční skupiny podle podmínek programu LEADER. Poté byly
učiněny následující kroky, které vedly k založení MAS Třeboňsko o.p.s. a její další úspěšné činnosti:
• Do Třeboně byli pozváni zástupci Mze ( Ing. arch. K. Matoušková a její kolegové) kteří
seznámili zástupce Třeboňska s programy LEADER ČR a LEADER+.
• Byl osloven mikroregion Vitorazsko, který je historicky, ekonomicky i politicky svázán
s Třeboňskem a byla mu nabídnuta možnost společného postupu vzhledem k programům
LEADER. Rada starostů Svazku obcí Vitorazsko tuto nabídku přijala.
• S pomocí Jihočeské hospodářské komory byly osloveny podnikatelské subjekty v oblasti
s nabídkou spolupráce na bázi partnerství.
• Svou práci započala přípravná skupina pro vznik MAS Třeboňsko o.p.s. Na svých
pravidelných schůzkách řešila otázky vzniku MAS, připravila Statut společnosti a ostatní
materiály nutné k zápisu společnosti do Rejstříku obecně prospěšných společností Krajského
soudu.
•
V květnu 2004 byla MAS Třeboňsko zapsána a započala práci na tvorbě pilotní dokumentů
potřebných pro kandidaturu v programech LEADER
• Na základě žádosti o realizaci Záměru LEADER ČR 2005 obdržela MAS Třeboňsko o.p.s.
dotaci ve výši 3 000 000.- Kč. Tato dotace byla v roce 2005 využita k realizaci 3 rozvojových
projektů.
• Po úspěšné realizaci Záměru LEADER ČR 2005 se MAS Třeboňsko ucházela o přidělení
prostředků na realizaci Záměru LEADER ČR 2006 a dále na realizaci projektu v rámci
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programu LEADER+, opatření c) – osvojování schopností. V obou případech MAS uspěla a
projekty obou programů byly v roce 2006 úspěšně realizovány.
Na základě podnětu facilitátora byla koncem roku 2006 zahájena jednání o sloučení MAS
Třeboňsko s MAS Veselsko – Řečicko. Tato jednání probíhala nejprve uvnitř obou MAS,
jejichž výsledkem bylo jmenování společné přípravné skupiny, která měla za úkol přípravu
podmínek pro sloučení obou MAS.
Počátkem roku 2007 proběhlo setkání valných hromad obou MAS a následně došlo ke
sloučení. Aby sloučení proběhlo v souladu s platnou legislativou oslovily obě MAS advokátní
kancelář JUDr. Kudějové v Českých Budějovicích, která celý proces slučování připravila a
řídila.

Historie MAS

Rok

MAS Třeboňsko

MAS Veselsko Řečicko

2003

První informace o
metodě LEADER

2004

Příprava založení MAS
14. května -založení
MAS (9 zakladatelů)
Příprava programových
dokumentů
Příprava na LEADER
ČR
Realizace Záměru
LEADER ČR 2005
Realizace Záměru
LEADER ČR 2006,
Realizace LEADER+,
osvojování schopností,
Přípravy na sloučení
s MAS Veselsko Řečicko
Sloučení s MAS
Veselsko – Řečicko
o.p.s.,
Příprava ISÚ,SPL 20072013

Založení DSO Veselsko,
první informace o
metodě LEADER
Příprava založení MAS
10. listopadu – založení
11 zakladatelů
Příprava programových
dokumentů
Příprava na LEADER
ČR
Realizace Záměru
LEADER ČR 2005
Realizace projektu
LEADER+, osvojování
schopností

2005
2006

2007

Poznámky

Uzavřena smlouva o
spolupráci mezi MAS
Třeboňsko a MAS
Veselsko - Řečicko

Sloučení MAS řídila
advokátní kancelář
JUDR. Kudějové

Přípravy na sloučení
s MAS Třeboňsko
Sloučení s MAS
Třeboňsko

MAS Veselsko –
Řečicko o.p.s zanikla
bez likvidace

Propojení veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s historií MAS.
Již od prvních úvah o založení MAS v roce 2003 si byli iniciátoři vědomi podmínek, které pro
regionální partnerství definuje iniciativa LEADER. Proto byli již na samém začátku snah o vznik MAS
přizváni partneři jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru, kteří se všichni zúčastnili na přípravách
a následně na založení MAS. Toto platí jak o MAS Třeboňsko, tak pro MAS Veselsko – Řečicko. Při
vzniku MAS Třeboňsko sehrála důležitou roli aktivní účast Rybářství Třeboň a.s., jejíž zástupce,
generální ředitel této společnost,i Ing. Jan Hůda je dodnes předsedou správní rady MAS. Podstatnou
úlohu při vzniku MAS Třeboňsko měli i zástupci podnikatelské sféry Ing. Petr Habersberger (soukromý
zemědělec), Ing. František Hrubec ( ENVI s.r.o.) a RNDr. L. Kotilová (Lavana s.r.o.). Všichni
jmenovaní se stali zakladateli MAS Třeboňsko o.p.s.
Stejně jako při založení MAS Třeboňsko se i při vzniku MAS Veselsko – Řečicko zúčastnili velice
aktivně zástupci soukromého sektoru. Po vzniku obou MAS a po úspěšných realizacích projektů
v rámci programů LEADER ČR a LEADER+ v letech 2005 a 2006 se do obou MAS přihlásili další
členové jak z řad podnikatelů, tak i z neziskových organizací.
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL
Jak již bylo v tomto materiálu zmíněno, je snahou vedení MAS Třeboňsko zapojit do přípravy
rozvojových materiálů MAS co nejvíce partnerů a občanů. Z tohoto důvodu je možnost spolupráce
nebo konzultace při tvorbě programových materiálů otevřena všem partnerům a občanům regionu.
Posledním stadiem diskuze o těchto materiálech je vždy schůze celého území MAS, které se mohou
zúčastnit všichni zástupci organizací i občané, kteří se chtějí k dané problematice vyjádřit. Poslední
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takové jednání se uskutečnilo 8.11.2007 v kulturním zařízení Roháč v Třeboni, kde byla široká
veřejnost seznámena s návrhem SPL. Všichni účastníci měli možnost vyjádřit se k projednávanému
materiálu , popř. přednést návrhy na změnu, či doplnění.
Je potěšující, že místní partneři a občané území MAS pochopili význam iniciativy LEADER a
zúčastňují se jednání o činnosti MAS v neobvykle hojném počtu. ( viz. Přiložené prezenční listiny
jednání expertních skupin a veřejnosti regionu).
7.3. Vztah k obyvatelstvu
Ihned po vzniku MAS Třeboňsko o.p.s. a po jejím zápisu do rejstříku obecně prospěšných
společností u Krajského soudu v Č. Budějovicích vyšly v Třeboňských listech i v regionálním tisku
informační články o vzniku MAS Třeboňsko o.p.s. a o jejím poslání. O činnosti MAS jsou obce
zúčastněných mikroregionů pravidelně informovány prostřednictvím „Zpráv poradce mikroregionu“,
které pravidelně zasílá elektronickou poštou facilitátor MAS.
V průběhu realizace Záměru LEADER ČR 2005 i Záměru LEADER ČR 2006 byla veřejnost
pravidelně informována v regionálním tisku (příklady těchto článků jsou uvedeny v nepovinné příloze).
Informace o práci MAS Třeboňsko o.p.s. se pravidelně objevovaly na stránkách www.trebonsko.cz,
kde byla pro MAS vyčleněna jedna rubrika. MAS Třeboňsko o.p.s. zorganizovala pro širokou veřejnost
několik seminářů, kde byli účastnící zevrubně informováni o práci i záměrech MAS.
Velice úspěšnou formou, která pozitivně ovlivňuje vztahy MAS s veřejností je každoroční
uspořádání Třeboňských rybářských slavností. Tyto slavnosti pořádá svým jménem MAS Třeboňsko.
V roce 2007 proběhl úspěšně již 3. ročník, kterého se zúčastnilo dle kvalifikovaných odhadů 8 – 11 tis.
hostů. Velký důraz při pořádání těchto slavností je kladen na enviromentální výchovu dětí a mládeže
formou her a vědomostních soutěží.
Přijetí všech významných dokumentů MAS je vždy konzultováno s širokou veřejností regionu.
Všichni občané regionu mají vždy možnost vyjádřit se k zásadním dokumentům a mohou na svou
žádost působit i v expertních skupinách MAS. Poslední takové setkání veřejnosti území MAS proběhlo
8.11.2007 v kulturním zařízení Roháč v Třeboni (viz. nepovinná příloha)
7.4. Otevřenost MAS
Přijetí nových členů a ukončení členství
noví členové MAS Třeboňsko 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
členství v obecně prospěšné společnosti zaniká podáním žádosti o ukončení
členství dnem doručení na adresu obecně prospěšné společnosti
valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena obecně prospěšné
společnosti prostou většinou přítomných členů valné hromady.
- do MAS mohou být přijati jak občané, tak právnické osoby. Pravomoc
rozhodnutí o přijetí za člena má dle stanov Valná hromada MAS.
8. Zkušenosti a spolupráce
8.1. Zkušenosti
MAS Třeboňsko byla založena v květnu 2004. Od svého vzniku do současnosti získala bohaté
zkušenosti nejenom s realizaci projektů v rámci iniciativy LEADER (viz. Vyhodnocení dosavadní účasti
MAS Třeboňsko v programech založených na principu LEADER), ale také s realizací projektů v rámci
jiných dotačních titulů (SROP, INTERREG, PHARE, POV). Projekty realizované v rámci těchto
dotačních titulů jsou uvedeny v následujících tabulkách.
MAS se velice intenzivně zabývala pořádáním školení, seminářů, konferencí a setkání
s veřejností, kde informovala o své činnosti, propagovala iniciativu LEADER a poskytovala možnosti
pro výměnu informací. Zde uvádíme pouze některé z nich:
•

