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Unikátní kód žádosti: ØlGwbPØØØ1

Identifikace operaļn²ho programu
CZ.1.14

ROP NUTS II JihozápadN§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo operaļn²ho programu:

14.3

Rozvoj cestovního ruchuNázev prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

14.3.3Ļ²slo oblasti podpory:
Rozvoj sluģeb cestovn²ho ruchu, marketingu a produktŢ cestovn²ho ruchuNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

03Ļ²slo vĨzvy:
3. kolo výzvy ROP NUTS II JihozápadNázev výzvy:

Projekt Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu Śeġ² probl®m nedostateļn® n§vġtŊvnosti regionu NUTS II Jihoz§pad v
obdob² mimo letn² sez·nu. To je vĨznamnŊ zpŢsobeno nedostateļnou nab²dkou aktivit cestovn²ho ruchu v tomto
obdob² a n²zkou propagac² jiģ existuj²c²ch aktivit. Na tento nedostatek reaguje pr§vŊ projekt Ļesk® BudŊjovice -
mŊsto sportu, kterĨ m§ za c²l pŚiv§dŊt turisty do oblasti po celĨ rok, nikoliv pouze v l®tŊ. Turisty bude do regionu
ģadatel l§kat uspoŚ§d§n²m cel® Śady sportovn²ch akc², a to zejm®na v jarn²ch, letn²ch a podzimn²ch mŊs²c²ch.

StruļnĨ obsah projektu:

Název projektu anglicky:

Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportuNázev projektu:

Projekt

Datum ukonļen² projektu:Datum zahájení projektu: 01.06.2008 31.12.2010

Doba trvání projektu: 31 mŊs²ce

Celkov® zpŢsobil® vĨdaje projektu: 5 099 000,00

NeZakl§d§ projekt veŚejnou podporu:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp ¼ļetn² jednotky:
505/2002 Sb.      501-522 (FZ 03/2003)Đļetn² osnova:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Ļ²slo aktivity:
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email:

telefon:

sekretariat@g-project.cz

386353242Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

PŚ²jmen², jm®no hlavn² kontaktn² osoby: Bc. Barbora Vlková

Oficiální adresa žadatele: n§m. PŚemysla Otakara II. 1/1, 370 01 Ļesk® BudŊjovice

00244732IĻ:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

CZ00244732DIĻ:

Žadatel
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1. Harmonogram projektu

Ano

Ano

Projekt má partnera:

Projekt poļ²t§ se vĨbŊrovĨm Ś²zen²m:

Ne

AnoĢadatel m§ zkuġenosti s pŚ²pravou a realizac² obdobnĨch typŢ projektŢ/akc²:

Ģadateli byly poskytnuty v dotļen®m fisk§ln²m roce i bŊhem pŚedchoz²ch dvou fisk§ln²ch let
veŚejn® prostŚedky v reģimu podpory de minimis:

NeBylo poģ§d§no nebo byly poskytnuty dalġ² podpory ve vztahu k projektu z jinĨch veŚejnĨch zdrojŢ:
AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

AnoProjekt m§ pozitivn² vliv na horizont§ln² t®ma - rovn® pŚ²leģitosti:

01.06.2008Datum zahájení projektu:

31.12.2010Datum ukonļen² projektu:
31 mŊs²ceDoba trvání projektu:

01.01.2009Datum zahájení fyzické realizace:

31.12.2010Datum ukonļen² fyzick® realizace:

PŚ²pravn§ f§ze byla zapoļata a systematicky prob²h§ jiģ pŚed pod§n²m samotn® ģ§dosti do ROP NUTS II
Jihoz§pad, a to od 1. 6. 2008.

V pŚ²pravn® f§zi probŊhly tyto aktivity:
- podrobn§ formulace projektov®ho z§mŊru
- stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²
- identifikace potŚebnĨch prac² projektu
- stanoven² harmonogramu prac²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh Śeġen²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh rozpoļtu
- hled§n² vhodnĨch dotaļn²ch titulŢ v oblasti cestovn²ho ruchu a jejich posouzen² se z§mŊry projektu
- konkretizace projektu vzhledem k vybran®mu dotaļn²mu titulu, a to zejm®na:
- zpracov§n² ģ§dosti a poģadovanĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad
- z²sk§n² zdrojŢ financov§n² projektu

Realizaļn² f§ze bude prob²hat od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Tato f§ze je zamŊŚena na:
- pŚ²pravu a realizaci 4 velkĨch sportovn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na urļitĨ druh sportu
- pŚ²pravu a realizaci 7 menġ²ch sportovn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na urļitĨ druh sportu
- pŚ²pravu a realizaci nŊkolika doprovodnĨch sportovn²ch akc²
- pŚ²pravu a realizaci 2 kulturn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na sport
- vytvoŚen² rodinn®ho pasu spojen®ho s volnĨm vstupem na vybran® pam§tky a relaxaļn² zaŚ²zen²
- spoleļenskĨ veļer se sportovci pro ġirokou veŚejnost
- pŚ²pravu a realizaci medi§ln² kampanŊ
- publicitu projektu dle podm²nek ROP NUTS II Jihoz§pad
- ¼ļetn² pr§ce vztahuj²c² se k projektu

Provozn² f§ze bude prob²hat od 1. 1. 2011 a bude trvat minim§lnŊ 5 let - po dobu udrģitelnosti projektu. V
celoroļn² podpoŚe cestovn²ho ruchu v regionu bude MŊsto Ļesk® BudŊjovice zcela urļitŊ pokraļovat. A to z toho
dŢvodu, ģe je to jedn²m z jeho hlavn²ch ¼kolŢ. Zdroje na financov§n² tŊchto aktivit ģadatel z²sk§ z vlastn²ho
rozpoļtu, z dotac² a grantu Evropsk® unie ļi dalġ²ch dotac², pŚ²padnŊ st§tn²ho rozpoļtu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis ļasov® realizace:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0311544256 Ļesk® BudŊjovice Ļesk® BudŊjovice

CZ0311 Ļesk® BudŊjovice JihoļeskĨ kraj

CZ031 JihoļeskĨ kraj Jihozápad

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0311544256 Ļesk® BudŊjovice Ļesk® BudŊjovice

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ031 JihoļeskĨ kraj 100

Adresa místa realizace projektu:
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Glob§ln²m c²lem projektu je zvĨġit kvalitu nab²zenĨch sluģeb cestovn²ho ruchu, marketingu a produktŢ cestovn²ho
ruchu.

SpecifickĨmi c²li jsou:
- zlepġit kvalitu a dostupnost informac² o nab²dce cestovn²ho ruchu v regionu
- zvĨġit pod²l informaļn²ch technologi² pŚi prezentaci a propagaci regionu
- vytvoŚit novĨ produkt cestovn²ho ruchu

Projekt je rovnŊģ v souladu s tŊmito rozvojovĨmi strategiemi:
- Strategie mŊsta Ļesk® BudŊjovice
- Strategie rozvoje svazku obc² BudŊjovicko - sever
- Strategie rozvoje cestovn²ho ruchu v Jihoļesk®m kraji

Konkr®tn² informace o souladu projektu s tŊmito strategiemi viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Cíle projektu:

Projekt Śeġ² probl®m nedostateļn® n§vġtŊvnosti regionu NUTS II Jihoz§pad v obdob² mimo letn² sez·nu. Projekt
m§ za c²l pŚiv§dŊt turisty do oblasti po celĨ rok, nikoliv pouze v l®tŊ. Turisty bude do regionu ģadatel l§kat
uspoŚ§d§n²m cel® Śady sportovn²ch akc², a to zejm®na v jarn²ch, letn²ch a podzimn²ch mŊs²c²ch.

Projekt Śeġ² probl®m nevyuģit®ho potenci§lu sportu, a to pŚedevġ²m mimo hlavn² turistickou sezonu. Aļkoliv je
sport jedn²m z hlavn²ch dŢvodŢ, proļ vyj²ģdŊj² turist® z Ļesk® republiky na dovolenou, nen² potenci§l sportu v
jiģn²ch Ļech§ch dostateļnŊ vyuģit.

Projekt Śeġ² nedostateļn® propojen² kulturn²ch z§ģitkŢ se z§ģitky sportovn²mi. Tento probl®m bude pŚedkl§danĨ
projekt Śeġit propojen²m sportu s kinematografi².

Projekt Śeġ² probl®m absence komplexn²ho pŚ²stupu k rozvoji cestovn²ho ruchu v regionu. St§le nebyla
dostateļnŊ vyuģita moģnost logick®ho propojen² turistickĨch atraktivit regionu do celkŢ, kter® by tvoŚily zaj²mavou
nab²dku produktŢ pro turisty.

Projekt Śeġ² probl®m vys²dlov§n² venkovskĨch oblast², a to podporou ekonomiky venkova formou propagace
sportu.

Projekt Śeġ² probl®m zneļiġŠov§n² ģivotn²ho prostŚed² nadmŊrnĨm a nadbyteļnĨm uģ²v§n²m automobilŢ. A to t²m,
ģe projekt svĨmi aktivitami podporuje vĨvoj smŊrem k environment§lnŊ ġetrnĨm form§m dopravy - cyklistice a
chŢzi.

Projekt Śeġ² probl®m rovnĨch pŚ²leģitost². V r§mci projektu bude kladen dŢraz na zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb
osob tŊlesnŊ handicapovanĨch, starġ²ch ļi rodiļŢ s dŊtmi.

Projekt Śeġ² probl®m nedostateļn®ho vyuģit² modern²ch informaļn²ch a komunikaļn²ch technologi² t²m, ģe v r§mci
projektu vznikne nov§ internetov§ str§nka zamŊŚen§ na sportovn² moģnosti v Jihoļesk®m kraji.

Projekt Śeġ² nedostatek produktŢ, marketingu a propagace cestovn²ho ruchu, koordinaci a spolupr§ci
poskytovatelŢ sluģeb v cestovn²m ruchu a zlepġen² rozsahu nab²zenĨch sluģeb v cestovn²m ruchu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti projektu vļetnŊ popisu vĨchoz²ho stavu:

3. Popis projektu
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C²le projektu jsou zcela v souladu s c²li ROP NUTS II Jihoz§pad.

Realizace projektu zlepġ² kvalitu a dostupnost informac² o nab²dce cestovn²ho ruchu, a to zejm®na
prostŚednictv²m medi§ln² kampanŊ, kter§ v r§mci projektu probŊhne a jeģ vyuģ²v§ ļetnĨch n§strojŢ
informovanosti a publicity, mezi kter® patŚ² napŚ²klad:
- tiskov® zpr§vy
- let§ky
- plak§ty
- inzerce v tisku
- inzerce v rozhlase
- vĨznamn® internetov® str§nky v oblasti cestovn²ho ruchu a sportu

Medi§ln² kampaŔ zajist² speci§ln² marketingov§ agentura, kter§ bude koordinovat a Śeġit PR napŚ²ļ celĨm
projektem.

