
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
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 
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 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Zaměstnanci RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2011 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 
Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    6  
Pracovníci informačního centra  0 
 
Pobočky Sušice, Domažlice, Loučovice 
Projektoví manažeři    4 
 
Agenturní zaměstnávání 
Administrativní pracovníci   0 
 
 
Složení Správní a Dozor čí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2011 
 
Správní rada 
Předseda: Petr Zahrádka 
Členové: pánové Kantořík, Procházka ml., Kutil, Černý, Löffelmann, Fastner, 

Juriga  
 
 
Dozorčí rada 
Předseda: pan Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Jukl, Stráský, Malát, Zíma, 
 
Jednání Správní rady se uskutečnilo dne 14.10.2011 a 28.11.2011 a jednání Dozorčí 
rady 14.10.2011 a 28.11.2011 v sídle RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na 
programu jednání bylo projednání Zprávy o činnosti za rok 2010, vyúčtování rozpočtu 
za rok 2010, vč. zprávy auditora, aktuální stav čerpání úvěrů, aktivity pro rok 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
 

 
     

                      
 
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. €. 



   
 

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. €. 

 
Uzávěrka pro 9. výzvu byla stanovena na 5.4.2012, zasedání Regionálního 

řídícího   výboru se uskuteční 26.4.2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 10 projektů. 

Prostřednictvím informační kampaně byly vyhlašovány průběžné uzávěrky 
fondu (internetové stránky, inzeráty v novinách, informační semináře). Další uzávěrka 
pro příjem žádostí byla stanovena na 21.1.2012 a 16.3.2012  

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. První etapa projektu byla realizován 
v letech 2008 -2009. Druhá etapa projektu je realizována v letech 2010 – 2012. 
Cílem projektu je podpora přeshraničních sítí Euroregionů. Podpora v rámci této sítě 
se v první řadě orientuje na členské obce a potencionální žadatele jednotlivých 
projektů a podporuje touto formou poradenství a různé služby kolem přípravy 
jednotlivých přeshraničních projektů. Cílovou skupinou jsou jak členské obce 
Euroregionů, tak i spolky, svazy, školy a další subjekty v daném regionu. Aktivně 



   
 

probíhá podpora subjektů při navázání a vybudování přeshraniční spolupráce. 
Jednou ze složek tohoto projektu je i realizace  Fondu malých projektů CZ-A. V rámci 
tohoto projektu jsou 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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

          „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ 
           „Investice do vaší budoucnosti“ 

 
Program:  Cíl 3, Přeshraniční spolupráce Česká Republika – Svobodný stát 

Bavorsko 

Bavorský partner : Volkshochschule für den Landkreis Regen 

Český partner : Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 

Základní informace: doba realizace: 9/2008 - 8/2011, celkové plánované náklady:  
3 682 613 € /88 382 712 Kč, bavorská část projektu: 2 979 150 € / 71 499 600 Kč, 
česká část projektu: 703 463 € /16 883 112 Kč. 

České aktivity vycházejí z  dokumentu - Rozvojový koncept udržitelného cestovního 
ruchu na Šumavě . 

Cíl:  Spojit dva turisticky zajímavé regiony Bavors ký les & Šumava ve 
spole čnou oblast atraktivních zážitk ů. 

Projekt Destinační management Bavorský les - Šumava byl úspěšně dokončen,  
v české části projektu jsme za celé 3leté období zrealizovali tyto aktivity:  

 Marketing, podávání informací:  

Účast a propagace na veletrzích CR 2009 - Holiday World Praha, CBR Mnichov, 
CMT Stuttgart, Jihočeský kompas České Budějovice, ITEP Plzeň 

Účast a propagace na veletrzích CR 2010 - Vacantie Utrecht, Holiday World Praha, 
CBR Mnichov, CMT Stuttgart Jihočeský kompas České Budějovice, ITEP Plzeň, 
Dovolená a region Ostrava, TUC Lipsko 



   
 

