POV rok 2011 – dota ní titul 6
Žadatel: Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Projekt: Škola obnovy venkova Mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko 2011

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 vstopil 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.
P edstavitelé obcí mají zájem zlepšit své vzd lání souvisejících s výkonem jejich funkcí –
s vedením samospráv, v etn inností souvisejících s jejich polohou – umístn ním p evážn
v NP Šumava áste n i v CHKOŠumava.
Náplní projektu je po ádání seminá a exkurzí s cílem p enosu znalostí a dovedností
souvisejících s rozvojem venkova z dalších region s podobnou problematikou, rozvoj
manažerských dovedností starost a p ípadn dalších len vedení samospráv.
Pro rok 2011 budou nosná zejména tato témata:
I.
Trvale udržitelný rozvoj území, ochrana p írody a krajiny v návaznosti na šetrný
rozvoj turistiky – Územní studie Šumava,Zásady územního rozvoje J kraje
II.
Architektura území, nástroje a možnosti tvorby ÚPD, stavební zákon
III.
Metody spolupráce ve ejné samosprávy s dalšími institucemi, NNO, podnikateli
IV.
Manažerské dovednosti, asertivita, komunikace, rétorika apod.
V.
Využívání dotací z OP EU
VI.
Využívání obnovitelných zdroj energie (OZE) na území svazku
VII.
Nakládání s odpady na území svazku
Náplní projektu bude p íprava a realizace prozatím plánovaných cca 5-ti workshop ,
seminá na vybraná témata, v pr b hu celého roku. Exkurze budou zpravidla dvoudenní,
p edpokládá se uspo ádání 2 exkurzí v rámci R tak, aby byl napln no všech 7 plánovaných
témat. Délka workshop se p epokládá cca 4hod, budou složeny z p ednášek na daná
témata, poznatky z praxe, diskuse.

II. Harmonogram projektu
Aktivita

I
11
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11
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11
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11
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11
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11

X
11
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11

XII
11

realizace
workshop ,
seminá , exkurzí
III. Komentá k rozpo tu:
Celková ástka 100tis K odpovídá organiza ním a mzdovým náklad m osob, které budou
organizovat a p ednášet na workshopech, dopravním náklad m a dalším náklad m na
exkurze na základ zkušeností z roku 2009.
V roce 2009 tyto seminá e, školení a exkurze prob hly za hojné ú asti starost obcí, akce
byly velmi kladn hodnoceny.
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