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1. Žadatel / předkladatel SPL
Identifikace žadatele:
 Název: MAS Vltava, o.s., Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
 Právní forma: občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

2. Základní údaje o území MAS
2

 Rozloha: 262,42 km
 Počet obyvatel: 14045

3. Zpracování SPL MAS
 Způsob zpracování SPL MAS
Při sestavování SPL MAS Vltava, o.s. vycházela z dříve zpracované strategické a rozvojové studie
„Rozvoj Vltavotýnska 2007-2013“. Významným vstupem byl také komunitní plán sociálních služeb,
zpracovaný pro Vltavotýnsko, za spolupráce MAS Vltava, o.s. v roce 2007, a také informace a data
z katalogu projektů a ze zpracovávaného projektu „Obnova venkovské cestní sítě v mikroregionu“.
Tyto dokumenty byly Programovým výborem aktualizovány a využity pro potřeby SPL. Při
zpracovávání plánu byly použity různé metody – statistická šetření, pracovní skupiny, terénní výzkum.
 Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL
Při zpracování plánu byla důležitá účast veřejnosti (zejména zemědělci, představitelé neziskových
organizací a obcí). Na prvním setkání byla veřejnost seznámena s programem Leader a pomocí
metody moderovaného brainstormingu se tvořila SWOT analýza. Poté již byla veřejnost rozdělena do
třech pracovních skupin (Zemědělství a podnikání, Obce a neziskové organizace, Ženy a mládež),
které se sešly ještě dvakrát, kde se detailně zabývaly svým tématickým okruhem. Na základě těchto
setkání byla sepsána pracovní verze plánu. Ta byla poté připomínkována jednotlivými pracovními
skupinami a také členy MAS Vltava, o.s., a po zapracování připomínek byla konečná verze plánu
nejprve zveřejněna a diskutována na veřejném projednání a poté při společném setkání schválena
Valným shromážděním MAS Vltava, o.s.
 Expertní odborníci, jejich identifikační údaje a způsob spolupráce
Na zpracování SPL MAS Vltava, o.s. se podíleli tito expertní odborníci:
Ing. Petr Opolcer – spolupráce na strategii
manažer území, MAS Vltava, o.s., Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko
CpKP Jižní Čechy - odborný konzultant pro zapojování veřejnosti
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice 6, IČO: 68520913

4. Analýza území MAS
4.1 Hodnocení území
 Hodnocení území
Mikroregion Vltavotýnsko se rozkládá v severní části okresu České Budějovice v samém středu
Jihočeského kraje. Sousedí s okresy Písek a Tábor. Tvoří jej celkem 14 obcí, k nimž náleží 59
místních částí. Jedná se o obce: Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč,
Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou,
Všemyslice a Žimutice. Oblast je spravována městem Týn nad Vltavou (obec III. typu pověřená
výkonem státní správy), které leží poblíž soutoku řek Vltavy a Lužnice. V tomto městě žije přibližně 60
% z celkového počtu obyvatel mikroregionu. Jinak zde převažují malé obce (8 obcí do 250 obyvatel).
2
Vtavotýnsko zaujímá rozlohu 262,42 km a žije zde celkem 14 045 obyvatel (hustota osídlení
2
53,5 obyv./km ), což je přibližně 7,7 % obyvatel okresu České Budějovice na 16,13 % jeho rozlohy.
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Oblast Vltavotýnska tvoří přechod severního okraje Budějovické pánve a západního okraje Třeboňské
pánve v mírně zvlněnou Táborskou pahorkatinu na severu. Ze severozápadní strany zasahují do
správního obvodu Písecké hory, směrem jihozápadním se reliéf terénu svažuje do poměrně rovinaté
Vodňanské (Blatské) pánve. Celkově má podstatná část Vltavotýnska charakter zvlněné náhorní
roviny, jejíž nadmořská výška kolísá od 352 m n.m. (Neznašov u soutoku Lužnice a Vltavy) do výše
626 m n. m. (Vysoký Kamýk v Píseckých horách). Značnou úlohu na utváření krajiny mají dva
významné vodní toky – Vltava a Lužnice, vytvářející v jinak mírně zvlněné krajině výrazně zahloubená
koryta se strmými zalesněnými břehy.
Tabulka: Obce Vltavotýnska – rozloha a obyvatelstvo
Obec
Rozloha (ha) Počet obyvatel
Bečice
449
108
Čenkov u Bechyně
126
52
Dobšice
434
113
Dolní Bukovsko
3 540
1521
Dražíč
1 135
216
Hartmanice
897
162
Horní Kněžeklady
785
112
Hosty
857
148
Chrášťany
2 294
727
Modrá Hůrka
396
73
Temelín
5 041
791
Týn nad Vltavou
4 303
8484
Všemyslice
2 813
955
Žimutice
3 174
583
celkem Vltavotýnsko
26 242
14045
(zdroj: ČSÚ, 2006)
Vltavotýnsko je převážně venkovskou oblastí. Průmyslová výroba je zde zastoupena zejména v Týně
nad Vltavou a částečně i v některých větších obcích. Zhruba polovina ekonomických subjektů v oblasti
průmyslu se věnuje stavebnictví, které se tak téměř čtvrtinou podílí na celkovém hospodářství
Vltavotýnska. Jinak ale průmysl není stěžejní složkou hospodářství. Souvisí to mj. i s nedostatkem
nerostných surovin (za významná se dají označit pouze ložiska cihlářské hlíny u Týna nad Vltavou a
Dolního Bukovska, na která je vázán cihlářský průmysl, či ložiska grafitu u obce Hosty).
Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem s celostátním významem je JE Temelín. V mikroregionu
však mají podstatné zastoupení drobní živnostníci, např. zámečníci nebo truhláři.
Pokud jde o menší obce, jejich obyvatelstvo se zabývá převážně zemědělskou výrobou, což souvisí
s historickým vývojem krajiny. Vzhledem k vysokému zastoupení zemědělsky využitelné půdy (60,5 %
celkové výměry - dle ČSÚ, 2006) je zemědělství významným odvětvím hospodářství Vltavotýnska, i
když v této oblasti působí jen přibližně 15 % z celkového počtu ekonomických subjektů v
mikroregionu. Hospodaří zde několik velkých zemědělských družstev i samostatně hospodařící rolníci.
Ti všichni se však potýkají s ekonomickou náročností zemědělské výroby. Hospodářské statky jsou
často v neutěšeném stavu a zemědělcům také chybí potřebná kvalitní mechanizace. Důležitá je i
podpora a propagace místních výrobků pod ochrannou známkou mikroregionu.
Pozornost se soustřeďuje také na ochranu životního prostředí a nakládání s bioodpady (např.
kompostárna Jarošovice). S tím souvisí i využívání obnovitelných zdrojů a nakládání s biomasou.
Např. obec Všemyslice v Neznašově postavila kotelnu na biomasu, kterou používají k vytápění
obecních budov. Biomasu mají z vlastních zdrojů. V plánu mají i vybudování Mikroregionálního centra
obnovitelných zdrojů v Bohunicích.
Turisticky zajímavou lokalitou jsou řeky Vltava a Lužnice, které nabízejí široké možnosti rekreace –
koupání, vodní sporty, rybaření apod. Mírně zvlněný terén mikroregionu je vhodný pro pěší i
cykloturistiku, zdejší lesy jsou rájem houbařů. Dlouholetou tradici má týnský amatérský soubor
„Divadelní společnost Vltavan“, která vystupuje mj. i na místním otáčivém hledišti, atraktivitou
přitahující každoročně mnoho turistů. Podobně turisty lákají např. i Vltavotýnské výtvarné dvorky nebo
Vltavotýnské letní slavnosti.
Vltavotýnsko je poměrně zajímavou oblastí s velkým potenciálem, zejména v oblasti zemědělství.
Nabízí kulturní a sportovní příležitosti, klid a především nenarušenou přírodu vhodnou nejen
k rekreaci, ale i ke klidnému životu místních obyvatel.
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 Důvod výběru daného území
Vltavotýnsko má dlouhou historii. Už od středověku je město Týn nad Vltavou přirozeným centrem
regionu. K ekonomickému rozkvětu Vltavotýnska došlo zejména v 16. století, kdy se z Rakouska do
Čech začala dovážet sůl (po souši do ČB, pak po Vltavě z ČB do Prahy, čehož právě využil Týn díky své
poloze). V roce 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy. V Týně nad Vltavou zahájil
činnost politický úřad a nově zřízený okresní soud spolu s kontribučním úřadem, finanční stráží a
četnickou stanicí. Nový okres Týn nad Vltavou tvořilo zhruba území bývalého arcibiskupského panství.
Další reorganizaci zaznamenal rok 1854, kdy se zrodil politický a soudní okres pod patronátem
okresního úřadu. Okres Týn nad Vltavou sestával z 22 obcí s celkovým počtem 17 395 obyvatel (o
téměř 100 let později, v roce 1948, bylo na Vltavotýnsku v 27 obcích napočítáno 24 140 obyvatel).
Převratné změny nastaly na Vltavotýnsku s příchodem roku 1960. Zanikl okres Týn nad Vltavou a
území získaly okresy sousední: na jihu České Budějovice, na severu Tábor a na západě Písek. Město
Týn nad Vltavou připadlo okresu České Budějovice.
Spolupráce obcí a obyvatel na Vltavotýnsku má silné historické kořeny, není proto divu, že po
sametové revoluci vzniklo Sdružení měst a obcí (SMAO Vltava), jako vyústění snahy řešit některé
problémy mikroregionu společnou cestou. SMAO Vltava však nerealizovalo pouze společné projekty
obcí, ale do své činnosti zapojuje i neziskové organizace, zemědělce a podnikatele. Od roku 2003, po
reformě veřejné správy, spravuje město Týn nad Vltavou 14 obcí mikroregionu jako obec s rozšířenou
působností (obec III. typu pověřená výkonem státní správy).
Obce na Vltavotýnsku dlouhodobě úspěšně spolupracují na rozvoji mikroregionu a mají za sebou již
řadu zajímavých společných projektů. Velkým přínosem je to, že se jedná o jednotný spádový region,
kde mají obce mnoho společných problémů a cílů.
Hlavním důvodem pro výběr území je skutečně dlouhodobá úspěšná spolupráce jeho obyvatel. Ta je
zároveň i nejlepším předpokladem dalšího rozvoje Vltavotýnska.
 Shodné či styčné charakteristiky území
Území mikroregionu Vltavotýnsko je shodné s územím, které spadá pod správu města Týna nad
Vltavou jako obce s rozšířenou působností (obec III. typu pověřená výkonem státní správy). Všech 14
obcí mikroregionu zároveň tvoří Sdružení měst a obcí Vltava (SMAO Vltava), které stálo u zrodu MAS
Vltava, o.s. Dodnes je jejím členem a výrazně se podílí na celkovém rozvoji území.
S výjimkou města Týn nad Vltavou se jedná většinou o malé obce s podobnou ekonomickou
základnou. Převažuje zaměření na zemědělství, v mikroregionu jsou poměrně hojně zastoupeni mladí
zemědělci hospodařící na malých farmách. Podobná je i úroveň infrastruktury a občanské vybavenosti
v jednotlivých obcích. Poměrně špatný je stav místních komunikací v celém mikroregionu. Obce se
snaží cesty opravovat, nicméně vzhledem k náročnosti investic to jde velmi pomalu. Vodovody jsou
zavedeny zhruba v 75 % sídel, kanalizace je vybudována téměř ve všech sídlech, i zde však obce na
Vltavotýnsku čekají ještě rozsáhlé investice. Ve většině obcí je minimálně jeden kulturní dům. Mnoho
z nich je však ve špatném stavu a je potřeba je zrekonstruovat a opravit, což je opět poměrně finančně
náročné, podobně jako výstavba a opravy sportovišť a dětských hřišť.
Shodné jsou i další charakteristiky, např. přírodní podmínky. Celé Vltavotýnsko má charakter zvlněné
náhorní plošiny s podstatným zastoupením zemědělsky využitelné půdy, což předurčuje i tradiční
spíše zemědělské zaměření mikroregionu. Významné pro celý mikroregion jsou i řeky Vltava a
Lužnice. Oblast Vltavotýnska je svým charakterem vhodná pro pěší i cykloturistiku, a také pro vodní
sporty.
Shodných či styčných charakteristik je na Vltavotýnsku opravdu mnoho. Jedná se o kompaktní
mikroregion se shodnými přírodními i socioekonomickými podmínkami.
 Zvláštnosti území
-

-

Domov sv. Anežky - centrum sociálních služeb lidem se zdravotním postižením v Týně nad Vlt.
chráněné dílny – zaměstnávají lidi se změněnou pracovní schopností a se zdravotním, mentálním,
či kombinovaným postižením. (zřizovatelé: Domov sv. Anežky, o.p.s.; Tiskárna Vltavín, s r.o.;
Rumpold – T, s r.o.)
JE Temelín – největší zaměstnavatel v mikroregionu, většina obyvatel Týna nad Vltavou vytápí
odpadním teplem z JE Temelín
řeky Vltava a Lužnice – život na Vltavotýnsku je již tradičně spjatý s těmito řekami (rybářství, vodní
sporty, lodní doprava pro turisty apod.)
Farmářské centrum VLTAVA, o.s. - dobrovolné společenství 21 zemědělských subjektů a
zpracovatelů s cílem řešení problémů a rozvoje podnikání v mikroregionu Vltavotýnsko
cihlářský průmysl – je vázán na ložiska cihlářské hlíny u Týna nad Vltavou a Dolního Bukovska
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-

-

-

-

Pivovarský dvůr Lipan – zrestaurovaný bývalý lihovar slouží jako pivovar, restaurace a penzion
kvalitní vlastní zdroje vody – hl. zdroji vody je Vodárenská soustava Jižní Čechy a Skupinový
vodovod Bukovsko, některé obce mají vlastní vrty. Kvalita vody je velmi dobrá, často splňuje i
normy pro kojeneckou vodu (např. v Dolním Bukovsku)
Stanice Pomoc přírodě - zájmové občanské sdružení, zaměřuje se na výchovu zdravého vztahu
člověka k přírodě provozuje areál Na Semenci (v Týně nad Vltavou), kde realizuje metody praktické ochrany
přírody
přírodní rezervace Velký a Malý Kamýk - chráněné území (49,65 ha ) s komplexem smíšených porostů bučin
na území obce Všemyslice

kompostárna Jarošovice – nejvýznamnější počin v nakládání s bioodpady na Vltavotýnsku
kotelna na biomasu v Neznašově a plánované Mikroregionální centrum obnovitelných zdrojů
v Bohunicích (obec Všemyslice)
Městská galerie U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou – nejvýznamnější akcí jsou každoročně
pořádané Vltavotýnské výtvarné dvorky
Vltavotýnské letní slavnosti – nově založená tradice v Týně nad Vltavou
otáčivé hlediště – atraktivita přitahující ročně do Týna nad Vltavou mnoho turistů
Divadelní společnost Vltavan - týnský amatérský soubor (vystupuje mj. na otáčivém hledišti či
v Zámeckém divadle)
Městské Muzeum v Týně nad Vltavou – např. stálá expozice Vltavínů (rozsahem jedna
z největších v ČR) a historie Vltavotýnska (zejména část věnovaná stavbě lodí a vorařství)
Jihočeské muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky v Pořežanech
podzemní chodby v Týně nad Vltavou – v současné době probíhá rekonstrukce a přípravy
otevření

4.2 Analýza území – zdroje území pro realizaci SPL
 Lidské zdroje
Trh práce
V Týně nad Vltavou je detašované pracoviště Úřadu práce v Českých Budějovicích, které spádově
zahrnuje oblast Vltavotýnska. Nezaměstnanost v mikroregionu činí 6,26 % (ČSÚ, 2006). Vývoj na trhu
práce a nezaměstnanost výrazně negativně ovlivnilo dokončení výstavby JE Temelín, která je
největším zaměstnavatelem na Vltavotýnsku. Došlo tak poměrně k velkému nárůstu nezaměstnanosti.
Chráněné dílny
Významné a typické pro mikroregion Vltavotýnsko jsou chráněné dílny, které zaměstnávají lidi se
změněnou pracovní schopností a se zdravotním, mentálním, či kombinovaným postižením. Např. se
jedná o Chráněnou dílnu pro předúpravu a recyklaci elektronického a elektrického zařízení v Týně nad
Vltavou, jejímž zřizovatelem byla společnost Rumpold – T, s. r. o. spolu s městem Týn nad Vltavou za
finanční podpory úřadu práce v Českých Budějovicích, která zaměstnává 16 lidí se změněnou
pracovní schopností.
Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v mikroregionu je v tomto ohledu Domov sv. Anežky, o.p.s., který
provozuje chráněné dílny a pracoviště, kde nachází pracovní uplatnění lidé se zdravotním, mentálním,
či kombinovaným postižením. V celkem 5 chráněných dílnách (truhlářská dílna, tkalcovská dílna,
keramická dílna, farmáři, PO-TISK) a na dalších chráněných pracovištích je zaměstnáno celkem 26
lidí se zdravotním postižením.
Tiskárna Vltavín, s r.o. zřídila za podpory Úřadu práce České Budějovice chráněnou dílnu zaměřenou
na kartonážní výrobu, kde jsou zaměstnáni 3 pracovníci se změněnou pracovní schopností.
Sociální infrastruktura
Město Týn nad Vltavou se od roku 2003 účastní pilotního projektu zavádění komunitního plánování
sociálních služeb. To bylo v roce 2003 a 2004 zaměřeno na odstraňování bariér, protidrogovou
prevenci, sociální a krizové bydlení. Od roku 2006 se pokračovalo v komunitním plánování sociálních
služeb pod hlavičkou Sdružení měst a obcí Vltava a s lokalizací na celé území Vltavotýnska (Plán
rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007-2010).
V mikroregionu Vltavotýnsko zatím není vybudována síť domů s byty chráněného bydlení. Podporu
samostatného bydlení poskytuje na Vltavotýnsku pouze Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou.
Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uživatele služby v rámci provozu
Chráněného bydlení U svaté Kateřiny (1 dům se třemi byty). Tři uživatelé služeb Domova sv. Anežky