Účast a propagace na veletrzích CR 2011 - Vacantie Utrecht, Holiday World Praha, 
CBR Mnichov, Ferienmesse Vídeň, Mobil salon České Budějovice, Země živitelka 

Prezentace pro průvodce 2009 – Praha, účast cca 180 odborníků v CR 

„Šumava – manuál pro průvodce 2009“ –  67 stran, elektronicky 

Prezentace pro průvodce 2010 – Praha 

„Šumava – manuál pro průvodce 2010“ –  cca 70 stran, elektronicky 

 Prezentace pro průvodce 2011 – Praha  

„Šumava – manuál pro průvodce 2011“ –  cca 70 stran, elektronicky 

Realizace 2 vlastních  multifunkčních výstavních stánků (3x3 metrů) 

Realizace 10 reklamních bannerů (2x1 metr) 

Realizace 15 velkoplošných  propagačních fotografií (1x0,5 metru) 

Provoz TIC Stachy a call centra Šumava – Bavorský les 

Zpracován Marketingový plán, včetně edičního plánu, na krátkodobé období 5 let 

Zpracována vizuální identita turistického regionu Šumava  ( logo, grafický manuál,…) 

Vytvoření databanky fotografií (cca 5 000 ks) 

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

Vydávání elektronického zpravodaje Šumavský výletník – 1x měsíčně, 1. číslo leden 
2011 

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

Ediční plán - výstupy :  

Tiskovina - Kalendář akcí 2009 (20 000 ks) 

Tiskovina - Kalendář akcí 2010 (20 000 ks) 

Tiskovina - Kalendář akcí 2010 (20 000 ks) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2009 (6. číslo, 20 000 Čj, 5 000 Nj) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě zima 200/20109 (7. číslo, 15 000 Čj, 3 000 Nj) 



   
 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2010 (8. číslo, 22 000 Čj, 6 000 Nj) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě zima 2010/2011 (9. číslo, 18 000 Čj, 7 000 Nj) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2011 (10. Číslo, 25 000 ks ČJ, 5 000 Nj) 

Tiskovina - Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2009 (15 000 ks) 

Tiskovina - Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2010 (10 000 ks) 

Tiskovina - Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2011 (15 000 ks) 

Tiskovina - Katalogové lístky certifikovaných výrobků a služeb (78 druhů po 1000 ks) 

Tiskovina - Přehled certifikovaných služeb (10 000 Čj, 10 000 Nj) 

Tiskoviny - Sada cyklomapek Šumava – Bavorský les: 

Domažlicko a příhraničí (25 000 ks Čj/Nj/Aj) 

Klatovsko (25 000 ks Čj/Nj/Aj) 

Prachaticko (25 000 ks Čj/Nj/Aj) 

Centrální Šumava a příhraničí (25 000 ks Čj/Nj/Aj) 

Lipensko a příhraničí (25 000 ks Čj/Nj/Aj) 

Šumava & Bavorský les (25 000 ks Čj/Nj) 

Tiskovina - Když nepřeje počasí (20 000 ks Čj / 5 000 ks Nj) 

Tiskovina -V bílé stopě Stožeckem (5 000 ks) 

Tiskovina - V bílé stopě Železnorudskem (5 000 ks) 

Tiskovina - V bílé stopě Centrální Šumavou (15 000 ks) 

Tiskoviny – Soubor 4 tiskovin pro cílové skupiny: 

Šumava příroda na dosah (Milovníci přírody)- 25 000 ks Čj/Nj 

Šumava rodinná pohoda (Rodiny s dětmi)- 25 000 ks Čj/Nj 

Šumava aktivní relaxace (Aktivní sportovci)- 25 000 ks Čj/Nj 

Šumava zelené lázně (Senioři ) - 25 000 ks Čj/Nj 

Tiskovina - Image desky Šumava (50 000 ks) 



   
 

Tiskovina - Šumava – místo neopakovatelných zážitků (20 000 ks Čj/Nj/ Aj) 

