
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  je obecně prospěšnou společností, 
jejímž zakladatelem je Regionální sdružení Šumava, zájmové sdružení právnických 
osob. Hlavní činnosti RRA Šumava jsou aktivity vedoucí k regionálnímu rozvoji 
regionu Šumava, vyhledávání, posuzování a zpracování projektů, finanční služby a 
poradenství, koordinace zpracování rozvojových studií regionu, tvorba databanky, 
koordinace a rozvoj cestovního ruchu v regionu Šumava, propagace regionu, činnost 
v oblasti osvěty, výchovy a vzdělávání. 
 
Nabízíme: 
• Vyhledávání grantů a poradenství v oblasti dotačních programů EU, ČR   
• Zpracování a management projektů  
• Poradenství a servis pro podnikatele, zpracování podnikatelských záměrů   
• Zpracování rozvojových studií obcí a studií proveditelnosti  
• Spolupráce při tvorbě a tvorba strategických rozvojových koncepcí a akčních 

plánů 
• Destinační management, rozvoj nabídek v cestovním ruchu, regionální a 

místní marketing, průzkum trhu, tvorba informačních databází 
• Environmentální vzdělávání a osvěta 
• Organizace seminářů, přednášek a vzdělávacích kurzů  
 
Cílové skupiny: 
• Města a obce  
• Sdružení a neziskové organizace  
• Podnikatelé  
 
 
Hlavní kancelář Stachy  
384 73 Stachy 422 
tel.: +420 380 120 261 
fax: +420 380 120 272 
mobil: +420 731 768 125 
e-mail: info@rras.cz 
 
Pobočky : 
Sušice 
tel./fax : +420 376 523 655 
Mobil: +420 731 764 022 
e-mail: mantl@rras.cz 
Chvalšiny 
tel.: +420 380 739 064 
e-mail: ondrichova@rras.cz 
Domažlice 
tel.: +420 379 720 278 
e-mail: fedorov@rras.cz 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Zaměstnanci RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2008 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 
Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    7  
 
Pobočky Sušice, Domažlice, Chvalšiny 
Projektoví manažeři    3 
 
Agenturní zaměstnávání 
Administrativní pracovníci   10 
 
 
 
Složení Správní a Dozor čí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2008 
 
Správní rada 
Předseda: pan Jan Pavlásek 
Členové: pánové Vlček, Hasenöhrl, Kantořík, Pubal, Procházka ml., Prosr, 

Roučka, Löffelmann, Juriga, Kutil, Fastner, Voráček 
 
 
Dozorčí rada 
Předseda: pan Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Stráský, Jukl, Bouška 
 
Jednání Správní rady se uskutečnilo dne  7.5.2008 a jednání Dozorčí rady 20.6.2008 
v sídle RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na programu jednání bylo projednání 
Zprávy o činnosti za rok 2007, vyúčtování rozpočtu za rok 2007, vč. zprávy auditora, 
aktuální stav čerpání úvěrů, aktivity pro rok 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Správcem tohoto programu byl Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy a 
Administrátorem Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  

Vyhlášením 1. výzvy (05/2005) bylo žadatelům umožněno v rámci tohoto 
programu získávat podporu na projekty neinvestičního charakteru s prokazatelným 
přeshraničním dopadem a s tématickým zaměřením na kulturní výměny (školství, 
sport, zájmová sdružení, slavnosti, festivaly), lidské zdroje, místní demokracie, 
plánovací a rozvojové studie, životní prostředí, hospodářský rozvoj, komunikace a 
cestovní ruch.  

Výše podpory se pohybovala od 1 000€ až do 10 000€ (max. 75% z celkových 
nákladů). Tyto podmínky byly dále upravovány Prioritami pro jednotlivé výzvy. 

Celková alokace programu pro období 2005 – 2007 činila 17 mil Kč.  
V 1. až 6. kole výzvy byla rozdělena mezi 244 zrealizovaných projektů. 
 V prosinci 2008 byl Dispoziční fond Interreg IIIA ukončen. Z celkové alokace 
bylo vyčerpáno 99,91%. 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

V roce 2008 byl úspěšně ukončen projekt „Síť environmentálních informačních 
a poradenských center v regionu Šumava“. Vznikla ucelená síť center 
environmentálního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatelstva a návštěvníky 
tohoto regionu. Byla posílena partnerská spolupráce mezi institucemi zabývajícími se 
školeními, vzděláváním a environmentální problematikou. Došlo k rozvoji adaptability 
a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a ke zvýšení povědomí o 
horizontálním tématu udržitelného rozvoje v daném regionu. Činnost informačních a 
poradenských center přispěla k výraznějšímu zapojování veřejnosti do plánovacích a 
rozhodovacích procesů v problematice životního prostředí. V území dlouhodobě 
chybělo koordinované a celoregionální poradenství a vzdělávání, kterými se tento 
projekt zabýval v několika rovinách. 