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

6
zde bydlí jako nájemníci ve vlastním bytě s podporou asistenta. Město Týn nad Vltavou zřídilo fond
rozvoje chráněného bydlení. Dolní Bukovsko má v dlouhodobém plánu zahrnutou výstavbu
chráněných bytů.
Domy s pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou jsou statutem určeny jako domy s byty
chráněného bydlení. Nachází se zde celkem 3 domy s pečovatelskou službou (celkem 85 bytů),
v současné době je třeba řešit zejména opravu DPS Zámecké nádvoří. V Temelíně je 1 dům
s pečovatelskou službou (35 bytů) a 1 volný byt pro vozíčkáře. Na Vltavotýnsku není Domov důchodců
obvyklého typu ani Domov - Penzion pro důchodce, stejně tak chybí hospic a léčebna dlouhodobě
nemocných.
Zdravotnictví
Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením na Vltavotýnsku je Městská poliklinika v Týně nad Vltavou.
Kromě řady lékařů různých zaměření zde fungují rehabilitační pracoviště, laboratoře, lékárna,
logopedie nebo lékařská služba první pomoci, dále např. okresní dopravní zdravotnická služba či
pobočka VZP. Od roku 1991 nebylo do budovy polikliniky investováno. Je potřeba rozsáhlých oprav,
zejména střechy a zateplení objektu. Kapacita a stav parkoviště u polikliniky neodpovídají
požadavkům obyvatelstva využívajícího lékařské služby. V Týně nad Vltavou jinak zdravotnické služby
poskytuje ještě další lékárna a 2 privátní ordinace praktických lékařů na Malé Straně.
V obci Dolní Bukovsko provozuje ordinaci 1 praktický lékař a 1 stomatolog. Objekt odkoupili lékaři od
obce a nechali ho zrekonstruovat. V Dolním Bukovsku se také nachází lékárna. V obci Temelín pak
funguje 1 privátní ordinace praktického lékaře.
Školství
Město Týn nad Vltavou provozuje 1 mateřskou školu se 2 odloučenými pracovišti. Po 1 škole mají v
Žimuticích, Chrášťanech, Dolním Bukovsku, Neznašově a v Temelíně. V Týně nad Vltavou je kapacita
100 % využita, v ostatních obcích je to 97 %. Počet dětí v mateřských školách mírně klesá (obec
Dobšice školu zrušila, město Týn nad Vltavou snížilo počet poboček ze 3 na 2).
V Týně nad Vltavou jsou dvě základní školy. V ZŠ Hlinecká jsou mj. umístěny i dvě třídy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Budova školy potřebuje nutně opravit střechu a zteplení. ZŠ Týn
nad Vltavou, Malá Strana otevřela speciální třídu šestého ročníku s rozšířenou výukou tělesné
výchovy (5 hodin týdně).
ZŠ v Dolním Bukovsku patří mezi menší plně organizované školy. Funguje zde školní družina, jídelna i
dílny. V Chrášťanech mají 2 stupně ZŠ malotřídní. Přestože sem dojíždějí děti ze širokého okolí, má
škola existenční problémy z důvodu nízkého počtu žáků. Navíc potřebuje nutně opravit a to nejen
budovu školy, ale i kotelnu. V Temelíně, Neznašově a Žimuticích mají pouze 1. stupeň ZŠ
malotřídního typu. V Temelíně mají nově vybavenou internetovou třídu a tělocvičnu, obědy vaří ve
vlastní kuchyni a při škole fungují dvě třídy školní družiny. Budova školy v Neznašově byla
zrekonstruována, vybavena nábytkem a školními potřebami, funguje zde i školní družina. Kapacita
základních škol na Vltavotýnsku není plně využita. Problémy s naplněním kapacity mají spíše školy
v menších obcích.
Na území mikroregionu Vltavotýnsko fungují 2 střední školy. Budova Gymnázia Týn nad Vltavou
v Čihovicích prodělala v posledních 10 letech několik zásadních vnitřních i vnějších stavebních úprav.
Přestože škola za poslední roky získala zcela novou tvář, čeká ji ještě rekonstrukce střechy, chce
vytvořit nové povrchy venkovních sportovních ploch, a přímo u školy vybudovat menší sportovní halu,
která škole citelně chybí. ISŠ Hněvkovice má dlouhou tradici ve výuce řemeslníků zabývajících se
zejména zpracováním dřeva, opravárenstvím a kovářstvím, ale je zde i mnoho dalších oborů. Funguje
zde také čtyřleté maturitní studium Dřevěné konstrukce a denní a dálková nástavba Podnikání pro
absolventy všech tříletých učebních oborů.
Ze speciálních škol funguje na Vltavotýnsku ZŠ logopedická v Týně nad Vltavou, která je zaměřena na
rozvoj řeči a odstranění vad řeči. Součástí školy je internát. Žáci nepochází jen z okolí Týna nad
Vltavou, ale z celé ČR. Při této škole působí Speciálně pedagogické centrum, které pečuje o více než
600 dětí s vadami řeči z města a okolí, které nejsou umístěny v této škole. Centrum plní i funkci
poradny, na kterou se mohou obrátit rodiče dětí ze vzdálenějších míst.
Základní umělecká škola Karla Komzáka v Týně nad Vltavou vyučuje hře na více než 12 různých
hudebních nástrojů, klasický a populární sólový zpěv, sborový zpěv. V rámci ZUŠ také funguje
hudební soubor Týnská kapela, Akordeonový soubor a malý pěvecký soubor Skřivánek. V Temelíně
učí hře na dechové hudební nástroje Jaroslav Košnář – soukromý učitel. Dechový orchestr Temelín,
složený z jeho žáků, má 50 hudebníků a účastní se různých společenských a kulturních akcí, soutěží
a přehlídek nejen v jihočeském kraji, ale i v zahraničí (ročně kolem 340 vystoupení).
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Využití volného času
Nejvýznamnějším subjektem na Vltavotýnsku je Městský dům dětí a mládeže v Týně nad Vltavou
(MěDDM), který je školským zařízením pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých.
Do pravidelné činnosti MěDDM je zapojeno přibližně 600 dětí a mládeže z Vltavotýnska. Pravidelnou
činnost v přibližně 65 zájmových útvarech zajišťují 4 stálí zaměstnanci a cca 35 externích pracovníků.
Nejoblíbenějšími se staly obory výtvarné, taneční, sportovní, radioklub, mažoretky, šití, plastikoví
modeláři společenské kluby mládeže a kluby předškolních dětí. V průběhu roku a o víkendech
MěDDM organizuje na 60 akcí a soutěží pro děti i širokou veřejnost a nabízí mj. i 2 lyžařské pobyty na
horách, 5 až 6 letních táborů či oblíbený pobyt u moře. MěDDM se podařilo navázat dobrou spolupráci
mezi všemi školskými zařízeními i s občanskými sdruženími ve městě a okolí. V současné době
středisko volného času úspěšně plní velmi významnou roli při komplexní výchově mladé generace.
Významné je i Středisko Junáka v Týně nad Vltavou. Skaut - Junák Týn nad Vltavou byl založen už
v roce 1945. Po roce 1948 však byl skaut zakázán a až po více než čtyřiceti letech (s výjimkou konce
60. let) bylo možné znovu obnovit jeho činnost. Stalo se tak v roce 1990 a skauting funguje v Týně
nad Vltavou dodnes. Středisko čítá přibližně 45 dětí a 15 dospělých.
V Týně nad Vltavou působí také Svobodný oddíl Brontosaurus, který pořádá zajímavé výlety, pobyty v
přírodě i jiné akce.
Mimo těchto organizací působí na Vltavotýnsku řada sdružení a spolků, v kterých aktivně působí děti a
mládež (např. Sbor dobrovolných hasičů, Český rybářský svaz apod.).
Sport
Mezi nejvýznamnější počiny posledních let patří zejména zprovoznění víceúčelové Sportovní haly v
Týně nad Vltavou v roce 2001, která nabízí možnosti širokého sportovního vyžití na úrovni
vrcholového sportu. Sportoviště mají špičkové parametry a splňují náročné požadavky na pořádání
soutěží. V okolí sportovní haly se nachází fotbalové hřiště, pět antukových a jeden betonový kurt.
V bezprostřední blízkosti jsou i 3 volejbalová hřiště.
Na území Týna působí celkem kolem15 sportovních klubů (baseball, basketbal, golf, sálová kopaná,
fotbal, hokejbal, kanoistika, taneční sport, judo, squash, střelecký klub, šachy, tenis, stolní tenis,
volejbal, gymnastika atd.). Každé léto se pořádají závody silničních motocyklů a triatlon, funguje zde i
Vltavotýnská liga malé kopané. Tradiční jsou i hasičské a rybářské soutěže. Jezdecký oddíl Framak a
Dvůr Čihovice nabízí možnost jízdy na koni. Na nábřeží Vltavy je upraven písečný povrch na petangue
a 2 hřiště na plážový volejbal. Sportoviště u ZŠ na Malé Straně umožňuje zahrát si basketbal, fotbal,
volejbal, atd. Dětská hřiště s prolézačkami, houpačkami a lezeckou stěnou jsou umístěna na nábřeží a
ve Vodňanské ulici na Malé Straně, nebo např. na sídlišti Hlinky, kde se nachází i několik hřišť (vč.
školního hřiště přístupného i pro veřejnost), která však nejsou v nejlepším stavu. Palčivým problémem
je řešení situace kolem plaveckého bazénu, který je již několik let mimo provoz. Hlavním důvodem je
zpracování a finanční náročnost projektu. I tento nedostatek však začalo v posledních měsících město
Týn nad Vltavou řešit.
Jestliže v Týně se nachází poměrně dostatečné množství kvalitních sportovišť a dětských hřišť,
situace v přidružených obcí, které k tomuto městu patří (Koloděje n. Luž., Netěchovice, Nuzice,
Hněvkovice, Předčice, Vesce), je bohužel špatná. Citelně zde chybí zejména sportoviště.
Většina významných sportovních akcí pořádaných v mikroregionu je spojena s řekou Vltavou (např.
MČR 2005 a SP kategorie B v kvadriatlonu, ME 2005, MČR 2006 a SP 2007 v kanoistickém
maratónu). Nejvýznamnější a pořadatelsky nejnáročnější akce se očekává v roce 2008, kdy bude Týn
nad Vltavou hostit MS v kanoistickém maratónu.
V Dolním Bukovsku se pod záštitou Tělovýchovné jednoty sdružují kluby v různých sportech: tenis,
fotbal, odbíjená, košíková, nohejbal a aerobik. Sportovci mají k dispozici tělocvičnu, fotbalové hřiště,
dva tenisové kurty s umělým povrchem. Připravuje se oprava běžecké dráhy, která však je finančně
značně náročná. Provozuje se zde i sportovní rybolov.
Obec Hartmanice nabízí sportovní areál uzpůsobený na kopanou a volejbal. Také je zde Jezdecký
klub, nachází se zde možnost lyžování na běžkách.
Na území obce Hosty se významnější sportoviště nachází pouze v rekreačním zařízení Nový Dvůr,
kde je minigolf, hřiště na tenis, volejbal, atd. Obec plánuje výstavbu dětského hřiště a multifunkčního
sportovního hřiště, problémem však je finanční náročnost projektu.
V Chrášťanech mají hřiště na fotbal a basketbal, ve školní budově také tělocvičnu, kterou plně
využívají jak děti tak dospělí. V obci aktivně hrají fotbal dospělí členové Fotbalového klubu.
Pod záštitou ZŠ je v Temelíně zřízena tělovýchovná jednota, která má k dispozici vybavenou
tělocvičnu. Obyvatelé obce se aktivně věnují potápění, turistice, nohejbalu, fotbalu, cyklistice, tenisu,
sil. trojboji, kuželkám, atletice, squashi, hokejbalu, stolnímu tenisu, vodnímu lyžování, volejbalu,
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badmintonu a orientačnímu běhu. Na území mikroregionu také funguje rafting klub RK Týn, který
pořádá raftové závody dospělých i mládeže. Aktivně se podílejí na zlepšování života místních obyvatel
(pomáhali při povodních, čistí břehy přehrady Orlík).
V Neznašově (obec Všemyslice) je aktivní Klub sportovního rybolovu, střelecký kroužek. Klub Sršáni
pořádá závody dvoutaktů do vrchu. Každoročně se zde koná fotbalový turnaj Sportovního fotbalového
klubu k výročí úmrtí hasiče Pavla Macharta – Fotbalový memoriál. Ve Slavěticích mají jezdecký oddíl.
Obec plánuje dokončení sportovního areálu.
Statek Straširybka Tuchonice (obec Žimutice) umožňuje projížďky na koních. Na statku lze vidět
zvířata běžně chovaná na venkově spolu se zvířaty exotickými, např. velbloudem. V nabídce je
individuální výuka jízdy na koni akreditovanými instruktory, vyjížďky a výlety na koních pro pokročilé
mírnou i divokou přírodou, pro děti jízda na ponících, jízda na dvouhrbém velbloudu.
Z předchozího výčtu je patrné, že Týn nad Vltavou lidem nabízí, až na výjimky, poměrně pestrý výběr
možností, kde a jak si zasportovat. Horší už je situace v ostatních obcích mikroregionu, zejména těch
nejmenších, kde jsou sportoviště i dětská hřiště často v nevyhovujícím stavu nebo zde úplně chybí.
Obce nemají dostatek finančních prostředků na tyto potřebné účely.
Kultura
Vltavotýnsko nabízí každoročně různé společenské a kulturní akce. Ve venkovních prostorách či v
kulturních domech pořádají obyvatelé, představitelé obcí nebo vesnické spolky oslavy významných
výročí, plesy, výstavy a vernisáže, koncerty a soutěže místních hudebních skupin, sportovní, hasičské
a rybářské turnaje a závody, zábavy, různá setkání mládeže, seniorů, rodáků, vesničanů, apod., a to
jak pro místní obyvatele, tak i návštěvníky z širokého okolí. Na Vltavotýnsku jsou přibližně dvě desítky
kulturních domů, bohužel většina z nich je ve špatném technickém stavu a potřebují nutně opravit a
modernizovat. To je však zejména pro menší obce finančně neúnosné.
Rozsáhlé opravy potřebuje i Společenský dům na Hlinkách v Týně nad Vltavou, kde probíhají
divadelní představení, konají se zde koncerty, besedy, zábavné a vzdělávací pořady pro mládež,
pohádky pro děti, funguje zde městské kino (ročně až 10 tisíc diváků), atd. Kino je možné navštívit i
v sále KD v Dolním Bukovsku.
Zvláštností, která každoročně přitahuje tisíce turistů, je otáčivé hlediště v Bedřichových sadech v Týně
nad Vltavou. Tradice ochotnického divadla se v Týně nad Vltavou zrodila už v roce 1855. Ochotníci se
později aktivně zapojili také do chodu města. V této tradici pokračuje Divadelní společnost Vltavan. V
letní sezóně se zde konají divadelní představení, která každoročně shlédne průměrně až 6000 diváků
z celé ČR i ze zahraničí (hraje se v letních měsících). V letní sezóně se zde koná i několik koncertů
českých hudebních skupin. DS Vltavan má i svou zimní scénu v budově Zámeckého divadla v Týně
nad Vltavou.
Významná je Městská galerie U Zlatého slunce, která je nejen mezi výtvarnými teoretiky, umělci,
galeristy, ale i uměnímilovnou veřejností, považována za prestižní galerii. Působí ve městě již více než
deset let a doposud se v ní uskutečnilo více než 160 vernisáží a představilo se zde několik set našich
a zahraničních výtvarných umělců. Každoročně nejnavštěvovanější výstavou jsou Vltavotýnské
výtvarné dvorky, které probíhají v letních měsících (např. v roce 2005 je navštívilo na 3,5 tisíce osob).
Na Vltavotýnsku fungují 2 muzea. Městské muzeum v Týně nad Vltavou nabízí stálou expozici historie
Vltavotýnska (přehled od pravěku po současnost), dále pak vorařství, loutkářství, hrnčířství, a unikátní
sbírku jihočeských vltavínů, tj. specifických záležitostí spjatých s historií Vltavotýnska. Dále muzeum
připravuje každoročně další krátkodobé výstavy ze všech oborů lidské činnosti, připravuje besedy o
historii města, badatelé mají možnost získávat informace přímo v badatelně místního muzea.
Každoročně muzeum navštíví téměř 8 tisíc návštěvníků všech věkových kategorií. Dále je to
Jihočeské muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky v Pořežanech. Expozici tvoří
motocykly, osobní automobily, nákladní vozy, traktory a celá řada historických kočárů, modely vláčků,
automobilů i letadel.
Významnou společenskou akcí nejen na Vltavotýnsku, ale i v rámci celých Jižních Čech, jsou
Vltavotýnské letní varhanní koncerty, pořádají se zde i Mezinárodní klavírní kurzy a koncerty.
V mikroregionu chybí folklórní soubor, kde by žáci umělecké školy dále rozvíjeli svůj potenciál, a který
by reprezentoval oblast jako celek. V Bohunicích se každoročně koná „Bohunický dřevák“, o který
v žánru folk a country soutěží hudební skupiny nejen z Vltavotýnska . Pravidelně se koná setkání
heligonkářů v Chrášťanech. V KD Neznašov (Všemyslice) se již více než 10 let konají koncerty nejen
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českých, ale i slovenských populárních hudebních skupin. Ve Špejchar klubu v Čihovicích se ročně
koná několik jazzových a folkových koncertů.
V mikroregionu se nachází přibližně 17 místních lidových knihoven, které jsou však většinou zastaralé
a bez odpovídajícího vybavení. Nejvýznamnější je Městská knihovna v Týně nad Vltavou, ve které se
nachází i vzácné historické svazky.
Média
Tisková agentura Vltavín navázala na historickou tradici a od roku 1990 vydává nezávislý měsíčník
Vltavín, který informuje o dění ve městě Týn nad Vltavou a okolí. Obec Dolní Bukovsko vydává
periodikum s názvem Bukovský zpravodaj, který vychází pravidelně každé 2 měsíce. Dalším
periodikem jsou Temelínské noviny, které jsou zdarma distribuovány domácnostem v okruhu 13 km od
JE Temelín a zpracovávají především články o energetice a přímo o JE Temelín. V posledních letech
je zde věnován prostor i článkům ze života lidí, kteří žijí, pracují a provozují své koníčky v obcích a
městech kolem JE Temelín.
Ve spolupráci Sdružení měst a obcí Vltava byly obce mikroregionu vybaveny výpočetní technikou a
veřejným připojením k internetu. Většina obcí mikroregionu má webové stránky. Stránky obcí se
převážně skládají z údajů o obci, jako je historie, pamětihodnosti, novinky, vybavenost obce, činnosti
různých spolků a sportovních klubů, pořádání kulturních akcí, uvádí povinně zveřejňované informace.
Spolky, organizace a sdružení
V obcích mikroregionu probíhá poměrně bohatá spolková činnost. Nejvýznamnějším spolkem, který
funguje v každé obci je Svaz dobrovolných hasičů (SDH), téměř ve všech obcích je zastoupen Český
myslivecký svaz (ČMS). Na Vltavotýnsku fungují i 3 místní organizace (MO) Českého červeného kříže
(ČČK) a Českého svazu včelařů (ČSV). V Temelíně pak působí MO Českého zahrádkářského svazu
(ČZS). Sdružení žen v Dolním Bukovsku, o.s. a Vesnický spolek v Dražící sdružují ženy. V Týně nad
Vltavou ještě funguje Český rybářský svaz (ČRS), Obec baráčnická, Automotoklub, Spolek bývalých
vojínů a Kynologická organizace. Členové spolků se účastní různých soutěží, výstav či přehlídek.
Pomáhají v obci organizovat kulturní nebo společenské akce.
Na území mikroregionu působí také různá občanská sdružení. Mezi nejvýznamnější patří např.
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, které je již více než 10 let hlavním hybatelem, iniciátorem
a realizátorem obnovy a rozvoje lokality Čihovice (rekonstrukce Domova sv. Anežky, vybavení a
obnova čihovické návsi, provoz kulturního, vzdělávacího a společenského centra Špejchar klub,
pomoc při provozu hipoterapie). Sdružení se snaží prosazovat vhodné sociální služby pro seniory a
lidi se zdravotním postižením i v rámci města Týn nad Vltavou a celého mikroregionu Vltavotýnsko.
Domov sv. Anežky vznikl díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
rekonstrukcí areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice v Týně nad Vltavou a stal se sociálním a
společenským centrem pro lidi se zdravotním či mentálním postižením. Základní myšlenkou je pomoci
těmto lidem najít pracovní uplatnění, získat pracovní dovednosti a základní osobní a společenské
návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život. Celý projekt je založen na
přímé spolupráci a kontaktu osob s postižením s lidmi a pracovníky zdravými.
Občanské sdružení PRO-ODPAD se snaží analyzovat a přispět k řešení otázky odpadového
hospodářství na Vltavotýnsku s možným rozšířením na celý Jihočeský kraj. V prostorách nevyužitých
zemědělských budov a staveb v Jarošovicích se již podařilo vybudovat zařízení pro zpracování
biodegradabilních odpadů - průmyslovou kompostárnu s kapacitou 7000 t / rok. Momentálně se
sdružení soustřeďuje na řešení optimalizace provozu kompostárny, správné hygienizace a co možná
nejefektnějšího využití bioodpadů (stěžejní je projekt "Technologické zabezpečení na kompostárně
Jarošovice").
Farní charita v Týně nad Vltavou je samostatným právním subjektem, registrovaným u Ministerstva kultury
ČR. Jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Je členem Sdružení České katolické charity a
organizační složkou Diecézní charity České Budějovice. Farní charita v Týně nad Vltavou je nestátní
nezisková organizace, která má hlavní cíl: poskytování kvalitních sociálních služeb na základě křesťanské
etiky. Hlavní činností Charity je pomoc spoluobčanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na
okraji společnosti. Farní charita zajišťuje pečovatelskou službu a osobní asistenci, pro občany v tíživé
životní situaci provozuje občanskou poradnu, mateřské centrum Sluníčko, zřídila nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Bongo, organizuje programy pro seniory (počítačový kurz, výuka angličtiny,
Klub seniorů), či setkávání romských dětí.
Charitativní a dobrovolnickou činností se zabývá i občanské sdružení Týna. Pořádá např. setkávání
seniorů, návštěvy u seniorů žijících osaměle, apod.
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Závěr
Vltavotýnsko má poměrně velký potenciál v oblasti lidských zdrojů. Obce se snaží udržet obyvatele
v mikroregionu a nalákat na Vltavotýnsko turisty. Na Vltavotýnsku je tradiční silné spolkové zázemí.
Důležité jsou v tomto směru zejména investice do občanské vybavenosti. Obce se v tomto směru
soustřeďují hlavně na opravu kulturních domů a budov, které slouží jako zázemí pro různé spolky či
sdružení, na stavbu a opravu dětských hřišť a sportovišť. S problémy se potýkají zejména přidružené
obce, které spadají pod velké obce.
 Hospodářské zdroje
Průmysl
K průmyslovým odvětvím na Vltavotýnsku patří především energetika, stavebnictví, výroba stavebních
hmot, potravinářská výroba a kovodělná výroba. Mikroregion Vltavotýnsko je ze 44 % průmyslovou
oblastí, z toho polovinu tvoří subjekty zabývající se stavebnictvím. Jeho hlavním střediskem a centrem
je město Týn nad Vltavou s téměř 600 subjekty. Mimo Týn se průmysl a podnikání soustřeďuje spíše
do větších obcí (Dolní Bukovsko, Všemyslice, Temelín). Velkým podnikem s celostátním významem je
JE Temelín, nejvýznamnější průmyslový podnik a zaměstnavatel na Vltavotýnsku.
V mikroregionu jsou ve větším počtu zastoupeni i drobní živnostníci, např. zámečníci nebo truhláři.
Pokud jde o zbývající obce, jejich obyvatelstvo se zabývá převážně zemědělskou výrobou.
Většina obcí má ve svých územních plánech vyčleněné plochy vhodné pro podnikání. Jejich
nedostatečná vybavenost je nedovoluje označit za průmyslové zóny. Největší perspektivu nyní nabízí
bývalý areál kasáren a 18 ha pozemek nad autobusovým nádražím v Týně nad Vltavou.