•

Pracovní setkání představitelů veřejné správy, podnikatelského
sektoru a ostatních organizací působících v regionu Třeboňsko,
s tématem „Možnosti čerpání dotací EU v období 2007-2013“,
Společenský sál lázní Aurora, 14.11.2006,
85 účastníků.
Program a prezenční listina jsou přiloženy v nepovinné příloze.
Seminář „Možnosti čerpání finančních prostředků z iniciativy
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LEADER v období 2007-2013“, Společenský sál lázní Aurora, 19.1.2006,
Program a prezenční listina jsou přiloženy v nepovinné příloze.

66 účastníků.

•

Setkání starostů území MAS „Možnosti finanční podpory na výstavbu vodovodů a
kanalizací. Program LEADER 2007-2013“ , hotel Bohemia Regent, 25.1.2006,
45
účastníků

•

Pracovní setkání starostů „Možnosti financování rekonstrukce a budování místních
komunikací a vodohospodářské infrastruktury. Nové programy Ministerstva životního
prostředí“, hotel Bohemia Regent, 2.5.2006, 38 účastníků. Program a prezenční listina
jsou přiloženy v nepovinné příloze.

•

Setkání podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových
organizací a občanů území MAS Třeboňsko „Seznámení veřejnosti
s návrhem Strategického plánu LEADER MAS Třeboňsko pro
období 2007-2013 “, Kongresové a kulturní centrum Roháč v Třeboni,
8.11.2007, 81 účastníků. Program a prezenční listina jsou přiloženy
v nepovinné příloze.

•

Mezinárodní rybářská konference, lázně Aurora, 8.3.2006, 56 účastníků, 13
přednášejících, spolufinancováno programem INTERREG IIIA.

Dalšími úspěšnými akcemi pořádanými MAS Třeboňsko se staly „Třeboňské rybářské slavnosti“,
které MAS organizovala v letech 2006 a 2007. spolufinancováno z programu SROP. Bližší informace
v nepovinné příloze.

Realizované projekty MAS Veselsko – Řečicko od založení MAS do termínu sloučení s MAS Třeboňsko,

Program

Iniciativa
LEADER

Realizované projekty

LEADER ČR
Veselá blata 2005

Agroturistika Petr Jech

LEADER+, inv. záměr
c) osvojování
schopností

Příprava pilotní strategie území MAS 20072013, rozvoj principu partnerství, nákup
technologie
Oprava naučných stezek Veselska
Strategie rozvoje DSO Veselsko
Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu
Řečicka
Tvorba ÚPD obcí
Ochrana před povodněmi – plán opatření
Konzultační, poradenský a informační servis
pro mikroregion Veselsko a mikroregion
Řečicko
Vybavení obcí Veselska výpočetní
technikou
Osobní výtah pro pacienty ve zdravotním
středisku Kardašova Řečice
Informační tabule do obcí SO Veselsko
Rekonstrukce mezinárodní cyklotrasy
Greenways

Program rozvoje Jihočeského kraje

Program obnovy venkova

MMR

Zastávka Kardašova Řečice

Výše
podpory
(v Kč)
3 000 000.-

477 000,118 000.90 000.70 000.350 000.420 000.Od r. 2004
každoročně
150 000.460 000.300 000,300 000,384 000,-

6 419 000.-

Celková dotační podpora
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Realizované projekty MAS Třeboňsko od založení MAS do termínu sloučení s MAS Veselsko - Řečicko,

Program

LEADER ČR
Krčínovo Třeboňsko
2005
Iniciativa
LEADER

Realizované projekty
Víceúčelový areál Farská louka Lomnice nad
Lužnicí
Rozšíření penzionu Dvorce

Výše
podpory
(v Kč)

3 000 000.-

Založení lázeňského parku

LEADER+, inv. záměr
c) osvojování
schopností
Program rozvoje Jihočeského kraje

Program obnovy venkova
SROP
Interreg III A

Modernizace sádek Rožmberk – oprava
přívodního kanálu
Zpracování analytických a strategických
materiálů, podnikatelský návrh na Regionální
marketing a společné logo
Třeboňské rybářské slavnosti 2007
Zpracování ÚPD obcí
Aktualizace strategie rozvoje DSO
Třeboňsko
Vybavení obcí Třeboňska informačními
tabulemi
Konzultační, poradenský a informační servis
pro mikroregion Třeboňsko a Vitorazsko
Třeboňské rybářské slavnosti 2006
Mezinárodní rybářská konference
Dětský hudební festival Lužnická nota

Phare CBC

460 000.70 000.320 000.-

Dopad na region:

3 000 000.-

80 000.580 000.110 000.336 000.47 000.80 000.-

316 000.Strategie rozvoje CR na Třeboňsku

Celková dotační podpora

Získané
zkušenosti:
Získání zkušeností
v řízení a
administraci
projektů, styk se
žadateli, monitoring
projektů, navázání
spolupráce s SZIF

Rekonstrukce restaurace „U louže“ v Záblatí
LEADER ČR
Krčínovo Třeboňsko
2006

Získané
zkušenosti a
dopad na region

Rozvoj cestovního
ruchu, zlepšení
občanské
vybavenosti obcí,
podpora podnikání,
tradičního odvětví
zemědělství,
podpora rozvoje
služeb v regionu,
podpora rozvoje
sociální oblasti
apod.

