
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

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  
 
 

384 73 Stachy 422 
Hlavní kancelář Stachy 

tel.: +420 380 120 261 
fax: +420 380 120 272 
mobil: +420 731 768 125 
e-mail: info@rras.cz 
 

Sušice 
Pobočky : 

tel./fax : +420 378 774 747 
e-mail: kuda@rras.cz 
Loučovice 
tel.: +420 773 139 738 
e-mail: lucie.bravencova@email.cz  
Domažlice 
tel.: +420 379 720 278 
e-mail: fedorov@rras.cz 
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Zaměstnanci RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2015 
 

Ředitel      1 
Hlavní kancelář Stachy: 

Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    4  
 

Projektoví manažeři    3 
Pobočky Sušice, Domažlice, Loučovice 

 
 
 
Složení Správní a Dozorčí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2015 

Předseda: Petr Zahrádka 
Správní rada 

Členové: pánové Kantořík, Roučka, Kutil, Černý, Picka, Fastner, Juriga  
  Fait 
 

Předseda: Ladislav Macka 
Dozorčí rada 

Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Jukl, Stráský, Malát, Kotal 
 
Jednání Správní rady se uskutečnila dne 20.2.2015, 30.3.2015 a 14.12.2015 v sídle 
RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Jednání Dozorčí rady se uskutečnilo dne 
30.3.2015. Na programu jednání bylo projednání Zprávy o činnosti za rok 2014, 
vyúčtování rozpočtu za rok 2014, vč. zprávy auditora za rok 2014, návrh rozpočtu na 
rok 2016, aktivity pro rok 2015/2016 a informace o novém programovacím období 
2014-2020 (dotace ČR a EU). 
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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

 Druhou podporovanou oblastí jsou 

 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. 

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 do 3.9.2008 (1. výzva) 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. €. 

Žádosti podané do 28.11.08 (2. výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem dne 15.12.2008. Celkem bylo k tomuto datu 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. €. 

Žádosti podané do 6.4.2009 (3. výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem dne 22.4.2009. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 73 žádostí (8 investičních, 
65 neinvestičních projektů), jejichž požadavek na dotaci činil přes 326 tis. €, z toho 55 
projektů bylo podpořeno (8 investičních, 47 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené 
dotace činí 235 tis. €. 

Žádosti podané do 30.9.2009 (4. výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem dne 5.11.2009. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 46 žádostí (5 investičních, 
41 neinvestičních projektů), jejichž požadavek na dotaci činil přes 172 tis. €, z toho 43 
projektů bylo podpořeno (5 investičních, 38 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené 
dotace činí přes 154 tis. €. 

Žádosti podané do 19.4.2010 (5. výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem dne 6.5.2010. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 71 žádostí (11 investičních, 
60 neinvestičních projektů), jejich požadavek na dotaci činil přes 377 tis. €, z toho 58 



   
 

projektů bylo podpořeno (9 investičních, 49 neinvestičních) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 270. tis. €. 

Žádosti podané do 18.10.2010 (6. výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím 
výborem dne 10.11.2010. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 54 projektů (4 investiční, 50 
neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 224 tis. €, z toho 43 projektů 
bylo podpořeno (4 investičních, 39 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 164 tis. €. 

Žádosti podané do 18.4.2011 (7. výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím výborem 
dne 27.5.2011. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 91 projektů (4 investiční, 50 
neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 547 tis. €, z toho 73 projektů 
bylo podpořeno (12 investičních, 61 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 382 tis. €. 

Žádosti podané do 17.10.2011 (8. výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím 
výborem dne 9.11.2011. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 63 projektů (11 investiční, 52 
neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 417 tis. €, z toho 51 projektů 
bylo podpořeno (11 investičních, 40 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 338 tis. €. 

Žádosti podané do 5.4.2012 (9. Výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím výborem 
dne 26.4.2012. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 104 projektů (86 investiční, 18 
neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 641 tis. €, z toho 73 projektů 
bylo podpořeno (22 investičních, 51 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 482 tis. €. 