Realizovalo se mnoho akcí, kurzů, seminářů, školení, exkurzí, vydaly se též 
propagační materiály zaměřené na vzdělávání v oblasti životního prostředí, ekologie, 
ekologického zemědělství a zdravého životního stylu, individuální poradenství a 
řešení konkrétní problematiky přímo na farmách poskytoval terénní poradce. Na 
konci projektu byl vydán sborník (3 000 ks), kde je shrnuta realizace projektu. 
V environmentálních informačních centrech probíhalo poradenství zaměřené na 
environmentální problematiku, ale také v rámci zvyšování obecné vzdělanosti 
venkovského obyvatelstva,  individuální poradenství v oblasti práce s PC a obsluha 
Internetu. 

Díky prodloužení realizace projektu (o 3 měsíce) se uskutečnily další semináře 
a exkurze, např. „Národní park na vlastní kůži“, kdy účastníci navštívili např. zařízení 
pobytové ekologické výchovy Wildniscamp am Falkenstein u Zwieslerwaldhausu, 
nebo „Máme rádi svůj region“ kde byli hostiteli a průvodci členové bavorského spolku 
Waldzeit a bylo navštíveno několik projektů na nichž se Waldzeit spolupodílí. 
Jednotlivé akce veřejnost velmi uvítala a pro posluchače byly ve většině případů 
přínosem, což dokládají např. vyplněné dotazníky či dotazy po dalších podobně 
zaměřených akcích. 

Projekt byl dále rozšířen o nové aktivity: 
-„Ekoznačení (certifikace) výrobků a služeb v cestovním ruchu“, v rámci které byly 
vydány další informační materiály – kalendáře, noviny Doma na Šumavě, katalog 
výrobců 
-Provoz nového informačního bodu v obci Lipno nad Vltavou, kde byl umístěn 
banner, který informoval o certifikaci a EVVO problematice a návštěvníci si mohli 
prohlédnout a zakoupit některé certifikované výrobky. 

Poradenská centra mohou zájemci i nadále navštěvovat,  stejně tak jako 
informační internetový server http://env.isumava.cz, který vznikl v rámci projektu a je 
pravidelně aktualizován. Jsou zde zveřejňovány aktuality ze světa agroenvi, 
informace o realizaci projektu a fotogalerie. 

 



 
 

 
 
Realizace projektu „Síť environmentálních informačních a poradenských 

center v regionu Šumava“ byla Ministerstvem životního prostředí vyhodnocena jako 
jedna z nejlepších. 

Celkový rozpočet projektu činil: Kč 9 511 397,- 
 
Partneři projektu: 
Jihočeský kraj, Správa NP a CHKO Šumava, RC PRO-BIO Šumava, Úhlava, o. p. s., 
Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy, Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj-
Vltava „Zelené srdce Evropy“, Národní institut dětí a mládeže MŠMT – Centrum 
ekologické výchovy Dřípatka Prachatice, VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga 
Písek, Regionální sdružení Šumava. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Dokončení projektu podporovaného UNESCO UNEP/GEF za finanční 

spoluúčasti Ministerstva životního prostředí ČR, jehož nositeli v území Biosférické 
rezervace Šumava byly v letech 2005 – 2008 Ústav systémové biologie a ekologie 
AV ČR v Českých Budějovicích a Správa NP a CHKO Šumava. Hlavním cílem 
projektu bylo vytvoření většího prostoru pro šetrné formy turismu jako potenciálu pro 
udržitelný rozvoj území.  

Řada aktivit projektu se ukázala jako  kompatibilní s aktivitami zajišťovanými 
nezávisle RRA Šumava (certifikace služeb, podpora turismu). Ve snaze o soulad 
aktivit projektu GEF s aktivitami RRA byla na základě dohody nositelů projektu s 
RRA Šumava od února 2007 posílena realizace projektu převzetím části aktivit 
agenturou (grantové schéma, certifikace služeb, organizace vzdělávacích kurzů, 
návrh strategie udržitelného turismu, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje 
turismu).  
 
