Zápis z 7. řádné valné hromady spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 17. 6. 2021 od 13,00 do 15,00
Místo jednání: Kulturní dům Trhové Sviny
Přítomni: viz prezenční listina jako příloha č. 1 zápisu
Přítomno 13 členů z 24 – valná hromada je usnášeníschopná
Program:
1) Úvod a přivítání účastníků
2) Zpráva o činnosti spolku za rok 2020
3) Zpráva o hospodaření za rok 2020
4) Zpráva revizní komise za rok 2020
5) Plán činnosti na rok 2021
6) Rozpočet spolku na rok 2021
7) Různé
8) Diskuse a závěr

Průběh jednání:
Ad 1): Úvod a přivítání účastníků
Předsedkyně výkonného výboru Mgr. Věra Korčaková zahájila jednání a přivítala všechny
účastníky. V rámci tohoto bodu byl schválen program jednání valné hromady.
Usnesení 1/7: Valná hromada schvaluje navržený program jednání
Pro: 13x Proti:
0x
Zdržel se: 0x
Ad 2): Zpráva o činnosti spolku za rok 2020
Zpráva o činnosti za rok 2020 je přílohou č. 2
Usnesení 2/7: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti spolku za rok 2020
Pro: 13x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 3): Zpráva o hospodaření za rok 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2020 je přílohou č. 3
Usnesení 3/7: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření spolku za rok 2020
Pro: 13x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 4): Zpráva revizní komise
Usnesení 4/7: Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise
Pro: 13x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 5): Plán činnosti na rok 2021
Plán činnosti na rok 2021 je přílohou č. 4
Usnesení 5/7: Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2021
Pro: 13x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
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Ad 6): Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 je přílohou č. 5
Usnesení 6/7: Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu spolku na rok 2021
Pro: 13x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: Mgr. Věra Korčaková
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Výroční zpráva o činnosti destinační společnosti v roce 2020
A) Základní údaje
Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Kancelář: nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
Členská základna: 23 členů. V průběhu roku 2020 přistoupila ke členství obec Mirkovice a společnost
1Telka, s.r.o.
Předseda: Mgr. Věra Korčaková (od 5.3.2019)
Místopředsedkyně: Mgr. Pavel Talíř (od 5.3.2019)
Další členové výboru: Mgr. Vladimír Hokr, Magdalena Hluštíková, Tomáš Šedivý, Eva Tarabová, Jaroslav
Zeman, Radek Kocanda, Jaroslav Bartizal
Revizní komise: Stanislav Trs, PhDr, Stanislav Malík, Jiří Klor
Jednání valné hromady: 27. 2. 2020 v Nových Hradech
Jednání výboru: Proběhlo celkem 6 jednání výboru (8.1.; 20.2.; 6.5.; 11.6.; 29.7.; 4.12.;)
Jednání probíhala většinou v Trhových Svinech a účast vždy byla vyšší než 50%, takže výbor byl vždy
usnášeníschopný.

B) Činnost
1) Vydání přehledu kulturních, společenských a dalších akcí na rok 2020. Vzhledem k situaci byl
omezený přehled součástí Turistických novin 2020
2) Příprava projektu se žádostí o provozní dotaci na rok 2020 (žádost se předkládá na Jihočeský kraj
do 20.3.). Projekt byl podán a vybrán k podpoře. Díky němu byla zaplacena tvorba turistických
novin a Příběhů, které inspirují II. Dále zde byly osobní náklady na účetní a terénního pracovníka.
Vzhledem k situaci nebyly zrealizovány vzdělávací akce a vytvoření raznic a didaktických listů pro
vybraná muzea.
3) Realizace aktivit v rámci projektu Podpora marketingu a řízení destinace Novohradsko-Doudlebsko,
což v roce 2020 bude obnášet tyto aktivity:
• Kurz komunikace v německém jazyce se specifickým zaměřením na cestovní ruch. Kurz je
realizován v objemu minimálně 70 hodin. Kurz navazuje na kurz, který probíhal v roce 2019.Kurz
vzhledem k situaci (nouzový stav) nebyl dokončen.
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• Kurz marketingu na sociálních sítích, včetně základů kreativního psaní a grafiky v objemu
minimálně 30 hodin. Kurz navazuje na kurz, který probíhal v roce 2019. Kurz vzhledem k situaci
(nouzový stav) nebyl dokončen
4) Rozvoj tematického produktu zaměřeného na podporu regionálních výrobců potravinových a
řemeslných výrobků. Součástí bude certifikace dalších regionálních potravinových a řemeslných
produktů a následná propagace všech certifikovaných producentů.
Bylo certifikováno 14 výrobků, ale ke slavnostnímu předání certifikátů v rámci Kaplického Ušáka
nedošlo, protože se akce nekonala (Covid-19)