Žádosti podané do 11.10.2012 (10. Výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím 
výborem dne 12.11.2012. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 56 projektů (25 investiční, 
31 neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 414 tis. €, z toho 39 
projektů bylo podpořeno (21 investičních, 18 neinvestičních projektů) a celková výše 
přidělené dotace činí přes 326 tis. €. 

Žádosti podané do 9.4.2013 (11. Výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím 
výborem dne 25.4.2013. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 49 projektů (17 investiční, 32 
neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 223 tis. €, z toho 42 projektů 
bylo podpořeno (17 investičních, 25 neinvestičních projektů) a celková výše přidělené dotace 
činí přes 198 tis. €. 

Žádosti podané do 8.10.2013 (12. výzva) byly zhodnoceny Regionální řídícím 
výborem dne 24.10.2013. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 31 projektů (12 investiční, 
19 neinvestičních projeků), jejichž požadavek na dotaci činil přes 141 tis. €, z toho 29 
projektů bylo podpořeno (12 investičních, 17 neinvestičních projektů) a celková výše 
přidělené dotace činí přes 127 tis. €. 

Žádosti podané do 4.3.2014 (13. výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem dne 20.3.2014. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 45 projektů (17 investičních 
projektů, 28 neinvestičních projektů), jejichž požadavek na dotaci činil přes 195 tis. €, 
z toho bylo podpořeno 38 projektů  (21 investičních, 17 projektů) a celková výše přidělené 
dotace činí přes 168 tis. € 

Žádosti podané do 10.11.2014 (14. Výzva) byly zhodnoceny Regionálním řídícím 
výborem per rollam dne 21.11.204. Celkem bylo k tomuto datu odevzdáno 9 projektů, 
všechny projekty byly neinvestiční, požadavek na dotaci činil 15 546 €, podpořeno bylo 9 
projektů, celková výše přidělené dotace činí 12 839 €. Tímto byla vyčerpána přidělená 
alokace.  

Projekty jsou ukončeny a vyúčtovány. V květnu 2015 připravil Správce a 
Administrátor Závěrečnou zprávu o realizaci národní části projektu Dispoziční fond 
– česká strana a Závěrečnou zprávu o celém projektu společně s bavorským 
partnerem. Zprávy byly odevzdány kontrolním místům. 
Celkem bylo za českou stranu zrealizováno 615 
projektů, vyplacená částka byla 2 930 245 Eur. 

 



   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Správcem fondu (JČSN) byly před výběrem dodavatele (Administrátor pro okr. 

Strakonice, Prachatice a Český Krumlov) připraveny a schváleny dokumenty, 
potřebné pro vyhlášení fondu. Na základě veřejné zakázky byli vybráni Administrátoři 
a poté byla s RRAŠ uzavřena mandátní smlouva. Od začátku realizace (1.5.2009) 
Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 4 výzev a provedl 
vyúčtování 9 projektů.  

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 5. a 6. 
výzvy a provedl vyúčtování 15 projektů. 

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 7. a 8. 
výzvy a provedl vyúčtování 20 projektů. 

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 9. a 10. 
výzvy a provedl vyúčtování 23 projektů. 

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 11. 12. a 
13. výzvy a provedl vyúčtování 25 projektů. 

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 14. výzvy 
a provedl vyúčtování 8 projektů. 

V roce 2015 provedl Správce a administrátor fondu vyúčtování posledních 
přijatých projektů a připravil Závěrečnou zprávu za projekt Fond.   
 
 
 
 
 

 
 
V roce 21015 byl Jihočeským krajem poskytnut příspěvek na provoz turistického 
destinačního managementu ve výši Kč 400 tis. Příspěvek byl využit na krytí části 
mezd pracovníků vykonávajících činnost v oblasti cestovního ruchu.  
Účelem projektu je průběžná a systematická propagace a prezentace Jihočeského 
kraje, která se odehrává v několika rovinách. V rovině rozvojových aktivit se jedná o 
spolupráci při tvorbě rozvojových dokumentů, dále pak v účasti v různých komisích. 
Další rovinou jsou pak aktivity spojené s cestovním ruchem, kde RRA Šumava, o.p.s. 
je destinačním managementem pro oblast Šumavy. Zde se jedná o tvorbu 
koncepčních dokumentů, certifikaci originálních produktu, vydávání novin Doma na 
Šumavě, kalendáře akcí, apod.  
 



