
Povinná příloha č. 3 
 

 

1 

 

Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD MAS Šumavsko 
 

Při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šumavsko (dále jen 
SCLLD), byl vyhodnocen za nejlepší a nejefektivnější způsob pro zajišťování a hledání námětů, 
podkladů a připomínek pro zpracování dokumentu, od veřejnosti s využitím místního partnerství. 
Jedná se o aplikaci metody komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením veřejnosti a využití 
místních partnerství, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů na území MAS 
Šumavsko, kdy byli zapojeni do procesu plánování a vzniku strategie. Následně budou zapojeni do 
vlastní realizace rozvoje území. Tímto šetřením dochází ke sběru skutečných místních potřeb 
a potencionálu území, vytváření nových postupů, implementaci zajišťující do praxe, a k celkovému 
posílení kapacity pro rozvoj stávajícího území. Komunitní zpracování strategie umožňuje více různých 
pohledů na danou problematiku, dává možnost k nalezení tradičních, ale i inovativních řešení, která 
jsou stabilní a přínosná pro rozvoj území. Účastníci jednotlivých komunitních projednání mají prostor 
pro vyjádření vlastní iniciativy a uplatnění svých názorů a tím je následně zajištěna jejich motivace 
k následné realizaci strategie a jsou vytvořeny podmínky k další spolupráci a rozvoji na území MAS 
Šumavsko. 
SCLLD pro území MAS Šumavsko byla zpracována prostřednictvím metody komunitně vedeného 
místního rozvoje a ne tzv. „od stolu“. Při tvorbě strategie byly uplatněny různé metody k zapojení 
veřejnosti, např. workshop, připomínkování rozpracované SCLLD širokou veřejností, dotazníkové 
šetření, pořizování audio nahrávek, setkávání starostů, neziskových organizací a zájmových skupin na 
území MAS Šumavsko, zpracování strategií pro obce na území MAS Šumavsko, veřejná projednání, 
mapování absorpční kapacity území apod. Při zpracování SCLLD byla zapojena nejen veřejnost, ale 
i odborníci k různým oblastem témat, která se připomínkovala postupně v průběhu zpracovávání 
strategie. Připomínky byly přijímány a postupně zapracovávány po celou dobu tvorby strategie. 
Strategie CLLD byla zpracovávána uplatněním principu „zdola-nahoru“, tzn. podněty od budoucích 
žadatelů (příjemců) k zpracovateli strategie – MAS Šumavsko. Zároveň s komunitním projednáním 
probíhalo expertní zpracování SCLLD a docházelo k veřejným projednáním, aby nedocházelo 
k nereálným návrhům a očekáváním. V důsledku těchto jednání vznikl dokument, který je 
konkrétnější a vypovídá o potřebách území z hlediska odborných expertíz i připomínkování od 
veřejnosti. Na základě těchto jednání byla možnost získat mnoho nápadů a podnětů pro zpracování 
kvalitní SCLLD vycházející z místní situace. Expertní zpracování bylo uplatněno při přípravě 
jednotlivých aktivit k zapojení místní veřejnosti, při hodnocení a zpracování výstupů a výsledků 
SCLLD, dále bylo využito k vyhledávání statistických a dalších relevantních údajů o území z MAS 
Šumavsko. Na expertním zpracování a zajištění workshopů, veřejných projednání a dotazníkového 
šetření se podíleli zaměstnanci MAS Šumavsko, Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem 
v Borech a PolyWeb s. r. o. . 

 

KOMUNITNÍ WORKSHOP 
 
Pro možnost zapojení široké veřejnosti do tvorby SCLLD byl uskutečněn workshop, který byl 
naplánován ve středu území MAS Šumavsko v obci Chlumany na Prachaticku a byl určen pro širokou 
veřejnost, ale i odborný tým, který se bude podílet na zpracování SCLLD. Workshop probíhal pod 
vedením zkušeného facilitátora Ing. Jana Fialy, který používal k moderování prezentace, různé 
metody a techniky skupinové práce či rozhodování. Seznámil účastníky s pojmem „ke komunitně 
vedenému místnímu rozvoji“ a s metodami tvoření dokumentů komunitní cestou a tedy od spodu na 
horu, sbírat podměty nejprve od občanů a odborné veřejnosti a následně je komunitně projednávat a 
doplňovat pod odborným vedením facilitátora. 
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Obrázek 1: Komunitní workshop v Chlumanech   

 
 
 
Tento workshop proběhl 10. dubna 2014. 

Cílem workshopu bylo informovat a objasnit účastníkům základní strukturu budoucího 

připravovaného strategického plánu a seřazení důležitosti jednotlivých témat. 

 
 

ODBORNÉ WORKSHOPY – PRACOVNÍ SKUPINY 
 
 
 
 
V rámci tvorby strategie CLLD proběhla jednání v pracovních skupinách v jednotlivých oblastech: 
 
 
 
 

1) Komunity, život a tradice na venkově   
2) Podnikání a zaměstnanost (vč. Zemědělství) 
3) Venkovské životní prostředí 
4) Venkovský cestovní ruch 
5) Vzdělávání a sociální oblast 
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Tabulka 1: Přehled jednání Pracovních skupin 

NÁZEV OBLASTI PRACOVNÍ 
SKUPINY 

DATUM JEDNÁNÍ PRACOVNÍ 
SKUPINY 

MÍSTO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ 
SKUPINY 

Komunity, život a tradice na 
venkově 

29. 5. 2014 Volary 

8. 6. 2014 Horní Vltavice 

21. 8. 2014 Volary 

Podnikání a zaměstnanost (vč. 
Zemědělství) 

22. 5. 2014 Vlachovo Březí 

19. 6. 2014 Vlachovo Březí 

19. 8. 2014 Vlachovo Březí 

Venkovské životní prostředí 
 

20. 5. 2014 Stožec 

25. 6. 2014 Stožec 

20. 8. 2014 Borová Lada 

Venkovský cestovní ruch 
 

27. 5. 2014 Chlumany 

26. 6. 2014 Horní Vltavice 

21. 8. 2014 Volary 

Vzdělávání a sociální oblast 19. 5. 2014 Šumavské Hoštice 

26. 6. 2014 Šumavské Hoštice 

25. 8. 2014 Šumavské Hoštice 

Závěrečné jednání pracovních 
skupin 

19. 1 2016 Lažiště 

Zdroj: Vlastní 

 
 
 
Jednotlivá jednání pracovních skupin byla za účasti odborníků a široké veřejnosti. V pracovních 
skupinách byl jednotný program vedení jednání a projednání bylo vždy otevřené a veřejné. Pozvání 
na jednotlivé pracovní skupiny bylo rozesíláno elektronicky a vyvěšeno na webových stránkách MAS 
Šumavsko. 

 
 

1. KOMUNITY, ŽIVOT A TRADICE NA VENKOVĚ 

1. jednání 
 

Jednání se konalo 29. května 2014 od 18 hod. v hotelu Bobík ve Volarech. Jednání pracovní skupiny 

se zúčastnili odborníci z celého území MAS Šumavsko a široká veřejnost. Pracovní skupina se dohodla 

na těchto problémových oblastech: 

 

Sounáležitost s regionem 

- podpora identity regionu – podpora publikační činnosti, CD, atd. účel: dostat informace 
a povědomí o tradicích k lidem 

- 2 oblasti: Sudety, Podšumaví -> propojit je, aby se tradice z Podšumaví dostaly i do oblasti 
Sudet, kde chybí 

- organizování a pořádání akcí/tradic/slavností – Staročeská konopická, trhy, společné zpívání 
lidových písní, pořádání slavností atd. 