Tiskovina - Užijte si zimní radovánky (25 000 ks Čj/ 7 000 ks Nj) 

Regionální certifikace:  

Certifikace „Šumava originální produkt® „ – celkem certifikováno 73 
výrobků a skupin výrobků (cca 600 druhů výrobků) a 32 ubytovacích a 
stravovacích služeb 

Setkání držitelů značky Šumava originální produkt®, listopad 2009, 
listopad 2010 

Turistické nabídky:  

Turistická nabídka: Mimosezonní nabídka (web) 

Turistická nabídka: Dovolená na statku (web) 

Bivakování – zpracován program  na 7 dní – Pěšky napříč Šumavou s využitím 
bivakování (web) 

Spolupráce:  

Podpora tiskovinami subjekty působící v turismu na Šumavě 

Setkání pracovníků TIC, Stachy, červen 2009, listopad 2009, červen 2010, listopad 
2010 

Vzdělávací semináře pro pracovníky TIC, listopad 2009, březen 2010, duben 2010, 
listopad 2010, prosinec 2010 

2 denní poznávací cesty po Šumavě, 9/2009, 9/2010. Zpracován obsáhlý manuál 
cest. 

Poznávací cesta po Bavorském lese, 6/2010. 

Poznávací cesta po NP Šumava 6/10. 

Spolupráce se SOŠ Sušice, obor Služby v cestovním ruchu  - přednášky, semináře 

Spolupráce a komunikace s odborníky a podnikateli v CR, navazování spolupráce,… 

Navázána spolupráce s Jihočeskou univerzitou - průzkumy trhu 

Fórum cestovního ruchu na Šumavě, prosinec 2009, prosinec 2010 

Komunikace s odborníky a podnikateli v CR, navazování spolupráce,… 



   
 

Veškeré tiskoviny jsou distribuovány na cca 150 dis tribu čních míst na Šumav ě, 
v Bavorském lese, v Č. Budějovicích, Plzni, Praze a jsou ke stažení na 
http://www.isumava.cz/katalog.php?akce=vypis&kat=15 6. 

e-mail: vlaskova@rras.cz.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Další aktivity:  
 
Spolupráce a koordinace projektu: 

 
 „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska" 

Program p řeshrani ční spolupráce  Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-
2013 

 
 

V roce 2009 byl připraven projekt „Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a 
Dolního Bavorska", který byl podán do programu Cíl 3 – Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007-2013 a následně vybrán k realizaci a financování z fondů EU. 

 
Předkladatel: Regionální sdružení Šumava 
Partner:  Euregio Bayerischer Wald, Jihočeská centrála cestovního ruchu 
Doba realizace: 24 měsíců; 01/2010 – 12/2011 
Celkové náklady: 2 632 587,50 Kč 
 
Cíl projektu: 

Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o turistické a kulturní nabídce regionů 
Šumavy a zároveň příhraničních regionů především Bavorského lesa. Turistická 
nabídka bude představena dětem ve školním věku, předpokladem je v tomto případě 
fakt, že děti podstatně ovlivňují rozhodování rodičů, kde bude rodina trávit svoji ať už 
letní či zimní dovolenou, a že se tak pak žáci a studenti, kteří výlet absolvovali, budou 
do regionu vracet na vícedenní pobyty. 
 
Obsah projektu: 

Projekt je zaměřen především na zmapování a vytipování vhodných cílů pro 
školní výlety. Jejich nabídka byla zpracována do elektronické podoby, která je k 
dispozici na webu www.skolnivylety.isumava.cz, tak na multimediálním DVD 
s videospoty (česko-německá verze, 3000 ks). Byl vydán tištěný přehled nabídek – 
Průvodce školními výlety v nákladu 3000 ks české jazykové mutace a 3000 ks 
německé jazykové mutace, průvodce je doplněn i mapou se zákresem cílů. Výše 
uvedené je k dispozici především učitelům, ředitelům a výchovným poradcům jako 
podkladový materiál potřebný k plánování školních výletů, na konci roku proběhla 
rozesílka do všech škol v Plzeňském a Jihočeském kraji. Žákům a studentům je 
určeno 30 druhů didaktických materiálů/pracovních listů (náklad 30x3000 ks), které 
prostřednictvím kvízů, testů, hádanek ověří jejich získané znalosti a poznatky 
z konkrétních cílů, kde budou také v tištěné formě k vyzvednutí. V rámci projektu 
proběhly 2 motivační cesty pro pedagogické pracovníky. Součástí projektu byla i 