5) Zpracování 3 videopozvánek a audiopozvánek propagujících vybraná témata turistických cílů
(rozhledny, muzea, poutní místa). Obsahem aktivity bude tvorba a distribuce videopozvánek a
audiopozvánek na turistické cíle. V případě audiopozvánek je součástí aktivity i nákup vysílacího
času a odvysílání těchto pozvánek na Radiu Impuls.
Videopozvánky i audiopozvánky jsou vytvořeny, ale jejich odvysílán v rozhlase na podzim
neproběhlo. Vysílací čas je předplacen na rok 2021. Lze zrealizovat v okamžiku, kdy bude
rozvolněno.
6)

Vydání Turistických novin 2020. Turistické noviny byly vydány a distribuovány v regionu

7)

Vydání druhého dílu publikace Příběhy, které inspirují. Druhý díl Příběhů byl vytvořen a nyní je
publikace v tisku

8)

Účast na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň).
Zrealizovala se pouze účast v Praze a v Brně. Ostatní veletrhy byly zrušeny (COVID-19)

9)

Sociální média. Obsahem aktivity bude průběžná tvorba obsahu pro sociální sítě – Facebook,
Instagram. Aktivita byla zrealizována. Facebook a Instagram se průběžně plnil a stále plní.
K dnešnímu dni máme například na fcb 5 920 fanoušků a číslo kontinuálně roste.

10) Realizace aktivit v rámci projektu Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v destinaci
Novohradsko-Doudlebsko, což v roce 2020 bude obnášet tyto aktivity:
• Doznačení části cykloturistické trasy propojující České Budějovice s Novohradskými horami v úseku
Velešín – České Budějovice. Bylo zrealizováno a trasa je nyní kompletní
• Vytvoření a instalace 10 kusů malých informačních panelů (označníků) do osad, kterými probíhá
ta část cykloturistické trasy, která bude doznačována (viz předchozí bod). Bylo zrealizováno a
trasa je nyní kompletní
• Vytvoření a umístění 30 kusů propagačních panelů (map) do prázdných a nevyužívaných vitrín,
které se nachází v obcích a osadách destinace Novohradsko-Doudlebsko. Bylo zrealizováno.
Map bylo nakonec na základě další poptávky vytvořeno víc než 30.
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• Vytvoření a umístění velkoformátové mapy (4m x 2m) s legendou a informacemi o celé linii tzv.
Železné opony na boční stěně objektu v areálu Muzea ochrany státní hranice a železné opony,
které se nachází na hraničním přechodu Nové Hrady – Phyrabruck. Bylo zrealizováno a mapa je
na stěně objektu Muzea
• Tvorba obsahu a instalace multimediálního informačního panelu na boční stěnu téhož objektu
jako bude umisťována mapa. Bylo zrealizováno a informační panel stojí u Muzea. Obsahem
panelu je 59 videospotů. Tvorba jejich obsahu překročila původní rozpočet a proto bylo osloveno
Město Nové Hrady k poskytnutí financí na dofinancování aktivity. Město současně koupilo licenci
k volnému užití videospotů pro své Muzeum.
• V rámci propagačních a marketingových aktivit bude vydán propagační materiál prezentující
zajímavosti, atraktivity, turistické cíle a služby v koridoru nově vyznačené cyklotrasy. Propagační
materiál je vytvořen a nyní ho grafik zpracovává tak, aby mohl být předán do tisku.
11) Účast na akci Veletrh tří zemí v Pasově. Jde o týdenní akci v rámci expozice Jihočeského kraje
s nutností personálně obsadit propagační pult. Akce se uskuteční od 21.3. do 29.3.2020. V rámci
pultu bude možné prodávat některé regionální produkty. Akce byla zrušena
12) Vytvoření komplexní propagace místních muzeí a expozic po vzoru Muzeumstrasse v oblasti
Muehlviertelu. Obsahem bude společný propagační materiál, motivační hra (bude motivovat
k návštěvě více muzeí) a didaktické listy pro děti a mládež. Ze současného počtu 30 muzeí bude
vybráno 10 – 15 těch, které budou splňovat základní kritéria (např. dostupnost, téma, apod.)
Aktivita byla vzhledem k situaci (Covid-19, rozpočet) omezena pouze na vytvoření mapy
s uvedením informací o jednotlivých muzeích. Mapa se v současné době tvoří.
13) Obchodní činnost prostřednictvím vlastního prodejního stánku a účasti na vybraných místních
akcích.
V průběhu roku 2020 probíhal prodej publikací na základě objednávek informačních center a
ubytovatelů. Dále byl zajištěn v období červen – srpen prodejní prostor v Českých Budějovicích
v krajinské ulici v rámci obchodu Domečku. Náklady (prodavačka, pronájem prostor) nebyly hrazeny
z rozpočtu destinace v roce 2020.
14) K 5.2.2020 byl podán projekt do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2020
s názvem Doplnění a rozvoj turistických cílů a tras v destinaci Novohradsko-Doudlebsko.
V současnosti prochází projekt hodnocením ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a výsledek
hodnocení bude znám cca v květnu 2020. V projektu jsou aktivity na rok 2020 a 2021. Výsledek je
nejistý a proto aktivity nejsou zatím zahrnuty do ročního plánu. Projekt nebyl vybrán k podpoře.
Nicméně v červenci byla podána další žádost, která už byla úspěšná a tento projekt byl vybrán
k podpoře.
15) Obnova lávky přes mokřad na stezce ze Svatého kamene do Dolního Dvořiště. Lávka byla
vytvořena a instalována
Zpracoval: Michal Jarolímek
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Zpráva o hospodaření 2020
1) Spolek má čtyři běžné účty. Tři běžné účty jsou vedeny Fio banky – dva z nich byly vyčleněny pouze na platby
projektu MMR – MMR2019 Marketing a MMR2019 Infrastruktura. Bežný účet u České spořitelny nebyl v roce
2020 využíván. Všechny platby probíhají bezhotovostně. Spolek nemá pokladnu.
Platby provádí účetní na základě schválení platby od předsedkyně a manažera spolku.
2) Účetnictví zajišťuje Petra Kozáková, která tuto činnost vykonávala na DPP. Účetní agenda je vedena v Římově.
3) V roce 2020 hospodařil spolek s finančními zdroji, které pocházely z následujících zdrojů:
náklady

