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Slovo na úvod

Vážení přátelé,
právě nyní dostáváte do rukou i tištěnou podobu nového mezioborového katalogu nestátních
neziskových
organizací
Jihočeského kraje. Je to
práce na hodně dlouhou
trať (téměř nekonečnou),
ale náš tým zpracovatelů
se nedá odradit. První
vlaštovka je už tady. Přesto
hlavní úsilí bude zaměřené
na tvorbu elektronické
podoby, protože ta lze lépe
aktualizovat.
Všechna data se několikrát prověřují, i když
víme, že takovýto katalog
je hodně živý organizmus,
který má své zákonitosti…
Osobně jsem rád, že
jsme u jeho zrodu.
Jiří Riki Řeháček
předseda ANNO JČK

Nový mezioborový katalog
- adresář nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje je rozdělený do sedmi oblastí činností.
Právě dostáváte do rukou
druhou část, a to oblast Regionálního rozvoje a cestovního
ruchu, následovat ještě budou
oblasti Děti a mládež; Tělovýchova a sport; Kultura, umění
a památky; Sociální věci a zdravotnictví a Ekologie a životní
prostředí.
Právě oblast Regionální
rozvoj a cestovní ruch je další
oblastí činnosti, která může napomoci ostatním neziskovým
organizacím, školám a ostatním
vzdělávacím organizacím a institucím v jejich doplňkové činnosti. Neziskový sektor má
mnoho odborníků, kteří mají co
nabídnout. Stačí si jen vybrat.

Rozdělení na oblasti činnosti:
A. Vzdělávání a poradenství
B. Regionální rozvoj a cestovní ruch
C. Děti a mládež
D. Tělovýchova a sport
E. Kultura, umění a památky
F. Sociální věci a zdravotnictví
G. Ekologie a životní prostředí

JIHOČESKÝ
KRAJ
Národní síť
Místních akčních skupin
České republiky, z.s.
- Krajské sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Dukelská 145,
379 01 Třeboň
IČO: 72535369
tel.: 384 385 690, 774 742 095
mas@mas-trebonsko.cz
-www.mas-trebonsko.cz
Účel – poslání: Místní akční skupiny
sledují různé oblasti rozvoje regionu – vzdělávání, zaměstnanost, sociální služby či kulturní vyžití a volnočasové aktivity, podle toho vytváří
skutečně potřebné projekty a dohlíží
na jejich naplňování. Podílí se na
přípravě a realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání. Členové Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje - MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.,

MAS Česká Kanada o.p.s., MAS Krajina srdce, z.s., MAS Lužnice, z.s., MAS
Lužnicko o.p.s., MAS Rozkvět, z.s., MAS
Sdružení Růže z.s., MAS Strakonicko,
z.s., MAS Šumavsko, z.s., MAS VLTAVA,
z.s., MAS Vodňanská ryba, z.s., Místní
akční skupina Blanský les - Netolicko
o.p.s., Místní akční skupina Blatensko,
o.p.s., Místní akční skupina Hlubocko Lišovsko o.p.s., Místní akční skupina
Pomalší o.p.s., Místní akční skupina
Střední Povltaví z. s., Místní akční
skupina Třeboňsko o.p.s.
Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje
Husova 5,
370 01 České Budějovice
IČO: 68543727
tel.: 387 310 379, 775 146 674
smojk@smojk.cz
-www.smojk.cz
Účel - poslání: Poskytování ochrany
společných zájmů a práv sdružených
obcí. Zaměřujeme se na dopravní
obslužnost, odpadový hospodářství
a budování infrastruktury. Dále na
úsek kultury, lidských zdrojů, místní
demokracie, sportu, cestovního ruchu
a životního prostředí.
Asociace nestátních neziskových
organizací
Jihočeského kraje z.s.
Člen Asociace nestátních neziskových
organizací České republiky
Farského 887,
390 02 Tábor
IČO: 72063271
tel.: 381218217
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Jihočeská agentura pro podporu
inovačního podnikání o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619,
370 05 České Budějovice
IČO: 26091143
tel.: 385 310 032
info@jaip.cz
-www.jaip.cz
Účel - poslání: JAIP zaštiťuje oblast
podpory výzkumu, vývoje a inovací v
regionu a poskytuje veřejnosti obecně
prospěšné služby v dané oblasti. Nabízí projektové poradenství, nalezení
zdrojů financování podnikatelských
záměrů a výzkumně-vývojových projektů.

info@icmtabor.cz
-http://annojck.cz
Účel – poslání: Asociace NNO Jihočeského kraje se podílí se na přípravě
a realizaci Krajského akčního plánu
vzdělávání. Sdružuje, prosazuje
a obhajuje společné zájmy a potřeby
neziskového sektoru v Jihočeském
kraji. Vytváří prostor pro komunikaci
a partnerství všech nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty. Podílí se na přípravě a realizaci Krajského akčního
plánu vzdělávání.