   
 

propagační kampaň celého projektu a jeho aktivit formou tiskových zpráv a 
konferencí. 

Tento projekt přímo navazuje na jiný projekt: „Školní výlety do jižních Čech a 
příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska". Předkladatel: Jihočeská 
centrála cestovního ruchu. Partner: Destination Waldviertel GmbH, Regionální 
rozvojová agentura Šumava, Euroregion Silva Nortica 

Skončením financování aktivity projektu nekončí, jednotlivé subjekty se mohou 
do projektu zapojovat pomocí dotazníku, který vyplní na již zmiňovaném webu 
školních výletů. 

 
 

 
 

Administrace a podpora projektových aktivit Cíle 3 – programu přeshraniční 
spolupráce CZ– BY 2007-2013 

 
Rok 2011 byl závěrečným rokem projektu 1000 let soumarských 
stezek mezi Bavorskem a Čechami. Vedle administrace projektu 
byla českému partneru poskytována smluvní pomoc při realizaci 
vlastních aktivit. Aktivity projektu patřily po oba roky k hlavním 
společenským událostem v regionu. 
www.zlatastezka.eu 

 
 
 

 
 

Realizace projektu podpořeného z Cíle 3 – programu přeshraniční spolupráce CZ– 
BY 2007-2013 

 
Projekt Via Nova je přeshraničním projektem iniciovaným 
bavorským městem Freyung – vedoucím partnerem projektu.  
Regionální rozvojová agentura Šumava je českým partnerem 
projektu.  
Projekt je naplánován na dobu tří let s ukončením březen 2012. 

 
Plnění projektu bylo ovlivněno problémy v cash-flow organizace. V důsledku 
nedostatku hotových finančních prostředků musela být realizace finančně náročných 
aktivit posouvána, resp. hledána jiná, finančně méně náročná řešení. I z tohoto 
důvodu, a zejména z důvodu náročnosti komunikace (více než čtyřicet obcí a 
bezpočet dalších partnerů v trase poutní cesty), jež se projevila teprve v průběhu 
řešení projektu, bylo již v srpnu 2011 požádáno společně s německým hlavním 
partnerem projektu o prodloužení doby realizace projektu o půl roku do září 2013.  
Přes problémy s financováním se podařilo proznačit poutní cestu v celé délce, 
proškolit průvodce ve společném přeshraničním kurzu, zřídit internetové stránky 
projektu, představit poutní cestu v prázdninovém seriálu ČRo 
http://budejovice.rozhlas.cz/vianova  a počátkem září i cestu slavnostně otevřít. Pro 
rok 2013 je klíčové dokončení marketingových opatření jako je vydání mapového 



   
 

průvodce, dovybavit poutní cestu informacemi v terénu, rozjet provoz na stezce a 
zajistit její udržitelnost. 
www.poutnicesta-vianova.cz 

 
 

 
 

Administrace a podpora projektových aktivit Cíle 3 – programu přeshraniční 
spolupráce CZ– BY 2007-2013 

 
Projekt je přeshraničním projektem s hlavním partnerem 
Okresním úřadem Freyung-Grafenau – vedoucím 
partnerem projektu. Českým partnerem parterem projektu 
je Obec Čkyně. 
Projekt je naplánován na dobu tří let s ukončením březen 
2014. RRA po dobu trvání projektu administruje projekt a 
zajišťuje podporu projektových aktivit, včetně výběrových 

řízení v jednotivých fázích projektu pro českého partnera projektu. 
 www.synagoga-ckyne.cz 

 
 
 
 

 
 
Koordinace biosférické rezervace, program UNESCO MaB 
 

V červenci bylo mezi RRA Šumava a Správou NP a CHKO 
Šumava podepsáno Memorandum o spolupráci při koordinaci aktivit 
biosférické rezervace Šumava. Na základě tohoto dokumentu dohází 
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. 

