
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
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 : +420 378 774 747 
Mobil: +420 731 764 022 
e-mail: kuda@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 31.12.2009 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 
Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    7  
Pracovníci informačního centra  2 
 
Pobočky Sušice, Domažlice, Chvalšiny 
Projektoví manažeři    3 
 
Agenturní zaměstnávání 
Administrativní pracovníci   9 
 
 
Složení Správní a Dozor čí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2009 
 
Správní rada 
Předseda: pan Jan Pavlásek 
Členové: pánové Vlček, Hasenöhrl, Kantořík, Pubal, Procházka ml., Prosr, 

Roučka, Löffelmann, Zahrádka, Fastner, Pavlásek 
 
 
Dozorčí rada 
Předseda: pan Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Stráský, Jukl, Bouška 
 
Jednání Správní rady se uskutečnilo dne  23.1.2009 a jednání Dozorčí rady 
26.6.2009 v sídle RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na programu jednání bylo 
projednání Zprávy o činnosti za rok 2008, vyúčtování rozpočtu za rok 2008, vč. 
zprávy auditora, aktuální stav čerpání úvěrů, aktivity pro rok 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

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 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. €. 

Další uzávěrka pro příjem žádostí byla stanovena na 19.4.2010. 
 



   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
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.  

  Prostřednictvím informační kampaně byly vyhlašovány průběžné uzávěrky 
fondu (internetové stránky, inzeráty v novinách, informační semináře). Další uzávěrka pro 
příjem žádostí byla stanovena na 19.3.2010. 

Dále provádí RRAŠ poradenství a konzultace s žadateli, přijímání žádostí i 
vyúčtování projektů. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jedná se o projekt financovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl 3 
Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká republika 2007-2013, kde vedoucím 
partnerem je Euroregion Mühlviertel. Partnery pak Regionální rozvojová agentura Šumava a 
Euroregion Silva Nortica. Projekt byl realizován v letech 2008 -2009. Cílem projektu byla 
podpora přeshraničních sítí Euroregionů. Podpora v rámci této sítě se v první řadě 
orientovala na členské obce a potencionální žadatele jednotlivých projektů a podporovala 
touto formou poradenství a různé služby kolem přípravy jednotlivých přeshraničních projektů. 
Cílovou skupinou byly jak členské obce Euroregionů, tak i spolky, svazy, školy a další 
subjekty v daném regionu. Aktivně probíhala podpora subjektů při navázání a vybudování 
přeshraniční spolupráce. Jedním ze složek tohoto projektu byla i realizace  Fondu malých 
projektů CZ-A. V rámci tohoto projektu byly vykonány následující služby – rozvoj 
přeshraniční spolupráce, zprostředkování přeshraničních kontaktů, spolupráce mezi 
Euroregiony, administrace Fondu malých projektů (vč. poradenství a vyúčtování projektů), 
regionální zastoupení v programových výborech (např. Monitorovací výbor, příprava 
podkladů pro JTS), podpora žadatelů při přípravě projektů pro EÚS. V roce 2009 byla 
podána žádost na pokračování ve výše uvedené činnosti pro období 2010-2012. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 

 
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 



   
 

1. „Rozvoj a zkvalitňování přeshraniční nabídky produktů v turismu“ 
Z dokumentu „Rozvojový koncept CR na Šumavě“ vyplývá, že využití potenciálu 

území neodpovídá jeho možnostem, a to zejména v důsledku  sezónnosti, která nepříznivě 
ovlivňuje ekonomické parametry CR. Chybí nabídka pro volný čas a sport s důrazem na 
minisezónu. Naším cílem je rozvoj produktů CR se zaměřením na aktivní prožitky v  přírodě 
a krajině a  rozvoj atraktivních nabídek využívajících potenciál podhůří Šumavy a 
Bavorského lesa, tak abychom rozšířili a zkvalitnili současnou nabídku. Také se více 
zaměříme na cílové skupiny jako jsou rodiny s dětmi, milovníci přírody, sportovci a senioři.  

