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Zpracují komunitní plán  
 
Tisková zpráva č. 5/2006  
  
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s. (MAS), která sdružuje zástupce 

podnikatelů a neziskových organizací na území 18 obcí v okolí měst Hluboká nad Vltavou a 
Lišov, zpracuje komunitní plán. „Od plánu si slibujeme, že př ispěje k podpoře sociálních 
projektů. V Hluboké nad Vltavou se například uvažuje o výstavbě domu s pečovatelskou 
službou, rádi bychom tuto aktivitu podpořili,“ uvedl místopředseda správní rady Jan 
Šmidmayer. Výstupem komunitního plánování by měl být katalog sociálních služeb , 
zásobník projekt ů ze sociální oblasti či vytvoření speciálních webových stránek . „Během 
uplynulých měsíců jsme shromáždili v íce než 100 námětů na projekty v 18 členských obcích. 
Celkem jde o více než 1 mld. Kč. Jednalo se ale o projekty obecní – kanalizace, vodovody, 
opravy silnic. Nyní se chceme zaměřit na oblast sociální a posléze na podnikatele,“ uvedl 
předseda správní rady a starosta obce Borek Václav Fučík. Místní akční skupina bude 
informovat obce i neziskové organizace o tom, zda-li lze jejich projekt podpořit dotací např. 
z evropských fondů. „Již dnes je problémem České republiky vyčerpat všechny evropské 
peníze. Od roku 2007 jich bude přitom několikanásobně více. Chceme se proto na nové 
programovací období Evropské unie co nejlépe připravit,“ konstatoval místopředseda správní 
rady a starosta Lišova Václav Chmel. Přínosem bude jistě i sestavení katalogu sociálních 
služeb v 18 členských obcích. „Zvýší se tím informovanost občanů o sociálních službách 
v regionu, zjistíme, které služby chybí a naopak které se dublují,“ uvedl Jan Šmidmayer. 
Výstupy projektu budou dány k dispozici všem 18 starostům členských obcí.  

 
Komunitní plány postupně vznikají i na dalších místech Jihočeského kraje. V letošním 

roce tak budou s podporou fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního 
operačního programu podpořeny například komunitní projekty ve Vodňanech či Českém 
Krumlově.  
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