 
 

 
 
Smluvní podpora projektu podpořeného z Programu Central Europe   
 

RRA Šumava je dodavatelem projektových služeb pro 
Jihočeskou univerzitu, Zemědělskou fakultu v Českých 
Budějovicích, jednoho z osmi projektových partnerů ve 

společném projektu Vital Landscapes. RRA smluvně zajišťuje aktivity projektu cílené 
na podporu biosférické rezervace Šumava. Ukončení projektu Vital Landscapes je 
plánováno na březen 2013.  



   
 

V roce 2011 byl RRA Šumava proveden průzkum potenciálu BR Šumava (cca 
40 řízených rozhovorů s představiteli regionu), byla zahájena příprava projektových 
stránek projektu a další marketingové aktivity projektu (noviny, fotosoutěž). 

www.vital-landscapes.eu 
 
 
 

 
 
 

• Doprovody mezinárodních skupin (Vital Landscapes, Univerzita Dresden) 
• Prezentace aktivit RRA na mezinárodní úrovni (Vital landscapes – Ljubljana) 
• Prezentace aktivit RRA studentům na půdě Jihočeské univerzity 
• Spolupráce se Správou NP a CHKO Šumava, např. na přípravě KIPRu  
• Stálá přeshraniční komunikace při zajišťování projektových partnerů 
• Vytváření fotoarchivu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
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 2010 se uskutečnilo 
několik doprovodných akcí a slavnostní zakončení výstavy, realizovala se příprava tří 
dílčích výstav vzešlých z výstavy „Šumava KK“, které se konaly v rakouském 
Freistadtu, Sandlu a Leopoldschlagu. 

Projekt byl zaměřen na širokou veřejnost, vedl 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. 

V roce 2010 byl tento projekt ukončen, bylo napsána závěrečná zpráva a 
vyúčtování projektu. 

 
 
. 
 



   
 

 

 

 

 
 

V roce 2011 bylo v rámci toho dotačního programu vyhlášeno několik dílčích 
výzev, které se zaměřovaly mj. na zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí, 
zkvalitnění nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny. RRA zpracovala 
celkem 4 projekty v  objemu financí do deseti milionů Kč. Projekty jsou 
vyhodnocovány průběžně (dle harmonogramu příslušných výzev), obecně výsledky 
nejsou známy dříve než za půl roku od odevzdání žádosti. Z podaných projektů nebyl 
schválen jeden, u ostatních není výsledek dosud znám. 

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

Současně byla započata administrace 3 projektů, u kterých agentura 
nezpracovávala žádost o dotaci, ale byla oslovena až na jejich poradenství během 
vlastní realizace.  
 
 
 

 
 

V roce 2011 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil několik výzev 
Programu rozvoje venkova, žádosti o dotace byly předkládány do podzimního kola 
příjmu žádostí zaměřeného na podporu podnikání a investice do lesů. Zde je nutné 
zdůraznit, že se snižujícími se finančními prostředky jednotlivých výzev, se nejen 
zpřísňují výběrová kritéria pro projekty, ale je rovněž kladen důraz na projekty 
vytvářející nová pracovní místa. Projektů řešící výše uvedené je předkládáno velké 
množství, jejich souhrnné požadavky běžně přesahují alokaci výzev až 
několikanásobně – proto úspěšnost projektů podaných v rámci PRV je nižší než u 
jiných operačních programů. U projektů neschválených k financování se hledají 
možnosti, jak přepracováním a úpravou projektu zvýšit bodový zisk žádosti v další 
výzvě.     