Jihočeská rozvojová o. p. s.
Riegrova 51,
370 01 České Budějovice
IČO: 26077540
tel.: 724 748 399
info@jr-spolecnost.cz,
hanouskova@jihoceskarozvojova.cz
-www.jihoceskarozvojova.cz
Účel poslání: Jihočeská rozvojová
o.p.s. poskytuje obecně prospěšné
služby v následujících oblastech podpora sociálního a ekonomického
rozvoje Jihočeského kraje – podpora
podnikání, podpora cestovního ruchu
v Jihočeském kraji, podpora přeshraniční meziregionální spolupráce –
navazování kontaktů, společné akce,
výměna informací, komunitní rozvoj
a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji, podpora
rozvoje lidských zdrojů.

Jihočeská asociace
podnikatelek a manažerek
České Budějovice z.s.
Úsilné 144,
370 10 České Budějovice
IČO: 26516934
tel.: 607 767 251
japm@wib.cz
-www.wib.cz
Účel - poslání: Podporujeme a vytváříme podmínky pro úspěšné profesionální uplatnění žen. Pořádáme
setkání členek v rámci regionu
a besedy s lidmi. Rozvíjíme vzdělávací
a publikační aktivity.
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Centrum pro komunitní práci
Jižní Čechy
Dvořákova 381/21,
370 01 České Budějovice
IČO: 68520913
tel.: 777 793 720, 777 793 723
jizni.cechy@cpkp.cz,
daniel.rosecky@cpkp.cz
-www.cpkp.cz
Účel – poslání: Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Realizace odborného vzdělávání a stáží pro Denní a týdenní stacionáře, Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Horní Stropnice 212,
373 35 Horní Stropnice
IČO: 71213198
tel.: 724 181 633, 725 528 797
radomysl@email.cz,
malikruze@volny.cz
-www.spov-jck.cz
Účel - poslání: Spolek je pracovní
a iniciativní skupina občanů ustavená
na podporu a koordinaci prací při
obnově a rozvoji venkova a posílení
nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit.
Jihočeská Silva Nortica
Janderova 147/II,
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 70659061
tel.: 602 491 498
pavel.hlozek@silvanortica.com
-www.silvanortica.com
Účel - poslání: Provoz organizace
sdružující města a obce.

Regionální rozvojová agentura
ŠUMAVA o.p.s.
Stachy 422,
384 73 Stachy
IČO: 25154711
tel.: 380 120 261, 605 351 705
picek@rras.cz,
loziasova@rras.cz
-www.rras.cz
Účel – poslání: Nabízíme služby
regionální rozvojové agentury. Zajišťujeme regionální koordinaci výrobků
značky Šumava originální produkt.
Pobočky Domažlice, Sušice.

Regioprogres - společnost
pro regionální rozvoj a osvětu
Lannova 238,
370 01 České Budějovice
IČO: 22742263
tel.: 776 213 177
regioprogres@gmail.com
-www.regioprogres.com
Účel - poslání: Podporujeme rozvoj
regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních
podmínek a příležitostí jeho obyvatel.
Zaměřujeme se také na propagaci

Spolek pro obnovu venkova ČR
– pobočný Spolek pro obnovu
venkova Jihočeského kraje
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sportovně rekreačního, přírodního
a kulturního potenciálu regionu.
Naším cílem je také zlepšování příznivého stavu životního prostředí.

Hrady na Malši z.s.
Hrad Pořešín, Pořešín 100,
382 41 Kaplice
IČO: 26987341
tel.: 720 342 950, 602 468 391
webmaster@hradynamalsi.cz
-www.hradynamalsi.cz
Účel – poslání: Výzkum, revitalizace
a provozování památkových objektů
v regionu jižních Čech a poskytování
služeb cestovního ruchu

Spolek pro popularizaci
jižních Čech
Riegrova 128,
399 01 Milevsko
IČO: 70815259
tel.: 382 525 781
spolek@jiznicechy.org
-www.spolek.jiznicechy.org
Účel - poslání: Provozujeme spolek
se zaměřením na popularizaci regionu ve společnosti a poskytování informací o zajímavých místech a památkách regionu.
Jihočeský patriot, z.s.
Na Zlaté stoce 28/26,
370 05 České Budějovice
IČO: 22834621
tel.: 603 895 362
info@jihoceskypatriot.cz
-www.jihoceskypatriot.cz
Účel - poslání: Sdružení se zabývá
hospodářským a kulturním rozvojem
jižních Čech. Cílem je koncepční posílení image a medializace regionu,
podpora a propagace místních produktů a služeb pro udržení specifické
pozice jižních Čech i významu v ekonomice regionu. Sdružování a setkávání fyzických a právnických osob.