- podpora potřebnosti seniorů – podpora aktivních seniorů, protože jsou nositeli tradic 
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Spolky 

- podpora komunit a spolků (myslivci, včelaři, divadelníci), podpora tahounů a místních 
osobností a jejich prezentace, které mají sílu strhnout dav a pracovat s lidmi 

- podpora besed 
- podpořit ty prezentátory, kteří jsou aktivní a fungují dobře - vydání brožurky, kde bude 

přehled aktivních spolků a co kde pořádají 
- podpora sociálních vazeb mezi spolky a přímého kontaktu 
- zmapování území z hlediska spolků = DATABÁZE SPOLKŮ 
- finanční podpora na dopravu, propagaci, organizace akce (kapela, občerstvení, pronájem 

sálu, atd.) 
- akce pro děti, akce pro veřejnost, pořádanou spolkem, obcí – příjem financí pro region, pro 

podnikatele, podpora turistiky 
- podpora spolků, které mají potenciál do budoucna, podpora spolků na školách – podpora 

spolků, které se věnují mladším dětem 
- podpora kroužků, táborů pro děti – přivést je k tomu (např. šermířství, divadlo) 

 

Kultura – divadlo/ochotníci 

- kalendář kulturních akcí – propagace akcí 
- společné projekty spolků – např. společná ochotnická vystoupení 
- smysluplné využití prostoru, oživení nevyužívaného prostoru – např. nepoužívaná muzea 

 

Sociálno/ vzdělávání 

- výchova budoucích Leadrů 
- podpora zájmu o řemesla u dětí -> podpora rukodělné práce u dětí, podpora vztahu k přírodě 
- publikace o krojích na Šumavě 
- podpora ekologické výchovy – naučné stezky, aleje 

 
Sport 

- podpora sportu pro neorganizovanou mládež – pořádání závodů, atd. 
- podpora pohybových aktivit a soutěživosti 

 

2. jednání 
 
Jednání se konalo 8. července 2014 od 18 hod. Horní Vltavice (fara). Pracovní skupina se dohodla na 

potřebách a jejich prioritách: 

 

1. Podpora identity regionu 
podpora jednotlivých komunit, které zde fungují 

- propojení Šumavy a Pošumaví 
- publikační činnost 

 

2. Vytvářet podmínky pro rozvoj komunit + udržovat staré fungující komunity 
- poradenství pro nově vznikané spolky (např. pomoc sestavování stanov) 
- podpora tahounů a místních osobností + jejich prezentace 
- výchova budoucích Leadrů 
- zmapování území – databáze spolků (musí být propojena s kalendářem akcí + databáze míst, 

kde se akce mohou konat) 
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- podpora aktivních a dobře fungujících prezentátorů 
- podpora sociálních vazeb mezi spolky přímého kontaktu 
- podpora spolků, které mají potenciál do budoucna 

 

3. Komunitní vzdělávání a výchova 
- pro rodiče i děti 
- významná morální podpora 
- akademie 3. věku 
- podpora ekologické výchovy 

 

4. Živý a šťastný venkov 
- akce, besedy, tradice, slavnosti, atd. 
- spokojenost lidí na venkově 

 
5. Podpora spolupráce spolků 

 

6. Oživení nevyužitých prostor se zapojením občanské společnosti 
 

3. jednání 
 

Jednání se konalo 21. srpna 2014 od 18 hod. ve Volarech. Pracovní skupina stanovila specifické cíle 

strategie v oblasti Komunit, života a tradic na venkově 

 

1. Podpora identity regionu 
- podpora kulturních a společenských akcí 

podpora cca 180 akcí za celé období, akce/ 20 000 Kč -> tzn. celkem 3,6 mil Kč 

žadatel: NNO, obec, spolek 

- podpora publikační činnosti 
- podpora knih i e-knih, výběr formou soutěže 

podpora cca 15 knih za celé období, kniha/ 150 000 Kč -> tzn. celkem 2,25 mil Kč 

- žadatel: MAS 
- doprovodné výdaje k výdeji knih (propagace, atd.) 

- celkem 1,2 mil Kč 
- žadatel: MAS 

 

- celkem 7,05 mil Kč 
 

2. Vytváření podmínek pro rozvoj komunit + udržování starých fungujících komunit 
- poradenství (zaměstnán 1 člověk, který by to měl na starosti) 

- žadatel: MAS 
za celé období celkem cca 2 mil Kč 

- generační obměna a výchova budoucích Leadrů 
za celé období 30 akcí (5akcí/rok), akce/ 5000 Kč, cca 40 obcí bude žádat -> tzn. celkem 6 

mil Kč 
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- medailonky tahounů a budoucích Leadrů 
- vysílané např. v regionálních TV apod. 
- délka 1 medailonku: max. 5 min 
- žadatel: MAS 

za celé období 55 medailonků, 1 medailonek/ 10 000 Kč -> tzn. celkem 550 000 Kč 

- celkem 8,55 mil Kč 
 

3. Komunitní vzdělávání a výchova 
- kurzy jednodenní/víkendové/týdenní 
- žadatel: spolek 
- kurzy pro širší region 

25 kurzů/rok, 1kurz/ 10 000 Kč (lektor, občerstvení, pronájem, ostatní výdaje) -> tzn. 

250 000 Kč/rok -> za celé období celkem 1,5 mil Kč 

 

4. Živý a šťastný venkov 
- akce 

- žadatel: spolek 
5 akcí/ rok, 1 akce/ 200 000 Kč -> tzn. za celé období celkem 6 mil Kč 

- aktivity 
- žadatelé: spolky, obce 

10 akcí/ rok, 1 akce/ 100 000 Kč -> tzn. za celé období celkem 6 mil Kč 

celkem 12 mil Kč 

 

5. Podpora spolupráce spolků 
- 2-3 spolky, 1 nositelem a ostatní partneři 
- společné organizování akcí 

5 akcí/ rok, 1 akce/ 20 000 Kč -> 100 000 Kč -> za celé období celkem 0,6 mil Kč  

 

6. Oživení nevyužitých prostor se zapojením občanské společnosti 
- fáze A: plánování 
- fáze B: realizace 
- žadatelé: pouze NNO 
- 15 plánů a 5 realizací 

15 plánů/ 250 000 Kč -> tzn. celkem 3,75 mil Kč 

5 realizací/2 mil Kč -> tzn. celkem 10 mil Kč 

- celkem 13,75 mil Kč 
 

 celkem 43,45 mil Kč na oblast Komunity, život a tradice na venkově 
 
Dále členové pracovní skupiny stanovili vizi strategie: 
 
Živý a šťastný venkov! 
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2. Podnikání a zaměstnanost (vč. Zemědělství) 

1. jednání 
 

Jednání se konalo 22. května 2014 od 15 hod. ve Vlachově Březí. Jednání pracovní skupiny se 

zúčastnili odborníci z celého území MAS Šumavsko a široká veřejnost. Pracovní skupina se dohodla na 

těchto problémových oblastech: 

 

Zaměstnanost 

- problémová skupina 50+ -> podpora k sehnání práce 
- nedostatek řemeslníků -> podpora vrácení řemesel na školy 

 

Podnikání 

- vybavení + modernizace výroby - chladírny, bourárny, technologie a strojové vybavení (např. 
vakuovačka) -> podpora výroby kvalitních výrobků regionu 

- podpora bezpečnosti práce – zaplatit revize, požární bezpečnost, požární plán, poradenská 
činnost, apod. 