Projekt zvĨġ² pod²l informaļn²ch technologi² pŚi prezentaci a propagaci regionu t²m, ģe vytvoŚ² speci§ln²
internetov® str§nky zamŊŚen® na moģnost sportovn²ho vyģit² turistŢ v regionu. Internetov§ str§nka bude rovnŊģ
obsahovat dalġ² turistick® a praktick® informace vztaģen® k Jihoļesk®mu kraji (napŚ. turistick® c²le, ubytov§n²
atd.). Tato internetov§ str§nka bude umoģŔovat propojen² s m²stn²mi a region§ln²mi informaļn²mi syst®my v
oblasti cestovn²ho ruchu, ļ²mģ pŚispŊje k jejich rozvoji. Na internetovou str§nku budou odkazovat dalġ² n§stroje
informovanosti a publicity, kter® budou v r§mci projektu vyuģity.

Projekt vytvoŚ² nov® produkty cestovn²ho ruchu t²m, ģe vytvoŚ² v regionu zcela jedineļnĨ produkt zamŊŚenĨ na
sportovn² vyģit² ve spojen² s vyģit²m kulturn²m.

Projekt je moģn® zaŚadit mezi aktivity podporovan® v r§mci ROP NUTS II Jihoz§pad. Konkr®tnŊ se jedn§ o
aktivity:
- propojen² nab²dky atraktivit a sluģeb do celkŢ vytv§Śej²c²ch produkty cestovn²ho ruchu
- podpora marketingovĨch aktivit v cestovn²m ruchu

V²ce informac² viz pŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

PŚ²pravn§ f§ze byla zapoļata a systematicky prob²h§ jiģ pŚed pod§n²m samotn® ģ§dosti do Region§ln²ho
operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to od 1. 6. 2008.

V pŚ²pravn® f§zi probŊhly tyto aktivity:
- podrobn§ formulace projektov®ho z§mŊru
- stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²
- identifikace potŚebnĨch prac² projektu
- stanoven² harmonogramu prac²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh Śeġen²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh rozpoļtu
- hled§n² vhodnĨch dotaļn²ch titulŢ v oblasti cestovn²ho ruchu a jejich posouzen² se z§mŊry projektu
- konkretizace projektu vzhledem k vybran®mu dotaļn²mu titulu, a to zejm®na vĨbŊr z§mŊrŢ, kter® jsou v souladu
s vybranĨm dotaļn²m titulem, a vĨbŊr takovĨch z§mŊrŢ vzhledem k pŚ²sluġn® dotaļn² sazbŊ
- zpracov§n² ģ§dosti a poģadovanĨch pŚ²loh do Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to
zpracov§n² povinnĨch pŚ²loh do ROP a kompletace povinnĨch pŚ²loh do ROP
- z²sk§n² zdrojŢ financov§n² projektu

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis aktivit v pŚ²pravn® f§zi projektu:
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Rozsah a zamŊŚen² realizaļn² f§ze projektu vych§zej² z identifikace potŚeb v oblasti cestovn²ho ruchu.

V r§mci projektu vģdy dodavatel navrhne metodiku, pŚesnĨ ļasovĨ harmonogram s urļen²m vĨġe n§kladŢ a podle
dan® metodiky bude muset postupovat.

Realizaļn² f§ze bude prob²hat od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Tato f§ze je zamŊŚena na:

1) pŚ²pravu a realizaci 4 velkĨch sportovn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na urļitĨ druh sportu, a to:
- sportovn² volejbalovĨ den
- sportovn² fotbalovĨ den
- sportovn² basketbalovĨ den
- sportovn² hokejovĨ den

2) pŚ²pravu a realizaci 7 menġ²ch sportovn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na urļitĨ druh sportu, a to
- vĨstup na KleŠ s fotbalisty
- basketbalov® odpoledne v Hlubok® nad Vltavou
- Louļ²me se na pr§zdniny s hokejisty
- volejbalov® odpoledne
- Sport v ulic²ch mŊsta Ļesk® BudŊjovice
- Pochody za ¼plŔku
- Beach ġkola volejbalu

3) pŚ²pravu a realizaci nŊkolika doprovodnĨch sportovn²ch akc², a to:
- semin§Śe o vlivu sportŢ na lidskĨ organismus
- profi tr®nink s volejbalisty
- profi tr®nink s hokejisty a den otevŚenĨch dveŚ² na zimn²m stadionu
- profi tr®nink s basketbalisty
- profi tr®nink s fotbalisty a den otevŚenĨch dveŚ² na fotbalov®m stadionu

4) pŚ²pravu a realizaci 2 kulturn²ch akc² roļnŊ, zamŊŚenĨch na sport, a to:
- Veļery se sportem
- vĨstava jihoļeskĨch olympionikŢ

5) vytvoŚen² rodinn®ho pasu spojen®ho s volnĨm vstupem na vybran® pam§tky a relaxaļn² zaŚ²zen²

6) spoleļenskĨ veļer se sportovci pro ġirokou veŚejnost

7) pŚ²pravu a realizaci medi§ln² kampanŊ

8) publicitu projektu dle podm²nek ROP NUTS II Jihoz§pad

9) ¼ļetn² pr§ce vztahuj²c² se k projektu

V²ce informac² o realizaļn² f§zi projektu a aktivit§ch, kter® v r§mci n² budou realizov§ny, viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a
technickĨ popis projektu.

Popis aktivit v realizaļn² f§zi projektu:
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Provozn² f§ze bude prob²hat od 1. 1. 2011 a bude trvat minim§lnŊ pŊt let - po dobu udrģitelnosti projektu.
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bude v podpoŚe sportu a cestovn²ho ruchu zcela urļitŊ pokraļovat. SvŊdļ² o
tom i fakt, ģe Magistr§t mŊsta m§ speci§ln² odbor pro sport i speci§ln² odbor pro cestovn² ruch se st§lĨmi
zamŊstnanci (Odbor rozvoje a cestovn²ho ruchu a Odbor ġkolstv² a tŊlovĨchovy). Zdroje na financov§n² tŊchto
aktivit ģadatel z²sk§ z vlastn²ho rozpoļtu, z dotac² a grantu Evropsk® unie ļi dalġ²ch dotac², pŚ²padnŊ st§tn²ho
rozpoļtu. V rozpoļtu Statut§rn²ho mŊsta Ļesk® BudŊjovice je kaģdoroļnŊ vyļlenŊna nemal§ ļ§stka na rozvoj
sportu a cestovn²ho ruchu. Jen pro rok 2008 ļin² ļ§stka na rozvoj sportu 9 281 000 Kļ, pro rok 2009 pak 10 200
000 Kļ.

O tom, ģe chce Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice v podpoŚe cestovn²ho ruchu v regionu pokraļovat svŊdļ² i
fakt, ģe v pŚedeġlĨch letech realizovalo Śadu akc², kter® podporuj² cestovn² ruch ze svĨch vlastn²ch zdrojŢ. To
svŊdļ² o tom, ģe ģadatel m§ o rozvoj cestovn²ho ruchu opravdovĨ z§jem a bude po ukonļen² realizaļn² f§ze
projektu realizovat navazuj²c² aktivity. Navazuj²c² aktivitou bude kaģdop§dnŊ realizace dalġ²ch sportovn²ch akc²,
kter® budou navazovat na akce realizovan® v r§mci projektu Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice m§ i pro provozn² f§zi zajiġtŊnu spolupr§ci s partnerem projektu. Prohl§ġen² o
partnerstv², kter® bylo pro realizaci pŚedkl§dan®ho projektu uzavŚeno, v sobŊ zahrnuje i pŚesnĨ popis spolupr§ce
bŊhem provozn² f§ze.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo od sv®ho zaloģen² r. 1265 stabiln² organizac². Stabilitou se mŢģe chlubit
mŊsto i v souļasn® dobŊ. HospodaŚen² mŊsta lze oznaļit za stabiln² - finanļn² zdrav² dopadlo dle aplikace ĐRR
JZ vĨbornŊ (stupeŔ A).

V²ce informac² a vyļ²slen² roļn²ch n§kladŢ na ¼drģbu projektu viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis aktivit v provozn² f§zi projektu a zpŢsob udrģen² vĨsledkŢ projektu:

V souļasn® dobŊ je projekt pŚipraven k realizaci, tedy k zapoļet² realizaļn² f§ze, pouze ļek§ na vyj§dŚen² o
poskytnut² / neposkytnut² dotace z Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad.

Projekt m§ jiģ stanoven projektovĨ tĨm vļetnŊ odpovŊdnosti a kompetenc². RovnŊģ jsou identifikov§ny potŚebn®
pr§ce projektu a stanoven harmonogram prac² a pŚedbŊģnĨ n§vrh rozpoļtu. Projekt m§ vyŚeġeno
pŚedfinancov§n² projektu i spolufinancov§n² projektu.

Projekt m§ rovnŊģ vytvoŚen§ opatŚen² k eliminaci rizik. V²ce informac² o rizic²ch projektu a jejich opatŚen² viz
PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

PŚipravenost projektu k realizaci:
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Projekt je d§le v souladu s dalġ²mi projekty a spoluvytv§Ś² s nimi synergii. Mezi tyto projekty patŚ²:

1) Propagace Jihoļesk®ho kraje v s²ti CineStar a na velkoploġnĨch obrazovk§ch
- investor: JihoļeskĨ kraj
- lokalizace: JihoļeskĨ kraj
- rozpoļet: 5 mil. Kļ

2) Prezentace Jihoļesk®ho kraje v oblasti cestovn²ho ruchu v zahraniļ²
- investor: JihoļeskĨ kraj
- lokalizace: JihoļeskĨ kraj
- rozpoļet: 8 mil. Kļ

3) Podpora cestovn²ho ruchu na Hlubocko - Liġovsku
- investor: M²stn² akļn² skupina Hlubocko - Liġovsko
- lokalizace: JihoļeskĨ kraj
- rozpoļet: 4,5 mil. Kļ

VĨġe uveden® projekty rovnŊģ podporuj² cestovn² ruch v Jihoļesk®m kraji. Synergie tŊchto projektŢ s projektem
Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu zvyġuje ¼ļinek a vĨsledek vġech danĨch projektŢ.