ČESKOBUDĚJOVICKO
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MAS Sdružení Růže z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Žižkovo náměstí 107,
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ta v tomto území, včetně podpory
malého a středního podnikání, zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy,
turistického ruchu, péče o památky,
informatiky…MAS VLTAVA, z.s., je
nositelem Místního akčního plánu
vzdělávání – Týn nad Vltavou.

373 12 Borovany
IČO: 26656906
tel: 386 327 055, 724 643 050
info@mas.sdruzeniruze.cz
-www.mas.sdruzeniruze.cz
Účel – poslání: Všestranný rozvoj
a obnova kulturního a přírodního
dědictví regionu Sdružení Růže. Rozvíjení místního partnerství soukromého a veřejného sektoru na příslušném území, podpora komunitně vedeného místního rozvoje. Vzdělávání
dospělých, zvýšení znalostí a zaměstnanosti občanů, podpora aktivního
trávení volného času…MAS Sdružení
Růže z.s., je nositelem Místního akčního plánu vzdělávání – Trhové Sviny.

Místní akční skupina Hlubocko Lišovsko o.p.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Masarykova 1,
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 2608326
tel: 773 644 373
manager@mashl.cz
-www.mashl.cz
Účel – poslání: Podpora rozvoje
venkova v rámci jednotné strategie,
a to například v oblastech péče
o kulturní a hospodářský rozvoj, cestovního ruchu, ochrany životního
prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, rozvoje multifunkčního zemědělství a podpory malého
a středního podnikání. Realizace
vzdělávacích aktivit, akcí a programů…

MAS Vltava z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Hartmanice 22,
373 65 Dolní Bukovsko
IČO: 266 63 414
tel: 380 421 377
mas.vltava@seznam.cz
-www.vltavotynsko.cz
Účel – poslání: Ochrana nejvýznamnějších hodnot na území působnosti
MAS Vltava, kterými jsou zejména
zachovalá příroda, estetická krajina,
kulturní bohatství a zdravé životní
prostředí, zemědělství. Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní
aregionální úrovni, zvláště pak na
území působnosti MAS Vltava. Zvýšení
ekonomické prosperity a kvality živo-
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Novohradsko - Doudlebsko, z.s.
Žižkovo náměstí 32,
374 01 Trhové Sviny
IČO: 04636228
tel.: 776 296 285
novnos@tiscali.cz

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH

podoblastí Českobudějovicka, Hlubocka, Vltavotýnska a okolí
Spolek pro rozvoj regionu
Jiráskova 84,
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 27017320
tel.: 380 421 378, 601 299 140
info@spolekprorozvojregionu.cz,
spolek@vltavotýnsko.cz
-www.spolekprorozvojregionu.cz
Účel – poslání: Rozvoj mikroregionů
Vltavotýnska a Lužnice. Péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu,
vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu,
zajištění propagace regionu, zajištění
spolupráce s partnery z EU, podpora
rozvoje občanských iniciativ.

- www.novohradsko-doudlebsko.cz
Účel – poslání: Koordinace rozvoje
turistické destinace Novohradsko
a Doudlebsko ve všech oblastech.

Jihočeský venkov, z.s.
Pištín 56,
373 46 Pištín
IČO: 03674045
tel.: 605 288 953
kancelar@jihoceskyvenkov.cz
-www.jihoceskyvenkov.cz
Účel – poslání: Naším posláním je
rozvíjet místní partnerství založené
na znalostech místních možností
a potenciálu rozvoje území jihočeského venkova.
Sdružení Růže, z.s.p.o.
Horní Stropnice 68,
373 35 Horní Stropnice
IČO: 69534705
tel.: 725 528 797
sr.tajemnik@volny.cz
-www.sdruzeniruze.cz
Účel – poslání: Spolupráce obcí.