Projekt zahrnoval deset aktivit:  

• Návrh systému reálného fungování BR Šumava  
• Potenciál BR pro využití nových netradičních turistických aktivit  
• Návrh strategie udržitelného turismu v BR  
• Návrh česko-bavorské sítě přeshraničních stezek  
• Vytvoření systému konkrétní podpory projektů šetrného turismu (grantové 

schéma)  
• Vytvoření regionálního certifikačního systému služeb v turismu  
• Program obnovy kulturního potenciálu BR  
• Realizace systému vzdělávání v oblasti šetrného turismu  
• Realizace systému průvodců z místních obyvatel  
• Zajištění přeshraniční spolupráce BR zúčastněných v projektu  
 
Projekt byl ukončen v dubnu 2008 zpracováním závěrečných zpráv a jejich 

předání E.T.E. Bonn, koordinátoru projektu všech tří BR (Šumava, Aggteleg, Babia 
Gora). 

Na mezinárodní úrovni byly výsledky projektu představeny samostatným 
zastoupením na veletrhu udržitelného cestovního ruchu  „Reisepavillon“, specifické 
části velkého veletrhu CR ve Stuttgartu v lednu 2008. Veletrhu se v průběhu týdne 
zúčastnilo přes 250 tisíc návštěvníků. 

Výsledky projektu byly představeny zástupci agentury v rámci doprovodných 
prezentací konaných při „COP-9“ (Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu) konané v květnu 2008 v Bonnu. Výsledky projektu byly velice 
pozitivně kvitovány ze strany představitelů programu  MaB UNESCO i účastníků 
konference. 

V říjnu 2008 byly výsledky projektu prezentovány na MŽP ČR v Praze. 
Prezentace se zúčastnili představitelé MŽP, MMR, MŠMT, akademická obec, 
manažeři chráněných území, novináři. 

Výstupy projektu přinesly podněty i cenné podklady pro realizaci nyní 
připravovaných nebo již startujících projektových aktivit v regionu (přeshraniční 
projekt cestovního ruchu, návrh nového uspořádání BR Šumava, projekt 
průvodcovství, nové přeshraniční stezky…).  



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 V roce 2008 RRAŠ úspěšně pokračovala v realizaci grantu 
z Jihočeského kraje – Koordinace roku oslav spisovatele Karla 
Klostermanna, jehož 160. výročí narození a 85. výročí úmrtí 
připadlo právě na rok 2008. Agentura Šumava navázala na 
rozpracované aktivity předešlého roku, oslovila další význačné 
instituce a organizace působící nejen na území Šumavy a vyzvala 
je ke spolupráci. Mezi nejvýznamnější partnery patří Sdružení 
Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a jeho bavorská sekce, 
Prachatické muzeum, Muzeum Šumavy Sušice a Kašperské 
Hory, Jihočeské muzeum, Nakladatelství Praam, Městská 

knihovna Prachatice, Euroregion Šumava -  Bayerischer Wald – Mühlviertel, NP a 
CHKOŠ, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Město Kašperské Hory, 
Museum Fotoateliér Seidel/Českokrumlovský rozvojový fond, Czechtourism – česká 
centrála cestovního ruchu, Památník národního písemnictví, Národní filmový archiv a 
další. Mediálním partnerem se stal Český rozhlas 2 Praha a MF Dnes. 
     RRAŠ pokračovala v přípravě a koordinaci aktivit, rozšíření akcí a získávání 
dalších zdrojů spolufinancování.  Na projekt se nám podařilo získat grant ve výši 
1.900.000 Kč z Ministerstva kultury ČR,  účelovou dotací ve výši 200.000 Kč přispěl 
Plzeňský kraj. Generálním partnerem projektu se stal ČEZ, dalšími partnery byly 
Lesy ČR a Měšťanský pivovar Strakonice. Celkové náklady této akce činily 
3 005 568, z toho dotace Ministerstva kultury činila Kč 1 881 376,- spoluúčast 
realizátora a jeho partnerů na projektu pak činily Kč 1 124 192,-. 
 
Realizované aktivity/akce v roce 2008: 

� Provoz a doplňování webových stránek www.klostermann.cz /leden-prosinec/ 
� Výroba filmového dokumentu o spisovateli Karlu Klostermannovi /leden-

prosinec/ 
� Křest knihy Volba profesora Klostermanna. Slavnostní setkání u této 

příležitosti se konalo v sále Západočeské galerie v Plzni. /leden/ 
� Křest knihy Skláři, představení poštovní známky KK z emise Osobnosti v 

Evropském domě v Plzni. /leden/ 
� Tisková konference za účasti hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Zahradníka, 

radního pro kulturu Jihočeského kraje ing. Štangla, ředitele Regionální 
rozvojové agentury Šumava M. Picka a ředitele Jihočeského muzea v 
Českých Budějovicích ing. Šafra v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. /leden/ 



