
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
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 31.12.2012 
 
Hlavní kancelář Stachy: 
Ředitel      1 
Zástupce ředitele    1 
Projektoví manažeři    6  
Pracovníci informačního centra  0 
 
Pobočky Sušice, Domažlice, Loučovice 
Projektoví manažeři    4 
 
 
 
Složení Správní a Dozor čí rady RRA Šumava, o.p.s. k 31.12.2012 
 
Správní rada 
Předseda: Petr Zahrádka 
Členové: pánové Kantořík, Procházka ml., Kutil, Černý, Picka, Fastner, Juriga  
  Fait 
 
Dozorčí rada 
Předseda: pan Macka 
Členové: paní Barantálová a pánové Petrů, Jukl, Stráský, Malát, Zíma, 
 
Jednání Správní rady se uskutečnilo dne 30.3.2013 a 26.11.2012 a jednání Dozorčí 
rady 14.5.2012 a 26.11.2012 v sídle RRA Šumava, o.p.s. ve Stachách. Na programu 
jednání bylo projednání Zprávy o činnosti za rok 2011, vyúčtování rozpočtu za rok 
2011, vč. zprávy auditora, aktuální stav čerpání úvěrů, aktivity pro rok 2012 
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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 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. €. 

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. €. 

 
 
Uzávěrka pro 11. výzvu byla stanovena na 9.4.2013, zasedání Regionálního 
řídícího  výboru se uskutečnilo 25.4.2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

Administrátor RRAŠ uzavřel smlouvy s konečnými uživateli v rámci 9. a 10. 
výzvy a provedl vyúčtování 12 projektů. 

Prostřednictvím informační kampaně byly vyhlašovány průběžné uzávěrky 
fondu (internetové stránky, inzeráty v novinách, informační semináře). Další uzávěrka 
pro příjem žádostí byla stanovena na 25.1.2013 a 26.4.2013  

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

  

 
V rámci projektu Bílá stopa Šumava došlo k pozitivnímu posunu. Pro 

prezentaci bylo vytvořeno nové logo Bílá stopa Šumava, byla provedena 
aktualizace webových stránek www.bilastopa.cz a www.bilestopy.cz, dále byly 
vydány mapy Bílá stopa  v nákladu 62 tis. ks (distribuovány zdarma).  

Pro sezónu 2012/2013 byl zajištěn Generální sponzor – Česká pojišťovna, 
a.s., který poskytl prostředky na údržbu tras Správě NP a CHKO Šumava na 
základě darovací smlouvy a RRAŠ na základě smlouvy sponzorské. Pro Správu 
NPŠ administruje příspěvek RRAŠ na základě mandátní smlouvy. 

O prostředky Plzeňského kraje, určené na údržbu a propagaci lyžařských tras 
na Šumavě pro sezónu 2012/2013, již nemohla žádat RRAŠ, ale pouze jednotlivé 
obce. 
 V listopadu 2012 byla založena RRAŠ veřejná sbírka a zřízen účet Dárcovské 
SMS na podporu běžeckého lyžování na Šumavě (SMS „BILASTOPASUMAVA“ 
na tel. č. 87777). Pro příští sezónu uvažujeme ještě o dalších formách 
dobrovolných příspěvků. 

 



   
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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. Realizace projektu byla prodlužena 
do 30.6.2013. 

 
 

          Rozvoj cestovního ruchu na Šumavě 

Marketing, podávání informací:  

Prezentace pro průvodce 2012 – Praha 

„Šumava – manuál pro průvodce 2012“ –  cca 70 stran, elektronicky 

Provoz TIC Stachy  

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

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



   
 

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

Pokračování v projektu školní výlety, aktualizace webu http://skolni-vylety.isumava.cz 

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

 

Regionální certifikace:  

Certifikace „Šumava originální produkt® „ – celkem certifikováno 73 
výrobků a skupin výrobků (cca 600 druhů výrobků) a 31 ubytovacích a 
stravovacích služeb 

Správa a aktualizace webu www.regionalni-znacky.cz/sumava 

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. 