  
2. „Zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch“ 

Základem dobře fungující turistické destinace je i zajištění aktuálních a úplných 
informací o regionu, a to jak na místní, tak na regionální úrovni.Jako centrální aktivita bude 
realizován provoz Turistického telefonního a kontaktního centra a vybudování a provoz 
společného přeshraničního turistického informačního centra na společných hranicích. 

 
3. „Marketing a podpora přeshraničního uplatnění na trhu“ 

Současné trendy ve vývoji poptávky, a to jak na domácím, tak i na mezinárodním trhu 
cestovního ruchu naznačují, že Šumava a Bavorský les mají potenciál a dobré šance pro 
další rozmach tohoto dynamického odvětví světové ekonomiky. Na druhé straně se společná 
turistická destinace Šumava-Bavorský les budou střetávat se stále rostoucí konkurencí. 
Úspěšně obstát v této soutěži domácích i sousedních zahraničních turistických regionů 
vyžaduje  efektivní koordinaci zejména marketingových aktivit. Naším cílem je účinnější a 
efektivnější propagace a prezentace společného turistického regionu Bavorský les - Šumava 
se zohledněním jeho rozdílností a vnitřních specifik, vydávání propagačních a informačních 
materiálů pod sjednocenou vizuální identitou (logem) 

 
4. „Podpora zvyšování kvality služeb – regionální certifikace“ 

Na trhu cestovního ruchu představuje Šumava tradiční, oblíbenou turistickou 
destinaci, která si uchovává vlastní identitu. Naším cílem je zachovat a podporovat toto 
image regionu, zároveň chceme podporovat místní tradiční řemesla a podnikatele v CR a tím 
zvyšovat kvalitu regionálních výrobků, služeb a servisu pro návštěvníky. Jedním z nástrojů, 
jak tohoto cíle chceme dosáhnout je rozšiřování certifikace regionálních produktů a 
certifikace služeb v cestovním ruchu. Věříme, že implementace regionální certifikace povede 
ke zlepšení kvalitativního standardu v oblasti služeb.  

 
5. „Přeshraniční kooperace v oblasti destinačního managementu“ 

Efektivní řízení a koordinace aktivit cestovního ruchu je nezbytné pro uplatnění 
destinace cestovního ruchu v konkurenčním prostředí. Úspěšnost je přímoúměrná kvalitě a 
efektivnosti koordinace a řízení cestovního ruchu. Naším cílem je aplikací společného 
destinačního managementu zajistit udržitelný rozvoj cestovního ruchu a zvýšit 
konkurenceschopnost turistické destinace Bavorský les - Šumava. Chceme se orientovat 
zejména na šetrný turismus. S respektováním jednotlivých regionálních konceptů rozvoje 
v příhraniční oblasti Bavorský les -Šumava budeme vyvíjet trvalý, vzájemně koordinovaný 
management destinace. Přitom budeme vycházet z příslušných dat a regionálních analýz 
potenciálu (empirické studie).Také chceme zajišťovat 

efektivnější součinnost a informovanost subjektů působících v regionu v oblasti 
cestovního ruchu a rozvíjet partnerství a spolupráci mezi ochranou přírody a cestovním 
ruchem. 

 
6. „Vzdělávání a zvyšování kvalifikace“ 

Pro zlepšení kvality servisu, posílení vzájemné kulturní kompetence a posílení 
konkurenceschopnosti je nutné permanentní další vzdělávání a kvalifikace pracovníků 
v turistickém sektoru. Proto je další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro osoby 
zaměstnané v turismu důležitou a nutnou aktivitou v tomto projektu. 

 



   
 

 
 

 

 
 
 
Projekt Via Nova je přeshraničním projektem iniciovaným bavorským městem 

Freyung – vedoucím partnerem projektu.  
Regionální rozvojová agentura Šumava byla oslovena městem Freyung v rámci 

hledání vhodného partnera na české straně a po schválení ŘMV programu v únoru 2009 je 
českým parterem projektu.  

Projekt je naplánován na dobu tří let s ukončením březen 2012. 
 