G ra f: P ro c e n to za s to u p e n í e k o n o m ic k ýc h s u b je k tů
m ik ro re g io n u (Č S Ú 2 0 0 4 )
Z em ěd ě lství
15%
O b ch o d
41%

P rů m y sl
22%
S ta veb n ictví
22%

(Zdroj: ČSÚ, 2004)
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Tabulka: Počet ekonomických subjektů dle jednotlivých odvětví v mikroregionu
Počet ekonomických subjektů
Obec
Celkem

Zemědělství

Průmysl

Stavebnictví

Obchod

Bečice

15

2

4

4

5

Čenkov u Bechyně

11

6

4

1

0

Dobšice

13

1

1

1

10

Dolní Bukovsko

241

50

56

55

80

Dražíč

40

19

7

3

11

Hartmanice

26

14

4

2

6

Horní Kněžeklady

10

5

1

1

3

Hosty

30

6

5

5

14

Chrášťany

83

21

21

9

32

Modrá Hůrka

6

2

1

1

2

Temelín

126

27

32

26

41

Týn nad Vltavou

1260

73

275

304

608

Všemyslice

188

55

39

39

55

Žimutice

83

32

12

21

18

2132

313

462

472

885

celkem Vltavotýnsko

(Zdroj: ČSÚ, 2004)
Největší podniky, které zastupují průmysl v Týně, jsou Cihelna Wienerberger, Richmont – kovo
obrábění, Mikrona – kovo obrábění, ELBH – vzduchotechnika, Vakkos vzduchotechnika, Jihočeské
strojírny, Fill interiér, Intertex, ČSAD Jihotrans – depo a servis, STK, Jednota velkosklad, stavebniny,
Jambor – uhelné sklady, Jednota – výrobní družstvo a stavebniny, Betonpres, Jihotvar.
Mezi další obce s významnějším zastoupením průmyslu patří Dolní Bukovsko se 111 podniky (např.
firma HELUZ – cihlářský průmysl), Všemyslice se 78 podniky (např. firma Š + H Bohunice – stavební a
zemní práce) a Temelín s 58 podniky.
Obchod a služby
Obchod představuje 41 % ekonomických subjektů na Vltavotýnsku. Jsou zde zahrnuty různé druhy
prodejen. Místní služby pokrývají široký sortiment: nákladní silniční doprava, autoopravárenství,
stanice technické kontroly, opravárenství elektrických a chladírenských přístrojů, instalace elektro a
topenářské techniky, služby peněžní či poštovní, služby v právní sféře, dále pak také služby ubytovací,
restaurační a pohostinské, kadeřnické a kosmetické. V těchto službách působí převážně drobní
živnostníci.
Významné jsou i služby v rámci cestovního ruchu. Vzhledem k rekreačnímu charakteru krajiny se zde
nacházejí ubytovací zařízení různého typu: hotely, penziony, turistické ubytovny, chatové tábory,
kempy či ubytování v soukromí. Celé Vltavotýnsko má vysokou ubytovací kapacitu (zhruba 2000 lůžek
na 14 045 obyvatel), nicméně výrazně zde chybí ubytovací zařízení vyšší kvality. Rekreační zařízení
v mikroregionu mají většinou nízkou úroveň a to zejména, co se týče vybavenosti a hygienického
zabezpečení v těchto zařízeních. Síť těchto zařízení nedosahuje očekávání návštěvníků mikroregionu.
Podobná je i situace, co se týká stravování a pohostinství. I zde chybí stravovací zařízení vyšší kvality.
Také další turistické služby poskytované návštěvníkům jako např. úschova zavazadel a jízdních kol,
půjčovny lodí a jízdních kol, možnost parkování, využití venkovního posezení aj. v mnohých případech
neodpovídají požadavkům návštěvníků.
Důležité je Informační centrum mikroregionu v Týně nad Vltavou. Jeho hlavní činností je propagovat
město Týn nad Vltavou a Vltavotýnsko, zajišťovat informační servis pro místní občany a návštěvníky
mikroregionu, propagovat kulturní události a volnočasové aktivity ve městě, vydávat a distribuovat
propagační materiály. Infocentrum organizuje různé akce v oblasti cestovního ruchu, spolupracuje
s příhraničními městy Rakouska a Německa. Zajišťuje aktualizaci webových stránek www.tnv.cz.
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Spolupracuje na iniciativě Leader, s neziskovými organizacemi, základními školami a MěDDM, a je
také členem MAS Vltava, o.s.
Ekonomické subjekty, zabývající se obchodem a službami, nabízejí na Vltavotýnsku poměrně široký
sortiment služeb, nicméně ze 70 % jsou soustředěny v Týně nad Vltavou.
Zemědělství
Základem zemědělské výroby na Vltavotýnsku je rostlinná výroba, která pak podmiňuje živočišnou
výrobu. Mezi oběma výrobami existují těsné a mnohostranné vzájemné vztahy. Rostlinná výroba
v mikroregionu zahrnuje zejména pěstování polních plodin (převážně obiloviny a olejniny), živočišná
pak chov hospodářských zvířat (zejména skot na mléko i maso a prasata).
Tabulka: Srovnání výnosů regionu s celostátním průměrem (rok 2004, tuny)
Území

Obiloviny
celkem

Krmná
řepa

Pícniny na orné
půdě - seno

Řepka

Česká republika

5,46

36,71

3,60

6,08

Jihočeský kraj

5,11

30,46

3,40

5,91

-6,41

-17,03

-5,56

-2,80

Procentní rozdíl

(zdroj: Strategie zemědělského hospodaření na území Jihočeského kraje)
Jak vyplývá z výše uvedených údajů v tabulce, Jihočeský kraj není ve srovnání se zbytkem ČR příliš
úrodným krajem a je potřeba hledat cesty, jak se s tím vyrovnat. Nízkou intenzitu zemědělské výroby
na Vltavotýnsku lze chápat i jako určitou výhodu ve smyslu snížení negativního vlivu zemědělské
výroby na životní prostředí. Nižší intenzita zemědělské výroby je však na úkor ekonomické efektivnosti
a udržení tohoto stavu je možné pouze za předpokladu ekonomické kompenzace ušlých příjmů a
případné investiční podpory.
Vzhledem k vysokému zastoupení zemědělsky využitelné půdy (60,5 % celkové výměry mikroregionu)
je zemědělství významným odvětvím hospodářství Vltavotýnska, i když v této oblasti působí jen 15 %
z celkového počtu ekonomických subjektů mikroregionu. Vlastnosti a složení půdy dávají zemědělcům
dobrý předpoklad k pěstování obilovin, chovu skotu a prasat. Dominantní je pěstování zrnin na 55%
orné půdy, olejnin na 12%, brambor na 1,5% a pícnin na 30% orné půdy (zdroj: ČSÚ, 2006).
V mikroregionu hospodaří několik zemědělských družstev, obchodních společností i samostatně
hospodařící rolníci. Největší oblast obhospodařuje Agrodružstvo Žimutice, na území mikroregionu dále
působí např. Agrodružstvo Dolní Bukovsko, Agro Temelín, Daňhel agro a.s., Uniagra Jarošovice,
farma Dvůr Čihovice či AG Vltavín. Na Vltavotýnsku hospodaří i družstva, obchodní společnosti a
rolníci sídlící mimo mikroregion např. ZS Dynín, Mavela Dynín, ALAS Dynín, ZD Nemějice, Agra
Březnice, či Farma Hemera.
Většina soukromých farem už má své mladé nástupce, kteří jsou již v rámci provozu farem zapojeni
případně sami hospodaří. Jak již bylo uvedeno, nízká intenzita zemědělské výroby může být i
výhodou. Příležitostí je zejména diverzifikace, a to formou specializace zemědělské výroby.
Farmářské centrum VLTAVA, o.s.
Občanské sdružení Farmářské centrum VLTAVA, o.s. vzniklo jako dobrovolné společenství za účelem
sdružování zemědělských subjektů a zpracovatelů v rámci řešení problémů a rozvoje podnikání
v mikroregionu Vltavotýnsko. Členy jsou místní soukromí zemědělci a zemědělské firmy. Cílem
činnosti sdružení je poradenská a servisní činnost. Smyslem je zvýšení informovanosti a právního
vědomí v agropotravinářské oblasti a tedy zvýšení konkurenceschopnosti subjektů v této oblasti
působících. K tomuto účelu hodlá sdružení shromažďovat, zpracovávat, analyzovat a v konečné fázi
distribuovat volně přístupná i smluvně zajištěná data prostřednictvím tištěných médií a internetu.
Důležitá je i motivace zemědělců k uvědomění si významu jejich farem a k psaní projektů, a snaha
hledat nové možnosti realizace farem (přidružená výroba, domácí zabijačky, prodej ze dvora, atd.).
V rámci Farmářského centra VLTAVA, o.s. byla také vytvořena sekce mladých zemědělců. Ti se
potýkají s tím, že již nemají šanci žádat o dotaci v rámci osy 1 PRV. Zástupce centra se také zúčastnil
konference o rovných příležitostech zapojení mužů a žen v zemědělství. Farmářské centrum Vltava
také spolupracuje s Vesnickým spolkem, který sdružuje ženy, na zapojování žen nejen do
zemědělských aktivit, ale např. i do organizování společenských a kulturních akcí.
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Lesnictví
Lesní porosty (smrk 51%, borovice 33%) se vyskytují na 7 209 ha plochy území mikroregionu, což činí
lesnatost 27,5 %. Převážná část lesních ploch (téměř 88%) je z hlediska využití evidována jako
hospodářské lesy, pouze v oblastech přiléhajících k vodním tokům (Vltava, Lužnice, Židova strouha)
se nachází lesy zvláštního určení a lesy ochranné. Lesní pozemky na území mikroregionu jsou
převážně ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. (55%) a obcí (23%).
Na Vltavotýnsku nepůsobí žádný velký dřevozpracující podnik. V obci Všemyslice pěstují od roku
1997 rychle rostoucí dřeviny (topol J 104 a 105). Vlastní matečnici, která je oficiálně uznána
k pěstování dřevin a následnému prodeji sazebního materiálu. V plánu je vybudování
mikroregionálního centra obnovitelných zdrojů, kde by se pořádaly semináře a ukázky zpracování a
využití obnovitelných zdrojů.
Myslivost je ve správním území obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou provozována celkem
v 18-ti honitbách o celkové výměře 25 051 ha. Z celkového počtu jsou 2 honitby vlastní, držiteli
ostatních 16 honiteb jsou honební společenstva. Uživateli jsou většinou původní myslivecká sdružení,
soukromí uživatelé pouze výjimečně. Myslivost je zde brána spíše jako folklór či určitý druh
společenské události, než jako obchod. Myslivecké spolky či sdružení fungují v 11 ze 14 obcí
Vltavotýnska.
S lesy na území mikroregionu nakládají převážně Lesy ČR, s.p., nejsou tu soukromí vlastníci
s výrazným zájmem o hospodaření v lesích. Některé obce (spíše větší) mají zájem o hospodaření ve
vlastních lesích, nicméně to pro ně v tuto chvíli není prioritní záležitost. To byly hlavní důvody, proč
nebyl SPL MAS Vltava, o.s. orientován tímto směrem.
Rybníkářství
Jižní Čechy jsou tradiční rybníkářskou oblastí. Převážná část rybničních soustav se sice nachází na
Třeboňsku, přesto i Vltavotýnsko ovlivnil historický vývoj rybníkářství v oblasti a i pro tento mikroregion
je rybníkářství zajímavé. Na Temelínsku, Žimuticku, a v okolí Dolního Bukovska existuje několik
rybničních soustav tvořených menšími rybníky do výměry 5 ha. Vesměs se jedná o vodní plochy
obhospodařované Rybníkářstvím Hluboká a Rybníkářstvím Vodňany jako rybochovná zařízení.
Rybníky na Vltavotýnsku byly většinou vytvořeny na zamokřených nevyužívaných místech a plní spíše
krajinotvornou než ryze produkční funkci. Střední rybářská škola Vodňany využívá rybníky na území
mikroregionu k výuce. Rybníky si většinou pronajímají od obcí. Bohužel zde však neexistuje žádná
studie o stavu a rozvoji rybníkářství, tato problematika nebyla dosud řešena na mikroregionální úrovni.
K dostatečné analýze rybníkářství chybí ucelené údaje o rozloze, stavu rybníků, informace o
charakteru využívání rybníků, a o dalším vývoji rybníkářství.
Závěr
To, že na Vltavotýnsku převažuje obchod a průmyslová výroba (hl. stavebnictví) a zemědělství je
podle čísel relativně v pozadí, způsobuje zejména město Týn nad Vltavou, kde sídlí téměř 60% všech
ekonomických subjektů z mikroregionu. Rozdíly mezi městem Týn nad Vltavou a zbylými obcemi
Vltavotýnska jsou patrné z tabulky ekonomických subjektů na Vltavotýnsku. Zatímco v Týně se většina
subjektů věnuje obchodu (70%) a zemědělství se věnuje necelých 6% subjektů, ve zbylých obcích je
poměr mezi subjekty v těchto dvou odvětvích téměř vyrovnaný (zemědělství 28%, obchod 32%).
Celková čísla tedy pohled na mikroregion jako celek poměrně zkreslují. Zemědělství je tradičním a
charakteristickým odvětvím hospodářství na Vltavotýnsku s velkým potenciálem do budoucna.
Zastoupení řady mladých zemědělců se zájmem a ochotou podnikat v zemědělství je příslibem nejen
udržení, ale i dalšího rozvoje zemědělské výroby na Vltavotýnsku. Dokladem toho je i řada
projektových záměrů, které Regionální projektové centrum sesbíralo do katalogu projektů.
 Jiné zdroje
Doprava
Území mikroregionu je poměrně hustě protkáno sítí silnic. Nejdůležitější silniční tepnou je silnice č.
II/105, která je např. směrem na Č. Budějovice zatížena téměř 6 tisíci vozidel za den, což představuje
vyšší průměr na síti silnic I. třídy v podmínkách jihočeského kraje (na průtahu Týnem nad Vltavou
dosahuje intenzita provozu až 11 tisíc vozidel za den a do budoucna hrozí problém s naplněním
kapacity stávajícího dvoupruhu). Vltavotýnském prochází ještě několik silnic II. třídy. Většina z těchto
komunikací má naprosto nevyhovující parametry (zejména se jedná o průtahy jednotlivými obcemi a
osadami). Jinak v mikroregionu převažují silnice zařazené do III. třídy.
V posledních letech se jednotlivé obce na Vltavotýnsku snaží opravovat komunikace, které patří
k jejich majetku. Jelikož se však jedná většinou o poměrně malé obce, které nemají dostatek vlastních
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prostředků z už tak napjatého obecního rozpočtu, je oprava a budování těchto komunikací poměrně
palčivým problémem a trvá to poměrně dlouho, než se podaří něco opravit. Při tom se často jedná o
komunikace zajišťující jediné možné spojení těchto obcí či osad s okolním světem. Podobné je to i
s ostatní infrastrukturou, ať už se jedná o chodníky, osvětlení apod.
Nosným dopravním oborem v hromadné dopravě osob je autobusová doprava. Mikroregion má přímé
autobusové spojení se všemi okolními okresními městy (České Budějovice, Tábor, Písek ) a také
s největšími českými městy (Praha, Brno s přestupem v Táboře).
Územím mikroregionu prochází jediná železniční trať lokálního významu č. 192 (Týn nad Vltavou –
Číčenice) se čtyřmi zastávkami na území mikroregionu. Tato trať zajišťuje spojení na Strakonice,
Plzeň, Písek, Prachatice a České Budějovice. Poté, co železnice nebyla vybrána za nosný dopravní
obor pro přepravu zaměstnanců na výstavbu JETE, zůstal její význam pro hromadnou dopravu osob
velmi malý. MAS Vltava, o.s. však do budoucna ve spolupráci s MAS Lužnice, o.s. plánuje propojení
železniční sítě na trase Sudoměřice u Bechyně – Týn nad Vltavou. Propojení lokální železniční tratě
přispěje k rozvoji cestovního ruchu, k tvorbě nových a k udržení stávajících pracovních míst, následně
i ekonomické podpoře podniků v obou mikroregionech.
Na území mikroregionu funguje také lodní doprava po Vltavě. V letní sezóně fungují vyhlídkové plavby
Týn nad Vltavou – Orlík a na Hněvkovické nádrži vyhlídkové plavby z Hluboké nad Vltavou. Hodně
diskutovaným problémem je splavnění řeky Vltavy z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic.
Sítě
Plynofikována je pouze malá část mikroregionu (části obcí Dolní Bukovsko, Všemyslice, Temelín
a Týn nad Vltavou) Mikroregionem prochází jedna z větví páteřní plynovodní sítě v ČR s tlakem nad 4
MP a provozovaná Transgas, s. p.
Vodovod je vybudován asi v 75 % sídel. Hlavními zdroji je Vodárenská soustava Jižní Čechy a
Skupinový vodovod Bukovsko. Některé obce mají vlastní vrty. Kvalita vody je velmi dobrá, často
splňuje i normy pro kojeneckou vodu. Kapacita úpravny vod Dolní Bukovsko je cca 125 l/s a je plně
využívána. Plánuje se obnova a znovu využívání místních vodárenských zdrojů a ochrana přírodních
zdrojů. Podmínkou je však komplexní kanalizace.
Stav kanalizace v mikroregionu je poměrně neutěšený. Kanalizace je sice vybudována ve většině
obcí, vzhledem k náročnosti investic však není hotova a je potřeba ji dokončit. ČOV jsou vybudovány
pouze v Týně nad Vltavou, Dolním Bukovsku, Temelíně (pro DPS) a Neznašově (SZ část obce a
zemědělské družstvo). V obcích, které nejsou napojeny na ČOV, je kanalizace vyvedena do recipientu
nebo melioračních stok. Většina obcí má v plánu vybudovat či rozšířit čističky odpadních vod anebo
zbudovat kořenové rybníky jako alternativu, pro každou obec je však nutné připravit projektovou
dokumentaci.
Vytápění
V obcích mikroregionu převažuje vytápění tuhými palivy. V Týně nad Vltavou je specifické vytápění
teplem z JE Temelín a plynem. Tímto způsobem je zajištěna potřeba tepla z 80%, což výrazně
přispělo k omezení lokálních topenišť a tím i k zlepšení ovzduší. V Neznašově (obec Všemyslice)
postavili kotelnu na biomasu, kterou používají k vytápění obecních budov. Biomasu mají z vlastních
zdrojů. Vzhledem k všeobecně očekávanému růstu cen ušlechtilých paliv - elektřina, plyn a topný olej,
bude pro obyvatele menších obcí nejvýhodnější orientovat se na využití místního paliva - biomasy v
lokálním vytápění. Plošná plynofikace i centrální zásobování teplem (CZT) se pro venkovskou
roztroušenou zástavbu stávají drahé a to jak pro pořízení tak i pro následné provozování. Provozování
a případné další rozšiřování soustavy CZT je založeno na předpokladu zachování dodávky tepla
z areálu JETE. V současné době pro záložní zásobování teplem Vltavotýnská teplárenská využívá
plynovou kotelnu v JE Temelín. Mikroregion řeší i alternativní zdroje vytápění (obilí, peletky, štěpka).
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je napojeno na svozové firmy A. S. A. České Budějovice, Rumpold Praha s. r.
o. pobočka Tábor a Rumpold Vodňany, které disponují odpovídajícími zařízeními k zneškodňování
odpadů (vč. nebezpečných). Tím byl významně omezen vznik nepovolených skládek, což se projevilo
snížením nákladů na jejich asanaci. Jediná obec, která provozuje povolenou skládku komunálního
odpadu, je obec Chrášťany. Skládka v k.ú. Pašovice je v současné době rozšiřována, kapacitně bude
při stejném objemu přijímaného odpadu dostačující po dobu ještě cca 5 let.
Firma zabezpečující svoz, třídění a případnou likvidaci odpadů v Týně nad Vltavou a okolí je Rumpold
– T s.r.o. Týn nad Vltavou, která je zároveň provozovatelem sběrného dvora a zřizovatelem chráněné
dílny, specializující se na třídění a zneškodňování elektroodpadu.

