
POV rok 2011 – dota�ní titul 6 
 
Žadatel: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko 
Projekt: Poradce Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko 
 
I. Popis projektu 
Sdružení právnických osob Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko (I�O 72026715) se sídlem 
ve Stožci je pokra�ovatelem Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko (I�O 70535795), který 
zanikl bez likvidace a p�ebral veškeré jeho závazky a pohledávky, a vstoupil do jeho práv a 
povinností. Ú�astnickými obcemi jsou obce Borová Lada, Buk, Horní Vltavice, Kubova Hu�, 
Kvilda, Lenora, Nová Pec, Strážný, Stožec, Vimperk, Volary, Zbytiny, Želnava, dalším 
�lenem je SKI Klub Volary. 
 
P�edm�tem �innosti sdružení je zejména spolupráce p�i �ešení problematiky regionálního 
rozvoje s d�razem na:  
1. Všeobecnou ochranu životního prost�edí . 
2. Spole�ný postup p�i dosahování ekonomické stability a jeho trvale udržitelného rozvoje. 
3. Sou�innost na významných investi�ních a neinvesti�ních akcích . 
4. Podporu rozvoje cestovního ruchu, podnikání a zem�d�lské �innosti 
5. Koordinaci  územních plán� a územního plánování v regionálním m��ítku. 
6. Sla�ování zájm� a �inností místních samospráv a spole�né ovliv�ování výkonu státní 
správy v zájmovém území. 
7. Vytvá�ení, zmnožování a správu spole�ného majetku sdružení. 
8. Zastupování �len� sdružení p�i jednání o spole�ných v�cech s t�etími osobami (orgány 
státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.) 
9. Záchranu a podporu kulturního d�dictví 
10. Rozvoj p�eshrani�ní spolupráce 
11. Získávání,využívání a administraci žádostí dota�ních titul� a rozvojových fond� �R a EU 
12. Propagaci sdružení a jeho zájmového území. 
 
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko využívá po dobu více jak 5 let služeb projektového 
poradce. Obce si zvolily spolupráci s ním v oblasti p�ípravy a realizace spole�ných projekt� 
svazku a �ešení projekt� jednotlivých obcí. Tento poradce vykonává funkci informa�ního 
servisu pro starosty obcí mikroregionu, �eší možnosti financování spole�ných projekt� i 
projekt� jednotlivých obcí svazku. Další náplní je samotné zpracování t�chto projekt� a 
žádostí o dotace, kterých bylo zpracováno do této doby n�kolik desítek (v�tšinou národní a 
krajské dota�ní tituly, ale i Phare, DF Interreg IIIA), v�etn� p�ípravy projekt� na podání 
žádostí do OP EU 2007-13. V sou�asnosti jsou již p�ipravovávány další projekty jednotlivých 
obcí do dota�ních titul� �R, OP EU na p�íští rok. Jelikož byla �ada z t�chto žádostí o dotace 
úsp�šná, p�edstavitelé obcí by rádi využili této možnosti spolupráce i do dalších let, 
minimáln� na rok 2011. 	ada t�chto projekt� je rozpracována a bylo by škoda p�erušit tuto 
kontinuální �innost a nenavázat na probíhající spolupráci i pro p�íští rok. Hlavním cilem 
spolupráce s poradcem jsou projekty zam��ené na infrastrukturu obcí, udržované ŽP, rozvoj 
cestovního ruchu a rozvoj lidských zdroj� v mikroregionu. 
  
 
II. Harmonogram projektu 
 

Aktivita I 
11 

II 
11 

III 
11 

IV 
11 

V 
11 

VI 
11 

VII 
11 

VIII 
11 

IX 
11 

X 
11 

XI 
11 

XII 
11 

Informa�ní servis, 
zpracovávání projekt�, 
žádostí o dotace 

            



V minulém roce byla �innost provád�na celoro�n�, p�edpokládá se i nadále. 
 
 
III. Komentá� k rozpo�tu: 
Rozpo�et je odrazem zkušeností z minulých let, mikroregion žádá o stejnou výši finan�ní 
podpory jako v roce minulém. Celková �ástka odpovídá vykonané �innosti pro �leny 
sdružení, je výrazn� efektivn�jší, než �ešení zam�stnaneckým pom�rem na n�které 
z �lenských obcí.  
 
 
 
 
 

  ………………………………… 
         Ing. Zdenka Lelková, 

p�edsedkyn� Mikroregionu Horní Vltava Boubínsko 


