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1. Žadatel/p ředkladatel SPL 
Identifikace žadatele 

• Přesný název místní akční skupiny (dále jen „MAS“) 
Místní ak ční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. 
statutární zástupce: Oldřich Petrášek – předseda správní rady 
MAS 
 

• Právní forma MAS 
obecně prospěšná společnost 

 
2. Základní údaje o území MAS 

• Rozloha v km2 395,2 km 2 
• Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ)       21 119 

obyvatel  (dle údajů ČSÚ k 31.12.2006)  
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3. Zpracování SPL MAS 

• Způsob zpracování SPL MAS, využité metody, zda jste při zpracování SPL vycházeli 
z dříve zpracovaných strategických dokumentů a pokud ano, z jakých apod. 

 
SPL je výsledkem kontinuální spolupráce členů MAS s aktivním zapojením veřejnosti, všech členských 
obcí a partnerů MAS. 

 
SPL a navržené fiche reflektují: 

� Naplnění cílů a prioritních oblastí Pilotní strategie MAS na období 2007 – 2013 a zahrnuje 
řešení celého současného aktuálního území MAS BLN (SPL zahrnuje rozšířené území o obce, 
které vstoupily do MAS po zpracování Pilotní strategie – jedná se o dvě obce Svazku obcí 
Blanský les – podhůří: Branišov a Kvítkovice) 

� Výsledky analýzy území a SWOT analýzy v rámci tvorby SPL 
� Aktuální potřeby regionu 
� Zpracovaný Katalog projektových záměrů na území MAS (zpracován při tvorbě Pilotní strategie 

MAS, aktualizaci zajišťuje sekretariát MAS) (obsahuje cca 380 projektových záměrů) 
� Výsledky jednání orgánů na úrovni MAS (správní rada, programový výbor) 
� Výstupy z jednání se starosty členských mikroregionů (návrhy projektových záměrů, jmenování 

zástupců do výboru pro výběr a monitorování projektů) 
� Výsledky pracovních jednání (Výstupy v rámci jednotlivých pracovních témat jsou uvedeny 

v kapitole 4. Analýza území MAS a členové pracovních skupin jsou jmenovitě uvedeni 
v kapitole 9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností)  

� Výsledky zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření (dotazníky byly zveřejněny 
v obecních zpravodajích a na webových stránkách MAS  

� Výsledky konzultací záměrů a potřeb partnerů a potenciálních žadatelů (zajišťuje především 
sekretariát MAS, poradce mikroregionu, facilitátor) 

� Dlouhodobou znalost regionu a dosavadní výsledky práce v regionu (členů a partnerů MAS)  
 

•  Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL 
 
SPL a zpracované fiche vycházejí z názor ů a pot řeb všech zú častn ěných aktér ů (způsob 
zapojení), časový harmonogram jednotlivých kroků je uveden v kapitole 9.1.: 

� Dotazníkové šetření u obcí  
� Dotazníkové šetření u veřejnosti (zhodnocení je uvedeno v kapitole 4. Analýza území – str. 13) 
� Konzultace tvorby SPL a návrhu fichí s představiteli obcí  při jednáních svazků obcí  
� Podklady ze setkání neziskových organizací  (celkem 3 setkání v jednotlivých členských 

mikroregionech. Zhodnocení  je uvedeno v kapitole 4. Analýza území – str. 13) 
� Odborné konzultace  návrhu fichí s CHKO Blanský les (vyjádření CHKO ze dne 29.11.2007, č. 

0204/BL/07) – viz. str. 55 
� Zapojení partner ů a členů MAS v rámci pracovních témat (také viz. str. 56-58) (výsledky 

použity v analýze území), řešení otázek rozvoje v oblastech:  
Územní samosprávy 
Příroda a krajina 
Sociální problematika 
Cestovní ruch 
Zemědělství 
Historické dědictví – kultura, společnost, tradice 
Vzdělávání 
Neziskové organizace, spolky, sdružení 

 
SPL dále vychází ze zpracovaných strategických doku mentů: 
� Pilotní strategie území Místní ak ční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.  (dále jen Pilotní 

strategie MAS BLN) (srpen 2006). Pilotní strategie MAS BLN je koncipována pro nové 
programovací období Evropské unie, a to na léta 2007-2013. Bližší specifikace strategie je uvedena 
v bodě 6.5 Integrovaná strategie území. 

� Hlavním jednotícím tématem Pilotní strategie MAS BLN je: 
 

„Kvalita života ve venkovských oblastech s ohledem na využití kulturních,  
přírodních a lidských zdrojů regionu.“ 
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� Strategie cestovního ruchu na území MAS Blanský les  - Netolicko  (květen 2007). Bližší 
specifikace strategie je uvedena v bodě 6.5. Integrovaná strategie území. 

 
� Programy obnovy vesnice, které mají zpracované jednotlivé obce na území MAS 
 
� Strategické dokumenty vyšších územních celk ů: 
 
Program rozvoje Jiho českého kraje 2007-2013 (PRK) (www.kraj-jihocesky.cz) 
Vize rozvoje Jihočeského kraje: 

Jihočeský kraj bude v horizontu roku 2013 konkurenceschopným a prosperujícím regionem s vysokou 
kvalitou života obyvatelstva 

 
Globální cíl programu rozvoje Jihočeského kraje: 

Zvýšení konkurenceschopnosti Jihočeského kraje založené na zlepšování podmínek pro investice, 
podnikání a rozvoj cestovního ruchu při zachování přitažlivosti a jedinečnosti území kraje jako dobrého 
a bezpečného místa pro život obyvatel, a to při respektování zásad udržitelného rozvoje. 

 

Důležitost místních ak čních skupin v rozvoji Jiho českého kraje ukazuje i Program rozvoje 
Jihočeského kraje na období 2007-2013, kde MAS figurují v prioritních oblastech jako realizátoři PRK a 
spolupracující subjekty (především v oblastech rozvoje venkova, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj 
cestovního ruchu a uchování kulturního a přírodního dědictví). Místní ak ční skupiny v Jiho českém 
kraji jednozna čně přisp ějí svými aktivitami (tedy i prost řednictvím realizace SPL) k napl ňování 
vize a globálního cíle programu rozvoje Jiho českého kraje v letech 2007-2013. 
 
 

Role místních ak čních skupin p ři realizaci PRK 

Prioritní osa Opatření Role MAS p ři 
realizaci PRK* 

2.1. Rozvoj celoživotního učení 
2.2. Trh práce 
2.3. Sociální a zdravotní oblast 

Iniciační 
Přímá podpora Prioritní osa 2  

Lidské zdroje a 
sociální soudržnost 

2.4. Podpora volnočasových aktivit    Iniciační 

Prioritní osa 5 
Venkovský prostor 

5.1. Kvalita života na venkově 
5.2. Zemědělství 
5.3. Lesnictví 
5.4. Rybářství 

Iniciační 
Přímá podpora 

Prioritní osa 6 
Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní 
atraktivity 
 

6.1. Rozvoj základní a doplňkové 
infrastruktury cestovního ruchu 
6.2. Tvorba a rozvoj 
konkurenceschopných produktů CR 
6.3. Využití kulturního a přírodního 
dědictví a rozvoj kulturních aktivit 
6.4. Organizace a management 
cestovního ruchu 
6.5. Marketing a propagace území 

Koordinační 
Iniciační 
Přímá podpora 
 

      Zdroj: Program rozvoje Jihočeského kraje (pracovní verze k 5.10.2007) www.kraj-jihocesky.cz 
 
* Přímá podpora kraje - přímá podpora kraje prostřednictvím zapojení zdrojů, kterými kraj disponuje – 
zdroje lidské, finanční, materiální. 
Koordina ční role  - aktivní přístup ke koordinaci aktivit konkrétních regionálních aktérů. 
Inicia ční role – stimulace aktivit konkrétních regionálních aktérů včetně podpory vytváření absorpční 
kapacity. 
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• Externí odborníci podílející se na zpracování SPL   
 

Do přípravy SPL byli aktivně kromě členů MAS a veřejnosti zapojeni následující externí partneři: 
 
� Správa Chrán ěné krajinné oblasti Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov,  

IČ: 62 93 35 91, kontakt: blanles@schkocr.cz,  
osoba zapojená do SPL: RNDr. Jan Flašar – vedoucí Správy CHKO 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování odborného posudku k fichím 

Zpracování výstupů pracovních témat  
(Téma Příroda a krajina) 

       

� Domov pro seniory POHODA , Budějovická 159, 384 11 Netolice 
IČ: 70 94 75 71, kontakt: jirivit@quick.cz 
osoba zapojená do SPL: Jiří Vít – ředitel domova 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování výstupů pracovních témat 
      (Téma Sociální problematika) 

 

� Infocentrum Holašovice (památka UNESCO) , Holašovice 46, 373 84 p. Dubné 
IČ:  00 245 020 (Obec Jankov), kontakt 387 982 145 
osoba zapojená do SPL:  Dr. Oxana Semenová – pracovnice infocentra 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování výstupů pracovních témat 
      (Téma Cestovní ruch) 

 

� Muzeum JUDr. Otakara Kudrny,  Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice 
Kontakt: muzeum@netolice.cz 
osoba zapojená do SPL:  Daniela Liščáková – vedoucí muzea 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování výstupů pracovních témat 

(Téma Historické dědictví – kultura, společnost, tradice) 
 

� Mateřská škola Netolice, Tyršova 523, 384 11 Netolice 
Kontakt: skolkanetolice@seznam.cz 
osoba zapojená do SPL:  Věra Raušerová – ředitelka MŠ 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování výstupů pracovních témat 

(Téma Vzdělávání) 
 

� Občanské sdružení Selské baroko Holašovice, Holašovice 10, 373 84 Dubné 
osoba zapojená do SPL:  MUDr. František Matějka – předseda sdružení 
Způsob zapojení do přípravy SPL:    Zpracování výstupů pracovních témat 

(Téma Neziskové organizace, spolky, sdružení) 
 

� Poradce Svazku obcí Blanský les – podh ůří, Svazku obcí Netolicko a Svazku obcí Podkletí, 
Luční 713, 373 72 Lišov 
IČ: 260 97 508,  kontakt:  vavraj@iol.cz 
osoba zapojená do SPL:  Ing. Jaromír Vávra CSc. 
Způsob zapojení do přípravy SPL:   Tvorba návrhu fichí, konzultace pracovních verzí SPL 
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4. Analýza území MAS 
4.1. Hodnocení území 

 
Analýza území MAS v rámci zpracování SPL zahrnuje především  informace a  základní zhodnocení území, 
které je  důležité pro dosažení cílů MAS prostřednictvím realizace SPL. Do zpracování analýzy území byly 
rovněž zapojeny obce a veřejnost (formou dotazníkového šetření) a občanské organizace z regionu. U 
jednotlivých podkapitol analýzy území jsou pak také uvedeny závěry, které koncipovaly jednotlivé pracovní 
skupiny. 
 

Analýza území Místní ak ční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. 
Území Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko (dále MAS BLN) se nachází v Jihočeském kraji, ve velice 
atraktivní krajině v těsném kontaktu s masivem Šumavy, mezi třemi významnými hospodářskými a kulturními 
středisky jižních Čech – Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem a Prachaticemi.  Vzdálenosti obcí od 
krajského města České Budějovice se pohybují mezi 5-30 km.  
Území MAS BLN je typickou venkovskou oblastí a je tvořeno třemi svazky obcí – Svazek obcí Blanský les – 
podhůří (20 obcí, všechny leží v okrese České Budějovice), Svazek obcí Netolicko (9 obcí, všechny leží v 
okrese Prachatice) a Sdružení obcí Podkletí (6 obcí, všechny leží v okrese Český Krumlov). 
 

Základní údaje o území MAS Blanský les – Netolicko:  
• 35 obcí 
• rozloha 395,2 km2 
• počet obyvatel     21 119 (dle údajů ČSÚ k 31.12.2006) 
 

 

Vazby území MAS BLN z hlediska NUTS 
NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V 

Česká republika Jihozápad Jihočeský kraj 

Okresy: 
České Budějovice 
Český Krumlov 
Prachatice 

Jednotlivé členské 
obce MAS 

 

Seznam obcí MAS a po čet obyvatel  

 OBEC 
Počet obyvatel  
k 31.12.2006 

 
OBEC 

Počet obyvatel k 
31.12.2006 

1. Babice 86 19. Lužice 38 

2. Boršov nad Vltavou 1389 20. Mahouš 152 

3. Branišov 206 21. Němčice 187 

4. Brloh 1 027 22. Netolice 2 718 

5. Břehov 111 23. Nová Ves 413 

6. Čakov 222 24. Olšovice 39 

7. Dubné 1 228 25. Planá 264 

8. Habří 90 26. Radošovice 181 

9. Holubov 975 27. Srnín 238 

10. Homole 1 048 28. Strýčice 55 

11. Hradce 54 29. Včelná 1 539 

12. Hracholusky 475 30. Vitějovice 474 

13. Chvalovice 170 31. Vrábče 525 

14. Jankov 379 32. Záboří 312 

15. Kamenný Újezd 2 104 33. Závraty 33 

16. Křemže 2 602 34. Zlatá Koruna 716 

17. Kvítkovice 92 35. Žabovřesky 416 

18. Lipí 561    

Území MAS CELKEM 21 119 
Z toho ženy 10 525 (49,8%) 

  Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 
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• Hodnocení území 
 

OBYVATELSTVO (lidské zdroje, vzd ělání, zam ěstnanost): 
� V regionu MAS BLN žije v současné době 21 119 obyvatel (ČSÚ k 31.12.2006) 
� MAS tvoří území tří mikroregionu: 

Mikroregion Blanský les – podh ůří (10 809 obyvatel, 20 obcí) (www.mujkraj.cz) 
(obce: Boršov nad Vltavou, Branišov, Břehov, Čakov, Dubné, Habří, Homole, Hradce, Jankov, 
Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Planá, Radošovice, Strýčice, Včelná – sídlo mikroregionu, 
Vrábče, Záboří, Závraty, Žabovřesky) 
Mikroregion Netolicko  (4 339 obyvatel, 9 obcí) (www.netolice.cz) 
(obce: Babice, Hracholusky, Chvalovice, Lužice, Mahouš, Němčice, Netolice – sídlo 
mikroregionu, Olšovice, Vitějovice) 
Mikroregion Podkletí  (5 971 obyvatel, 6 obcí) (www.podkleti.ois.cz) 
(obce: Brloh, Holubov, Křemže – sídlo mikroregionu, Nová Ves, Srnín, Zlatá Koruna) 

� V regionu MAS BLN převažují malé venkovské obce do 500 obyvatel  – 23 obcí z celkových 35 
obcí, tj. 65,7% 

 
Obce MAS BLN dle po čtu obyvatel 

Počet obyvatel Počet obcí 
MAS / % 

Počet obcí 
v Jiho českém kraji / 

% 
1 - 200 13/37,1 240/38,5 
201 – 500 10/28,6 206/33,1 
501 – 1000 4/11,4 78/12,5 
1 001 – 2 000 5/14,3 49/7,9 
2 001 – 2 700 3/8,6 15/2,4 
nad 2 700 0/0 35/5,6 
Celkem členských obcí  35/100,0 623/100,0 

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

� I když dochází k nár ůstu po čtu obyvatel  (především v obcích v bezprostřední blízkosti krajského 
města), je tento stav pro mnoho obcí zát ěží (obec není svou občanskou vybaveností, 
infrastrukturou schopna dostatečně zajistit kvalitní zázemí především pro novou bytovou výstavbu a 
zvyšující se nároky obyvatel a legislativní nároky na stav, množství a kvalitu občanské vybavenosti 
a technickou infrastrukturu) 

� Samotný region nemá významného zam ěstnavatele , pouze malé množství obyvatel je 
zaměstnáno v obci, kde žijí, příp. v regionu. Na území MAS je pom ěrně velká migrace obyvatel 
za prací do v ětších center  (především do Českých Budějovic) 

� V regionu je dostupné pouze vzd ělání p ředškolního v ěku a základní školství, což má společně 
s migrací kvalifikovaných obyvatel za prací do větších center za následek nedostatek této 
pracovní síly p římo v regionu  

� Vzhledem ke zvyšování počtu dětí, je třeba zaměřit pozornost na zlepšení zázemí škol v regionu a 
na volnočasové aktivity mládeže (podporou vybavení a zlepšení zázemí občanských spolků). 

� Stoupá počet obyvatel, stoupá  ale také především počet obyvatel v produktivním  věku . S tím je 
spojen i mírný nár ůst nezam ěstnanosti  (viz tabulka pod textem), což odráží celospolečenský 
trend v posledních letech - starší lidé s malou kvalifikací hledají hůře práci. Výrazný je rozdíl mezi 
jednotlivými mikroregiony. Např. v obcích na Netolicku a v Podkletí se nezaměstnanost pohybuje 
okolo 6,5%, v obcích v mikroregionu Blanský les – podhůří je nezaměstnanost výrazně nižší (kolem 
4%), což je dáno především dobrou dopravní dostupností a blízkostí všech členských obcí tohoto 
mikroregionu ke krajskému městu České Budějovice. I přesto se drží zaměstnanost v obcích na 
poměrně dobré úrovni 

 
Vybrané socioekonomické ukazatele MAS BLN  

 Období 
Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nezaměstnanost 
(%) 4,9  4,4  5  5,3  5,1  5,2  5,3  4,3 

Počet obyvatel 18 557  18 701  19 147  19 167  19 501  19 821  19 821  21 119 
- z toho v 
produktivním v ěku 11 933  12 095  12 430  12 404  13 717  13 954  14 238  14 421 

Zdroj: www.leaderplus.cz, www.czso.cz, www.uradprace.cz 
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Výstupy oblasti: 
Na území MAS dochází v posledních letech ke stárnutí populace na jedné straně, na straně druhé 
nastupují populačně silnější ročníky. Vzhledem k tomu, že organizací, které působí v regionu v této 
oblasti je málo, je nutné zaměřit se na oba tyto trendy, a to jednak podporou péče o staré občany, ale 
také o mladou generaci a o obyvatele s různými tělesnými a duševními problémy,  na jejich začlenění 
do společnosti. Právě prostřednictvím zlepšování stavu a vybavení zařízení poskytujících tuto péči. 
V regionu MAS je zajištěno vzdělávání předškolního věku a základní školství. Především vzhledem 
k vzrůstajícímu počtu dětí v regionu je třeba zaměřit se na zlepšení stávajícího zázemí a vybavení 
těchto zařízení a dále podporovat i mimoškolní vzdělávání a aktivity mládeže . V neposlední řadě je 
nutné posílit vztah mladých lidí k regionu a motivaci zde zůstat. 
 
SPOLKOVÝ ŽIVOT, VZTAH OBYVATEL K REGIONU: 
� V obcích MAS BLN existují různé místní společenské, kulturní, sportovní spolky, ve kterých se 

sdružují místní obyvatelé  a mnohé z nich tak zachovávají svým charakterem tradiční formu 
zábavy a udržení tradic, spolkového života  na venkově a pečují tak o historické dědictví našich 
předků. 

� Díky činnosti spolků a dobrovolníků tak může region každoročně přilákat návštěvníky na množství 
atraktivních akcí : např. Křemežský hobby veletrh (zaměřen na zemědělství a zahrádkaření), 
Holašovické slavnosti (ukázky tradičních řemesel a dobový lidový jarmark zasazen do atraktivního 
prostředí jihočeské vesnice s prvky selského baroka), divadelní a hudební představení  v rámci 
Zlatokorunského léta, Kratochvílení a další. Méně navštěvované, ale svým významem důležité jsou 
různé cykloturistické tradiční akce, stavění májí, sousedská posezení a další. 

� Velké většině spolků přispívají na činnost obce, příp. si spolky zajišťují finance na svůj chod a další 
aktivity prostřednictvím pořádání různých akcí. 

� Vzhledem k významu občanských organizací v obcích je třeba podporovat jejich činnost, zajistit 
odpovídající zázemí, především ve vztahu k mladým lidem. 

 
Výstupy oblasti: 
V obcích působí řada spolků, sdružení a dalších organizací, které se zaměřují na spolkový život v obci, 
na rozvoj sportovních a duševních aktivit obyvatel. Tyto většinou formální skupiny tvoří dobrovolníci, 
kteří tímto prostřednictvím realizují své myšlenky, nápady a dovednosti a pomáhají tak udržovat a 
rozvíjet tradice v obcích, zlepšovat sousedské vztahy a dělat obce atraktivní pro život. 
Důležité je vytvářet podmínky pro fungování těchto organizací. 
 