 
 

� Soutěž pro jednotlivce i školy, nazvaná Krajinou Karla Klostermanna, 
realizoval partner projektu NP a CHKO Šumava. Do soutěže se zapojilo 11 
škol. /únor-červen/  

� Call centrum ve Stachách - komplexní informační servis o projektu, akcích a 
všech činnostech vztahujících se k Roku oslav spisovatele Karla 
Klostermanna. /duben-prosinec/  

� Nová expozice nazvaná „Karel Klostermann & šumavské zámečky“ 
v Prachatickém muzeu. Doprovodnou akcí k této výstavě byla malá expozice 
na zámku Skalice v Bohumilicích. /duben-prosinec/ 

� Výlet vozíčkářů na Srní. Setkání  handicapovaných z ÚSP ve Stodu a ze 
stacionáře ve Zdíkově, na společný výlet k Hauswaldské kapli a na další 
místa Šumavy je doprovázel strážce NPŠ p. Jan Chudý. /květen/  

� Večer Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, na němž 
proběhl křest knihy Prázdniny na Šumavě a zároveň byla představena 
výstava nazvaná „Ozvěny světů Karla Klostermanna“ /květen/  

� Více než 11 přednášek v šumavských muzeích, na školách a dalších 
veřejných místech. /únor-říjen/ 

� Publikace Příběhy z Plání aneb pátrání po pravdě ve dvou šumavských 
příbězích Karla Klostermanna. Vhodná pro návštěvníky Šumavy jako 
inspirace klostermannovského prázdninového putování i k odborné disputaci. 
/červen/ 

� Celodenní přímý přenos ze Šumavy na téma Rok oslav spisovatele na 
rozhlasové stanici ČRo 2 PRAHA. /červen/ 

� Pěší výlet s průvodcem do okolí Kašperských Hor.  /červen/ 
� Výstava Šumava Karla Klostermanna v Mázhause radnice Města Plzně, 

jejímž cílem bylo připomenutí a přiblížení míst spojených s literárním dílem a 
životem Karla Klostermanna na fotografiích, doplněných popisky s osobními 
zážitky fotografujících členů O.S. Karla Klostermanna  a jejich přátel i 
z německé sekce.  /červen-červenec/ 

� Slavnostní otevření nové naučné Klostermannovy stezky na Rokytě u Antýglu 
a vycházka  s výkladem průvodce Mgr. Josefem Stemberkem – připravil 
NPŠumava. /červenec/ 

� Pěší výlet s průvodcem do okolí Srní. /červenec/ 
� Český rozhlas 3 –Vltava se ve svém vysílání po celý jeden týden věnoval  

tématu Šumavou Karla Klostermanna.  /červenec/ 
� Oslava 690. let založení městysu Štěkeň a zároveň připomenutí 85. výročí 

úmrtí K. Klostermanna ve Štěkni. Účastnil se hejtman Jihočeského kraje 
RNDr. Jan Zahradník a starosta městysu Štěkeň Ing. Miroslav Košta. 
/červenec/ 

� Srnská pouť s tradičním setkáním u Hauswaldské kaple spojeným 
s bohoslužbou. Na slavnostní hubertské mši vystoupilo 20 klatovských 
hornistů. /srpen/ 

� Šumavská pouť k poctě Karla Klostermanna v Kašperských Horách. 
Několikadenní akce spojená s putováním z mnoha míst spojených s životem 
a dílem KK a šumavská slavnost s pestrým programem a mnoha atrakcemi 
pro návštěvníky a poutníky (permanentní čtení, promítání  filmů a dokumentů 
o KK, staročeský trh, hudební a divadelní vystoupení, šumavský folklor, 
vystoupení příhraničních folklorních souborů z Německa a Rakouska, 
vycházky s průvodcem). /srpen/   



 
 

� Výstava nazvaná Karel Klostermann a Plzeň byla umístěna ve Studijní a 
vědecké knihovně Plzeňského kraje a představila rodinné zázemí autora, jeho 
pobyt v Plzni, přátele, literární kontakty s nakladatelem Vilímkem a průřez 
celým autorovým literárním dílem. /září-listopad/ 

� Slavnost na Javorníku za účasti zástupců partnerské obce Lindberg 
(Bavorsko) a dalších významných osobností Jihočeského kraje. /září/ 

� Literární seminář nazvaný Život a dílo Karla Klostermanna, který připravila 
Městská knihovna Prachatice. /říjen/  