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

15
Ve správním obvodu města Týna nad Vltavou (Jarošovice) provozuje činnost kompostárna na
zpracování bioodpadů, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení PRO-ODPAD a provozovatelem
společnost Vindex JIH, s.r.o.
Ve všech obcích je odpad separován pomocí separačních nádob a svozových kontejnerů díky
uskutečněnému projektu v rámci programu Leader ČR „Technické zabezpečení odděleného sběru
bioodpadu ve vybraných obcích mikroregionu“.
Ochrana přírody a krajiny
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se v mikroregionu Vltavotýnsko nachází několik registrovaných
významných krajinných prvků, památných stromů a maloplošných chráněných území. Na odlesněných
plochách dominuje orná půda, na plošinách byly místy vybudovány soustavy drobných rybníků.
Na území mikroregionu Vltavotýnsko se v katastru Všeteč nachází přírodní rezervace Velký a Malý
Kamýk (49,65 ha). Na katastru Nuzic se rozkládá přírodní prvek Židova strouha (21 ha) s
geomorfologicky významným údolím potoka a bohatou flórou. Jako evropsky významná lokalita je
vyhlášen tok řeky Lužnice. V současnosti jsou také na Vltavotýnsku evidována dvě maloplošná
chráněná území - rybník Dvorčice poblíž areálu JE Temelín (významné hnízdiště vodního ptactva) a
dále náhradní stanoviště pro transfer kosatce sibiřského a vstavačů u Litoradlic (obec Temelín). Na
Vltavotýnsku se také nachází 11 památných stromů a několik významných krajinných prvků (většinou
se jedná o stromořadí).
Od roku 1994 v Týně nad Vltavou funguje zájmové občanské sdružení Stanice „Pomoc přírodě“, jehož
cílem je praktická ochrana přírody a výchova veřejnosti k harmonickému vztahu k přírodě a
k ekologickému využívání přírodních zdrojů podle principů udržitelného rozvoje. Cílem Stanice je
vytvořit v areálu Na Semenci středisko environmentální výchovy regionálního významu. Stanice se
stává zajímavým cílem a má své nezastupitelné místo v rozvoji cestovního ruchu města a regionu.
Cestovní ruch
V letních měsících je mikroregion vyhledávanou oblastí vodáků, rybářů, houbařů či cykloturistů.
Vltavotýnsko nabízí bezpočet pamětihodností, zajímavostí, sportovních a kulturních akcí, a dalších
tipů na výlet. Nejnavštěvovanějšími turistickými cíli jsou centrum města Týn nad Vltavou (městská
památková zóna), Městské muzeum v Týně nad Vltavou, Městská galerie U Zlatého slunce, otáčivé
hlediště, soutok a okolí řek Vltavy a Lužnice (vč. výletních plaveb), Židova strouha, Informační
středisko JE Temelín, Muzeum historických vozidel v Pořežanech, rozhledna na Semenci, přehrady
(Hněvkovická, Orlík) a řada dalších kulturních, technických památek, apod.
Návštěvnost Vltavotýnska se neustále zvyšuje, zlepšují se i služby v cestovním ruchu. Další zvyšování
návštěvnosti by mohla ovlivnit intenzivnější propagace regionu, zvýšení počtu ubytovacích kapacit
s vyšší úrovní služeb, zlepšení nabídky organizované zábavy pro mladou generaci i pro rodiny
s dětmi, zlepšení technického stavu místních komunikací, atd. Obce se postupně starají o obnovu a
údržbu kulturních, technických i ostatních památek, ale nedostatek finančních prostředků brání v lepší
péči o památky a následném využívání památek v cestovním ruchu.
Závěr
Infrastruktura na Vltavotýnsku, a to nejen dopravní, doznala za posledních 15 let významných změn.
Přesto však nadále představuje investičně velmi náročnou oblast, kterou nejsou zejména menší obce
schopny plně zafinancovat z vlastních již tak napjatých obecních rozpočtů. Jen na opravu místních
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení apod. se v katalogu projektů sešly desítky projektových
záměrů za desítky miliónů korun. Důležitá je v tomto případě zejména připravenost obcí. Obce mají
své projekty detailně promyšlené a zpracované a pokouší se je efektivně zapracovat do obecních
rozpočtů a sehnat pro ně investiční podporu.
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5. SWOT analýza
5.1 Vymezení SWOT analýzy
Silné stránky
- zájem a ochota mladých lidí podnikat v
zemědělství
- tradice truhlářské výroby
- produkce sazebního materiálu rychle rostoucích
dřevin
- využívání biomasy
- udržování krajiny a využívání pozemků
- Farmářské centrum VLTAVA, o.s.
- ochranná známka výrobků mikroregionu
Vltavotýnsko
- mladá populace v Týně n/Vlt.
- neziskoví poskytovatelé sociálních služeb
- budování sportovišť a hřišť v obcích
- stanice Pomoc přírodě
- kompostárna Jarošovice
- bohaté kulturní dědictví
- kulturní život v Týně n/Vlt. (divadlo, galerie,
muzeum, kino)
- dobré sportovní zázemí kanoistiky – významné
sportovní akce
- existence Infocentra mikroregionu
- městská památková zóna v Týně n/Vlt.
- existence průmyslové zóny v Týně n/Vlt.
- Regionální projektové centrum
- pěstitelská pálenice, výroba piva
- obnovené nábřeží v Týně n/Vlt.

Slabé stránky
- zastaralost zemědělské infrastruktury
- špatný stav silnic II. a III. třídy
- neexistence zpracování místních zemědělských
výrobků na farmách
- meliorační a cestní sítě
- chybí pastviny
- neexistence pozemkových úprav
- malý místní odbyt lokálních výrobků
- malá úrodnost půd
- velká svažitost a nesourodost v důsledku
velkých řek
- nízké srážky v důsledku existence JETE
- informovanost v malých obcích
- technický stav budov škol, poliklinika
- vysoký průměrný věk v obcích
- špatná dopravní obslužnost (z obcí do Týna a
v Týně samotném)
- znečištění ovzduší topením pevnými palivy
- zanedbaná péče o zeleň
- špatný stav místních komunikací a chodníků v
obcích
- chybí veřejné koupaliště
- chybí společenský taneční sál
- špatný stav některých kulturních domů v obcích
- nedostatek kulturních akcí zaměřených zejména
na mladší generaci

Příležitosti
- zpracování a prodej místních zemědělských
produktů
- komunitní plánování
- rozvoj ekologického zemědělství
- využití průmyslové zóny
- obnova veřejné zeleně
- vytvoření zón klidu v obytných částech
- využívání obnovitelných zdrojů energie
- pozemkové úpravy
- využití odpadů lokálními firmami
- splavnění Vltavy
- propojení železnice z Týna n/Vlt. do Veselí
n/Lužnicí
- využití areálu kasáren v Dobšicích a v Týně
n/Vlt.
- podpora vzniku průmyslu a nových pracovních
příležitostí
- úprava břehů Vltavy
- podpora a distribuce místních výrobků
- rozvoj dřevařské výroby

Ohrožení
- vysoká rozloha luk z důvodu ochrany proti
povodním
- nejasná zemědělská koncepce státu
- bankroty zemědělských podniků
- snížení výměry LFA v mikroregionu
- náročnost pozemkových úprav
- nevznikají nová pracovní místa
- rušení mateřských škol
- nezájem vlastníků pozemků
- výstavba obchodních center v obytných zónách
- dostavba JE Temelín bez ohledu na život
v okolí
- povodně
- složité předpisy založení výroby místních
produktů
- nízký zájem investorů
- výkyvy realizačních cen zemědělské produkce
- neobvyklý výskyt klimatických výkyvů
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Mezi silné stránky území lze zařadit relativně neporušenou krajinu. Řeka Vltava a vzácný kulturní a
přírodní potenciál (typická architektura, kulturní tradice) vytvářejí dobré podmínky pro kvalitní způsob
života v regionu.
Zemědělství v regionu se od roku 1989 stabilizovalo. Překážkou dalšího rozvoje zemědělství je však
nižší konkurenceschopnost spočívající v nízké úrovni investic a nacházení nových tržních příležitostí
zejména při zpracování zemědělské produkce a její následné uvádění na trh. Proto bylo založeno
Farmářské centrum VLTAVA, o.s. zastupující zájmy zemědělců. Pozitivním prvkem je i registrace
ochranné známky Originální výrobek Vltavotýnska, což umožňuje identifikaci kvalitních výrobků
z regionu spotřebiteli. Dobré jsou i předpoklady pro rozvoj řemesel (navázání na truhlářskou tradici) a
ochotu mladých lidí začít podnikat. Všem subjektům regionu je poskytována podpora a poradenství
v Regionálním projektovém centru, které bylo založeno na základě spolupracujících subjektů v regionu
a jeho cílem je posilovat absorpční schopnost regionu.
Mezi slabé stránky lze zařadit nedostatek pracovních příležitostí, což souvisí s útlumem zemědělství
po roce 1989 a nízkou rozvinutostí nezemědělských činností.. Nedostatečná je také nízká úroveň
infrastruktury v obcích.
Příležitostí se stává využití nových forem spolupráce při uvádění zemědělských produktů na trh.
Současně při cíleném udělování ochranné známky Originální výrobek Vltavotýnska se předpokládá
profit celého zemědělsko-zpracovatelského odvětví. Dále je možnost řešení nedostatečné nabídky
podnikatelských a pracovních příležitostí v území podporou zakládání a rozvoje mikropodniků, kde
se dá také navázat na např. na tradiční truhlářskou výrobu a další řemesla a služby.
Ohrožení lze spatřovat v nedostatečné nabídce pracovních příležitostí a zajištění patřičné kvality
života, což může mít za následek odchod zejména mladých lidí za prací do větších měst. Také je zde
ohrožení v podobě nedostatečného napojení komunikací na nadřazenou síť.
Silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení budou řešeny prostřednictvím 3 priorit, které pomohou
vytvořit dobré podmínky pro kvalitní a atraktivní život. Bude i nadále podporován princip komunitní
práce a spolupráce subjektů na rozvoji regionu.

5.2 Metodika SWOT analýzy
SWOT analýza byla zpracována komunitním způsobem. Nejprve byla SWOT analýza tvořena
metodou moderovaného brainstormingu na prvním veřejném projednání SPL MAS Vltava, o.s.
V průběhu podzimu 2007 se pak dvakrát setkaly jednotlivé pracovní skupiny (Zemědělství a
podnikání, Obce a neziskové organizace, Ženy a mládež), které měly za úkol pomoci s aktualizací
SWOT analýzy pro potřeby SPL. Proběhla také další veřejná setkání obyvatel, a to jak k aktualizaci
SWOT analýzy, tak k projednání konečné podoby SPL.

6. Strategie
Vize
Na území MAS Vltava se zvýší konkurenceschopnost soukromých zemědělců a budou zavedeny nové
formy spolupráce mezi zemědělci a zpracovateli při hledání nových tržních příležitostí. Vznik a rozvoj
nových pracovních a podnikatelských příležitostí a investice do infrastruktury zlepší ekonomickou
situaci obcí a zvýší kvalitu života na venkově.