 
PŘÍRODNĚ-   A  KULTURNĚ-  HISTORICKÉ HODNOTY REGIONU MAS BLN: 
Území MAS Blanský les - Netolicko jednoznačně formuje jeho historický charakter. Základní principy, 
které území formovaly, jsou tyto: 
� Celou oblast MAS BLN  lze označit za dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy 

s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské 
činnosti 

 

� Dominantní část regionu tvoří z přírodního hlediska Chrán ěná krajinná oblast Blanský les 
(zaujímá téměř 54% rozlohy MAS BLN) (Téměř celé území CHKO Blanský les je od roku 2005 
zařazeno do národního seznamu lokalit Natura2000  jako evropsky významná lokalita Blanský les, 
vč. řady zajímavých přírodních celků) a s vrcholem Kle ť (1.083 m n.m.) 
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� Na území CHKO bylo dosud zřízeno pět nau čných stezek , které jsou součástí informačního a 
vzdělávacího systému ochrany přírody. Jedná se o naučnou stezku národní přírodní rezervací 
Vyšenské kopce , naučnou stezku Brložsko  a přírodní, historickou a technickou naučnou 
stezku Třísov–Dív čí Kámen–Holubov , naučnou stezku Červený  Dvůr. Nově byla dne 1. listopadu 
2006 u příležitosti 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Kleť otevřena naučná stezka kolem Kletě, 
kterou připravili zaměstnanci Správy CHKO Blanský les ve spolupráci s Hvězdárnou na Kleti. 
Významnou naučnou trasou je také naučná cyklostezka Historická krajina Netolicko . 

� Řeka Vltava  a řada rybník ů se vzácnými druhy rostlin a živočichů 
� Oblast MAS BLN patří z hlediska památkové a krajinné hodnoty území mezi nejhodnotnější celky 

České republiky. Kvalita oblasti spo čívá v tradi čním jiho českém charakteru sídel a krajiny, 
který je zde vytvá řen sítí historických vesnic, mozaikou rybník ů, polí, les ů a dalších prvk ů 
kulturní krajiny . Členitý terén jihozápadního okraje jihočeských pánevních oblastí a masivu 
Blanského lesa se formoval v době poledové, významné je především osídlení z doby laténské (5. 
stol. př. n. l.), jmenovitě keltské oppidum T řísov  (dědictví osídlování břehů Vltavy) 

� Řada raně středověkých regionálních center 10.-12. století vznikla při starých přemyslovských 
hradech. Raně středověké hradišt ě v Netolicích  patří k nejvýznamnějším dobovým politickým 
centrům jižních Čech. Zdejší hrad vznikl zřejmě již v 10. století na skalnatém kopci Sv. Ján poblíž 
dnešního centra Netolic. Pod ním se formovala v 10.-11. století služebná staroměstská osada. Ve 
12. a v první polovině 13. století tvořila netolická aglomerace centrum větší části jižních Čech. 
Průběžně probíhá obnova tohoto středověkého hradiště (snaha o vytvoření repliky – archeologický 
park s ukázkami tradičních technik při výstavbě) 

� Části území MAS BLN vedla tzv. Linecká stezka  (historická obchodní stezka  spojující Čechy 
s alpskými zeměmi, sloužící k přepravě zboží). V současné době MAS zahajuje projekt, který tuto 
významnou spojnici znovu oživí 

� Částí území MAS BLN vedla nejstarší kon ěspřežní železnice  v Evropě České Budějovice – Linz, 
vystavěná v 1. pol. 19. stol.. Ještě dnes jsou patrné její pozůstatky (strážní domky, náspy), na 
území MAS je to úsek z Českých Budějovic přes Včelnou a Kamenný Újezd 

� V polovině 13. století v souvislosti s celkovým rozvojem českého království význam Netolic upadal. 
Netolická knížecí, později královská držba přešla královským darem do majetku nově založeného 
cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna . Od  druhé poloviny 13. století oblast formoval vliv nově 
vzniklého města České Budějovice 

� Současný charakter vtisklo regionu vrcholně středověké a raně novověké osídlení (13.-18. století). 
Významná v oblasti je středověké a raně novověké rybníkářství na severu území, které v mnohém 
formuje dnešní charakter oblasti. Unikátní krajinný celek Netolické renesanční obory se na velké 
části území MAS Netolicko-Blanský les zformoval za posledních Rožmberk ů  s centrem na zámku 
Kratochvíle 

� Na území MAS BLN se nachází řada jedinečně dochovaných vsí tzv. jiho českého selského 
baroka . Jsou to především Holašovice (Vesnice zapsána na Seznam kulturního dědictví 
UNESCO), Záboří,  Mahouš, Vitějovice a další 

� Charakteristická pro území je malá p řítomnost pr ůmyslové výroby  velkého rozsahu, což vytváří 
podmínku pro udržení a rozvoj rekreačního využití oblasti MAS 

� Tyto přírodní a kulturně-historické souvislosti vytváří základ a předpoklad rozvoje dalších 
souvisejících oblastí v regionu  (turistika, rozvoj zemědělství) 

 
Výstupy oblasti: 
Na území MAS se nachází celá řada vzácných přírodních a kulturních lokalit, které je třeba chránit a 
zachovat je budoucím generacím. Z hlediska péče o krajinu je především důležité sladit další stránky 
rozvojových záměrů (např. architektonické, stavební) obcí a dalších subjektů a činnost člověka vůbec 
s ochranou přírody a krajiny. 
Území MAS Blanský les – Netolicko je z hlediska přírodního, kulturního, společenského dědictví a 
dědictví tradic historicky cenná lokalita. Existuje zde mnoho památek, významných míst, lidé o tyto 
pečují, zachovávají významné tradice. Díky tomuto odkazu minulosti a péči lidí o tradice a historii region 
žije, má co nabídnout, rozvíjí se a je atraktivní i pro své návštěvníky. Je proto na místě využít dostupné 
prostředky pro zachování tohoto dědictví. 

 
 
 
TURISTICKÝ POTENCIÁL 
� Poloha území MAS mezi t řemi významnými jiho českými turistickými centry  (České 

Budějovice, Český Krumlov a Prachatice – max. dojezdová vzdálenost 30 km) 
� Turistické cíle p řesahující svým významem hranice regionu  (vesnice Holašovice – památka 

UNESCO, zámek Kratochvíle, Klášter Zlatá Koruna, hora Kleť (1.083 m n.m.) s novogotickou 
rozhlednou z 19. stol, přístup možný také lanovou dráhou z Krásetína a s veřejnosti přístupnou 
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astronomickou observatoří na vrcholu, zřícenina hradu Dívčí Kámen, Středověké hradiště Netolice 
– postupná obnova dřevěného hradiště 

� Řada dochovaných památek lidové architektury  – především jiho českého selského baroka  
(návsi, jednotlivé domy a usedlosti jsou na seznamu kulturních památek 

� V regionu fungují pro návštěvníky tři Informa ční centra – v Holašovicích, Zlaté Koruně a Netolicích 
� Nedostatečné propojení turistických cílů  
� Region MAS je atraktivní celoro čně: využití potenciálu regionu v letních m ěsících  (zejména 

cykloturistika, hipoturistika a poznání – již zmíněné kulturní a přírodní památky, na některých 
místech regionu rybolov, horelezectví) ale také v zimním období  (pro méně náročně a zdatné 
lyžaře několik sjezdovek a udržované běžecké trasy v okolí hory Kleť) 

� Ubytovací služby – převažují ubytování v soukromí a malé penziony . Méně jsou pak zastoupeny 
kempy a hotely s větší kapacitou a kvalitou. Některé z ubytovatelů nabízejí i doplňkové služby 
(půjčovny kol, lodí, jízda na koni, sportovní potřeby apod.). Nízký standard a nedostatečná kapacita 
především ve spojení s konáním akcí, které jsou podmíněny vysokou návštěvností (např. 
Holašovické slavnosti, již více než 10 let, každoročně tisíce návštěvníků). Je také nezbytné zaměřit 
se na odstranění sezónnosti ubytovacích a stravovacích zařízení. 

� Zatím nízká nabídka pro pot řeby rozvíjející se incentivní a kongresové turistik y 
� Region MAS jako ideální místo pro aktivní dovolenou  (dostupný terénní profil, různé stupně 

náročnosti a terénu, příjemná krajina, historicky cenný a zajímavý krajinný ráz) – především pro 
pěší a cykloturistiku (dostatečně hustá a dobře značená síť). Řada naučných stezek. Územím 
Blanského lesa vede několik značených turistických tras, z nichž většina se setkává na vrcholu hory 
Kleť. Tyto trasy propojují nejčastěji navštěvovaná místa Blanského lesa – červená trasa podél 
Vltavy přes Dívčí Kámen, Zlatou Korunu a Kleť do Chvalšin, zelená z Českých Budějovic přes horu 
Kluk a Holubov a Kleť do Českého Krumlova, modrá z Krumlova přes Kleť a Kuklov pokračující do 
Lhenic.  

� Využití pro krátké výlety a víkendový odpo činek obyvatel krajského m ěsta  a větších 
sousedících bývalých okresních měst (Český Krumlov, Prachatice) 

� Východní část území MAS BLN lemuje řeka Vltava  (atraktivní vodácký úsek  Zlatá Koruna – 
Boršov nad Vltavou). Nedostatečný je marketing a propagace této spodní části řeky. Většina 
vodáků končí právě ve Zlaté Koruně, malá část pokračuje až do Boršova nad Vltavou. 

� Množství tradi čních zejména kulturních akcí  (Holašovické slavnosti, Křemežský veletrh, 
Zlatokorunské léto, Netolické dostihy na posledním dochovaném závodišti v jižních Čechách . 

� Využití polohy  (využít relativně nízké konkurenceschopnosti oproti sousedním regionům a městům 
– blízkost Šumavy, významných center Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou 
atd.) – zaměření na vzrůstající trend zážitkové a klidové turistiky. 

� Orientace na zahrani ční návšt ěvníky  (zlepšování cizojazyčných informačních systémů). Celá 
řada turistů přijíždí z nedalekého Rakouska a Německa, v posledních letech vzrůstá počet 
holandských turistů. 

� Rozvoj jezdeckého sportu na území MAS BLN  (v oblasti pod horou Kleť se nachází jedny 
z prvních značených hipostezek v Jihočeském kraji). 

� MAS zaměřila své aktivity právě na podporu rozvoje turistického ruchu 
na svém území. Od r. 2006 se MAS aktivně zaměřila na management 
destinace . Prvními výsledky je zavedení jednotného image regionu - 
loga (čertík Peklík – podle jednoho z vrcholů Blanského lesa – Pekla) a 
sloganu (MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo), které 
charakterizují tento region a propagace jeho spojitosti s regionem a také 
turistický informační portál www.blanet.cz 

 
Výstupy oblasti: 

Cestovní ruch je významnou oblastí regionu MAS. Příroda, krajina a historické hodnoty předurčují 
tento region pro aktivní trávení volného času. Region nabízí téměř vše – od sportovního vyžití 
(množství turistických tras, a široký záběr sportů – jízda na kole, na koni, rybolov, běžecké trasy 
v zimě), přes možnosti návštěvy zajímavých kulturních a společenských akcí, při kterých se 
návštěvník seznámí s historií a tradicemi regionu, až po možnost navštívení celé řady kulturních 
památek. Využití tohoto významného dědictví a přirozeného zázemí je zapotřebí dále udržovat a 
rozvíjet. Nejdůležitější je spokojený návštěvník, který dělá regionu dobré jméno. 
Důležité je tedy zaměřit se na zkvalitnění zázemí, služeb a produktů cestovního ruchu – zlepšením 
informačního zázemí, zlepšením kvality a kapacity ubytovacích a stravovacích zařízení a dalšího 
zázemí (sportoviště, amfiteátry, půjčovny sportovních potřeb a další) v regionu, společnou propagací 
subjektů apod. 
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INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST OBCÍ 
� Problematický je především technický stav a vybavenost v ětšiny staveb  (kulturní domy, 

sportovní zařízení, dětská hřiště, hasičské zbrojnice, budovy knihoven atd.) z hlediska jejich 
využitelnosti pro potřeby obyvatel a návštěvníků a zajištění dalších důležitých funkcí obce a 
vzhledem ke zvyšujícím se nárokům obyvatel a legislativy na jejich stav. 

� Je nutné zaměřit pozornost  na využití stávajících budov a ploch , kterých je v obcích dostatek. 
� Stále aktuální otázkou je prevence a  řešení krizových situací  – řada obcí v regionu byla značně 

zasažena povodněmi v roce 2002, ale také se objevují problémy při lokálních přívalových deštích.  
 
Výstupy oblasti: 
Obce jsou základem rozvoje a dění v regionu a jako takové plní v tomto směru důležitou funkci. 
V posledních letech došlo k mnoha změnám především v demografickém vývoji populace regionu, 
legislativním změnám a s tím spojenými požadavky na další fungování a rozvoj obcí. Území MAS tvoří 
především malé obce. 
Proto je nezbytné zaměřit se na podporu zlepšení základního zázemí v obcích (technická infrastruktura, 
občanská vybavenost), ale i na podporu spolků, sdružení a podnikatelských aktivit (jejich činnost, 
zázemí, rozvoj). 

 
 
 
EKONOMICKÝ ROZVOJ (zem ědělství, podnikání, hospodá řská činnost obcí) 
� Podnikatelská struktura  v regionu je různorodá , není zde zastoupen žádný ekonomický subjekt 

mající zásadní vliv na zaměstnanost v regionu. 
� Velká část obyvatel za prací dojíždí  do krajských nebo bývalých okresních středisek. 

Nezaměstnanost je z tohoto důvodu nízká, je ale velmi závislá právě na pracovních možnostech 
mimo region. 

� Nízká propagace a nízká podpora rozvoje tradi čních řemesel a výrobk ů (pekařství, 
rybníkářství, keramika) 

� Převažují podnikatelské subjekty v zem ědělství, službách  (stravování, ubytování, drobná 
řemesla) 

� Vzhledem k převažujícímu zastoupení zemědělsky využitelné půdy (z celkové rozlohy 395,1 km2 
tvoří zemědělská půda více než 213 km2 – 53,9%) je zemědělství významnou hospodá řskou 
oblastí  

� Více než polovinu území MAS tvo ří zemědělská p ůda (53,7%). Na zemědělské půdě má největší 
podíl orná půda (36,3%) a lesní půda (34,9%). Celé území MAS BLN má tedy charakter výrazn ě 
zemědělské oblasti . Přestože se některé části území nalézají v poměrně vysoké nadmořské výšce 
přes 500 m n.m. a splňují charakter LFA , je zde rozsáhlá zemědělská výroba.  

� Obce na území MAS ležící v okrese Český Krumlov (jedná 
se o celkem 6 obcí) patří do hospodá řsky slabých oblastí 
Jiho českého kraje  (dle metodiky použité v Programu 
rozvoje Jihočeského kraje) 

� Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 3. července 2006 č. 829 o 
přechodné podpoře hospodá řsky slabých region ů do roku 
2008, je toto území vymezeno mimo jiné i okresem Český 
Krumlov. V rámci území MAS BLN leží v okrese Český 
Krumlov všechny členské obce Svazku obcí Podkletí 
(celkem 6 obcí, jmenovitě: Brloh, Holubov, Křemže, Nová 
Ves, Srnín, Zlatá Koruna), o celkové rozloze 124 km2, což činí 31% z celkové rozlohy území MAS 
BLN. 

� Problémem regionu je bezesporu absence pracovních p říležitostí pro kvalifikované 
zaměstnance , kteří by svými zkušenostmi mohli podnikatelskou činnost rozšířit a dále rozvíjet. Tím 
zde vyvstává nebezpečí, že se region stane nezajímavým a to nejen pro případné budoucí 
investory, ale i pro mladé lidi. 

 
Výstupy oblasti: 
Zemědělství  jako tradiční odvětví regionu je nutné podpořit především modernizací zázemí 
zemědělských  podniků, zaměřením jejich činnosti i do dalších nezemědělských oblastí, vzdělávání 
podnikatelů v zemědělství, podporovat spolupráci s obcemi. 
Největší zátěží v dalších ekonomických odvětví regionu je minimální zastoupení podnikatelských 
subjektů, které by zajišťovaly stabilní zaměstnanost v regionu. Převažují především drobné živnosti. Je 
tedy nutné vytvořit podmínky stávající ekonomické základně a zabezpečit a rozšířit stávající nabídku 
služeb, pracovních míst. 
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SOUČÁSTÍ ANALÝZY ÚZEMÍ BYLO I DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ U VEŘEJNOSTI A VYUŽITÍ 
ZÁVĚRů Z USKUTEČNĚNÝCH SETKÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ: 
 
� Dotazníkové šet ření 
 
Celkem se sešlo 38 dotazníků, nejvíce dotazníků zaslali obyvatelé mikroregionu Blanský les – podhůří, 
celkem 25, z mikroregionu Netolicko 9 a z mikroregionu Podkletí 4 dotazníky. Odpovědělo 18 žen a 20 
mužů (nejvíce bylo mužů nad 50 let a žen 31 – 50 let). Výsledky šetření: 
Aktivní zapojení v obci : 
ANO:   10 žen  13 mužů celkem 23 obyvatel 
NE: 8 žen  7 mužů celkem 15 obyvatel 
 
Jakým oblastem je t řeba věnovat podporu: 
Nejvíce dotazovaní volili oblast cesty, chodníky a životní prostředí (veřejná zeleň, úprava návsí, třídění 
odpadu), dále sportovní zařízení a v menší míře již podporu školství a kulturních památek v obci. 
Dotazovaní sami uváděli i jiné oblasti – především zlepšení stavu občanské vybavenosti v obci, 
cyklostezky a zajišťování besed pro občany na různá témata, náplně volného času. 
 
Které oblasti není t řeba v obci podporovat: 
Nejvíce volili dotazovaní zemědělství a cestovní ruch, především z důvodu, že v obcích převažují 
drobní živnostníci v zemědělství a nenachází se zde významnější atraktivity turistického ruchu a tyto 
oblasti zde nemají ideální podmínky (nejsou pro obec významné z pohledu pracovních příležitostí, 
památky jsou lokálního významu a turisté obcemi spíše projíždí). 
 
Na otázku s čím jsou v obci spokojeni  nejčastěji uváděli dotazovaní snahu obcí o údržbu veřejných 
prostranství a komunikací, s provedenými investicemi do občanské vybavenosti a infrastruktury 
(nejčastěji provedené plynofikace, nová dětská hřiště,  vodovod, osvětlení), ale také s prací 
zastupitelstva a s celkovým stavem prostředí v obci.  
Také např. nejvíce obyvatel v obci Včelná uvedlo spokojenost s kvalitou kulturní činnosti, naopak 
obyvatelé dalších, zejména malých obcí tuto aktivitu označilo jako nedostatečnou. 
 
Největší nespokojenost  uváděli dotazovaní s nekázní obyvatel při třídění odpadu a s jeho likvidací 
vyvážením do lesa a pohazováním u silnic, špatný stav komunikací a chybějící chodníky v některých 
částech obce, znečišťování obce psími výkaly, s dopravním spojením ve večerních hodinách a o 
víkendech a obyvatelé obcí v blízkosti krajského města s nárůstem dopravy. 
 
Závěr: 
Obyvatelé v obcích jsou aktivní, zapojují se do dění, v celkovém měřítku jsou s životem v obci 
spokojeni, oceňují snahy obce o zlepšení prostředí. Největším problémem je především dopravní 
infrastruktura. 
 
� Závěry ze setkání neziskových organizací na území MAS 
 
Neziskový sektor na území Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko je stejně jako v jiných místních 
akčních skupinách důležitým prvkem v utváření mezilidských vztahů a lidské činnosti vůbec. 
V rámci tohoto projektu se uskutečnily 3 setkání, v každém členském mikroregionu MAS jedno. Setkání 
tedy proběhla v městě Netolice (7.11.) v městysu Křemže (14.11.) a v obci Dubné (21.11.). Každého 
setkání se účastnilo 10 – 15 osob, což je ideální počet pro skupinovou diskuzi, kdy je možno zjistit od 
všech účastníků jejich potřeby, přání a názory a zároveň jim sdělit co nejvíce možných informací. 
• Počátkem diskuze bylo představení jednotlivých organizací a diskuze o lidském potenciálu 

v těchto organizacích. Největším problémem nejsou peníze, ale nadšení jedinci, kteří 
dokážou potřebné finance i činnost samotné organizace zajistit. 

• Přesto druhým velkým problémem zůstává financování zejména vybavení a prostor pro 
činnost těchto spolků, organizací nebo sdružení. Financování od jednotlivých vlastních členů 
organizace nemůže pokrýt celkové náklady. 

• Bylo konstatováno, že krajské granty a příspěvky rozhodně nestačí pokrýt potřeby 
jednotlivých spolků, že přetlak žádajících organizací do krajských grantů je velký. 

• Zástupci hasičských spolků, sportovních oddílů a specializovaných kroužků, mají podobné 
problémy. Náročné potřeby na vybavení (zvláště u hasičů) doplněné různými předpisy a 
nařízeními komplikují činnost těchto spolků, aniž by toto státní správa řešila dostatkem 
poskytovaných financí na činnost. 

• Je třeba zapojovat jak soukromý sektor tak jednotlivé obce ke společným projektům, z nichž 
by se dalo vybavení na činnost pořídit.  
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• Je zájem jak na spolupráci velkých akcí pro veřejnost, tak i na setkávání mládeže 
z jednotlivých kroužků a oddílů, přípravu společných akcí apod. 