   
 

 

 
 
  

 
 

Vzhledem ke konci programového období byly do OPŽP podány 4 nové 
projektové žádosti (z čehož 2 byly podpořeny a projekty zrealizovány). Rovněž 
probíhala administrace  8 projektů vybraných k realizaci v předcházejících letech. 
Finanční objem nově podaných žádostí představoval cca 12 mil Kč bez DPH.   

Dále byla do OPŽP 2014 -2020 předložena jedna žádost řešící rekonstrukci 
ČOV v objemu cca 20 mil Kč bez DPH.  
 

 

 
 
V roce 2015 byla dokončena realizace projektu „Významné milníky husitství 
v českých a německých dějinách“, která byla započata již v roce 2014. Jiné projekty 
s ohledem na končící programové období nebyly předloženy.   
 

 
 

Dokončena byla realizace 1 projektu (Rekonstrukce víceúčelového sálu 
Kvilda). Dále probíhalo vyhodnocování projektů ukončených v předcházejících 
letech.  

 
 
 
 
 
 
V roce 2015 byla do operačního programu nového programového  období 

podána jedna žádost řešící rekonstrukci provozovny MSP.  
 
 
 
 
V roce 2015 byla do operačního programu nového programového období 

podána jedna žádost řešící mimoškolní aktivity dětí a žáků. O úspěšnosti by mělo být 
rozhodnuto v 1. Q  2016.  



   
 

 
 
Během roku bylo ať již formou poradenství či přímého zpracování předloženo 

několik malých projektů do dotačních titulů vyhlašovaných kraji (krajské granty) či  
jednotlivými ministerstvy. Za významnější projekt (z hlediska jeho finančního objemu) 
lze uvést projekt výstavby Pečovatelského domu v obci Zdíkov, který byl podán na 
MMR v 1. Q 2015, v témže roce schválen k financování i zahájen z hlediska vlastní 
realizace.  
 

Současně s přípravou nových projektových žádostí probíhá administrace, 
případně ukončování (vyhodnocování) projektů, jejichž realizace byla započata 
v předchozích letech.  
Součástí projektové činnosti je i příprava a realizace výběrových řízení v souladu 
s pravidly příslušného dotačního titulu. Je nutné zdůraznit, že ne vždy nechává 
investor výběrové řízení vyhotovit zpracovateli žádosti, proto počet výběrových řízení 
je mnohem menší než počet podaných a schválených žádostí o dotaci. Naopak bylo 
realizováno několik výběrových řízení v souvislosti s realizací projektů, u kterých 
RRA Šumava žádost o dotaci nezpracovávala. V průběhu celého roku 2015 
zpracovávala RRA Šumava výběrová řízení jak pro obce, tak i pro soukromé 
podnikatele.  V následující části je přehled rozpracovaných a dokončených 
výběrových řízení. 

 
Leden 2015:  

Proběhla příprava pro zahájení výběrového řízení pro žadatele, kterým byla 
obec Kvilda. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Nástupiště turistických tras – rekonstrukce společenského sálu“, která byla 
financována z ROP. Hodnota zakázky činila 7 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo 
dokončeno v březnu 2015.  

 
Únor 2015:  

Byla zahájena příprava výběrového řízení pro žadatele, kterým bylo Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
služby s názvem: „Významné milníky husitství v českých a německých dějinách“, 
která byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Toto výběrové 
řízení bylo řádně ukončeno v březnu téhož roku. Hodnota zakázky činila 1,5 mil. Kč 
bez DPH. 