- podpora výroby + podpořit dobré umístění výrobku na trh (marketing) – balíčky se 
spoluúčastí, podpora webových stránek, billboardy, reklama 

- podpora řemeslníků – nastartování řemesel na školách, zvýšení prestiže řemesel, podpora 
tradiční řemeslné regionální výroby 

- podpora přímého prodeje farmářských výrobků ze dvora – podpora farmářů, zemědělců, 
agroturistiky, regionálních potravin, atd. 

- pomoc začínajícím podnikatelům ve formě levného úvěru 
- jazykové kurzy (jinak měkké projekty ne) 

 

Zabývat se skupinou podnikatelů max. do 30 zaměstnanců. Ne velkými firmami. 

 

Zemědělství 

- technologie a stroje pro zemědělce + stavby (opravy stávajících staveb) – stavby na ustájení 
zvířat, pastevní areály – zpevnění plochy, přístřešky pro zvířata 

- ČOV, úspory a energie v provozech 
- zabezpečení areálu (kamery, oplocení, atd.) 

 

Limitovat zemědělce, pomoc jen těm, kteří splní nastavená kritéria. 

 

2. jednání 
 
Jednání se konalo 19. června 2014 od 15 hod. ve Vlachově Březí. Pracovní skupina se dohodla na 

potřebách a jejich prioritách: 

1. Podpora malých zemědělců – do 100 ha, max. 3 zaměstnanci 
- návaznost na vytvoření pracovního místa (preferenční kritérium – jestliže rozšíří výrobu + 

nabídnou nové pracovní místo, dostanou více bodů) 
- volnější podmínky pro žádost o dotaci – zpřísněno preferenčními kritérii (čím více se zavážou, 

tím více dostanou bodů) 
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2. Podpora založení a rozvoje agroturistiky 
- vazba na vzdělávání – děti díky agroturistice budou mít přístup ke krajině, k přírodě, ke 

zvířatům 
- provázanost se sociálníma službami – spolupráce zemědělců (chovající zvířata) s postiženými 

lidmi (např. možné zavazující kritérium v podmínce získání finanční podpory od MAS) 
- propojení škol v přírodě a agroturistiky 

 

3. Podnikatelský inkubátor 
- podpora vzdělávání pro začínající podnikatele – podpora informovanosti začínajících 

podnikatelů v oblasti bezpečnosti práce, základy administrativy, základy účetnictví, základy 
podnikání, jazykové kurzy 

- např. inkubátor založit ve dvou větších městech (Prachatice, Vimperk) + propagace 
 

4. podpora exportu – podpora účasti malých živnostníků a podnikatelů na trzích za hranicemi 
- podnikatelé by se dostali do povědomí se svými výrobky za hranicemi + získali kontakty 
- propojení s podnikatelským inkubátorem 

  

5. Podpora odborných stáží v podnicích 
- pro studenty – odborné stáže za účelem udržení mladé generace v regionu 
- pro lidi ve věku 50+ -> brigáda formou stáže (např. na ½ roku) 

 

3. jednání 
 

Jednání se konalo 19. srpna 2014 od 15 hod. ve Vlachově Březí. Pracovní skupina stanovila předběžný 

finanční plán a indikativní počet možných projektů v oblasti Podnikání a zaměstnanost (vč. 

zemědělství): 

 

1. Podpora malých zemědělců – do 100 ha, max. 3 zaměstnanci 
- celkem za období 40 menších projektů/ projekt 0,5 mil Kč -> tzn. celkem 20 mil Kč 
- žadatelé: zemědělci 

 

2. Zakládání a rozvoj agroturistiky 
- žadatelé: zemědělské subjekty 
- za celé období celkem 10 projektů/ projekt 1,5 mil Kč -> tzn. celkem 15 mil Kč  

 

3. Podnikatelský inkubátor 
- žadatel: MAS nebo OHK 
- „měkké“ projekty (např. na provoz) 
- cca 5 -7 mil Kč celkem 

 

4. podpora exportu 
- žadatel: OHK ?? 
-  „měkké“ projekty (např. doprava, propagace, marketing,…) 
- 2 – 3 projekty 
- cca celkem 5 mil Kč 

 

 

 celkem 45 mil Kč do oblasti Podnikání, zaměstnanost a zemědělství 
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Dále členové pracovní skupiny stanovili vizi strategie: 
Stabilita a atraktivnost území ve vazbě na místní produkci včetně mezinárodního zviditelnění regionu 
za hranice České republiky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 2: Pracovní skupina – podnikání a zaměstnanost  
 

3. Venkovské životní prostředí 

1. Jednání 
 

 
Jednání se konalo 20. května 2014 od 16 hod. v penzionu Pstruh ve Stožci. Jednání pracovní skupiny 

se zúčastnili odborníci z celého území MAS Šumavsko a široká veřejnost. Pracovní skupina se dohodla 

na těchto problémových oblastech: 

 

 

Oblast vodního hospodářství 

- odkanalizování obcí + ČOV –> zmapování regionu (mapa řešeného území, kde je problém 
nejcitlivější, kde je potřeba ho řešit) 

- malý projekt: odkanalizování každé domácnosti zvlášť nebo odkanalizování několik 
domácností položených blízko sebe jednou ČOV 

- velký projekt: zasíťování a odkanalizování celé obce 
- opravy kanalizací a vodovodů – v žalostném stavu 
- nedostatek vodních zdrojů + špatné zacházení s nimi – naučit lidi hospodařit s vodou, všude 

voda není jako obnovitelný zdroj 
- obnova drobných vodních nádrží – údržba vody v krajině, bývalé požární nádrže na vsích, 

drobné rybníčky 
 

Vzduch 

- dotace na kotle – problém emisí z lokálních topenišť  
o potřeba objektivního měření emisí lokálního území v zimních měsících 

- pořizování peletovací linky pro účely topení – obnovitelný zdroj energie, pro X proti ? 
- podpora podnikání z hlediska šetření ovzduší – problém: restaurace a hotely topí uhlím 
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Půda 

- vysazování původních druhů dřevin (ovocné stromy, keře, atd.) – podél menších obecních 
cest 

- estetika a funkčnost veřejné zeleně v osídlených částech měst a obcí – údržba alejí, obnova 
návsí (zeleně), vzdělávání a výchova lidí ohledně kácení stromů 

 
Energie – OZE, dřevo 

- fotovoltaické solární panely na střechách (solární ohřev vody) – administrativní pomoc 
 

 

Odpady 

- výhledová strategie odpadového hospodářství regionu – legislativa, záměr obcí, vývoj 
- chybí hnědé kontejnery na bioodpad – podporu směřovat tam, kde bioodpad vzniká 
- otázka skládkování 

 

Vzdělávání 

- podpora vztahu lidí k regionálním potravinám (vztah k území) – mezigenerační zaměření (jak 
děti, tak lidi 50+) 

- podpora vztahu ke zvířatům – malé mini zoologické zahrady (kozy, koně, ovce, atd.) 
- vzdělávání na školách – ekologické koutky – ukázka nakládání s odpady, propagační materiály 

 

Hledisko subjektu 

- podpora spolkové činnosti – akcí spolků (včelaři, myslivci, atd.) + dny otevřených dveří, dny 
země pořádané NP Šumava -> výstava trofejí, doprovodný program, názorné ukázky 

o využití odborníků a lektorů z NP Šumava pro vzbuzení zájmu o přírodu 
- podpora poradenské činnosti v oblasti životního prostředí 
- kapitalizace životního prostředí – naučné stezky (forma neformálního vzdělávání) atd. 
- spolupráce s ekologickou výchovou NP Šumava 
- využití dřeva – práce se dřevem – Volarské slavnosti dřeva (návrat ke starým technikám 

truhlářství a zpracování dřeva) 
- problém volně žijících živočichů, kteří migrují přes komunikace (hlavní tahy) – analýza regionu 

kritických míst, značky, pachové ploty, ohrazení? 