výnosy (dotace)

HV +zisk/-ztráta

Dotace JčKraj-provoz 2020

380.122,40 Kč

245.000,- Kč

-135.122,40 Kč

Dotace MMR Marketing 2019
Dotace MMR Infrastruktura
2019

355.848,- Kč

0,- Kč

-355.848,- Kč

230.457,-Kč

56.000,- Kč

-174.457,- Kč

Dotace Obec Dolní Dvořiště
Dotace Jihočeský kraj-provoz
rok 2019
Dotace MMR Marketing
z roku 2018

200.000,- Kč

0,- Kč

-200.000,- Kč

0,- Kč

-2.929,52 Kč

-2.929,52 Kč

0,- Kč

6.443,- Kč

6.443,- Kč

Dotace od SMO Pomalší

0,- Kč

150.000,- Kč

150.000,- Kč

Příspěvek Sdružení Růže

0,- Kč

150.000,- Kč

150.000,- Kč

Celkem projekty/zakázky

1.166.427,40 Kč

604.513,48 Kč

-561.913,92 Kč

Hospodářská činnost

80.254,54 Kč

365.421,31 Kč

285.166,77 Kč

CELKEM

1.246.681,94 Kč

969.934,79 Kč

-276.747,15 Kč

Dotace Jihočeský kraj provoz – realizace v roce 2020, dotace je poskytována ve výši 70% z maximální částky
350 tis, vyúčtování dotace bylo podáno v řádném termínu do 15.1.2021.
Dotace MMR 2019 Marketing – realizace v letech 2019-2020. Dotace ve výši 423.500,- Kč (50%) vyčerpaná již
v roce 2019, v roce 2020 pouze náklady.
Dotace MMR 2019 Infrastruktura – realizace v letech 2019-2020. Dotace ve výši 420.720,- Kč (50%) vyčerpaná
již v roce 2019, v roce 2020 pouze náklady. Celkové výdaje v roce 2020 byly 264.540 Kč, z toho přes 200 tis Kč
na pořízení investičního majetku, v nákladech jen část výdajů za rok 2020 + odpisy majetku pořízeného v roce
2019. Výnosy ve výši 56.000,- Kč jsou spoluúčastí od obcí zapojených do projektu.
Dotace Obec Dolní Dvořiště – realizace od 1.9.2019 do 30.6.2020, v roce 2020 byly vynaloženy jen náklady,
dotace ve výši 250.000,- Kč přijata v roce 2019.
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Dotace Jihočeský kraj-provoz rok 2019 – realizace v roce 2019, neproplacení části dotace z roku 2019,
vyúčtování bylo odsouhlaseno až po účetní závěrce roku 2019.
Dotace MMR Marketing 2018 - realizace v roce 2018, nepožadováno vrácení části nevyčerpané dotace
Finanční prostředky od SMO Pomalší a od Sdružení Růže byly v celé výši využity na pokrytí spoluúčasti projektů
MMR2019 Marketing a Jihočeský kraj-provoz.
Hospodářská činnost - v rámci hospodářské činnosti bylo účtováno zejména o těchto účetních případech:
Náklady – pronájem Fabie od SR (60 tis.Kč), nákup poublikací (10 tis)
Výnosy – dodání publikací a propagačních infopanelů (260 tis.Kč), využití auta k soukromým účelům (42 tis.Kč),
přijaté členské příspěvky (22 tis.Kč)

Rozvaha
Stav k 1.1.2020 v Kč

Stav k 31.12.2020 v Kč

Aktiva

374.549,97

488.701,82

Hmotné movité věci a jejich
soubory
Oprávky k hmotným movitým