Podstatou projektu je propojení existující německo-rakouské poutní stezky, fungující 

již více než tři roky v rámci evropského systému poutních stezek ViaNova, nově 
z bavorského Vilshofenu přes Freyung, Mauth, Bučinu, Kvildu, Horskou Kvildu, Kašperské 
Hory, Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Blatnou, Rožmitál do poutního místa evropského 
významu Příbrami.   

 
Hlavním cílem projektu je rozšíření společné přeshraniční nabídky v oblasti 

cestovního ruchu s pozitivním dopadem do ekonomiky oblasti. Zaměření na kvalitu a 
využívání již existujících zdrojů při maximální šetrnosti k jedinečně zachovalému životnímu 
prostředí odpovídá současným nejmodernějším trendům v cestovního ruchu. 

Podrobné výstupy projektu jsou obsaženy v přiloženém stručném přehledu projektu. 
 
Jedná se modelový přeshraniční projekt plně v souladu s Cílem 3 OP CZ-D 

propojující fyzicky formou poutní stezky dva sousedící hraniční regiony. Přibližně dvě pětiny 
stezky budou proznačeny na bavorské straně, tři pětiny na české straně. Z celkové délky 
poutní stezky leží cca 10 % mimo region, na nějž se vztahuje podpora (závěrečná část 
stezky k Příbrami). Nicméně, výdaje na projekt jako celek i na českou část směřované do 
regionu, na nějž se vztahuje podpora zcela jednoznačně převažují.   

 
Celkové rozpočtové náklady projektu: 
Město Freyung 250 000 € 
RRA Šumava  215 000 € 
 
V roce 2009 byla identifikována základní trasa projektu v mapách a navázána 

základní komunikace s městy a obcemi na trase stezky, jakož i dalšími spolupracujícími 
subjekty a odborníky. 

Pravidelně probíhají společná jednání obou partnerů, příprava společných 
prezentačních materiálů, internetová propagace, komunikace s médii. RRA je aktivní 
v získávání partnerů pro volně navazující projekty k realizaci dílčích aktivit na stezce 
s využitím dispozičního fondu.  

Projekt je v realizaci infrastruktury (značení, nosiče informací…) mírně opožděn vinou 
finančních problémů (cash flow) českého partnera, nicméně řádné zvládnutí aktivit v termínu 
projektu je reálné. 

 
 

 

 

 



   
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Jedná se o projekt financovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl 

3 Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká republika 2007-2013, kde 
vedoucím partnerem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Regionální 
rozvojová agentura Šumava se stala na základě veřejné zakázky managerem 
projektu - shromažďuje podklady pro vyúčtování projektu a následně zasílá průběžné 
a finanční zprávy na Centrum pro regionální rozvoj. V roce 2009 se uskutečnilo 
několik doprovodných akcí a slavnostní zakončení výstavy, realizovala se příprava tří 
dílčích výstav vzešlých z výstavy „Šumava KK“, které se budou konat v rakouském 
Freistadtu, Sandlu a Leopoldschlagu. 

Projekt je zaměřen na širokou veřejnost, vede k hlubšímu poznání zaniklé 
minulosti Šumavy jako celku a napomáhá více se vážit kulturního dědictví, uchovávat 
typický charakter místních tradic, chránit životní prostředí a zachovat tyto hodnoty pro 
budoucí generace žijících v česko-rakouském příhraničí. 

 
 
 
 

 
Příprava žádosti pro získání prostředků z Cíle 3, Přeshraniční spolupráce CZ-

BY 2007-2013 a servisní služby pro realizaci projektových aktivit. 
V roce 2009 byla z podnětu Okresního úřadu Freyung-Grafenau a Prachatického 
muzea hledána cesta k podpoře projektu, jehož cílem je připomenutí 1000 let Zlaté 
stezky - jedinečné aktivity ve společných dějinách Šumavy. 

Projekt bude realizován po dobu dvou let na všech třech větvích historické 
Zlaté stezky s ukončením v prosinci 2011. 