 

2. jednání 
 
Jednání se konalo 25. června 2014 od 16 hod. ve Stožci (infocentrum). Pracovní skupina se dohodla 

na potřebách a jejich prioritách: 

 

1. koloběh vody  
- vodní zdroje, znovuvyužití odpadních vod 
- zmapování území 
- podpora malých ČOV (tam, kde není ekonomické vybudovat velkou novou ČOV) 
- v rámci toho vyřešit koloběh vody 

 

2. podpora změny vytápění + zavedení pravidelného měření emisí 
- pro obyvatele i pro podnikatelské subjekty 
- k podpoře vytápění, příhřev vody 



Povinná příloha č. 3 
 

 

11 

 

 

3. veřejná zeleň formou podpory původních druhů dřevin 
 

 

4. podpora využití druhotných systémů se zaměřením na bioodpad 
- vybavení i systémy 
- vyšší vytříděnost odpadů 

 

5. Podpora regionálního patriotismu 
- vzdělávání, podnikání, produkce potravin / zemědělství 
- naučné stezky, soutěže 

 

6. podpora spolupráce Šumavy a Pošumaví 
- kalendář akcí 

 

7. dřevo a kámen 
- podpora vzniku dílen -> vazba na školství 
-  vztah k přírodním materiálům 
-  oprava a údržba tarasů 

 

3. jednání 
 

Jednání se konalo 20. srpna 2014 od 15 hod. na OÚ Borová Lada. Pracovní skupina stanovila 

předběžný finanční plán a indikativní výčet možných projektů v oblasti Venkovského životního 

prostředí: 

 

1. koloběh vody  
- cca 4000 objektů na území MAS, které nejsou odkanalizované 
- v rámci MAS vybrat cca 10 lokalit, které jsou nejvíce „bolestivé“ 
- za celé období celkem 10 projektů/ projekt 2 mil Kč -> tzn. celkem 20 mil Kč  
  

2. podpora změny vytápění + zavedení pravidelného měření emisí 
- pravidelné měření emisí 

- za celé období (tzn. pravidelné měření po dobu 6 let) celkem 3 mil Kč (možno ubírat) 
 

- podpora změny vytápění 
- za celé období 160 objektů/ objekt (kotel) 50 000 Kč -> tzn. celkem 8 mil Kč 

- celkem 11 mil Kč 
 

3. veřejná zeleň formou podpory původních druhů dřevin 
- cca 50 projektů za celé období/ projekt 200 000 Kč -> tzn. celkem 10 mil Kč 

 

4. podpora využití druhotných systémů se zaměřením na bioodpad 
- plochy na kompostování bioodpadu + oplocení + přerovnávač (stroj na kompostování) 
- za celé období celkem 20 projektů/ projekt 600 000 Kč -> tzn. celkem 12 mil Kč 
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5. Podpora regionálního patriotismu + naučné stezky 
- podpora regionálního patriotismu 

- specifický cíl MAS (formou zakázek a konkrétních projektů) 
- téma prolínající se všemi pracovními skupinami 
- např. zaniklé osady, hřbitovy Šumavy a Pošumaví 

- naučné stezky 
- za celé období celkem 10 projektů/ projekt 1 mil Kč -> tzn. celkem 10 mil Kč 

 

6. podpora spolupráce Šumavy a Pošumaví 
- ve spolupráci s PS Komunity, život a tradice na venkově (financováno od nich) 

 

7. dřevo a kámen 
- obnova tarasů – obnova kamenných krajinných prvků 
- prolínání se vzděláváním – vybavení pro školy 
- 5 projektů kámen/ celkem 3 mil Kč 
- 5 projektů dřevo/ celkem 2 mil Kč 
- tzn. celkem 5 mil Kč 

 

 celkem 58 mil Kč do oblasti Venkovského životního prostředí 

4. Venkovský cestovní ruch 

1. jednání 
 

Jednání se konalo 27. května 2014 od 13 hod. na OÚ Chlumany. Jednání pracovní skupiny se 

zúčastnili odborníci z celého území MAS Šumavsko a široká veřejnost. Pracovní skupina se dohodla na 

těchto problémových oblastech: 

 

Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu 

- Propojení 2 zón: Pošumaví a Šumava – spojit specifika daných oblastí 
- Kalendář akcí – pravidelná informovanost o kulturních akcích z celého území, dostupné na 

internetu (na webu infocenter, MAS, … ?) 
- rozpohybování infocenter – pravidelné setkávání s obcemi, porady, doplnění informací 
- komplexnost informací k dispozici na internetu -> ubytování, program, kulturní akce, akce pro 

děti, příroda, atd. 
- podpora aktivit pro rodiny s dětmi – hlídání pro děti + různé aktivity pro děti 
- podpora sezónních pracovních míst (sezónní pracovníci) 
- kutilské dílny – možnost výroby vlastního výrobku (nutná propagace) 

 

Destinační management, destinační marketing 

- zkompletizování turistického pobytu - od nabídky ubytování, využití volného času, kulturních 
akcí, stravování, adrenalin, atd. 

- prezentace regionu ven – pomocí webu -> prezentace dle plánu, podpora tisku propagačních 
materiálů 

- vznik databáze domácích regionálních výrobků a potravin – přístupné na internetu 
- vznik blogu: Tipy na výlety -> pohromadě všechny zajímavá místa a tipy na výlety z celého 

regionu 
- využití volného času v době špatného počasí (farmy, hrady, technické památky) 
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Vzdělávání v cestovním ruchu 
- praktická zkušenost (exkurze) v rámci projektu – vidět někoho, komu to funguje, praxe 
- podpora informovanosti ubytovatelů za jakých podmínek můžou podnikat – hygienické 

normy, jak to dělat správně 
- podpora certifikace podnikatelů - informovanost o certifikaci, pomoc při získávání certifikace 

 
Venkovský cestovní ruch podle odvětví 

- Ubytování 
o ubytovací zařízení postrádají zázemí okolo – dětské hřiště, gril, společenská místnost, 

ohniště, jiné vybavené na volnočasové aktivity 
- Stravování 

o podpora občerstvovacích míst – podél cyklostezek, zajímavých míst 
- Služby 

o zmapování doprovodných služeb v regionu – půjčovny, atd. 
o podpora vybavení pro zimní sporty 
o odpady podél cest – odpadkové koše, atd. 