věcem a jejich souborům
Peněžní prostředky na
bankovních účtech
Odběratelé

408.805,90

809.505,90

-147.445,90

-336.062,90

22.452,45

10.258,82

17.650,-

4.000,-

72.087,52

0,-

1.000,-

1.000,-

21.119,47

765,448,97

Přijatá finanční výpomoc
od M.Jarolímka
Přijatá finanční výpomoc
od MAS Sdružení Růže
Dodavatelé

255.000,-

342.000,-

0,-

150.000,-

24.886,-

7.228,-

Jiné závazky

6.443,-

0,-

Vlastní jmění-majetek (lávka)
z dotace od Obce Dolní Dvořiště
Nerozdělený zisk+/ztrátaminulých let
Hospodářský výsledek
zisk+/ztráta-

0

178.000,-

-265.209,53

88.220,97

-

-276.747,15

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování s rozpočtem ÚSC
Jiné pohledávky-neuhrazené
členské příspěvky
Pasiva
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Záporný hospodářský výsledek je způsoben především tím, že u dotací od MMR byly dotace vyčerpány již
v roce 2019 a v roce 2020 vznikaly pouze náklady.
Aby byly finanční prostředky na pokrytí nákladů zvýšilo se zadlužení spolku – ke konci roku 2019 činila finanční
výpomoc 255 tisíc Kč a k 31.12.2020 se částka zvýšila na 492 tisíc Kč.
V Římově dne 26.2.2021
Zpracovala: Petra Kozáková
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Výdaje rozpočtu 2021
Položky

Výdaje dle jednotlivých projektů a aktivit
MMR-Rozvoj
Provozní grant JK marketingu
Ostatní činnost

Mzdové náklady
Účetní

24 000,00

Terénní pracovník pro pasport tur.mobiliáře
Koordinátor projektových aktivit
Autoři textů publikací, novin, příspěvků na web a
korektury
Pracovník pro naplnění a obsluhu e-shopu

60 000,00
10 000,00
60 000,00
56 000,00

Jízdné
Cestovné

20 000,00

Provoz kanceláře
Nájem kanceláře a skladu

12 000,00

Služby
Grafika a tisk Turi. novin a publikace Doudlebsko
Vývoj webu pro e-shop
Vzdělávací akce - workshopy
Zajištění účasti na veletrzích CR
Aktualizace strategie CR na území NO-DO
Železná opona a další - QR kódy v terénu

110 000,00
40 000,00
14 000,00
50 000,00
60 000,00

Podklady pro produkt ŽO
Propagace regionální značky
Nákup 100 ks fotografií do fotobanky
Modernizace webových stránek
Tvorba příspěvků na sociální media a placená inzerce
na facebooku a instagramu

45 000,00

60 000,00
80 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000,00

Pořízení majetku
Regály pro prodejní místa (5 ks)

25 000,00

Nová čtyři místa pro sčítací zařízení

60 000,00

Dvě baterie pro sčítače

20 000,00

Obnova infotabulí v území (8 ks)
Naučné stezky v okolí Dolního Dvořiště

80 000,00
280 000,00

Ostatní
Vratka půjčky od MAS Sdružení Růže
Grafika a tisk publikace pro SR (obj. Petříkov)
Vratka návratného příspěvku