Do těchto výzev RRA zpracovala 4 projekty v celkovém objemu požadovaných 
prostředků cca 10 mil Kč. Seznam úspěšných projektů bude uveřejněn v prvním 
čtvrtletí 2012.  
 
 

Během roku byly dále administrovány projekty schválených v rámci výzev 
vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) v rámci realizace místních 
rozvojových strategií. Jednalo se o výzvy MAS Český les, MAS Pošumaví a MAS 
Chance in Nature.  

 
 



   
 

 
 
 V roce 2010 byla odevzdána k hodnocení 10. monitorovacího výboru 1 žádost 
projektu příhraniční spolupráce. Jednalo se o projekty řešící vznik centra setkávání a 
muzea, která však nebyla z důvodu nedostatku financí v příslušném opatření 
podpořena. Pro neúspěšné projekty (tento i z minulých výzev) budou hledány jiné 
možnosti jejich realizace.  
 
V roce 2011 pokračovala administrace 2 projektů schválených v předchozích letech. 
Jedná se o projekty řešící rozvoj zimního lyžařského areálu a vybudování muzea 
šumavských řemesel. 
 
 

 
 

V roce 2011 pokračovala realizace 2 projektů schválených v předcházejícím 
roce (jedná s o projekt vzniku výstavy připomínající společnou minulost a propagaci 
muzeí). Dále byly zahájeny práce na dalším projektu na podporu cestovního ruchu a 
turismu, jeho dokončení se předpokládá v prvních měsících roku 2012.  
 
 
 
 

 
 
 

V roce 2011 proběhlo přepracování neúspěšného vzdělávacího projektu 
podaného v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. 
Obsahem projektu je zavádění nových vyučovacích postupů, metod, zatraktivnění 
výuky odborných předmětů, lepší zapojení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami do výuky. Projekt byl ve druhé polovině roku schválen k financování 
z dotačních prostředků, po podpisu smlouvy (prosinec 2011) bylo započato s jeho 
realizací.  

 
 
 

 
 
 



   
 

 
 
 

Byla ukončena realizace 2 schválených projektů (a to formou zpracování 
závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu) týkající se pořízení územních 
plánů obcí (dotační titul: Integrovaný operační program), které byly v roce 2010 
schváleny k realizaci.  

 
 

 

 
 

Vzhledem k omezenému množství alokovaných prostředků a tematickému 
zaměření výzev byly v roce 2011 zpracovány 2 žádosti zaměřené na turistickou 
infrastrukturu (cyklostezky) a revitalizaci městské památkové zóny.  

Rovněž bylo pokračováno v administraci schváleného projektu Rekonstrukce 
lyžařského areálu TJ Libín během jeho fyzické realizace.   

 
 
Během roku bylo ať již formou poradenství či přímého zpracování předloženo 

několik malých projektů do dotačních titulů vyhlašovaných kraji (krajské granty).  
 

 
 
 
 
 

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 žádost o dotaci nezpracovávala. V průběhu celého roku 
2011 zpracovávala RRA Šumava výběrová řízení jak pro obce, tak i pro soukromé 
podnikatele.  V následující části je přehled rozpracovaných a dokončených 
výběrových řízení. 

 
Leden 2011: Výběrové řízení pro žadatele, kterým byly Obecní lesy Hrádek na akci 
„Nákup kolového nakladače“ financovaného z SZIF, hodnota zakázky cca 1 200 000 
Kč bez DPH. Výběrové řízení skončilo v lednu téhož roku. Tento projekt nebyl RRA 
zpracováván od podání žádosti, ale po ukončení VŘ RRA převzala finální 
administraci celého projektu. 
 
Únor 2011: Bylo zpracováno výběrové řízení pro obec Chudenín na akci „Kanalizace 
Skelná Huť, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení“ financovaného z Operačního programu životního prostředí, hodnota 
zakázky cca 1 000 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení skončilo začátkem března  
téhož roku.  
 