6.1 Priority a cíle
Strategický plán Leader Vltava vznikl na základě výsledků jednání partnerů v území. K jednání byli
přizváni zemědělci, podnikatelé, starostové, zástupci organizací veřejné správy a zástupci nestátních
neziskových organizací. Byly stanoveny 3 základní priority určující oblasti zaměření SPL. Každá
priorita má své cíle a pro každou byla sestavena jedna nebo více fichí naplňující tuto prioritu.
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Priorita č. 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů
Všeobecný cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů potravin a krmiv
Specifický cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců investicemi do modernizace zemědělských podniků
Diverzifikace činností zemědělců nezemědělské povahy
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví
V mikroregionu hospodaří několik zemědělských družstev i samostatně hospodařící rolníci. Největší
oblast obhospodařuje Agrodružstvo Žimutice na území Žimutic, Hartmanic, Dobšic a Bečic.
Zemědělské služby Dynín obhospodařují zemědělskou půdu v Koloměřicích a Všemyslicích, zde je to
ještě Agro Temelín. Agrodružstvo Dolní Bukovsko působí v obci Dolní Bukovsko a jejím okolí. Na
tomto území má živočišnou výrobu – chov slepic a výkrm broilerů Mavela Dynín a ALAS Dynín - výkrm
kuřic. Zemědělské družstvo Nemějice hospodaří na území obce Dražíč. V Čenkově u Bechyně je to
Agra Březnice. Daňhel agro a. s. působí v Hostech a v Chrášťanech, kde se dělí o hospodářskou
půdu s Farmou Hemera.
Farma Uniagra je provozovatelem zemědělské výroby se sídlem v Týně - lokalita Čihovice. Tento
podnik má dále filiální farmu v Jarošovicích, v níž některé plochy a objekty pronajímá. Z hlediska
působnosti Uniagra obhospodařuje většinu zemědělských pozemků ve správním území města Týna
nad Vltavou. Kromě tohoto podniku zde hospodaří též několik menších zemědělských farem s lokální
působností a sice farma Čihovice a AG Vltavín. Po roce 1989 se zemědělské podniky vcelku
stabilizovaly, je zde stále nedostatek investičních zdrojů, který by jen nenahrazoval prostou reprodukci
investičního majetku. To má za následek nižší výkonnost a hospodárnost a vyšší morální zastarávání
zemědělské techniky než je tomu na západoevropských trzích.
Při diskuzích se SHR a zástupci zemědělských družstev byl spatřován největší problém jejich rozvoje
v nízké ekonomické výkonnosti způsobené nedostatkem finančních prostředků pro investiční rozvoj
jak do samotné modernizace podniků, tak i do nových technologií pro zpracování zemědělské
produkce určené pro lidskou či zvířecí spotřebu. Je zapotřebí posílit i spolupráci mezi subjekty
v zemědělsko-potravinářském řetězci. V nevyužitých částech farem hodlají zemědělci provozovat
řemesla či vybudovat kotelny a výtopny na biomasu a snížit tak svou závislost na příjmech pouze ze
zemědělství. Diverzifikací činností tak budou vytvářeny nové pracovní příležitosti a bude tak částečně
nahrazen možný úbytek pracovních míst v zemědělství.
Je však třeba vzít v úvahu mobilizovat větší mírou i vlastní zdroje zemědělců.
Priorita č. 1 je naplňována prostřednictvím fiche 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců,
diverzifikace činností nezemědělské povahy a fiche 2 - Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům

Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí
Všeobecný cíl
Podpora vytváření a stabilizaci pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území
Specifický cíl
Podpora a rozvoj podnikání na venkově
Priorita č. 2 navazuje na prioritu č. 1 - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů. Tato
priorita se tak zaměřuje na podporu vytváření nových příležitostí z hlediska podnikání, jejich rozvoje a
tvorby pracovních míst. Oblast podpory je směřována k zakládání podniků nezemědělské povahy.
Příležitosti se nabízí v rozvoji lidových tradic a řemesel. V regionu je připravována udělování značky a
propagace originálních výrobků Vltavotýnska. Zajímavou možností je např. i navázání na truhlářskou
tradici v regionu. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování
a využití obnovitelných zdrojů energie.
Tato priorita je naplňována prostřednictvím fiche 3 – Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje.
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Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života na venkově
Všeobecný cíl
Zvýšení kvality života a atraktivity území využívání zdrojů území při uplatňování principu trvale
udržitelného rozvoje
Specifické cíle
Obnova a rozvoj infrastruktury obcí
Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí
Obnova a rozvoj kulturního dědictví
Základním problémem obcí v regionu je nízká úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní
infrastruktury. Stav většiny komunikací je nevyhovující. Je potřeba rekonstrukce osvětlení, chodníků.
V některých obcích absence chodníků ohrožuje zdraví a životy obyvatel. V občanské vybavenosti
chybí prostředky na opravu společenských, kulturních a dalších objektů obcí a NNO. Proto je
věnována značná pozornost této oblasti. Navíc je zde i nadále podporována spolupráce partnerů
v území při rozvoji regionu.
Fichemi, které naplňují prioritu č. 3 je fiche 4 - Obnova a rozvoj vesnic a fiche 5 - Občanská
vybavenost, kulturní dědictví venkova.
Vztah SPL ke struktuře PRV
Strategický plán Leader, jeho priority a cíle vycházejí z potřeb území při respektování požadavků
Programu rozvoje venkova. Společné cíle a oblasti podpory dokládá následující tabulka.

Program rozvoje venkova
Číslo
Název skupiny opatření/ opatření /
opatření
podopatření
OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
I.1.

I.1.1.
I.1.1.1.

Opatření zaměřená na
restrukturalizaci a rozvoj fyzického
kapitálu a podporu inovací
Modernizace zemědělských podniků
Modernizace zemědělských
podniků

I.1.1.2.

Spolupráce při vývoji a aplikaci
nových postupů či produktů
zemědělské výroby
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech
a diverzifikace hospodářství venkova
III.1.
III.1.1.

III.1.2.
III.2.
III.2.1.
III.2.2.

Opatření k diverzifikaci hospodářství
venkova
Diverzifikace činností
nezemědělské povahy
Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
Opatření ke zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech
Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
Ochrana a rozvoj dědictví venkova

Strategický plán
Leader
Název priority/Fiche
Priorita č. 1 – Zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělců a
zpracovatelů

fiche 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělců, diverzifikace činností
nezemědělské povahy (hlavní opatření)
fiche 2 - Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským
produktům
Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a
podnikatelských příležitostí
Priorita č. 3 - Zvýšení kvality života

fiche 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělců, diverzifikace činností
nezemědělské povahy (vedlejší opatření)
fiche 3 – Podpora zakládání podniku a
jejich rozvoje

fiche 4 - Obnova a rozvoj vesnic
fiche 5 - Občanská vybavenost, kulturní
dědictví venkova
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6.2 Způsob dosahování cílů a priorit
Priorita č. 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů
Všeobecný cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů potravin a krmiv
Specifický cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců investicemi do modernizace zemědělských podniků
Diverzifikace činností zemědělců nezemědělské povahy
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví
Ve fichi 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy
budou aktivity naplňující tuto prioritu a cíle směřovány zejména do těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba a rekonstrukce stájí včetně doprovodných investic
• Budování pastevních areálů včetně doprovodných investic
• Investice do technologií
• Výstavba a rekonstrukce hal
• Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování včetně doprovodných investic
• Výstavba a rekonstrukce jímek
• Zařízení potřebná pro zajištění provozu v rostlinné nebo živočišné výrobě
• Řešení odpadů vznikajících v rostlinné nebo živočišné výrobě
• Výstavba a rekonstrukce dalších staveb pro rostlinou výrobu včetně doprovodných investic
• Výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen včetně doprovodných investic
Aktivity v oblasti diverzifikace činností nezemědělské povahy budou směřovány zejména do těchto
oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace provozoven včetně doprovodných investic
• Vybavení potřebnou technikou, technologií a zařízením včetně zaškolení obsluhy
• Nákup staveb a pozemků do 10% způsobilých výdajů projektu
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektu kotelny a výtopny na biomasu včetně
doprovodných investic
Počet námětů v databance MAS Vltava více než čtyřnásobně překračuje předpokládaný počet
podpořených projektů v této fichi za období 2007 – 2013.
Ve fichi 2 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům budou aktivity naplňující tuto
prioritu a cíle směřovány zejména do těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu
• Nákup nemovitosti
• Technologické investice
• Další investice do zpracovatelského odvětví podporující zvýšení konkurenceschopnosti
odvětví
Počet námětů v databance MAS Vltava více než dvojnásobně překračuje předpokládaný počet
podpořených projektů v této fichi za období 2007 – 2013.
Zajištění trvale udržitelného rozvoje
Priorita č. 1 umožňuje zemědělcům realizovat dlouhodobé investice do modernizace podniků. Tím se
zvýší jejich produktivita práce a sníží se výrobní náklady. Na základě těchto skutečností budou moci
dlouhodoběji obstát v konkurenci ostatních. Další efekty této priority směřují do oblasti welfare a
ochrany životního prostředí. Co se týče vlivu na životní prostředí, investice do technologií rostlinné a
živočišné výroby by mohly vést ke snížení emisí způsobujících změnu klimatu a znečištění ovzduší.
Neméně důležitý je potencionální vliv na snížení znečištění vod a půdy. Investice do staveb podpoří
zlepšování stavu a funkce kulturní krajiny. Očekává se vytvoření sítí mezi zemědělci a zpracovateli
zemědělských produktů. Společně budou zavádět nové technologie zpracování produkce a její
uvádění na trh. S tím jim pomůže i používání ochranné známky Originální výrobek Vltavotýnska. Bude
snížena také celková závislost zemědělců na jejich hlavní činnosti směrem k diverzifikaci činností
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nezemědělské výroby. Je očekáván vznik nových řemesel a pracovních příležitostí v nevyužitých
částech farem.

Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí
Všeobecný cíl
Podpora vytváření a stabilizaci pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území
Specifický cíl
Podpora a rozvoj podnikání na venkově
Ve fichi 3 – Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje budou aktivity naplňující tuto prioritu a cíle
směřovány zejména do těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace provozoven určených k podnikání včetně
doprovodných investic
• Technologie pro provoz
• Stroje a zařízení potřebné pro provoz
• Vybavení provozoven
• Výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen na biomasu včetně doprovodných investic
• Zařízení na výrobu elektřiny
• Rozvody tepla
Počet námětů v databance MAS Vltava tvoří trojnásobek násobek předpokládaného počtu
podpořených projektů v této fichi za období 2007 – 2013.
Zajištění trvale udržitelného rozvoje
Mezi rozhodující potřeby venkova patří jednoznačně zvýšení počtu pracovních míst. Tato priorita má
svůj veliký význam jak po stránce stabilizační (kompenzace k možnému snižování pracovních míst
v prioritě 1), tak po stránce rozvojové. Prostřednictvím této priority lze zajistit kvalitní příležitosti pro
vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí. Je zde umožněno rozšíření nabídky
podnikatelských aktivit, což napomůže rychlejšímu rozvoji obcí.
Investice do malých podniků povedou ke zlepšení technologického vybavení provozoven v obcích,
což může vést k omezení bodového znečištění půd a vod. Investice do rekonstrukce a výstavby budov
může přispět ke zlepšování stavu a funkce sídel. Jsou zde možnosti i ve výstavbě kotelen a výtopen
na biomasu včetně výroby tepla a elektřiny. Jejich uvedení do provozu povede ke snížení čerpání
neobnovitelných zdrojů energie a k snížení emisí způsobujících změny klimatu a především emisí,
které způsobují lokální znečištění ovzduší.
Je zapotřebí dbát na to, aby rozvoj podnikání byl v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života na venkově
Všeobecný cíl
Zvýšení kvality života a atraktivity území využívání zdrojů území při uplatňování principu trvale
udržitelného rozvoje
Specifické cíle
Obnova a rozvoj infrastruktury obcí
Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí
Obnova a rozvoj kulturního dědictví
Ve fichi 4 - Obnova a rozvoj vesnic budou aktivity naplňující tuto prioritu a cíle směřovány zejména do
těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce komunikací
• Výstavba, rekonstrukce technické infrastruktury včetně budov a dalších doprovodných investic
• Výstavba, obnova veřejných prostranství obce včetně doprovodných investic
• Nákup pozemků a budov do 10% způsobilých výdajů projektu
• Pořízení zařízení spojené údržbou veřejných prostranství

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

22
Počet námětů v databance MAS Vltava tvoří sedminásobek předpokládaného počtu podpořených
projektů v této fichi za období 2007 – 2013.
Ve fiche 5 - Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova budou aktivity naplňující tuto prioritu a
cíle směřovány zejména do těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Výstavba, rekonstrukce budov občanské vybavenosti včetně doprovodných investic (školství,
zdravotnictví, kultura, sociální záležitosti apod.)
• Úprava ploch a terénů v budovách a kolem budov včetně značení apod.
• Technologie a vybavení staveb do 10% způsobilých výdajů projektu
• Nákup pozemků a staveb do 10% způsobilých výdajů projektu
• Investice do úpravy okolí staveb
• Hardware a software pro projekt
Aktivity v oblasti kulturního dědictví venkova budou směřovány zejména do těchto oblastí:
• Projektová a technická dokumentace
• Studie, dokumentace, mapy, soupisy a programy související s kulturním dědictvím
• Historické průzkumy, geodetické a kartografické práce
• Publikační činnost
• Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů, areálů apod.
• Revitalizace historických parků, zahrad včetně doprovodných investic
• Posudky statiky, archeologické a stavebně historické průzkumy, restaurátorské práce
• Parkové úpravy okolí objektů
• Výstavba, rekonstrukce výstavních expozic a muzeí včetně doprovodných investic
• Nákup staveb a pozemků do 10% způsobilých výdajů projektu
• Výdaje na zařízení a vybavení potřebné k provozu
Počet námětů v databance MAS Vltava tvoří šestinásobek předpokládaného počtu podpořených
projektů v této fichi za období 2007 – 2013.
Zajištění trvale udržitelného rozvoje
Dopad této priority na trvale udržitelný rozvoj je zřejmý. Obecně se dá říci, že špatný stav komunikací,
veřejných prostranství a občanské vybavenosti je ve všech obcích regionu. Oblast podpory směřuje
do obnovy a rozvoje obcí, občanského vybavení a zhodnocování kulturního bohatství. Priorita má za
cíl zlepšit a zatraktivnit podmínky pro život v obcích, a investice do technické infrastruktury budou mít
pozitivní dlouhodobý dopad na životní prostředí. Dále se priorita zaměřuje na zlepšení kvality života
zvýšením povědomí o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací
prostřednictvím zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek,
památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního
významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), koncepčních projektů a investičních
opatření spojených s vytvářením infrastruktury spojené s prezentací kulturního dědictví a zpracování
programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinných památkových zón.
S nepodpořenými projekty a s dalšími projekty v databázi MAS Vltava je soustavně pracováno a
hledají se pro ně další resp. vhodnější zdroje financování.
Dopady a přínosy SPL v dlouhodobější perspektivě.
Prostřednictvím realizace SPL je v dlouhodobější perspektivě očekáván rozvoj zemědělskéhozpracovatelského odvětví. Projekty zaměřené na modernizaci podniků umožní zemědělcům zvýšit
svoji konkurenceschopnost na evropských trzích. Předpokládá se navázání nových forem spolupráce
a nalezení nových tržních příležitostí s novými zemědělskými produkty. SPL se zaměřuje také na
oblast vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí. Předpokládá se rozvoj drobného podnikání
a nalezení nových pracovních míst. Investice do zvyšování atraktivity území, do zvyšování
společenské hodnoty lesů, infrastruktury a vzhledu obcí bude mít dopad na zvýšení kvality života
obyvatel mikroregionu. Očekává se v této souvislosti také nárůst kulturních akcí a spolkového života.
Další pozitivní dopad je očekáván na mladé lidi, kteří v mikroregionu naleznou dostatečné množství
pracovního uplatnění a naleznou zde atraktivní zázemí pro rodinný život.
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6.3 Zapojení inovačních prvků
Farmářské centrum VLTAVA, o.s.
V létě 2007 vzniklo Farmářské centrum, které sdružuje aktivní zájemce a zájemce ze stran odborníků
v poskytování potřebných služeb v oblasti poradenství pro zemědělství, lesnictví, potravinářského
průmyslu a souvisejících odvětví. např. agroturistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie,
ekologického zemědělství, využívání bioodpadů. V souvislosti s realizací SPL jde o vytváření podpory
různých forem spolupráce mezi zemědělci a zpracovateli zemědělských produktů, hledání uplatnění
nových zemědělských produktů. Cílem centra je zpracování koncepce řešení zemědělskozpracovatelského odvětví.
Originální výrobek Vltavotýnska
Obyvatelé mikroregionu se každoročně zapojují do hlasování o Originální výrobek Vltavotýnska.
Ocenění Originální výrobek mikroregionu Vltavotýnsko roku 2008 s právem označení Originální
výrobek mikroregionu Vltavotýnsko pro rok …. a uděluje předseda MAS Vltava, o.s. na základě návrhu
hodnotitelské komise. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků se uskuteční při příležitosti zahájení
Vltavotýnských slavností, což zpestřuje nabídku cestovního ruchu a zároveň propaguje Originální
výrobek za hranice regionu.
Katalog firem
Tento rok ve spolupráci s místními podnikateli je znovu připravován katalog firem Vltavotýnska, který
bude zdarma distribuován do domácností v regionu a jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost mezi
firmami (zákazník si může vybrat mezi firmami z katalogu) a zároveň propagovat využívání výrobků a
služeb místních firem obyvateli regionu. Do katalogu budou při aktualizaci zahrnováni i podnikatelé
realizující projekty v SPL.
Geografický informační systém
Je zpracováván informační systém, který v budoucnu urychlí vyhledávání informací v digitální podobě
a umožňující mapové výstupy. Součástí GIS je zmapování cestní sítě mikroregionu. To umožňuje
zrychlení vyřizování záležitostí spojených zejména s investičními projekty. V současnosti tuto práci
vykonává regionální geograf. GIS umožňuje obcím zmapovat svou cestní síť a stanovit tak možnosti
spolupráce na vytváření a obnově komunikací s ostatními obcemi i mimo region.
Databanka projektů a Regionální projektové centrum
Při realizaci předchozího Leader + Osvojování schopností byla vytvořena databanka projektů
v papírové podobě a z ní bylo čerpáno při tvorbě strategie a při oslovování lidí.
V současnosti MAS Vltava spravuje projektové náměty v elektronické databance projektů, ve které je
s projekty soustavně pracováno. Náměty jsou průběžně vyhodnocovány, ve spolupráci se žadateli
potom probíhá dopracování námětu na projekty včetně potřebné dokumentace. Databanka zahrnuje i
evidenci dotačních titulů a vhodný dotační titul je přiřazen k projektovému námětu. V momentě výzvy
je pak projekt předložen do vhodného dotačního titulu. Databanka umožňuje i vyhodnocování projektů
dle stádia (námět, záměr, projekt, realizovaný projekt) a také dle jednotlivých dotačních titulů (např.
v opatření PRV I.1.2.1. Lesnická technika máme 1 námět a 2 předložené projekty).
Elektronická databanka je spravována v Regionálním projektovém centru, které vzniklo na základě
spolupráce partnerů na Vltavotýnsku (Sdružení měst a obcí Vltava, Spolek pro rozvoj regionu, MAS
Vltava, PRO-ODPAD, o.s.). Projekt Regionálního projektového centra se velmi osvědčil, neboť
centrum je kontaktním místem pro všechny subjekty regionu a vytváří technickou podporu při realizaci
záměrů. Regionální projektové centrum je multifunkčně financováno spolupracujícími partnery a tím je
zajištěna jeho dlouhodobá udržitelnost. Centrum se zaměřuje na podporu žadatelům po celou dobu od
vypracování námětu přes realizaci a administraci projektů včetně vyhodnocení.
Komunitní práce
Na Vltavotýnsku se osvědčil systém komunitní práce při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb
Vltavotýnska, kdy společnou aktivitou místních partnerů a připomínkování veřejností vznikl hodnotný
rozvojový dokument v této oblasti. Komunitní plán sociálních služeb Vltavotýnska je zpracováván od
roku 2001 a následně aktualizován. Zpracování tohoto plánu komunitním způsobem má dnes již
tradici. Veřejnost se sama snaží zapojit do tvorby nebo příp. aktualizace tohoto plánu. Výsledkem jsou
dnes funkční sociální služby a např. vzdělávání v oblasti sociálních služeb, které je financováno z ESF
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Metoda byla následně rozšířena na tvorbu Strategického plánu Leader Vltava a do budoucna je
počítáno i s uplatňováním této metody při aktualizaci a realizaci SPL.