 
Březen 2015:  

Proběhla příprava pro zahájení výběrového řízení pro žadatele, kterým bylo 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Jednalo se o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby s názvem „Naučná stezka“, která byla financována z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Hodnota zakázky činila 0,3 mil. Kč bez DPH. Výběrové 
řízení Bylo dokončeno v dubnu 2015.  

 
Květen 2015: 

Byla zahájena příprava třech výběrových řízení pro obec Vacov. Jednalo se o 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvy: 1. „Dodávka kompostérů a 
popelnic“, 2. „Dodávka kontejnerů“ a 3. „Dodávka LSV včetně příslušenství“, které 
byly financovány z OPŽP. Tato výběrová řízení byla řádně dokončena v červnu téhož 
roku. Hodnota zakázek činila v součtu 2,8 mil. Kč bez DPH. 



   
 

Proběhla příprava pro zahájení výběrového řízení pro žadatele, kterým byla 
obec Zdíkov. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„B.j. 8 - PB - PČB Zdíkov (Bytový dům pro seniory)“. Hodnota zakázky činila 10 mil. 
Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo dokončeno v srpnu 2015.  

 
Červen 2015:  

Byla zahájena příprava výběrového řízení pro obec Luženičky. Jednalo se o 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Pořízení techniky pro svoz 
bioodpadu“, která byla financována z OPŽP. Toto výběrové řízení bylo řádně 
ukončeno v červenci téhož roku. Hodnota zakázky byla 0,5 mil. Kč bez DPH. 

Byla zahájena příprava výběrového řízení pro obec Zahořany. Jednalo se o 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Snížení energetické 
náročnosti zateplením obvodového pláště MŠ Zahořany 12“, která byla financována z 
OPŽP. Toto výběrové řízení bylo řádně ukončeno o měsíc později. Hodnota zakázky 
byla 1,5 mil. Kč bez DPH. 

 
Srpen 2015:  

Byla zahájena příprava výběrového řízení pro obec Modrava. Jednalo se o 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rodinný dům a 
hospodářský objekt“, která byla financována z vlastních prostředků obce Modrava. 
Toto výběrové řízení bylo řádně ukončeno v září téhož roku. Hodnota zakázky byla 6 
mil. Kč bez DPH. 

Proběhla příprava pro zahájení výběrového řízení pro žadatele, kterým byla 
obec Vacov. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem 
„DPS na akci Rekonstrukce ČOV Vlkonice“, která byla financována z OPŽP. Hodnota 
zakázky činila 0,3 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo dokončeno v září 2015.  

Byla zahájena příprava výběrového řízení pro město Sušice. Jednalo se o 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Sušice, ZŠ Lerchova 
stavební úpravy - bezbariérové řešení“, která byla financována z MŠMT. Toto 
výběrové řízení bylo řádně ukončeno v říjnu téhož roku. Hodnota zakázky byla 6,5 
mil. Kč bez DPH. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RRA Šumava v roce 2015 i nadále poskytovala servisní služby pro Svaz obcí NP 
Šumava, Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy a Regionální sdružení Šumava. 
Vedle služeb finančního poradenství a vedení projektů, byly také poskytovány 
administrativní práce. 

 
 



   
 

 
 
 
 

 

Marketing, propagace, podávání informací, spolupráce: 

Prezentace pro průvodce 2015 – Praha, březen, účast cca 140 osob 

„Šumava – manuál pro průvodce 2015“ –  cca 70 stran, elektronicky 

Činnost regionálního koordinátora turistického regionu Šumava pro agenturu Czech 
Tourism 

Provoz TIC Stachy  

Správa a pravidelná aktualizace webové prezentace www.isumava.cz – aktualizace 
informací a dat, aktuality, články, kalendář akcí,....... 

Pravidelné přidávání informací a aktualit na www.facebook.com/isumava  

a na https://plus.google.com/u/0/b/107816845989368128994/+IsumavaCzinfo 

Vydávání elektronického zpravodaje Šumavský výletník – 1x měsíčně, cca 600 
odběratelů 

Propagace regionu - komunikace s médii, rozesílání článků, tiskových zpráv, PR, 
články v tiskovinách, inzeráty,... 