Tiskoviny :  

Kalendář akcí 2012 (15 000 ks) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě zima 2012 (11. číslo, 15 000 ks) 

Pololetník - Noviny Doma na Šumavě léto 2012 (12. číslo, 25 000 ks) 

Katalog certifikovaných výrobků a služeb 2012 (10 000 ks) 

Katalogové lístky certifikovaných výrobků a služeb  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

Ukončení realizace 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.  
 
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. 
Bohužel, přes společnou snahu s německým partnerem, nebyla doba trvání projektu 
prodloužena a projekt byl ukončen v původním termínu březen 2012. 

Přes přetrvávající 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 cestu slavnostně otevřít. Nákladem 7 000 ks 
byl vydán průvodce českou částí poutní cesty, v trase poutní cesty bylo 
nainstalováno 30 ks informačních tabulí v terénu a rozjet provoz na stezce.  

 
 

 
 

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

 
Projekt www.synagoga-ckyne.cz 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. 
  

 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 
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 byla dodavatelem projektových služeb 

pro Jihočeskou univerzitu, Zemědělskou fakultu v Českých 
Budějovicích, jednoho z osmi projektových partnerů ve 

společném projektu Vital Landscapes www.vital-landscapes.eu. RRA smluvně 
zajišťovala  aktivity projektu cílené na podporu biosférické rezervace Šumava.  

V roce 2012 byly vytvořeny internetové stránky projektu, jež se poté staly 
webovými stránkami biosférické rezervace Šumava www.br-sumava.cz, byla 
zorganizována fotosoutěž s tématem „Místo, kde žiji, včera a dnes“ a další 
marketingové aktivity projektu (obsáhlá prezentace BR v zimním a letním čísle novin 
Doma na Šumavě, kalendář, překlad Compendia projeků…). 

Projekt byl ukončen v březnu 2013. 
 
 
 

 
 
 

• Doprovody mezinárodních skupin (Vital Landscapes, Univerzita Dresden, 
Univerzita Würzburg, Practical Studies in Ecological Planning UNEP/UNESCO 
2013) 

• Prezentace aktivit RRA na mezinárodní úrovni (Vital landscapes – Vídeň, 
Thüringen) 

• Prezentace aktivit RRA studentům Jihočeské Univerzity na půdě univerzity 
• Spolupráce se Správou NP a CHKO Šumava  

o podíl na přípravě KIPRu   
o Studie zpoplatnění aktivit v BR Šumava se zaměřením na projekt Bílá 

stopa  
• Stálá přeshraniční komunikace při zajišťování projektových partnerů 
• Vytváření fotoarchivu 

 
. 



   
 

 

 

 

  

 
 

V roce 2012 bylo v rámci toho dotačního programu vyhlášeno několik dílčích 
výzev, které se zaměřovaly mj. na zlepšování kvality ovzduší, snižování emisí, 
zkvalitnění nakládání s odpady, budování vodohospodářské infrastruktury. RRA 
zpracovala celkem 5 projektů v  objemu financí cca 45 mil. Kč. Projekty jsou 
vyhodnocovány průběžně (dle harmonogramu příslušných výzev), obecně výsledky 
nejsou známy dříve než za půl roku od odevzdání žádosti. Z podaných projektů byly 
úspěšné dva týkající se úspor energií, 2 řešící vodohospodářskou infrastrukturu jsou 
v zásobníku projektů (čekají na schválení dle finančních možností programu) a jeden 
projekt řešící odpady byl zamítnut.  

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

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

 
 

V roce 2012 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil několik výzev 
Programu rozvoje venkova, žádosti o dotace byly předkládány do kola příjmu žádostí 
zaměřeného na 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 3 projekty v celkovém objemu požadovaných 
prostředků cca 5 mil Kč. Seznam úspěšných projektů bude uveřejněn v prvním 
čtvrtletí 2013.  
 