Březen 2011: Bylo zpracováno výběrové řízení pro město Strážov na akci 
„Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ financovaného z ROP, hodnota 
zakázky cca 9 000 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení skončilo v dubnu téhož roku. 
 
 
Červen 2011: Byla zpracována tři výběrová řízení pro žadatele Tělovýchovná jednota 
Libín. Jednalo se o výběrová řízení na akci Lyžařský areál Libínské Sedlo: „Zemní 
práce pro zasněžování a terénní úpravy“, „Elektroinstalace pro systém umělého 
zasněžování“, „Rozvody vody pro systém umělého zasněžování“. Tato tři výběrová 
řízení byla řádně ukončena v červenci téhož roku a tím byla ukončena první etapa 
výběrových řízení pro žadatele.  
 
Červenec 2011: By lo zpracováno výběrové řízení pro žadatele Hostinný dům o.p.s. 
na akci: „Stavební úpravy objektu č.p. 143“. Tento projekt byl RRA zpracováván od 
samého počátku a až po jeho finální ukončení. Hodnota zakázky cca 1 000 000 Kč 
bez DPH. Výběrové řízení bylo ukončeno v září téhož roku.  
 
Září 2011: Následovala příprava a realizace druhé etapy výběrových řízení pro 
žadatele Tělovýchovná jednota Libín. Jednalo se o výběrová řízení opět na projekt 
Lyžařský areál Libínské sedlo: „Sněhové tyče“, „Výměna lyžařského vleku“, 
Odbavovací turnikety“ a „Čtyřkolka s příslušenstvím“. Tato čtyři výběrová řízení byla 
řádně ukončena v říjnu téhož roku a tím byla ukončena druhá (finální) etapa 
výběrových řízení pro žadatele. Celý projekt byl realizován z prostředků ROP a 
hodnota zakázky byla cca 8 000 000 Kč bez DPH.  
 



   
 

 
 
 

Vyúčtování  rozpo čtu RRA Šumava   

za rok 2011    
    
1. Počáteční stav     

Text  Skute čnost    
Banka + pokladna 675 786,36   
  675 786,36   
    
2. Příjmy p římé    
Text  Návrh  Skute čnost  % 
Administrátor DF CZ-D, CZ-A 2 500 000,00 2 145 000,00 0,86 
Poskytované služby (projektová a 
konzultační činnost), cestovní ruch 4 500 000,00 2 662 556,73 0,59 
Servis Euroregion Šumava, RSŠ, 
Svaz obcí 450 000,00 420 822,50 0,94 
Dotace ÚP na mzdy 1 250 000,00 1 130 622,00 0,90 
Příjmy projekt Cestovní ruch, 
ViaNova 4 700 000,00 3 859 478,38 0,82 
Úroky 1 000,00 18,74 0,02 
CELKEM 13 401 000,00 10 218 498,35 0,76 
    
3. Výdaje p římé    

Text  Návrh  Skute čnost  % 
Mzdové náklady + odvody 4 800 000,00 4 612 482,00 0,96 
Mzdové náklady úřady práce + 
odvody 1 250 000,00 1 130 622,00 0,90 
Provozní náklady 1 200 000,00 1 344 108,20 1,12 
Náklady projekt Cestovní ruch, 
ViaNova 2 700 000,00 2 480 035,64 0,92 
Poplatky banky, kurzové rozdíly, 
úroky úvěr 300 000,00 294 351,57 0,98 
CELKEM 10 250 000,00 9 861 599,41 0,96 
Splátka úvěr 4 000 000,00 2 470 000,00  
Rezerva 0,00    
CELKEM 14 250 000,00 12 331 599,41  
    
Rozdíl (HV rok 2011) -849 000,00 356 898,94  
    
5. Kone čný stav     

Text  Skute čnost    
Banka RRA + pokladna 15 515,42   
CELKEM 15 515,42   
 



   
 