Údržba a aktualizace webu http://skolni-vylety.isumava.cz 

Zpracovávání turistických nabídek, tipů na výlety, odpovídání na otázky s turistickou 
tematikou,… 

Správa koordinace značky Šumava originální produkt® a aktualizace webu 
www.regionalni-znacky.cz/sumava 

Pořádání setkání pracovníků šumavských informačních center, počet účastníků – 32, 
1.12.2015 Srní, ve spolupráci se Správou NP Šumava 

Partner Národního parku Šumava 

Zahájení přípravných prací pro implementaci značky Partner NP Šumava na území 
NP a CHKO Šumava. RRA Šumava bude působit jako administrátor značky. 

http://www.facebook.com/isumava�
https://plus.google.com/u/0/b/107816845989368128994/+IsumavaCzinfo�
http://www.regionalni-znacky.cz/sumava�


   
 

Zadavatel: Správa NP Šumava. 

 

Regionální značka ŠUMAVA – originální produkt® 

 

Pro turismus na Šumavě významný projekt značení výrobků a služeb v cestovním 
ruchu je realizován od roku 2005. Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt® 
(www.regionalni-znacky.cz/sumava) je udělována řemeslným výrobkům, 
potravinářským, zemědělským a přírodním produktům, od roku 2008 také 
ubytovacím a stravovacím službám a od roku 2013 i zážitkům. Hlavním cílem 
regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou 
zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či 
zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Pomáhá odlišit 
pravé od falešného. Zabraňuje zneužívání názvů a symbolů spojených s regionem, a 
tedy zneužívání jeho kulturního a přírodního bohatství. Zároveň podporuje 
konkrétního výrobce či podnikatele, ekonomiku regionu i ochranu životního prostředí. 
Regionální značku spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. a uděluje 
ji nezávislá Certifikační komise, složená ze šumavských výrobců či podnikatelů, 
zástupců krajských úřadů, RRA Šumava, Asociace regionálních značek, Správy NP 
a CHKO Šumava, Hospodářských komor a dalších místních organizací. Certifikační 
komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií u výrobků a 
služeb označených logem ŠUMAVA originální produkt®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šumavská značka je součástí systému regionálních značek sloučených pod Asociaci 
regionálních značek (www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/o-nas/).  Z českých a 
moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků spojených s tradicí a umem 
místních lidí, kvalitních a šetrných k životnímu prostředí. Regionální značky pomáhají 
takové výrobky objevit a užít si atmosféru českých regionů netradičním způsobem. 
Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 26 regionů.  
 
 
Stylizované „S” v logu ochranné známky symbolizuje 
vodní víry horských řek a plavebních kanálů, které 
byly odedávna významným pomocníkem při lidské 
práci. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční  

http://www.regionalni-znacky.cz/�


   
 

práci, osobní přístup a jistou historickou patinu – známku dlouhodobého 
používání a kvality.  
 
U výrobků a produktů značka garantuje že: 
• produkt je vyroben na Šumavě místním výrobcem 
• produkt je kvalitně zpracovaný 
• produkt je šetrný k životnímu prostředí 
• produkt je výjimečný ve vztahu k Šumavě (např. podílem místních surovin a ruční 
práce, tradičními postupy atd.). 
 
Certifikované ubytovací a stravovací služby garantují: 
• kvalitu – zejména z pohledu hostů 
• šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí 
• poskytování aktuálních informací o regionu 
• stravovací zařízení nabízí alespoň 3 regionální pokrmy 
• budova zařízení nenarušuje krajinný ráz 
• a dále splňuje některá z dalších kritérií: např. pořádání vlastních doprovodných 
aktivit, vychází z místních tradic, nabízí certifikované šumavské výrobky, má 
přátelské prostředí pro rodiny s dětmi či bezbariérové prostředí… 
 
Certifikovaný šumavský zážitek garantuje: 
• výjimečnost zážitku 
• kvalitu nabízené služby 
• zaručení bezpečnosti zážitku 
• poskytnutí ucelených informací o nabízeném zážitku 
• šetrnost k životnímu prostředí 
 