• Iniciátor setkání MAS Blanský les – Netolicko informoval rovněž o možnostech programu 
LEADER a použití výstupů diskuze k sestavení SPL. V rámci SPL lze vytvořit taková 
opatření, ze kterých budou jak moci být financovány jak potřeby na běžné vybavení spolků, 
tak větší investice do zázemí. 

 
• Důvod výb ěru daného území 

Charakter území MAS ovliv ňující strategii oblasti 
Území MAS je převážně venkovskou oblastí, bez významnějších průmyslových vlivů. V regionu mají 
podstatné zastoupení zemědělské subjekty (zemědělská družstva i samostatně hospodařící rolníci), ale 
i drobní živnostníci, kteří zajišťují základní služby obyvatelům i návštěvníkům regionu. Území MAS je 
velice zajímavou turistickou lokalitou (jak pro české i zahraniční turisty, tak pro trávení volného času 
obyvatel z větších blízkých center – Český Krumlov, České Budějovice). Mírně zvlnění terén je vhodný 
pro pěší, cyklo a hipoturistiku. Řada památek přístupná veřejnosti láká k poznání historie území MAS. 
To vše doplňují aktivity obcí, spolků a obyvatel – každoročně se v obcích koná celá řada kulturních, 
společenských a sportovních událostí, které přibližují místní tradice. 
Území MAS Blanský les – Netolicko nabízí celou řadu příležitostí, jak zde strávit aktivní, dynamickou 
rekreaci v nenarušené a klidné přírodě.  
 

• Shodné či sty čné charakteristiky území 
� Chráněná krajinná oblast Blanský les  (54% rozlohy území) 
� Řada cenných historických přírodních a kulturních lokalit 
� Území MAS ležící v trojúhelníku měst České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice - turisticky 

atraktivní destinace 
� Historické souvislosti území (území MAS historicky patřilo dlouhodobě pod vyšebrodské panství 

– klášter Vyšší Brod) 
� Region ležící v předhůří Šumavy v povodí řeky Vltavy  
� Charakter území vhodný pro aktivní trávení volného času a rekreace po celý rok 

 

• Zvláštnosti území oproti jiným územím 
� Region není zatížen průmyslovou výrobou 
� Velice příznivé podmínky pro cykloturistiku, hipoturistiku a pěší turistiku (řada značených 

cyklotras, hipotras, naučných tras, zajímavé přírodní a kulturní památky) 
� Využitelnost regionu po celý rok (fungující nabídka v letní i zimní turistické sezoně)  
� Zachovalá historie stavebnictví – jihočeské selské baroko (venkovské statky s dochovanými 

pestře zdobenými štíty) 
� Existence tradičních řemesel – rybníkářství (známý stavitel rybníků Štěpánek Netolický), 

pekařství (Netolický chléb) 
� Kvalitní turistická webová prezentace regionu (www.blanet.cz)  
� řada historických hodnot přesahujících význam regionu (např. osada Holašovice – památka 

UNESCO, poslední dochované funkční koňské závodiště u zámku Kratochvíle, rybníkářství, 
lidová řemesla a tradice) 

 
 
 
ANALÝZA ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 
Region MAS BLN má dobré předpoklady pro plnění některých funkcí, jejichž význam se v rámci 
společenského vývoje zvyšuje. Jde např. o spojené zemědělské funkce s funkcí krajinářsko-
ekologickou či rekreační (vč. cykloturistiky, agroturistiky apod.). 
Území MAS BLN nepatří mezi nejnavštěvovanější destinace v jižních Čechách, přesto má velký 
potenciál růstu. Území lze označit také za oddychovou oblast pro obyvatele krajského města a dalších 
bývalých okresních okolních měst.  
Hlavní nabídkou pro turisty jsou kulturní a přírodní památky. Do budoucna bude také důležité nabídnout 
turistům aktivní prožitek. Nabídka v oblasti zajímavých kulturních akcí, cykloturistiky, pěší turistiky, 
hipoturistiky a vodních a zimních sportů je velice dobrá. Chybí dostatečná a cílená propagace všech 
uvedených činností. Negativem je také špatná vybavenost zařízení pro sport a kulturu, stejně jako 
nedostatečné množství kvalitní nabídky ubytování a stravování. 
 
Také obce v regionu se snaží vyrovnávat se současnými trendy, především se zvyšujícím se počtem 
obyvatel, což se odráží v požadavku obyvatel na odpovídající zázemí v obcích (technická infrastruktura, 
občanská vybavenost apod.). Je tedy nutné podporovat takové aktivity obcí, spolků a sdružení, které 
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napomohou zlepšit zázemí v obcích a tak přispět k zajištění kvalitních služeb na území MAS a ke 
většímu zapojení obyvatel do dění v obci. 
 
V oblasti podnikatelských aktivit je pak nutné podporovat aktivity zemědělských subjektů a napomoci 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti, podporovat tradiční řemesla a služby a nabídku služeb 
v turistickém ruchu se společným zachováním historických hodnot regionu. 
 
Z provedené analýzy území a SWOT analýzy vyplývá, ž e oblasti, na které je t řeba se na území 
MAS zaměřit se týkají především dalšího udržitelného rozvoje obcí směrem k zajištění základních 
funkcí a nabídky pro obyvatele a návštěvníky, rozvoje podnikatelských aktivit s přínosem pro 
obyvatelstvo a návštěvníky a celkový hospodářský rozvoj regionu a na rozvoj lidského potenciálu 
(prostř. zapojení obyvatel do dění v regionu, vzdělávání, informovanosti). 
 

Z analýzy území pak vychází i cíle SPL a následně věcné naplnění fichí. 
 
 
 
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL  (jaké možnosti dané území má nebo jaké je možné generovat) 
 

• LIDSKÉ 
� Poradce mikroregionu jako zdroj informací, projektový manažer, zpracovatel žádostí a koordinátor 

aktivit na území MAS 
 

Přehled finančních prostředků získaných do regionu činností poradce 
(podle let a mikroregionů): 

Roky Mikroregion 
2004 2005 2006 2007* CELKEM  

SO Blanský les – podhůří 879 100,- 816 000,- 1 001 699,- 2 277 673,- 4 974 472,- 
SO Netolicko 776 120,- 1 557 687,- 232 452,- 180 706,- 2 746 965,- 
SO Podkletí 2 864 080,- 984 000,- 963 000,- 155 050,- 4 966 130,- 
Území MAS celkem 4 519 300,- 3 357 687,- 2 197 151,- 2 613 429,- 12 687 567,- 
* k 30.11.2007     Zdroj: Statistika poradce mikroregionu 
 
� Aktivita místních obyvatel (zapojení ve spolcích, sdruženích apod.) 
� Představitelé obcí, zastupitelstva (schopnost rozhodovat, tvorba a realizace aktivit, záměrů v území 
� Různorodá členská základna MAS (fungující spolupráce mezi členy MAS, zapojení externích 

partnerů) 
� Personální kapacity uvnitř MAS (facilitátor, sekretariát MAS, destinační management) 
� Využití služeb Jihočeské hospodářské komory (kancelář Prachatice) – člen MAS 
� Připravenost a zkušenost odpovědných orgánů MAS – Programový výbor a Výbor pro výběr a 

monitorování projektů (zkušenosti členů s metodou Leader, v MAS probíhalo zpracování strategie a 
výběr projektů v rámci Leader ČR 2005 a 2006) 

� Aktivita neziskových organizací podílet se na dění v regionu a práci v MAS  
� Zkušenosti členů MAS a sekretariátu při realizaci dalších vlastních projektů, vč. zapojení dalších 

partnerů (viz kapitola 8.1. Zkušenosti) 
 
� Zkušenosti a další předpoklady členů MAS (příklady dalšího zapojení): 
 

 

Jméno Funkce v MAS Další zkušenosti a p ředpoklady 
Oldřich Petrášek Člen programového výboru Člen Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje 

Ing. Václav Filištein Člen programového výboru 

člen Finančního výboru Jihočeského kraje, 
předseda správní rady Jihočeské agentury pro 
podporu inovačního podnikání o.p.s. – zaměřeno 
na podporu výzkumu, vývoje a inovací v 
Jihočeském kraji 

Mgr. Jana Cipínová Členka výběrové komise  
Členka pracovní skupiny Vzdělávání, školství a 
volný čas – práce na tvorbě strategie města 
Český Krumlov, hodnotitelka programu Phare 

Ing. Mirka Malenová Ředitelka MAS 
Zástupkyně Národní sítě MAS ČR o.p.s. za 
Jihočeský kraj, členka pracovní skupiny 
Propagace a medializace 

Ing. Viktor Hintnaus 
Kancelář destinačního 
managementu, manažer 

Člen komise cestovního ruchu při Euroregionu 
Šumava – Jihozápadní Čechy 



MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
SPL: MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
listopad 2007 

16 

� Aktivita sekretariátu MAS v oblasti poradenské a projektové činnosti pro členy, partnery MAS a 
další subjekty: 

 
 Přehled zrealizovaných zakázek – úspěšné zpracování projektových záměrů v roce 2007 

 

Žadatel Projekt Grantový program 
Městys Křemže Dívčí Kámen – akustika nádvoří a 

romantika dávných časů 
Grantový program Jihočeského kraje – Živá kultura 

Město Netolice Skládací mapa mikroregionu Grantový program Jihočeského kraje – Podpora 
informačních center 

Město Netolice Slavnosti města Netolice Grantový program Jihočeského kraje – Živá kultura 
Město Netolice Obnova kapličky u mlýna Grantový program Jihočeského kraje – Obnova sakrální 

architektury 
Božena Jerieová 
(Netolice) 

Ziegroserův mlýn – střešní krytina Grantový program Jihočeského kraje – Zvýšené náklady 
obnovy památek 

Městys Křemže Dívčí kámen – zajištění hradních zdí Grantový program Jihočeského kraje – Nemovité kulturní 
památky 

Domov pro seniory 
POHODA Netolice 

Terénní sociální služby Grantový program Jihočeského kraje – Terénní sociální 
služby 

Obec Vitějovice1) Obnova lesních cest Program rozvoje venkova 
1) žádost podána, výsledek bude znám v roce 2008  
Zdroj: Přehled zpracovaných zakázek, statistika MAS 

 
Z výše uvedených tabulek je patrné, že obce a další subjekty potenciál realizace záměrů mají (nehledě 
na fakt, že ne všechny využívají služeb svého poradce, facilitátora, sekretariátu MAS a žádosti 
zpracovávají sami, nebo za pomoci dalších poradenských firem, fungujících manažerů území apod). Na 
území MAS také existují kapacity lidské, které jsou schopny zajistit odpovídající množství, kvalitu 
informací, poradenských a projektových služeb. Tyto projekty a činnosti pak nejsou v tabulce uvedeny, 
značně ale navyšují absorp ční kapacitu území MAS ). 

 
• FINANČNÍ 

� Rozpočty obcí (jsou schopny 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 získávání úvěrů na předfinancování (kvalitní nabídky bank) 

 
• HOSPODÁŘSKÉ 

� Tradice zemědělské oblasti 
� Region orientovaný na terciální sféru (rozvoj služeb) 
� Převaha malého a středního podnikání (především tradiční služby pro obyvatelstvo a zemědělství, 

turistické služby) 
� Aktivita obcí v realizaci projektů – využívají Grantové programy Jihočeského kraje, Leader ČR 

v letech 2005 a 2006, Program obnovy venkova 
� Potenciál růstu tradičních odvětví (cestovní ruch, zemědělství) 
� Snaha obcí o zajištění kvalitního a funkčního zázemí pro život obyvatel 
 

• JINÉ – EXISTENCE DALŠÍHO VNITŘNÍHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ  
Zdůrazněte existenci vnitřního potenciálu území (regionální tradice, krajové speciality, prvky zvyšující 
kapacitu území pro cestovní ruch apod.) 
 

� Historie stavitelství – jihočeské selské baroko (unikátní ukázky venkovských statků – 
nejvýznamnější památková rezervace v obci Záboří, v osadě  Holašovice – památka zapsána na 
Seznamu kulturního dědictví UNESCO) 

� Kulturní a přírodní hodnoty, které je třeba zachovat 
� Vztah obcí k území (snaha o zlepšování vzhledu obcí, jejich funkcí, poskytovaných služeb) 
� Fungující management destinace území v rámci aktivit Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko 

o.p.s. (region má své vlastní turistické logo a slogan, webové stránky zaměřené na podporu 
turistického ruchu – aktivní propagace ubytování a stravování). Dalšími aktivitami managementu 
destinace je panoramatická mapa regionu a ve spolupráci s Českými drahami bude v květnu 2008 
slavnostně otevřena turistická  sezona a region bude s krajským městem spojen novým 
cyklovlakem (přímá trasa České Budějovice – Netolice)  

� Tradice regionálních produktů – zejména pekařství, rybníkářství, keramika 
� Celoroční využití území pro cestovní ruch (léto: kvalitně značená a hustá síť cyklotras a pěších 

stezek, zima: sjezdové tratě a běžecké stopy v okolí hory Kleť) 
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5. SWOT analýza 
5.1. Vymezení SWOT analýzy : 
 

SWOT analýza území Místní ak ční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. 
Silné a slabé stránky 

Území MAS s turisticky atraktivní krajinou 

Území MAS s velkým množstvím kulturních, historických a přírodních hodnot 

Území MAS v blízkosti dalších významných turistických center (České 
Budějovice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou) 

 
 
 
 
 

Území MAS v blízkosti krajského města České Budějovice = dostupnost 
sociálních služeb, kulturního a sportovního vyžití, důležitých úřadů, 
zdravotnické péče 

 Tradice tradičních hospodářských odvětví této oblasti – zemědělství a 
turistického ruchu 

 Hustá, dobře značená síť cyklotras 

Silné Region atraktivní pro bytovou výstavbu 

stránky Relativně nízká míra nezaměstnanosti 

 Rozvinutý spolkový život 

 Tradice hospodaření na půdě i v méně příznivých oblastech 

 Dobrá internetová prezentace členských mikroregionů MAS 

 Členové MAS se širokým spektrem oblastí, ve kterých působí 

 Zkušenosti MAS s metodou LEADER (administrace programu Leader ČR) 

 Fungující sekretariát MAS pro program Leader a další projekty MAS 

 Převaha malých obcí 

 
Slabé  

Nevyhovující technický stav, využití a vzhled budov a ploch v obcích (zejména 
řešení přístupových cest a chodníků, veřejná zeleň, úprava veřejných 
prostranství) 

stránky  Nedostatečná připravenost obcí na zvýšený požadavek obyvatel na novou 
bytovou výstavbu 

 Nízká kvalita a kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení na území MAS 

 Málo informací pro návštěvníky v některých částech regionu MAS 

 Region v blízkosti Jaderné elektrárny Temelín (vzdušná vzdálenost 5 – 20 km) 

 Zatím malá podpora malého a středního podnikání v obcích 

 Absence dostatečného množství pracovních příležitostí pro kvalifikované lidi 
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Příležitosti a ohrožení 

 Zapojení široké veřejnosti do otázek rozvoje regionu prostř. diskuzí, 
dotazníkových šetření, workshopů apod. 

 Využití finančních prostředků z programu LEADER pro další rozvoj regionu 

 Možnost rozhodovat o realizaci dobrých projektů přímo na úrovni regionu 

 Odbourání izolace mezi veřejným a soukromým sektorem v regionu 

 Rozvoj spolupráce na meziregionální úrovni – ostatními regiony, MAS 

 Podpora rozvoje malého a středního podnikání 

Příležitosti  Zlepšení zázemí v obcích (z hlediska trvale žijících obyvatel a návštěvníků) 

 Aktivizace neziskových organizací a obyvatel (rozvoj občanských aktivit) 

 Podpora dalšího vzdělávání a motivace obyvatel  

 Podpora rozvoje stávajícího potenciálu regionu (cestovní ruch, zemědělství, 
kulturní dědictví) 

 Další rozvoj služeb a informačních technologií 

 Rozvoj středisek spolkového života v obcích  

Nedostatečná úroveň školství (především nízká kapacita, neodpovídající 
zázemí)  

 
 

Malé investice podnikatelských subjektů do svého rozvoje (chybí nové 
technologie, nejsou dostatečně využívány kapacity regionu) především 
v oblasti zemědělství a turistického ruchu 

 Rostoucí počet obyvatel ve vyšším/poproduktivním věku (stárnutí obyvatel 
regionu) 

Ohrožení Neexistence významnějšího zaměstnavatele (pouze omezené pracovní 
možnosti v regionu) 

 Nízký podíl mladých a vzdělaných lidí v regionu  

 Úzké zaměření především zemědělských subjektů (nutná podpora rozšíření 
aktivit i do nezemědělské oblasti) 

 Zvyšování počtu obyvatel zejména v příměstských obcích regionu (obce 
nejsou schopny se svými omezenými prostředky reflektovat potřeby obyvatel) 

 Regionální nevyváženost (vzdálenější obce především od krajského města a 
menší obce trpí vyšší nezaměstnaností, mají nedostatek podnikatelských 
příležitostí) 

 Dopravní dostupnost některých obcí (špatný a technicky nevhodný stav 
komunikací) – malá atraktivita především pro rozvoj podnikatelských aktivit 

 Omezené možnosti vstupu nových odvětví do regionu (nedostatek kvalitních 
prostor, ploch a lidského potenciálu pro investory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
SPL: MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
listopad 2007 

19 

5.2. Metodika SWOT analýzy 
 
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 vlivů) a dále byly 
silné stránky rozvíjeny a využívány ve prospěch rozvoje území. 
 

• Silné stránky  – aktivity, zázemí, zdroje a přednosti,  které jsou kvalitně využívány a vyzdvihují 
důležitost a atraktivitu regionu 

• Slabé stránky  – aktivity, zázemí, zdroje, které v regionu chybí, příp. jsou nedostatečně 
využívány a nedostatky, které se v regionu vyskytují a mohou vést ke zbrždění dalšího rozvoje 

• Příležitosti – možnosti, jakým způsobem lze dosáhnout lepšího postavení a rozvoje regionu, 
možnosti, které ještě nejsou zcela využity 

• Ohrožení – situace, které mohou zčásti nebo zcela ohrozit další udržitelný rozvoj regionu 
 

Postup zpracování SWOT analýzy: 
SWOT analýza vychází ze zpracované Analýzy území MAS BLN v rámci Pilotní strategie MAS, která 
byla dále zpracovávána na základě diskuzí se členy MAS, připomínek  v rámci pracovních skupin (např. 
cestovní ruch, problémy obcí na jednání starostů, setkání neziskových organizací), z dotazníkových 
šetření. 
 
 
 

6. Strategie 
6.1. Priority a cíle 
 
SPL pro území MAS BLN vychází ze snahy MAS naplňovat cíle přijaté Pilotní strategie území MAS na 
období 2007 až 2013 (viz kapitola 6.5. Integrovaná strategie území), a to prostřednictvím implementace 
metody LEADER na území MAS. 
 
MAS pro své území na počátku roku 2007 vytvořila společným zapojením členů MAS a veřejnosti (na 
základě veřejné soutěže), logo – Peklíka a slogan „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké 
místo.“ Cílem bylo najít jednotný výraz – „marketingovou image“ regionu nejen pro potřeby rozvoje 
tohoto území z pohledu turistického ruchu, ale i z pohledu trvalého bydlení, rozvoje činnosti lidí apod. 
Název SPL  tedy vychází ze sloganu, jehož cílem je  odrážet pozitivní vývoj regionu a vytvářet kvalitní  
zázemí pro všechny, kteří se v regionu MAS Blanský les – Netolicko ocitnou, vytváří zde své aktivity, žijí 
zde: 
 

MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo… 
 

… pro život  – fiche č. 4, 5, 7 
…pro relaxaci  – fiche č. 3, 6 
…pro rozvoj  – fiche č. 1, 2, 8 
 
 

Cíle SPL pro území MAS BLN:       
� Podpora stávajícího potenciálu území a aktivizace rozvoje a modernizace podniků (především 

v zemědělské a turistické oblasti) 
� Aktivizace činností v malých obcích  
� 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 a odkazu našich předků 
� 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) 
� Motivace ke spolupráci (důraz na integrované projekty) 
� Zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů 
� Podpora zaměstnanosti v regionu (místní příležitosti) 
� Zlepšení podmínek podnikání v regionu 
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Zaměření (priority) SPL na území MAS BLN: 
� Rozvoj venkovského prostoru 
� Udržitelný a trvalý rozvoj turistického ruchu 
� Zlepšení zázemí pro život obyvatel  v obcích 
� Aktivizace podnikatelských subjektů 
� Podpora tradičního odvětví v regionu - zemědělství 
� Zlepšení podmínek občanských organizací 
� Zlepšení kvality a nabídky služeb  
� Vzdělávání 
� Zachování dědictví a tradic regionu 
 
 
Vztah SPL ke struktu ře PRV 
V rámci realizace SPL jsou v rámci jednotlivých fichí implementovány následující 
osy/opatření/podopatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013: 
 

Osa I 
Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
Záměr a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu 
Záměr b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Osa III 
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
III.1.1. a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 2 DIVERZIFIKACE  
 

Opatření III.1.3.  Podpora cestovního ruchu 
Záměr b) Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 3 VENKOVSKÁ TURISTIKA  
 

Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
Podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 
Záměr a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
Záměr b) Veřejné vodovody, kanalizace, ČOV 
Záměr c) Územní plány 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 4 ZÁZEMÍ 
 

Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
Podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
Záměr a) Občanské vybavení a služby 
Záměr c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity 
+ 
Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace 
Záměr a) vzdělávací projekt 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 5 ROZVOJ 
 

Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Podopatření III.2.2.2. Kulturní dědictví venkova 
Záměr a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 
Záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
Záměr c) Stálé výstavní expozice a muzea 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 6 DĚDICTVÍ 
 

Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace 
Záměr a) vzdělávací projekt 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 7 VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku 
Implementace na území MAS prostřednictvím FICHE 8 SLUŽBY A ŘEMESLA  
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6.2. Způsob dosahování cíl ů a priorit 
 
Naplňování cílů a priorit SPL bude dosaženo implementací jednotlivých fichí na území MAS v období 
2007-2013. 
 