6.4 Finanční plán
Finanční plán byl sestaven na základě jednání mezi partnery, veřejně projednán a následně schválen
valným shromážděním MAS. Plán se snaží také zohlednit množství projektových námětů (dlouhodobě
sbírané náměty potenciálních žadatelů) pro každou fichi. Rozvržení jednotlivých prostředků mezi fiche
a do jednotlivých let tak zobrazuje následující tabulka.
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Fiche 1

30%

35%

30%

35%

30%

35%

32,5%

Fiche 2

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Fiche 3

10%

5%

10%

5%

10%

5%

7,5%

Fiche 4

30%

35%

30%

25%

30%

30%

30%

Fiche 5

20%

15%

20%

25%

20%

20%

20%

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.5 Integrovaná strategie území
Strategický plán Leader Vltava je součástí integrované strategie území pro léta 2007 – 2013 nazvaný
Strategický rozvojový plán mikroregionu Vltava 2007 - 2013.
Strategický rozvojový plán vznikl partnerskou spoluprací mezi soukromou a veřejnou správou a
vytyčuje 4 základní prioritní oblasti rozvoje.
Priorita č. 1: Zemědělství a podnikání
Cíl č. 1: Obnova, rekonstrukce, oprava venkovských zemědělských sídel sloužících k výrobě
Podpora obnovování, rekonstrukcí či oprav venkovských zemědělských sídel přispěje k efektivnímu
využívání hospodářských budov a k udržování venkovského rázu krajiny.
Cíl č. 2: Obnova, pořízení hospodářské zemědělské techniky, hospodářských zvířat
K efektivnějšímu hospodaření zemědělských podniků a živnostníků je důležité obnovování
zemědělského technického parku, pořizování hospodářských zvířat k rozšiřování spektra výroby.
Cíl č. 3: Rozvoj rybníkářství
Rozvoj a udržování rybníků a rybničních soustav přispěje v mikroregionu k zachování
charakteristického rázu jihočeské krajiny s rybníky, k rozšíření alternativního způsobu hospodaření
prostřednictvím chovu ryb a k lepšímu zadržování vody v krajině.
Cíl č. 4: Lesnictví
Lesy hrají důležitou roli při ochraně a zachování základní ekologické rovnováhy, zejména pokud jde o
půdu, vodní zdroje, klima, faunu a flóru. Lesy jsou rovněž významnou součástí venkova a ovlivňují
jeho trvale udržitelný rozvoj také tím, že přispívají k rozvoji pracovních příležitostí na venkově,
ekonomického a sociálního potenciálu venkova, podporují rekreaci, lázeňství a vodní hospodářství.
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Cíl č. 5: Včelařství
Včelařství je jedním z odvětví, které významně ovlivňuje zemědělskou produkci, podílí se na
zachování rozmanitých druhů rostlin. Podmínky chovatelů se zhoršily a stavy včelstev se snižují. Chov
včel je důležitý i z hlediska zdravé výživy. Z těchto důvodů je nutné podpořit produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh.
Cíl č. 6: Budování odbytových družstev, podpora zpracování a prodeje místních produktů
V mikroregionu existuje velký potenciál zpracování místních produktů, ale brání v tom chybějící
jakékoli zpracovatelské či odbytové družstvo, které by zajistilo trvalý a plynulý odbyt místních výrobků.
Mohlo by následně zajišťovat i dobrou reklamu mikroregionu v podnikatelské výrobní sféře.
Cíl č. 7: Zemědělské pozemky
Ke snadnějšímu hospodaření a obdělávání pozemků je třeba obnovovat a opravovat polní cesty a
zajišťovat protierozní opatření.
K efektivnějšímu a šetrnějšímu způsobu zemědělství je třeba podporovat půdoochranné technologie,
způsoby a postupy orby. Sníží se tak náklady na výroby, stabilizují se a zvýší výnosy. Používáním
půdoochranných technologií se významně šetří půdní vláha.
Cíl č. 8: Ekologické zemědělství a alternativní příjmy zemědělců
Tradiční postupy zemědělské výroby však již nestačí k dostatečné prosperitě hospodaření, je třeba je
podporovat a doplňovat o nové alternativní způsoby podnikání, které se tak mohou stát hlavním
zdrojem příjmů v zemědělství
Cíl č. 9: Rozvoj tradiční výroby, malého a středního podnikání
Na Vltavotýnsku je dlouholetá tradice truhlářské a dřevařské výroby. V konkurenci malých podniků
obstojí jen výroba a prodej specifického druhu zboží, které nikde jinde v mikroregionu, popřípadě za
jeho hranicemi, nevyrábí.Většinou se tímto druhem výroby zabývají živnostníci, kterým činí problémy
propagace jejich vlastní výroby. Nejsou dostatečně informováni o možnostech reklamy a způsobu
odbytu.
Cíl č. 10: Využití opuštěných objektů a ploch vhodných k podnikatelským aktivitám
V mikroregionu se nachází mnoho opuštěných a nevyužívaných objektů a ploch, které postupem času
chátrají. Pomocí oprav či rekonstrukcí by mohly budovy, plochy nebo objekty dále sloužit
k podnikatelským aktivitám. Do opuštěných oblastí, míst se tak vrátí život.

Priorita č. 2 – Lidské zdroje
Cíl č. 1: Rozvoj sociálních služeb
Pro lepší poskytování sociálních služeb je třeba zjistit podrobnou situaci v sociální sféře na
mikroregionální úrovni. Nutnost studií vyplývá z nedostatku sociálních zařízení a stále se zvyšující
náročnosti na poskytování sociálních služeb a odlišnosti konkrétních potřeb občanů.
Na Vltavotýnsku je třeba analyzovat a koordinovat aktivity v oblasti sociálních služeb, spolupracovat
se státními, krajskými, městskými, obecními i nestátními subjekty při realizaci dílčích projektů,
navrhovat, podporovat a projednávat změny a podněty od místních obyvatel. pomocí sociálního
pracovníka samosprávy. Terénní sociální pracovník pro mládež přispěje k snižování vlivu
psychologicko patologických jevů a lepšímu využití volného času neorganizované mládeže.
Cíl č. 2: Pracovní příležitosti, zvyšování zaměstnanosti
Podpora vzniku pracovních míst i pro znevýhodněné skupiny obyvatel (lidé se zdravotním, mentálním,
kombinovaným nebo sociální postižením) má vliv na trvalé osidlování mikroregionu. Začleňování
znevýhodněných skupin do pracovního procesu pozitivně působí na jejich resocializaci do společnosti.
Vzhledem k jejich pracovnímu omezení je třeba podporovat zakládání speciálních pracovišť.
Cíl č. 3: Školství, vzdělávání
Současná kapacita a vzdělávací náplň stávajících venkovských škol a školských zařízení nabízí jen
omezené možnosti pro rozvoj dalšího systematického vzdělávání a informovanosti široké veřejnosti.
Podporovat pořádání seminářů a školení pro širokou škálu oborů.
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Cíl č. 4: Budování infrastruktury pro zabezpečení sociální, zdravotní péče a vzdělávání
Pro zajištění kvalitní sociální a zdravotní péče a vzdělávání, fungování a rozvoj, je nutné podporovat
kvalitní materiální zázemí a zařízení.

Priorita č. 3 – Infrastruktura a životní prostředí
Cíl č. 1: Studie, analýzy, koncepce
Mikroregion se potýká s nevyřešenými koncepcemi a analýzami v oblasti infrastruktury a životního
prostředí. Bez jejich existence hrozí nahodilá řešení dílčích problémů bez ohledu na širší vazby.
Cíl č. 2: Výstavba, oprava, rekonstrukce infrastruktury
Ke spokojenému životu obyvatel přispívá i zlepšování stavu budov v soukromém nebo obecním
vlastnictví. K tomu patří i budování přidružené kvalitní infrastruktury včetně, rozvodných sítí a vyřešení
systému odpadních vod.
Cíl č. 3: Výstavba, oprava, rekonstrukce venkovských komunikací
Místní komunikace třetích tříd jsou mnohdy v neutěšeném stavu. Kvalitní a udržované komunikace
usnadní pohodlnější cestování v každodenním životě obyvatel.
Cíl č. 4: Dopravní obslužnost
Obyvatelé mikroregionu jsou závislí na plynulé místní dopravě v každodenním životě za prací do škol
nebo k lékaři. Zvýšením kvality dopravní obslužnosti se docílí zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou
dopravu, zvýší se územní mobilita obyvatelstva, zlepší se životní prostředí, zvýší se atraktivita
mikroregionu pro turisty, návštěvníky i investory, zajistí se dopravní obslužnost v turisticky atraktivních
územích a okrajových částech mikroregionu.
Cíl č. 5: Znovuobnovitelné zdroje energie, nakládání s biomasou
Mikroregion se nachází v poměrně stabilním prostředí Jihočeského kraje, s velkou zemědělskou
produkcí. Zemědělská výroba se potýká s tlakem na snížení produkce potravin. Zemědělci hledají
alternativní možnosti ekonomického příjmu. Jednou z nich je i pěstování energetických plodin, či
využití stávající produkce pro energetické účely (fermentace trávy, využití vypěstovaných plodin jako
kvalitního paliva).V porovnání s ostatními oblastmi ČR, patří mikroregion spíše k lesnatějším. Dochází
zde přímo i ke zpracování dřeva.
Cíl č. 6: Přirozená údržba krajiny a přírody
Podporou přirozené údržby krajiny s přihlédnutím na její ráz ponecháme okolí určitý charakteristický
vzhled. Koordinovanými zásahy docílíme splynutí obytných částí s okolní krajinou.
Cíl č. 7: Biodiverzita
Biodiverzita má klíčový význam pro vývoj a zachování životodárných systémů biosféry, je však
významně redukována určitými lidskými činnostmi. Různorodost druhů, včetně diverzity jejich
genetických informací, společenstev a ekosystémů, je třeba chránit především na územích, kde se
přirozeně vyvíjela a zachovala. Tam, kde prostředí neskýtá dočasné nebo trvalé podmínky pro udržení
biodiverzity, je třeba chránit a udržovat různorodost rostlin, živočichů, mikroorganizmů a jejich
genetických informací v lokalitách a zařízeních ekologicky vhodných. Ty slouží k zachování
životaschopných populací pro znovuzavedení a k zachování jejich někdejší přirozená stanoviště.

Priorita č. 4 – Cestovní ruch, kultura, sport, spolky a sdružení
Cíl č. 1: Podpůrné aktivity pro zvýšení návštěvnosti mikroregionu
Nedostatečná informovanost turistů ovlivňuje příliv návštěvníků do oblasti, a tím snižuje prosperitu
místního podnikání. Tvorba kvalitní propagace formou brožur, mediální reklamy (CD), podrobných
map s nabídkou turistických služeb, místních atraktivit, kulturních a společenských akcí pořádaných
v mikroregionu přispěje ke zvýšení návštěvnosti Vltavotýnska.
Kvalitní nabídka potenciálních akcí napomůže k zviditelnění a návštěvnosti mikroregionu.
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Cíl č. 2: Podpora kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu
K udržení návštěvníků v mikroregionu je důležitá kvalita poskytovaných služeb zvláště v oblasti
ubytování a stravování. K získání a zavedení určitých standardů je nutné vzdělávat poskytovatele
těchto služeb a zvyšovat jejich klasifikaci. Nedílnou součástí poskytování služeb je i podávání
informací o kulturních, společenských či sportovních akcí. K jejich plynulému zajišťování, organizování
a propagování přispěje koordinační buňka mikroregionu.
Cíl č. 3: Budování infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas
Nezbytnou podmínkou pro aktivní provozování nejrůznějších kulturních, sportovních a volnočasových
aktivit v mikroregionu je kvalitní a dostatečně vybavené zázemí. V mnoha sídlech zařízení a prostory
vyžadují více či méně rozsáhlou rekonstrukci, drobné úpravy či doplnění vybavení, někde tato
infrastruktura chybí úplně a je nutné ji nově vybudovat a vybavit.
Cíl č. 4: Podpora partnerství, vznik spolků a sdružení
Občanská sdružení a spolky působící na Vltavotýnsku jsou nenahraditelným prvkem ovlivňujícím
kvalitu a pestrost života v regionu, ať již z hlediska kulturního, sportovního či dalšího volnočasového a
zájmového vyžití místních obyvatel i návštěvníků. Mnohá sdružení fungují také jako profesionální
poskytovatelé nejrůznějších odborných služeb, zejména v oblasti sociální, environmentální apod.
Vzhledem k charakteru jejich činnosti – fungují jako tzv. neziskové organizace – tyto subjekty disponují
pouze omezenými prostředky, vybavením a zázemím a jejich činnost a rozvoj závisí především na
zdrojích zvenčí, jako jsou granty, dotace a příspěvky různých externích podporovatelů.

Tvorba Strategického plánu Leader Vltava vycházela ze Strategického rozvojového plánu
mikroregionu Vltava pro léta 2007 - 2013. Jednotlivé fiche SPL korespondují se záměry rozvojového
plánu. Souvislost mezi Programem rozvoje venkova, Strategickým plánem Leader a Strategickým
rozvojovým plánem mikroregionu Vltava zobrazuje následující tabulka.

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

28
Program rozvoje
venkova
OSA I – Zlepšení
konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
I.1.1.1.
Modernizace
zemědělských podniků

I.1. 1. 2.
Přidávání hodnoty
zemědělským a
potravinářským produktům
OSA III – Kvalita života ve
venkovských oblastech a
diverzifikace hospodářství
venkova

Strategický plán Leader
Vltava
Priorita č. 1 – Zvýšení
konkurenceschopnosti
zemědělců a zpracovatelů
fiche 1
Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělců, diverzifikace
činností nezemědělské povahy
(hlavní opatření)
fiche 2
Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
Priorita č. 2 – Vytváření
pracovních a podnikatelských
příležitostí
Priorita č. 3 – Zvýšení kvality
života na venkově

III. 1. 1.
Diverzifikace činností
nezemědělské povahy

fiche 1
Zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělců, diverzifikace
činností nezemědělské povahy
(vedlejší opatření)

III.1.2.
Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje

fiche 3
Podpora zakládání podniku a
jejich rozvoje

III.2.1.
Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a
služby

fiche 4
Obnova a rozvoj vesnic

III.2.2.
Ochrana a rozvoj dědictví
venkova

fiche 5
Občanská vybavenost, kulturní
dědictví venkova

Strategický rozvojový plán
mikroregionu
Vltava
Priorita 1: Zemědělství a podnikání

Cíl 1 (Priorita č. 1):
Obnova, rekonstrukce, oprava
venkovských zemědělských sídel
sloužících k výrobě
Cíl 6 (Priorita č. 1):
Budování odbytových družstev,
podpora zpracování a prodeje místních
produktů
Priorita č. 1: Zemědělství a podnikání
Priorita č. 2: Lidské zdroje
Priorita č. 3: Infrastruktura a životní
prostředí
Priorita č. 4 – Cestovní ruch, kultura,
sport, spolky a sdružení
Cíl 8 (priorita č. 1):
Ekologické zemědělství a alternativní
příjmy zemědělců
Cíl č. 5 (priorita č. 3):
Znovuobnovitelné zdroje energie,
nakládání s biomasou
Cíl 9 (priorita č. 1):
Rozvoj tradiční výroby, malého a
středního podnikání
Cíl 10 (priorita č. 1):
Využití opuštěných objektů a ploch
vhodných k podnikatelským aktivitám
Cíl 2 (priorita č. 2):
Pracovní příležitosti, zvyšování
zaměstnanosti
Cíl 2 (priorita č. 3):
Výstavba, oprava, rekonstrukce
infrastruktury
Cíl 3 (priorita č. 3):
Výstavba, oprava, rekonstrukce
venkovských komunikací
Cíl 6 (priorita č. 3):
Přirozená údržba krajiny a přírody
Cíl 3 (priorita č. 4):
Budování infrastruktury pro kulturu,
sport a volný čas
Cíl 3 (priorita č. 2):
Školství, vzdělávání
Cíl 4 (priorita č. 2):
Budování infrastruktury pro
zabezpečení sociální, zdravotní péče a
vzdělávání
Cíl 3 (priorita č. 4):
Budování infrastruktury pro kulturu,
sport a volný čas
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Další rozvojový dokument MAS Vltava
MAS Vltava má zpracován Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007 - 2010.

6.6 Monitoring naplňování cílů SPL
Název monitorovacího indikátoru
Plánovaný stav ke konci roku 2009
1. Počet podpořených akcí zemědělců
4
2. Počet podpořených akcí mikropodniků
2
3. Počet podpořených akcí na Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům
2
4. Počet podpořených akcí na Obnovu a rozvoj vesnic
2
5. Počet podpořených akcí na Občanské vybavení a služby
2
6. Počet zmodernizovaných zemědělských podniků
2
7. Počet úspěšně zrealizovaných akcí mikropodniků
1

7. Partnerství
7.1 Historie MAS
Na počátku dobrovolné spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací na Vltavotýnsku byl
vznik Sdružení měst a obcí Vltava (SMAO Vltava), které vzniklo jako vyústění snahy řešit některé
problémy společnou cestou. SMAO Vltava realizovalo mnoho společných projektů zlepšení
vybavenosti obcí, podpory cestovního ruchu, rozvoje vzdělanosti a podpory činnosti neziskových
organizací. Sdružení stálo za přípravou celé řady rozvojových strategií, z nichž poslední je Plán
rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007-2010.
V roce 2003 SMAO Vltava spolupracovalo na projektu „Zapojení nestátních neziskových organizací do
přípravy venkova na využívání strukturálních fondů EU“. V rámci projektu byla zpracována Strategie
pro iniciativu LEADER+ Rozvoj Vltavotýnska. To bylo prvotním podnětem pro založení neformální
místní akční skupiny složené z představitelů obcí mikroregionu Vltavotýnsko, podnikatelů a
neziskových organizací. V roce 2004 pak proběhla formalizace místního partnerství a 29. března byla
založena MAS Vltava, o.s. Vznikly stanovy, které byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra. Při
sestavování členské základny se vycházelo zejména ze zkušenosti se zpracováním strategického a
rozvojového plánu v roce 2001, na kterém v 6 pracovních skupinách spolupracovalo přibližně 50 lidí.
V letech 2004 a 2005 se MAS Vltava, o.s. stala úspěšným žadatelem v programu Leader ČR, kde bylo
podpořeno celkem 9 projektů a celková výše dotací dosáhla téměř 7,5 mil. Kč. Z tohoto programu se
také podařilo získat dotaci na vlastní činnost MAS.
MAS Vltava, o.s. také podpořila vznik Farmářského centra VLTAVA, o.s. které místním rolníkům
napomáhá v rozvoji jejich činnosti. Dále se MAS Vltava, o.s. stala partnerem občanského sdružení
PRO-ODPAD při realizaci projektu „Kuchyňské zbytky bezezbytku“ v rámci Dispozičního fondu
INTEREG IIIA. V roce 2006 se MAS Vltava, o.s. podílela i na projektu z Programu obnovy venkova
„Strategie využití biomasy na Vltavotýnsku“, který také realizuje SMAO Vltava.
V roce 2006 byl v rámci programu Leader+ podpořen projekt „Široké zapojení obyvatel do rozvoje
mikroregionu Vltavotýnsko“. MAS Vltava, o.s. v rámci tohoto projektu uspořádala dva cykly školení,
(počítačová gramotnost a řízení projektového cyklu), ve spolupráci s CpKP jižní Čechy a SMAO Vltava
zpracovala MAS Vltava, o.s. rozvojovou strategii mikroregionu Vltavotýnsko, byly vytvořeny
propagační materiály formou prezentační brožurky, multimediálního DVD a kalendáře každoročně se
opakujících akcí, a také webové stránky mikroregionu (http://www.vltavotynsko.cz).
MAS Vltava, o.s. se také účastní procesu Komunitního plánování sociálních služeb, které realizuje
SMAO Vltava. V roce 2006 se MAS Vltava, o.s. podílela i na projektu z POV „Strategie využití biomasy
na Vltavotýnsku“, který také realizuje SMAO Vltava, a stala se také partnerem občanského sdružení
CZ Biom – České sdružení pro biomasu v projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém
hospodářství“, který potrvá až do června 2008. Významné je i partnerství se sousední MAS Lužnice,
o.s.
MAS Vltava, o.s. také pomáhala žadatelům z Vltavotýnska při sepisování žádostí o granty vyhlášené
Jihočeským krajem (celkem přibližně 70 žádostí do 6 grantových programů).
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 Datum vzniku MAS
MAS Vltava, o.s. vzniklo 22.4. 2004, kdy byly na Ministerstvu vnitra zaregistrovány jeho stanovy.