 
Regionální koordinátor značky: 
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy  
tel.: +420 380 120 263, e- mail: vlaskova@rras.cz 

 
www.regionalni-znacky.cz 

www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt 

 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2014 (18. číslo, 25 000 ks) 

Tiskoviny : 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě zima 2014/2015 (19. číslo, 15 000 ks) 

Počet platných 
certifikátů celkem:  

76 výrobků, 28 služeb (z toho 3 zážitky) 
Celkem: 104 

mailto:vlaskova@rras.cz�
http://www.regionalni-znacky.cz/�


   
 

Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2014 (10 000 ks) 

Katalogové lístky certifikovaných výrobků a služeb (6 druhů, každý v nákladu 500 ks) 

Veškeré tiskoviny jsou distribuovány na cca 150 distribučních míst na Šumavě, v Č. 
Budějovicích, Plzni, Praze a jsou ke stažení na našem webu  
http://www.isumava.cz . 

 
  

 

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 
Žadatel - Příjemce: 

 
Partner projektu:
Euregio Bayerischer Wald- Böhmerwald-Unterer INN 

  

 

Program přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 
Dotační program:  

 
Doba realizace: 
 

září 2014 – červen 2015  

Celkové náklady projektu:
 

 1,2 mil. Kč bez DPH, neinvestiční 

 
Projekt se skládá z 3 nosných aktivit: 

V rámci projektu bylo podrobně zpracováno minimálně 12 pěších výletů a 10 zimních 
výletů na běžkách. Každý výlet vždy zpracovatel absolvoval v terénu, byl nafoccen a 
zaznamenán průběh trasy, zajímavosti na trase, časová náročnost, atd. Poté byly 
informace o výletu zapracovány do itineráře tak, aby mohl každý účastník tento výlet 
snadno absolvovat a dostal co nejpodrobnější praktické informace a tipy. Všechny 
výlety jsou zveřejněny na internetu. 

1) Výlety “na vlastní kůži“:  

 

Po  celou dobu realizace projektu probíhala propagace Šumavy a Bavorského lesa 
formou poskytování aktuálních informací z turistiky umisťovaných na weby 

2) Prezentace a propagace Šumavy a Bav. lesa na internetu a soc. sítích:  

www.isumava.cz, www.bilastopa.cz a také na sociální sítě - facebookový profil 
isumava a google+.  Na podporu cílené propagace regionu a vytvořených výletů i 
dalších cestovně ruchových aktivit na Šumavě a v příhraničí byla vytvořena 
fotobanka s celoroční tematikou. 
 

Abychom oslovili další cílovou skupinu, chceme nabídnout výlety formou her do 
chytrých mobilních telefonů. Bylo vytvořeno 11 geoher, které jsou zpracovány tak, 
aby se účastník nejen pobavil, ale i poučil. Geohra spočívá v plnění úkolů přímo 
v terénu, aplikace v mobilním telefonu pomocí GPS pozná, že se účastník nachází 
na daném místě (např. na Kvildě) a nabízí mu různé úkoly a hry spojené právě 
s tímto místem. Jednotlivé geohry mají různou náročnost, jak fyzickou, tak časovou. 
Tím pádem je nezbytné navštívit konkrétní místa v regionu. 

3) Geohry do mobilní aplikace: 

http://www.isumava.cz/�
http://www.bilastopa.cz/�


   
 

 

- bylo zpracováno 13 pěších výletů s itineráři, z toho 3 přeshraniční  
Výstupy: 

- bylo zpracováno 10 zimních výletů na běžkách s itineráři, z toho 3 přeshraniční 
- proběhla modernizace internetové prezentace www.bilastopa.cz  
- byla vytvořenadatabanka fotografií s celoroční tematikou 
- bylo vytvořeno 11 geoher zapracovaných v aplikaci pro chytré mobilní telefony 
-  byly přídávány příspěvky na www.isumava.cz, facebook.com/isumava a google+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 

 
 

  
 

V rámci projektu Bílá stopa Šumava došlo k pozitivnímu posunu. V roce 
2015 byla provedena modernizace webových stránek www.bilastopa.cz, dále byly 
vydány mapy Bílá stopa  v nákladu 60 tis. ks (distribuovány zdarma) a v rámci 
projektu „Na Šumavské výlety bez hranic po celý rok“ byly zpracovány tipy na 
výlety v Bílé stopě, dále byl zřízen profil na facebooku.  