8 399 000.-

Zhodnocení dosavadní účasti MAS Třeboňsko v programech založených na principu
LEADER.
(započítána i účast MAS Veselsko-Řečicko, která je dnes nedílnou součástí MAS Třeboňsko)

Účast v programech LEADER a realizované projekty
LEADER ČR 2005 – Krčínovo Třeboňsko 2005
Realizované projekty:
1. Víceúčelový areál Farská louka
plochy pro volnočasové a kulturní aktivity návštěvníků regionu
žadatel: Město Lomnice nad Lužnicí
výše dotace: 1 mil. Kč, celkové náklady: 1,704 mil. Kč

2. Lázeňský park I.
Lázně Lavana, Domanín, žadatel Ludvík, spol. s r.o.
výše dotace: 0,3 mil. Kč, celkové náklady: 0,728 mil. Kč
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3. Rozšíření penzionu Dvorce
rekonstrukce dvojdomku na ubytovací apartmány
žadatel: Ing. Petr Habersberger
výše dotace: 1,4 mil. Kč, celkové náklady: 3,427 mil. Kč.

LEADER ČR 2006 – Krčínovo Třeboňsko 2006
Realizované projekty:
1. Stavební úpravy stávající restaurace s půdní vestavbou
žadatel: Obec Záblatí
výše dotace: 1,621 mil. Kč, celkové náklady 2,999 mil. Kč

2. Modernizace sádek Rožmberk – obnova přívodního kanálu
žadatel: Rybářství Třeboň a.s.
výše dotace: 1,079 mil. Kč,
celkové náklady: 2,679 mil. Kč

LEADER ČR 2005 – Veselá blata 2005
Realizované projekty:
1. Agroturistika Petra Jecha
rozšíření ubytovací kapacity
výše dotace: 1,246 mil. Kč
celkové náklady: 2,966 mil. Kč

2. Zastávka s bufetem a veřejným WC
výše dotace: 1,45 mil. Kč
celkové náklady: 3,179 mil. Kč

LEADER+, osvojování schopností MAS Třeboňsko 2006
Výška dotace: 460 000,.- Kč
- pořádání seminářů pro širokou veřejnost, školení, realizace webových stránek, nákup počítače,
fotoaparátu apod., vypracování analýz dopravní infrastruktury v regionu, vypracování analýz současného
stavu ubytovacích a stravovacích kapacit regionu, zpracování podnikatelského záměru jednotné
marketingové strategie regionu aj.

LEADER+, osvojování schopností MAS Veselsko – Řečicko 2006
Výška dotace: 477 000.- Kč.
- pořádání seminářů pro širokou veřejnost, školení, realizace webových stránek, nákup počítače, fotoaparátu, dataprojektoru apod.,
vypracování strategie rozvoje MAS Veselsko – Řečicko 2007 – 2013,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanční ukazatele realizovaných projektů v programech LEADER
Celkový finanční objem realizovaných projektů: 18 620 000.- Kč.
Z toho dotace:
9 033 000.- Kč.
Vlastní finanční účast:
9 587 000.- Kč.

Přehled pozitivních zkušeností, získaných při realizaci projektů typu LEADER
•

•
•
•
•

MAS Třeboňsko zvládla personálně, kvalifikačně, technicky a propagačně požadavky na realizaci projektů metodou
LEADER.
Veřejnost regionu a organizace působící v území MAS jsou seznámeny s posláním a záměry MAS Třeboňsko.
Záměry a plány MAS Třeboňsko, týkající se rozvoje regionu akceptují profilující organizace regionu, včetně Správy
CHKO Třeboňsko.
Obce regionu se aktivně zapojily do realizace rozvojových plánů MAS.
Podařilo se získat zájem podnikatelských subjektů v regionu o spolupráci s MAS, o čemž svědčí i zájem o členství v MAS.
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Přehled negativních zkušeností, získaných při realizaci projektů typu LEADER
•

•
•

Nedostatečná znalost pravidel dotačních programů u jednotlivých žadatelů a s tím spojená nutnost organizování dalších
seminářů a školení pro potenciální žadatele.
Nevyjasněnost pravidel programu, zvláště co se týká definice uznatelných nákladů a s tím spojené diskuze s představiteli
RO SZIF.
Špatná informovanost žadatelů o možnostech předfinancování projektů (Úvěry u bankovních domů) a s tím spojená
neochota realizovat projekty, které není možno realizovat z ročních obecních rozpočtů, nebo vlastního kapitálu..

8.2. Spolupráce
Od svého vzniku se MAS Třeboňsko snaží aktivně spolupracovat jak se sousedními MAS a
mikroregiony, tak i s partnerskými MAS v ČR a v zahraničí. MAS Třeboňsko spolu s MAS Blanský les –
Netolicko byla iniciátorem vzniku Sdružení jihočeských MAS a posléze Jihočeské observatoře venkova
o.p.s. Obě tyto organizace mají za cíl umožnit a zprostředkovat spolupráci mezi všemi MAS
Jihočeského kraje. Prostřednictvím ing. Jaromíra Vávry CSc., který byl zvolen do správní rady Národní
observatoře venkova o.p.s. a Ing. Miroslavy Malenové, která zastupuje Jihočeský kraj v předsednictvu
Národní sítě MAS má Místní akční skupina Třeboňsko možnost spolupracovat se všemi MAS na
národní úrovni a zúčastnit se na tvorbě společného postupu v rámci celorepublikové iniciativy LEADER.
MAS Třeboňsko, jako jedna z prvních MAS vzniklých v ČR na principu regionálního partnerství se
snaží předávat své zkušenosti i nově vznikajícím MAS. Významným způsobem pomáhala při vzniku
MAS Pomalší, MAS Světovina, MAS Mikulovsko.
Stručný přehled partnerské spolupráce je uveden v následující tabulce.

Partner

Přehled partnerské spolupráce MAS Třeboňsko
Popis spolupráce
Charakteristika partnera
Společně realizované
projekty

MAS Růže

Sousední zkušená MAS

MAS Blanský les –
Netolicko o.p.s.

Zkušená jihočeská MAS

MAS Pomalší o.p.s.
MAS Mikulovsko o.p.s.
MAS Světovina o.p.s.
MAS Dačicko
MAS „Chance in
Nature - LAG, o.p.s“

Začínající MAS

Zkušená jihočeská MAS

Jihočeský kraj

Vyšší územní celek

Jihočeská observatoř
venkova o.p.s.

Společnost je tvořena zástupci
10 jihočeských MAS. Je
servisní organizací Sdružení
jihočeských MAS.

Sdružení jihočeských
MAS

Zájmové sdružení všech
jihočeských MAS

Národní síť MAS ČR

Zájmové sdružení MAS na
národní úrovni

Národní observatoř
venkova o.p.s.