- Infrastruktura 
o venkovní mobiliář cestovního ruchu – např. venkovní učebny, hřiště 
o podpora aktivit pro veřejnost – podpora tradičních akcí a her v obcích 

2. jednání 
 
Jednání se konalo 26. června 2014 od 15 hod. Horní Vltavice (U Čermáků). Pracovní skupina se 

dohodla na potřebách a jejich prioritách: 

 

1. Podpora destinace a jejího řízení 
- Podpora destinace -> vznik jednotné oblasti -  Šumava + Pošumaví 
- Podpora akcí 

- přímá podpora 
- podpora databází 
- podpora akcí a aktivit 
- zpětná podpora aktivit 

- Propojení subjektů 
- poskytovatelé služeb + obce + spolky 
- s cílem komplexnosti nabídky -> cílová skupina: rodiny s dětmi a senioři (ohroženi 

sociální exkluzí) 
 

2. Podpora stáží + využití volných kapacit 
- pro studenty 
- brigády seniorů 
- exkurze pro poskytovatele služeb 

 

3. Využití tradičních řemesel 
- workshopy, dílny 

 

4. Komunitní a zdravotní infrastruktura + vybavení pro obyvatele a návštěvníky 
 

5. Doprovodná infrastruktura 
- mobiliář, zastavení, atd. např. u naučných stezek 
- cílová skupina: rodiny s dětmi, senioři 
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3. jednání 
 

Jednání se konalo 21. srpna 2014 od 18 hod. ve Volarech. Pracovní skupina průběžný finanční plán a 

indikativní počet možných projektů v oblasti Venkovského cestovního ruchu: 

 

1. Podpora destinace a jejího řízení 
- žadatel: destinační společnost (nově vznikne, v jednání) 
- destinační společnost 

- podpora nově vzniklé destinační společnosti po dobu 6 let + mzdy, cca 10 
zaměstnanců 

- 3,5 mil Kč na provoz destinační společnosti za 1 rok -> tzn. za 6 let celkem 21 mil Kč 
 

- služby 
- 2 mil Kč za rok -> tzn. za celé období celkem 12 mil Kč 

 
- akce 

- 1x za 14 dní akce -> tzn. 25 akcí za rok 
- 50 000 Kč/akce -> tzn. 1,25 mil Kč/rok 
- za celé období 6 let celkem 7,5 mil Kč 

 

- celkem 40,5 mil Kč 
 

2. Podpora stáží + využití volných kapacit 
- stáže 

- 30 lidí za rok/ 1 člověk 20 000 Kč -> tzn. za celé období 6 let celkem 3,6 mil Kč 
 

- exkurze + vzdělávání 
- 50 lidí za rok/ 1 člověk 20 000 Kč -> tzn. za celé období 6 let celkem 6 mil Kč 

 

- celkem 9,6 mil Kč 
 

3. Využití tradičních řemesel 
- 10 lidí/kurz 
- za 1 den 15 000 Kč (včetně lektora) – max. 3 dny trvání kurzu 
- celkem 10 kurzů/ rok -> celkem 450 000 Kč/ rok -> tzn. za celé období 6 let celkem 2,7 mil Kč 

 

4. Komunitní a zdravotní infrastruktura + vybavení pro obyvatele a návštěvníky 
- žadatel: obec 
- 10 projektů za rok/ projekt 250 000 Kč -> tzn. za celé období 6 let celkem 15 mil Kč 

 

5. Doprovodná infrastruktura 
- údržba a obnova naučných stezek 

- např. prořezy, nové panely, doprovodné prvky 
- 30 projektů ročně/ projekt 50 000 Kč -> tzn. za celé období 6 let celkem 9 mil Kč 

 
- občerstvovny + zastavení pro lidi 

- např. vybavení, nádobí 
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- 20 projektů ročně/ projekt 50 000 Kč -> tzn. za celé období 6 let celkem 6 mil Kč 
 

- celkem 15 mil Kč 
 

 celkem 82,8 mil Kč do oblasti Venkovského cestovního ruchu 
 

Dále členové pracovní skupiny stanovili vizi strategie: 
Atraktivní destinace s garancí kvality služeb s využitím potenciálu místních tradic a řemesel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Obrázek 3: Pracovní skupina – venkovský cestovní ruch 

 

5. Vzdělávání a sociální oblast 

1. jednání 
 

Jednání se konalo 19. května 2014 od 15 hod. v ZŠ Šumavské Hoštice. Jednání pracovní skupiny se 

zúčastnili odborníci z celého území MAS Šumavsko a široká veřejnost. Pracovní skupina se dohodla na 

těchto problémových oblastech: 

 

Oblast předškolního vzdělávání 

- modernizace školní kuchyně a jídelny – včetně nového vybavení, nových rozvodů, 
elektrických sítí, popřípadě proškolení stávajících zaměstnanců na obsluhu nových moderních 
elektrických spotřebičů 

- navýšení kapacity jídelen 
- obnova počítačových učeben + nové technické vybavení (např. interaktivní tabule) – staré 

nevyhovující PC nahradit novými, popřípadě zřídit novou PC učebnu (notebooky, PC stanice 
do tříd) 

- zvýšení kapacity školek – nepokryje poptávku 
 

Oblast základního školství 

- vybavenost dílen, cvičných kuchyněk, a pomůcek a nářadí na pěstitelskou činnost –> podpora 
zručnosti dětí, návrat k tradiční rukodělné řemeslné výrobě, motivace dětí jít se vyučit – 
navrácení řemesel do škol 

- vybavenost biologických a fyzikálních laboratoří 
- obnova školních pozemků + vybavenost – altánek, místa k sezení, oplocení 
- malá kapacita školních družin – problém s malou kapacitou a otevírací dobou – potenciální 

spolupráce s neziskovými organizacemi (kluby, kroužky) – převzetí dětí do péče po skončení 
školní družiny 

- zateplení tělocvičny + nové vybavení 
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Oblast středního, vyššího a vysokoškolského vzdělávání 

- střední školy jsou pod krajem – MAS nemůže ovlivnit 
 

Vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání 

- podpora vzdělávacích a výukových programů – pro děti i pro dospělé, využití řemeslníků, 
farmářů, aktivních seniorů nebo bývalých řemeslníků jako lektorů - pořádání kurzů „vyrob si 
svůj sýr“ nebo „upleť si svůj košík“ atd. 

- vzdělávání v cizích jazycích – kurzy v regionu jsou plně obsazeny, velký zájem o kurzy v cizích 
jazycích 

- spolupráce s tělovýchovnými jednotami – podpora sportovních aktivit, např. výuka florbalu 
- přírodní učebna – zkulturnění a využití prostoru školního pozemku (cestičky, různé druhy 

rostlin, dřevin a keřů, informační tabule, geomorfologie, atd.) 
 

Oblast sociálních služeb a zdravotnictví 

- školení a kurzy pro zvýšení finanční gramotnosti, zadluženosti a hrozby exekuce – finanční 
vzdělávání do škol (začít u dětí) a pro dospělé 

- bezbariérovost škol – nejen školy (téma bezbariérovosti obecně) 
- absence psychiatrů, psychologů, terapeutů, osobních asistentů (např. při krátkozrakosti, 

vozíčkářů) a logopedů 
- absence čtecích lup pro krátkozraké 

 

2. jednání 
 
Jednání se konalo 26. června 2014 od 12 hod. v v ZŠ Šumavské Hoštice. Pracovní skupina se dohodla 

na potřebách a jejich prioritách: 

 

1. Doprovodná infrastruktura u MŠ a ZŠ 
- školní jídelny a kuchyně, výdejny, budovy škol, školní družiny, sportoviště, školní pozemky 
- zaměřeno na celek (např. obnova jídelny + kuchyně + výdejny dohromady) 
- sportoviště ve vazbě na výuku! 