Pro sezónu 2015/2016 nebyl zajištěn Generální sponzor., který by poskytl 
významné prostředky na údržbu tras. 

Odměna pro RRAŠ za koordinaci s správu projektu Bílá stopa Šumava za 
sezónu 2015/2016 činí Kč 250 000,-. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zajištění udržitelnosti projektu podpořeného z Cíle 3 – programu 
přeshraniční spolupráce CZ– BY 2007-2013 
 
Projekt Via Nova www.poutnicesta-vianova.cz byl přeshraničním 

projektem iniciovaným bavorským městem Freyung – vedoucím partnerem projektu.  
Regionální rozvojová agentura Šumava byla českým partnerem projektu.  
 
Zajištění udržitelnosti spočívalo v kontrole technického vybavení, popř. následného 
zajištění údržby proznačené poutní cesty v celé její délce, udržování aktivu průvodců, 
údržbě a aktualizaci internetových stránek projektu. Organizace vlastních putování, 

http://www.bilastopa.cz/�
http://www.poutnicesta-vianova.cz/�


   
 

jak je požadována některými poutníky po vzoru obdobných putování po bavorské 
části poutní cesty, není v silách RRA.   
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 
 

 
 

 
 

Koordinace biosférické rezervace, program UNESCO MaB 
 

V červenci 2012 bylo mezi RRA Šumava a Správou NP a CHKO 
Šumava podepsáno Memorandum o spolupráci při koordinaci aktivit 
biosférické rezervace Šumavawww.br-sumava.cz. Na základě tohoto 
dokumentu dochází ke sdílení odpovědnosti za institut biosférické 
rezervace Šumava a jejích aktivit rovnoměrně na oba smluvní 
partnery. Koordinací a zastupováním biosférické rezervace navenek 

byla pověřena RRA Šumava. K nastartování aktivit BR byla zajištěna podpora formou 
projektu Vitální krajina. V nově rekonstruovaném objektu synagogy se podařilo získat 
zázemí pro  kancelář biosférické rezervace.  
Koordinátor BR Šumava byl kooptován do Českého národního komitétu MaB, jehož 
zasedání se pravidelně účastní (prosinec 2015, Praha). 
V závěru roku byly zahájeny práce na Periodic Review – Desetileté zprávě o činnsoti 
BR Šumava. 
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt na podporu propagace Biosférické rezervace Šumava 
 

K posílení povědomí o Biosférické rezervaci Šumava a jejích aktivitách byl 
realizován projekt na podporu propagačních a marketingových aktivit ve prospěch 
BR Šumava. V prosinci 2014 byla přiznána podpora projektu s rozpočtem 48 tis € a 
zahájena realizace. Projekt byl ukončen 30.6. 2015. Předmětem projektu bylo vydání 
4 000 ks brožury o BR Šumava ve třech jazycích, natočení trojjazyčného videa, 
vydání 30 000 ks informačních letáků ve třech jazykových verzích, vydání puzzle 
s tématem BR a doplnění stávajících internetových stránek.  

Produkty byly distribuovány všem obecním zastupitelstvům v regionu BR, 
v první fázi distribuce bylo vydáno cca 80% projektových výstupů. 
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 

 
 
 

mailto:vladimír.silovsky@rras.cz�
http://www.br-sumava.cz/�
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Projekt je k posílení regionální přeshraniční spolupráce mezi subjekty v oblasti 
Horního Rakouska a Jihočeského kraje.    
 