Zaměření FICHÍ z hlediska naplňování cílů a priorit v rámci SPL v dlouhodobější perspektivě: 
 
Fiche 1 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 zem ědělských podnik ů na území MAS. 
 
Fiche 2 DIVERZIFIKACE 
Fiche je zaměřena na diverzifikaci zemědělských aktivit a rozšíření nabídky služeb zemědělských 
subjektů na území MAS. Fiche přispěje ke zlepšení skladby nabídky služeb a zároveň příjmů 
zemědělských subjektů a tím ke zlepšení  jejich postavení na trhu . 
 
Fiche 3 VENKOVSKÁ TURISTIKA 
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 Venkovská 
turistika společně s fichemi 5 a 6 přispěje k zachování a dalšímu rozvoji atraktivity území pro 
tuzemské i zahraniční návštěvníky. 
 
Fiche 4 ZÁZEMÍ 
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 ROZVOJ 
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 DĚDICTVÍ 
Fiche je zaměřena na zachování historických 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 
Fiche je zaměřena na posílení lidského potenciálu  jako základu pro další rozvoj ekonomiky regionu. 
Fiche přispěje ke zlepšení vzdělanosti a informovanosti obyvatel především v oblasti ekologické 
výchovy, tradičních řemesel apod. 
 
 

Fiche 8 SLUŽBY a ŘEMESLA 
Fiche je zaměřena na podporu podnikatelských aktivit nezemědělských subjektů a rozvoji tradi čních a 
významných řemesel . Jedná se o podporu drobných živnostníků v oblasti tradičních řemesel a 
základních služeb v regionu. Fiche přispěje ke zkvalitnění nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky 
regionu, a přispěje k zachování různorodosti podnikatelských aktivit a zaměstnanosti na území MAS. 
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6.3. Zapojení inova čních prvk ů – výčet inovačních aktivit v rámci implementace SPL 
Popište změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů 
Uveďte, jakým způsobem jsou tyto inovace nebo inovační postupy přínosné, účinné a udržitelné na 
území MAS. 
 

� Zpracování SPL zapojením širokého spektra partnerů – členů MAS, veřejnosti, externích partnerů 
� Zapojení místních aktérů do rozhodování (programový výbor, výbor pro výběr a monitorování 

projektů) – vytvoření spoluzodpovědnosti za rozvoj regionu 
� Bude kladen důraz na zapojení veřejnosti při přípravě a realizaci projektů (preferenční kritérium), 

což přinese větší aktivitu obyvatel a pochopení významu zapojení komunit do rozvoje obcí 
� Bude brán zřetel na soulad projektů nejen v rámci SPL, ale také na soulad s programem rozvoje 

obce, na jehož území bude projekt realizován (zejména u projektů soukromého sektoru) 
� Bude kladen důraz na projekty spolupráce (integrované projekty), projekty s efektem a užitkem pro 

více subjektů (cílových skupin) v rámci realizace SPL – přinese větší efekty výstupů jednotlivých 
projektů 

� V rámci fungujícího destinačního managementu na území MAS  – aktivní a udržitelná podpora 
rozvoje turistického potenciálu území MAS BLN (projekty v oblasti cestovního ruchu budou 
posuzovány z hlediska udržitelnosti a přínosu pro rozvoj regionu a provázanost na další aktivity v 
dalších letech – ne jen prostá obnova majetku, ale aktivní přístup příjemce) 

� Tvorba nových produktů spojených s tradicemi regionu (podpora tradičních řemesel, spolupráce 
živnostníků, následné vytváření sítí) – dojde k zachování tradičních služeb, řemesel, znalostí  

 
 
6.4. Finan ční plán 
Návrh alokací v rámci finančního plánu vychází především z postupného naplňování cílů SPL, 
z rozhodnutí programového výboru a správní rady MAS o přidělení jednotlivých alokací (na základě 
provedených analýz, vývoje situace v řešených oblastech v regionu, z výsledků jednání s partnery, 
členy MAS, z názorového šetření obyvatel a následně z potřeby podporovat konkrétní rozvojové 
oblasti), z předpokládané výše přidělené roční alokace na území MAS BLN (témata fichí v rámci 
ročních výzev jsou sestavena tak, aby v každém roce byly splněny cíle SPL týkající se rozvoje obcí, 
zachování historického odkazu regionu, podnikatelských aktivit a aktivit občanských organizací a 
vzdělávání). 
MAS rovněž vychází z předběžné finanční alokace dle svého území – cca 10 mil. Kč/ročně. MAS 
předpokládá v roce 2008 zveřejnění jedné výzvy a od roku 2009 vždy v každém roce dvou výzev. 
 

Souhrnná tabulka fichí, alokací v letech a po čet výzev 
Roky, kdy bude fiche zve řejněna 

Alokace na fichi/rok v % 
Fiche 

Předpokl. 
celkový 

počet výzev  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fiche 1 Zem ědělství 4 24  16 20  28 

Fiche 2 Diverzifikace 3  8 4  8  

Fiche 3 Venkovská turistika 3  12  8  8 

Fiche 4 Zázemí 4  48 27 24 32  

Fiche 5 Rozvoj 5 55  26 20 32 42 

Fiche 6 D ědictví 3  7 5 7   

Fiche 7 Vzd ělávání 5 1 2 2 1  2 

Fiche 8 Řemesla a služby 2  3   8  

Administrace MAS (max. 20% ro ční alokace) 20 20 20 20 20 20 

Celková ro ční alokace (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Dle rozhodnutí programového výboru a správní rady MAS největší alokace je určena na rozvoj obcí a 
organizací zde působících – 2/3 (především z důvodu vyššího % požadavku na dotaci), cca 1/3 
prostředků půjde do podnikatelského sektoru a 1,7% do vzdělávání. Na fichi Vzdělávání je alokována 
nízká částka z důvodu, že ve fichi 5 Rozvoj je jako podopatření také vzdělávání. 
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Předpokládaná celková alokace do fichí na období 2008 -2013 (bez režie MAS): 
Rozvoj podnikání – 30,7% z toho fiche: Zemědělství – 18,4% 

Diverzifikace – 4,2% 
      Venkovská turistika  – 5,8% 
      Řemesla a služby – 2,3% 
Rozvoj obcí, NNO, ob čanských organizací – 67,6%  z toho fiche:   Zázemí – 27,3% 

Rozvoj – 36,4% 
Dědictví – 3,9% 

Vzdělávání – 1,7% (fiche Vzdělávání) 
 

Předpokládaná  alokace dle jednotlivých let a fichí 
Období Číslo výzvy Témata v rámci výzvy Roční alokace 

Fiche 1 Zemědělství 24% 
Fiche 5 Rozvoj 55% 

1. výzva 
(červenec) 

Fiche 7 Vzdělávání 1% 
Rok 2008 
 

Režie MAS  max. 20% 

Fiche 6 Dědictví 7% 
Fiche 4 Zázemí 48% 

2.  výzva (březen) 

Fiche 7 Vzdělávání 2% 
Fiche 2 Diverzifikace 8% 

Fiche 3 Venkovská turistika 12% 

3. výzva 
(červenec) 

Fiche 8 Řemesla a služby 3% 

Rok 2009 

Režie MAS  Max. 20% 

Fiche 5 Rozvoj 35% 
Fiche 1 Zemědělství 16% 

4. výzva(březen) 

Fiche 6 Dědictví 5% 

Fiche 2 Diverzifikace 4% 

Fiche 4 Zázemí 27% 

5. výzva 
(červenec) 

Fiche 7 Vzdělávání 2% 

Rok 2010 

Režie MAS  Max. 20% 

Fiche 7 Vzdělávání 1% 

Fiche 1 Zemědělství 20% 

6. výzva 
(březen) 

Fiche 5 Rozvoj 20% 

Fiche 3 Venkovská turistika 8% 
Fiche 6 Dědictví 7% 

7. výzva 
(červenec) 

Fiche 4 Zázemí 24% 

Rok 2011 

Režie MAS  Max. 20% 
Fiche 8 Řemesla a služby 8% 8. výzva 

(březen) 
Fiche 2 Diverzifikace 8% 

Fiche 4 Zázemí 32% 9. výzva 
(červenec) 

Fiche 5 Rozvoj 32% 

Rok 2012 

Režie MAS  Max. 20ˇ% 

Fiche 1 Zemědělství 28% 10. výzva 
(březen) 

Fiche 7 Vzdělávání 2% 

Fiche 3 Venkovská turistika 8% 11. výzva 
(červenec) 

Fiche 5 Rozvoj 42% 

Rok 2013 

Režie MAS  Max. 20% 
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Schéma postupu napl ňování jednotlivých cíl ů 
 

Jednotící téma Pilotní strategie MAS 
„Kvalita života ve venkovských oblastech s ohledem na využití kulturních, p řírodních a lidských 

zdroj ů regionu“ 
 

 
 

Celkový cíl SPL – MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
„Zajišt ění  udržitelného rozvoje obcí, podnikatel ů a aktivit ob čanských organizací využitím a 

podporou stávajících kulturních, p řírodních, lidských a hospodá řských kapacit území MAS, které 
povede k celkového zlepšení podmínek podnikání a ži vota na venkov ě“ 

 
 
 

Dílčí cíle SPL 
� Podpora stávajícího potenciálu území a aktivizace rozvoje a modernizace podniků (především 

v zemědělské a turistické oblasti) 
� Aktivizace činností v malých obcích  
� 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 a odkazu našich předků 
� 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) 
� Motivace ke spolupráci (důraz na integrované projekty) 
� Zapojení komunit při tvorbě a realizaci projektů 
� Podpora zaměstnanosti v regionu (místní příležitosti) 
� Zlepšení podmínek podnikání v regionu 
 
 

 
Cíle jednotlivých fichí SPL 

Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ 
- podpora aktivit zemědělských subjektů v oblasti rostlinné a živočišné výroby 
- zvýšení efektivnosti procesů ve výrobě 
- zlepšení hospodárnosti v zemědělství 
- zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství 
- podpora ekologického zemědělství 

 
Fiche 2 DIVERZIFIKACE 

- rozšíření nabídky a služeb na území MAS poskytovaných zemědělskými subjekty 
- zajištění dalších příjmů zemědělských subjektů z nezemědělské činnosti 

 
Fiche 3 VENKOVSKÁ TURISTIKA 

- podpora tradiční oblasti na území MAS 
- zlepšení stavu a kvality ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu 
- zlepšení nabídky doprovodných služeb a infrastruktury v oblasti turistického ruchu (půjčovny, 

hřiště) 
- podpora diverzifikace zemědělských aktivit směrem k rozvoji venkovské turistiky 
- podpora agroturistiky 
- zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v oblasti turistického ruchu 

 
Fiche 4 ZÁZEMÍ 

- zlepšení stavu základní infrastruktury v obcích 
- zlepšení stavu životního prostředí v regionu 
- zlepšení dopravní obslužnosti v obcích 
- tvorba koncepcí rozvoje území 
 

Fiche 5 ROZVOJ 
- zlepšení stavu zázemí v obcích pro konání sportovních, kulturních atd. aktivit 
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- další rozvoj služeb pro obyvatele v oblasti vzdělávání a informování, vč. aktivního zapojení 
veřejnosti 

- zlepšení nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky 
- podpora aktivit spolků, sdružení a dalších organizací činných v regionu, vč. rozvoje spolupráce 

 
Fiche 6 DĚDICTVÍ 

- zvýšení atraktivnosti regionu z hlediska historického odkazu 
- vytváření koncepcí ochrany kulturního dědictví na území MAS 
- zachování dědictví našich předků a využití pro další rozvoj regionu, především turistického 

ruchu 
- obnova významných památek a historických prvků regionu 
- zachování historického venkovského rázu obcí 
- zvýšení informovanosti o historii a tradicích regionu 

 
Fiche 7 VZDĚLÁVÁNÍ 

- zapojování a aktivizace komunit 
- podpora informovanosti a vzdělanosti obyvatel regionu 
- zlepšení podmínek podnikání na venkově 
- ekologická výchova 

 
Fiche 8 ŘEMESLA A SLUŽBY 

- podpora zaměstnanosti v regionu 
- podpora tradičních řemesel a služeb 
- podpora malých živností 
- udržení kvality služeb na venkově 

 
 

 
Napln ění cílů fichí a celkového a díl čích cíl ů SPL – prost řednictvím preferen čních kritérií 

jednotlivých fichí (zejména): 
- umístění v malých obcích 
- zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektů 
- soulad zejména podnikatelských záměrů se strategií obce 
- podpora projektů v mikroregionech s vyšší nezaměstnaností 
- obnova stávajících existujících budov a ploch 
- podpora tvorby nových pracovních míst 
- projekty spolupráce (dopad pro větší území, pro více subjektů) 
- aktivní přístup žadatele (vyvíjí další aktivity, nabídku) 
- širší využití projektu (obsahuje více společných, navazujících aktivit v rámci projektu) 

 
 

 
Sledování a hodnocení napl ňování cíl ů fichí prost řednictvím monitorovacích ukazatel ů: 

- Pořízení strojů, vybavení, zařízení a technologií – fiche 1,2,3,8 
- Obnova ploch a budov – fiche 1,2,5,6,8 
- Nové nebo obnovené ubytovací a stravovací kapacity – fiche 3 
- Nová nebo obnovená doprovodná infrastruktura a služby – fiche 3 
- Obnova technické infrastuktury – fiche 4 
- Tvorba územních koncepcí – fiche 4 
- Vzdělávací akce – fiche 5,7 
- Počet účastníků vzdělávací akce – fiche 5,7 
- Tvorba nových pracovních míst – všechny fiche, zejména fiche 2,3,8 
- Obnova kulturních památek – fiche 6 
- Vytvoření nových expozicí – fiche 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
SPL: MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
listopad 2007 

26 

6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie ) 
 
� SPL vychází z Pilotní strategie území Místní ak ční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.  (dále 

jen Pilotní strategie MAS BLN) (srpen 2006). Pilotní strategie MAS BLN je koncipována pro nové 
programovací období Evropské unie, a to na léta 2007-2013.  

 
Strategické cíle Pilotní strategie MAS BLN: 

• Podpora spolkového života 
• Podpora tradičních řemesel 
• Podpora rozvoje obcí 
• Podpora rozvoje turistického ruchu 
• Podpora podnikatelských aktivit 
• Rozvoj partnerství a spolupráce 

 
Hlavním jednotícím tématem Pilotní strategie MAS BLN je: „Kvalita života ve venkovských oblastech 
s ohledem na využití kulturních, p řírodních a lidských zdroj ů regionu“  Téma je rozčleněno na 
jednotlivé prioritní oblasti, prostřednictvím kterých budou naplňovány výše uvedené strategické cíle.  
Přehled prioritních oblastí a opatření  v rámci Pilotní strategie MAS BLN je uveden v následující tabulce 
(barevný text jsou opatření Pilotní strategie, které bude MAS naplňovat v rámci realizace SPL): 
 

Pilotní strategie MAS BLN na období 2007 - 2013 
Prioritní 
oblasti  

Opatření  Prioritní oblast Opatření 

1. Kvalita života 

1.1. Vzdělávání a výchova 
1.2. Rozvoj komunit 
1.3. Podpora tradic 
1.4. Zázemí pro všechny 

5. Životní 
prost ředí 

5.1. Podpora ochrany 
biodiverzity 
5.2. Pozemkové úpravy 
5.3. Obnovitelné zdroje 
5.4. Zvyšování retenční 
schopnosti krajiny 

2. Infrastruktura 

2.1. Doprava 
2.2.Vodohospodářská 
infrastruktura 
2.3. Odpadové hospodářství 
a energie 
2.4. Protipovodňová opatření 

6. Rozvoj 
regionu 

6.1. Kulturní a přírodní 
dědictví 
6.2. Rozvoj služeb a řemesel 
6.3. Plánování 
6.4. Občanská vybavenost 

3. Podnikání 

3.1. Zemědělské podnikání 
3.2. Diverzifikace zemědělství 
3.3. Podpora tradičních 
zemědělských aktivit 
3.4. Poradenství a vzdělávání 
3.5. Podpora živností 

7. MAS 

7.1. Spolupráce a partnerství 
7.2. Rozvoj 
7.3. Podpora 
7.4. Servis regionu 

4. Cestovní ruch 
4.1. Pozitivní image regionu 
4.2. Turistické zázemí 
4.3. Šetrná turistika 

 

 
Jednotlivé Fiche v rámci SPL jsou tedy zaměřeny především na naplňování Prioritních oblastí 1,2,3,4 a 
6, tzn. zlepšení stavu infrastruktury, občanské vybavenosti a rozvoje podnikatelských aktivit (především 
zemědělství, v menší míře pak drobných živností), turistického ruchu a vzdělávání. 
 
MAS v souvislosti se zpracováním Pilotní strategie zpracovala Katalog zám ěrů (v současné době k 
dispozici na webových stránkách MAS – pro členy a partnery MAS na základě zadání hesla). Katalog 
záměrů obsahuje v současné době více než 380 záměrů především územních samospráv z oblastí 
uvedených v následujícím grafu. Katalog byl rovněž podkladem při zpracování návrhu fichí do SPL. 
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Katalog projektových zám ěrů na území MAS
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  zdroj: www.mas-netolice.cz 
 
 
 

� SPL také vychází ze Strategie cestovního ruchu na území MAS Blanský les  - Netolicko  (květen 
2007) 

 
Cílem strategie je především zajištění lepší koordinace aktivit na území MAS s přínosem rozvoje 
stávajících kapacit a jejich využití pro oblast turistického ruchu. 
Tento dokument definuje 6 strategických oblastí cestovního ruchu ve st řednědobém horizontu:  
Strategická oblast 1: Sportovní a rekreační cestovní ruch – je zaměřena na sportovní zařízení, 
cykloturistiku, lyžování, pěší turistiku a vodácké sporty 
Strategická oblast 2: Venkovský cestovní ruch – je zaměřena na rozvoj agroturistiku hipoturistiku a 
produkty s těmito oblastmi související 
Strategická oblast 3: Kulturně - poznávací cestovní ruch – je zaměřena na kulturní zařízení, kulturně-
společenské akce, tvorbu produktů spojených s tradicemi regionu a se zachováním kulturního dědictví 
území MAS 
Strategická oblast 4: Infrastruktura cestovního ruchu – je zaměřena na zlepšení kvality ubytovacích 
kapacit, podporu infocenter 
Strategická oblast 5: Gastroturistika – je zaměřena na zlepšení množství a úrovně stravovacích kapacit, 
tradici místních výrobků, jejich marketing 
Strategická oblast 6: Incentivní cestovní ruch – je zaměřena na rozvoj incentivní turistiky a jejího zázemí 
Strategická oblast 7: Marketing, destinační management – je zaměřena na podporu realizace 
marketingových produktů a zavádění destinačního managementu na území MAS 
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6.6. Monitoring napl ňování cíl ů SPL 
Uveďte návrh min. 5 monitorovacích indikátorů a jejich výstupních hodnot, které budou sloužit 
k hodnocení míry plnění realizace SPL a stanovování bonusů. Tyto indikátory stanovuje sama MAS a 
nemusí být v souladu s indikátory stanovenými v PRV. Výstupní hodnoty pro každý indikátor stanoví 
MAS jako plánovaný stav pro konec roku 2009 (pro 2. kolo příjmu MAS konec roku 2010). Dále bude 
MAS tyto indikátory včetně jejich výstupních hodnot stanovovat pro každý rok. Míra, do jaké byly 
indikátory naplněny, bude sloužit pro stanovení bonusu pro rok následující. MAS může, v závislosti na 
naplňování cílů SPL v časové ose, stanovit pro jednotlivé roky různé indikátory. 
V případě výběru SPL bude vybráno 5 indikátorů pro každý rok realizace SPL (pouze první dva roky 
budou hodnoceny společně). 
 