Servisní organizace NS MAS
ČR

LAG Wachau -

Partnerská Místní akční

Společné inovační projekty,
společné zájmy v regionu
(budování mikrobiologického
regionu Třeboňsko –
Novohradsko)
Společný postup při zakládání a
činnosti MAS, koordinované
působení v NOV o.p.s., JOV o.p.s.
NS MAS ČR
Pomoc při zakládání MAS
Pomoc při zhotovování základních
rozvojových dokumentů
Společná účast v projektu SROP
3.3
Spolupráce v programu SROP 3.3
– Zvýšení absorpční kapacity
Jihočeského kraje (lektorská
činnost)
Práce ve skupině pro finanční
podporu Jihočeských MAS.
Zajištění společného postupu
jihočeských MAS vůči třetím
osobám v rámci Jč. Kraje a ČR
( Jihočeský kraj, SZIF, MZe atd)
Koordinace společného postupu
v rámci iniciativy LEADER na
úrovni Jihočeského kraje
Koordinace společného postupu
v rámci iniciativy LEADER na
národní úrovni.
Zajištění služeb pro Národní síť
MAS ČR, spolupráce na projektu
Traveling workshop – prepere
gathering, účast v projektu OP
RLZ 3.3, Rozvoj celoživotního
vzdělávání
Vzájemná výměna zkušeností,
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Dokumenty potvrzující
spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Dohody o vzájemné pomoci
Smlouvy o dílo
Potvrzerní o účasti

Smlouvy o provedení práce

Výpis OR Krajského soudu

Společné memorandum

Zápisy předsednictva NS
MAS ČR

Smlouva o spolupráci
Zápisy správní rady NOV
o.p.s.
Smlouvy o provedení práce
Smlouva o spolupráci

SPL 2007 – 2013

Programový výbor MAS Třeboňsko o.p.s.

Rakousko

skupina regionu Wachau Rakousko

LAG Kamptal Rakousko

Partnerská Místní akční
skupina regionu Kamptal

ADR Comarca de
Guadix - Španělsko

Partnerská Místní akční
skupina v Andalusii Španělsko

Středoevropský institut
ekologie zvěře Vídeň

Vědecký ústav pro ekologii
zvěře

prosinec 2007

příprava společných projektů
( Krčínův dům v Třeboni,
Rybářské slavnosti, Slavnosti
meruněk ve Wachau)
Vzájemná výměna zkušeností,
příprava společných projektů

Přípravná korespondence

Vzájemná výměna zkušeností,
příprava společných projektů

Přípravná korespondence

Příprava projektu do OP Cíl3
Česko – Rakousko ( zachování
biodiverzity zvěře)

Příprava projektu a
partnerské smlouvy

Prvním realizovaným společným projektem byla účast MAS Třeboňsko
v projektu „Mezinárodní cestovní dílny“, nazvané Traveling workshop,
kdy přední evropští odborníci na rozvoj venkova navštívili významné Místní
akční skupiny v ČR, seznámili se s jejich projekty a vyměnili si zkušenosti ze
svých zemí v iniciativě LEADER s navštívenými MAS. Tento projekt se
uskutečnil v termínu 19. – 20. června 2006. MAS Třeboňsko v projektu na
základě smluvních vztahů spolupracovala s Národní observatoří venkova
o.p.s., MAS Růže a MAS Blanský les – Netolicko.

Dokumenty potvrzující spolupráci MAS jsou uvedeny v nepovinné příloze SPL.
9. Organizace a zdroje MAS
9.1 Organizační struktura a rozdělení odpovědností
Organizační schema MAS Třeboňsko.
Veřejnost regionu MAS, regionální partneři,
členové i nečlenové MAS

Valná hromada MAS

Správní rada

Dozorčí rada

Výbor pro výběr a
monitorování projektů

Programový výbor

Ředitel
(manažer SPL)

Účetní
( placená služba)

Sekretariát
Projektoví manažeři

Facilitátor
(placená služba)

Odborná skupina pro
veřejnou správu
Odborná skupina pro
podnikání
Odborná skupina pro ŽP,
školství, kulturu a NO
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Vnitřní členění MAS a kompetence jednotlivých orgánů:
Orgány MAS:
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
Správní rada
Dozorčí rada
Programový výbor
Odborné expertní skupiny
Komise pro výběr a monitorování projektů
Ředitel společnosti (manažer SPL)
Facilitátor (poradce 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 jsou 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.
Správní rada
- správní rada je statutárním orgánem společnosti
- správní rada má 9 členů.
- ve správní radě musí 5 členů zastupovat místní soukromé partnery a 4 členové místní
veřejné partnery.
- správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření
společnosti.
- správní rada rozhoduje o likvidaci společnosti
- funkční období členů správní rady je tříleté.
- správní rada jmenuje a odvolává facilitátora společnosti.
- 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 je hlasovací právo členů správní rady rovné. 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 a facilitátor pokud jsou
ustanoveni (oba s hlasem poradním).
- po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména 3 členů, jejichž funkční
období skončí po roce a 3 členů jejichž funkční období skončí po dvou letech.
- členství ve správní radě zaniká: uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením,
odvoláním.
- na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání valné
hromady zakladatelů kooptováni noví členové. Nejvýše lze kooptovat 2 členy správní
rady.
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do působnosti správní rady náleží:
navrhovat změn 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 složení správní rady
Jméno člena
Organizace
Ing. Jan Hůda – předseda SR
Rybářství Třeboň Hld. a.s.
Karel Zvá
Město Lomnice nad Lužnicí
novec – 2. místopředseda SR
Mgr. Jaromír Novák – 1. místopředseda SR
Město Veselí nad Lužnicí
Ing. Petr Habersberger
Soukromý zemědělec
Ing. Jaromír Slíva
Město České Velenice
Ing. František Hrubec
ENVI s.r.o.
Jaroslav Marsa
Obec Pleše
Vladimír Kubíček
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár
František Drs
Soukromý zemědělec

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 radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti.
- 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
- 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 složení dozorčí rady
Jméno člena

Organizace
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Obec Pluhův Žďár
Lavana a.s.
Soukromý zemědělec

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 MAS Třeboňsko o.p.s. a jeho pravidelnou
aktualizaci.
- členy programového výboru mohou být fyzické nebo právnické osoby se sídlem
v oblasti působení MAS Třeboňsko o.p.s. nebo fyzické osoby zastupující právnické
osoby, které mají v této oblasti sídlo nebo organizační složku
- 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 MAS Třeboňsko o.p.s.
- členem programového výboru musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti,
nejlépe předseda.
Personální složení programového výboru
Jméno člena
Organizace
Karel Zvánovec – předseda PV
DSO Třeboňsko
Jaroslav Marsa
DSO Řečicko
Mgr. Jaromír Novák
DSO Veselsko
Ing. Jaromír Slíva
DSO Vitorazsko
Ing. Karel Vávře
SOU rybářské Třeboň
Aleš Kůrka
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Ing. Petr Habersberger
Soukromý zemědělec
Ing. František Hrubec
ENVI s.r.o.
František Klíma
Krčínovo Třeboňsko o.p.s.
Ing. Josef Soudek
Soukromý podnikatel
František Drs
Soukromý zemědělec
Jan Kronika
Město Suchdol nad Lužnicí

Odborné expertní skupiny MAS
- spolupracují s programovým výborem MAS na zpracování rozvojových
dokumentů a doporučují návrh jednotlivých opatření, týkajících se své odborné oblasti
Odborná skupina pro veřejnou správu
Jméno člena
Organizace
Karel Zvánovec
Město Lomnice nad Lužnicí
Mgr. Jaromír Novák
Město Veselí nad Lužnicí
Josef Dlabík
Obec Nová Ves nad Lužnicí
Jaroslav Marsa
Obec Pleše
Jan Kronika
Město Suchdol nad Lužnicí

Odborná skupina pro podnikatelský sektor
Jméno člena
Organizace
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Soukromý zemědělec
Soukromý zemědělec
Zemědělské družstvo Pluhův Žďár
Rybářství Kardašova Řečice a.s.
Pekárna Suchdol nad Lužnicí

Odborná skupina pro životní prostředí, školství, kulturu a neziskové morganizace
Jméno člena
Organizace
František Klíma
Krčínovo Třeboňsko o.p.s.
Ing. Karel Vávře
SOU Rybářské o.p.s.
Ing. Milan Bumerl, CSc.
SOŠ pro ochranu životního prostředí, Veselí nad
Lužnicí
Jaroslav Císař
Informační a kulturní středisko, Třeboň
Václav Bartuška
ČSOP

Výbor pro výběr a monitorování projektů
výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem
správní rady obecně prospěšné společnosti která zejména:
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.
členy výboru pro výběr a monitorování projektů jmenuje správní rada obecně
prospěšné společnosti.
výbor pro výběr a monitorování projektů musí mít minimálně 9 členů.
ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně
50% partnerů veřejných.