RRA smluvně zajišťovalo projektové aktivity pro Regionální  sdružení Šumava, 
projektového partnera. Projekt byl realizován v období 4/2013-12/2014.  
V průběhu projektu proběhly 2 workshopy (hraniční přechody na Šumavě, potenciál 
BR v cestovním ruch a byla uskutečněna exkurze pro starosty obcí. Jako jeden 
z projektových výstupů byly  zpracovány dva obsáhlé materiály k cestovnímu ruchu 
na Šumavě - Přeshraniční koncept cestovního ruchu v BR Šumava a rovněž 
připravena metodika průzkumu návštěvnosti v území NP Šumava. Projekt byl 
vyúčtován v lednu 2015 a také v roce 2015 byly proplacena zbývající část dotace. 
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
 

 

 
 
Aktivity vesměs jednorázového charakteru: 
 
 

• Prezentace aktivit RRA studentům Fakulty humanitních studií UK Praha, 
katedry sociáoní a kulturní ekologie a studentům Jihočeské Univerzity 
v Českých Budějovicích 

• Prezentace aktivit BR na mezinárodním workshopu projektu BASE, konaný 
v Kodani den před evropskou vědeckou konferencí ECCA, účast na konferenci  

• Prezentace aktivit BR studentům Univerzity Freiburg 
• Spolupráce se Správou NP a CHKO Šumava na koordinaci aktivit CR 
• Stálá přeshraniční komunikace při zajišťování projektových partnerů 

subjektům v regionu (Landratsamt Freyung-grafenau, LVHS Niederalteich) 
kontakt: vladimír.silovsky@rras.cz 
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Vyúčtování  rozpočtu RRA Šumava za rok 
2015   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V oblasti příjmů bylo dosaženo o 2,27 mil Kč více oproti návrhu rozpočtu na rok 
2015. Zvýšení předpokládaných příjmů se podařilo v položce poskytované služby a 
to v realizaci dvou projektů Cíle 3 popsané v textové části. V poskytování služeb 
agentura zpracovala pro klienty velké množství žádostí o dotace – viz. textová 
zpráva. V oblasti výdajů bylo vydáno  o 392 tis. Kč více oproti návrhu rozpočtu na rok 
2015. Zde bylo navýšení rozpočtu v položce náklady na realizované projekty Cíl 3. 
Naopak ve mzdových nákladech a provozních nákladech byl rozpočet snížen.  
 
Vyúčtování  rozpočtu RRA Šumava 

 za rok 2015 
   

    
    1. Počáteční stav 

   Text Skutečnost 
  Banka + pokladna 1 659 682,01 

    1 659 682,01 
  

    2. Příjmy přímé 
   Text Návrh Skutečnost % 

Administrátor DF CZ-D, CZ-A 0,00 0,00   
Poskytované služby (projektová a 
konzultační činnost), cestovní 
ruch, KÚ JK, dotace Cíl 3 2 500 000,00 4 799 729,78 191,99 
Servis Euroregion Šumava, RSŠ, 
Svaz obcí 800 000,00 771 712,00 96,46 
Úroky, kurzové zisky 1 000,00 469,81 46,98 
CELKEM 3 301 000,00 5 571 911,59 168,79 

    3. Výdaje přímé 
   Text Návrh Skutečnost % 

Mzdové náklady + odvody 4 601 000,00 3 496 527,00 75,99 
Provozní náklady 1 200 000,00 1 040 202,92 86,68 
Náklady projektů Cíl 3 0,00 1 527 654,66   
Daň z příjmu PO běžná 0,00 0,00   



   
 

Poplatky banky, kurzové rozdíly 0,00 128 553,62   
CELKEM 5 801 000,00 6 192 938,20 106,76 
CELKEM 5 801 000,00 6 192 938,20 

 
    Hospodářský výsledek -2 500 000,00 -621 026,61 

 Rozdíl cash flow -2 500 000,00 -621 026,61 
 

    5. Konečný stav 
   Text Skutečnost 

  Banka RRA + pokladna 203 242,64 
  CELKEM 203 242,64 
  

    Zpracovali: Miloš Picek, Václav Kotal, Iva 
Loziášová 

  Stachy, dne 15.3.2016   
  

     