Počet nov ě vytvo řených pracovních míst (po čet) -  2 
 
Počet osob využívajících zkvalitn ěné služby (po čet osob) - 3 000 
 
Počet vzd ělávacích akcí (po čet)- 2 
  
Počet obnovených památek a významných kulturních prvk ů (vč. výstavních expozic) (po čet)– 2 
 
Počet podpo řených podnikatelských subjekt ů (počet) – 4 
 
Pořízení stroj ů a technologií (po čet) – 1 
 
Počet lůžek (po čet) – 10 
 
Výstavba nebo obnova objekt ů občanské vybavenosti (po čet)– 2 
 
Výstavba nebo obnova technické infrastruktury (kana lizace, vodovody, ČOV, komunikace) 
(počet)- 2 
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7. Partnerství MAS 
 
7.1. Historie MAS 

(Seznam členů/partnerů MAS se předkládá v samostatné příloze – viz. Příloha č. 8 k těmto Pravidlům.) 
• Historie vzájemné spolupráce, resp. jak vznikalo pa rtnerství mezi subjekty, na základ ě 

jakých kritérií docházelo k volb ě partner ů. Jakým zp ůsobem oslovovala MAS ve řejnost a 
jednotlivé sektory, cílové či zájmové skupiny 

 
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. vznikla v prosinci 2004, kdy se tři sousedící 
mikroregiony : Svazek obcí Blanský les – podhůří (vznik 2000), Svazek obcí Netolicko (vznik 2003) a 
Sdružení obcí Podkletí (vznik 2000), rozhodly řešit své problémy a využít svůj potenciál pro vzájemnou 
spolupráci a rozvoj spole čného území . Toto území spojují především historické a územní 
souvislosti  (celé území spadalo pod vyšebrodské panství), poloha  mezi třemi historicky a turisticky 
významnými jihočeskými městy – České Budějovice – Český Krumlov – Prachatice, a tradice odv ětví 
zemědělství a turistického ruchu. 
Základem vznikajícího širšího partnerství mezi obcemi a dalšími subjekty byla snaha tří výše 
jmenovaných mikroregionů zapojit v ětší okruh subjekt ů do d ění v regionu .  
Přípravná skupina (ve složení 3 předsedové jednotlivých svazků a poradce mikroregionu) oslovila 
potenciální partnery na základě podaných informací starostů obcí, poté bylo uspo řádáno  několik 
informativních sch ůzek s předsedy svazků a podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi, 
kde jednotliví zástupci byli seznámeni s návrhy spolupráce formou založení neziskové organizace a 
implementace metody Leader na území těchto tří mikroregionů. Tito partneři pak vyjádřili svůj 
ne/souhlas se svým zapojením do vzniku a aktivit místní ak ční skupiny.  
Hlavním kritériem pro rozhodování  zúčastněných partnerů zda vstoupit do MAS tedy byla vzájemná 
motivace pracovat v MAS, přispět svými znalostmi k rozvoji vzniklého zájmového území tří mikroregionů 
a předávat vlastní zkušenosti dalším partnerům. 
Organizaci těchto setkání a kontaktů zajišťoval poradce mikroregionu, jehož služby začaly využívat 
všechny tři svazky po svém vzniku. 
Vzájemná jednání vyústila vznikem neziskové organizace – obecn ě prosp ěšné spole čnosti MAS 
Blanský les – Netolicko o.p.s.,  kde při jejím vzniku stálo celkem 18 subjektů – 3 mikroregiony, 2 
neziskové organizace, Jihočeská hospodářská komora (kancelář Prachatice), 9 zemědělských 
podnikatelů a 4 podnikatelské subjekty ostatní (stavebnictví, cestovní ruch). 
MAS byla zaregistrována v Rejstříku obecně prospěšných společností v prosinci 2004 a  vytvořila 
vlastní statut (uvedeny práva a povinností členů). 
Prvotním impulsem pro vyzkoušení spolupráce  v rámci členství v MAS byl program LEADER ČR 
2005, jehož statut MAS BLN v roce 2005 obdržela a který umožnil vznik dalších důležitých orgánů MAS 
– programového výboru, výboru pro výb ěr a monitorování projekt ů. Členy se staly jak členové 
MAS z veřejného sektoru, tak i ze sektoru soukromého. MAS zřídila vlastní sekretariát  a zaměstnala 
jednu pracovnici. V rámci koordinace a organizace dalších rozvíjejících se aktivit MAS začal na 
smluvním základě fungovat také facilitátor MAS .  
Další možností, jak rozvíjet společnou spolupráci a region byl program LEADER ČR 2006. 
Dalšími důležitými aktivitami byla příprava Pilotní strategie  (v rámci obdržené podpory Leader+ ). 
V rámci této přípravy byly zapojeni nejen členové programového výboru, ale i členské obce a veřejnost. 
MAS uspořádala řadu seminářů, dotazníkovým šetřením pak zjišťovala potřeby obcí, vytvořila vlastní 
webové stránky. 
V současné době MAS má již za sebou také vlastní projekty – např. zavedení destina čního 
managementu na území MAS  (zde např.  při tvorbě loga a sloganu byla zapojena veřejnost formou 
soutěže), MAS poskytuje konzulta ční a poradenské služby  žadatelům, také již zpracovala pro řadu 
klientů úsp ěšné dota ční žádosti  (viz .bod 4.2. Lidské zdroje území). 
Tyto všechny výše uvedené aktivity jsou výsledkem kvalitní a soustavné práce členů a partnerů na 
území MAS BLN a  přispívají k dobrému jménu a postavení MAS BLN. Počet členů MAS, kteří chtěli 
také přispět svými aktivitami se rozrostl na 22. 
 
Implementace metody LEADER na území MAS v obou lete ch bylo obrovskou zkušeností jak pro 
členy MAS, sekretariát MAS, tak i pro rozvoj region vůbec. Všichni prokázali, že jsou schopni 
spolupracovat, pomoci rozvoji regionu, p řipravit a obhájit kvalitní projekty. MAS také sama 
realizuje řadu projekt ů, spolupracuje s dalšími místními ak čními skupinami a regiony, podporuje 
projektové aktivity na svém území (formou konzultac í, zpracování žádostí apod.) Tím MAS 
získala a stále získává nejen cenné zkušenosti, ale  i kredit u dalších partner ů a veřejnosti.  
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• Propojení ve řejného a soukromého sektoru v souvislosti s histori í MAS, a jak docházelo 
k rozší ření propojení 

 
Popis vzniku MAS BLN a zapojení partnerů byl uveden výše. Zakládajících členů bylo 18,  
v současné době má MAS BLN o.p.s. celkem 22 členů (stav k 30.11.2007). 19 členů - 86,4% tvoří 
zástupci soukromé sféry, 3 členové - 13,6% tvoří zástupci veřejné sféry:  
3 svazky obcí 
3 nestátní neziskové organizace  
16 podnikatelských subjektů – z toho zemědělský sektor: 10 členů  
 
Členové MAS jsou zapojeni ve všech orgánech , které jsou dány stanovami MAS. Propojení 
veřejného a soukromého sektoru je patrné právě v orgánech MAS (všeobecně platí, že orgány jsou 
složeny vždy v poměru: max. 50% zastupují členové z veřejného sektoru a min. 50% zastupují členové 
ze soukromého sektoru).  Dále jsou v souvislosti s dalšími aktivitami MAS zapojováni obyvatelé a další 
partneři MAS (např. v rámci tvorby SPL zástupce CHKO Blanský les, zástupci neziskových organizací – 
pracovní setkání,  mikroregiony a obce mimo území MAS). 
 
 

Složení členské základny MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. (k 30.11.2007) 

Členská základna 
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

14%

86%

veřejný sektor

soukromý sektor

Členská základna Místní ak ční skupiny Blanský les - 
Netolicko o.p.s. dle právní subjektivity

14%

14%

18%
27%

27%

Neziskové organizace

Územní samospráva

Podnikatelské subjekty -
zemědělství, PO

Podnikatelské subjekty -
zemědělství, FO

Podnikatelské subjekty -
ostatní
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• Datum vzniku MAS  
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. vznikla 7. prosince 2004 , kdy byla zapsána 
v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského rejstříkového soudu České 
Budějovice, oddíl O, vložka 98. 
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7.2. Zapojení partner ů do p řípravy SPL 
• Úloha a odpov ědnost jednotlivých subjekt ů při zpracování SPL. 
• Účast jednotlivých partner ů na projednávání SPL 
 

Správní rada a Programový výbor  – navržení a projednávání fichí, bodovacích kritérií, odsouhlasení 
SPL, soulad SPL s přijatou Pilotní strategií území MAS a s jejími cíly. Programový výbor odsouhlasil 
znění fichí a SPL. Provedené ex-post hodnocení dosavadní implementace metody Leader na území 
MAS (viz kapitola 8.1. Zkušenosti, bod shrnutí ex-post hodnocení). 
Sekretariát MAS  – zpracování dotazníkových šetření, organizační zajištění jednání programového 
výboru, veřejné schůze 
Ředitelka MAS  – navržení fichí (na zákl. doporučení externích odborníků, zapojené veřejnosti, 
výsledků jednání představitelů obcí v rámci členských mikroregionů, zohlednění statistiky záměrů v 
rámci Katalogu projektů), soulad SPL s pravidly LEADER 
Členské mikroregiony (Svazek obcí Blanský les – podhůří, Svazek obcí Netolicko, Sdružení obcí 
Podkletí)  – navržení zástupců z veřejného sektoru do Výboru pro výběr a monitorování projektů, 
projednávání oblastí podpory za veřejný sektor – návrhy témat jednotlivých fichí, podklady pro analýzu 
území, SWOT analýzu, návrhy externích partnerů pro zpracování SPL. 
Veřejnost – provedena názorová šetření – podklady pro zpracování analýzy území a SWOT analýzy, 
navržení fichí 
Facilitátor MAS a poradce mikroregionu – zpracování analýzy území, SWOT analýzy na zákl. 
výstupů z jednání, dotazníkových šetření 
Externí odborníci  – odborné vyjádření k fichím a zapojení do pracovních jednání (výstupy pracovních 
témat) – např. CHKO Blanský les, zástupci neziskových organizací 

 
• Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období 

MAS navázala spolupráci s CHKO Blanský les  – zástupce CHKO jako externí poradce při výběru 
projektů (v současné době zástupce Správy CHKO Blanský les projednává vstup CHKO do MAS – 
nutný souhlas zřizovatele CHKO). 
Spolupráce se subjekty v oblasti turistického ruchu  na další tvorbě a úpravě webových stránek 
www.blanet.cz (aktualizace údajů o ubytování a stravování) 
Účast konkrétních partner ů na příprav ě a realizaci dalších projekt ů (příp. účast MAS na projektech 
partnerů) – konkrétní zapojení a oslovení partnerů viz např. bod 8.1. Zkušenosti (realizace vlastních 
projektů). 
Pokračování pracovních jednání členů a partner ů MAS v budoucím období a dle potřeb – např. 
zhodnocení výstupů jednání, spolupráce na dalších projektech apod. 
 
 
7.3. Vztah k obyvatelstvu 

• Jaké byly vyvinuty snahy o zapojení obyvatel do MAS  a její činnosti? 
MAS oslovila veřejnost při svém zakládání (možnost členství v MAS, zapojení v MAS), MAS pořádala 
řadu seminářů, kde seznamovala veřejnost se svou činností, projekty, s možnostmi využití metody 
LEADER v rozvoji území MAS, možnosti zapojení do aktivit MAS (Do MAS vstoupili 4 noví členové). 
MAS informuje o svých aktivitách a možnostech zapojení veřejnosti na webových stránkách www.mas-
netolice.cz (např. byla veřejnost oslovena při tvorbě loga a sloganu území MAS, při zjišťování potřeb v 
rámci zpracování SPL). MAS rovněž informuje veřejnost vydáváním článků v regionálním tisku. Dále 
MAS provozuje turistické stránky regionu (www.blanet.cz), kde mají mimo jiné podnikatelské subjekty 
možnost inzerce svých ubytovacích a stravovacích možností, s možností vlastní administrace – 
aktualizace údajů po přidělení hesla. 

 

• Jak byly zjiš ťovány pot řeby místního obyvatelstva? 
- dotazníkové šetření při zpracování SPL 
- účasti na seminářích (příspěvky v diskuzích) 
- konzultace záměrů 
- vyjádření názorů k připravovaným fichím na veřejné schůzi (10.12.2007) 

 

• Jak je informováno obyvatelstvo o MAS, o SPL? 
- prostřednictvím webových stránek www.mas-netolice.cz 
- veřejná schůze, kde byla veřejnost seznámena s navrženým SPL, cíly, fichemi (uskutečněna 

10.12.2007)  
- informace o SPL v distribuovaných dotaznících pro obce a veřejnost 
- distribuce prezentačních materiálů MAS  – při seminářích, prostřednictvím infocenter regionu, 

obcí 
- vydávání výročních zpráv  – zveřejněny na webových stránkách MAS 
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- účast MAS na výstavě Země Živitelka (v roce 2006 a 2007) 
 
  
 

 
 
 
 
            
 
 
                Země  Živitelka 2006      Momentky z výstavy      Země Živitelka 2007 
 
 
 

7.4. Otev řenost MAS 
• Jakým zp ůsobem lze vstoupit do MAS? 
• Jaké skupiny členů/partner ů mohou vstoupit do MAS? 

 
Nejvyšším orgánem MAS BLN je valná hromada členů MAS BLN. Jejím členem je možné se stát po 
splnění tří základních podmínek: 

Podmínkou pro vznik členství je: 
1. vyplnění přihlášky (na vyžádání zašle sekretariát MAS nebo je možné stáhnout z webových 

stránek MAS: www.mas-netolice.cz) 
2. zúčastnit se valné hromady a  krátce představit svou činnost a důvody vstupu do MAS – 

následný souhlas členů valné hromady s přihláškou  
3. zaplacení jednorázového členského vkladu (fyzické osoby 2000 Kč, právnické osoby 5000 Kč) 

 
Členství v MAS je otev řené, bez omezení, podmíněné splnění pouze tří výše uvedených kroků. 
Žadatel musí projevit zájem aktivně se podílet na činnosti a rozvoji MAS BLN a jejího území. 
 
Počet členů MAS v době jejího vzniku v roce 2004 byl 18. Od této doby vstoupili do MAS další celkem 4 
noví členové (1 nezisková organizace, 3 podnikatelské subjekty). 
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8. Zkušenosti a spolupráce 
 
8.1. Zkušenosti 

• Účast MAS v programech založených na principech LEADER, v případě, že předložená žádost 
vedla k poskytnutí dotace, popsání zkušeností a způsobu jejich využití. 

 
MAS BLN obdržela statut  Leader ČR v letech 2005 a 2006.  MAS tak v tomto období podpořila 
projekty především z oblasti agroturistiky, cestovního ruchu, zemědělského podnikání a občanské 
vybavenosti v obcích. Přínosem  z pohledu MAS byla především zkušenost z administrací programu, 
zrealizované projekty pak přinesly řešení aktuálních problémů a do regionu lepší zázemí obcí, 
podnikatelů pro jejich činnost a přispěly k celkovému ekonomickému rozvoji regionu. MAS např. 
uspořádala školení potenciálních žadatelů (ukázka zveřejněné výzvy a zpráva ze školení žadatelů 
součástí povinné přílohy č. 2). 
Díky podpoře Leader+  se MAS zaměřila na posílení své absorpční kapacity, tj. na přípravu pilotní 
strategie svého území na období 2007-2013, na zajištění informovanosti členů MAS a široké veřejnosti 
(vytvořeny nové webové stránky) a na vzdělávání členů MAS a veřejnosti (MAS pořádala řadu 
seminářů týkajících se především dotací, zpracovávání projektů a žádostí, vzdělávací seminář pro členy 
MAS. Např. 7.12.2005 Vzdělávací seminář pro členy MAS (7 účastníků) – management organizace, 
projektový management, administrace projektů, strukturální fondy, 8.12.2005 Setkání zástupců 
podnikatelských subjektů, neziskových organizací a starostů obcí – program Leader (29 účastníků), 
15.11.2006 seminář Financování rozvojových projektů 2007-2013 (28 účastníků). 
 
� Program Leader ČR 2005 – V rámci realizace Záměru MAS „Zhodnocení přírodních a kulturních 

zdrojů“ MAS podpořila 4 projekty (2 projekty územních samospráv a 2 projekty podnikatelských 
subjektů – zemědělců) 

� Program Leader ČR 2006 – V rámci realizace Záměru MAS „Zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech“ MAS podpořila 7 projektů (5 projektů územních samospráv a 2 projekty 
podnikatelských subjektů – zemědělců) 

� Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,  Priorita 2, Podopatření 2.1.4. 
Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+, investi ční záměr c) osvojování schopností)  
(příprava Pilotní strategie MAS pro období 2007-2013 a další související aktivity) 

Jednotlivé smlouvy a ukázky konkrétních podpořených projektů v rámci realizace programu LEADER 
jsou uvedeny v nepovinné příloze č. 2  
 
MAS má také zkušenosti s poradenskou a projektovou činností  (viz kapitola 4.2. Lidské zdroje, 
tabulka Přehled aktivit sekretariátu MAS) a s realizací vlastních projekt ů: 
 
� Projekt "Destina ční management v regionu Blanský les – Netolicko" (podpořen Společným 

regionálním operačním programem, smlouva o poskytnutí dotace viz nepovinná příloha č. 3) 
termín realizace: květen 2006 – květen 2007 
 

Cíl projektu:  
• podpora udržitelného rozvoje turistického ruchu na území MAS zavedením principů 

destinačního managementu -  zavedení jednotného prezentačního image regionu (slogan a 
logo), které charakterizují tento region, efektivní využití existujícího potenciálu, přenos 
informací, zlepšení propagace regionu a konkurenceschopnosti vůči ostatním destinacím 
v jižních Čechách. 

• vznik nového pracovního místa (manažer kanceláře destinačního managementu) 
 

Uskutečněné aktivity: 
• zpracována Strategie cestovního ruchu území MAS Blanský les - Netolicko 
• tvorba loga a sloganu (veřejnou soutěží – oslovení veřejnosti, komise vybírala z cca 15 návrhů), 

využití na propagační materiály regionálních akcí, vytvořeno turistické razítko (k dispozici 
turistům např. na zámku Kratochvíle, v infocentru Holašovice, v muzeum Netolice). Logo je 
registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví - ochranná známka. 

• turistický informační portál www.blanet.cz (také v německém a anglickém jazyce) 
• tématické informační letáky (také v německém a anglickém jazyce) (zaměřené na letní sezonu 

– tipy kam za kulturou, výlety pro vodáky, pro pěší, cyklistické tipy, možnosti rybaření, na zimní 
sezonu – možnosti lyžování)  

• vytvořena pozice manažera destinace (věnuje se projektům cestovního ruchu) 
• možnost vlastní administrace na www.blanet.cz (ubytovací a stravovací kapacity – inzerce) 

(ukázka webové prezentace www.blanet.cz viz níže) 
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• pořádání diskuzní skupiny (2 setkání, 29.11.2006 a 24.1.2007), účastníci: zástupci podnikatelů, 
starostů, správců památek i zástupci kraje. Cílem byla analýza stávající situace cestovního 
ruchu regionu, příležitosti rozvoje a nápady nových projektů a produktů cestovního ruchu, výběr 
soutěže nového loga a sloganu. 

 

 
Přínos projektu pro region: 

• vybudování značky regionu (logo a slogan), zlepšení propagace regionu 
• zapojení podnikatelských subjektů v cestovním ruchu do aktivit MAS (možnost administrace 

inzerce na stránkách MAS) 
• zpracována koncepce rozvoje turistického ruchu na území MAS 
• zlepšení informovanosti o regionu (prostř. letáků a turistického portálu) 

 
 

� MAS organizačně zajišťovala prezentaci jiho českých MAS  v rámci stánku Jihočeského kraje 
(příprava podkladů, tisk prezentačních plakátů) na výstavě Země Živitelka (termín realizce – srpen 
2007). Dokumentace viz nepovinná příloha č. 1. 

 
� S Peklíkem kolem kolem Netolic (2008) 
Příští ročník tradičního cyklistické vyjížďky u příležitosti otevírání turistické sezóny na Netolicku bude 
organizován MAS BLN, která společně s hlavními partnery akce – Českými drahami a.s. a městem 
Netolice (uzavřeny partnerské smlouvy) připravuje na 1.5.2008 akci doplněnou o řadu zajímavostí 
(např. bude vypraven parní vlak Peklík, kterým budou moci přijet cyklisté z Českých Budějovic, vernisáž 
v muzeu Netolice, lidová hudba). Samotná trasa povede známými vesnicemi selského baroka a místy, 
kde se odehrával román „Mlhy na Blatech“ (Karel Klostermann).  
Ve spolupráci se Svazkem obcí Blata připravuje MAS rozšíření o kulturní program u Kubatova pomníku 
(jedno ze zastavení na trase), zajištění odborného výkladu o památkách po trase a řadu dalších 
nezbytností. MAS získala část finančních prostředků na tuto akci v rámci Grantového programu Nadace 
jihočeských cyklotras. 
 