Na žádost Prachatického muzea se RRA Šumava ve spolupráci 
s přeshraničním partnerem podílela na přípravě společné žádosti o podporu projektu 
z Cíle 3, přeshraniční spolupráce CZ-BY 2007-2013. V prosinci 2009 byl projekt na 

společném zasedání monitorovacího výboru schválen a je v programu 
evidován pod číslem 144. 

RRA Šumava smluvně poskytuje Prachatickému muzeu 
základní servis spočívající v komunikaci orgány programu. 

Nad rámec běžného servisu byla s českým partnerem projektu 
uzavřena další smlouva o podpoře realizace vlastních aktivit po celou 
dobu trvání projektu. 



   
 

 
 

 
 

V roce 2009 bylo v rámci toho dotačního programu vyhlášeno několik dílčích 
výzev, které se zaměřovaly především na úspory energií (zateplování objektů škol, 
nemocnic, ostatních veřejných budov), využití OZE pro vytápění, zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV), zlepšování stavu 
přírody a krajiny (odbahňování rybníků, výstavba nových rybníků) a vzdělávání 
v oblasti EVVO.  RRA zpracovala celkem 8 projektů v celkovém objemu financí 
přesahující 110 mil. Kč, úspěšnost projektů by měla být známa do poloviny roku 
2010. Průběžně probíhá administrace i ukončování (vyhodnocování) projektů, jejichž 
realizace byla započata v předchozích letech.  

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

 
 

 
 

V roce 2009 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil několik výzev 
Programu rozvoje venkova, žádosti o dotace byly předkládány do dvou, únorové 
týkající se zakládání a rozvoje mikropodniků, říjnové řešící občanskou vybavenost a 
vzhled obcí.  Mezi podnikateli je zájem především o finanční prostředky na pořízení 
vybavení stávajících provozoven, v menší míře i o stavební úpravy. V podzimní 
výzvě byly naopak zpracovávány projekty obcí řešící obnovu a výstavbu objektů 
občanské vybavenosti, kanalizací, ČOV, místních komunikací atp.). Do obou výzev 
bylo předloženo 7 žádostí v celkovém objemu cca 55 mil. Kč. Velkým problémem je 
úspěšnost – v případě podpory podnikatelů sice dosahuje výše schválených žádostí 
100 % podaných, opačná situace je u projektů obcí. Projektů řešící výše uvedené je 
předkládáno velké množství, jejich souhrnné požadavky přesahují alokaci výzev až 
pětinásobně. Z toho důvodu úspěšnost projektů obcí dosahuje cca 25 % z podaných. 
U projektů neschválených k financování se hledají možnosti, jak přepracováním a 
úpravou projektu zvýšit bodový zisk žádosti v další výzvě.     
 

Během roku byly dále zpracovávány projekty do výzev místních akčních 
skupin (MAS) v rámci realizace místních rozvojových strategií. Jednalo se o výzvy 
MAS Český les, MAS Pošumaví a MAS Chance in Nature. Výzvy MAS podporují 
obdobné aktivity jako Program rozvoje venkova, pouze celkové uznatelné náklady na 
jeden projekt jsou nižší. Celkem bylo předloženo 6 projektů, finance byly přiděleny 3 
z nich, realizace projektů bude probíhat v roce 2010. 
 



   
 

 
 

V roce 2009 byly předkládány žádosti o dotaci do 2 výzev 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. 

Do 5. výzvy bylo RRA zpracováno a podáno 14 projektů s celkovými 
finančními požadavky přesahujícími 250 mil Kč, šestá výzva vyvolala zájem 
podstatně nižší (3 projekty,  projektů, objem žádaných financí více 60).  

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

Z projektů podaných v rámci 5 výzvy nebyl schválen žádný, důvodem (dle 
hodnotících protokolů) nebyl nevhodný záměr projektu či nízká úroveň jeho 
zpracování, ale velký převis požadovaných financí oproti alokacím jednotlivých 
výzev. Výsledky 6. výzvy se očekávají během první poloviny roku 2010. 
 