 

2. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
- nedostatek logopedů 
- speciální pedagogika 

3. Rekonstrukce objektů + vybavení 
- vyměnit osvětlení podle evropských norem 
- vyměnit slaměné stropy 

 

4. Technické a přírodní vzdělávání + laboratoře 
- včetně spolupráce s firmami a neziskovkami 

 
5. Škola jako centrum vzdělávání dospělých 
- cizí jazyky, výtvarná výchova, cvičení 

 
6. Spolupráce ve vzdělávání 
- tělovýchovné jednoty, spolky, obce atd. 
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7. Bezbariérovost 
 

8. Fond havarijního stavu 
- žádat mimo termíny (žádat ihned) 

 

3. jednání 
 

Jednání se konalo 25. srpna 2014 od 18 hod. v ZŠ Šumavské Hoštice. Pracovní skupina stanovila 

předběžný finanční plán a indikativní počet možných projektů v oblasti Vzdělávání a sociální oblasti: 

 

1. Doprovodná infrastruktura u MŠ a ZŠ 
- školní kuchyně, výdejny a jídelny 

- 10 projektů za celé období/ projekt 2 mil Kč -> tzn. celkem 20 mil Kč 
 

- školní pozemky, sportoviště (venkovní část) 
- 15 projektů za celé období/ projekt cca 1 mil Kč -> tzn. celkem 20 mi Kč 

 

- celkem 40 mil Kč 
 

2. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
- spíše „měkké“ regionální projekty 
- žadatelé: školy, zřizovatelé nebo MAS (spíše MAS) 
- na starosti MAS, jako svůj vlastní projekt -> pak ten speciální pedagog bude zaměstnancem 

MAS a školy budou partnerem MAS 
- 2-3 speciální pedagogové -> za čtyř leté období celkem 6 mil Kč 

 

3. Rekonstrukce objektů + vybavení 
- spíše více menších projektů (školní budovy) 
- 30 projektů za období/ projekt 0,5 mil Kč -> tzn. za celé období celkem 15 mil Kč 

 

4. Technické a přírodní vzdělávání + laboratoře 
- stavební úpravy 

- 15 učeben za období/ 1 učebna 200 000 Kč -> tzn. za celé období celkem 3 mil Kč 
 

- vybavení 
- 15 učeben za období/ 1 učebna 600 000 Kč -> tzn. za celé období celkem 9 mil Kč 

 

- celkem 12 mil Kč 
 

5. Škola jako centrum vzdělávání dospělých 
- žadatel: škola, komunitní centrum 
- vybavení, technické a zvukové zázemí, lidské zdroje 

- celkem 20 projektů/ projekt 100 000 Kč -> tzn. za celé období celkem 2 mil Kč 
 

- kurzy 
- cca 100 000 Kč za 1 kompletní celý kurz  
- 1 škola 2-3 kurzy -> cca celkem 30 kurzů za celé období -> tzn. celkem 3 mil Kč 
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- celkem 5 mil Kč 
 

 celkem 78 mil Kč do oblasti Vzdělávání 
 

 

Průřezová témata: 

 

- Spolupráce ve vzdělávání 

o 3-5 větších projektů, kde by školy spolupracovaly s dalším subjektem (partnerem) 

o 2 oblasti: 

 podpora stávajících partnerství (stávající spolupráce) 

 podpora budování spolupráce 

o zatím necháme bez peněz (zatím otevřené) 

- Fond havarijního stavu 

o MASkový fond pro akutní pomoc 

o zatím není šance, jak tento fond naplnit z operačních programů 

o otevřené téma, zatím nevyřešeno 

- Bezbariérovost 

o odstraňování fyzických bariér (schody, výtahy, atd.) 

o na mnoha školách to není technicky možné 

o např. řešit jen hlavní vstupy do škol (např. vstup s kočárkem do školy, odstranit 

základní bariéry) 

o cca 3 projekty, kdyby o to nějaká škola měla v daném období zájem 

o jinak by se mohly tyto peníze přesunout např. do investičních nákladů 

 

Dále členové pracovní skupiny stanovili vizi strategie: 
Kvalitnější a více motivující podmínky pro vzdělávání, zlepšení kvality života a prostředí pro život. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4: Pracovní skupina – vzdělávání a sociální oblast 
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ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 
 
Závěrečné jednání Pracovních skupin se uskutečnilo dne 19. ledna 2016 v obci Lažiště od 15 hodin 
v jídelně místní Farmy. Jednání se zúčastnili zástupci všech Pracovních skupin. Na tomto jednání byla 
přítomna široká veřejnost z celého území MAS včetně příslušných odborníků.  
Členové jednotlivých Pracovních skupin se dohodly na těchto závěrech: 
 
PS Komunity, život a tradice na venkově 

- celková alokace 9 329 mil Kč (IROP) 
- vybavení komunitních center a stavební úpravy (podmínka provozování alespoň jedné 

zaregistrované sociální služby – ještě není jistá četnost poskytování) 
 
PS Životní prostředí 

- celková alokace 10 000 mil Kč (PRV) 
- neproduktivní investice v lesích (rozhledny, naučné stezky, mostky, zábradlí, odpočívadla, 

lavičky, informační tabule, atd..) 
 
PS Podnikání a zaměstnanost (vč. zemědělství) 

- celková alokace 43 515 mil Kč (PRV) 
- investice do zemědělských podniků (zemědělské technologie – stroje) – 15 000 mil Kč 
- zemědělská infrastruktura (budovy) – 5 000 mil Kč 
- agroturistika – 3 000 mil Kč 
- podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé – vybavení, 

atd.) – 20 515 mil Kč 
 
PS Vzdělávání 

- celková alokace 35 384, 06 mil Kč (IROP) 
- zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (rekonstrukce 

objektů a vybavenost ZŠ – stavební úpravy včetně vybavení)) – 10 315, 54 mil Kč 
- zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (doprovodná infrastruktura a dostupnost 

vzdělávání – cyklodoprava do škol, zaměstnání a za službami) – 15 568, 52 mil Kč 
- Technické a přírodní vzdělávání a laboratoře (odborné učebny zaměřené na 4 klíčové aktivity 

– IT, cizí jazyky, technické vzdělávání a přírodní vzdělávání), lze sem zařadit i úpravu zahrad 
a venkovní učebny – 9 500 mil Kč 

 
PS Sociální oblast  

- alokace 15 093 mil Kč (OP Zaměstnanost), 14 000 mil Kč (IROP) -> celkem 29 093 mil Kč 
- zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (investice do sociálních služeb 

– vybavení, stavby, nákup nemovitosti, stavební úpravy, atd.) – 4 000 mil Kč (IROP) 
- vznik nových a rozvoj existujících aktivit v oblastech sociálního podnikání (tvrdé investice do 

sociálních podniků – vybavení, stavební úpravy, atd.) - 4 000 mil Kč (IROP) 
- sociální podnikání – na provoz sociálních podniků – 7 000 mil Kč (OPZ) 
- sociální služby a sociální začleňování (podpora terénních služeb) – 5 093 mil Kč 
- prorodinná opatření (příměstské tábory, družiny, kluby a jiné mimoškolní aktivity) – 3 000 mil 

Kč 
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PS Venkovský cestovní ruch  

- cyklodoprava – viz PS Vzdělávání 
- neproduktivní investice v lesích – viz PS Životní prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Závěrečné jednání Pracovních skupin 
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
Na území MAS Šumavsko proběhla tři veřejná projednání na konci měsíce července a v průběhu 
srpna 2014. Na těchto veřejných projednáních se uskutečnilo dotazníkové šetření, které probíhalo 
vždy mezi občany trvale žijících na území MAS Šumavsko. V dotazníkovém šetření byly řazeny dané 
problémy dle závažnosti z pohledu tazatelů do žebříčku priorit jednotlivých oblastí. 