V²ce o synergii s tŊmito projekty viz pŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Vazba na jiné aktivity a projekty:
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4. Person§ln² zajiġtŊn² projektu

pŚedseda sportovn² komise rady mŊstaFunkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: manažer projektu

MichalJméno:

PŚ²jmen²: Šebek

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Michal Ġebek v projektu pŢsob² jako manaģer projektu, a to zejm®na d²ky svĨm zkuġenostem v oblasti sportu
spojenĨm s rozvojem cestovn²ho ruchu v Jihoļesk®m kraji. Michal Ġebek je pŚedsedou sportovn² komise rady
mŊsta, tud²ģ m§ celou Śadu zkuġenost² s realizac² projektŢ zamŊŚenĨch na rozvoj sportu. Michal Ġebek ¼zce
spolupracuje s jihoļeskĨmi sportovn²mi kluby a spolu s nimi organizuje akce rozv²jej²c² cestovn² ruch mimo hlavn²
turistickou sezonu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) odpovŊdnost za monitoring vĨsledkŢ projektu a zajiġtŊn² jeho udrģitelnosti
2) konzultace a pŚ²prava podkladŢ v r§mci vy¼ļtov§n² projektu
3) zajiġtŊn² publicity projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) zajiġtŊn² financov§n²
2) odpovŊdnost za Ś²zen² realizace projektu
3) koordinace jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
4) ¼ļetn² dokumentace v r§mci projektu
5) odpovŊdnost za vĨstupy projektu
6) odpovŊdnost za propagaci

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) pŚ²prava projektu
2) zajiġtŊn² pŚedfinancov§n² projektu
3) zpracov§n² rozpoļtu projektu
4) zpracov§n² pl§nu financov§n² projektu
5) schv§len² rozpoļtu a harmonogramu projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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pracovn²k Odboru ġkolstv² a tŊlovĨchovy pro dotace a pŚ²spŊvky ve
sportu

Funkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: asistentka manažera projektu

MarcelaJméno:

PŚ²jmen²: Malíková

PoŚad² ļlena tĨmu: 002

Bc. Marcela Mal²kov§ je pracovn²kem pro dotace a pŚ²spŊvky ve sportu na Odboru ġkolstv² a tŊlovĨchovy
Magistr§tu mŊsta Ļesk® BudŊjovice. Zde zabezpeļuje komunikaci mezi mŊstem a sportovn²mi organizacemi a
vede komplexn² agendu podpory sportu (vyps§n² vĨzev, sumarizace ģ§dost², pŚedloģen² ģ§dost² org§nŢm mŊsta,
pŚ²prava smluv a n§slednŊ platebn²ch poukazŢ). M§ zkuġenosti s realizac² obdobnĨch projektŢ zamŊŚenĨch na
rozvoj cestovn²ho ruchu a sportu v regionu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) spolupr§ce pŚi monitoringu vĨsledkŢ projektu a pŚi zajiġtŊn² jeho udrģitelnosti
2) spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ podkladŢ v r§mci vy¼ļtov§n² projektu
3) spolupr§ce pŚi zajiġtŊn² publicity projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) spolupr§ce pŚi Ś²zen² realizace projektu
2) spolupr§ce pŚi realizaci jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
3) spolupr§ci pŚi propagaci projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ projektu
2) spolupr§ce pŚi zpracov§n² rozpoļtu projektu
3) spolupr§ce pŚi zpracov§n² pl§nu financov§n² projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Bc.

Titul za jménem:
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vedoucí Odboru rozvoje a cestovního ruchuFunkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: odborný poradce

DagmarJméno:

PŚ²jmen²: Baumruková

PoŚad² ļlena tĨmu: 003

Ing. Dagmar Baumrukov§ je vedouc² Odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu Magistr§tu mŊsta Ļesk® BudŊjovice.
M§ zkuġenosti s Śadou ¼spŊġnŊ realizovanĨch projektŢ, na kter® byla z²sk§na finanļn² podpora napŚ. z Phare,
SROP, OP Infrastruktura, Interregu a tak® z region§ln²ch a n§rodn²ch dotaļn²ch zdrojŢ.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) spolupr§ce na monitoringu vĨsledkŢ
2) spolupr§ce na udrģitelnosti projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) spolupr§ce na Ś²zen² realizace projektu
2) spolupr§ce pŚi tvorbŊ programu sportovn²ch akc²
3) spolupr§ce pŚi medializaci projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Spolupr§ce na pŚ²pravŊ projektu.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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pŚedsedaFunkce v rámci organizace:

Obļansk® sdruģen² Poh§dkov® kr§lovstv²Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: partner projektu

BarboraJméno:

PŚ²jmen²: Stluková

PoŚad² ļlena tĨmu: 004

Barbora Stlukov§ je pŚedsedkyn² partnera projektu, Obļansk®ho sdruģen² Poh§dkov® Kr§lovstv² a z§roveŔ
pŢsob² v Mapov®m centru Ļesk® BudŊjovice. D²ky pŢsoben² v Obļansk®m sdruģen² Poh§dkov® kr§lovstv² m§
zkuġenosti s velkĨm mnoģstv²m projektŢ zamŊŚenĨch na rozvoj cestovn²ho ruchu. RovnŊģ m§ zkuġenosti s
ļerp§n²m grantŢ z Jihoļesk®ho kraje i Evropsk® unie. Mezi projekty zamŊŚen® na rozvoj cestovn²ho ruchu, na
nichģ se Barbora Stlukov§ pod²lela, patŚ² napŚ²klad Mapa Poh§dkov®ho kr§lovstv² (dotace JļK), Vandrovn² kn²ģka
ļesko-rakousk®ho pŚ²hraniļ² (dotace Interreg IIIA), Ļesk§ Kanada - zimn² mapa (dotace JļK), Poh§dkov§ cesta
(dotace JļK), Ġvejkovy v²kendy (dotace JļK), Zvonkov® prŢvody (dotace JļK), OtevŚen² hlavn² turistick® sezony,
Ġvejkova nedŊln² odpoledne, DŊtsk® infocentrum (dotace JļK), Poh§dkov® a tajemn® pobyty (dotace JļK),
Jihoļesk® vĨlety (dotace JļK), Ġvejkovy v²kendy (dotace JļK), Veletrģn² bal²ļek a dalġ².

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) spolupr§ce na monitoringu vĨsledkŢ
2) spolupr§ce na udrģitelnosti projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) spolupr§ce na Ś²zen² realizace projektu
2) spolupr§ce pŚi tvorbŊ programu sportovn²ch akc²
3) spolupr§ce pŚi medializaci projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Spolupr§ce na pŚ²pravŊ projektu.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem:

Titul za jménem:
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projektová manažerkaFunkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: zpracovatel žádosti o dotaci a odborný poradce

BarboraJméno:

PŚ²jmen²: Vlková

PoŚad² ļlena tĨmu: 005

Barbora Vlkov§ v projektu pŢsob² jako odbornĨ poradce, a to d²ky svĨm zkuġenostem v oblasti podpory
cestovn²ho ruchu. V regionu vedla v roce 2007 celodenn² akci pro ġirokou veŚejnost Jihoļesk® ryb§Śsk® slavnosti
v Hlubok® nad Vltavou a pod jej²m veden²m probŊhly i Jihoļesk® slavnosti v²na - vinobran² na z§meck® vinici v
Hlubok® nad Vltavou v roce 2006 a 2007. V oblasti cestovn²ho ruchu se Barbora Vlkov§ mezi jinĨmi vŊnovala
Ś²zen² projektŢ Jiģn² Ļechy golfov®. V r§mci tohoto projektu byla realizov§na medi§ln² kampaŔ v MF DNES, kter§
podporovala golfovou turistiku v jiģn²ch Ļech§ch, vznikly propagaļn² materi§ly a internetov§ str§nka www.golf-
cz.cz. V roce 2006 zajiġŠovala organizaļn² str§nku, Ś²zen² a moderov§n² n§rodn² konference o rozvoji venkova a
cestovn²m ruchu. Vzhledem k vystudovan®mu oboru (Medi§ln² studia - Ģurnalistika) m§ nejlepġ² pŚedpoklady k
odbornĨm rad§m pŚi Ś²zen² medi§ln² kampanŊ v r§mci projektu Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) spolupr§ce na monitoringu vĨsledkŢ
2) spolupr§ce na udrģitelnosti projektu

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) kontrola nad Ś²zen²m projektu
2) konzultace
3) zajiġtŊn² publicity projektu
4) dohled nad ļerp§n²m grantu
5) zpracov§n² prŢbŊģnĨch a z§vŊreļnĨch zpr§v pro poskytovatele dotace

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) formulace zamŊŚen² projektu
2) pŚ²prava projektov® ģ§dosti a povinnĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Bc.

Titul za jménem:
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projektová manažerkaFunkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: senior manažer

MichaelaJméno:

PŚ²jmen²: Švehlová

PoŚad² ļlena tĨmu: 006

Michaela Ġvehlov§ vystudovala obchodnŊ podnikatelskĨ obor se zamŊŚen²m na cestovn² ruch. Michaela
Ġvehlov§ se ve spoleļnosti G-PROJECT, s.r.o. zabĨv§ poradenstv²m na poli dotaļn²ch pŚ²leģitost² v oblasti
rozvoje cestovn²ho ruchu vļetnŊ souvisej²c²ch konzultac² a projektov® ļinnosti a analytickou ļinnost² v oblasti
dotaļn² politiky EU a ĻR. Michaela Ġvehlov§ se ¼ļastn² projektŢ souvisej²c²ch s rozvojem cestovn²ho ruchu, v
r§mci nichģ spolupracuje napŚ²klad s KrajskĨm ¼Śadem Jihoļesk®ho kraje, Jihoļeskou centr§lou cestovn²ho
ruchu ļi dalġ²mi subjekty. Michaela Ġvehlov§ v minulosti realizovala veŚejnou zak§zku dle z§kona 137/2006 Sb.,
o veŚejnĨch zak§zk§ch v souvislosti s projektem VĨvoj novĨch modulŢ dalġ²ho profesn²ho vzdŊl§v§n²
region§ln²ch manaģerŢ. Bude tak zvyġovat kvalifikaci ģadatele ve vztahu k veŚejnĨm zak§zk§m.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dohled a poskytování konzultací nad aktivitami projektu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Dohled a poskytování konzultací nad aktivitami projektu.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Dohled a poskytování konzultací nad aktivitami projektu.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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CZ00244732DIĻ:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

00244732IĻ:

Obec nebo m.ļ§st hl.m.

Poļet zamŊstnancŢ:

Plátce DPH: Ne

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

nerelevantní

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed: Mgr.

Telefon: 386802901

Jméno:PŚ²jmen²: JurajThoma

Funkce osoby: primátor

Telefon II.:Fax:

Email: thomaj@c-budejovice.cz

Vlková BarboraHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Bc.

