
MAS Lužnice, o.s. 

Sudoměřice u Bechyně 105, PSČ 391 72 
Tel: 774 424 078, e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz 

IČ: 226 77 849 

 

Činnost MAS Lužnice v roce 2008 
 

V roce 2008 MAS Lužnice pokračovala v poradenské činnosti a zpracovala řadu projektů do 

různých dotačních titulů. V tomto roce předložila MAS Lužnice celkem 22 Žádostí o poskytnutí dotace 

z Jihočeského kraje přibližně na 350 tisíc Kč. Do Grantového programu Na podporu začínajících a 

evidovaných stávajících včelařů bylo zpracováno a předloženo 17 žádostí, z nichž 16 bylo schváleno a 

podpořeno. Celkem se podařilo pro včelaře na Bechyňsku získat 222 753 Kč. Do Grantového 

programu Obce na internetu byla zpracována 1 žádost, která byla podpořena z dotací ve výši 21 500 

Kč. Do Grantového programu Webové stránky pro obce a obce na internetu – 2. výzva zpracovala 

MAS Lužnice 3 žádosti v celkové výši dotace 76 640 Kč. Do Jihočeského krajského programu podpory 

práce s dětmi a mládeží – akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež byl zpracován 

1 projekt za 29 856 Kč, který nebyl ze strany Jihočeského kraje podpořen. 

 

V červenci 2008 MAS Lužnice podepsala Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007 – 2013. MAS Lužnice se zavázala, že zajistí realizaci svého Strategického 

plánu Leader prostřednictvím konkrétních projektů konečných žadatelů z území působnosti MAS. Dle 

dohody bude každý rok MAS Lužnice přidělena dotace v celkové výši cca. 5 miliónů Kč, kterou rozdělí 

mezi konečné žadatele - podnikatele, zemědělce, obce a nestátní neziskové organizace. V roce 2008 

byla pro financování opatření IV. 1.1 a IV. 1.2 vypočtena celková alokace 5 102 548,- Kč. Z této částky 

bylo 16,5 % (tzn. 841 200,- Kč) určeno na režijní náklady MAS Lužnice, zbylá částka (tzn. 4 261 348,- 

Kč) pro výběr projektů v rámci 1. Výzvy.  

1. Výzva byla vyhlášena od 15. srpna do 15. září 2008 a bylo přijato celkem 8 Žádostí o dotaci. 

Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na RO SZIF prošlo pouze 6 projektů. Z toho 

důvodu nebyla dočerpána částka určena k podpoře projektů o 800 000,- Kč. V současné době 

probíhají na RO SZIF podpisy Dohod o poskytnutí dotace žadatelů, kteří podávali svou žádost 

v prvním kolem Výzvy. Druhá Výzva byla vyhlášena v polovině měsíce prosince 2008 a ledna 2009. 

Této výzvy využilo 11 žadatelů, kteří předložili své projekty do Fiche č. 2 a 5. Mimo jiných byly podány 

i dva projekty, které nebyly podpořeny v prvním kole Výzvy.  

 
V listopadu 2008 MAS Lužnice podala k zaregistrování dva projekty Spolupráce v rámci 

opatření IV.2.1 - Program rozvoje venkova. V projektu „Průvodce do kapsy“ byla koordinátorem MAS 

Lužnice, partnery MAS Vltava a MAS Ekoregion Úhlava. Hlavním cílem projektu bylo interaktivní 

zpřístupnění výstavních expozic, muzeí a venkovní expozice kulturních památek turistům, kteří tyto 

tři mikroregiony navštíví. Tohoto by se dosáhlo za použití elektronické prezentace uložené na PDA – 

kapesní počítač. Tento projekt však nebyl ze strany SZIF podpořen z důvodu nesplnění podmínek 

kontroly přijatelnosti. Druhým projektem, kde je MAS Lužnice spolu s MAS Střední Povltaví partnery, 

je „Stezka z Týna na Onen Svět“. Koordinátorem projektu je MAS Vltava. Zde se jedná o propojení tří 

mikroregionů naučnou stezkou. Na již stávající turistické stezce bude instalován mobiliář zvyšující 

atraktivitu, bezpečnost a rekreační funkce stezky. Tento projekt prošel administrativní kontrolou i 

kontrolou přijatelnosti a nyní (během měsíce května 2009) je připravena Dohoda o poskytnutí dotace 

k podpisu. 

Od května 2008 realizovala MAS Lužnice organizační a lektorské zajištění odborných 

přednášek v rámci projektu „Vzdělávací semináře Sudoměřické školy obnovy venkovy“, za které 

obdržela v roce 2008 od obce Sudoměřice u Bechyně první platbu ve výši 200 000,- Kč. 