� Literární konference s mezinárodní účastí, která v rámci Roku oslav 
spisovatele Klostermanna mapovala prostor Šumavy a Bavorského lesa v 
uměleckém a krajinném pojetí témat. Vystoupili česky i německy mluvící 
odborníci jak na život a dílo spisovatele, tak na tématiku krajiny a věnovali se 
tématům "Krajina spojuje - Krajina a lidé v díle Klostermanna - Fenomén 
šumavské krajiny v literatuře, poezii, výtvarném umění a filmu - (šumavská 
krajina jako kulisa v různých uměleckých dílech v čase, malířské poutě 
Šumavou). /říjen/ 

� Vydání knihy Šumavské povídky v nákladu 1.000 ks, turistického letáku 
Toulky s Klostermannem v nákladu 10.000 ks, sborník Rok oslav spisovatele 
Karla Klostermanna v nákladu 2.000 ks, dotisk dvojjazyčného sborníku Karel 
Klostermann – spisovatel Šumavy v nákladu 1.300 ks. 

� Vydání vzdělávacího programu  pro školy – výstavní sety v nákladu 1.500 ks 
a dvojjazyčné povídky Na cestě k domovu. Program bude v průběhu zimy 
2008-2009 distribuován do škol v jihočeském a západočeském kraji a dalším 
zájemcům v ČR. 

  
Vzdělávací výstavní set 

   
 
 
sborník                                    publikace                                  propagační leták 



 
 

                    
 
 
 
 
 
Poštovní známka z emise osobnosti                          
 
 
 
 
 
 
Kniha povídek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turistický leták Toulky s Klostermannem 



 
 

 
 
 
 
Šumavská pouť 

      
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

         
 

Dne 6.6.2008 byl vyhlášen program Dispoziční fond pro česko – bavorské 
příhraničí v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát 
Bavorsko 2007 – 2013. Správcem programu je Euroregion Šumava – jihozápadní 
Čechy, Administrátorem se stala (na základě výběrového řízení) Regionální 
rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 

Alokace pro region Šumava pro období 2007-2013, činí 2 944 474€. Rozsah 
dotace byl stanoven na min. 1 000€ - max. 21 250€, přičemž výše grantu nesmí 
přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu.  
 V rámci programu Dispoziční fond mohou organizace neziskového charakteru 
získat finanční prostředky na neinvestiční projekty se zaměřením na kulturní výměny, 
místní demokracii, lidské zdroje, plánovací a rozvojové studie, hospodářský rozvoj, 
cestovní ruch, životní prostředí, marketing a komunikace a spolupráce institucí. 
 Druhou podporovanou oblastí jsou malé investiční projekty, týkající se značení 
a vybavení turistických stezek, informačního značení měst a obcí, životního prostředí 
a obnovy a výstavby „malých památníků“. 

Žádosti podané v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí (do 3.9.2008) byly 
zhodnoceny Regionálním řídícím výborem dne 22.9.2008. Celkem bylo k tomuto datu 
odevzdáno 63 žádostí (6 investičních, 57 neinvestičních projektů), jejichž požadavek 
na dotaci činil přes 330 tis. €, z toho 56 projektů bylo podpořeno                                        
(6 investičních, 50 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace činí             
268 tis.€.  

V rámci 2. výzvy k předkládání žádostí do 28.11.08 bylo odevzdáno 45 žádostí 
(5 investičních, 40 neinvestičních projektů), jejichž požadavek na dotaci činil přes 225 
tis. €, z toho 38 projektů bylo podpořeno (4 investičních, 34 neinvestičních projektů) a 
celková výše přidělené dotace činí 176 tis. €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
V Bavorském lese a na Šumavě je turismus klíčovým odvětvím průmyslu a 

hospodářskou oblastí, důležitou pro regionální rozvoj. Osamocené, jednotlivé formy 
přeshraniční kooperace už existují, ale potřebná jsou opatření a aktivity s trvalou 
udržitelností, institucionálními strukturami, společným vývojem produktů a 
společnými nabídkami pro cílové skupiny. Přitom platí, že je třeba po obou stranách 
hranice koordinovat jak kvalitu, tak kvantitu turistických nabídek. Přeshraniční 
spolupráce v oblasti turismu potřebuje intenzivní spolupráci v uplatnění celého 
regionu na trhu. Je nutný společný management destinace. Proto koncipovaly VHS 
Regen a RRA Šumava tento projekt  a předložily požadavek ke schválení grantu. 
Bilaterální doprovodný výbor „Bavorsko – Šumava“ projekt 15. října 2008 schválil k 
financování.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí partner (BY)  -  Vysoká škola lidová okres Regen 
Partner (CZ) - Regionální  rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 
 