 
1. projednání 

 
Toto projednání se konalo 26. července v Malenicích u příležitosti otvírání zrekonstruovaného 
objektu fary. Dotazníků k hodnocení bylo sebráno 303 ks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6: Veřejné projednání Malenice 
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2. projednání  
 
Druhé veřejné projednání se konalo v Chlumanech u příležitosti „CHLUMANSKÝCH TRHŮ“ 
dne 2. srpna 2014. Dotazníků zde bylo sebráno a vyhodnoceno 205 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7: Veřejné projednání - Chlumany 

 
3. projednání 

 
Třetí veřejné projednání se konalo 23. srpna 2014 ve Volarech u příležitosti „SLAVNOSTI 
DŘEVA“. Dotazníků zde bylo sebráno a vyhodnoceno 226 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8: Veřejné projednání - Volary 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

 

 

1. Obec, ve které žijete: 
(následně vypustíme ty, které budou mimo, nemusí tam mít bydliště, ale skutečně tam žijí) 
 
Vyhodnocení: K dotazníkovému šetření se vyjádřili občané z 24 obcí, měst a městysů území    
                       MAS Šumavsko. 
 
2. Oblast (které téma je vám nejbližší) – zakroužkovat jednu, případně vyplnit pro každou 
oblast zvlášť. 
 
ŽP   - odpovědělo 234 respondentů 31,9% 
Cestovní ruch  - odpovědělo 140 respondentů 19,1% 
Podnikání  - odpovědělo 118 respondentů 16% 
Sociální oblast CR - odpovědělo 110 respondentů 15,1% 
Vzdělávání  - odpovědělo 70 respondentů 9,5% 
Komunity  - odpovědělo 62 respondentů 8,4% 
 
Vyhodnocení: Z dotazníkového šetření je patrné, že občané MAS Šumavska, mají blízký vztah  
                         k přírodě a k cestovnímu ruchu vzhledem ke geografickému položení území  
                         MAS Šumavsko.   
 
3. Která z priorit ve vybrané oblasti si zaslouží naší největší pozornost? 
(vypsat, případně očíslovat podle kartiček viz. příoha č. 1) 
 
Životní prostředí - 1. koloběh vody – 15 odpovědí 
   - 2. podpora změny vytápění a pravidelně měření emisí – 15 odpovědí 
   - 3. veřejná zeleň formou podpory původních druhů – 30 odpovědí 
   - 4. podpora druhotných systémů se zaměřením na bioodpad – 59  
                                                                                                                               odpovědí 

- 5. podpora regionálního patriotismu- 23 odpovědí 
- 6. podpora spolupráce Šumavy a Pošumaví - 30 odpovědí 
- 7. Dřevo a kámen - 7 odpovědí 

 
Vyhodnocení: V oblasti ŽP byla označena za nejvyšší prioritu č. 4. podpora druhotných 
systémů se zaměřením na bioodpad a to 33% respondentů v této oblasti. 
 
Cestovní ruch  - 1. Podpora řízení destinace Podpora řízení destinace – 7 odpovědí 

- 2. Podpora stáží – 7 odpovědí 
- 3. využití tradičních řemesel – 28 odpovědí 
- 4. Komunitní a zdravotní infrastruktura a vybavení pro obyvatele a 
návštěvníky – 35 odpovědí 
- 5. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – 7 odpovědí 
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Vyhodnocení: V oblasti cestovního ruchu byla označena za nejvyšší prioritu č. 4. Komunitní a 
zdravotní infrastruktura a vybavení pro obyvatele a návštěvníky a to 42% respondentů v této 
oblasti. 
 
Podnikání a zaměstnanosti - 1. Podpora malých zemědělců do 150 ha a 3 zaměstnanců – 35  
                                                                                                                                        odpovědí 
    - 2. Zakládání a rozvoj agroturistiky – 21 odpovědí 
    - 3. Podnikatelský inkubátor – 35 odpovědí 
    - 4. Podpora exportu – 7 odpovědí 

 
 
Vyhodnocení: V oblasti podnikání a zaměstnanosti byla označena za nejvyšší prioritu č. 1. 
Podpora malých zemědělců do 150 ha a priorita č. 3. Podnikatelský inkubátor a to shodně 
37,2% respondentů v této oblasti. 
 
Sociální oblast - 1. Udržení systému poskytovaných služeb – 21 odpovědí 
   - 2. Zkvalitnění systému stávajících sociálních služeb – 21 odpovědí 
   - 3. Rozvoj sociálních služeb – 35 odpovědí 
   - 4. Zajištění doprovodných služeb – 7 odpovědí 
   - 5. Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb (průřezová témata) –  
                                                                                                                                  14 odpovědí 
 
 
Vyhodnocení: V oblasti sociální byla označena za nejvyšší prioritu č. 3. Rozvoj sociálních 
služeb a to  35,7% respondentů v této oblasti. 
 
Oblast komunit, života a tradic na venkově 
 
 - 1. Podpora identity regionů a posílení vztahu k regionu např. publikační činností – 14  
                                                                                                                                                      odpovědí 
 - 2. Vytváření a udržení podmínek pro rozvoj komunit – 0 odpovědí 
 - 3. Komunitní vzdělávání a výchova – 0 odpovědí 
 - 4. Podpora spolupráce spolků – 7 odpovědí 
 - 5. Oživení nevyužívaných prostor se zapojením občanské společnosti – 0 odpovědí 

- 6. Živý a šťastný venkov - 28 odpovědí 
 
 
Vyhodnocení: V oblasti komunit, života a tradic na venkově byla označena za nejvyšší prioritu 
č. 6. Živý a šťastný venkov a to  57,1% respondentů v této oblasti. 
 
 
Oblast vzdělávání - 1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání – 7 odpovědí 
   - 2. Rekonstrukce objektů a vybavenost ZŠ – 7 odpovědí 
   - 3. Doprovodná infrastruktura u MŠ a ZŠ – 7 odpovědí 
   - 4. Technické a přírodní vzdělávání a laboratoře – 0 odpovědí 
   - 5. Škola jako centrum vzdělávání dospělých - 7 odpovědí 
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Vyhodnocení: V oblasti vzdělávání kromě prioritu č. 4. Technické a přírodní vzdělávání a 
laboratoře byly ostatní priority hodnoceny rovnocenně. 
 
4. Chybí nám tam nějaká priorita? 
 
Vyhodnocení: respondenti odpověděli: 
 
- ubytování v Pošumaví 
- práci s dětmi ze špatných sociálních skupin 
- přírodní koupaliště 
- udržení systému poskytovaných služeb 
- produkci domácích výrobků v potravinářství 
- finanční kapitál 
- nové pracovní uplatnění 
- likvidaci invazních druhů 
- plynovod, chodníky, nízké napětí do země (Zlešice) 
- lidé málo třídí odpad 
- nedostatek kvalitních příjezdových komunikací 
- vetší informovanost 
- více příležitostí v cestovním ruchu 
- větší úklid okolí 
- větší propagaci kulturních akcí 
- podnikání 
- špatná kvalita vody a malá ochrana přírody 
- malá podpora myslivosti a rybářství 
- rozvoj sociálních služeb 
- větší podporu místních trhů (místní zelenina) 
- podporu dřevozpracujících podniků 
- pracovní příležitosti 
- podporu řemesel 
- individuální přístup 
- malé zaměření na práci s dětmi 
- zlepšení kvalifikace (vzdělávání učitelů) 
- kompostování 
- pečovatelské služby 
- více zeleně v intravilánu obce 
- služby pro obyvatele 
- je potřeba přísně zakázat spalování nevhodných materiálů 
- revitalizaci vodních toků 
- doprovodné služby 
- málo regionálních výrobků a služeb 
- nevybavenost základních škol, jejich nekvalita 
- zaměstnanost 
- soužití s přírodou 
- školení pro podnikatele 
- export – vyvážet ne jenom surové dřevo, ale i výrobky z něj 
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- podporu vztahů mezi lidmi 
- vzdělání – ve školách se věnovat osvětě dětí prostitutek 
- vzdělání – ve školách zavést asistenty (tlumočníky) pro vietnamské děti 
- zkvalitnění vztahů mezi dětmi a seniory 
- funkční informační střediska 
- lepší napojení na cyklostezky 
- podpora řízení destinace 
- v sociální oblasti postrádám lépe placená místa, větší podporu od státu 
 