Celkem výdaje

150 000,00
40 000,00
120 000,00
701 000,00

300 000,00

Příjmy v roce 2021
Příspěvek z SMO Pomalší
Příspěvek Sdružení Růže
Členské příspěvky
Doplatek grantu JK z 2020
Dotace JK na provoz 2021 (70% nákladů)
Dotace MMR (50% nákladů)
Dotace Dolní Dvořiště
Individuální příspěvek obcí a dalších subjektů
zapojených do projektů (MMR, JK)
Výnos z obchodní činnosti (prodej publikací,
suvenýrů) a prodeje služeb
Platba za službu pro Petříkov
Prodej inzertní plochy (tištěné materiály,web)
Celkem

150 000,00
150 000,00
22 000,00
3 000,00
490 700,00
150 000,00
300 000,00
90 000,00
130 000,00
50 000,00
60 000,00
1 595 700,00

Rekapitulace
Plánované výdaje 2021
Plánované příjmy 2021
Prostředky na účtech k 31.12. 2020
Celkem

- 1 591 000,00
1 595 700,00
4 000,00
8 700,00

e-shop, publikace,
TU, web

590 000,00

1 591 000,00

Plán činnosti NO-DO na rok 2021
Plánované
náklady

Aktivity

Garant

1) Vzdělávání a trénink pracovníků DS a dalších aktérů CR

45 000,-

Vzdělávací workshop zaměřený na poznávání nabídky aktivit
v cestovním ruchu (10 hodin)

10 000

J. Zeman

Workshop zaměřený na vytváření, zpracování a publikování
krátkých propagačních videospotů (30 hodin),

35 000

J. Zeman

2) Rozvoj tematického produktu zaměřeného na podporu
region. Výrobců potravinových a řemeslných výrobků

80 000,-

Oslovení 10 výrobců, zjištění jejich možností a jejich
certifikace

10 000

MAS SR

Zajištění prostor pro prezentaci regionálních výrobků
(pronájem) a výroba regálů pro vybavení těchto
prodejních míst (5 míst)

30 000

M. Jarolímek

Uspořádání prezentační výstavy a soutěže o nejlepší místní
produkt (Kaplický Ušák pokud se uskuteční)

20 000

MAS SR

Zajištění suvenýrů vhodných k propagaci regionálních
produktů (400 kusů – Svachovka a další)

20 000

MAS SR

3) Budování fotobanky destinace. Fotografie (100 kusů).
Dohoda je, že každá z našich podoblastí si bude moci
pořídit min. 10 fotografií za 5 000,- Kč.

50 000

NOS

4) Podklady pro produkt „železná opona“

60 000

Kontakt

Textové podklady – bylo zrealizováno v roce 2020

10 000

Kontakt

Obrazové podklady – bylo zrealizováno v roce 2020

30 000

Kontakt

Překlady – bylo zrealizováno v roce 2020

10 000

Kontakt

Tisková data grafické a kartografické části – Bylo
zrealizováno v roce 2020

10 000

Kontakt

5)

15 000

Sociální média

25 000

Tvorba obsahu na facebook, Instagram (200 příspěvků)

10 000

M. Jarolímek ml

Propagace příspěvků a stránek

5 000,-

M. Jarolímek ml

50 000

Tibor Valtr

6)

Modernizace webových
webových stránek

stránek.

Modernizace

7) Účast na veletrzích CR. Pokud se bude něco konat tak na
podzim. Zřejmě Praha a Gastrofest v ČB. Pokud by byla
Praha tak náklady na stánek by byly větší. Pak by celkově
bylo potřeba 30 000

10 000

M. Jarolímek

8) Vydání turistických novin 2021. Tisk a grafika dle
nákladů v roce 2021. Vydání červen 2021.

30 000

M. Jarolímek, J.
Štifter,P.Jaloševský

9) Zpracování pasportu turistického mobiliáře. Cílem je
vytvořit podrobný přehled stavu turistického mobiliáře na
celém území NO-DO (foto, popis, vlastník). Tento popis
pak bude podkladem pro jednání na obcích o podporu
obnovy a údržby v dalších letech. Něco už je uděláno, ale
není to zdaleka kompletní.