Telefon: 386353242

Jméno:PŚ²jmen²: BarboraVlková

Funkce osoby: projektová manažerka

Telefon II.:Fax:

Email: sekretariat@g-project.cz

Oficiální adresa:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.c-budejovice.cz

Ģadatel splŔuje definici MSP: Ne

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doruļen²:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.c-budejovice.cz
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6. Zkušenosti žadatele

Název projektu/akce: Slavnost tŚ² mŊst

PoŚad² reference: 003

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SpoleļnĨ region§ln² operaļn² program

Jiģ po dobu tŚ² let poŚ§d§ kaģd® l®to mŊsto Ļesk® BudŊjovice projekt, kterĨ do krajsk® metropole l§k§ turisty na
noļn² prohl²dky mŊstem.

Straġideln® povŊsti mŊsta Ļesk® BudŊjovice je projekt naprosto ojedinŊlĨ a v podobn®m rozsahu doposud v
ģ§dn®m jin®m mŊstŊ realizovanĨ. Jedn§ se o jak®si hran® obrazy na motivy ļeskobudŊjovickĨch historickĨch
ud§lost² a starĨch povŊst². N§vġtŊvn²ci jsou za doprovodu dvou prŢvodkyn² (PovŊsti a Historie) poutavou formou
sezn§meni s histori² i kr§sami mŊsta. PovŊst a Historie jsou dvŊ sestry, kter® se neust§le dohaduj², kter§ z nich je
dŢleģitŊjġ² a kter§ dok§ģe sv® div§ky l®pe zaujmout. SpoleļnŊ s n§vġtŊvn²ky projdou tajemn§ z§kout² za noļn²ho
osvŊtlen² mŊsta v pod§n² kostĨmovanĨch postav. N§vġtŊvn²k se tak pŚenese o nŊkolik stolet² zpŊt a na vlastn²
kŢģe si vychutn§ dobu mnohde jiģ takŚka zapomenutou.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Noļn² prohl²dky mŊstem - straġideln® povŊsti mŊsta
Ļesk® BudŊjovice 2006

PoŚad² reference: 001

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Evropská unie

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 1/2006 - 12/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 250 000,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Phare

Projekt nab²dl dvoudenn² akci s bohatou nab²dkou kulturn²ho a spoleļensk®ho vyģit². V centru mŊsta byl obnoven
provoz konŊspŚeģn® dr§hy a prob²hala Śada akc², kter§ do regionu pŚil§kala velk® mnoģstv² turistŢ.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: KulturnŊ-historickĨ odkaz ļesko-rakouskĨch vztahŢ -
otevŚen² letn² turistick® sez·ny 2004

PoŚad² reference: 002

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Evropská unie

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 10/2003 - 5/2004

Celkové výdaje projektu/akce: 1 200 000,00
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PoŚad² reference: 005

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Název projektu/akce: Nov§ s®rie propagaļn²ch materi§lŢ mŊsta Ļesk®
BudŊjovice

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

L®to Ļesk® BudŊjovice 2008, nejvŊtġ² festival sv®ho druhu v Ļesk® republice, svĨm n§vġtŊvn²kŢm nab²z² v
metropoli jiģn²ch Ļech stovky atraktivn²ch projektŢ. Na mnoha kouzelnĨch m²stech, jakĨmi jsou napŚ²klad n§mŊst²
PŚemysla Otakara II. nebo vodn² hladina Malġe, vystoup² mimo jin® Lucie B²l§, koļovn® profesion§ln² divadlo z
Petrohradu, Alan Stivell, Glen Hansard a Mark®ta Irglov§, Jan BudaŚ a Eliġļin band, JablkoŔ, Mari§n Varga,
Pavel Ġporcl, SymfonickĨ orchestr hl. m. Prahy FOK. Z vĨstav napŚ²klad interaktivn² expozice Petra Nikla ORBIS
PICTUS, sochaŚsk§ galerie 4SCULPTORS a mnoho a mnoho dalġ²ch.

Projekt je sloģen z Śady jednotlivĨch akc², kter® l§kaj² turisty z cel® Ļesk® republiky.

v²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:
Slavnost tŚ² mŊst je vĨznamnou spoleļenskou akc², kter§ je zamŊŚena na rozvoj cestovn²ho ruchu v regionu a je
vĨrazem partnersk® spolupr§ce ĻeskĨch BudŊjovic, rakousk®ho Lince a bavorsk®ho Pasova. Slavnosti jsou
doprov§zeny bohatĨm kulturn²m programem.

KaģdĨ rok se poŚ§d§n² slavnost² uj²m§ jin® mŊsto, kter® pro turisty z ostatn²ch dvou partnerskĨch mŊst pŚiprav²
kulturn² a spoleļenskĨ program, a z§roveŔ z²sk§v§ pŚ²leģitost pŚedstavit zmŊny, ke kterĨm ve mŊstŊ za uplynul®
obdob² doġlo. Akce se z¼ļastn² kromŊ statut§rn²ch z§stupcŢ tak® pŚedstavitel® rŢznĨch oblast² ze vġech mŊst -
nejen z politick® nebo hospod§Śsk® sf®ry, ale i z Śad kulturn²ch, vzdŊl§vac²ch a c²rkevn²ch instituc².

Název grantu/programu: INTERREG IIIA ĻR - Rakousko

Celkové výdaje projektu/akce: 139 003,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Evropská unie

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 10/2005 - 12/2005

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 5/2008 - 9/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 5 800 000,00

Název grantu/programu: -

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Název projektu/akce: L®to Ļesk® BudŊjovice 2008

PoŚad² reference: 004
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PoŚad² reference: 007

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Název projektu/akce: Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho
parku MHD ĻB

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

V r§mci projektu byl vytiġtŊn propagaļn² materi§l mŊsta Ļesk® BudŊjovice - Ubytov§n². Tato broģura je souļ§st²
nov® koncepce propagaļn²ch materi§lŢ mŊsta, kter® vych§zej² z potŚeb a poģadavkŢ n§vġtŊvn²kŢ turistick®ho
informaļn²ho centra. Materi§l informuje o moģnostech ubytov§n² vļetnŊ kontaktu a popisu nab²zenĨch sluģeb.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Celkové výdaje projektu/akce: 68 200 000,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Evropská unie

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 2/2005 - 1/2007

Název grantu/programu: SpoleļnĨ region§ln² operaļn² program

V r§mci projektu realizovan®m v roce 2007 byly zpracov§ny a vytiġtŊny propagaļn² materi§ly mŊsta Ļesk®
BudŊjovice. Tyto materi§ly byly zamŊŚeny na z§kladn² turistick® informace, tipy na vĨlety a pŊġ² okruhy mŊstem.
Vyd§n² novĨch aktu§ln²ch propagaļn²ch materi§lŢ podpoŚilo dalġ² rozvoj cestovn²ho ruchu a zvĨġilo pŚitaģlivost
mŊsta Ļesk® BudŊjovice pro dom§c² i zahraniļn² n§vġtŊvn²ky.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 3/2007 - 8/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 570 000,00

Název grantu/programu: -

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 2/2007 - 8/2007

Název grantu/programu: -

Celkové výdaje projektu/akce: 180 000,00

PoŚad² reference: 006

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Název projektu/akce: Propagaļn² materi§l - Ubytov§n²
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Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Projekt vych§zel z nedostateļn® vybavenosti Dopravn²ho podniku mŊsta Ļesk® BudŊjovice, a.s. n²zkopodlaģn²mi
autobusy v 15metrov® variantŊ. To mŊlo negativn² vliv na rozvoj cestovn²ho ruchu (handicapovan² turist® nemŊli
moģnost se po mŊstŊ pohybovat veŚejnĨmi dopravn²mi prostŚedky apod.). Jedn§ se o vozy, kter® jsou vybaveny
ploġinou pro voz²ļk§Śe a dalġ²m vybaven²m pro osoby s omezenou moģnost² orientace a s fyzickĨm postiģen²m.
PŚedmŊtem projektu byl n§kup 4 n²zkopodlaģn²ch autobusŢ a 2 n²zkopodlaģn²ch trolejbusŢ.
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Partner projektu: Obļansk® sdruģen² Poh§dkov® kr§lovstv²

27016749IĻ:
DIĻ:

Sdruž.(svaz,spolek,spolPrávní forma:

NePlátce DPH:

Partner s ģadatelem spolupracoval pŚi realizaci projektŢ zamŊŚenĨch na rozvoj cestovn²ho ruchu. NapŚ²klad pŚi
realizaci pŢlnoļn²ch pochodŢ do Hlubok® nad Vltavou, Ġvejkovo v²kendŢ, Veletrģn²ho bal²ļku, OtevŚen² hlavn²
turistick® sezony atd. Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice poskytlo partnerovi nejenom finanļn² pŚ²spŊvek k
realizaci tŊchto akc², ale rovnŊģ se pod²lelo na organizaci danĨch akc². V²ce informac² viz pŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a
technickĨ popis projektu.

PŚedchoz² spolupr§ce partnera s ģadatelem:

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

7. Partner projektu
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Obļansk® sdruģen² Poh§dkov® kr§lovstv² ¼zce spolupracuje se ZdeŔkem Troġkou a spolu s n²m vytv§Ś²
komplexn² produkt cestovn²ho ruchu, kterĨ pŚedstavuje JihoļeskĨ kraj jako kraj poh§dkovĨ. Nab²z² bal²ļky
poh§dkov®ho ubytov§n² s poh§dkovĨmi sluģbami, m§ vlastn² poh§dkovĨ klub, Śadu poh§dkovĨch suvenĨrŢ.
Sdruģen² rovnŊģ vytvoŚilo tzv. vandrovn² kn²ģky, do kterĨch se sb²raj² raz²tka s kaprem Jakubem z rŢznĨch
jihoļeskĨch poh§dkovĨch kancel§Ś². Takov® vytvoŚilo speci§ln² cestovn² pas poh§dkov®ho kr§lovstv², kterĨ turisty
provede zaj²mavĨmi m²sty, kde z²skaj² poh§dkov® raz²tko a vĨhody, slevy ļi prospekty.