 
 
 V roce 2009 byly předloženy k hodnocení 6. monitorovacího výboru 3 žádosti 
na projekty příhraniční spolupráce. Jednalo se o investiční projekty řešící 
cyklostezky, ski areál a prostranství bývalého kostela ve finančním objemu cca 35 mil 
Kč. Ke spolufinancování byl vybrán jeden projekt, ostatní byly dle připomínek 
hodnotitelů přepracovány a znovupodány. O jejich úspěšnosti bude rozhodnuto 
v červnu 2010.  

 

 
 
Dále byly předloženy či rozpracovány 2 žádosti týkající se pořízení územních 

plánů obcí (dotační titul: Integrovaný operační program), 1 projekt řešící inovaci 
výukových postupů při základním vzdělávání předložený do Operačního programu 
vzdělání pro konkurenceschopnost a byla započata administrace projektu (žádost 
zpracovával jiný subjekt) podpořeného z Operačního programu podnikání a inovace. 
Projekt řeší výrobu tepla z odpadu vznikajícího při zpracování dřeva.  
 
 

 

 

RRA Šumava v roce 2009 rozšířila servisní služby pro Svaz obcí NP 
Šumava. Vedle služeb účetnictví je nově poskytována na smluvní bázi 
asistence předsedovi Svazu, spočívající ve vedení základní agendy Svazu 
obcí, přípravě a archivaci dokumentů, korespondenci, monitoringu aj. 

 



   
 

 

 
 
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 žádost o dotaci nezpracovávala. V průběhu celého roku 
2009 zpracovala RRA Šumava výběrová řízení jak pro obce, tak i pro soukromé 
podnikatele.  V následující části je přehled rozpracovaných a dokončených 
výběrových řízení. 

 
Leden 2009: výběrové řízení pro obec Hartmanice na akci „Čistírna odpadních vod 
Hartmanice“ financovaného  z Operačního programu životního prostředí, hodnota 
zakázky cca 9 000 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení skončilo v březnu téhož roku. 
 
Březen 2009: výběrové řízení pro obec Bor u Tachova na akci „Rekonstrukce 
sokolovny- podlaha tělocvičny“. Celý projekt byl realizován z prostředků SZIF a 
hodnota zakázky byla cca 1 500 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo řádně 
ukončeno v dubnu roku 2009. 
 
Květen roku 2009: výběrové řízení pro pana Kortuse (FO) na akci „Výstavby malých 
vodních nádrží“. Tento projekt byl realizován z finančních prostředků Operačního 
programu životního prostředí. Hodnota celé akce nepřesáhla 4 000 000 Kč bez DPH. 
Výběrové řízení bylo zdárně ukončeno o 2 měsíce později. 
 
Červen, červenec 2009: výběrové řízení pro Sdružení svatého Vintíře na akci 
„Menza, Betlém, ambon v kostele svatého Vintíře“. Tento projekt byl realizován 
z finančním prostředků Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Hodnota 
projektu byla cca 3 000 000 Kč bez DPH. 
 
Červen 2009: výběrové řízení pro obec Bor na akci „Oprava a odbahnění Zámeckého 
a Zlatého rybníka. Tento projekt byl realizován z finančních prostředků Operačního 
programu životního prostředí. V červenci bylo výběrové řízení ukončeno. Hodnota 
celé akce byla cca 3 500 000 Kč bez DPH. 
 
Srpen, září 2009: výběrové řízení pro obec Hrádek na akci „Oprava místních 
komunikací v části obce Odolenov“. Hodnota celé akce nepřesáhla 2 000 000 Kč bez 
DPH. 
 
Říjen 2009: výběrové řízení pro paní Kortusovou (FO podnikající) na akci „Nákup 
strojů pro rozšíření cukrářské výroby“. Projekt byl financován z prostředků SZIF. 
Hodnota projektu byla vyčíslena na cca 600 000 Kč bez DPH. 
      
Prosinec 2009: výběrové řízení pro firmu DŘEVO-PALETY-VLK na akci „Pořízení a 
instalace kotle na biomasu“. Projekt byl realizován z finančních prostředků Operační 
program podnikání a inovace. Hodnota projektu byla cca 3 250 000 Kč bez DPH. 
Výběrové řízení bude ukončeno v lednu roku 2010. 
 