7.2 Zapojení partnerů do přípravy SPL
 Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL
Valné shromáždění MAS Vltava, o.s., které se konalo 28.5 2007, mj. schválilo záměr podat žádost do
osy Leader. Na setkání Výboru MAS Vltava, o.s. (11.9. 2007) byly rozděleny úkoly při přípravě SPL.
Poté se konalo první setkání s veřejností, kde byli lidé seznámeni s programem Leader a následně
pomáhali tvořit SWOT analýzu mikroregionu (metodou brainstormingu). Následovalo rozdělení členů a
partnerů MAS, včetně zájemců z řad veřejnosti do jednotlivých pracovních skupin (Zemědělství a
podnikání, Obce a neziskové organizace, Ženy a mládež). Na veřejném setkání byli účastníci též
vyzváni k doplnění katalogu projektů. Tématické skupiny se během podzimu dvakrát sešly a detailně
projednávaly svůj tématický okruh. Výsledky těchto setkání byly po konzultacích s experty
zapracovány do pracovní verze SPL. Pracovní skupiny samozřejmě vycházely z dříve zpracované
strategické a rozvojové studie „Rozvoj Vltavotýnska 2006“ a z komunitního plánu sociálních služeb.
Významným zdrojem informací pro práci skupin byl i aktualizovaný katalog projektů, díky kterému lze
přesně stanovit reálné potřeby území. V každé pracovní skupině byl vždy přítomen alespoň jeden člen
Výboru (zastává funkci programového výboru). Výbor poté sestavil výstupy jednotlivých skupin.
Materiál byl následně připomínkován jednotlivými pracovními skupinami. Po zapracování připomínek
byla konečná verze plánu nejprve zveřejněna a diskutována na veřejném projednání a poté při
společném setkání schválena Valným shromážděním MAS Vltava, o.s.
 Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL
- Zástupci obcí - osobní konzultace se všemi obcemi, 6 zástupců obcí v pracovní skupině
„Obce a neziskové organizace“, setkání SMAO Vltava k SPL, 2 zástupci obcí v MAS Vltava,
o.s. (setkání Valného shromáždění a Výboru MAS Vltava, o.s. k SPL)
-

Zemědělci – osobní konzultace, 13 zemědělců v pracovní skupině „Zemědělství a podnikání“,
setkání Farmářského centra VLTAVA, o.s. k SPL, 14 zemědělců v MAS Vltava, o.s. (setkání
Valného shromáždění a Výboru MAS Vltava, o.s. k SPL)

-

Podnikatelé – osobní konzultace, 13 podnikatelů v pracovní skupině „Zemědělství a
podnikání“, 16 podnikatelů v MAS Vltava, o.s. (setkání Valného shromáždění a Výboru MAS
Vltava, o.s. k SPL)

-

Zástupci neziskových organizací – osobní konzultace se zástupci neziskových organizací, 4
zástupci neziskových organizací v pracovní skupině „Obce a neziskové organizace“a 5
zástupců v pracovní skupině „Ženy a mládež“, 3 zástupci v pracovní skupině „Zemědělství a
podnikání“, 9 zástupců neziskových organizací v MAS Vltava, o.s. (setkání Valného
shromáždění a Výboru MAS Vltava, o.s. k SPL)

-

Ženy – 9 žen v pracovní skupině „Ženy a mládež“, 3 ženy v pracovní skupině „Obce a
neziskové organizace“, 2 ženy v pracovní skupině „Zemědělství a podnikání“, 8 žen v MAS
Vltava, o.s. (setkání Valného shromáždění a Výboru MAS Vltava, o.s. k SPL)

-

Mládež – 5 mladých lidí do 30 let v pracovní skupině „Ženy a mládež“, 4 mladí lidé do 30 let v
pracovní skupině „Zemědělství a podnikání“, 6 mladých lidí do 30 let v MAS Vltava, o.s.
(setkání Valného shromáždění a Výboru MAS Vltava, o.s. k SPL)

-

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy - zajištění metodického vedení při využívání metod
komunitního plánování, kterým byl SPL zpracován.

-

Regionální projektové centrum a občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou – poskytnutí
prostor a nezbytného vybavení pro konání jednotlivých setkání a schůzí
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 Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období
Vzhledem k pozitivním výsledkům a úspěchům dosavadní dlouhodobé spolupráce partnerů na rozvoji
Vltavotýnska, jeví se pokračování a rozšíření této spolupráce obyvatel našeho mikroregionu jako
nejlepší možné řešení do budoucího období.
Od listopadu roku 2007 funguje v Týně nad Vltavou nově otevřené Regionální projektové centrum
MAS Vltava, které se postupně dostává do povědomí obyvatel mikroregionu a významným způsobem
přispívá k propagaci MAS Vltava, o.s. mezi širokou veřejností. MAS Vltava, o.s. má také registrovanou
ochranou známku výrobků mikroregionu Vltavotýnsko, kterou budou v budoucnu označeny vybrané
místní výrobky. Obyvatelé mikroregionu se každoročně zapojí do hlasování o Originální výrobek
Vltavotýnska. Vyhodnocení a vyhlášení proběhne v rámci Vltavotýnských slavností.
Obyvatelé Vltavotýnska budou též zapojeni do vyhodnocování a úprav SPL MAS Vltava, o.s.
Vyhodnocování realizace SPL bude probíhat jednou ročně na základě zprávy o realizaci plánu
Leader. Podle potřeby budou Výborem MAS svolávány pracovní skupiny pro oblasti, kde má docházet
k úpravám SPL. Na základě práce Výboru a pracovních skupin vznikne doporučení, které projedná
Valné shromáždění členů MAS Vltava, o.s. Doporučení budou následně zapracována do SPL.
Informace o konání a programu Valného shromáždění členů budou zveřejněny v místním tisku a na
internetu. Na internetové stránce www.vltavotynsko.cz též bude vždy k dispozici aktuální znění SPL,
stejně jako hodnotící zprávy.

7.3 Vztah k obyvatelstvu
MAS pravidelně pořádá veřejné setkání k představení MAS Vltava, o.s. a jejích činností.
Samozřejmostí je veřejná diskuse k SPL. Obyvatelé se také mohli zapojit do jednotlivých pracovních
skupin, o kterých se psalo v místních tiskovinách, na webových stránkách mikroregionu a města Týn
nad Vltavou, na plakátech na výlepových plochách či na vývěskách obecních úřadů. Na každém
jednání byli účastníci vyzváni, aby přišli osobně do Regionálního projektového centra, kde mají
možnost konzultací např. projektových námětů (pro tento účel byl také zřízen katalog projektů) a aby o
těchto aktivitách dali vědět i ostatním lidem. V prostorách Regionálního projektového centra proběhl
15.6.2007 křest knihy Vltavotýnský poutník. Na akce účastnili představitelé Jihočeského kraje, obcí
Vltavotýnska, dalších partnerů a široké veřejnosti. Vydání této knihy finančně podpořila MAS Vltava,
o.s. Součástí bylo i představení MAS Vltava, o.s. a také prezentace místních výrobků a místní hudební
skupiny. Regionální projektové centrum také pozvalo veřejnost na Den otevřených dveří.
Proběhlo statistické šetření k intenzitě dopravy na místních komunikacích, použity byly i výstupy
z projektu „Obnova venkovské cestní sítě“, který pro obec Hartmanice zpracovává Spolek pro rozvoj
regionu. Studenti Gymnázia Týn nad Vltavou provedli dotazníkové šetření (asi 250 respondentů)
s cílem zjistit priority veřejnosti v souvislosti s dalším rozvojem Vltavotýnska. Proběhlo i dotazníkové
šetření o třídění odpadů v domácnostech a dotazníkové šetření o návštěvnosti a spokojenosti
návštěvníků mikroregionu. Pro přípravu SPL MAS Vltava, o.s. byly také využity řízené rozhovory
s poskytovateli sociálních služeb na Vltavotýnsku.

7.4 Otevřenost MAS
MAS Vltava o.s. je občanské sdružení, které je otevřené všem zájemcům o členství. Členem sdružení
se může na základě písemné přihlášky stát každá právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let, která
souhlasí s cíli sdružení. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí člena. Dokladem
o členství je potvrzení o členství vydané Výborem. MAS Vltava, o.s. na jednáních vyzývá účastníky ke
vstupu do MAS. Podobné výzvy jsou i v mediálních výstupech.
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8. Zkušenosti a spolupráce
8.1 Zkušenosti
V roce 2004 se MAS Vltava, o.s. stala úspěšným žadatelem v programu Leader ČR, kde bylo
podpořeno 5 projektů a celková výše dotací dosáhla téměř 4,5 mil. Kč. Z tohoto programu se také
podařilo získat dotaci na vlastní činnost MAS.
V roce 2005 MAS Vltava, o.s. podruhé uspěla v programu Leader ČR a získala tak další prostředky
pro podporu projektů. Jednalo se o 4 projekty a celková výše dotací přesáhla 3 mil. Z Leaderu ČR se
opět podařilo získat dotaci na vlastní činnost MAS.
MAS Vltava, o.s. také ve spolupráci s KIS (Krajský informační systém) a EuropeDirect uspořádala
setkání místních rolníků. Podpořila tak vznik Farmářského centra VLTAVA, o.s., které místním
rolníkům napomáhá v rozvoji jejich činnosti. Toto centrum se v následujícím roce podílelo na
zpracování jak analytické části tak na přípravě projektových fiší strategie rozvoje.
Od října se MAS Vltava, o.s. stala partnerem občanského sdružení PRO-ODPAD při realizaci projektu
„Kuchyňské zbytky bezezbytku“ v rámci Dispozičního fondu INTEREG IIIA. Projekt trval do července
2006.
V roce 2006 byl v rámci programu Leader+ podpořen projekt „Široké zapojení obyvatel do rozvoje
mikroregionu Vltavotýnsko“. MAS Vltava, o.s. v rámci tohoto projektu uspořádala dva cykly školení,
jejichž náplní byla počítačová gramotnost a řízení projektového cyklu. Ve spolupráci s CpKP jižní
Čechy a Sdružením měst a obcí Vltava zpracovala MAS Vltava, o.s. rozvojovou strategii mikroregionu
Vltavotýnsko. Kromě pracovních skupin tvořených představiteli obcí mikroregionu, neziskových
organizací a podnikatelů působících v oblasti Vltavotýnska se do přípravy zapojila i široká veřejnost.
Celkem se na rozvojové strategii podílelo více než 250 lidí. Na podnět Informačního centra
mikroregionu, kterým byly zjištěny nedostatky v propagaci Vltavotýnska, byly vytvořeny propagační
materiály formou prezentační brožurky, multimediálního DVD a kalendáře každoročně se opakujících
akcí. Mikroregion se také nově prezentuje prostřednictvím svých webových stránek na internetu
(http://www.vltavotynsko.cz).
MAS Vltava, o.s. se také účastní procesu Komunitního plánování sociálních služeb, které realizuje
Sdružení měst a obcí Vltava (SMAO Vltava). Komunitní plánování je založeno na široké spolupráci
organizací poskytujících sociální služby, obcí a obyvatel Vltavotýnska. V roce 2006 se MAS Vltava,
o.s. podílela i na projektu z Programu obnovy venkova „Strategie využití biomasy na Vltavotýnsku“,
který také realizuje SMAO Vltava.
Dále pak pomáhala žadatelům při sepisování žádostí o granty na Obnovu venkovských
hospodářských usedlostí (cca 15) podnikatelům v zemědělství a granty na Podporu začínajících a
stávajících včelařů (cca 13) vyhlášené Jihočeským krajem.
V tomto roce byla MAS vybrána v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity
Jihočeského kraje“ jako manažer specialista a manažer území. V průběhu projektu pořádá a účastní
se vzdělávacích seminářů o poskytování finanční podpory z evropských fondů v oblasti zemědělství,
rybářství a místního rozvoje venkova. Projekt je realizován i v roce 2007.
MAS Vltava, o.s. se také stala partnerem občanského sdružení CZ Biom – České sdružení pro
biomasu v projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“, který potrvá až do června
2008. Významné je i partnerství se sousední MAS Lužnice, o.s. MAS Vltava, o.s. se úspěšně
ucházela o přidělení zakázky na zpracování projektu „Rozvoj partnerství mikroregionu Lužnice“.
Předmětem této zakázky byla aktualizace integrované strategie rozvoje regionu, cyklus školení,
konzultace a internetová prezentace.
V roce 2007 MAS Vltava, o.s. pomáhala žadatelům při sepisování žádostí o granty na podporu
zpracování dokumentace do EAFRD (10 žádostí), granty na zpracování projektové dokumentace
zařízení a systémů pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (2 žádosti), granty na podporu
začínajících a evidovaných stávajících včelařů (24 žádostí) a granty na podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 2007 – 1 (3 žádosti) vyhlášené Jihočeským krajem.
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8.2 Spolupráce
MAS Vltava, o.s. je partnerem projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského
kraje“ v opatření 3.3 SROP. V rámci tohoto projektu proběhlo na Vltavotýnsku několik vzdělávacích a
motivačních školení. V rámci spolupráce MAS Vltava, o.s. poskytla pro účely vzdělávacího cyklu
manažera území a manažera specialistu pro EAFRD.
Dále je MAS Vltava, o.s. partnerem projektu „Budování kapacit pro podporu plnění plánů odpadového
hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji“ (financovaného z ESF)
v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů.
MAS Vltava, o.s. připravuje společně se sousední MAS Lužnice, o.s. plán na propojení železniční sítě
na trase Bechyně – Sudoměřice u Bechyně – Týn nad Vltavou. Při realizaci projektu však bude nutné
navázat partnerství mezi Českými drahami, jednotlivými obcemi, do jejichž katastru bude zasahovat
železniční trať a soukromými podnikateli. Tím dojde ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
MAS Vltava, o.s. je partnerem MAS Ekoregion Úhlava, o.s., s níž v současné době připravuje
společný meziregionální projekt.
MAS Vltava, o.s. také spolupracuje se zahraniční MAS – rakouskou LAG Sauwald. Nejdůležitější je
zejména výměna zkušeností. LAG Sauwald má dlouholeté zkušenosti v oblasti regionální, venkovské
turistiky a agroturistiky, MAS Vltava, o.s. zase může svým partnerům nabídnout např. zkušenosti
v oblasti podpory regionálních výrobků a regionální značky. Partnerství MAS Vltava, o.s. s LAG
Sauwald navázalo na dlouholetou úspěšnou spolupráci občanského sdružení PRO-ODPAD (člen
MAS Vltava, o.s.) a KGVÖ Austria se sídlem v naší partnerské LAG Sauwald a působící po celém
Rakousku v oblasti nakládání s odpady, bioodpady a v kompostování.
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9. Organizace a zdroje MAS
9.1 Organizační struktura a rozdělení odpovědností

Výbor místní akční skupiny
Členové:
- Kučerová Jana, Mgr. (Informační centrum mikroregionu)
- Dudlíček Jan, Mgr. (Sdružení měst a obcí Vltava)
- Fraňková Pavla, Ing. (MěDDM Týn nad Vltavou)
- Říhová Marie (obec Modrá Hůrka)
- Kobera Jiří, Ing. Arch. (Ateliér Kobera)
- Netík Jiří (SHR)
- Rohlena Petr, Ing. (Pomoc Týn nad Vltavou)
- Houzarová Jana (PRO – ODPAD)
- Netík Štěpán (SHR)
Výbor je řídícím orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení v období mezi konáním Valných
shromáždění členů a odpovídá Valnému shromáždění členů za plnění cílů sdružení.
Výbor je volen na Valném shromáždění členů.
Výbor plní též funkci Programového výboru a zodpovídá za zpracování SPL.

