
 

                                                                           G-PROJECT, s.r.o. 
  

 

 

 

G-PROJECT, s.r.o. , zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11742, 
sídlo: Karla Čapka 378, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 260 64 928, DIČ: CZ 260 64 928, 
kancelář a poštovní adresa: Česká 141/66, 370 01 České Budějovice, telefon 386 353 242, 
kancelář: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou, telefon 387 965 104, 
e-mail: g-project@g-project.cz, web: www.g-project.cz.   

České Budějovice 
9. května 2006 

 
MAS Hlubocko – Lišovsko p řipravuje projekty na rok 2007  
 
Tisková zpráva č. 19/2006  
 
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., která sdružuje podnikatele a neziskové 
organizace na území 18 obcí na sever od Českých Budějovic, shromáždila projekty za více 
jak 1 mld. Kč. Vyplývá to z právě zveřejněné Integrované rozvojové strategie území MAS. „V 
první fázi jsme se zaměřili na projekty měst a obcí, v dalších měsících budeme sbírat 
projekty především od  podnikatelů a neziskových organizací,“ uvedl 1. místopředseda 
správní rady MAS JUDr. Jan Šmidmayer, jehož společnost G-PROJECT, s.r.o. je jedním ze 
zakladatelů skupiny.  Zástupci MAS věří, že ke konci roku budou mít shromážděny projekty 
za více jak 2 mld. Kč. Cílem MAS je být co nejlépe připraveni na další programovací období 
Evropské unie pro léta 2007 – 2013.  
 
Největší zájem mezi obcemi je o projekty v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, 
rekonstrukce silnic, vodovodů a  kanalizací. Naopak minimální je zájem o měkké projekty. 
„Věříme, že s projekty neinvestičního charakteru přijdou podnikatelé v cestovním ruchu a 
také místní neziskové organizace,“ vysvětluje Jan Šmidmayer. Sběr projektů od neziskového 
sektoru probíhá v rámci tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb MAS. „Zatím se jako největší 
projekt v této oblasti rýsuje Dům klidného staří v Hluboké nad Vltavou za 80 mil. Kč. Na 
Hluboké se připravuje i vůbec největší projekt na území MAS – výstavba zařízení lázeňského 
typu za 180 mil. Kč. Na tento projekt již bylo vydáno i stavební povolení,“ informoval Jan 
Šmidmayer.  Celkem je na území MAS shromážděno 8 projektů s rozpočtem nad 40 mil. Kč. 
Více ilustruje následující graf a tabulka:  
 
Graf: Požadovaná alokace na opat ření dle %:   
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Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie území, Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., GP Consulting, s.r.o., 2006  
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Tabulka: požadovaná alokace na opat ření dle K č  
 
Opatření Požadované prost ředky v mil. K č  
1.1 Sociální služby 23,26 
1.2 Ochrana životního prostředí 162,75 
1.3 Bydlení a občanská vybavenost 79,69 
1.4 Doprava 152,76 
2.1 Infrastruktura cestovního ruchu 241,22 
2.2 Služby cestovního ruchu 1,88 
3.1 Školství, sport a zájmová činnost 106,70 
3.2 Podpora podnikání a zaměstnanosti 330,76 
3.3 Informační a komunikační technologie 7,43 
Celkem  1106,45 

Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie území, Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., GP Consulting, s.r.o., 2006  

 
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. nabízí všem subjektům, které předložily své 
projekty do této databanky úvodní konzultace při zpracování projektových žádostí zdarma. 
„Tuto službu bychom rádi ještě více rozšířili. Bude záležet, pokud na tuto aktivitu sežene 
prostředky,“ uzavřel Jan Šmidmayer  
 
Veškeré další informace o MAS jsou zveřejněny na internetové stránce www.mashl.cz  
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