   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

• Novinkou pro zimní sezónu 09/10  byl zkušební „provoz“ takzvané šumavské 
magistrály  - v konkrétní den proběhne koordinovaná úprava jednotlivých 
úseků/okruhů, které budou ve výsledku tvořit jednu propojenou magistrálu, tedy 
centrální tepnu přes Šumavu od Železné Rudy po Lipno. Aktuální informace budou 
s předstihem zveřejněny na www.bilastopa.cz. 
 
 



   
 

 

 

 

 
• Realizace přeshraničního projektu „Turistický destinační management 

Bavorský les – Šumava“  ve spolupráci s Volkhochschule für den Landkreis 
Regen (p. Herbert Unnasch). 

• Účast a propagace na veletrzích CR 2009 - Holiday World, CBR Mnichov, 
CMT Stuttgart, Jihočeský kompas, ITEP Plzeň, Dovolená a region Ostrava 

• Provoz TIC Stachy 
• Prezentace pro průvodce 2009 – Praha, účast cca 180 odborníků v CR 
• „Šumava – manuál pro průvodce 2009“ –  67 stran, elektronicky 
• Tiskovina - Kalendář akcí 2009 (20 000 ks) 
• Noviny Doma na Šumavě léto 2009 (6. číslo, 20 000 Čj, 5 000 Nj) 
• Tiskovina - Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2009 (15 000 ks) 
• Tiskovina - Katalogové lístky certifikovaných výrobků a služeb (27 druhů po  

1000 ks) 
• Tiskovina - Přehled certifikovaných služeb (10 000 ks Čj, 10 000 ks Nj) 
• Certifikace „Šumava originální produkt® „– celkem v systému 62 výrobků 

nebo souborů výrobků, 18 služeb v CR (za rok 2009 udělen nebo obnoven 
certifikát  – 32 výrobků, 15 služeb)  

• Setkání držitelů značky Šumava originální produkt®, 23.11.09, 39 účastníků 
• Produkt: Mimosezonní nabídka (web) 
• Produkt: Dovolená na statku (web) 
• Bivakování – zpracován program na 7 dní – Pěšky napříč Šumavou 

s využitím bivakování (web) 
• Databanka fotografií – cca 2000 fotografií na zakázku 
• Aktualizace webové prezentace www.isumava.cz  – pravidelná 

aktualizace informací a dat, aktuality, články, kalendář akcí,.......  
• Propagace regionu - komunikace s médii, rozesílání článků, tiskových 

zpráv, PR, … 
• 29.6.09 setkání pracovníků informačních center, Stachy, 17 účastníků 
• 2 denní poznávací cesta po regionu 29.9. – 30.9.2009, 31 účastníků. 

Zpracován obsáhlý manuál cesty. 
• 19.11.09 setkání pracovníků informačních center, Stachy, 44 účastníků 
• 19.11.09 vzdělávací seminář pro pracovníky informačních center a další 

odborníky v CR, 67 účastníků 
• Nastavena spolupráce s SOŠ Sušice, obor Služby v cestovním ruchu   
• Navázána spolupráce s Jihočeskou univerzitou - průzkumy trhu 
• Tiskovina: noviny Doma na Šumavě zima 2009/2010, č.7, 18 000 ks, 14 

stran, vč.kalendáře kulturních akcí 
• 8.12. Fórum cestovního ruchu na Šumavě, 34 účastníků 
• Komunikace s odborníky a podnikateli v CR, navazování spolupráce,… 

 
 
 



   
 

      

  

 
 

1. Počáteční stav    
Text Skutečnost   

Banka + pokladna 79 917,51   
Banka projektu EVVO dotace 0,00   
CELKEM 79 917,51   
    