 
� Znovuoživení historické Linecké stezky (2008 – 2010 ) 
Projekt z oblasti cestovního ruchu oživující historické téma staré kupecké stezky a její využití pro 
podporu moderních forem turistiky, hlavně cykloturistiky. Očekávaným přínosem projektu a hlavní náplň 
je: 
- Historické průzkumy Linecké stezky – historické rešerše, archeologické průzkumy 
- Vyznačení cyklotrasy spojující město Netolice s Českým Krumlovem, Vyšším Brodem a Lincem (ve 

stopách staré kupecké stezky), doplnění celé cyklotrasy o informace o památkách i samotné 
Linecké stezce, vybavení cyklostrasy mobiliářem pro cyklisty 

- Lhenicko – rekonstrukce cca 800 m dlouhého úseku u Vodic, který pravděpodobně sloužil jako 
jedna z větví Linecké stezky. Jedná se především o rekultivaci terénu, odvoz odpadů a vyznačení 
cykloznačení 
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- Marketing celé akce – vydávání tiskových zpráv, realizace propagačních materiálů, pořádání 
slavnostní Linecké stezky – slavnostní otevření apod. 

 

Linecká stezka je hlavním projektem MAS v oblasti rozvoje managementu destinace pro roky 2008 - 
2010. Samotný nápad projektu se zrodil na iniciačních setkáních, při tvorbě Strategie cestovního ruchu 
regionu Blanský les - Netolicko, které se uskutečnili v roce 2006 – 2007. V současné době se upřesňují 
jednotlivé body projektu, hledají se partneři a celý projekt se ještě rozrůstá o další aktivity. Jednání 
proběhly s Regionálním muzeem Český Krumlov, muzeem Prachatice, Městysem Lhenice, Městem 
Český Krumlov, Městem Netolice, Nadací Jihočeské cyklotrasy atd. V jednání jsou i další obce a města, 
kudy bude tématická cyklotrasa procházet.  

 
• Shrnutí ex-post hodnocení p ředchozích strategických plán ů MAS (pokud již existovaly). 

MAS provedla dosud zatím zhodnocení realizovaného programu LEADER ČR v letech 2005 a 2006 
- z hlediska správní rady a programového výboru (provedeno zhodnocení přínosu realizace metody 

LEADER v rámci naplnění cílů a prioritních oblastí Pilotní strategie MAS) – projednáno a 
odsouhlaseno správní radou dne 2.10.2007. Jednoznačný přínos pro region : Osvojení principů 
Leader, podpora tradičních hospodářských oblastí v území MAS – projektů zemědělství a 
cestovního ruchu. Podpora rozvoje obcí. 

- na základ ě provedeného hodnocení pak byla navržena témata pro  tvorbu fichí   SPL (zejména 
podpora cestovního ruchu, investic do občanské vybavenosti a zemědělského sektoru se snahou 
zapojení širšího spektra příjemců – dosud byli příjemci pouze obce a zemědělské subjekty – tak, 
aby byla zajištěna větší absorpční kapacita a také větší přínos projektů pro území MAS v rámci  
Leader 2007-2013). 

- z hlediska konečných příjemců – přínos pro jejich další činnosti a rozvoj – v současné době probíhá 
vyhodnocení dvou let programu Leader ČR na území MAS z hlediska přínosu pro další činnost a 
rozvoj konečných příjemců – rozeslány dotazníky příjemcům. Toto ex post hodnocení, vč. 
provedení kontroly u všech projektů (provede MAS a ZAPÚ) z hlediska konečných příjemců bude 
provedeno do konce měsíce února 2008. 
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8.2. Spolupráce  - popis národní (nebo meziregionální) nebo mezinárodní (neboli přeshraniční) 
spolupráce 
 
 

• Příprava realizace nebo ú čast v projektech spolupráce založených na principec h 
LEADER 

 

MAS realizovala/realizuje/připravuje následující projekty spolupráce  
(doklady ke spolupráci jsou uvedeny v nepovinné příloze č. 1) : 

Subjekt Činnost 
Termín 

realizace 
měsíc/rok 

Druh 
spolupráce 

Přínos pro MAS a 
region 

Regionalverband 
Sauwald 
(Rakousko) 

Výměna zkušeností v programu 
LEADER 
Exkurze členů MAS 

9-11/ 2005 Přeshraniční 
spolupráce 

Výměna zkušeností  
- využití metody 
Leader v regionech 

Národní 
observatoř 
venkova o.p.s. 

Mezinárodní cestovní dílna 
„Traveling workshop“ 
Přední evropští odborníci na rozvoj 
venkova navštívili MAS. Byli 
seznámeni s její činností a výsledky 
a tyto dále sloužili jako podklad pro 
implementaci zkušeností v jejich 
zemích 

 
6/2006 

 
Mezinárodní 
spolupráce  

Prezentace a 
předání zkušeností 
nově vznikajícím 
MAS v zahraničí 

MAS Třeboňsko 
o.p.s. 
MAS Veselsko – 
Řečicko o.p.s. 

Dohoda o partnerské spolupráci 
(vzájemná spolupráce, 
informovanost a výpomoc).  
Společná prezentace těchto MAS na 
výstavě Země Živitelka 2005 a 2006, 
společné školení členů výběrových 
komisí v rámci výběru projektů 
v roce 2005  
 

8/2005 a 
8/2006 
(Země 
Živitelka) 
spolupráce 
dále trvá 
 

Meziregionální 
spolupráce 

Snížení nákladů na 
prezentace, 
společná školení, 
výměna informací 
mezi MAS 

Město Netolice 
Obec Ringelai 

Projekt přeshraniční spolupráce – 
Archeopark Netolice x Keltendorf 
Gabreta. Probíhají jednání mezi 
těmito obcemi na společném 
projektu v rámci Cíle 3 Přeshraniční 
spolupráce ČR – Bavorsko. MAS 
bude zajišťovat organizační a 
technické zázemí projektu. 
V současné době je podepsána 
partnerská dohoda mezi oběma 
obcemi a probíhají jednání o dalších 
krocích, zapojení LAG Freyung-
Grafenau (zatím e-mailová 
komunikace) 
MAS již zpracovala žádost do 
programu Interreg IIIA Dispoziční 
fond na projekt: „Image materiály 
z Netolicka v německém jazyce.“  

2008 - 2010 Přeshraniční 
spolupráce 

Zvýšení atraktivity 
cestovního ruchu, 
obnova historické 
hodnoty regionu, 
naplňování cílů 
destinačního 
managementu na 
území MAS 
 

LAG SternGartl-
Gusental 
(Rakousko) 

MAS byla oslovena v souvislosti 
s připravovaným projektem  Linecká 
stezka (vedla také územím této 
MAS), v současné době probíhají 
jednání o formě další spolupráce 

 Přeshraniční 
spolupráce 

Uchování 
společného 
dědictví, rozvoj 
cestovního ruchu 

České dráhy a.s. Zajištění nového spojení mezi 
Českými Budějovicemi a Netolicemi 
– cyklovlak + další marketingové 
aktivity na podporu rozvoje 
cestovního ruchu na území MAS 
(např. otevření turistické sezony na 
Netolicku v květnu 2008 
s historickým parním vlakem 

Rok 2008 Mezisektorová 
spolupráce 

Rozvoj cestovního 
ruchu, lepší 
dopravní 
dostupnost regionu  
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Peklíkem). 
S Českými drahami uzavřeno 
Memorandum o vzájemné 
spolupráci na tomto projektu. 

MAS LAG 
Strakonicko o.s. 

Uzavřena smlouva o spolupráci v 
oblasti turistického ruchu  

na dobu 
neurčitou 

Meziregionální 
spolupráce 

Předávání 
zkušeností 
(destinační 
management), 
společný marketing 
území (značka 
regionu, služeb), 
podpora projektů 
rozvoje turistického 
ruchu 

Sdružení 
jihočeských MAS 

Společný postup jihočeských MAS 
při prosazování zájmů především 
vůči Jihočeskému kraji, MZe, SZIF 
atd. 

Nepřetržitě Meziregionální 
spolupráce 

Společné 
Memorandum 
jihočeských 
místních akčních 
skupin 

Jihočeská 
observatoř 
venkova o.p.s. 

Koordinace společného postupu 
v rámci iniciativy LEADER na úrovni 
Jihočeského kraje, prosazování 
podpory MAS ze strany kraje 

Nepřetržitě Meziregionální 
spolupráce 

Podpora iniciativy 
Leader na území 
Jihočeského kraje, 
členové společnosti 
jsou zástupci 
jednotlivých 
jihočeských MAS 

 
 
 

• Soulad SPL a zám ěrů spolupráce  (Dále uveďte současné a plánované aktivity MAS v rámci 
vytváření sítí místních partnerství.) 

Stávající i plánované projekty spolupráce odpovídají jak cílům Pilotní strategie (Prioritní oblast 7. MAS, 
opatření 7.1. Spolupráce a partnerství), tak cílům SPL (uvedené v bodě 6.1. SPL). 
Dále byla uzavřena smlouva s MAS LAG Strakonicko o.s. týkající se dalšího rozvoje destinačního 
managementu na obou územích (tvorba společné marketingové značky výrobků a jejich distribuce 
v obou regionech – síťování výrobců, zpracovatelů, společná prezentace regionů, projekty spolupráce – 
např. turistická akce Klostermannův rok, propojování – síťování informačních center). 
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9. Organizace a zdroje MAS 
 

9.1. Organiza ční struktura a rozd ělení odpov ědností 
 

• Struktura a organizace MAS („organiza ční schéma MAS“) – p řehled vnit řního členění 
MAS, orgán ů, komisí, pracovních skupin apod. v četně seznamu členů těchto orgán ů, 
komisí, pracovních skupin apod. spolu s údajem, jak ý subjekt zastupují 

 

Struktura a organizace MAS BLN je dána především Statutem MAS (viz povinná příloha č. 9), který vychází 
ze Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a obsahuje popis práv a povinností 
jednotlivých orgánů MAS, druhy obecně prospěšných služeb MAS a dále otázky hospodaření a fungování 
MAS. 
 

Druhy obecn ě prosp ěšných služeb MAS: 
1) Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie oblast působení Místní akční skupiny Blanský les – 

Netolicko. 
2) V rámci přijaté strategie rozvoje podporovat rozvojové projekty zvláště z následujících oblastí: 

 

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

  

3) Vypisování výzev pro předkládání projektů 
4) Hodnocení předložených projektů dle předem  schválených  a zveřejněných kriterií, která jsou 

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

dotačních programů.  
6) Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení 

Blanský les - Netolicko 
7) Evidence a monitorování realizace projektů 
8) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti 
 
 

� Nejvyšším orgánem MAS je Valná hromada všech členů MAS (seznam členů viz povinná příloha 
č. 5). Valná hromada:  
- je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
- se schází minimálně 1x ročně 
- schvaluje hospodářskou zprávu a výroční zprávu 
- volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady 
- schvaluje změny ve statutu společnosti 
- schvaluje přijetí nových členů společnosti 

 

� Statutárním orgánem MAS je Správní rada MAS: 
- řídí činnost společnosti mezi zasedáními valné hromady 
- má 6 členů, z nichž 3 členové musí zastupovat místní soukromé partnery a 3 členové místní veřejné 

partnery 
- funkční období členů správní rady je tříleté 
- jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda správní rady 
- správní rada jmenuje a odvolává facilitátora a ředitele společnosti 
- správní rada jmenuje a odvolává členy programového výboru a členy výboru pro výběr a 

monitorování projektů 
 

Členové správní rady MAS 
Jméno Zastupující subjekt Oblast p ůsobení  
Oldřich Petrášek 
Předseda správní rady 

Svazek obcí Netolicko 
(předseda svazku) 

Územní 
samospráva 

Ing. Josef Troup Sdružení obcí Podkletí 
(předseda sdružení) 

Územní 
samospráva 

Zdeněk Petr Svazek obcí Blanský les – podhůří 
(předseda svazku) 

Územní 
samospráva 

Veřejný 
sektor 

Eva Návarová 
Místopředsedkyně správní rady 

Zemědělská společnost Dubné a.s. Zemědělství 

Ing. Václav Filištein Soukromě hospodařící zemědělec Zemědělství 
Ing. Otta Šandera Zemědělské družstvo Podkleťan 

Křemže 
Zemědělství 

Soukromý 
sektor 



MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
SPL: MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
listopad 2007 

39 

� Dozorčím orgánem MAS je Dozorčí rada MAS: 
- má 3 členy 
- jmenuje ji valná hromada společnosti 
- dohlíží na to, aby společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony, zakládací listinou a statutem 

MAS 
- přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu společnosti 
- nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě členů společnosti o výsledcích své kontrolní 

činnosti 
- zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady 

 

Členové dozor čí rady MAS: 
Jméno Zastupující subjekt Oblast p ůsobení  
Radka Dvořáková 
Předsedkyně dozorčí 
rady 

Jihočeská hospodářská 
komora, oblastí kancelář 
Prachatice 

Ekonomické 
poradenství 

PhDr. Jaromír Beneš Archeos o.s. Věda, kultura 
Ing. Martin Janda TJ Sokol Křemže Tělovýchova 

Soukromý sektor 

 
 
� Poradním a výkonným orgánem MAS je  Programový výbor a Výbor pro výb ěr a monitorování 

projekt ů 
Programový výbor: 

- navrhuje rozvojovou strategii oblasti působení MAS BLN (je zodpovědný za zpracování pilotního 
rozvojového plánu MAS BLN) a provádí její pravidelnou aktualizaci 

- musí zde být zastoupeno min. 50% soukromých partnerů 
- jmenuje a odvolává správní rada MAS (na základě návrhů členů společnosti) 
- schází se dle potřeby, min. 1x ročně 
- posuzuje přijaté a realizované projekty z hlediska souladu těchto projektů s pilotním plánem rozvoje 
- členem musí být minimálně 1 člen správní rady společnosti 

 
Členové programového výboru MAS 
Jméno Zastupující subjekt Oblast p ůsobení  
Oldřich Petrášek Svazek obcí Netolicko (předseda svazku) 
Ing. Josef Troup Sdružení obcí Podkletí (předseda sdružení) 
Zdeněk Petr Svazek obcí Blanský les – podhůří 

(předseda svazku) 

 
Územní 
samospráva 

Veřejný 
sektor 

Eva Návarová Zemědělská společnost Dubné a.s. Zemědělství 
Ing. Václav Filištein Soukromě hospodařící zemědělec Zemědělství 
PhDr. Jaromír Beneš Archeos o.s. Věda, kultura 
Ing. Martin Janda TJ Sokol Křemže Tělovýchova 
Ing. Martin Kuta KUTA a.s. Cestovní ruch 

Soukromý 
sektor 

 
Výbor pro výběr a monitorování projektů: 

- je zodpovědný za vypisování výzev k předkládání projektů 
- hodnotí jednotlivé projekty na základě soustavy kritérií odsouhlasených programovým výborem 

a navrhuje přidělení dotací pro jednotlivé projekty 
- je zodpovědný za dodržování stanovených limitů dotací 
- je zodpovědný za monitorování realizace jednotlivých projektů, vč. příslušné evidence 
- členy jmenuje a odvolává správní rada společnosti 
- musí mít minimálně 5 členů (musí zde být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů 

 

Členové výboru pro výb ěr a monitorování projekt ů MAS 
Jméno Zastupující subjekt Oblast p ůsobení  
František Ondřich 
 

Svazek obcí Blanský les - 
podhůří 
(starosta obce Kamenný 
Újezd) 

Územní samospráva 

Milan Štindl Sdružení obcí Podkletí 
(starosta obce Zlatá Koruna) 

Územní samospráva 

Vladimír Reidinger Svazek obcí Netolicko 
(starosta obce Lužice) 

Územní samospráva 

 
Veřejný sektor 

Mgr. Jana Cipínová Obec Křemže 
Gymnázium Český Krumlov - 
ředitelka  

Vzdělávání 
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Radka Dvořáková 
 

Jihočeská hospodářská 
komora (kancelář Prachatice) 

Podnikatelský servis 

Ing. Václav Sládek Soukromě hospodařící 
zemědělec 

Zemědělství 

Dana Mužíková Autocamp Podroužek - TJ 
Netolice a.s. 

Cestovní ruch 

Ing. Karel Havlíček Stavea plus s.r.o. Stavebnictví 

Soukromý sektor 

NÁHRADNÍCI:    
Jaroslav Franěk (starosta obce Holubov) 

Sdružení obcí Podkletí 
Územní samospráva  

Anna Pilátová (starostka obce Babice) 
Svazek obcí Netolicko 

Územní samospráva  

Božena Kudláčková Svazek obcí Blanský les – 
podhůří (starostka obce 
Dubné) 

Územní samospráva  

 
Členové programového výboru a někteří ze členů Výboru pro výběr a monitorování projektů již mají 
zkušenosti s implementací programu Leader ČR v letech 2005 a 2006, kdy dle svých kompetencí a 
úkolů prováděli výběr, monitoring projektů a hodnocení tohoto programu. 
 
� SERVIS MAS – ředitel MAS, sekretariát MAS, facilitátor MAS, porad ce mikroregionu a 

výstupy tématických workshop ů a pracovních setkání – slouží pro všechny organizační úrovně 
MAS 

 

Ředitel MAS (Ing. Mirka Malenová): 
- jmenován a odvoláván správní radou 
- je zodpovědný za fungování sekretariátu MAS (personální a organizační záležitosti) 
- je zodpovědný za realizaci administrace programu LEADER  
- je zodpovědný za realizaci vlastních projektů MAS 
- je zodpovědná za vypracování strategie MAS (soulad s pravidly, aktualizace atd.) 

 
Sekretariát MAS (Gabriela Kalíšková, Viktor Hintnaus – manažer destinačního managementu), mezi 
nejdůležitější úkoly patří: 

- organizační, administrativní, technické zajištění chodu MAS a plnění jejich funkcí 
- poradenství členům MAS a dalším subjektům 
- zajištění funkcí kanceláře destinačního managementu (rozvoj cestovního ruchu na území MAS 

– správa turistických webových stránek www.blanet.cz, projekty cestovního ruchu) 
 

Facilitátor MAS (BESI a.s., České Budějovice) 
- zodpovídá za soulad činnosti MAS BLN s předpisy, zákony a pravidly přijatými v souvislosti 

s implementací programu LEADER 
- spolupracuje se sousedními mikroregiony v zájmu společného postupu a synchronizaci činností 

tak, aby byl naplněn plán rozvoje Jihočeského kraje a regionu NUTS II Jihozápad 
- koordinuje činnost MAS s ostatními MAS a spolupracuje s regionálními i mezinárodními 

organizacemi LEADER 
- zajišťuje odborný servis při zpracování strategií, záměrů a projektů MAS 
- poskytuje MAS poradenské služby v oblasti projektového řízení, tvorby strategie a vyhledávání 

zdrojů pro jejich realizaci 
 

Pracovní témata – výstupy 
Výsledkem pracovních jednání, která probíhala více než rok na všech úrovních (zapojeni členové MAS, 
členské svazky a obce, experti z regionu, zájemci se znalostí konkrétních oborů) jsou pracovní témata a 
formulování jejich výstupů, které dále sloužily jako podklad k následnému navržení cílů SPL a 
jednotlivých fichí, jejichž prostřednictvím by měla být problematika řešena.  
 

Jedná se o témata:    
• Územní samosprávy    

Oldřich Petrášek – předseda Svazku obcí Netolicko 
Ing. Josef Troup – předseda Sdružení obcí Podkletí 
Zdeněk Petr – předseda Sdružení obcí Blanský les – podhůří 

• Příroda a krajina  
   RNDr. Jan Flašar – ředitel Chráněná krajinná oblast Blanský les 
• Sociální problematika    

Jiří Vít – ředitel Domu pro seniory POHODA Netolice 
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• Cestovní ruch 
   Dr. Oxana Semenová – Infocentrum Holašovice 
   Mgr. Bohumír Mach – Autocamp Podroužek 
• Zemědělství    

Radka Dvořáková – Jihočeská hospodářská komora, kancelář Prachatice 
Ing. Václav Filištein – soukromě hospodařící rolník, Lužice 
Eva Návarová – Zemědělské družstvo Dubné, Žabovřesky 

• Historické d ědictví – kultura, spole čnost, tradice 
Ing. Jan Jílek – starosta obce Jankov (Holašovice – památka UNESCO 
Daniela Liščáková – ředitelka, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny 
PhDr. Jaromír Beneš – jednatel, Archeos o.s. 