Personální složení výboru pro výběr a monitorování projektů
Jméno člena
Organizace
Josef Dlabík
DSO Vitorazsko
Ing. Josef Soudek
Pekárna Suchdol nad Lužnicí s.r.o.
Anna Kahounová
DSO Třeboňsko
František Klíma
Krčínovo Třeboňsko o.p.s.
Ing. Jan Novotný
ENVI s.r.o.
MVDr. Petr Nekut
DSO Řečicko
Aleš Kůrka
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Jindřich Jedlinský
DSO Veselsko
Ing. Karel Zelenka
Jurman-Zelenka s.r.o.
Náhradníci
Jan Kronika
MÚ Suchdol nad Lužnicí
Ing. Milan Bumerl, CSc.
SOŠ pro ochranu životního prostředí

Ředitel společnosti (manažer SPL):
-

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.
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Jméno ředitele (manažera SPL)
Ing. Jaromír Vávra, CSc.
Facilitátor společnosti :
-

-

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 a RO SZIF NUTSII 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.

Rozdělení odpovědnosti mezi členy MAS je dáno jednak Stanovami společnosti (právní
odpovědnost), jednak vnitřními směrnicemi a dohodami. Členové jsou si vědomi, že exaktní určení
odpovědnosti za činnosti MAS je základní podmínkou kvalitního řízení a administrování jednotlivých
projektů. Proto bude správní rada MAS Třeboňsko o.p.s. dbát o to, aby určení odpovědnosti bylo
vždy adresné a průkazné.

Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací:
Dle stanov MAS je orgánem zodpovědným pro přípravu SPL Programový výbor MAS,
orgánem pro dozor nad jeho realizací je Správní rada MAS, která jako výkonný orgán jmenuje
v souladu se stanovami Výbor pro výběr a monitorování projektů.
Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých organizačních
složek:






Správní rada MAS – jmenuje Programový výbor, a Výbor pro výběr a monitorování projektů.
Schvaluje rozvojové dokumenty ( včetně SPL), návrhy a zprávy Výboru pro výběr a monitorování
projektů.
Programový výbor – je zodpovědný za zpracování programových dokumentů MAS. Schvaluje
rozhodnutí Výboru pro výběr a monitorování projektů v rovině souladu vybraných projektů se SPL.
Výbor pro výběr a monitorování projektů – výběr a monitorování projektů, soulad s cíly SPL,
monitorovacími indikátory, pravidly PRV.
Manažer SPL – organizační, personální a technické zajištění administrace SPL - výzvy, příjmu a
výběru projektů, konzultace se SZIF, kontrola souladu SPL, projektů a administrativního procesu s
Pravidly MAS, fichemi, proplácení dotací atd..
Sekretariát MAS - administrace projektů - konzultace se žadateli, organizační zajištění seminářů
pro žadatele k vyhlášeným výzvám, příprava podkladů pro žadatele, pro zveřejnění výzvy, pro
výběrovou komisi, aktualizace informací, zveřejnění výzev, příjem projektů, administrativní
kontrola a kontrola přijatelnosti.

Způsob sestavení Výboru pro výběr a monitorování projektů a důvody výběru členů.
Pro strukturu Výboru pro výběr a monitorování projektů přijala valná hromada MAS tato pravidla:
• Výbor je devítičlenný
• Ve výboru jsou zastoupeni
Svazek obcí regionu Třeboňsko jedním zástupcem
Svazek obcí Vitorazsko jedním zástupcem
Svazek obcí Veselsko jedním zástupcem
Svazek obcí Řečicko jedním zástupcem
Soukromí členové a podnikatelské subjekty čtyřmi zástupci (přičemž každý
zástupce bude z jiného členského mikroregionu)
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Předseda nebo místopředseda správní rady MAS

Takové složení Výboru pro výběr a monitorování projektů odpovídá požadavkům programu LEADER

Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci
Kromě již uvedených odborných pracovních skupin (skupina pro veřejnou správu, skupina pro
podnikatelský sektor a skupina pro životní prostředí, kulturu, školství a neziskové organizace) jmenuje
správní rada MAS operativně další pracovní skupiny a realizační týmy dle právě realizovaných
projektů a aktuálních potřeb. Tímto způsobem již vznikly tyto skupiny a realizační týmy:
- realizační skupina pro organizaci Rybářských slavností, jež každoročně MAS pořádá ve
spolupráci s Rybářstvím Třeboň Hld.a.s.
- pracovní skupina pro přípravu nominační žádosti do Seznamu světového kulturního dědictví
lidstva UNESCO
- pracovní skupina pro přípravu společného regionálního loga a regionálního managementu
Způsob delegování zástupců skupin do orgánů MAS (volby, jmenování, prostý zájem)
Delegování členů orgánů MAS je dáno stanovami (správní rada, dozorčí rada, výbor pro výběr a
monitorování projektů, ředitel programový výbor). Členství v ostatních pracovních skupinách je
podmíněno zájmem jednotlivých členů o práci ve skupině a potvrzením členství správní radou MAS.
Rotace členů kolektivních orgánů MAS
Rotace členů správní rady je dána zákonem o obecně prospěšných společnostech a potažmo
stanovami společnosti. 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. Každé 2 roky končí automaticky mandát 1/3 členů správní rady a valná hromada
provede novou volbu. (viz stanovy MAS)
Valná hromada MAS rozhodla o použití stejného systému rotace členů i v případě Výboru pro výběr
a monitorování projektů.
Osoba, která bude řídit realizaci SPL a popis její role a pravomocí v MAS
Správní rada MAS rozhodla, že funkce manažera SPL bude spojena s funkcí ředitele MAS.
Funkcí ředitele MAS je v současné době pověřen Ing. Jaromír Vávra, CSc. Jeho pravomoci jsou dle
stanov dány pověřovací listinou (je uvedena v nepovinné příloze). Je počítáno s tím, že v případě
získání finančních prostředků z programu LEADER 2007-2013 bude tato pověřovací listina upravena
tak, aby povinnosti a pravomoci ředitele (manažera SPL MAS) byly v co největším souladu
s požadavky optimálního řízení realizace SPL. Popis kvalifikace manažera SPL
je uveden
v následující kapitole.
9.2. Zdroje MAS
Zaměstnanci MAS a zajištění ostatních funkcí
Manažerem SPL MAS (ředitelem), který bude řídit realizaci strategie byl v souladu se stanovami
MAS jmenován Správní radou MAS Ing. Jaromír Vávra,CSc.
Ing. Vávra je zároveň od roku 2003 poradcem Svazku obcí regionu Třeboňsko , Svazku obcí Veselsko
a Svazku obcí Řečicko. Byl iniciátorem vzniku obou sloučených MAS a v roli manažera realizace SPL
může využít jak důvěrnou znalost celé oblasti, tak i praxi projektového manažera. Má zkušenosti i
s realizací rozvojových dokumentů Jihočeského kraje, neboť do roku 2002 pracoval jako vedoucí
oddělení regionálního rozvoje na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Vlastní certifikát Mezinárodní
asociace projektových manažerů IPMA a zúčastnil se na realizaci jak mikroregionálních, tak
celokrajských rozvojových projektů. V současné době se věnuje také podpoře iniciativy LEADER a
rozvoje venkova na národní úrovni. Je členem správní rady Národní observatoře venkova o.p.s. a
místopředsedou Jihočeské observatoře venkova o.p.s., která sdružuje zástupce MAS Jihočeského
kraje. Doklady o kvalifikaci včetně životopisu jsou uvedeny v nepovinné příloze.
Administrativní pracovnice, paní Jaroslava Kohoutová zajišťuje provoz kanceláře, vede evidenci
projektů, záznamy o kontrolách a evidenci čerpání dotací a financování z vlastních zdrojů,
vypracovává hlášení o průběhu a realizaci projektů pro příslušné orgány, přijímá a registruje žádosti o
přidělení dotací, připravuje podklady pro jednání orgánů MAS, spolupracuje s facilitátorem MAS ve
všech záležitostech týkajících se provozní činnosti MAS, spolupracuje s ostatními MAS a
mikroregiony, připravuje podklady pro zpracování účetnictví MAS. V rámci pověření spadá do liniové
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pravomoci ředitele MAS. Paní Jaroslava Kohoutová vykonává tuto práci od vzniku MAS a získala
zkušenosti při realizaci projektů v rámci programů LEADER ČR 2005, LEADER ČR 2006, LEADER+,
SROP, POV, Phare a Interreg, které již MAS Třeboňsko úspěšně realizovala. Doklady o kvalifikaci a
životopis jsou uvedeny v nepovinné příloze.
V případě úspěšné kandidatury MAS v rámci programu LEADER 2007-2013 počítá Správní rada
MAS s přijetím dalších odborných pracovníků na funkce odborných specialistů projektového řízení.
Facilitátor MAS - BESI a.s., IČO: 00665240 - společnost, která již řadu let spolupracuje s obcemi
a dalšími subjekty na území MAS v oblasti tvorby projektů a žádostí do dotačních titulů ČR a EU.
Jako facilitátor spolupracuje s MAS Třeboňsko od samého vzniku MAS. BESI a.s. je členem MAS
Třeboňsko o.p.s. a má v Třeboni evidovanou provozovnu. Výpis z OR a reference jsou uvedeny
v nepovinné příloze.
Zpracování účetnictví
Na základě smluvního vztahu vede účetnictví MAS odborná účetní firma AUDIT DANĚ H+V s.r.o.,
se sídlem: Kardašova Řečice, Náměstí Svobody 109. Spolupráce MAS s touto firmou se datuje od
vzniku MAS v roce 2004.
IČO: 25184423
Předmětem podnikání je zpracování účetnictví, daňové poradenství a auditorská činnost.
Statutárním zástupcem této společnosti je Ing. Hanzlíková (dokumenty o kvalifikaci jsou uvedeny
v povinné příloze)
Společnost má mnohaleté zkušenosti ve svém oboru, existuje od roku 1998 a zpracovává účetnictví
pro firmy jako jsou např.
- ENVI s.r.o., Třeboň
- ENKI o.p.s.,Třeboň
- Jihotrans s.r.o., České Budějovice
- AGRO-D, Kardašova Řečice
- AUTO-PRO s.r.o., Praha.
Odbornost ostatních členů MAS
Lze říci, že většina členů Správní i Dozorčí rady MAS, stejně jako členů Výboru pro výběr a
monitorování projektů, má zkušenosti s realizací projektů a s čerpáním dotační finanční pomoci. Dále
uvádíme příklady zkušeností u některých členů uvedených orgánů MAS.
Ing. Jan Hůda, předseda MAS, je generálním ředitelem Rybářství Třeboň Hld. a.s. Je členem Výboru
pro rybářství při EU a má bohaté zkušenosti z čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů
podporujících rybářství.
Ing. František Hrubec, člen SR MAS, je jednatelem společnosti ENVI s.r.o., která je zakladatelem
Třeboňského inovačního centra. Zároveň je zakládajícím členem MAS Třeboňsko. Má zkušenosti
z programů SAPARD a programů MPO ČR, z nichž byla financována část výstavby Třeboňského
inovačního centra.
Mgr. Jaromír Novák, místopředseda MAS, je starostou města Veselí nad Lužnicí a zároveň byl
předsedou MAS Veselsko – Řečicko před sloučením s MAS Třeboňsko. Z tohoto důvodu má
zkušenosti s realizací Záměru LEADER ČR i s realizací projektu LEADER+ v roce 2005 a 2006
v MAS Veselsko – Řečicko.
Karel Zvánovec, místopředseda MAS, je starostou města Lomnice nad Lužnicí. Kromě zkušeností
s realizací Záměru LEADER ČR 2005 a 2006 v MAS Třeboňsko má bohaté zkušenosti s realizací
rozvojových projektů města Lomnice nad Lužnicí.

Systém vzdělávání členů MAS
Jedním z důležitých cílů MAS Třeboňsko je i vzdělávání svých členů i partnerů. Facilitátor MAS
sleduje bedlivě všechny možnosti vzdělávání a doporučuje správní radě MAS účast na těchto akcích.
Zástupci MAS se pravidelně zúčastňují všech akcí pořádaných Národní sítí MAS ČR a NOV o.p.s.
Například v rámci realizace záměru LEADER ČR 2005 zorganizovala MAS ve spolupráci s MAS
Blanský les–Netolicko školení členů Výběrových komisí ve Včelné, aby zajistila kvalifikovaný výběr
podaných projektů.
Členové MAS Třeboňsko se zúčastnili v projektu „Vzdělávání pro jihočeský venkov“, v rámci
operačního programu CZ 04.1.03, OP RLZ 3.3, Rozvoj celoživotního vzdělávání, který probíhal v roce
2006-2007.
Vzdělávací program obsahoval tyto moduly:
1. Strategické plánování
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Managment MAS
Finanční managment
Administrativní procesy v MAS
Práce s veřejností
Politika rozvoje venkova 2007-2013, strukturální fondy

V případě získání dotace z programu LEADER 2007-2013 bude vypracován dlouhodobý plán
vzdělávání členů MAS i regionálních partnerů. Vzhledem k nemožnosti získání finančních prostředků
na vzdělávání svých členů z PRV (MAS není přípustným žadatelem opatření III.3.1.), budou využity
možnosti krajských grantů a OP VpK Ministerstva školství.
Schopnost komunikace v cizích jazycích
Anglický jazyk :
- Ing. Jan Hůda, předseda MAS
– Ing. Petr Habersberger, člen SR MAS
– Ing. Mirka Malenová, BESI a.s.
Německý jazyk :
- Ing. Jaromír Vávra, CSc.
- Jaroslava Kohoutová, administrativní pracovnice MAS
- Ing. Mirka Malenová, BESI a.s.
Španělský jazyk:
- Ing. Jaromír Vávra, CSc.
Ruský jazyk:
- Mgr. Vilém Bárta, BESI a.s.