2. Příjmy p římé    

Text Návrh Skutečnost 

Plnění 
rozpo čtu 

% 
Administrátor DF CZ-D, CZ-A 3 000 000,00 2 510 000,00 84 
Poskytované služby (projektová a konzultační 
činnost), cestovní ruch 5 895 000,00 2 023 219,77 34 
Fond cestovního ruchu 200 000,00 213 436,20 107 
Servis Euroregion Šumava, RSŠ, Svaz obcí 310 000,00 115 291,31 37 
Dotace ÚP na mzdy 2 000 000,00 1 573 339,00 79 
Ostatní příjmy (projekt CR a ViaNova) 6 221 000,00 1 399 570,09   
Úroky 10 000,00 43,46 0 
CELKEM 17 636 000,00 7 834 899,83 44 
    
3. Výdaje p římé    

Text Návrh Skutečnost 

Plnění 
rozpo čtu 

% 
Mzdové náklady + odvody 6 000 000,00 5 419 332,00 90 
Mzdové náklady úřady práce + odvody 2 000 000,00 1 573 339,00 79 
Služby externí spolupracovníci 300 000,00 160 000,00 53 
Telefonní poplatky + pevné připojení Internet 150 000,00 57 216,88 38 
Cestovné 150 000,00 123 286,00 82 
Kancelářské potřeby 50 000,00 7 243,33 14 
Poštovné 35 000,00 17 936,00 51 
Nájem kanceláří 20 000,00 12 062,60 60 
Elektřina, vodné 200 000,00 161 284,14 81 
Konzultace 80 000,00 24 250,42 30 
Propagace, opravy, překlady, ostatní 200 000,00 179 352,23 90 
Výdaje z fondu pro propagaci Šumavy - 
veletrhy 200 000,00 84 484,16 42 
Náklady projekt CR 6 000 000,00 1 176 092,37 20 
Náklady projekt ViaNova 175 000,00 167 418,72 96 
Poplatky banky 30 000,00 23 907,62 80 
Úroky úvěr GE 0,00 45 868,76   
Kurzové ztráty 0,00 138 912,94   
CELKEM 15 590 000,00 9 371 987,17 60 
Rezerva 46 000,00     
Splátka úvěr 2 000 000,00 1 500 000,00 75 
CELKEM 17 636 000,00 10 871 987,17   
    



   
 

Hospodářský výsledek  -1 537 087,34  
    
5. Konečný stav    

Text Skutečnost   
Banka RRA + pokladna 103 911,62   
CELKEM 103 911,62   
 

 
V oblasti příjmů bylo dosaženo o 9,8 mil Kč méně oproti návrhu rozpočtu na 

rok 2009. Naplnění předpokládaných příjmů se nepodařilo v položce Administrátor 
DF CZ-D a CZ – A o 0,5 mil. Kč, v položce poskytované služby v součtu o 3,9  mil. 
Kč, v položce ostatní příjmy (projekty CR a ViaNova) v součtu o 4,8 mil. Kč a 
v položce Dotace ÚP na mzdy v součtu o 0,4 mil. Kč. U projektů (DF, CR a ViaNova) 
bylo důvodem doznívající pozdní zahájení dotačních titulů EU, tudíž nebylo možné 
díky pozdnímu začátku realizace projektů v roce 2008 dohnat v roce 2009 naplnění 
všech aktivit projektů. V poskytování služeb agentura zpracovala pro klienty velké 
množství žádostí o dotace, ale bohužel i přes jejich kvalitní zpracování nebyl 
žadatelům poskytnut příspěvek/dotace a tudíž agentura nemohla fakturovat procenta 
celkových nákladů projektu. Posledním propadem pak bylo nenaplnění položky 
servis Euroregionu – v roce 2009 nebyl tento vyfakturován. V roce 2009 i nadále 
pokračovala spolupráce s Úřady práce – dotace na mzdy – v roce 2009 byla RRA 
Šumava, o.p.s. i nadále  tzv. Agenturou práce a zaměstnala celkem   22  
zaměstnanců, kteří byli přiděleni na základě agenturního zaměstnávání k výkonu 
funkce  na Úřad práce Strakonice, Prachatice a Český Krumlov, dále pak na  
Probační a mediační službu ČR Strakonice a Český Krumlov, Českou správu 
sociálního zabezpečení Český Krumlov a Prachatice, atd.  