Doba realizace projektu:   1.září 2008 – 31. srpen 2011 
 
celkové náklady:                           3.682.613,00 € / 88 382 712 Kč 

⇒ bavorská část projektu: 2.979.150,00 € / 71 499 600 Kč 
⇒ česká část projektu:         703.463,00 € / 16 883 112 Kč 

 
česká část projektu: 

⇒ výše dotace:                   633 100 EUR / 15 194 400 Kč (90 %) 
⇒ český podíl:                     70 363 EUR /    1 688 712 Kč (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oblasti podpory na české straně – realizované RRAŠ: 
 

� Rozvoj a zlepšení přeshraničních nabídek a produktů v turismu  
      1 160 400 Kč / 48 350 EUR 
� Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch 

1 225 000 Kč / 51 043 EUR 
� Marketing a podpora přeshraničního uplatnění na trhu  

             5 286 600 Kč / 220 274 EUR 
� Podpora zvyšování kvality služeb – regionální certifikace 

1 424 000/ 59 333 EUR  
� Přeshraniční kooperace v oblasti destinačního managementu 

 7 343 100 Kč/ 305 963 EUR 
� Vzdělávání a zvyšování kvalifikace  

             444 000 Kč / 18 500 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

V roce 2008 byly v rámci toho dotačního programu vyhlášeny 4 výzvy pro 
předkládání projektů. Tyto výzvy se zaměřovaly na široký okruh aktivit, z hlediska 
žadatelů byl zájem především o úspory energií (zateplování objektů škol) a 
zlepšování stavu  přírody a krajiny (odbahňování rybníků, výstavba nových 
rybníků...). RRA zpracovala celkem 7 projektů v celkovém objemu financí přesahující 
40 mil. Kč. Realizace části projektů již úspěšně skončila, u některých zatím není 
známo, zda budou vybrány ke spolufinancování.  

Projekty, jež nebylo možné podat  (nepřipravenost k realizaci, nevhodnost 
záměru), budou odevzdány do nejbližší vhodné výzvy.  
 
 
 
 
 

 
 

V říjnu 2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil další výzvu z 
Programu rozvoje venkova. Bylo možné předkládat mj. projekty řešící zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech a investice do lesů. Projekty zpracovávané RRA 
zahrnovaly oblasti, které jsou problémem mnoha obcí. Jednalo se hlavně o nákup 
lesní techniky (traktory, štěpkovače, vyvážecí soupravy), opravy lesních cest a 
obnovu a rozvoj vesnic (budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, objektů 
občanské vybavenosti).   

Celkem bylo zpracováno 7 projektů, část z nich tvořily projekty, které nebyly 
pro nízkou alokaci programu schváleny ke spolufinancování v předešlém kole. Zda 
byly žádosti úspěšné, by mělo být jasno do konce února 2009. Případné neúspěšné 
žádosti budou přepracovány a odevzdány do dalších výzev. 
 

Během roku byly dále zpracovávány projekty do výzev místních akčních 
skupin (MAS) v rámci realizace místní rozvojové strategie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

V roce 2008 byly vyhlášeny 2 výzvy pro příjem žádostí do Regionálního 
operačního programu Jihozápad. Bylo možné žádat do třech oblastí, tj. Dostupnost 
center (modernizace regionální silniční sítě, budování infrastruktury pro veřejnou 
dopravu, modernizace místních komunikací), Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
(revitalizace měst a obcí, investice do základního, středního školství, zdravotnických 
zařízení...) a Rozvoj cestovního ruchu (budování infrastruktury pro cestovní ruch, 
rozvoj služeb cestovního ruchu – reklama atd.). 

Do 1. výzvy  bylo RRA zpracováno a podáno 16 projektů s celkovými 
finančními požadavky přesahujícími 230 mil Kč, druhá výzva vyvolala zájem ještě 
větší (23 projektů, objem žádaných financí více než 400 mil. Kč).  

Předložené projekty řešily především místní komunikace (9 x), obnovu a 
rozvoj obcí – investice do školství, zdravotnictví, úpravy veřejných prostranství atp. 
(15 x) a infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu (8x).  

Ze všech podaných projektů byl schválen ke spolufinancování jediný. 
Důvodem (dle hodnotících protokolů) nebyl nevhodný záměr projektu  či nízká 
úroveň jeho zpracování, ale velký převis požadovaných financí oproti alokacím 
jednotlivých výzev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

® 

 

Již čtvrtým rokem probíhá na Šumavě značení regionálních výrobků,  do 
konce roku udělila RRAŠ certifikát 51 výrobcům s více než 250 druhy výrobků. 
Podrobnosti a seznam certifikovaných výrobků naleznete na www.domaci-
vyrobky.cz. Certifikované výrobky je možno na území Šumavy zakoupit ve 43 
oficiálních prodejních místech. 