Technické prostředky:
Realizace strategie je po technické stránce zajištěna vším potřebným technickým vybavením. Díky
sloučení obou MAS má současná MAS Třeboňsko nadstandardní technické vybavení, které může
použít pro budoucí realizaci SPL. MAS Třeboňsko o.p.s. má vlastní kancelář s klasickým vybavením
(telefon, výpočetní technika - 3 PC s programy: WORD, EXCEL, POWERPOINT, MS Project,
internet, dataprojektor, 2 digitální fotoaparáty) . Dle dohody s pronajímatelem kanceláře, firmou ENVI
s.r.o., může MAS Třeboňsko počítat s rozšířením kancelářských prostor v sídle Třeboňského
inovačního centra o jednu kancelář. V tomto případě může MAS počítat s kapacitou kancelářských
prostor pro 5 zaměstnanců.

Sídlo MAS v Třeboňském inovačním centru

Pohled do kanceláře MAS

Doprava zaměstnanců MAS byla do současné doby zajištěna soukromými auty na základě
cestovních příkazů. V případě obdržení dotace v rámci programu LEADER 2007-2013 počítá MAS
s nákupem osobního automobilu, který by zajišťoval dopravu v rámci realizace SPL.
Informovanost členů MAS a obyvatelstva
Pro informovanost členů a veřejnosti o práci MAS jsou používány tyto prostředky:
- webové stránky: www.mas-trebonsko.cz
- webové stránky členských obcí a partnerů (např. www.trebonsko.cz)
- E-mail pošta: mas@trebon.cz, info@besiconsult.cz
- využití webových stránek Národní sítě MAS www.leadercz.cz
- veřejné desky jednotlivých měst a obcí – členů MAS Třeboňsko
- MAS Třeboňsko pořádá semináře, kde informuje obyvatelstvo a regionální partnery o
poslání a činnosti MAS, programu LEADER 2007-2013 a jeho využití, o možnostech
čerpání dotačních prostředků z fondů EU a programů ČR apod.
- prostřednictvím měsíčních zpráv tzv. „ Zpráv poradce mikroregionu“
- informační články v regionálním tisku (příklady viz.nepovinná příloha)
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Finanční prostředky MAS
Pro realizaci SPL a zajištění své činnosti má MAS Třeboňsko k dispozici tyto finanční zdroje:
•

•
•

Vlastní zdroje
– Majetkové vklady nových členů (2 000.- Kč fyzická osoba, 5 000.- Kč právnická
osoba)
– Roční členské příspěvky (o výši rozhoduje každoročně Valná hromada MAS)
– Dobrovolné mimořádné příspěvky od podnikatelů a mikroregionů ( např. v roce 2007
na zajištění provozu MAS)
– Sponzorské dary
– Platby na základě smluv o dílo za poradenskou činnost pro žadatele
Příspěvky na činnost od Jihočeského kraje (na základě iniciativy Jihočeské observatoře
venkova o.p.s. získaly MAS Jihočeského kraje na svou činnost v letech 2006 a 2007
příspěvky v hodnotě do 200 000.- Kč na každou MAS).
Provozní úvěry na projekty s nutným předfinancováním. MAS Třeboňsko
efektivně
spolupracuje s Českou spořitelnou a.s. Příslib možnosti předfinancování realizace SPL
poskytnutý Českou spořitelnou a.s. je uveden v nepovinné příloze.

10. Administrativní postupy

Schéma nastavení administrativních procesů
Délka trvání procesu v týdnech

Administrativní činnosti
Příprava výzvy (příprava pravidel, žádostí, prostor
na webových stránkách, další podklady)
Zveřejnění výzvy, pravidel, pořádání
informačního semináře k výzvě

1

2

x

x

3

4

x

x

Termín registrace projektů

5

6

7

8

x

x

x

x

Administrativní kontrola a kontrola
přijatelnosti

9

10

x

x

Výběr projektů
Vyřízení případných žádostí o přezkoumání
postupu
Příprava výzvy,příjem, registrace a výběr
projektů celkem

11

12

13

x

x

x

14

15

x

x

15 týdnů

10.1. Registrace projektů
10.1.1. Propagace SPL v území MAS
V rámci propagace SPL provede MAS tyto činnosti:
•
•
•
•
•

seznámení veřejnosti o realizaci metody LEADER na území MAS, seznámení s fichemi,
podmínkami, alokacemi, chystanými výzvami – ihned po zveřejnění výsledků výběru MAS
min. 1x ročně konference – seznámení s výsledky evaluace SPL, výběrů projektů
v jednotlivých výzvách, další plán realizace SPL
vydávání informačního buletinu (min. čtvrtletně, informace o výzvách, postupu realizace SPL,
přijatých projektech atd.)
informace na webových stránkách MAS (výzvy, pravidla, kontakty na odpovědné osoby,
možnosti konzultací, zveřejnění nejčastějších dotazů)
pořádání informativního semináře před každou výzvou (seznámení s pravidly, vhodní příjemci,
uznatelné náklady, způsoby předkládání projektů, možnosti konzultací atd.)

10.1.2. Postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí
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příprava podkladů pro zveřejnění výzvy (pravidla pro žadatele, žádosti, rubriky na webových
stránkách atd.) – cca 2 týdny
zveřej nění termínů výzvy, vč. znění fichí a pravidel (min. 2 týdny před začátkem výzvy)
termín pro předkládání projektů (min. 4 týdny)
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: provedení do 2 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 7 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 zjištěními 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

Postup při vyhlášení výzev k podávání projektů:
•
•
•
•

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 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

10.2. Postup při výběru projektů:
Projekty podávané v rámci výzvy MAS budou vybírány dvoustupňovým způsobem. V prvním
stupni dojde k hodnocení přijatelnosti projektů dle principů Pravidel LEADER. Projekty, které projdou
touto kontrolou budou ve druhém stupni hodnoceny na základě soustavy bodovacích kriterií, a to tak,
že každý projekt bude hodnocen třemi nezávislými hodnotiteli. Tito hodnotitelé musí být členy
Výboru pro výběr a minitorování projektů 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.

10.3. Realizační část
V rámci realizace jednotlivých projektů bude MAS vykonávat následující činnosti
10.3.1. Administrace v průběhu realizace projektů
- provádění kontrol příjemců společně se SZIF
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- hlášení o změnách v projektu
- pravidelná hlášení příjemce
10.3.2. Vedení složek projektů
Každý přijatý projekt bude mít vlastní složku, seznam obsahu složky a jméno zaměstnance,
který dokument a kdy do složky zakládal.
10.3.3. Administrace proplácení projektů
- proplácení projektů provádí RO SZIF
- MAS bude nad rámec stanovených kontrol namátkově provádět kontrolu projektů po skončení
realizace (před podáním žádosti o proplacení). Především z důvodu kontroly plnění
monitorovacích ukazatelů, cílů projektu.
- 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
10.3.4. Metodika plánování a provádění kontrol projektů
- 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 fichích a na
základě Plánu monitoringu a vyhodnocování SPL
- MAS předpokládá minimálně jednu kontrolu v průběhu realizace, při delších projektech min.
1x ročně, zajištění kontroly před proplacením dotace (MAS samostatně, příp. společně se
SZIF)
10.3.5. Způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace
projektů
Administraci realizace projektů budou provádět pracovníci kanceláře MAS, kontrolu realizace
projektů bude provádět manažer SPL a min. 1 výboru pro výběr a monitorování projektů
(kontrolní komise). Na základě oznámení budou členy kontrolní komise i zástupci RO SZIF.