V oblasti výdajů bylo spotřebováno o 6,8 mil. Kč méně oproti návrhu rozpočtu 
na rok 2009. Snížení nákladů bylo jak v provozních položkách (mzdy, energie, 
provoz agentury), ale i v nákladech na výše uvedené dotační tituly (CR a ViaNova). 
Žádná položka ve výdajích nebyla překročena oproti návrhu rozpočtu na rok 2009. 
V roce 2009 se podařilo uhradit větší část bezúročnou půjčky Jihočeskému kraji ve 
výši 1,5 mil. Kč, Zbývajících 0,5 mil. Kč bude uhrazeno do 30.6.2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
Pasiva  

Předmět Částka 
Zaměstnanci mzdy 9 827,00 
Zaměstnanci ostatní srážky 389 712,00 
OSSZ mzdy, VZP mzdy 193 988,00 
Daň mzdy 48 963,00 
Dodavatelé 51 879,26 
F200654 24 758,00 
F200655 19 950,40 
F2009159 1 700,00 
F2009160 2 912,00 
F2009161 2 558,86 
Krátkodobé finanční půjčky KÚ JK 500 000,00 
Bankovní úvěry 4 450 000,00 
Přijaté zálohy lyž. Stopy PK 100 000,00 
Rezervní fond RRA Šumava 292 381,21 

CELKEM 6 036 750,47 
  
Aktiva  

Předmět Částka 
Odběratelé 1 627 796,60 
MMR ČR 4 527,60 
BeDaS Stav 35 400,00 
Obec Modrava 2 000,00 
TR Consult 1 300,00 
Sdružení zemědělců 3 732,00 
ECEAT 500,00 
f2008220 49 980,00 
f200911 134 470,00 
f200912 67 830,00 
f200960 452 200,00 
f2009114 357,00 
f2009129 440 300,00 
f2009164 434 350,00 
f2009180 850,00 
Stav pokladny k 31.12.2009 41 606,00 
Stav bankovního účtu k 
31.12.2009 62 305,62 
Revolvingový účet k 31.12.2009 0,00 
Pohledávky za zaměstnanci 7 996,00 
Ostatní aktiva - GS 996,00 
Daň z přidané hodnoty 711 161,61 
Dotace ÚP PT, ST, CK 131 245,00 
Budova RRA movitá věc 1 655 872,45 
Soubor vybavení RRA HIM 260 683,85 

CELKEM 4 499 663,13 
  

Rozdíl -1 537 087,34  
 



   
 

 
 

Pasiva jsou krátkodobého charakteru (mzdové prostředky a faktury dodavatelů 
budou uhrazeny během ledna/února 2010). Návratná finanční výpomoc od 
Jihočeského kraje ve výši  0,5 mil. Kč bude vrácena do 30.6.2010 na bankovní účet 
JK. Bankovní úvěr od GE Money bank bude splácen průběžně na základě zasílaných 
plateb na projekty CR a ViaNova. 
 

Aktiva jsou většinou také krátkodobého charakteru (kromě faktur, které byly 
splatné v roce 2002 – 2005  ve výši Kč 47 tis. - zde bude nutné projednat odepsání 
pohledávek, neboť zde i přes upomínky není předpoklad jejich úhrady ze stran 
odběratelů a faktur).  Dále faktury č. f2008220, f200911 a f200912 v celkové výši Kč 
252 tis. – byly zaslány upomínky, ale bohužel odběratel nereaguje ani písemně ani 
telefonicky. Faktury č. f200960, f2009129 a f2009164 v celkové výši Kč 1,3 mil. Kč 
jsou za Administraci DF CZ-D, tyto budou uhrazeny až odběratel služeb (Euroregion 
Šumava) obdrží platbu od MMR ČR za realizovanou 1. etapu projektu. Dotace od 
Úřadů práce ve výši 131 tis. Kč budou uhrazeny v průběhu ledna 2010.  

 
 

Zpracoval kolektiv RRA Šumava 
Stachy dne 15.3.2010 

 
 

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


























