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MAS Hlubocko – Lišovsko se zajímá o názory starostů i občanů
Tisková zpráva č. 20/2006
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., která sdružuje podnikatele a neziskové
organizace na území 18 měst a obcí na sever od Českých Budějovic, dokončila během první
poloviny letošního roku několik projektů. „S podporou programu LEADER + jsme dokončili
Integrovanou rozvojovou strategii území, jejímuž zpracování předcházela práce na podrobná
územní analýze,“ uvedl 1. místopředseda správní rady MAS Jan Šmidmayer, který je
jednatelem společnosti G-PROJECT, s.r.o., jednoho ze zakladatelů MAS. Výsledná více jak
300 stránková analýza podrobně portrétuje 18 obcí, které se nacházejí na území dvou
mikroregionů, které se sdružily do MAS. „Specifikem analýzy je podrobné dotazníkové
šetření, do kterého se zapojilo 945 domácností, tedy 13 % občanů MAS,“ informoval Jan
Šmidmayer. V anketě odpovídali občané na více jak 20 otázek, které komplexně pokrývaly
problematiku venkova. Zajímavé je vysoké ocenění vlivu cestovního ruchu i ve venkovských
sídlech.
Je rozvoj cestovního ruchu ku prospěchu obce a regionu?
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Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie území, GP Consulting, s.r.o. pro Místní akční skupinu o.p.s., 2006

Ještě markantnější je přitom šetření pouze ve městě Hluboká nad Vltavou, kde kladně
odpovědělo 83 % respondentů. Kompletní výsledky jsou zveřejněny na internetové stránce
www.mashl.cz
Součástí Integrované rozvojové strategie území je též databanka projektů. „Nashromáždili
jsme celkem 100 projektů s rozpočtem přes 1 mld. Kč. Jde především o projekty obcí, na
shromažďování podnikatelských projektů spolupracujeme se zdejš ím Sdružením podnikatelů
a neziskových organizací o.p.s.,“ uvedl Jan Šmidmayer. Z databanky projektů jednoznačně
vyplývá zájem starostů o investiční projekty. „Převládají projekty z oblasti výstavby či
rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, velký zájem je o rekonstrukce
místních komunikací. Nejvíce prostředků ale starostové požadují na infrastrukturu cestovního
ruchu. Projekty podnikatelů a neziskových organizací zatím řadíme souhrnně do opatření na
podporu podnikání a zaměstnanosti,“ přiblížil Jan Šmidmayer. Největším projektem v obvodu
MAS je projekt na výstavbu zařízení lázeňského typu v Hluboké nad Vltavou za 180 mil. Kč.
Tento projekt má přitom již připravenou projektovou dokumentaci i vydané stavební povolení.
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Další aktivitou této jihočeské místní akční skupiny je tvorba Plánu rozvoje sociálních služeb.
„V květnu jsme provedli terénní šetření mezi občany Hluboké nad Vltavou a Lišova a
zjišťovali jejich názory na nabídku sociálních služeb. Občané odpov ídali na celkem 10
otázek, které pokrývali celé spektrum sociální problematiky. Vzhledem ke složitosti
terminologie jsme se rozhodli pro terénní šetření, neboť anketa formou zpětných obálek jako
v případě analýzy území by nebyla vypovídající,“ zdůvodnil Jan Šmidmayer. Za nejpalčivější
problém občané považují nedostatečnou nabídku aktivit pro volný čas.
Co je pro Vaši obec či region nejpalčivějším sociálním problémem?
nedostatečná nabídka volnočasových aktivit (pro všechny věkové skupiny,
od dětí až po seniory)
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větší informovanost občanů o poskytovaných službách
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nedostatek bytů (pro mladé rodiny, bezbariérové bydlení apod.)
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začl enění zdravotně postižených (nabídka volnočasových aktivit – kroužky,
sportovní akce, pomoc při uplatnění na trhu práce)
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Zdroj: Plán rozvoje sociálních služeb, GP Consulting, s.r.o. pro Místní akční skupinu o.p.s., 2006

Pro druhou polovinu roku připravuje MAS Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s dalšími
partnery projekt, který by měl prohloubit parteroví mezi jihočeskými místními akčními
skupinami. „V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského
kraje, který je realizován s podporou Společného regionálního operačního programu, nám
byla svěřena aktivita na posilování připravenosti MAS,“ sdělil Jan Šmidmayer. MAS
Hlubocko – Lišovsko tak během následujících 6 měsíců vybuduje jihočeský web o programu
LEADER, problematice MAS a rozvoji venkova, zorganizuje konferenci a workshopy k témuž
tématu a naváže spolupráci se zahraničními experty.
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