10.4. Kontrola činnosti MAS
Kontrola činnosti MAS je dána
stanovami MAS, zákonem o obecně prospěšných
společnostech a kontrolní činností SZIF. Dle těchto norem sestává kontrola MAS v těchto krocích:
•
•
•
•
•

10.5.
•
•
•
•

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.
Taková celková kontrola MAS ze strany FÚ Jindřichův Hradec proběhla v listopadu 2007.
Kontrola prověřila hospodaření s přidělenými dotačními prostředky od počátku činnosti MAS a
neshledala žádné nedostatky (viz. protokol o kontrole v nepovinné příloze).
Archivace
Ve věci archivace dokladů vychází MAS Třeboňsko z těchto základních zákonů a nařízení:
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
Vyhláška č. 500/2002 Sb.
České účetní standardy
Český archivní řád

Vycházeje z těchto dokumentů dodržuje MAS tyto základní pravidla:
• Doklady účetní a daňové se archivují po dobu nejméně 10 let
• Doklady mzdové se archivují nejméně po dobu 25 let
• Projektová dokumentace, zápisy o provedených kontrolách, korespondence a zápisy z porad
statutárních orgánů MAS se archivují nejméně po dobu 10 let.
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•

Po dobu 3 let se všechny zmíněné doklady skladují v kanceláři MAS, poté se uskladní
v archivu.
• Přesun dokladů starších 3 let do archivu se provede 1 x ročně. O archivovaných dokladech se
vyhotoví seznam, který podepíše administrativní pracovník MAS a ředitel (manažer SPL)
MAS.
Archivní místnost poskytne MAS společnost ENVI s.r.o., která je majitelem budovy
Třeboňského inovačního centra, kde MAS v současné době sídlí.
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

10.6.

Monitoring

Každoročně vypracuje kancelář MAS Plán monitoringu a vyhodnocení realizace SPL.
V plánu monitoringu a vyhodnocování SPL počítá MAS s využitím všech typů kontrol zajištění
evaluace (vyhodnocování před zahájením/ex-ante, nahodile/ad-hoc, v průběhu/on-going, po
skončení/ex-post).
Všechny kontrolní činnosti MAS se budou řídit těmito zásadami:
• Nestrannost členů kontrolní skupiny
Členové kontrolní skupiny podepíší prohlášení, že nejsou věcně ani příbuzensky spjati
s předkládanými projekty respektive žadatelem. V případě, že se tak stane, správní rada MAS
rozhodne o doplnění skupiny o další členy, kteří budou pověřeni kontrolou inkriminovaných
projektů.
• Evidence všech kontrolních úkonů a činností
O každé kontrolní akci bude vedeny tato evidence:
- 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.
• Ochrana dat, které jsou předmětem ochrany dle platné české legislativy
Kontrolní skupina a další osoby, které se dostanou do styku s nálezy kontrolní skupiny budou
dodržovat platnou legislativu pro ochranu osobních informací.
• 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.
• V případě neshody členů kontrolní skupiny rozhoduje statutární zástupce MAS
Pokud nedojde mezi členy kontrolní skupiny ke shodě nad závěrem kontrolní činnosti, bude
toto zaznamenáno do protokolu. Po oznámení této skutečnosti předsedovi správní rady MAS,
rozhodne tento o sporu s definitivní platností.

10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
Vyhodnocení realizace SPL bude probíhat v těchto úrovních:
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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 vypracovány zpráva o průběhu a
výsledcích této výzvy včetně přehledu realizovaných kontrol.
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).

Zajištění evaluace
Vstupní informace pro evaluaci budou získávány z protokolů o kontrolách (viz předcházející
kapitola).
Návrh způsobu zpracování výsledků vyhodnocování SPL
Zjištěné skutečnosti a závěry budou zapisovány do formalizovaných protokolů o kontrolách,
budou zhotovovány ve třech kopiích (1xžadatel, 1xMAS, 1xSZIF). Kopie určená pro MAS
archivována dle archivačního řádu. Za souhrnnou zprávu o evaluaci SPL MAS, která
zpracovávána každoročně jako povinná příloha výroční zprávy, je zodpovědný ředitel (manažer
MAS.

které
bude
bude
SPL)

Způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocování
•
•
•
•
10.8.

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

Propagace MAS

Propagace MAS je zajištěna pomocí
• výročních zpráv MAS
• informace na webových stránkách MAS a členských organizací MAS
• zpráv poradce mikroregionu
• seminářů pro veřejnost a žadatele
• zpráv do regionálním tisku
• propagačních materiálů MAS
• propagace samotných příjemců podpory v rámci LEADERu
Zhodnocení účinnosti propagace MAS
MAS Třeboňsko využívá výše popsané způsoby propagace již několik let. Ze zkušenosti lze
konstatovat, že informovanost veřejnosti regionu o práci a poslání MAS se v porovnání s počátečním
obdobím výrazně zlepšila. Zvláště účinné je publikování informací o MAS v regionálním tisku a
pořádání kulturních akcí s regionálním a nadregionálním dopadem (rybářské slavnosti, mezinárodní
rybářská konference apod.).
Pro informování členů MAS a potenciálních žadatelů o dotaci jsou využívány webové stránky MAS,
o čemž svědčí statistika návštěvnosti stránek (ke dni 15.12.2007 – 17 427 přístupů).
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.
Dalším záměrem MAS je vytvoření informačního systému cestovního ruchu Třeboňska, který
bude pracovat v režimu on-line a bude aktuálně informovat o volných ubytovacích kapacitách,
aktuálních kulturních a sportovních akcích atd.
Aktualizace webových stránek MAS
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Webové stránky MAS (www.mas-trebonsko.cz) jsou průběžně aktualizovány. Za aktualizaci je
zodpovědná kancelář MAS, která má k dispozici jednoduchý a účinný redakční systém. 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.

11.

Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců

Zastoupení žen v orgánech MAS Třeboňsko o.p.s. odpovídá průměru zapojení žen ve veřejné
správě, podnikatelském sektoru a dalších organizačních uskupeních v naší republice. Protože je MAS
Třeboňsko o.p.s. vytvořena dle principu „ zdola – nahoru“, není možné ovlivnit procento zapojených
žen jinak, než vytvořením atraktivního programu, akceptovatelného i ženami v regionu. Protože výčet
opatření SPL je limitován opatřeními prvních tří os Programu rozvoje venkova, není možné vytvořit
nová opatření orientující se na řešení problémů žen v regionu. Ve správních orgánech MAS je
v současné době 1 žena (RNDr. L. Kotilová v Dozorčí radě MAS). Mezi členy MAS je v současné
době 5 žen.
Zcela jiná situace je v zapojení mladých lidí do realizace SPL. Protože do práce MAS Třeboňsko se
aktivně zapojila i školská zařízení z území MAS (SOU rybářské Třeboň, SOŚ pro životní prostředí ve
Veselí nad Lužnicí) , jejichž zástupci pracují aktivně i v expertních skupinách Programového výboru
MAS, lze předpokládat velice aktivní účast učňů a studentů těchto zařízení na realizaci SPL
Třeboňsko.
MAS Třeboňsko aktivně spolupracuje s Agrární komorou Jihočeského kraje a s Asociací
soukromých zemědělců Jihočeského kraje. V rámci partnerských vztahů se zástupci MAS Třeboňsko
zúčastnili několika jednání, kde byla deklarována aktivní spolupráce při realizaci SPL MAS
Třeboňsko. Soukromí zemědělci a zástupci zemědělských organizací pracují ve všech orgánech
MAS – viz. personální složení orgánů MAS.

V Třeboni 18.12.2007

…………………………………….
Za MAS Třeboňsko o.p.s.
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