 

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 Chance in Nature, kam byly rovněž 
podány 2 nové projektové žádosti.   



   
 

 
 

 
 
V roce 2012 pokračovala administrace 2 projektů schválených v předchozích letech. 
Jedná se o projekty řešící rozvoj zimního lyžařského areálu a vybudování muzea 
šumavských řemesel. 
Započata byla realizace nově schváleného projektu „Akční spolek Čerchov - 
Struktura územního plánování 2014“ 
 
 

 
 

V roce 2012 byla ukončena realizace 2 projektů schválených v roce 2010 
(projekt vzniku výstavy připomínající společnou minulost a propagaci muzeí). Dále 
byla zahájena administrace nově schváleného projektu řešící turistickou 
infrastrukturu.  
 
 
 
 

 
 
 

V roce 2012 byl předložen vzdělávací projekt zaměstnanců subjektů řešící 
náhradní rodičovskou péči a vzdělání (dětských domovů) působících na území 
Jihočeského kraje. Dále byl upraven v minulých letech neúspěšný projekt zaměřený 
na zavádění nových vyučovacích postupů žáků střední školy.  

O úspěšnosti by mělo být rozhodnuto v prvním pololetí roku 2013. 
 
 
 

 
 

Vzhledem k omezenému množství alokovaných prostředků a tematickému 
zaměření výzev byly v roce 2012 zpracovány pouze 3 žádosti, dvě zaměřené na 
turistickou infrastrukturu a jednu na rozvoj školské infrastruktury.  

Rovněž byla úspěšně dokončena administrace schváleného projektu 
Rekonstrukce lyžařského areálu TJ Libín.  



   
 

 
 
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 2012 zpracovávala 
RRA Šumava výběrová řízení jak pro obce, tak i pro soukromé podnikatele.  
V následující části je přehled rozpracovaných a dokončených výběrových řízení. 

 
Leden 2012: Proběhla příprava a realizace 5 výběrových řízení pro žadatele Střední 
škola a základní škola Soběslav. Jednalo se o zakázky malého rozsahu zadávaných 
podle pravidel OPVK a byly to zakázky s názvem: „Vnitřní vybavení Kneipovy lázně“, 
„Figurína“, „Vybavení odborné učebny“, „Multimediální aplikace“ a „ICT“. Souhrná 
hodnota všech zakázek činila 1,5 mil Kč. Bez DPH. Všechna výběrová řízení byla 
ukončena v průběhu února téhož roku. 
 
Začátkem roku 2012 proběhla příprava a realizace výběrového řízení pro žadatele, 
kterým byla obec Velký Malahov. Jednalo se zakázku malého rozsahu realizovanou 
podle pravidel Programu Rozvoje Venkova. Hodnota zakázky činal 550 tis. Kč bez 
DPH. Zakázka byla dokončena koncem ledna roku 2012.  
 
Červen 2012: Byla zahájena příprava výběrového řízení pro obec Zdíkov. Jednalo se 
o podlimitní výběrové řízení na dodávky s názvem: „Dodávka cisternové 
automobilové stříkačky pro jednotku SDH Zdíkov“. Toto výběrové řízení bylo řádně 
ukončeno v červenci téhož roku a tím byla ukončena.  
 
Červenec 2012: V červenci začala příprava a zpracování podkladů pro výběrové 
řízení s názvem: „Poskytnutí finančního úvěru na financování dvou investičních akcí 
obce Horní Vltavice“. Zadavatelem byla obec Horní Vltavice. Po kompletní přípravě 
k zahájení výběrového řízení došlo ze strany uchazeče k odstoupení od smlouvy a 
výběrové řízení bylo zastaveno.  
 
Září 2012: Proběhla příprava a realizace výběrového řízení pro žadatele, kterým byla 
obec Nová Pec. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem 
„Nákup sněžné rolby pro úpravu a údržbu běžeckých tratí“, která byla financována z 
rakouského programu příhraniční spolupráce. Hodnota zakázky byla 3,5 mil. Kč bez 
DPH. Výběrové řízení bylo dokončeno v říjnu téhož roku.  
 