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

35
Výbor zodpovídá za vyhlašování jednotlivých výzev na příjem žádostí.
Na základě zpráv o realizaci plánu Leader sestavovaných Kontrolní komisí a na základě jejích
doporučení navrhuje Výbor změny v SPL.
Kontrolní komise
Členové:
- Cícha Petr (Rumpold T, s.r.o.)
- Křišťan Petr (SHR)
- Čecháček Jan (Farmářské centrum VLTAVA, o.s.)
Kontrolní komise je volena na Valném shromáždění členů.
Do působnosti Kontrolní komise patří sledování a kontrola veškeré činnosti sdružení zejména s
důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví sdružení.
Kontrolní komise je také orgánem pro dozor nad realizací SPL. Kontrolní komise provede kontrolu
všech projektů vybraných Výběrovou komisí MAS před zahájením realizace (ex-ante). V průběhu
každého projektu provede Kontrolní komise jednu kontrolu realizace. Jeden z členů se účastní
kontroly na místě před proplacením dotace konečnému příjemci, prováděné pracovníky SZIF. O
výsledcích zpracovává zprávu o realizaci plánu Leader, kterou předkládá Výboru.
Výběrová komise
Členové:
- Šesták Jan, Mgr. (Domov sv. Anežky)
- Jiříček Miroslav, Ing. (SHR)
- Liška Jan, Ing. (Agrodružstvo Žimutice)
- Dědičová Alena (Vesnický spolek v Dražící)
- Křivancová Marie (Jezdecký oddíl FRAMAK)
Výběrová komise je volena Valným shromážděním členů MAS. Hlavní kritérium pro navržení
jednotlivých členů je zkušenost s realizací projektů a široký rozhled v jejich oblasti zájmu. Cílem je
zajistit vyvážené složení výběrové komise, aby obsáhla všechny oblasti SPL.
Za výběr projektů je zodpovědná výběrová komise.
Předseda
Předsedou je Jan Dudlíček.
Předseda je volen členy Výboru.
Předseda je statutárním zástupcem MAS. Současně je zodpovědný za řízení a koordinaci realizace
SPL. Dále provádí administrativní kontrolu a kontrolou přijatelnosti žádostí.
Tajemník (manažer SPL)
Tajemníkem, jmenovaným Výborem, je Petr Opolcer.
Úkolem Tajemníka je administrativní zajištění realizace SPL. Tajemník zejména zajišťuje:
- propagaci MAS a jednotlivých výzev na příjem žádostí
- organizuje školení pro žadatele
- poskytuje konzultace pro žadatele
- je zmocněn pro příjem žádostí
- provádí administrativní kontrolu a kontrolou přijatelnosti žádostí
- informuje žadatele a komunikuje se SZIF
- účastní se na kontrole na místě před proplacením dotace konečnému příjemci, prováděné
pracovníky SZIF
- eviduje monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti
Tajemníka při jeho úkolech podporuje administrativní pracovník.
Pro přípravu SPL byly sestaveny tématické pracovní skupiny. Jejich úkolem bylo navrhnout SPL
v jejich oblasti. Komise byly otevřené všem zájemcům, i mimo členy MAS:
Pracovní skupina „Zemědělství a podnikání“
Členové:
- Kubeš Jan, Ing. (AGRO družstvo Dolní Bukovsko)
- Netík Jiří (SHR)
- Krlín Václav (SHR)
- Jerhotová Drahomíra (SHR)
- Čecháček Jan (Farmářské centrum VLTAVA, o.s.)
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-

Fiala Aleš (Tiskárna Vltavín, s.r.o.)
Cícha Petr (Rumpold T, s.r.o.)
Dvořák Karel (SHR)
Liška Jan, Ing. (Agrodružstvo Žimutice)
Netík Štěpán (SHR)
Jiříček Miroslav, Ing. (SHR)
Kobera Jiří, Ing. Arch. (Ateliér Kobera)
Vovesný Václav (SHR)
Jaroš Miroslav, Mgr. (ZO ČSV)
Zahrádka František (SHR)
Křivancová Marie (Jezdecký oddíl FRAMAK)

Pracovní skupina „Obce a neziskové organizace“
Členové:
- Hladeček Josef (obec Hosty)
- Šálený Zdeněk (obec Žimutice)
- Kulíšková Anna (obec Bečice)
- Říhová Marie (obec Modrá Hůrka)
- Čihovský Jan (obec Všemyslice)
- Mazanec František (obec Dolní Bukovsko)
- Kučerová Jana, Mgr. (Informační centrum mikroregionu)
- Šesták Jan, Mgr. (Domov sv. Anežky)
- Rohlena Petr, Ing. (Pomoc Týn nad Vltavou)
- Šíma Jaroslav, Bc. (Stanice Pomoc přírodě)
- Rosecký Daniel, Bc. (CpKP jižní Čechy)
Pracovní skupina „Ženy a mládež“
Členové:
- Bouška Ondřej (Junák Týn nad Vltavou)
- Laschová Daniela Bc. (Farní charita Týn nad Vltavou)
- Dědičová Alena (Vesnický spolek v Dražící)
- Jiříčková Eva
- Křišťanová Milena
- Fraňková Pavla, Ing. (MěDDM Týn nad Vltavou)
- Houzarová Jana (PRO – ODPAD)
- Ratajová Jana
- Landová Dagmar
- Suchanová Michaela
- Hladeček Karel Bc.

9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL
 Lidské zdroje MAS
Manažer
Ing. Petr Opolcer – manažer území MAS Vltava, o.s.
Vzdělání: VŠE Praha, fakulta managementu
Praxe: 2002 - OVB Allfinanz, a.s., České Budějovice - poradce (majetkové a finanční poradenství)
2004/2005 – V VISS, a.s., Praha – produkt manažer
(obchodní záležitosti, nákup a prodej zboží, cenová politika, finanční toky)
2005/2006 – Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice – manažer projektu
(záležitosti spojené s realizací a administrací projektu 3.3 SROP)
2006/2007 – AgroConsult Bohemia s.r.o., České Budějovice – manažer
(poradenství při realizaci projektů, sledování finančních toků projektů)
2007+
- MAS Vltava, o.s., Týn nad Vltavou – manažer území
(zapojení do projektu 3.3 SROP, konzultace a poskytování poradenství pro oblast
Vltavotýnska, finanční toky, naplňování rozvojové strategie Vltavotýnska)
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Absolvované kurzy, školení či semináře:
- Vzdělávací semináře v rámci projektu 3.3 SROP – SF EU, veřejné zakázky atd. (certifikáty o
absolvování)
- Tvorba tiskovin pro cestovní ruch (test; obdržení certifikátu)
- Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu (test; obdržení certifikátu)
- Stanovení a vyhodnocování účinnosti komunikačních strategií (test; obdržení certifikátu)
- Marketingová komunikace pro destinaci (test; obdržení certifikátu)
Administrativní pracovník
Bc. Karel Hladeček – regionální geograf
ZČU v Plzni, obor Ekonomická a regionální geografie
Praxe: 2006+ - Spolek pro rozvoj regionu, o.s., Týn nad Vltavou
Absolvované kurzy, školení či semináře:
- školení Software Evidence půdy a staveb Windows (obdržení certifikátu)
- vzdělávací seminář v rámci projektu 3.3 SROP - Evropský sociální fond ESF (obdržení
certifikátu)
- vzdělávácí moduly v rámci projektu Vzdělávání pro jihočeský venkov - Strategické plánování
MAS; Management MAS; Administrativní procesy v MAS; Práce s veřejností (obdržení
certifikátu)
Účetní
Markéta Šírková - všeobecná účetní
14 let praxe
Systém vzdělávání členů/partnerů MAS
MAS Vltava, o.s. pořádá pro své členy každoročně nejméně 4 semináře či školení podle jejich zájmu,
nebo aktuální potřeby. Např. v roce 2006 MAS Vltava, o.s. uspořádala dva cykly školení, jejichž náplní
byla počítačová gramotnost a řízení projektového cyklu.
 Technické prostředky
Regionální projektové centrum sídlí v pronajaté kanceláři v budově čp. 84 v Jiráskově ulici v centru
Týna nad Vltavou (budova ve vlastnictví člena MAS Vltava, o.s. pana Jiřího Netíka). MAS Vltava, o.s.
zde má k dispozici kancelář vybavenou, nábytkem, počítačovou technikou (2 počítače, Windows 2003,
internet), tiskárnou, skenerem, kopírkou a pevnou telefonní linkou. Pracovníci mají k dispozici také
služební mobilní telefony.
 Finanční prostředky MAS
MAS Vltava, o.s. realizuje i jiné projekty mimo PRV. Dále MAS Vltava, o.s. poskytuje služby, díky
kterým má vlastní prostředky na další činnost. Pro předfinancování Strategického plánu Leader může
použít vlastní prostředky ve výši 432 tis. Kč. Ostatní finanční prostředky bude MAS Vltava, o.s. řešit
formou bankovního úvěru.

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

38

10.

Administrativní postupy

Administrativní postupy MAS vychází z Vnitřní směrnice MAS Vltava, o.s.

odsouhlasení výzvy na CP SZIF
VÝZVA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
nejméně 30 dnů

semináře pro potenciální žadatele
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

5 den doplnění neúplné žádosti
administrativní kontrola a k. přijatelnosti

7 den informace o výsledku kontroly
14 den žádost o přezkoumání na MAS
17 den jednání o přezkoumání MAS

výběrová komise MAS

20 den žádost o přezkoumání na RO SZIF
21 den předložení projektů RO SZIF
opětovné jednání výběrové komise
57 den ověření administrativní kontroly RO SZIF
72 den doplnění neúplné žádosti
oznámení o ukončení administrace

kontrola před zahájením realizace ex-ante

REALIZACE PROJEKTU
průběžná kontrola projektu
1 x ročně

hodnocení a aktualizace SPL
kontrola na místě před proplacením
dotace

10.1. Registrace projektů
MAS vyhlašuje veřejnou výzvu pro každý příjem Žádostí. Výzvu pro předkládání projektů vyhlašuje
Výbor MAS minimálně jednou za kalendářní rok. Výzvu MAS zveřejňuje na svých internetových
stránkách www.vltavotynsko.cz, v místních periodikách (Vltavín příp. další periodika) a na úředních
deskách v příslušných obcích mikroregionu.
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Výzva bude vždy v souladu s příslušnou Fichí a s Pravidly pro opatření IV.1.2. a bude vyhlášena pro
jednu nebo více Fichí. Text každé výzvy zašle MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF,
oddělení metodiky osy 4 PRV.
V průběhu výzvy MAS vyzve všechny potenciální žadatele ke konzultacím jejich projektových záměrů.
Tyto individuální konzultace budou zajištěny tajemníkem podle potřeb a požadavků žadatelů. Dále
bude uspořádáno 6 seminářů pro všechny žadatele. Na těchto seminářích budou potenciální žadatelé
informování o zaměření výzvy, postupu při podávání a realizaci projektu, způsobech, jak žádat.
Současně budou moci klást otázky.
Přijaté Žádosti o dotaci následně projdou administrativní kontrolou místní akční skupiny (tj. kontrolou
obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. Tyto kontroly provádí tajemník a předseda.
Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti tajemník informuje písemně žadatele o
výsledku kontroly do 7 pracovních dnů od termínu ukončení příjmu žádostí (doklad je zaslán
doporučeně nebo předán osobně proti podpisu žadatele).

10.2. Způsob výběru projektů
U Žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provedou členové
Výběrová komise MAS jednotlivě za každou Fichi bodové hodnocení (dle stanovených preferenčních
kritérií). V případě, že člen Výběrové komise je statutárním zástupcem, v pracovním nebo obdobném
vztahu k žadateli, nebo jiným způsobem ve střetu zájmů, zastoupí ho při bodování projektů v dané
Fichi náhradník. Náhradník byl též zvolen na Valném shromáždění členů. Výběrová komise dále sečte
počet bodů pro jednotlivé žádosti, seřadí je podle počtu získaných bodů sestupně, provede výběr
projektů, a poté vyhotoví seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS.
Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7
pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o
přezkoumání postupu na danou MAS. Jednání o přezkoumání postupu MAS svolá tajemník do 3 dnů
od obdržení žádosti. V případě, že nedojde na jednání ke shodnému závěru MAS a žadatele, má
žadatel právo podat do 3 dnů žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak
učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí.
Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF budou doloženy od MAS veškeré
dokumenty týkající se projektu a žádosti o přezkoumání postupu MAS a bude zahájeno jeho
přezkoumání. V případě, že byl projekt v rámci výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně
vyzvána k nápravě, tj. musí opětovně svolat jednání výběrové komise MAS, vyhotovit opravené
seznamy a předložit požadované přílohy;

10.3. Realizační část
Postup předávání žádostí na RO SZIF:
Žádosti, u kterých byla hodnocena přijatelnost a které posuzovala výběrová komise MAS (provedla
bodové hodnocení a jejich výběr), spolu se seznamem vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou
komisí MAS a předávacím protokolem o všech předkládaných Žádostech, předá tajemník na RO SZIF
v nejbližším možném termínu (výzvě) pro zaregistrování Žádostí.
Přesný termín předložení Žádostí na RO SZIF si tajemník sjedná předem elektronickou poštou
(mailem) nebo osobně v oddělení finanční podpory na RO SZIF
Ke každé Žádosti o dotaci, která se předkládá na RO SZIF MAS navíc dokládá:
- kontrolní list povinných a nepovinných příloh,
- hodnocení přijatelnosti,
- bodové hodnocení Výběrové komise MAS
V průběhu administrace a realizace projektů konečných žadatelů tajemník předává potřebnou
dokumentaci ze SZIF konečnému žadateli a naopak; nevztahuje se na podpis Dohody, kterou vyřizuje
RO SZIF přímo s žadatelem.
MAS v průběhu realizace jednotlivých projektů konzultuje s konečnými žadateli případné dotazy a
problémy. Složky jednotlivých projektů vede tajemník.
V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme tajemník Hlášení od konečného
žadatele/příjemce dotace, provede jeho kontrolu a předá/zašle doporučeně v potřebném termínu na
příslušné RO SZIF.
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Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace tajemníkovi, který kontroluje Žádost včetně
příloh dle kontrolního listu. V případě kladného výsledku kontroly dokumentace místní akční skupinou
potvrdí tajemník formulář Žádosti o proplacení a teprve poté může příjemce dotace předložit Žádost
na příslušné RO SZIF.
Při kontrole na místě před proplacením dotace konečnému příjemci, prováděné pracovníky SZIF bude
přítomen člen Kontrolní komise a tajemník, nebo jeho zástupce.
Kontrolní komise provede kontrolu všech projektů vybraných Výběrovou komisí MAS před zahájením
realizace (ex-ante). V průběhu každého projektu provede Kontrolní komise jednu kontrolu realizace.
O kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný
žadatel/příjemce dotace, dvě vyhotovení MAS.

10.4. Kontrola činnosti MAS
Kontrolu činnosti jednotlivých pracovníků provádí Předseda.
Kontrolu účetnictví (interní audit) minimálně jednou ročně zajišťuje Kontrolní komise.
Sebehodnocení MAS je realizováno na Valném shromáždění členů metodou participativního
hodnocení dle metodiky UNDP.

10.5. Archivace
Úplnou evidenci a archivaci účetních dokladů a souvisejících písemností vede účetní. Archivaci složek
projektů zajišťuje Tajemník. Elektronické dokumenty jsou archivovány na záložním serveru a na CD.
V kanceláři MAS je k dispozici zamykatelná skříň pro archiv v písemné podobě.

10.6. Monitoring
Tajemník eviduje monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti opatření IV.1.1 a IV.1.2. a jednou za 3
měsíce zpracovává zprávu o plnění monitorovacích indikátorů, kterou předkládá Kontrolní komisi a
Výboru. Monitorovací indikátory jsou ověřovány z projektových dokumentací, předkládaných zpráv a
zejména na jednotlivých kontrolách.

10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
Vyhodnocování realizace SPL bude probíhat jednou ročně na základě zprávy o realizaci plánu
Leader, který zpracovává Kontrolní komise. Tuto zprávu projednává na svých jednáních Výbor. Podle
potřeby svolává pracovní skupiny pro oblasti, pro které má docházet k úpravám SPL. Na základě
práce Výboru a pracovních skupin vzniká doporučení. Jednou ročně je toto doporučení projednáno na
Valném shromáždění členů. Doporučení jsou následně zapracována do SPL. Výsledky těchto
hodnocení MAS předloží do oddělení metodiky osy 4 PRV na CP SZIF. Informace o konání a
programu Valného shromáždění členů je zveřejňována v místním tisku a na internetu. Na internetové
stránce www.vltavotynsko.cz je též vždy k dispozici aktuální znění SPL, stejně jako hodnotící zprávy.

10.8. Propagace MAS
MAS průběžně informuje obyvatelstvo prostřednictvím svých internetových stránek, místních periodik,
úředních desek obcí na svém území. Současně pořádá nejrůznější propagační akce. Významným
způsobem informování je však i osobní kontakt mezi členy MAS a obyvateli území. MAS využívá také
služeb Informačního centra mikroregionu, které je jedním ze členů MAS. V propagaci bude MAS
pokračovat i nadále.
Způsob informování obyvatel je popsán ve Vnitřní směrnici MAS.
Způsob propagace byl na jednání Výboru MAS hodnocen jako dostatečný. Jako kritérium byl použit
počet projektových záměrů v databázi MAS (250).
Základním nástrojem pro informování členů a partnerů MAS je elektronická pošta. Členům, kteří
nemají připojení k internetu jsou informace zasílány písemně. MAS má také k dispozici mobilní čísla
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na všechny členy a běžně je využívá pro aktuální informování. Jako místo pro vzkazy a setkávání
funguje kancelář MAS i Informační centrum mikroregionu.
Aktualizaci www stránek MAS zajišťuje prostřednictvím redakčního systému tajemník. Aktualizace je
tak možná kdykoliv.

11.

Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců

MAS Vltava, o.s. má celkem 28 členů, z toho je 8 žen, 14 zemědělců a 6 mladých lidí do 30 let.
V devítičlenném Výboru MAS Vltava, o.s. jsou zastoupeny čtyři ženy, dva zemědělci a jeden mladý
člověk do 30 let. Ve tříčlenné Kontrolní komisi jsou zastoupeni dva zemědělci a jeden mladý člověk do
30 let. Ve Výběrové komisi (5 členů + náhradník) jsou zastoupeny tři ženy, dva zemědělci a jeden
mladý člověk do 30 let.
Tabulka: Členové MAS Vltava, o.s.

MAS Vltava, o.s.
Výbor
Kontrolní komise
Výběrová komise

celkem
28
9
3
5 + náhradník

ženy
8
4
3

zemědělci
14
2
2
2

mladí lidé
6
1
1
1

(Zdroj: MAS Vltava, o.s., 2007)

V rámci MAS Vltava, o.s. také fungují 3 pracovní skupiny, zřízené Výborem MAS. Pracovní skupina
„Zemědělství a podnikání“ řeší záležitosti týkající se zemědělské a podnikatelské činnosti na
Vltavotýnsku, zejména potřeby a záměry dotčených subjektů a společný postup při jejich prosazování.
Pracovní skupina „Obce a neziskové organizace“ se zaměřuje na činnost obcí, neziskových organizací
a spolků, zjišťuje jejich potřeby a priority. Týká se to zejména infrastruktury a občanské vybavenosti.
Pracovní skupina „Ženy a mládež“ se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
a na problematiku žen v mikroregionu, zejména pak na rovné příležitosti.
V pracovní skupině „Zemědělství a podnikání“ je zastoupeno celkem 14 zemědělců. Ti jsou zapojeni i
do rozhodovacích a kontrolních orgánů MAS Vltava, o.s.. Ve Výboru, ve Výběrové komisi i v Kontrolní
komisi mají vždy dva zástupce.
Ženy mají své zastoupení ve všech pracovních skupinách i v rozhodovacích orgánech MAS. Z 9 členů
Výboru MAS Vltava, o.s. jsou 4 ženy (44 %), ve Výběrové komisi mají ženy 40 % zastoupení a žena je
i náhradníkem.
Mladí lidé do 30 let mají také své zastoupení ve všech pracovních skupinách i v rozhodovacích a
kontrolních orgánech MAS Vltava, o.s. Ve Výboru, ve Výběrové komisi i v Kontrolní komisi mají vždy
jednoho zástupce.
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