Obļansk® sdruģen² realizuje celou Śadu akc², kterĨmi podporuje cestovn² ruch v Jihoļesk®m kraji. Jen na letoġn²
rok 2008 chyst§ obrovsk® mnoģstv² akc² (viz http://www.sweb.cz/jcpohadkovekralovstvi/aktualne.html). V
minulosti sdruģen² realizovalo napŚ²klad i akce, na nŊģ z²skalo dotace z Jihoļesk®ho kraje, grantov®ho programu
MŊsta Ļesk® BudŊjovice ļi programu Interreg IIIA ĻR - Rakousko:

1) Vandrovn² kn²ģka ļesko-rakousk®ho pŚ²hraniļ²
- rok: 2006
- poskytovatel: INTERREG IIIA ĻR - Rakousko
- vĨġe dotace: 42 483 Kļ

2) NejvŊtġ² karikatura
- rok: 2006
- poskytovatel: MŊsto Ļesk® BudŊjovice
- vĨġe dotace: 10 000 Kļ

3) Poh§dkov§ cesta
- rok: 2006
- poskytovatel: JihoļeskĨ kraj
- dotace: 45 000 Kļ

4) Ġvejkovy v²kendy
- rok: 2007
- poskytovatel: JihoļeskĨ kraj
- dotace: 60 000 Kļ

5) Zvonkov® prŢvody
- rok: 2007
- poskytovatel: JihoļeskĨ kraj
- dotace: 10 000 Kļ

6) OtevŚen² hlavn² turistick® sez·ny
- rok: 2008
- poskytovatel: MŊsto Ļesk® BudŊjovice
- dotace: 36 000 Kļ

7) Vandrovn² kn²ģka ļesko-rakousk®ho pŚ²hraniļ²
- rok: 2008
- poskytovatel: MŊsto Ļesk® BudŊjovice
- dotace: 67 200 Kļ

8) Ġvejkova nedŊln² odpoledne
- rok: 2008
- poskytovatel: MŊsto Ļesk® BudŊjovice
- dotace: 22 800 Kļ

a mnoho dalġ²ch.

Vice informac² o zkuġenostech ģadatele viz pŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.
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V r§mci projektu Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu partner projektu, Obļansk® sdruģen² Poh§dkov® kr§lovstv²,
zajist²:

1) v pŚ²pravn® f§zi:
- souļinnost a poskytov§n² odbornĨch informac² pro zpracov§n² kvalitn² projektov® ģ§dosti do ROP NUTS II
Jihoz§pad

2) v realizaļn² f§zi:
- souļinnost a poskytov§n² odbornĨch informac² pro tvorbu veġkerĨch propagaļn²ch materi§lŢ
- souļinnost pŚi pŚ²pravŊ a realizaci sportovn²ch a kulturn²ch akc²
- zajiġtŊn² programu pŚi realizaci pŢlnoļn²ch pochodŢ do Hlubok® nad Vltavou
- zajiġtŊn² programu pŚi realizaci akce Sport v ulic²ch MŊsta Ļesk® BudŊjovice

3) v provozn² f§zi:
- souļinnost pŚi tvorbŊ dalġ²ch produktŢ zamŊŚenĨch na sport ve spojen² s rozvojem cestovn²ho ruchu

Partner realiz§torovi projektu poskytne kvalifikovan® informace a rady v oblasti rozvoje cestovn²ho ruchu. Na
z§kladŊ svĨch zkuġenost² s realizac² typovŊ stejnĨch projektŢ a znalost² regionu pomŢģe k rozvoji cestovn²ho
ruchu formou poŚ§d§n² atraktivn²ch sportovn²ch akc².

Partnerstv² obou subjektŢ je stvrzeno prohl§ġen²m o partnerstv².

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

Adresa:

PSĻ:

Obec:

248370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Senovážné nám.

2Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 6

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.pohadkovekralovstvi.cz

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed:
Telefon: 720136993

Jméno:PŚ²jmen²: BarboraStluková

Funkce osoby: pŚedseda

Telefon II.:Fax:

Email: mapcentrum@vol.cz
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8. Podpora de-minimis
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9. Další podpory ve vztahu k projektu
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52.01.02 Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st pro ģeny

0,00 1,00 1,00 PM - ženy Ano

52.02.12
Poļet vytvoŚenĨch pracovn²ch
m²st v r§mci projektŢ na rozvoj
cestovn²ho ruchu

0,00 2,00 2,00 PM Ano

63.31.01

Poļet vytvoŚenĨch
propagaļn²ch nebo
marketingovĨch produktŢ pro
cestovn² ruch

0,00 53,00 53,00 Poļet Ano

63.31.11
Poļet vytvoŚenĨch produktŢ
pro orientaci a smŊrov§n²
n§vġtŊvn²kŢ

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

52.01.01 Poļet novŊ vytvoŚenĨch
pracovn²ch m²st pro muģe

0,00 1,00 1,00 PM - muži Ano

Poļet novŊ vytvoŚenĨch
sluģeb na podporu cestovn²ho
ruchu

0,00 0,00 0,00 Poļet Ano

Poļet zavedenĨch ICT v
oblasti Ś²zen² a propagace
cestovn²ho ruchu

0,00 1,00 1,00 Poļet Ano

Kód Název indikátoru Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Rozdíl MŊrn§
jednotka Povinný PŚedpokl§dan®

datum plnŊn²:

10. Hodnoty indik§torŢ
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11. Etapy

Konkr®tn² popis aktivit, jeģ probŊhnou v pŚ²pravn® a realizaļn² etapŊ projektu, jsou pops§ny v dalġ²ch ļ§stech
ģ§dosti a PŚ²loze ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

StruļnĨ popis aktivit etapy:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: PŚ²pravn§ a realizaļ² f§ze

Datum ukonļen² etapy:
Datum zahájení etapy: 01.06.2008

31.12.2010

5 099 000,00Celkové výdaje na etapu:

5 099 000,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
0,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

0,00Oļek§van® pŚ²jmy etapy:
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03.01.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

03.01.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

03.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 350 000,00 6,86

03.01.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00

03.01 Služby 0,00

02.08.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiļn² projekt) 0,00

02.08.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

02.08.03 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 250 000,00 4,90

04.01 Služby 350 000,00 6,86

04.01.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

01.05 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ. IT) 0,00

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc², kt. jsou pŚ²mo a vĨhradnŊ spojen® s ¼ļelem
projektu

0,00

01.06 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku - n§kup SW, licenc² a ocen. pr§v (pr§va duġ. vlastnictv²) 0,00

01.08 Další služby 0,00

01.07 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

02.08 Další služby 250 000,00 4,90

01.01 N§kup sluģeb (napŚ. tvorba a tisk propagaļn²ch materi§lŢ, n§klady na propagaci) 0,00

01.03 N§kup poļ²taļŢ vļ. z§kladn²ho vybaven² a SW (nezbytn® vybav. pro realizaci projektŢ) 0,00

01.02 Pron§jem vĨstavn²ch ploch a n§klady spojen® s ¼ļast² na veletrz²ch, vĨstavb§ch 0,00

01.08.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro investiļn² projekt) 0,00

02.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

02.03 N§kup poļ²taļŢ vļ. z§kladn²ho vybaven² a SW (nezbytn® vybav. pro realizaci projektŢ) 0,00

02.05 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ. IT) 0,00

02.07 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

02.06 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku - n§kup SW, licenc² a ocen. pr§v (pr§va duġ. vlastnictv²) 0,00

01.09 PoŚ²zen² dopravn²ch prostŚedkŢ 0,00

01.08.02 Výdaje na projektovou dokumentaci ( do výše 5% CZV) 0,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 4 749 000,00 93,14

02.02 Pron§jem vĨstavn²ch ploch a n§klady spojen® s ¼ļast² na veletrz²ch, vĨstavb§ch 0,00

02.01 N§kup sluģeb (napŚ. tvorba a tisk propagaļn²ch materi§lŢ, n§klady na propagaci) 4 499 000,00 88,23

Kód Název výdaje Výdaj Procento

001 PŚ²pravn§ a realizaļ² f§ze

12. Rozpoļet projektu

Rozpoļet jednotlivĨch Etap:
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06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 4 749 000,00 93,14

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 350 000,00 6,86

08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

05.10 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00

05.11 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00

05.12 Ostatní 0,00

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 5 099 000,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 5 099 000,00 100,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 5 099 000,00 100,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00

05.01 Odpisy 0,00

05.02 Úroky 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 0,00

04.01.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

04.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 350 000,00 6,86

05 NezpŢsobil® vĨdaje 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00

05.08 DPH 0,00

05.09 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00

05.04 Leasing 0,00

05.05 Režijní náklady 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00
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03.01.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00

03.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 350 000,00 6,86

04.01.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

04.01 Služby 350 000,00 6,86

03.01.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

02.08.03 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 250 000,00 4,90

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

03.01.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

03.01 Služby 0,00

04.01.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 0,00

04.01.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 350 000,00 6,86

01.06 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku - n§kup SW, licenc² a ocen. pr§v (pr§va duġ. vlastnictv²) 0,00

01.05 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ. IT) 0,00

01.07 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

01.08.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro investiļn² projekt) 0,00

01.08 Další služby 0,00

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc², kt. jsou pŚ²mo a vĨhradnŊ spojen® s ¼ļelem
projektu

0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

02.08.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00

01.01 N§kup sluģeb (napŚ. tvorba a tisk propagaļn²ch materi§lŢ, n§klady na propagaci) 0,00

01.03 N§kup poļ²taļŢ vļ. z§kladn²ho vybaven² a SW (nezbytn® vybav. pro realizaci projektŢ) 0,00

01.02 Pron§jem vĨstavn²ch ploch a n§klady spojen® s ¼ļast² na veletrz²ch, vĨstavb§ch 0,00

01.08.02 Výdaje na projektovou dokumentaci ( do výše 5% CZV) 0,00

02.06 PoŚ²zen² nehmotn®ho majetku - n§kup SW, licenc² a ocen. pr§v (pr§va duġ. vlastnictv²) 0,00

02.05 PoŚ²zen² technologickĨch zaŚ²zen² pro potŚeby sluģeb cestovn²ho ruchu (napŚ. IT) 0,00

02.07 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

02.08.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiļn² projekt) 0,00

02.08 Další služby 250 000,00 4,90

02.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 4 749 000,00 93,14

01.09 PoŚ²zen² dopravn²ch prostŚedkŢ 0,00

02.01 N§kup sluģeb (napŚ. tvorba a tisk propagaļn²ch materi§lŢ, n§klady na propagaci) 4 499 000,00 88,23

02.03 N§kup poļ²taļŢ vļ. z§kladn²ho vybaven² a SW (nezbytn® vybav. pro realizaci projektŢ) 0,00

02.02 Pron§jem vĨstavn²ch ploch a n§klady spojen® s ¼ļast² na veletrz²ch, vĨstavb§ch 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

Rozpoļet cel®ho projektu:
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08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 5 099 000,00 100,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 350 000,00 6,86

05.12 Ostatní 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 4 749 000,00 93,14

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 5 099 000,00 100,00

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 5 099 000,00 100,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00

05.11 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00

05.04 Leasing 0,00

05.05 Režijní náklady 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 0,00

05.01 Odpisy 0,00

05.02 Úroky 0,00

05.09 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00

05.10 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00

05.08 DPH 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00
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13. PŚehled financov§n² projektu