REGIO PROGRES společnost
pro regionální rozvoj a osvětu
Lannova tř. 238/2,
370 01 České Budějovice
IČO: 22742263
tel.: 776 213 177
regioprogres@gmail.com
-www.regioprogres.com
Účel – poslání: Podpora rozvoje
regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních
podmínek a příležitostí jeho obyvatele. Propagace sportovně rekreačního,
přírodního a kulturního potenciálu
regionu

Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
Masarykova 35,
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 04666038
tel.: 720 959 505
polansky@cb-hl.cz
-www.jiznicechy.cz
Účel – poslání: Efektivní vícestupňové řízení cestovního ruchu v nové
turistické oblasti složené s dílčích
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Občanské sdružení Svatý Vavřinec
Pištín 33,
373 46 Pištín
IČO: 22760768
tel.: 702 092 989
novakova.pistin@seznam.cz
-www.pistin.cz
Účel - poslání: Cílem sdružení je
sdružovat aktivní jedince, kteří mají
zájem podílet se na uskutečňování
záměrů a naplňování zájmů, které
výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel obce Pištín a jejich místních částí,
tvorbě a realizaci projektů rozvíjejících potenciál obce a její tradice
a posilující
místní
partnerství
a spolupráci v širším regionu. Posláním sdružení je především poskytovat
informace a podporovat realizaci
společných záměrů místních obyvatel,
obce a dalších místních spolků.

Hroznějovická Dobromysl
Hroznějovice 43,
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 28558871
tel.: 608 124 369
dobromysl.hylenova@centrum.cz
-www.osdobromysl.unas.cz
Účel - poslání: Sdružení se zabývá
rozvojem regionu. Organizuje aktivity
vedoucí k sdružování občanů v zájmových činnostech a při společenských akcích za účelem zmírnění
sociální izolace místních obyvatel,
vytváří programy určené jednotlivým
sociálním skupinám, zaměřené na
pohybové aktivity, turistiku, kulturu,
zábavu, tvořivost a osvětovou činnost,
zajišťuje pro ně materiální a personální podmínky.
CykloBudějovice, spolek
Hroznová 487/25,
370 01 České Budějovice
IČO: 02375427
cyklo.budejovice@gmail.com
-www.cyklobudejovice.cz
Účel - poslání: Činnost spolku spočívá zejména v rozšíření povědomí lidí
o cyklistice jako způsobu městské
dopravy; v podpoře budování cyklistických stezek a tras tak, aby byly
navázané na stávající a tvořily ucelenou a logickou síť.

Novohradská
občanská společnost z.s.
Pod Vodárnou 349,
373 33 Nové Hrady
IČO: 69092869
tel: 386 362 577
novnos@tiscali.cz
-www.novnos.cz
Účel - poslání: Rozvoj kulturního,
společenského a sportovního života v
oblasti Novohradských hor. Presentace informací o Novohradské oblasti
a pořádání akcí tuto oblast propagujících.
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ČESKOKRUMLOVSKO

Spolek Vltavan v Purkarci
Purkarec 105,
373 43 Hluboká nad Vltavou
IČO: 46682082
tel.: 602 121 812
purkarec@vltavan.cz
-www.vltavan.cz
Účel – poslání: Uchovávání a rozvíjení tradic obce Purkarec a historického Spolku plavců, rybářů a pobřežních "Vltavan"

Místní akční skupina Pomalší
o.p.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Družstevní 596,
382 32 Velešín
IČO: 26098296
tel.: 608 353 400, 724 181 747,
t.sedivy@centrum.cz, tarabova@maspomalsi.cz
-www.maspomalsi.cz
Účel – poslání: Podpora rozvoje
a podnikatelských aktivit venkova.
Podpora
rozvojových
projektů,
aktualizace rozvojové strategie, péče
o kulturní a hospodářský rozvoj
oblasti, realizace vzdělávacích aktivit,
akcí a programů… Místní akční
skupina
je nositelem Místního
akčního plánu vzdělávání - Kaplice.

Spolek pro obnovu venkova
Jihočeské kraje
Horní Stropnice 212,
373 35 Horní Stropnice
IČO: 71213198
tel.: 725 528 797
malikruze@volny.cz
-www.spov-jck.cz
Účel – poslání: Spolek je pracovní
a iniciativní skupina občanů ustavená
na podporu a koordinaci prací při
obnově a rozvoji venkova a posílení
nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit

Turistický spolek Lipensko
Loučovice 51,
382 76 Loučovice
IČO: 05044791
tel.: 731 530 475, 776 699 074
info@tslipenska.cz
-www.tslipenska.cz
Účel – poslání: sdružování obcí,
podnikatelů,
zájmových
spolků
a fyzických osob, majících provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v lipenské

.
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oblasti, nebo v oblasti Lipenska vyvíjí
činnost, která napomáhá rozvoji
cestovního regionálního ruchu. Cílem
spolku je podporovat vytvoření
a rozvoj konkurence schopné turistické oblasti Lipensko.

