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Základní informace o stáži

• Datum konání: 18. – 20. května 2007
• Místo konání: provincie Firenze – Itálie
• Pořadatel na české straně: O.s. CHANCE IN 

NATURE – LOCAL ACTION GROUP
• Pořadatelé na italské straně: LAG VASTESE 

INN. (ELREN), SOPRIP (CdE)
• Hlavní partner projektu: Jihočeský kraj v rámci 

projektu 3.3 SROP - Posílení absorpční a 
administrativní kapacity Jihočeského kraje 



Základní informace 
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP

• vznik v roce 2004

• území Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska

• rozloha území LAG : 393 km2

• počet obyvatel v regionu LAG : 25.468

• počet obcí v regionu LAG : 32

• Úspěšná realizace projektu LEADER+

• Probíhající realizace projektu Komunitního plánování sociálních 
služeb na území ORP Prachaticka a zájmového území sdružení

• Spolupráce s MAS v ČR – projekt PREPARE + INTERREG IIIA

• Účast na mezinárodních konferencích a workshopech



Základní informace o stáži
Výchozí situace - návaznost na akci, konanou v rámci spolupráce 

CHANCE IN NATURE – LAG a Jihočeského kraje v rámci 3.3 
SROP. Tato akce - Evropská konference o obnovitelné energii ve 
venkovských oblastech se konala 15. a 16. května 2006 
v Holandsku, ve městě Edmond aan Zee.

V rámci akce v roce 2006, které se díky partnerství zúčastnilo 20 
zástupců z Jihočeského kraje se podařilo dosáhnout těchto výstupů:

• 2 předvedené případové studie na poli OZE v Nizozemí
• 6 předvedených případových studií na poli OZE v EU
• 2 navštívené lokality s předvedením OZE v praxi
• 20 účastníků konference z Jihočeského kraje s navázanými kontakty 

v oblasti EU
Účastí na konferenci o obnovitelné energii bylo dosaženo podpory 

výměny mezisektorových zkušeností na poli obnovitelné energie. 
Tohoto bylo dosaženo nejen v českém ale i evropském kontextu.



Základní informace o stáži
Cíle projektu:
• Konference o obnovitelné energii a 

udržitelném rozvoji (v rámci mezinárodního 
projektu ELREN) včetně exkurze do 
zrealizovaných projektů na OE

• Představení projektu CAMMINI D'EUROPA –
projektu zaměřeného na kulturní a církevní
turistiku včetně ukázky subprojektů na rozvoj 
cestovního ruchu v okolí

• Představení dalších zrealizovaných projektů



Základní informace o stáži
Cílová skupina projektu
• Projekt zaměřen na navázání a rozvoj 

partnerství ve veřejném a neziskovém sektoru s 
možností účasti podnikatelských subjektů

• Účastníci z celého území Jihočeského kraje, 
kteří projevili zájem (nebylo omezeno územní
příslušností partnera)

• Účast byla nabídnuta formou oslovení všech 
dostupných místních akčních skupin. Zároveň
byla nabídka účasti uveřejněna na webových 
stránkách partnerů



Základní informace o stáži

Rozpočet projektu:
– Celkový rozpočet: 480 tis. Kč
– Příspěvek od účastníků:  56 tis. Kč
– Celkový příspěvek Jihočeského kraje v rámci 

3.3 SROP 424 tis. Kč
• Z toho 55 tis. Kč osobní náklady
• Z toho 369 tis. Kč náklady na služby



Základní informace o stáži

Monitoring projektu
• Vyhodnocení cílů projektu provedeno 

formou 
– videodokumentu zachycujícího průběh cesty 

a plnění cílů
– brožury o cestě
– semináře
– závěrečné zprávy ze stáže



Základní informace o stáži

• Konkrétní výstupy u jednotlivých částí jsou 
dalšími body programu
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