4 716 575,00

Celkov® veŚejn® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ bez pŚ²jmŢ

- Dotace z rozpoļtu RR

- z toho EU 4 334 150,00

5 099 000,00

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Ostatní zdroje

5 099 000,00

5 099 000,00Žadatel

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ

Vlastn² pod²l ģadatele na zpŢsobilĨch
vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky

5 099 000,00

382 425,00 7,50

Celkové výdaje projektu

N§klady projektu v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ

PŚ²jmy projektu pŚipadaj²c² na zpŢsobil®
vĨdaje

Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
Celkov® zpŢsobil® vĨdaje

5 099 000,00

5 099 000,00

0,00

0,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00 0,00

- ĐvŊry bank

92,50

85,00

100,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

0,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ

5 099 000,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) projektu 5 099 000,00
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14. PŚehled financov§n² etapy

N§klady etapy v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ etapy

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: PŚ²pravn§ a realizaļ² f§ze

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ:

PŚ²jmy etapy pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje:

0,00

5 099 000,00

5 099 000,00Celkové výdaje na etapu:

5 099 000,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
0,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

7,50

Vlastn² pod²l ģadatele na
zpŢsobilĨch vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky 382 425,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00

Žadatel

Celkov® veŚejn® prostŚedky
(zdroje) na kryt² zpŢsobilĨch
vĨdajŢ bez pŚ²jmŢ

5 099 000,00

5 099 000,00

0,00

Dotace projektu

4 716 575,00- Dotace z rozpoļtu RR

4 334 150,00- z toho EU

- ĐvŊry bank

- Ostatní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Vlastní zdroje 5 099 000,00

92,50

85,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

0,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ

5 099 000,00

Celkov® prostŚedky (zdroje)
projektu

5 099 000,00
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15. Finanļn² pl§n

01PoŚad² ģ§dosti o platbu:

4 716 575,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
k proplacen² dotace RR (Kļ):

31.12.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: PŚ²pravn§ a realizaļ² f§ze

5 099 000,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
4 716 575,00Požadovaná dotace celkem:

5 099 000,00Z toho neinvestiļn²:
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16. Prioritní téma

00Ļ²slo typu ¼zem²:
Nevztahuje seNázev typu území:

Jiné nespecifikované službyN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
22Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchuNázev prioritního téma:

57

ProstŚedky z EU v Kļ: 4 334 150,00

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:
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Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

002PoŚadov® ļ²slo Vř:
Ģ§dost o dotaci, Ś²zen² projektuN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

600 000,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² ukonļenoStav Vř:

01.06.2008PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
15.06.2008PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

Formulace zamŊŚen² projektu tak, aby se projekt mohl uch§zet o finanļn² podporu; zpracov§n² projektov® ģ§dosti
vļetnŊ studie proveditelnosti a pŚ²prava dalġ²ch pŚ²loh ģ§dosti; Ś²zen² projektu formou konzultac², zajiġtŊn²
publicity projektu, dohledu nad ļerp§n²m grantu a zpracov§n² prŢbŊģnĨch a z§vŊreļnĨch zpr§v pro poskytovatele
dotace.

PŚ²jemce vybral dodavatele, jemuģ zadal zak§zku a uzavŚel s n²m p²semnou smlouvu, na z§kladŊ osloven² tŚ²
dodavatelŢ pŚi dodrģen² z§sady transparentnosti, rovn®ho zach§zen² a z§kazu diskriminace.

Popis:

dotovaný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Postup pŚi Vř: VeŚejn§ zak§zka mal®ho rozsahu

001PoŚadov® ļ²slo Vř:
Organizaļn² a technick® zajiġtŊn² medi§ln² kampanŊN§zev Vř:

SlužbyDruh Vř podle pŚedmŊtu:

776 460,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

06.01.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
25.01.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

Kompletn² zajiġtŊn² medi§ln² kampanŊ po dobu cel®ho trv§n² projektu.

PŚ²jemce dotace vybere dodavatele, jemuģ mŢģe zadat zak§zku a uzavŚ²t p²semnou smlouvu, na z§kladŊ
osloven² alespoŔ tŚ² dodavatelŢ pŚi dodrģen² z§sady transparentnosti, rovn®ho zach§zen² a z§kazu diskriminace.
PŚ²jemce dotace rovnŊģ stanov² minim§lnŊ desetidenn² lhŢtu k pŚedkl§d§n² nab²dek a ustanov² minim§lnŊ
tŚ²ļlennou komisi pro hodnocen² a posouzen² nab²dek.

Popis:

dotovaný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

17. VĨbŊrov§ Ś²zen²
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V r§mci projektu bude kladen dŢraz na zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob tŊlesnŊ handicapovanĨch, starġ²ch ļi
rodiļŢ s dŊtmi. Projekt bude realizovat jen takov® akce, kterĨch se mohou z¼ļastnit rodiļe s dŊtmi, senioŚi a
tŊlesnŊ handicapovan². Na jednotlivĨch sportovn²ch akc²ch bude zajiġtŊn dostateļnĨ poļet laviļek pro starġ²
osoby. Pro seniory budou rovnŊģ v urļit®m obdob² zdarma zpŚ²stupnŊny urļit® relaxaļn² zaŚ²zen² a rovnŊģ
pam§tky. Pro rodiļe s dŊtmi bude na akc²ch pŚipraven z§bavnĨ program. Rodiļe s dŊtmi budou rovnŊģ
podporov§ni vznikem tzv. rodinn®ho pasu, do kter®ho budou rodiny sb²rat body pŚi n§vġtŊv§ch jednotlivĨch
sportovn²ch akc² realizovanĨch v r§mci projektu a pŚi nasb²r§n² urļit®ho poļtu bodŢ budou moci vyuģ²t
bezplatn®ho vstupu do vybranĨch pam§tek v Jihoļesk®m kraji. Na velkĨch akc²ch (tj. fotbalovĨ sportovn² den,
hokejovĨ sportovn² den, volejbalovĨ sportovn² den a basketbalovĨ sportovn² den) bude rodiļŢm s dŊtmi k
dispozici bezplatnĨ dŊtskĨ koutek s hl²d§n²m. V bl²zkosti m²st kon§n² sportovn²ch akc² budou m²t handicapovan²
moģnost vyuģ²t bezbari®rov®ho WC. Handicapovan² budou rovnŊģ aktivnŊ zapojeni do programu - budou si moci
vyzkouġet danĨ sport a soutŊģit ve sportu spolu se zdravĨmi ¼ļastn²ky akce.

Projekt bude rovnŊģ podporovat rovn® pŚ²leģitosti t²m, ģe na jednotlivĨch sportovn²ch akc²ch bude pŚipraven
program jak pro muģe, tak pro ģeny.

DŢleģitĨm bodem v oblasti podpory rovnĨch pŚ²leģitost² je fakt, ģe navġt²vit sportovn² akce lze zcela zdarma, bez
vstupn®ho. Sportovn²ch akc² se tak mŢģe z¼ļastnit kaģdĨ, tedy i soci§lnŊ slab² obļan® s nedostatkem finanļn²ch
prostŚedkŢ, kteŚ² jinak nemohou navġt²vit ostatn² sportovn² akce vyģaduj²c² vstupn®.

V souvislosti s tvorbou novĨch pracovn²ch m²st budou v r§mci projektu dodrģeny rovn® pŚ²leģitosti muģŢ a ģen. V
r§mci projektu vznikne 1 pracovn² m²sto pro muģe a 1 pracovn² m²sto pro ģenu, kteŚ² uzavŚou pracovn² pomŊr
formou dohody o proveden² pr§ce.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Doloģte, ģe projekt nem§ negativn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti:

Projekt m§ pozitivn² dopad na udrģitelnĨ rozvoj, coģ znamen§, ģe ekonomickĨ i spoleļenskĨ pokrok vede v
soulad s plnohodnotnĨm zachov§n²m ģivotn²ho prostŚed².

Projekt svĨmi aktivitami podporuje vĨvoj smŊrem k environment§lnŊ ġetrnĨm form§m dopravy - cyklistice a chŢzi.
Projekt tak bude turistŢm pŚedstavovat cyklistick® a turistick® trasy, kter® je mohou zav®st k ŚadŊ zaj²mavost² v
regionu. Projekt Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu bude realizovat cyklistick® a turistick® vĨlety pro turisty.
Propagaļn² materi§ly a internetov§ str§nka, kter§ v r§mci projektu vznikne, budou vģdy obsahovat informaci, jak
se mohou turist® dostat k m²stŊ kon§n² sportovn²ch akc² z cel® Ļesk® republiky environment§lnŊ ġetrnĨmi
dopravn²mi prostŚedky (napŚ. vlaky, cyklistick® trasy apod.).

V r§mci realizace projektu bude dodrģov§no pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dojde pouze k n§kupu toho,
co bude potŚebn®, funkļn² vŊci nech§ ģadatel doslouģit a bude t²m minimalizovat odpad. V r§mci projektu budou
kupov§ny zejm®na vĨrobky na v²ce pouģit², kter® dlouho vydrģ². Ģadatel d§ pŚednost vĨrobkŢm, kter® jsou
biologicky rozloģiteln® nebo alespoŔ recyklovateln® a bude v r§mci projektu nakupovat zejm®na m²stn² produkty,
ļ²mģ bude nepŚ²mo chr§nit ģivotn² prostŚed² t²m, ģe sn²ģ² nutnost d§lkov® (vŊtġinou silniļn²) dopravy - bude t²m
ġetŚit ovzduġ², vodu, silnice, pohonn® hmoty a v koneļn®m dŢsledku i zdrav². V r§mci projektu d§ ģadatel
pŚednost produktŢm, jejichģ zpŢsob vĨroby je v souladu se z§sadami udrģiteln®ho rozvoje.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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Zahrnuje projekt environment§ln² vzdŊl§v§n², vĨchovu a osvŊtuNázev:

0,00Výchozí hodnota:

poļet prjektŢMŊrn§ jednotka:
14.07.2008Datum:

1,00Cílová hodnota:

19Ļ²slo:

Projekt zahrnuje environment§ln² vzdŊl§v§n², vĨchovu a osvŊtu t²m, ģe vytvoŚ² propagaļn² materi§ly, kter® budou
nab§dat turisty k pŚ²rodŊ ġetrnĨm aktivit§m v regionu.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Bude m²t realizace projektu vliv na sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ (CO2 ekvivalent)?Název:

0,27Výchozí hodnota:

tun/rokMŊrn§ jednotka:
14.07.2008Datum:

0,26Cílová hodnota:

01Ļ²slo:

Veġker® propagaļn² materi§ly, jeģ v r§mci projektu vzniknou, budou nab§dat k environment§lnŊ ġetrnĨm form§m
dopravy jako je cyklistika. Dneġn² prŢmŊrn® mnoģstv² emis² ve vĨġi 0,27 tun/rok/osoba se v regionu sn²ģ² na 0,26
tun/rok/osoba.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

19. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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11Ļ²slo:
Realizace projektu je konzultov§na se z§stupci specifickĨch c²lovĨch skupin a vĨstupy projektu
vyhovuj² potŚeb§m takovĨch skupin.