 
5. Přebývá nám tam nějaká priorita? 
 
Životní prostředí - 1. koloběh vody – 14 odpovědí 
   - 2. podpora změny vytápění a pravidelně měření emisí – 0 odpovědí 
   - 3. veřejná zeleň formou podpory původních druhů – 14 odpovědí 
   - 4. podpora druhotných systémů se zaměřením na bioodpad – 14 
                                                                                                                                              odpovědí 

- 5. podpora regionálního patriotismu- 7 odpovědí 
- 6. podpora spolupráce Šumavy a Pošumaví - 14 odpovědí 
- 7. Dřevo a kámen - 0 odpovědí 

 
Vyhodnocení: V oblasti ŽP byla označena priorita č. 1. koloběh vody; č. 3. veřejná zeleň 
formou podpory původních druhů; č. 4. podpora druhotných systémů se zaměřením na 
bioodpad a č. 6. podpora spolupráce Šumavy a Pošumaví za zbytečnou se jí již zabývat. 
 
Cestovní ruch  - 1. Podpora řízení destinace – 14 odpovědí 

- 2. Podpora stáží – 7 odpovědí 
- 3. využití tradičních řemesel – 0 odpovědí 
- 4. Komunitní a zdravotní infrastruktura a vybavení pro obyvatele a  
                                                                                   návštěvníky – 7 odpovědí 
- 5. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – 14 odpovědí 

 
Vyhodnocení: V oblasti cestovního ruchu byla označena priorita č. 1. Podpora řízení destinace 
a č. 5. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu za zbytečnou se jí již zabývat. 
 
Podnikání a zaměstnanosti - 1. Podpora malých zemědělců do 150 ha a 3 zaměstnanců – 0  
                                                                                                                                                    odpovědí 
    - 2. Zakládání a rozvoj agroturistiky – 7 odpovědí 
    - 3. Podnikatelský inkubátor – 7 odpovědí 
    - 4. Podpora exportu – 35 odpovědí 

 
 
Vyhodnocení: V oblasti podnikání a zaměstnanosti byla označena priorita č. 4. Podpora 
exportu za zbytečnou se jí již zabývat. 
 
Sociální oblast - 1. Udržení systému poskytovaných služeb – 21 odpovědí 
   - 2. Zkvalitnění systému stávajících sociálních služeb – 14 odpovědí 
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   - 3. Rozvoj sociálních služeb – 0 odpovědí 
   - 4. Zajištění doprovodných služeb – 7 odpovědí 
   - 5. Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb (průřezová témata) –  
                                                                                                                                                0 odpovědí 
 
 
Vyhodnocení: V oblasti sociální byla označena priorita č. 1. Udržení systému poskytovaných 
služeb za zbytečnou se jí již zabývat. 
 
Oblast komunit, života a tradic na venkově 
 
- 1. Podpora identity regionů a posílení vztahu k regionu např. publikační činností – 14         
odpovědí 
- 2. Vytváření a udržení podmínek pro rozvoj komunit – 7 odpovědí 
- 3. Komunitní vzdělávání a výchova – 0 odpovědí 
- 4. Podpora spolupráce spolků – 0 odpovědí 
- 5. Oživení nevyužívaných prostor se zapojením občanské společnosti – 0 odpovědí 
- 6. Živý a šťastný venkov - 0 odpovědí 
 
 
Vyhodnocení: V oblasti komunit, života a tradic na venkově byla označena priorita č. 1. 
Podpora identity regionů a posílení vztahu k regionu např. publikační činností v za zbytečnou 
se jí již zabývat. 
 
 
Oblast vzdělávání - 1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání – 0 odpovědí 
   - 2. Rekonstrukce objektů a vybavenost ZŠ – 7 odpovědí 
   - 3. Doprovodná infrastruktura u MŠ a ZŠ – 0 odpovědí 
   - 4. Technické a přírodní vzdělávání a laboratoře – 0 odpovědí 
   - 5. Škola jako centrum vzdělávání dospělých - 0 odpovědí 
 
 
Vyhodnocení: V oblasti vzdělávání byla označena priorita č. 2. Rekonstrukce objektů a 
vybavenost ZŠ za zbytečnou se jí již zabývat. 
 
 
6. Jednou větou, co bychom měli jako MAS udělat v následujících 7 letech, aby se Vám 
tady žilo lépe? 
 
Vyhodnocení: respondenti odpověděli: 
 
- zajistit větší dostupnost služeb 
- lepší spolupráce mezi obcemi navzájem při prosazování společných zájmů 
- zlepšit financování podpory životního prostředí 
- podporovat malé podnikatele (regionální potraviny) 
- zlepšit dopravní infrastrukturu¨ 
- podpora farmářských prodejen, infrastruktur a dopravních služeb 
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- zajistit spolupráci a koordinaci měst a vesnic 
- zajistit finanční podporu 
- podporovat území 
- podporovat drobné soukromé podnikatele 
- zabezpečit bezpečnost, rozvíjet kulturu, zlepšit podnikání a zaměstnanost 
- zachovávat a podporovat původní lidovou architekturu a ohleduplně se chovat k přírodě, 
zachovávat to, co naši předkové vybudovali 
- podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu 
- zlepšit komunikaci lidí mezi sebou 
- zlepšit kontroly nad spalováním tuhých paliv 
- zlepšit turistické značení 
- zajistit více aktivit pro mladé lidi 
- větší informovanost a propagaci pro občany 
- pořádat více kulturních akcí 
- podporovat výrobu regionálních potravin v obci 
- konat svou práci jako doposud 
- více zviditelnit práci pro region 
- zlepšit ŽP 
- čističku odpadních vod (Chlumany) 
- soužití s přírodou 
- podporu pracovních míst, podporu pro podnikatele 
- pracovní příležitosti 
- zlepšovat vztahy mezi lidmi 
- řešit infrastrukturu na malých obcích pro seniory 
- zrušit výhody některým komunitám (Romové) 
- podporovat malé živnostníky 
 
7. Vaše další postřehy 
 
Vyhodnocení: respondenti odpověděli: 
 
- cykloturistika, vzdělávací a školící projekty 
- zachovávat koryta potoků a říček a staré cesty a ne stavět nové vedle starých zarostlých 
- více třídit odpad 
- větší propagace zajímavých turistických cílů 
- stále spolupracovat při ochraně ŽP 
- dodržovat více lidových tradic 
- rozšíření sociálních služeb 
- stát by měl vykoupit pozemky a stavby bývalé továrny Solo a zdarma tyto nemovitosti 
převést na město Sušice 
- rychlejší schvalování územního plánu 
- větší spolupráce obcí a měst v regionu 
- více peněz do regionu 
- Toi Toi záchod na hřiště (Malenice) 
- pokusit se uvést Šumavu do původního stavu (původní fauna, flóra, studánky, …) 
- rozvoj cyklostezek s ohledem na podněty místních turistů (chybí trasa mezi Bohumilicemi a 
Čkyněmi) 
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- návrat k přírodnímu umění, zájem o přírodní vědy (tajemné) 
- zlepšit pohostinství 
- lepší přístup obchodníků k lidem 
- lepší chování ke svým obcím 
- zkvalitnit gastroturistiku a zlepšit restaurace 
- rozvoj zaměstnanosti 
- cyklostezky 
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