• Vzdělávání 
Věra Raušerová – ředitelka Mateřská škola Netolice 

• Neziskové organizace, spolky, sdružení 
   Ing. Martin Janda – Tělovýchovná jednota Sokol Křemže 
   MUDr. František Matějka – Občanské sdružení Selské baroko Holašovice 
 
� Poradce mikroregionu  (Ing. Jaromír Vávra CSc.)– působí ve všech třech členských svazcích již 

více než 4 roky. Hlavním cílem je pomoc obcím při zpracovávání žádostí především do grantových 
programů Jihočeského kraje. Za tuto dobu se podařilo díky činnosti poradce zrealizovat řadu 
přínosných projektů nejen v jednotlivých obcích (realizace projektů v oblasti protipovodňové 
ochrany, živé kultury, podpora sportu atd.), ale i v rámci svazků (např. projekt instalace 
informačních tabulí v obcích SO Blanský les – podhůří a SO Podkletí). Další výhodou činnosti 
poradce pro MAS je znalost regionu, důvěra starostů a kvalitní reference. Finanční částky, které se 
podařilo do jednotlivých mikroregionů získat za dobu činnosti poradce jsou uvedeny v tabulce 
v bodě 4.2. Zdroje pro realizaci SPL (lidské zdroje). 

 
� Důležitým hybným faktorem v regionu jsou i její obyvatelé (p říp. další externí partne ři), které se 

MAS snaží zapojovat do svých aktivit a kteří mohou ovlivňovat rozhodování a další směřování 
aktivit MAS a poskytují MAS důležitou zpětnou vazbu  (např. zapojení do vytvoření loga a sloganu 
regionu, dotazníková názorová šetření, šetření potřeb obyvatel, setkání se spolky, pracovní 
schůzky, pořádání seminářů pro veřejnost – dotace, činnost MAS, možnost zapojení apod.). 
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Grafické znázorn ění organiza ční struktury MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
(zdroj: MAS) 
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• Orgán pro p řípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací 
• Úloha a odpov ědnost jednotlivých subjekt ů při realizaci SPL a jednotlivých 

organiza čních složek 
 

Orgány odpovědné za přípravu SPL: Správní rada, Programový výbor 
Orgány odpovědné za realizaci a dozor nad SPL: Správní rada, Programový výbor, Výbor pro výběr a 
monitorování projektů, manažer SPL (sekretariát MAS) 
 

PŘÍPRAVA SPL (orgány MAS a další partneři): 
� Správní rada a Programový výbor  – tvorba a odsouhlasení fichí, cílů SPL, zpracování SPL, 

příprava bodovacích a preferenčních kritérií, návrhy termínů výzev a finančních alokací 
� Facilitátor MAS, poradce mikroregionu  – poradní hlas při tvorbě fichí (podklady z Katalogu 

projektů), zpracování osnovy SPL 
� Sekretariát  – organizace jednání, zpracování žádosti, příloh 
� Jednání pracovních tým ů – výstupy pracovních témat – podklad pro tvorbu fichí  
� Zapojení ve řejnosti  – dotazníkové šetření (pro potřeby analýzy území, SWOT analýzy a tvorby 

fichí) a veřejná schůze dne 10.12.2007 (seznámení s fichemi, SPL) 
� Jednání neziskových organizací   
� Správa CHKO Blanský les, poradce mikroregionu a externí partneři v rámci jednání pracovních 

týmů – externí poradci tvorby SPL , návrhy témat, konzultace návrhu fichí 
 
REALIZACE A DOZOR NAD SPL: 
� Správní rada a Programový výbor  – hodnocení a aktualizace SPL, soulad SPL s naplňováním 

cílů Pilotní strategie MAS. 
� Výbor pro výb ěr a monitorování projekt ů – výběr a monitorování projektů, soulad s cíly SPL, 

monitorovacími indikátory, Pravidly MAS. 
� 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. 

 
 

Časový sled p řípravy SPL (zp ůsoby zapojení členů MAS, veřejnosti, externích expert ů apod.):    
1. dotazníkové šetření mezi obcemi  
2. ex-post hodnocení Pilotní strategie MAS a Záměrů MAS v letech 2005 a 2006 – 2.10.2007 

(zhodnocení přínosu navržených opatření a jejich zohlednění při tvorbě fichí SPL). 
3. rozeslání dotazníků veřejnosti (prostřednictvím obecních úřadů a regionálních a obecních 

zpravodajů, zveřejnění na webových stránkách MAS), říjen/listopad 2007  
4. jednání neziskových organizací (7.11.2007 - Netolice, 14.11. – Křemže a 21.11. – Dubné  
5. jednání správní rady, programového výboru – 2.10.2007. 6.11.2007 (projednávání návrhu fichí, 

práce na SPL  
6. projednání fichí s CHKO Blanský les (19.11.2007) – soulad s udržitelným rozvojem přírody a 

krajiny, s cíli a Plánem péče CHKO  
7. jednání mikroregionů – projednávání a odsouhlasení jednotlivých fichí starosty členských obcí, 

návrhy členů výběrové komise (30.10.2007 – Sdružení obcí Podkletí, 31.10. 2007 -Svazek obcí 
Netolicko a 21.11 – Svazek obcí Blanský les – podhůří) 

8. dále byl průběžně posuzován stav záměrů v Katalogu projektů a stanovení fichí, zohledněny 
konzultace s potenciálními žadateli (zaměření fichí do jednotlivých oblastí) 

9. zpracování výstupů pracovních témat (na základě jednání a připomínek odborníků z daných 
oblastí) říjen/listopad  

10. veřejná schůze – 10.12.2007 seznámení veřejnosti s výsledky jednání programového výboru, 
výsledky dotazníkového šetření, navrženými fichemi 
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Tabulka časové realizace p řípravy SPL 

2006 2007 Aktivita SPL 
1-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tvorba Pilotní strategie (v č. 
pořádání informa čních a 
vzdělávacích seminá řů) 

xx             

Dotazníkové šet ření mezi 
obcemi       xx  xx xx     

Rozeslání dotazník ů veřejnosti 
(vč. vyhodnocení)           xx  xx xx 

Jednání neziskových 
organizací             xx   

Jednání správní rady, 
programového výboru týkající 
se SPL 

         xx  
 xx  xx xx 

Projednání navrhovaných fichí 
s CHKO Blanský les             xx   

Jednání zástupc ů (starost ů 
obcí) členských mikroregion ů           xx  xx  

Jednání v rámci pracovních 
témat, formulace výstup ů, 
zapracování do návrhu fichí 

         xx  xx xx  

Konzultace zám ěrů, využití 
informací z Katalogu projekt ů xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx  

Veřejná sch ůze (seznámení 
veřejnosti s navrženími 
fichemi a celkovým SPL) 

            xx  

 
 
• Způsob sestavení výb ěrové komise a d ůvody výb ěru členů 

Výbor pro výb ěr a monitorování projekt ů MAS (dále Výbor MAS) již fungoval v roce 2005 a 2006, 
kdy prováděl výběr projektů v rámci realizace programu LEADER ČR. 
Výbor MAS je minimálně 5 členný a jmenuje jej správní rada na doporu čení členských svazk ů a 
dalších členů MAS. Je brán zřetel vždy na to, aby ve výboru MAS bylo kromě zástupce z každého 
svazku zastoupeno také co nejširší spektrum oborů (cestovní ruch, zemědělství apod.). V rámci činnosti 
výběrové komise budou rovněž přizváni experti s hlasem poradním – např. zástupce CHKO (v závislosti 
na tématu fichí v rámci výzev). Výbor MAS pro období 2008 – 2010 je osmičlenný. Jmenovité složení 
členů výboru MAS je uvedeno v bodě 9. Organizace a zdroje MAS. Členové výboru MAS před 
započetím výběru čestným prohlášení doloží nestrannost a nezaujatost s předloženými projekty. 
 
 

• Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zam ěření a pravomoci 
Orgány nad rámec statutu MAS BLN nejsou stanoveny. Jsou jmenovány a jednají operativně dle 
potřeby: 
Např. Pracovní skupina webová prezentace MAS  – zajištění webových stránek MAS, vč. domény, 
redakčního systému, návrhu podoby stránek, plnění informacemi. 
Pracovní skupiny v rámci zpracování Strategie cesto vního ruchu  – výběr sloganu a loga, návrhy 
produktů, návrhy projektů. 
Jednání pracovních tým ů při zpracování SPL – výstupy jsou uvedeny v analýze území a sloužily dále 
při rozhodování programového výboru a správní rady jaké fiche budou v rámci SPL navrženy. 
Pracovní skupiny v rámci MAS BLN jsou „podp ůrnou složkou“ MAS . Pomáhají řešit specifické 
oblasti, problémy a otázky dalšího rozvoje a přináší odborné podklady pro rozhodování odpovědných 
orgánů MAS  

 
 

• Způsob delegování zástupc ů skupin do orgán ů místní ak ční skupiny (volby, jmenování, 
prostý zájem) 

Správní rada  – volí valná hromada (na základě návrhu členů valné hromady) 
Dozorčí rada  – volí valná hromada (na základě návrhu členů valné hromady) 
Programový výbor  – jmenuje správní rada (na doporučení členů správní rady nebo valné hromady 
nebo dle zájmu konkrétního člena a dle rozhodnutí jednotlivých členských svazků o svém zástupci). 
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Výbor pro výb ěr a monitorování projekt ů – jmenuje správní rada (na doporučení členů správní rady 
nebo valné hromady nebo doporučení sekretariátu MAS a dle rozhodnutí jednotlivých členských svazků 
o svém zástupci). 
 
 

• Existuje-li, rotace členů kolektivních orgán ů  místní ak ční skupiny 
Rotace členů orgánů MAS je dána Zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a 
Statutem MAS.  
a) Správní radu volí valná hromada. Funkční období členů správní rady je tříleté, kdy při první volbě 

členů správní rady se losem určila jména 2  členů, jejichž funkční období skončilo po roce a 2 členů 
jejichž funkční období skončilo po dvou letech. Po skončení volebního období se na nejbližší valné 
hromadě volí noví členové. 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. 

b) Dozorčí rada – volí valná hromada (vždy na svém každoročním zasedání) 
c) Programový výbor – jmenuje a odvolává správní rada na dobu neurčitou 
d) Výbor pro výběr a monitorování projektů – jmenuje a odvolává správní rada (funkční období členů 

je 3leté, tzn. že v roce 2004 byla zvolen Výbor, v letošním roce byla provedena nová volba členů, 
jejichž funkční období začne v roce 2008 a bude trvat do r. 2010) 

 
 

• Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis její/jejich role a pravo mocí 
v MAS 

Za realizaci SPL (technické, organizační, personální) bude zodpovědný především manažer SPL  
(fungování Sekretariátu MAS, kontrola projektů, pověření jednání se SZIF a MZe – úkony týkající se 
administrace programu a administrace projektů). Bude zajišťovat pravidelné informování členů MAS 
(orgánů MAS) o průběhu (postupy, výsledky, problémy) realizace SPL. Role a pravomoci manažera 
SPL budou uvedeny v pracovní smlouvě. Důležitá bude spolupráce manažera SPL s dalšími 
odpovědnými orgány MAS při realizaci SPL: 
Členové programového výboru (kontrola realizace SPL s ohledem na naplňování cílů Pilotní strategie 
MAS) 
Členové výboru pro výběr a monitorování projektů (výběr projektů) 
Předseda správní rady (statutární orgán – pověřen veškerými úkony v rámci realizace SPL – podpisy 
smluv, jednání s dotčenými orgány atd.) 
 
 
 
 

9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL 
 
LIDSKÉ ZDROJE MAS 
Kromě výše uvedených osob zodpovědných za realizaci SPL se budou podílet dále pracovníci 
sekretariátu MAS (viz níže) 

 

• zaměstnanci MAS (manažer, administrativní síla apod.) a jejich úloha a odbornost (např. 
vzdělání, certifikát, praxe) 

 

V současné době má MAS dva zaměstnance – ředitelka MAS a manažer kanceláře destinačního 
managementu (administrativní pracovnice kanceláře nastoupila od listopadu 2007 mateřskou 
dovolenou).  
 

Ředitelka MAS (manažer SPL) 
Jméno Dosažené vzd ělání Praxe v oboru 

vysokoškolské (Jihočeská univerzita České 
Budějovice, obor: účetnictví a finanční řízení 
podniku) 

4 roky – projektový manažer (BESI a.s., 
zaměření na dotační poradenství pro 
municipální sféru) 
1 rok – MAS Blanský les – Netolicko 
o.p.s. (ředitelka – vedení společnosti, 
personální otázky, řízení projektů MAS) 

Absolvované kurzy, obdržené certifikáty Jazykové znalosti 
Ing. Mirka 
Malenová 

2004 – Kurz manažerů regionálního rozvoje se 
zaměřením na rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (ÚZPI Praha) 
2006 – Školení manažer území (Jihočeský kraj) 
2007 – Školení facilitátorů a manažerů MAS (ÚZPI 
Praha) 

Angličtina – dobrá znalost 
Němčina – dobrá znalost 
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Destinační management - manažer 
Jméno Dosažené vzd ělání Praxe v oboru 

vysokoškolské (VŠE Praha, obor národní 
hospodářství) 

1 rok – MAS Blanský les – Netolicko 
o.p.s. (manažer destinačního 
managementu) 
0,5 roku – účetní praxe 

Absolvované kurzy, obdržené certifikáty Jazykové znalosti 
Ing. Viktor 
Hintnaus 

"Vzdělávání pro jihočeský venkov" – 
strategické plánování místní akční skupiny 
(2006/2007) 

Angličtina – dobrá znalost 
Francouzština – základní znalost 

 
V souvislosti s realizací projektu počítá MAS s přijetím dalších pracovníků (vč. uvedení předpokládané 
náplně práce a požadavků na vzdělání (snahou bude získat tyto pracovní síly přímo v regionu MAS): 
 

• Manažer SPL – na částečný úvazek bude vykonáván ředitelkou MAS 
- pověření k jednání se SZIF a MZe 
- účast při kontrole a monitoringu projektů 
- zodpovědnost za plnění SPL (cílů, monitorovacích ukazatelů) 
- vyhodnocování realizace SPL 
- zajištění školení členů výběrové komise 
- vedení sekretariátu MAS (veškeré administrativní a organizační záležitosti realizace SPL) 
 
• Referent – 2 lidé 
- zajištění konzultací se žadateli a příjemci 
- příjem žádostí 
- příprava podkladů pro čtvrtletní vyúčtování za MAS 
- příprava podkladů v rámci administrace projektů (příjem projektů, výběr, kontrola) 
- aktualizace webových stránek – informace o výzvách, pravidla pro žadatele atd. 
Požadavky na vzdělání: 
- středoškolské, vyšší odborné (výhodná praxe) 
 
• Projektový asistent (částečný úvazek) 
- přehled čerpání výdajů MAS 
- vedení poštovního deníku (registrace korespondence se žadateli a příjemci) 
- vedení pokladny 
- zajištění organizace seminářů (technická podpora) 
- zápisy z jednání MAS (jednání správní rady, programového výboru, výběrové komise) 
- správa webových stránek MAS 
- další administrativní práce v MAS  
Požadavky na vzdělání: 
- středoškolské 
 
• účetní  a jeho/její odbornost (např. vzdělání, certifikát, praxe), 

Účetní služby zajišťuje jeden ze členů MAS (Jiří Honsa – EKOSOFT) na základě smlouvy o dílo – 
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Odbornost: 13 let praxe – vedení účetnictví (vč. neziskových 
organizací). Účetnictví MAS zpracovává od r. 2005 
 

• odbornost členů/partner ů MAS 
Členové Programového výboru a Výběrové komise a partneři byli jmenováni na základě doporučení 
členů MAS a na základě svého odborného zaměření a praxe. 
 

• systém vzd ělávání členů/partner ů MAS 
MAS bude v rámci svého plánu vzdělávání zajišťovat další vzdělávání členů, partnerů a pracovníků 
MAS (dle možností účasti na školeních, seminářích, kurzech), pořádáním vlastních vzdělávacích 
seminářů a kurzů dle potřeby. 
Budou rovněž probíhat vnitřní školení – především Výboru pro výběr a monitorování projektů. 
 

• schopnost komunikace v cizích jazycích  a v kterých. 
Pracovníci MAS jsou schopni komunikovat v anglickém a německém jazyce 
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TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 
 

• provozní podmínky  (budovy, kanceláře, dopravní prostředky apod.), 
MAS má sídlo v budově Městského úřadu Netolice a zároveň zde má pronajatu jednu prostornou 
kancelářskou místnost na dobu neurčitou. MAS může zároveň bezplatně využívat prostory malé a velké 
zasedací místnosti rovněž v budově úřadu a dále po dohodě zasedací místnosti v dalších členských 
obcích. MAS nevlastní žádný dopravní prostředek. 

 

• technické vybavení 
Kancelář MAS disponuje následujícím technickým vybavením: 

- zařízená pracovní místa pro dva zaměstnance  (prostor kanceláře umožňuje další rozšíření) 
- dataprojektor vč. plátna 
- počítač s tiskárnou a skenerem 
- barevná kopírka 
- notebook 
- pevná telefonní linka 
- fotoaparát 

MAS má uzavřeno živelní pojištění movitých věcí (soubor počítačů, tiskáren, faxů a telefonických 
přístrojů). 
 

• počítačové a programové vybavení 
- MAS má k dispozici stolní počítač a notebook 
- internet 
- stránky MAS (www.mas-netolice.cz a www.blanet.cz) mají vlastní jednoduchý administrativní 

systém, pomocí kterého jsou po krátkém zaškolení všichni pracovníci MAS schopni tyto stránky 
obsluhovat (zadávání článků, rubrik, aktualit apod.) 

- běžné softwarové vybavení (operační program MS OFFICE) 
- externí paměťová zařízení - flash disk (2 ks) 
 

• způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva , prostřednictvím: 
� Webových stránek  (pracovní stránky www.mas-netolice.cz – informace o MAS, výzvách, 

aktuálních informacích v programu LEADER, možnosti vzdělávání, nabízené služby, informace z 
jednání MAS, výroční zprávy MAS, Katalog projektů – pouze pro členy a partnery MAS /chráněno 
heslem/, odkazy na stránky členských obcí MAS a dále stránky zaměřené na cestovní ruch 
www.blanet.cz - tipy na výlety, pořádané akce, možnosti ubytování a stravování atd.) 

� E-mailu  (pozvánky na schůze členů MAS, pozvánky na semináře, školení, informace o důležitých 
aktivitách, výzvy ke spolupráci) 

� Osobní ú časti a prezentacemi  o činnosti MAS na seminářích a konferencích, výstavách (např. 
Země Živitelka), na jednáních členských mikroregionů 

� Distribuce propaga čních materiál ů o MAS do obcí, infocenter na území MAS apod. 
� Zpráv  v místních zpravodajích, regionálním tisku  
� Konzultací  (zajišťuje sekretariát MAS - konzultace pro veřejnost v úředních hodinách) 
� Úřední desky členských obcí (zveřejňování pozvánek, výzev ke spolupráci, výzev k předkládání 

projektů) 
 
 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY MAS 
 

• zajišt ění předfinancování činnosti MAS p ři realizaci SPL 
• jiné finan ční zdroje (krom ě osy IV PRV) 
 

Vlastní prost ředky MAS  – příjmy z činnosti MAS (zpracovávání projektů, poradenství), Mimo řádné 
vklady členů a partner ů 
Možnost úv ěru  (dobře vybudovaná úvěrová pozice v ČSOB, MAS poskytla např. úvěr na 
předfinancování projektů Leader+ a SROP+) 
Využití grantových program ů Jiho českého kraje  
Realizace projektů v rámci dalších opera čních program ů (zejména financování aktivit týkajících se 
rozvoje destinačního managementu, projekty spolupráce) 
 
Finanční prostředky na předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL budou zajištěny především 
z vlastních zdrojů (příjmy z činnosti MAS, vklady členů a partnerů) a z části z poskytnutého úvěru. 
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10. Administrativní postupy 
Jednoduché schéma nastavení administrativních postupů v časové ose (vyhlášení výzvy, příjem 
Žádostí, kontroly, hodnocení atd.). 
 

Délka trvání procesu v týdnech Jednotlivé procesy administrace 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Příprava výzvy (příprava pravidel, 
žádostí, prostor na webových stránkách, 
další podklady) 

x x              

Zveřejnění výzvy, pravidel, pořádání 
informačního semináře k výzvě 

  x x            

Termín registrace projektů     x x x x        
Administrativní kontrola a kontrola 
přijatelnosti 

        x x x     

Procesy kontroly (informování žadatelů, 
odstraňování nedostatků, vyřizování 
žádosti o přezkoumání žadatele, 
projednání připomínek) 

         x x x    

Výběr projektů            x x x x 
Trvání p říjem a kontrola projekt ů 
celkem Cca 15 týdn ů 

Realizace – kontroly,  konzultace, hlášení 
změn, monitoring, proplácení projektů 
(budou prováděny průběžně dle pravidel 
a pokynů SZIF) 

 

 
 
10.1. Registrace projekt ů 
• propagace SPL v území MAS 

- seznámení veřejnosti o realizaci metody LEADER na území MAS, seznámení s fichemi, 
podmínkami, alokacemi, chystanými výzvami – ihned po zveřejnění výsledků výběru MAS 
(zveřejnění podkladů na webu) a uspořádání zahajujícího informačního semináře o programu 
LEADER. 