60 000

J. Zeman

10) Web pro e-shop. Z našeho webu by byl proklik na web
e-shopu, který by byl vytvořen po vzoru Toulavy. Tj. web
nejen na prodej zboží (Produkty Opravdu od nás), ale
rovněž na prodej „zážitků“ a služeb. Info k e-shopu
zasílám v příloze.

100 000

R. Jaros, J. Zeman,
M. Jarolímek

11) Tisk knihy Doudlebsko. Je hotová předtisková příprava,
ale kniha byla poslána k faktické korektuře a sešlo se
poměrně dost připomínek a oprav od starostů/starostek
obcí uvedených v knize. Všechny budou zapracovány a
předtisková příprava tak bude aktualizována. Autorem
je J.Jiráček. Cena je dle kalkulace tiskárny Protisk, která
dělala předtiskovou přípravu.

80 000

M.
Jarolímek,
Protisk

12) Železná opona a zaniklé vesnice – QR kódy a
geocaching Cílem je přenést vybrané videospoty (bude
jich 20-30) a informace z multipanelu do terénu a
obohatit to o info k zaniklým obcím. Bude využit princip
QR kódů.

60 000

J. Zeman a další
dle zájmu

13) Údržba sčítačů a vytvoření dalších míst pro sčítání
Předmětem je vytvoření nových čtyř míst pro umístění
již nakoupených sčítačů. Například tři rozhledny +
nějaká naučná stezka. K tomu by se ještě pořídily nové
baterky pro stávající dva sčítače.

80 000

M. Jarolímek

14) Obnova panelů naučných stezek nebo vytvoření
nových panelů na vybraných trasách.

80 000

M. Jarolímek, J.
Zeman

Nyní jsou navrženy tyto části této aktivity:
a)
Okruh pro pěší a cyklo s infopanely Velešín – Římov
– Svatý Jan nad Malší – hrad Velešín – most přes přehradu –

Velešín (30 000,-)
b) Tři vrcholy Slepičích hor (Slepice, Kohout a Kuře)
s vrcholovými razidly. Nástupní místa na tři okruhy:
Benešov nad Černou, Soběnov, Besednice (20 000)
c) Pěší trasa kolem Rožmitálu na Šumavě (20 000)
d) Výměna tří poutačů (Rychnov u NH, Údolí u NH a Vyšné)
za panely s logem NO-DO a dalším textem (10 000)
15) Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu na

50 000

M. Jarolímek

území NO-DO Vzhledem k okolnostem (COVID, probíhající
proces zpracování strategií MAS Pomalší a MAS Sdružení Růže
a úprava území po zrušení Podkletí) bude třeba aktualizovat
strategii a částečně i marketingovou koncepci.

16) Vytvoření naučných stezek kolem Dolního Dvořiště

300 000,-

J. Zeman

Aktivita bude realizována díky příspěvku obce Dolní
Dvořiště ve výši 300 000,- Kč
17) Zapojení destinace do kampaně JCCR Dovolená
v jižních Čechách.

0

M. Jarolímek

78 600,(není
součástí
rozpočtu
NO-DO)

M. Jarolímek

50 000,-

M. Jarolímek

Ubytovatelé, kteří přislíbí nějaký bonus či finanční slevu na
ubytování budou moci být propagováni na webu
www.dovolena.jiznicechy.cz. Za naší destinaci je třeba
přesvědčit minimálně pět ubytovatelů.

18) Obnova naučné stezky Krajina humanity
Na aktivitu obdržela dotaci Novohradská občanská
společnost, která to zrealizuje nebo která to zadá destinaci
jako dodavateli. Krajina humanity je současně jednou ze
stezek, kterou chtějí propagovat rakouští partneři projektu
Friedenswege (Cesty míru)

19) Vydání brožury o Sdružení Růže, z.s.p.o.
Texty tvoří pan St. Malík. Destinace by měla zajistit grafickou
přípravu a vlastní tisk. Na tuto zakázku je uzavřena
objednávka s obcí Petříkov.

20) Jednání o rozšíření území naší turistické oblasti o obce
Kamenný Újezd, Včelná, Chlumec, Mojné a Dolní
Třebonín

0

M.
Jarolímek,
T.Šedivý, J. Bartizal

Tato aktivita souvisí s ukončením certifikace pro turistickou
oblast Podkletí. Současně nás však čeká jednání o nárocích
Českokrumlovského regionu na obce Mirkovice, Zubčice a
Věžovaté Pláně.

Aktivity 1 až 6 jsou podpořeny z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50% nákladů
Aktivity 7 až 15 jsou podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje ve výši 70% nákladů