Protože se udělování značky výrobcům na Šumavě osvědčilo, bylo rozšířeno 
o kritéria pro služby. O značku se mohou nyní ucházet i provozovatelé ubytovacích a 
stravovacích zařízení na Šumavě. V srpnu 2008 byla udělena značka prvním 3 
ubytovatelům, kteří splňují podmínky certifikace, jsou kvalitní a podnikají šetrně vůči 
přírodě a životnímu prostředí. Podrobnosti a seznam certifikovaných subjektů 
naleznete na www.regionalni-znacky.cz. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aktivity: 

 
� Koordinace a administrace systému 
� Komunikace s certifikovanými subjekty 
� Zajištění jednání certifikačních komisí 
� Zajištění kontrol plnění kritérií 
� Oslovování prodejních míst 
� Propagace na veletrzích CR 
� Komunikace s médii 
� Propagace na internetu 
� Vydávání a distribuce propagačních materiálů: 

o Noviny Doma na Šumavě, léto 08 (náklad 25 000 ks) 
o Katalog výrobců (náklad 7 000 ks) 
o Katalogové lístky, 23 lístků (náklad 2 000 ks) 
o Informační leták – Regionální značení služeb, příležitost pro 

podnikatele v CR (5 000 ks) 
o Informační leták – Regionální značení služeb, to pravé na Šumavě 

(5000 ks ČJ, 2 000 ks NJ) 
o Omalovánky s tematikou šetrné chování hostů (50 000 ks) 
o Smaltované cedulky k označení certifikované služby (20 ks)  

 
Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s Asociací regionálních značek - hlavním 
koordinátorem značení v ČR. 
Financování aktivit: Evropská unie, Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, 
projekt GEF, Interreg III A, MŽP,Jihočeský kraj. 

 



 
 

 

 

Cíle projektu „Bílá stopa na Šumavě“: monitoring a koordinace systému údržby; 
ochrana krajiny; jednotná propagace; získávání finančních prostředků na zimní a 
předsezónní údržbu a ostatní aktivity (pořízení strojů, nákup zařízení a vybavení). 
Koordinaci tohoto projektu zajiš ťuje Regionální rozvojová agentura Šumava 
o.p.s., v úzké spolupráci s Regionálním sdružením Š umava, Správou NP a 
CHKO Šumava, Jiho českým a Plze ňským krajem a v neposlední řadě 
s dot čenými obcemi a m ěsty.    
 
Nabídka produkt ů a služeb: 

• Regionální sdružení Šumava získalo dotace z programů EU na nákup 10 ks GPS  a 
zpracování souřadnicových dat pro oblast Šumavy, kde údržba lyžařských tras 
probíhá. Přístroje GPS byly bezplatně pronajaty obcím, které disponují vlastními stroji 
na údržbu lyžařských tras. Data z GPS jsou automaticky přenášena do mapy, 
umístěné na webových stránkách "bílá stopa".  

• Webové stránky www.bilastopa.cz   obsahují aktuální informace nejen pro běžkaře. 
Nejzajímavější je ale mapa, kam jsou on-line načítána aktuální data z GPS přístrojů, 
nainstalovaných v rolbách. V této mapě můžete lehce zjistit, kde se momentálně 
rolby s GPS pohybují, nebo kdy a v které oblasti proběhla údržba naposledy. 

• Informa ční SMS zprávy  budou obsahovat údaje získané z GPS přístrojů, tzn. kdy 
byla trasa naposledy upravena. Tvar SMS a kódy oblastí jsou uvedeny na webu Bílá 
stopa. Poskytovatelem služby je společnost T-mobile.  

• Prodej samolepek a odznak ů - prodejní cena sezónní samolepky je 30 Kč a 
odznaku 100 Kč. Každý, kdo si koupí samolepku  nebo odznak , tím přispěje na 
úpravu lyžařských tras. Tu si pak může nalepit na lyže, nebo odznak připevnit na 
oděv a to bude zároveň pro další běžkaře výzvou k následování. Samolepky a 
odznaky lze zakoupit v informačních centrech. 