- min. 1x ročně konference – seznámení s výsledky výběrů projektů (dobrá praxe) 
- 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.) 
 
• postup a časový plán p ři vyhlášení p říjmu Žádostí  

- příprava podkladů pro zveřejnění výzvy (pravidla pro žadatele, žádosti, rubriky na webových 
stránkách atd.) – cca 3 týdny 

- zveřejnění 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 3 týdnů od ukončení znění výzvy + do 

5 pracovních dnů od ukončení kontroly  bude žadatel informován o výsledcích kontroly (V případě 
zjištění nedostatků bude žadatel zároveň informován o zjištěných nedostatcích a vyzván k nápravě 
do 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. 

- v případě nesouhlasu se zjištěními MAS žadatel má možnost do 7 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.  

- provedení výběru projektů (do 4 týdnů od ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti)  
CELKEM cca 15 týdn ů 
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Způsob zve řejnění podklad ů a informací k výzv ě: 
- zveřejnění výzvy  na stránkách MAS, rozeslání obcím (zveřejnění na vlastních webových stránkách 

a na úředních deskách), zveřejnění výzvy v regionálním tisku (např. Křemežský zpravodaj, 
Netolický zpravodaj atd.) 

- zveřejnění pravidel , znění fichí a další informace pro žadatele (na webových stránkách MAS, příp. 
v tištěné podobě k vyzvednutí v sekretariátu MAS, a k dispozici při informačním semináři) 

- zveřejnění termín ů seminá ře pro žadatele, kontaktních osob pro konzultace, termíny pro 
předkládání projektů (ve výzvě) 
 

 
• jak budou informováni kone ční příjemci o možnosti p ředkládání projekt ů v rámci dané 

SPL 
Každá výzva bude zveřejněna na webových stránkách MAS – www.mas-netolice.cz, v regionálních 
zpravodajích, dále bude výzva rozeslána ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí, ihned po 
zveřejnění výzvy bude uspořádán informační seminář pro žadatele. 
 

 
• zda bude docházet ke školení samotných potenciálníc h předkladatel ů projekt ů a pokud 

ano, tak jakým zp ůsobem 
Po zveřejnění každé výzvy bude uspořádán informa ční seminá ř pro potenciální žadatele. 
Žadatelé budou mít možnost konzultací na sekretariátu MAS  – ve výzvě budou uvedeny kontaktní 
osoby vč. spojení (e-mailové dotazy budou odpovězeny vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů). 
Potenciální žadatelé budou rovněž školeni při pořádání výroční konference Leader (budou seznámeni 
s již uskutečněnými projekty, nejčastějšími dotazy, chybami, s příklady dobré praxe – motivace 
k realizaci projektů) 
 

 
• administrativní postupy p říjmu a registrace projekt ů  

Příjem a registraci projekt ů bude zajiš ťovat sekretariát MAS (trvání procesu cca 6 týdnů): 
- přípravu podkladů pro výzvu (pravidla pro žadatele, žádosti, metodiku) 
- zveřejnění výzvy v souladu s časovým harmonogramem realizace SPL (vč. pravidel, termínů pro 

předkládání projektů) 
- zveřejnění možnosti konzultací žadatelů (zveřejnění úředních hodin, kontaktů) 
- organizační zajištění informačního semináře v rámci výzvy 
- převzetí žádosti, kontrola úplnosti (vyplnění kontrolního listu projektu) 
- v případě, že žádost bude neúplná, nebude přijata – žadatel obdrží písemné vyjádření důvodu 

nepřijetí žádosti na místě + výzvu k nápravě a předložení kompletní žádosti do 5 pracovních dnů, 
nejpozději však do posledního dne vyhlášeného termínu výzvy. V případě, že termíny nebudou ze 
strany žadatele dodrženy, MAS ukončí administraci žádosti. 

 
 

• administrativní kontrola projekt ů (trvání procesu cca 4 týdny) 
Administrativní kontrolu a kontrolu p řijatelnosti projekt ů bude zajiš ťovat sekretariát MAS: 
- po převzetí žádosti provede administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti („kontrola čtyř očí“– 

příjmu žádosti a administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti se musí účastnit min. 2 osoby MAS 
(referenti, manažer SPL) 

- administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti bude provedena nejpozději do 3 týdnů od ukončení 
příjmu žádostí v rámci výzvy 

- provede zápis z provedené administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti a do 5 pracovních dnů od 
ukončení kontroly  bude žadatel informován o výsledcích kontroly) 

- žadatel má možnost do 7 pracovních dní ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od 
MAS o provedené administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti odstranit zjištěné nedostatky nebo 
podat žádost o přezkoumání postupu MAS + do 5 pracovních dní od obdržení žádosti o 
přezkoumání žadatele provede MAS přezkoumání odvolání a sdělí žadateli výsledek. 
 
 

• způsob zajišt ění osob, které se budou podílet na p říjmu, administrativní kontrole a 
registraci projekt ů 

Příjem, registraci a administrativní kontrolu projektů budou provádět pracovníci sekretariátu MAS 
(manažer SPL a referenti). 
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10.2. Způsob výb ěru projekt ů 
 
• postupy hodnocení p řijatelnosti v návaznosti na kriteria p řijatelnosti 

Kontrolu přijatelnosti bude provádět Sekretariát MAS v rámci administrativní kontroly dle údajů v žádosti 
a osnově projektu. Z kontroly přijatelnosti bude proveden zápis (vč. příp. zjištěních chyb bude žadatel 
vyzván k nápravě – dle uvedeného harmonogramu). V případě porušení kritérií přijatelnosti a jejich 
neodstranění, bude žadatel  z dalšího výběru vyřazen. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v příslušných 
fichích. 

 
• způsob bodování v návaznosti na preferen ční kriteria 

Preferenční kritéria, vč. bodového hodnocení jsou stanovena v jednotlivých fichích. Výbor pro výběr a 
monitorování projektů provede výběr dle stanovených preferenčních kritérií, určí pořadí projektů a určí výši 
dotace a projekty, které dotaci obdrží, příp. náhradní projekty v případě, že některý z příjemců dotaci 
odmítne. 
 

• postupy p ři výb ěru projekt ů 
Výbor pro výběr a monitorování projektů vybere pro jednotlivé fiche vždy čtyři hodnotitele, kteří  obdrží 
projekty a provedou každý bodové hodnocení dle stanovených preferenčních kritérií. Projekt obdrží 
body dle průměru od všech hodnotitelů. Na společném jednání výběrové komise (jednání řídí předseda 
výběrové komise) se projednají jednotlivé projekty a výsledky hodnocení. V případě, že se budou 
jednotliví hodnotitelé zásadně lišit, provedou písemný výklad provedeného hodnocení, vč. zdůvodnění 
přidělených bodů. Případné spory řeší zvolený předseda výběrové komise. 
V případě rovnosti bodů projektů rozhoduje o přidělení dotace čas přijetí žádosti na MAS. 
Znění fichí (vč. preferenčních kritérií a příp. výkladu preferenčních kritérií) najdou žadatelé na stránkách 
MAS. 
 

• způsob zajišt ění osob, které se budou podílet na hodnocení a výb ěru projekt ů 
Výběr projektů budou provádět členové  Výboru pro výběr a monitorování projektů + externí partneři 
s hlasem poradním (délka trvání procesu – cca 4 týdny). 
 

• opravné postupy 
Opravné postupy se budou řídit dokumentem Opravné prostředky proti rozhodnutí MAS – administrace 
programu LEADER, který má MAS zpracován. 
 
 
 
10.3. Realizační část 

• administrace v pr ůběhu realizace projekt ů 
- bude provádět sekretariát MAS: 
- provádění kontrol příjemců společně se SZIF 
- hlášení o změnách v projektu 
- pravidelná hlášení příjemce 
- plnění monitorovacích indikátorů 
 

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

 

• administrace proplácení projekt ů 
- proplácení projektů provádí RO SZIF 
- 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 
 

• metodika plánování a provád ění kontrol projekt ů 
- kontrola společně se SZIF 
- pravidelné kontroly u projektů s delším termínem realizace 
- provádění kontrol v souvislosti s evidencí monitorovacích indikátorů v jednotlivých fichích a v rámci 

SPL 



MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. 
SPL: MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo 
listopad 2007 

51 

- 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) 

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

Administraci realizace projektů budou provádět pracovníci sekretariátu MAS, kontrolu realizace projektů 
bude provádět manažer SPL a min. 1 člen výběrové komise. 
 
 
 
10.4. Kontrola činnosti MAS 

• zajišt ění kontroly činnosti jednotlivých pracovník ů MAS 
- pracovníci sekretariátu MAS budou zodpovědní manažerovi SPL 
- manažer SPL je zodpovědný za průběh administrace projektů správní radě a programovému výboru 

MAS 
- bude probíhat pravidelné jednání Programového výboru a vyhodnocování naplňování Pilotní strategie 

MAS prostřednictvím SPL, kontrola průběhu administrace programu LEADER (bude stanoven časový 
harmonogram jednání v průběhu roku) 

- bude vedena docházková kniha zaměstnanců 
- zprávy manažera SPL správní radě a programovému výboru o průběhu realizace SPL, o činnosti MAS, 

plnění cílů, indikátorů atd. 
- dodržování pracovní smlouvy a Zákoníku práce ze strany zaměstnanců a MAS 

 
• zajišt ění kontroly ú četnictví MAS  (např. interní či externí audity), 

- MAS vede podvojné účetnictví, MAS vede oddělenou evidenci projektů (dle středisek) 
- hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí MAS v celé výši do 

rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních 
obdobích a k plnění činností daných statutem MAS 

- kontrolním orgánem v rámci MAS je dozorčí rada, která mimo jiné přezkoumává roční závěrku a výroční 
zprávu MAS a nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě členů MAS o výsledcích své 
kontrolní činnosti 

- pravidelné zprávy na správní radě o způsobu a výši čerpání rozpočtu MAS zajišťuje ředitelka MAS, návrh 
rozpočtu a změny rozpočtu MAS schvaluje správní rada  

- účetní závěrku schvaluje valná hromada MAS 
- MAS podává daňové přiznání dle příslušných termínů  
- MAS má zpracován: Vnitřní předpis upravující pracovněprávní nároky zaměstnanců, Směrnici o 

provádění inventarizace majetku MAS, Vnitřní směrnici pro vedení evidence dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku, likvidaci faktur, vedení pokladní knihy  

- MAS není povinna dle Zákona o obecně prospěšných společnostech provádět ověření roční účetní 
závěrky auditorem. 
Provedené externí kontroly: 

- Finanční úřad Prachatice ze dne 31.5.2006  (bez závad) 
- Zemědělská agentura a pozemkový úřad Prachatice – zpráva o kontrole dokumentace projektu (Leader 

ČR 2005 a 2006) – plnění závazných ukazatelů, pravidel, čerpání dotace pro MAS na administraci 
programu Leader ČR (bez závad)  
 
• postup p ři sebehodnocení MAS  (zpětné hodnocení činnosti MAS, které je dále využito 

k zefektivnění následných činností) 
- zpráva dozorčí rady (min. 1x ročně) o způsobu a průběhu hospodaření MAS 
- hodnocení realizace SPL – ex-post každoročně na valné hromadě MAS (dopad realizace SPL na 

naplňování Pilotní strategie MAS) 
- promítnutí výsledků provedených externích a interních kontrol a hodnocení do dalšího postupu 

MAS  
- podávání zpráv správní radě o realizaci projektů a následné zohlednění výsledků zjištění pro další 

činnost MAS 
- valná hromada MAS přijímá výroční zprávu, vč. vyjádření k dosavadní činnosti MAS a návrhů na 

další postupy) 
- prevence: hospodárnost a efektivnost prováděných činností, průběžné kontroly činností MAS ze 

strany správní rady, programového výboru 
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10.5. Archivace 
• plán archivace dokumentace 
• technické zázemí pro archivaci 

 

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 komise, programového výboru  
 
Pro každou výzvu a přijatý projekt bude založena samostatná složka, jejíž součástí bude obsah složky, 
kam pracovníci, kteří budou do složky zakládat další dokumenty, postupně budou zapisovat údaje s 
datem založení a podpisem pracovníka, který dokument zakládal. 
Veškeré složky jsou k dispozici v kanceláři MAS.  
MAS bude zároveň provádět zálohování počítačových dat na datových nosičích jednotlivých složek. 
Po skončení lhůt (dle zákona, pravidel jednotlivých programů) nutných k zajištění přístupu 
k dokumentaci k jednotlivým projektům bude provedena archivace v archivačních skříních v kanceláři 
MAS, příp. provedena skartace. 
 
 
 
10.6. Monitoring 

• plán monitoringu 
• způsoby ov ěřování monitorovacích kriterií 

Kritéria pro monitoring a hodnocení projektů stanovená MAS: 
Jednotlivá monitorovací kritéria jsou uvedena ve fichích. MAS bude sledovat jejich plnění následovně: 

- při kontrolách na místě  
- na základě údajů v osnově projektu a jejich ověřováním  

MAS bude provádět ověřování monitorovacích kritérií vždy po skončení každé výzvy a za jednotlivé fiche. 
Povinnou přílohou při předložení žádosti o proplacení bude rovněž tabulka monitorovacích ukazatelů, 
kterou bude žadatel za svůj projekt vyplňovat. 
Monitoring naplňování cílů SPL 

- MAS stanoví indikátory do konce roku 2009 a poté vždy pro jednotlivé roky (viz bod 6.6.) 
- MAS stanoví indikátory v jednotlivých fichích 

 
 
 
10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace) 

• plán vyhodnocování 
Vyhodnocování realizace a dopadů SPL budou prováděny vždy po skončení výzvy, po skončení 
běžného roku. Vyhodnocovány budou také výsledky kontrol a ukončení projektů v rámci jednotlivých 
fichí. MAS v případě obdržení statutu LEADER zpracuje Evaluační manuál, kde budou uvedeny 
postupy evaluace, termíny, předpisy, zodpovědné osoby atd. 

 
• postupy vyhodnocování 

Evaluace bude prováděna na základě zjištění plnění monitorovacích indikátorů, naplňování cílů SPL, 
průběh administrace jednotlivých výzev, další kroky MAS směřující k realizaci SPL (semináře, 
informování, vydané materiály apod.).  
Vyhodnocování bude provádět především sekretariát MAS, programový výbor a správní rada, příp. 
další externí partneři MAS. MAS bude z tohoto vyhodnocování zpracovávat pravidelné hodnotící zprávy 
(min. 1x ročně), které budou obsahovat zejména informace, zda realizace SPL plní své cíle, jak jsou 
využívány prostředky programu. Tyto hodnotící zprávy budou podkladem pro další rozhodování MAS 
při realizaci SPL. 
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• zajišt ění evaluace  (např. vyhodnocování před zahájením/ex-ante, nahodile/ad-hoc, 
v průběhu/on-going, po skončení/ex-post), 

MAS před začátkem realizace SPL provede ex-ante hodnocení SPL, v průběhu realizace SPL MAS 
provede alespoň 1x ročně průběžné hodnocení realizace SPL a také dle termínů stanovených SZIF. Po 
skončení realizace SPL provede MAS závěrečné ex-post hodnocení. 
Hodnocení realizace SPL bude provádět programový výbor a výbor pro výběr a monitorování projektů a 
facilitátor MAS na základě dat poskytnutých sekretariátem MAS, na základě vlastních zjištění a jednání. 
 

• návrh zp ůsob zapracování výsledk ů vyhodnocování do SPL  
Dle provedených vyhodnocení bude proveden návrh včetně zdůvodnění na případný přesun finančních 
prostředků mezi výzvami a fichemi. 

 
• způsoby zve řejňování výsledk ů SPL a vyhodnocování 

- na konferenci MAS 
- na webových stránkách 
- na jednáních MAS 
- při informačních seminářích pro žadatele 
 
 
 
10.8. Vyhodnocování MAS 

• způsob zajišt ění propagace činnosti MAS, prost řednictvím  
- výročních zpráv 
- informačního buletinu (občasníku) – příklady dobré praxe, hodnocení realizace SPL 
- informace na webových stránkách 
- semináře pro žadatele 
- zprávy do regionálních zpravodajů 
- propagační materiály MAS 
- propagace samotnými příjemci podpory v rámci LEADERu 
 

• způsob informování obyvatelstva, zájmových skupin, obo rových sdružení apod. 
Způsob informování cílových skupin byl již popsán výše. 
 
• zhodnocení ú činnosti propagace MAS 

MAS používá účinné metody propagace založené na pravidelnosti (pravidelná aktualizace webových 
stránek MAS), využití moderních technologií ke zveřejňování a přístupu k informacím (webové stránky, 
powerpointové prezentace na seminářích), což předpokládá i do budoucna. Účinné je také využívání 
regionálních zpravodajů, úředních desek při sdělování informací. Velký význam MAS klade na přímý 
kontakt s obyvateli, žadateli, partnery, členy MAS – prostř. zapojení do aktivit MAS (dotazníková 
šetření, soutěže), účastí na jednáních a seminářích pořádaných MAS. Zde je důležitá také zpětná 
vazba, která je pro MAS motivací a informací při dalších činnostech. 
 

• jak často a jakým zp ůsobem bude probíhat aktualizace www stránek  
Webové stránky MAS (www.mas-netolice.cz) pracují s jednoduchým administrativním systémem, MAS 
provádí pravidelné aktualizace - především dle potřeby, stránky mají jednotlivé sekce (lze libovolně 
přidávat, odebírat) kde návštěvník najde veškeré potřebné informace – zveřejňujeme aktuální výzvy, 
aktuality z činnosti MAS, případy dobré praxe apod. Přístup do administrativního systému je 
prostřednictvím internetu. Všichni noví pracovníci MAS budou zaškoleni o obsluze webových stránek. 
Webové stránky turistické (www.blanet.cz) – aktualizace dle pořádaných akcí dle informací od obcí a 
provozovatelů památek, pořadatelů atd. Stránky týkající se stravování a ubytování mohou obsluhovat 
samotní uživatelé – od MAS obdrží přístupové heslo a manuál obsluhy stránek. 
 

• plán informovanosti o své činnosti a výsledcích do budoucna (členy/partnery MAS, obyvatelstvo) 
Způsob informování obyvatel, členů/partnerů MAS byl popsán výše. MAS v souvislosti s realizací SPL 
dále předpokládá: 
- vydávání občasníku s informacemi o aktualitách v MAS, metodě LEADER, realizaci SPL (min. 4x 

ročně) 
- pořádání každoroční konference LEADER (seznámení s projekty, fichemi, dobrá praxe atd.) 
- zveřejňování výsledků evaluace SPL 
- zveřejňování článků v místních zpravodajích, na úředních deskách členských obcí 
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11. Zapojení žen, mladých lidí a zem ědělců 
 
 

• zapojení žen, mladých lidí a zem ědělců mezi členy/partnery MAS 
MAS má v současné době (k 30.11.2007) celkem 22 členů (fyzických i právnických osob), z toho 2 
členové jsou ženy, a 9 členů působí v zemědělském sektoru. 
Všichni současní pracovníci sekretariátu MAS jsou mladší 30 let (ředitelka MAS a manažer kanceláře 
destinačního managementu).  
 
 

• účast žen, mladých lidí a zem ědělců osobn ě při činnostech MAS (zastává ur čitou pozici, 
má na starosti ur čité úkoly) a v orgánech MAS 

Personální obsazení: 
� Sekretariát MAS: ředitelka (manažerka SPL), manažer kanceláře destinačního managementu, 

administrativní pracovnice sekretariátu MAS (od listopadu 2007 mateřská dovolená) 
� Členové správní rady (6 členů – 3 zástupci zemědělského sektoru, 1 žena, funkce místopředsedkyně 

správní rady) 
� Členové dozorčí rady (3 členové – 1 žena, funkce předsedkyně dozorčí rady) 
� Členové programového výboru (8 členů – 2 zástupci zemědělského sektoru, 1 žena) 
� Výběrová komise (8 členů - 1 zástupce zemědělského sektoru a 3 ženy – oblast vzdělávání, ekonomické 

poradenství a cestovní ruch) 
 
 

• existence komisí či pracovních skupin zam ěřených na tuto problematiku, popis jejich 
činností a navrhovaných zp ůsobů řešení 

MAS nemá vytvořenu pracovní skupinu, která by řešila problematiku mladých lidí, žen a zemědělců. Snahou 
MAS je především tyto lidi zapojit aktivně do všech činností MAS – do jednotlivých orgánů MAS a dále např. 
při tvorbě nového turistického loga a sloganu byla uspořádána soutěž, při které byla oslovena široká 
veřejnost a školy působící v regionu s výzvou o zapojení do soutěže. V rámci dotazníkového šetření byli 
zapojeni obyvatele různého věku, pohlaví a vzdělání. 
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