Název:

Veġker® aktivity, kter® v r§mci projektu probŊhnou, budou konzultov§ny se z§stupci specifickĨch c²lovĨch skupin,
c²mģ bude doc²leno toho, aby vĨstupy projektu tŊmto skupin§m vyhovovaly. Akce budou vģdy realizov§ny na
takovĨch m²stech, kter§ z§stupci specifickĨch c²lovĨch skupin (handicapovan², starġ² ļi rodiļe s dŊtmi) oznaļ² za
nejvhodnŊjġ² (tzn. bezbari®rovost m²sta apod.).

Popis:

10Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke snazġ²mu zaļlenŊn² a uplatnŊn² znevĨhodnŊnĨch skupin na trhu pr§ce.Název:

V souvislosti s tvorbou novĨch pracovn²ch m²st budou v r§mci projektu dodrģeny rovn® pŚ²leģitosti muģŢ a ģen. V
r§mci projektu vznikne 1 pracovn² m²sto pro muģe a 1 pracovn² m²sto pro ģenu. Ti uzavŚou dohodu o pr§ci
formou dohody o proveden² pr§ce. Dohoda o proveden² pr§ce byla zvolena pr§vŊ s c²lem odstranit st§le
pŚetrv§vaj²c² nerovnosti obou pohlav², zejm®na ģen. Dohoda o proveden² pr§ce nab²z² pruģnou pracovn² dobu a
pr§ci z domova, coģ vyhovuje osob§m ohroģenĨm diskriminac² na trhu pr§ce, zejm®na tedy ģen§m s malĨmi
dŊtmi. Projekt tak pŚispŊje ke snazġ²mu zaļlenŊn² a uplatnŊn² znevĨhodnŊnĨch skupin na trhu pr§ce. Projekt m§
tak pozitivn² dopad na rovn® pŚ²leģitosti a svĨm zamŊŚen²m vytv§Ś² podm²nky pro jejich uplatŔov§n².

Popis:

13Ļ²slo:
Projekt  pŚispŊje ke sn²ģen² rozd²lu mezi osobami, kter® maj² pŚ²stup a schopnosti uģ²vat
modern² informaļn² technologie a tŊmi, kteŚ² touto vĨhodou nedisponuj².

Název:

Informace o pl§novanĨch akc²ch budou uveŚejnŊny nejenom formou modern²ch informaļn²ch technologi² (tedy na
speci§ln² internetov® str§nce, kter§ v r§mci projektu vznikne), ale rovnŊģ na tiġtŊnĨch propagaļn²ch materi§lech
proto, aby se k informac²m dostali i ti, kteŚ² nedisponuj² schopnost² uģ²vat modern² informaļn² technologie. Projekt
tak bude medializov§n rovnŊģ formou broģur, let§kŢ, tiskovĨch zpr§v a dalġ²ch n§strojŢ informovanosti a
publicity. K veġkerĨm informac²m tak budou m²t pŚ²stup obŊ skupiny obyvatel.

Popis:

12Ļ²slo:
Publicita projektu a osloven² c²lovĨch skupin reflektuje princip rovnĨch pŚ²leģitost² a specifick®
potŚeby c²lovĨch skupin.

Název:

VĨstupy projektu budou slouģit vġem skupin§m osob bez ohledu na jejich pohlav², vŊk, zdravotn² stav, n§rodnost
ļi n§boģensk® vyzn§n².

Dojde k osloven² c²lovĨch skupin nejenom formou informaļn²ch technologi² (internetu), ale rovnŊģ formou
tiġtŊnĨch materi§lŢ a audiovizu§ln²ch materi§lŢ. K informac²m o projektu se tak dostanou i starġ² obļan® ļi jinak
znevĨhodnŊn² obļan®, kteŚ² neovl§daj² informaļn² technologie a mnoho informac² se tak k nim ani nedostane.

Popis:

20. Rovn® pŚ²leģitosti



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 41 z 51Ģ§dost fin§lnŊ uloģena v IS BENEFIT7 dne: 17.07.2008 07:57 Unik§tn² kl²ļ: ÏlGwbPÏÏÏ1

6Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje k zaļlenŊn² osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m do spoleļnosti.Název:

Vzhledem k tomu, ģe akc², kter® budou v r§mci projektu realizov§ny, se mŢģe z¼ļastnit zcela kaģdĨ, tud²ģ i osoby
ohroģen® soci§ln²m vylouļen²m, pŚispŊje projekt k zaļlenŊn² osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m do
spoleļnosti. Projekt rovnŊģ podporuje souģit² minorit s m²stn² komunitou a vede k jejich integraci. PodobnĨch akc²
se z¼ļastŔuj² i minority, kter® se s majoritou bŊhem dne seznamuj² a pozn§vaj², ļ²mģ se odbour§vaj² jak®koli
pŚedsudky o dan® minoritŊ.

Popis:

5Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro rodiļe s dŊtmi.Název:

V r§mci projektu bude kladen dŢraz na zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb rodiļŢ s dŊtmi. Projekt bude realizovat jen
takov® akce, kterĨch se mohou z¼ļastnit rodiļe s dŊtmi. Pro rodiļe s dŊtmi bude na akc²ch pŚipraven z§bavnĨ
program. Rodiļe s dŊtmi budou rovnŊģ podporov§ni vznikem tzv. rodinn®ho pasu, do kter®ho budou rodiny sb²rat
body pŚi n§vġtŊv§ch jednotlivĨch sportovn²ch akc² realizovanĨch v r§mci projektu a pŚi nasb²r§n² urļit®ho poļtu
bodŢ budou moci vyuģ²t bezplatn®ho vstupu do vybranĨch pam§tek v Jihoļesk®m kraji. Na velkĨch akc²ch (tj.
fotbalovĨ sportovn² den, hokejovĨ sportovn² den, volejbalovĨ sportovn² den a basketbalovĨ sportovn² den) bude
rodiļŢm s dŊtmi k dispozici bezplatnĨ dŊtskĨ koutek s hl²d§n²m.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:

3Ļ²slo:
Projekt vytv§Ś² podm²nky pro zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob, kter® za bŊģnĨch podm²nek
nemohou plnohodnotnŊ vyuģ²vat nab²zenĨch sluģeb/prostor.

Název:

V r§mci projektu bude kladen dŢraz na zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob tŊlesnŊ handicapovanĨch. Projekt bude
realizovat jen takov® akce, kterĨch se mohou z¼ļastnit tŊlesnŊ handicapovan². V bl²zkosti m²st kon§n²
sportovn²ch akc² budou m²t handicapovan² moģnost vyuģ²t bezbari®rov®ho WC. Handicapovan² budou rovnŊģ
aktivnŊ zapojeni do programu - budou si moci vyzkouġet danĨ sport a soutŊģit ve sportu spolu se zdravĨmi
¼ļastn²ky akce.

Popis:

4Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro seniory.Název:

V r§mci projektu bude kladen dŢraz na zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob seniorŢ. Projekt bude realizovat jen
takov® akce, kterĨch se mohou z¼ļastnit i senioŚi.Na jednotlivĨch sportovn²ch akc²ch bude zajiġtŊn dostateļnĨ
poļet laviļek pro starġ² osoby. Pro seniory budou rovnŊģ v urļit®m obdob² zdarma zpŚ²stupnŊny urļit® relaxaļn²
zaŚ²zen² a rovnŊģ pam§tky.

DŢleģitĨm bodem v oblasti podpory seniorŢ je fakt, ģe navġt²vit sportovn² akce lze zcela zdarma, bez vstupn®ho.
Sportovn²ch akc² se tak mŢģe z¼ļastnit kaģdĨ, tedy i soci§lnŊ slab² obļan® s nedostatkem finanļn²ch prostŚedkŢ,
kteŚ² jinak nemohou navġt²vit ostatn² sportovn² akce, kter® zpravidla vyģaduj² vysok® vstupn®. Mezi tyto skupiny
obyvatel patŚ² i senioŚi.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

Popis:
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7Ļ²slo:
V r§mci projektu budou vytvoŚeny vhodn® pracovn² podm²nky pro sladŊn² pracovn²ho a
osobn²ho ģivota.

Název:

PŚi tvorbŊ novĨch pracovn²ch m²st bude kladen dŢraz na to, aby mohl bĨt sladŊn pracovn² a osobn² ģivot. V
souvislosti s tvorbou novĨch pracovn²ch m²st budou v r§mci projektu dodrģeny rovn® pŚ²leģitosti muģŢ a ģen. V
r§mci projektu vznikne 1 pracovn² m²sto pro muģe a 1 pracovn² m²sto pro ģenu, kteŚ² uzavŚou pracovn² pomŊr
formou dohody o proveden² pr§ce. Dohoda o proveden² pr§ce byla zvolena pr§vŊ s c²lem odstranit st§le
pŚetrv§vaj²c² nerovnosti obou pohlav², zejm®na ģen. Dohoda o proveden² pr§ce nab²z² pruģnou pracovn² dobu a
pr§ci z domova, coģ vyhovuje osob§m ohroģenĨm diskriminac² na trhu pr§ce, zejm®na tedy ģen§m s malĨmi
dŊtmi. Projekt m§ tak pozitivn² dopad na rovn® pŚ²leģitosti a svĨm zamŊŚen²m vytv§Ś² podm²nky pro jejich
uplatŔov§n².

Popis:
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Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Tiskov® zpr§vy, kter® v r§mci projektu vzniknou, budou vģdy odkazovat na pod²l EU. V tiskov® zpr§vŊ bude vģdy
uveden symbol Evropsk® unie (vlajka EU) v souladu s grafickĨmi normami, odkaz na EvropskĨ fond pro
region§ln² rozvoj, ze kter®ho je ROP Jihoz§pad financov§n ve znŊn² "PodpoŚeno z Evropsk®ho fondu pro
region§ln² rozvoj", logo ROP Jihoz§pad v souladu s Manu§lem vizu§ln²ho stylu ROP Jihoz§pad a prohl§ġen², jeģ
zdŢrazn² pŚ²nos intervence Spoleļenstv², ve znŊn²: "SmŊr budoucnosti - c²l prosperita".

