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Z činnosti MAS Hlubocko – Lišovsko  
 
Tisková zpráva č. 1/2006 (pro Lišovský zpravodaj)  
  
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s. (MAS), která sdružuje zástupce podnikatelů 
a neziskových organizací na území 18 obcí v okolí měst Hluboká nad Vltavou a Lišov, 
vstoupila do druhého roku své existence. V prvním roce se podařilo zajistit grant na přípravu 
strategického plánu, který je nutnou podmínkou pro čerpání investičních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie a státního rozpočtu. Práce na zpracování tohoto plánu byly zahájeny na 
přelomu roku a budou dokončeny do konce března. Všechny podstatné výstupy jsou 
zveřejněny na internetové stránce www.g-project.cz. O jaké výstupy se jedná? V prvé řadě 
byly zpracovány podrobné analýzy všech 18 obcí (historie a současnost obce, zajímavosti, 
kulturní památky, statistická data atd.). Na základě těchto 18 analýz byla zpracována 
souhrnná analýza pro celou MAS. V rámci setkání se starosty bylo nashromážděno velké 
množství námětů na projekty, z nichž převažovaly investice do infrastruktury – oprava či 
výstavba silnic a chodníků, vodovodů a kanalizací. Tento pohled bude ještě doplněn 
dotazníkovým šetřením, které bude provedeno ve všech domácnostech všech 18 obcí. 
Výsledný soupis projektů bude databázově provázán se systémem vyhledávání dotací a 
grantů. Tím bude velmi usnadněna práce jednotlivých starostů, zejména u menších obcí: 
MAS bude starostu informovat v momentě, kdy na jeho projekt bude moci být žádáno o 
dotaci. Výsledný soupis projektů bude tvořit onen strategický plán. Ještě během března bude 
právě na jeho základě předložena žádost do programu LEADER. Pokud budeme úspěšní, 
tak bude moci MAS již v letošním roce rozdělit ve svém území cca 3 mil. Kč. Hlavním cílem 
našich snah je ale činnost v letech 2007 – 2013, kdy by MAS mohla rozdělovat do členských 
obcí částky v řádech desítek mil. Kč. Tyto dotace by přitom mohli čerpat i podnikatelé. Již 
dnes víme o investicích za více jak 1 mld. Kč. MAS by mohla být jedním ze zdrojů těchto 
prostředků.  
 
JUDr. Jan Šmidmayer  
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