• Mapky lyža řských stop jsou vydávány každoročně .Tyto mapky jsou pouze 
orientační, obsahují aktualizované mapové podklady a užitečné kontakty na subjekty 
v daném území. Jsou k dispozici bezplatně na informačních centrech v regionu. Dále 
jsou ke stažení na webových stránkách Bílá stopa. Dále byl vydán image prospekt 
zimní Šumavy, určený hlavně k distribuci na veletrzích cestovního ruchu. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

� Příprava a realizace přeshraničního projektu „Turistický destinační management 
Bavorský les – Šumava“  ve spolupráci s Volkhochschule für den Landkreis 
Regen (p. Herbert Unnasch). 
 

� Certifikace výrobků a služeb v cestovním ruchu „Šumava – originální produkt®“. 
 

� Provoz Turistického informačního centra Stachy, které je držitelem certifikátu 
oficiální turistické informační centrum, který uděluje Česká centrála cestovního 
ruchu (Czech Tourism). 
 

� Pravidelná aktualizace a rozšiřování oficiálního internetového portálu 
turistického regionu Šumava; www.isumava.cz. Vytvoření vlastního 
informačního systému, včetně rozsáhlé databanky služeb v CR. 
 

� Spolupráce a komunikace s organizacemi působícími v oblasti CR; (MMR, 
Kraje, IC, města, obce, mikroregiony, sdružení, kluby, spolky, NNO, o.p.s.,  
podnikatelské subjekty, …); zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu na 
Šumavě, předávání informací, společné aktivity a projekty, pořádání veřejného 
regionálního fóra cestovního ruchu. 
 

� Aktivní spolupráce s agenturou CzechTourism – koordinace CR v TR Šumava, 
spolupráce na rozvoji cestovního ruchu a výměna a šíření informací. Dále 
předávání informací o regionálních kulturních a sportovních akcích v příslušné 
turistické oblasti pro „Kalendář akcí 2009“, sběr dat pro projekt „100 premiér 
České republiky 2009“  přidávání a vyhledávání aktivit do katalogu „Kudy 
z nudy“ (www.kudyznudy.cz), pravidelné zasílání tiskových zpráv a článků o 
dění v CR v turistických oblastech Šumava a Chodsko do regionálního 
infobulletinu (internetový měsíčník o dění v CR v ČR). 
 

� Sběr dat pro průzkum veřejného mínění o rozvoji CR v regionu - Regionální 
příležitosti v cestovním ruchu, zadavatel Czech Tourism. Podnikatelské subjekty 
– 120 dotazníků, samospráva – 56 dotazníků, veřejnost – 300 dotazníků. 
 

� Regionální cesta po Horažďovicku pro zástupce cestovních agentur a 
kanceláří– ve spolupráci s městem Horažďovice a Czech Tourism. 
 

� Zajišťování publicity – vydávání profesionálních článků vztahující se k turistické 
oblasti, tiskových zpráv pro média, příspěvky a rozhovory pro Český rozhlas a 
TV, pravidelné zasílání  příspěvků do regionálního bulletinu (CzT), propagace 
regionu v médiích, účast na prezentačních a propagačních akcích  

 



 
 

 
 

� Prezentace Šumavy a Domažlicka pro průvodce Praha,  Raisův sál Národního 
domu na Vinohradech, únor 2008 - počet účastníků cca 200 průvodců. 
 

� Tvorba a aktualizace manuálů CR (např. pro průvodce) - databanky turistického 
potenciálu regionu Šumava v tištěné a elektronické  podobě, pravidelně 
aktualizované dle potřeb a typu akce na kterou je připravován. 
 

� Koordinace pracovní skupiny pro propagaci Šumavy na veletrzích CR – 
propagace Šumavy na veletrzích CR: 

o Holiday World Praha 2008  
o Vacantie Utrecht 2008 
o CMT Stuttgart 2008  
o TC Lipsko  2008  
o Jihočeský kompas České Budějovice 2008 

 

� Technické zajištění semináře - Příprava informačních a propagačních materiálů 
 
� Kontrola Oficiálních turistických center – zadavatel Czech Tourism, zkontrolováno 

16 OTIC 
 
� Členství v komisi „Partner NP Šumava“ – Spolupráce se Správou NP a CHKO 

Šumava, tvorba kritérií, nastavení systému,…  
 
� Sběr dat pro průzkum trhu - Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v 

cestovním ruchu, zadavatel Enterprise plc, s.r.o. 
 
 

 

 

 
 

 
Zpracoval kolektiv RRA Šumava 
Stachy dne 20.1.2009 

 
 

Za Regionální rozvojovou agenturu Šumava, o.p.s. 
 
Jan Pavlásek, předseda Správní rady RRAŠ 
Miloš Picek, ředitel RRAŠ 
 


