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Tisková zpráva č. 1/2007 
 
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, která sdružuje zástupce podnikatelů, obcí a 
neziskových organizací, hodnotila svoji činnost. V roce 2006 jsme realizovali několik 
projektů, vždy s podporou evropských fondů.  
 
Prvně jsme dokončili Integrovanou rozvojovou strategii území , jejíž součástí bylo též 
rozsáhlé dotazníkové šetření a sběr připravovaných projektů. V anketě jsme oslovili všechny 
domácnosti na území 18 členských obcí. Své odpovědi nám zaslalo 945 domácností, což je 
velmi slušný výsledek. Kompletní vyhodnocení včetně desítek konkrétních návrhů občanů 
jsme předali starostům. Jsou rovněž zveřejněny na naší internetové stránce www.mashl.cz .  
 
V loňském roce jsme rovněž provedli sběr projektů, které jsou v rámci členských obcí 
připravovány. Celkem jsme nasbírali téměř 100 námětů s požadavkem přes 1 miliardu korun! 
Většina starostů uvažuje o možnosti využití evropských fondů, neboť takto rozsáhlé projekty 
jsou nad možnosti většiny obecních rozpočtů.  
 
Po sestavení této strategie jsme se zaměřili na sociální problematiku. Nově schválený zákon 
o sociálních službách vyžaduje systematické plánování sociálních výdajů. Místní akční 
skupina Hlubocko – Lišovsko byla v jihočeském kraji vůbec první, kdo na tuto potřebu 
reagoval a připravila Plán rozvoje sociálních služeb . Námi zpracované podklady jsou dnes 
k dispozici nejen pro tvorbu nadřazeného plánu Českých Budějovic, ale i samotného 
krajského plánu. Pro připomenutí jsme v rámci sociálního plánování sestavili přehled všech 
organizací a služeb, které jsou v našem území nabízeny (domovy důchodců, pečovatelské 
domy, azylové domy, pečovatelská a ošetřovatelská služba atd.). Výstupy jsou zveřejněny 
na naší internetové stránce.  
 
Po celý zbytek roku jsme se soustředili na přípravu národní konference Partnerství pro 
rozvoj region ů, kde se hovořilo o možnostech využití evropských fondů pro rozvoj venkova 
(kam dle definice Evropské unie patří i celé území naší MAS). Za účasti předních odborníků 
a politických představitelů proběhl dvoudenní program, jehož hostitelem byl hlubocký 
Parkhotel. Na 150 účastníků vyjádřilo s akcí jednoznačnou spokojenost. Tento úspěch nás 
povzbudil, a proto budeme v letošním roce ve vzdělávacích aktivitách pokračovat. Vedle 
druhého ročníku konference též plánujeme 21 specializovaných seminá řů, které se zaměří 
na problematiku evropských fondů. I tento projekt, podobně jako předchozí, byl podpořen 
z fondů Evropské unie. V tomto případě se jednalo o Operační program Rozvoj lidských 
zdrojů.  
 
Za účelem načerpání nových zkušeností jsme se v závěru loňského roku vypravili na exkurzi 
do Finska . Zde jsme hovořili s představiteli zdejších místních akčních skupin, jejichž 
zkušenosti pro nás byly inspirací do další práce. Koncem loňského roku nám byla rovněž 
svěřena kompetentce působit jako manažer území  v obvodu města České Budějovice. 
V rámci této aktivity připravujeme 5 seminářů a již nyní nabízíme bezplatné konzultace nad 
přípravou projektů do evropských fondů. Manažerkou území se stala paní Eva Šmolová, 
která od září pro MAS pracuje na plný úvazek. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na 
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telefonním čísle 387 965 104  či na e-mailu smolova@mashl.cz. Aktuální informace budou 
postupně zveřejňovány na webu www.mashl.cz . Těšíme se na spolupráci v novém roce!  
 
JUDr. Jan Šmidmayer 
1. místopředseda MAS  
  
 
 
 