 
 
 



   
 

 

 
 
Vyúčtování  rozpo čtu RRA Šumava za rok 
2012   
 
 
V oblasti příjmů bylo dosaženo o 1,2 mil Kč více oproti návrhu rozpočtu na rok 2012. 
Zvýšení předpokládaných příjmů se podařilo v položce poskytované služby v součtu 
o 1,4  mil. Kč (zvýšení počtu zakázek a darovací smlouva od České spořitelny ve výši 
Kč 500 tis.), v položce Administrátor DF CZ-D a CZ – A bylo fakturováno o 267 tis. 
Kč méně, v položce servis Euroregionu, RSŠ bylo fakturováno o 67 tis. Kč více. 
V poskytování služeb agentura zpracovala pro klienty velké množství žádostí o 
dotace – viz. Textová zpráva. V oblasti výdajů bylo spotřebováno o 587 tis. Kč více 
oproti návrhu rozpočtu na rok 2012. Náklady v položkách přesáhly v položce 
provozní náklady + ViaNova, cestovní ruch o 523 tis. Kč a poplatky banky, kurzové 
rozdíly, úroky úvěr pak o 61 tis. Kč.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























   
 

 
Inventarizace závazk ů a pohledávek    
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. k 31.1 2.2012  
     

Pasiva     
Předmět Částka    

Zaměstnanci mzdy 0,00    
Zaměstnanci ostatní srážky mzdy 176 863,00    
Zaměstnanci ostatní srážky cestovné 4 638,00    
OSSZ mzdy, VZP mzdy 97 566,00    
Daň mzdy 16 066,00    
Dodavatelé 11 154,44    
F200654 0,00 odepsáno   
F200655 0,00 odepsáno    
F2012157 ve splatnosti 2 386,00    
F2012158 ve splatnosti 1 770,00    
F2012159 ve splatnosti 796,00    
F2012160 ve splatnosti 3 601,00    
F2012161 ve splatnosti 2 601,44    
Krátkodobé finanční půjčky RSŠ 1 262 000,00    
Krátkodobá finanční výpomoc JK 400 000,00    
Poskytnuté zálohy Spořitelna, BS 1 000,00    
Poskytnuté zálohy KÚ PK stopy 0,00    
DPH 349 136,00    
Odpisy budova RRA 50 339,00    
Dohadné účty pasivní 58 000,00    
Rezervní fond RRA Šumava 0,00    

CELKEM 2 426 762,44    
Aktiva     

Předmět Částka    
Odběratelé 314 448,00    
MMR ČR 0,00 odepsáno   
Obec Modrava 0,00 odepsáno   
TR Consult 0,00 odepsáno   
Sdružení zemědělců 0,00 odepsáno   
ECEAT 0,00 odepsáno   
f2008220 49 980,00    
f200911 134 470,00    
f200912 67 830,00    
f2010067 0,00 odepsáno   
f2011084 0,00 odepsáno   
f2011114 2 300,00    
f2012032 30 000,00    
f2012078 100,00    
f2012098 300,00    
f2012106 3 000,00    
f2012135 480,00    
f2012136 288,00    
f2012140 24 000,00    
f2012146 850,00    
f2012155 850,00    



   
 

Stav pokladny, banky k 31.12.2012 966 270,94    

Poskytnuté zálohy 56 125,00    
Daň z přidané hodnoty 0,00    
Silniční daň 298,00    
Budova RRA movitá věc 1 655 872,45    
Jistina Česká pojišťovna 0,00    
HV minulých let 1 219 472,15    

CELKEM 4 212 486,54    
     

Rozdíl 1 785 724,10     
     
 
 
Zpracoval kolektiv RRA Šumava 
Stachy dne 12.6.2013 