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Ozn§men² ve vġech vzdŊl§vac²ch materi§lechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ve vġech vzdŊl§vac²ch materi§lech bude um²stŊna informace o tom, ģe danĨ projekt byl financov§n ze zdrojŢ
struktur§ln²ch fondŢ EU v r§mci programu ROP Jihoz§pad. Tato informace bude rovnŊģ obsahovat symbol
Evropsk® unie (vlajky EU) v souladu se stanovenĨmi grafickĨmi normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na
EvropskĨ fond pro region§ln² rozvoj, ze kter®ho je ROP Jihoz§pad financov§n ve znŊn² "PodpoŚeno z
Evropsk®ho fondu pro region§ln² rozvoj", logo ROP Jihoz§pad v souladu s Manu§lem vizu§ln²ho stylu ĐRR JZ a
prohl§ġen², jeģ zdŢrazŔuje pŚ²nos intervence Spoleļenstv², ve znŊn²: "SmŊr budoucnosti - c²l prosperita".

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkáchZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Na internetovĨch str§nk§ch, kter® v r§mci projektu vzniknou, bude viditelnŊ v z§pat² str§nky uvedena informace o
spolufinancov§n² projektu Evropskou uni² takovĨm zpŢsobem, aby symbol a logo byly viditeln® a text ļitelnĨ.
Str§nky budou obsahovat odkaz (hyperlink) k webovĨm str§nk§m www.europa.eu.

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Souhlas se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ģadatel souhlas² se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení ve všech mediálních prezentacíchZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V souvislosti s medializac² projektu bude v m®di²ch vģdy sdŊlena informace, ģe je danĨ projekt podpoŚen z
Evropsk®ho fondu pro region§ln² rozvoj.

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

21. Publicita
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Informace ¼ļastn²kŢm projektu o spolufinancov§n² projektu z fondŢ EU na vġech
dokumentech

ZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ve vġech tiġtŊnĨch propagaļn²ch materi§lech, kter® v r§mci projektu vzniknou, bude um²stŊna informace o tom,
ģe danĨ projekt byl financov§n ze zdrojŢ struktur§ln²ch fondŢ EU v r§mci programu ROP Jihoz§pad. Tato
informace bude rovnŊģ obsahovat symbol Evropsk® unie (vlajky EU) v souladu se stanovenĨmi grafickĨmi
normami a odkaz na Evropskou unii, odkaz na EvropskĨ fond pro region§ln² rozvoj, ze kter®ho je ROP Jihoz§pad
financov§n ve znŊn² "PodpoŚeno z Evropsk®ho fondu pro region§ln² rozvoj", logo ROP Jihoz§pad v souladu s
Manu§lem vizu§ln²ho stylu ĐRR JZ a prohl§ġen², jeģ zdŢrazŔuje pŚ²nos intervence Spoleļenstv², ve znŊn²: "SmŊr
budoucnosti - c²l prosperita".

O tom, ģe byl danĨ projekt financov§n EU se rovnŊģ dozv² n§vġtŊvn²ci sportovn²ch akc².

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:
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22. PŚ²lohy projektu

Doklad o pr§vn² subjektivitŊN§zev pŚ²lohy:
1Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o pr§vn² subjektivitŊPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet vyhotoven²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

VĨpis z registru ekonomickĨch subjektŢ.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadateleN§zev pŚ²lohy:
2Ļ²slo pŚ²lohy:
Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadatelePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 235

Poļet vyhotoven²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Finanļn² zdrav² dle aplikace ROP NUTS II Jihoz§pad (vļetnŊ CD).

DaŔov® pŚizn§n² za rok 2006 vļetnŊ vġech pŚ²loh.

DaŔov® pŚizn§n² za rok 2007 vļetnŊ vġech pŚ²loh.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢN§zev pŚ²lohy:
3Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 6

Poļet vyhotoven²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

VĨpis z katastru nemovitost².

Kopie katastr§ln² mapy s vyznaļenĨm pozemkem.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²N§zev pŚ²lohy:
4Ļ²slo pŚ²lohy:
Posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²Poģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet vyhotoven²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Projektov§ dokumentace nutn§ dle stavebn²ho z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut² vļetnŊ
rozpoļtu

N§zev pŚ²lohy:

6Ļ²slo pŚ²lohy:
Projektov§ dokumentace nutn§ dle stavebn²ho z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut² vļetnŊ
rozpoļtu

Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet vyhotoven²: 0

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Projekt je nestavebn² a neinvestiļn² povahy, nevyģaduje tedy projektovou dokumentaci nutnou dle stavebn²ho
z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut².

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Územní rozhodnutíN§zev pŚ²lohy:
5Ļ²slo pŚ²lohy:
Územní rozhodnutíPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 0

Poļet vyhotoven²: 0

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Pro projekt nen² dle z§kona ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du, vyģadov§no ¼zemn²
rozhodnut². Jedn§ se o neinvestiļn² a nestavebn² projekt.

Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Podklady pro finanļn² a ekonomick® hodnocen²N§zev pŚ²lohy:
7Ļ²slo pŚ²lohy:
Podklady pro finanļn² a ekonomick® hodnocen²Poģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 37

Poļet vyhotoven²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

PoloģkovĨ rozpoļet projektuN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 3

Poļet kopi²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Soulad s IPRMN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Plná mocN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 1

Poļet kopi²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:

Plná moc k 27. 3. 2008.

Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Prohlášení o partnerstvíN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ: 2

Poļet kopi²: 1

Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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ĻESTN£ PROHLĆĠENĉ

Dodan® elektronick® verze dokumentŢ jsou zcela shodn® s origin§ln²mi pŚ²lohami tiġtŊn® verze.

Projekt je v souladu s pŚ²sluġnou legislativou Ļesk® republiky a Evropsk® unie (zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek,
ochrana hospod§Śsk® soutŊģe, vliv na ģivotn² prostŚed² a rovn® pŚ²leģitosti, atd.).

Budu respektovat pravidla vyplĨvaj²c² z platn® dokumentace ROP NUTS II JZ a pŚ²sluġn® vĨzvy.

Na zpŢsobil® vĨdaje projektu, kter® jsou financov§ny z ROP JZ, neļerp§m prostŚedky z jinĨch finanļn²ch n§strojŢ
ES, n§rodn²ch programŢ ļi programŢ ¼zemn²ch samospr§v (vĨjimka St§tn² fond dopravn² infrastruktury), s
vĨjimkou pŚ²spŊvkŢ st§tn²ho rozpoļtu, krajŢ a obc², kter® pŚ²mo souvisej² se spolufinancov§n²m projektu.

Po pŚ²padn®m schv§len² projektu na zased§n² VRR, pŚedloģ²m do dvaceti pracovn²ch dn² od tohoto schv§len²
veġker® pŚ²lohy vyģadovan® pŚed podpisem smlouvy dle PŚ²ruļky pro ģadatele.

Projekt (jeho realizace i vĨstupy) nem§ prokazatelnŊ negativn² vliv na ģ§dnou z horizont§ln²ch priorit (rovn®
pŚ²leģitosti a udrģitelnĨ rozvoj - ģivotn² prostŚed²).

V dobŊ pod§n² ģ§dosti, ani v uplynulĨch tŚech letech nebyl na mŢj majetek prohl§ġen konkurz, nebylo potvrzeno
nucen® vyrovn§n² ani nebyl n§vrh na prohl§ġen² konkurzu zam²tnut pro nedostatek majetku, nen² proti mnŊ veden
vĨkon rozhodnut², nejsem v ¼padku ļi v likvidaci.

ĻestnŊ prohlaġuji, ģe ke dni pod§n² ģ§dosti m§m vypoŚ§dan® veġker® splatn® z§vazky vŢļi org§nŢm st§tn² spr§vy
a samospr§vy (poseļk§n² s ¼hradou z§vazkŢ nebo dohoda o ¼hradŊ z§vazkŢ a jej² Ś§dn® plnŊn² se povaģuj² za
vypoŚ§dan® z§vazky), jedn§ se o z§vazky vŢļi finanļn²m ¼ŚadŢm, Ļesk® spr§vŊ soci§ln²ho zabezpeļen² (pojistn®
na soci§ln² zabezpeļen² a pŚ²spŊvek na st§tn² politiku zamŊstnanosti), zdravotn²m pojiġŠovn§m, Celn² spr§vŊ,
Fondu n§rodn²ho majetku ĻR, Pozemkov®mu fondu ĻR, St§tn²mu fondu ģivotn²ho prostŚed², St§tn²mu fondu
rozvoje bydlen², St§tn²mu fondu dopravn² infrastruktury, St§tn²mu fondu kultury, St§tn²mu fondu pro podporu a
rozvoj ļesk® kinematografie, St§tn²mu zemŊdŊlsk®mu a intervenļn²mu fondu a d§le vŢļi krajŢm, obc²m a
svazkŢm obc² a rovnŊģ i o z§vazky z jinĨch projektŢ financovanĨch ze struktur§ln²ch fondŢ nebo Fondu
soudrģnosti vŢļi org§nŢm, kter® prostŚedky z tŊchto fondŢ poskytuj².

Proti ģadateli ļi jeho statut§rn²mu z§stupci (statut§rn²m z§stupcŢm ģadatele, pokud z pŚ²sluġn®ho z§kona, statutŢ
organizac² apod. vyplĨv§, ģe statut§rn²ch z§stupcŢ je v²ce neģ jeden) nen² zah§jeno nebo vedeno trestn² Ś²zen² a
nebyli odsouzeni pro trestnĨ ļin, jehoģ skutkov§ podstata souvisela s pŚedmŊtem ļinnosti organizace, nebo pro
trestnĨ ļin hospod§ŚskĨ nebo trestnĨ ļin proti majetku.

Na dobu realizace a dobu udrģitelnosti projektu m§m vyŚeġeny a prokazatelnŊ zajiġtŊny vlastnick® vztahy k
m²stu/pŚedmŊtu realizace projektu, a to takovĨm zpŢsobem, ģe v ģ§dn®m pŚ²padŊ nebude ohroģena realizace ani
udrģitelnost projektu.

M§m zajiġtŊno dostateļn® mnoģstv² finanļn²ch prostŚedkŢ na: spolufinancov§n² projektu, profinancov§n²
realizaļn² f§ze, pokryt² pŚ²padnĨch provozn²ch ztr§t po dobu povinn® udrģitelnosti projektu.
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Jm®no a pŚ²jmen² osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem
ģadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Vlková Barbora

386353242

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØlGwbPØØØ1

NEOTVÍRAT
Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

03

3. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

N§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo prioritn² osy:

ROP NUTS II Jihozápad

14.3

Název prioritní osy: Rozvoj cestovního ruchu

Ļ²slo oblasti podpory: 14.3.3

Název oblasti podpory: Rozvoj sluģeb cestovn²ho ruchu, marketingu a
produktŢ cestovn²ho ruchu

Název projektu: Ļesk® BudŊjovice - mŊsto sportu

Název žadatele: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

n§m. PŚemysla Otakara II., 1/1

370 01, Ļesk® BudŊjovice

Adresa žadatele:
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