V oblasti příjmů bylo dosaženo o 3,18 mil Kč méně oproti návrhu rozpočtu na 
rok 2011. Naplnění předpokládaných příjmů se nepodařilo v položce Administrátor 
DF CZ-D a CZ – A o 355 tis. Kč, v položce poskytované služby v součtu o 1,8  mil. 
Kč, v položce Dotace ÚP na mzdy v součtu o 119 tis. Kč, v položce projekt Cestovní 
ruch, ViaNova o 0,8 mil. Kč a v položce servis pro organizace o  29 tis. Kč 
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. V roce 2011 i nadále pokračovala spolupráce s Úřady práce – dotace na 
mzdy – v roce 2011 byla RRA Šumava, o.p.s. i nadále  tzv. Agenturou práce a 
zaměstnala celkem   17  zaměstnanců, kteří byli přiděleni na základě agenturního 
zaměstnávání k výkonu funkce  na Úřad práce Strakonice, Prachatice, Český 
Krumlov, Klatovy a dále pak na  Okresní soud Strakonice, Probační a mediační 
službu ČR Strakonice a Český Krumlov, Českou správu sociálního zabezpečení 
Český Krumlov a Prachatice, atd.  

V oblasti výdajů bylo spotřebováno o 1,92 mil. Kč méně oproti návrhu rozpočtu 
na rok 2011. Náklady v položkách nepřesáhly kromě jedné položky původní plán na 
rok 2011. Důvodem zvýšení této jedné položky  - provozní náklady byl účetní odpis 
drobného hmotného majetku ve výši 260 tis. Kč do nákladů (ukončení pěti let 
udržitelnosti projektu EVVO).   
V roce 2011 se podařilo uhradit 2.47 mil. Kč úvěru u GE Money bank.  
 
Inventarizace závazk ů a pohledávek   
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. k 31.1 2.2011 
    
Pasiva    

Předmět Částka    
Zaměstnanci mzdy 0,00   
Zaměstnanci ostatní srážky 170 861,00   
OSSZ mzdy, VZP mzdy 95 411,00   
Daň mzdy 17 808,00   
Dodavatelé 67 502,97   
F200654 24 758,00   
F200655 19 950,40   
F2011188 - elektřina  6 521,00   
F2011189 - telefon 1 770,00   
F2011190 - telefon 1 200,00   
F2011191 - spotřeba tepla 
Sušice 1 803,00   
F2011192 - telefon  2 692,57   
F2011193 - náklady Bílá stopa 6 600,00   
F2011194 - grafické práce 
Bíl.st. 2 208,00    
Krátkodobé finanční půjčky 
RSŠ 991 000,00   

Bankovní úvěry 
2 030 

000,00   
Půjčka p. Picek 115 000,00   
Záloha lyžařské stopy KÚ PK 3 250,00   



   
 

DPH 321 302,00   
Odpisy budova RRA 16 890,00   
Dohadné účty pasivní 65 000,00   
Rezervní fond RRA Šumava 0,00   

CELKEM 
3 894 

024,97   

    
Aktiva    

Předmět Částka    
Odběratelé 893 956,60   
MMR ČR 4 527,60   
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   
f2009114 357,00   
f2010067 850,00   
f2011084 850,00   
f2011114 2 300,00   
f2011152 3 000,00   
f2011161 3 000,00   
f2011166 6 000,00   
f2011174 612 000,00   
f2011178 160,00   
f2011180 1 100,00   
Stav pokladny, banky k 
31.12.2011 15 515,42   
Poskytnuté zálohy 59 208,35   
Daň z přidané hodnoty 0,00   
Dotace ÚP PT, ST, CK 0,00   

Budova RRA movitá věc 
1 655 

872,45   
Jistina Česká pojišťovna 50 000,00   

HV minulých let 
1 576 

371,09   

CELKEM 
4 250 

923,91   
    
Rozdíl 356 898,94    
 
 
Zpracoval kolektiv RRA Šumava 
Stachy dne 31.3.2011 