Občanské sdružení Krumlováci
Latrán 54,
381 01 Český Krumlov
IČO: 26603691
tel.: 380 717 686, 602 659 878
krumlovaci@seznam.cz
Účel – poslání: Podpora a rozvoj
kvality života v Českém Krumlově.

Spolek přátel Vítkova hrádku
Přední Výtoň, Svatý Tomáš č. 140,
382 79 Frymburk
IČO: 67189768
tel.: 606 710 171
kovacicin@komi.cz
-www.vitkuvhradek.cz
Účel – poslání: Uchování kulturní
památky areálu zříceniny hradu Vítkův kámen (Vítkův hrádek), zejména
jeho pravidelnou údržbou a případnými stavebními pracemi v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti památkové péče. Dále zabezpečit
zpřístupnění Vítkova hrádku široké
veřejnosti.

ARCHAIA JIH o.p.s.
Český Krumlov
Třída míru 144,
381 01 Český Krumlov
IČO: 26108470
tel.: 723 767 641, 728 252 412
kasak@archaiajih.cz,
valkony@archaiajih.cz
-www.archaiajih.cz
Účel – poslání: Zaměřujeme se na
záchranu, ochranu,
dokumentaci
a výzkum
archeologických
a historických památek.
Občanské sdružení
ZUBČICE SE BAVÍ
Velešín 81,
382 32 Velešín
IČO: 22728236
tel.:739 823 579
martina.bicanova@seznam.cz
-http://zubcicesebavi.webnode.cz
Účel - poslání: Hlavním cílem sdružení je zachování místních tradic,
pořádání sportovních, kulturních
a společenských akcí.

PODNĚTY.cz
Sídliště Vyšný 102/5,
381 01 Český Krumlov
IČO: 26986604
tel.: 721 963 527
podnety@podnety.cz
-www.podnety.cz
Účel – poslání: Sdružení usiluje
o zvýšení vlivu slušných obyvatel
a hostů České republiky na mravy
a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy.
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výchovu a vzdělávání dětí a mládeže
apod. Místní akční skupina Třeboňsko
o.p.s. je nositelem Místního akčního
plánu vzdělávání – Třeboň.

MAS Česká Kanada o.p.s.
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Masarykovo nám. 168/II,
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 28158717
tel.: 384 351 358, 602 101 346
info@masck.cz
-www.masck.cz
Účel – poslání: Byla založena za
účelem
poskytování
obecně
prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu, a to zejména Podpora
komunitní spolupráce v rámci
Programu rozvoje venkova na území
MAS Česká Kanada, schvalování
Strategie
komunitně
vedeného
místního
rozvoje,
poradenství
a pomoc při zajišťování finančních
prostředků
z
tuzemských
i zahraničních zdrojů na realizaci
projektů partnerů MAS. Pořádání
konferencí, seminářů, odborných
kurzů, stáží, jiných vzdělávacích
a společenských akcí včetně lektorské
činnosti. Vzdělávání dětí, mládeže
a dospělých. MAS Česká Kanada o.p.s.
je nositelem Místního akčního plánu
vzdělávání – Jindřichův Hradec,
Dačice.

JINDŘICHOHRADECKO
MAS Třeboňsko, o.p.s.
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Dukelská 145,
379 01 Třeboň
IČO: 26998807
tel: 384 385 688, 384 385 690
mas@mas-trebonsko.cz
-www.mas-trebonsko.cz
Účel – poslání: Realizace komunitně
vedeného
místního
rozvoje
uskutečňovaného
na
základě
Strategie
komunitně
vedeného
místního
rozvoje
SCLLD
prostřednictvím organizační složky.
Realizace a spolupráce na realizaci
aktivit v oblasti vzdělávání v území,
podpora a realizace dalších
rozvojových
aktivit
území
v působnosti MAS Třeboňsko, včetně
pořádání vzdělávacích akcí, kurzů,
workshopů, akcí zaměřených na

13

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH

Agentura Česká Kanada, z.s.
Dobrovského 1,
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 69103275
tel.: 777 344 450, 721 588 639
info@agck.cz
-www.ceska-kanada.cz
Účel – poslání: Podpora a propagace
regionu, naplňování linie 49. rovnoběžky, podpora vztahů vytvářených
zejména v oblasti akademické, obchodní, kulturní a společenské mezi
Kanadou a Českou Kanadou.

tovního ruchu. Péče o jinak neudržované a z hlediska turistického, rekreačního, kulturního nebo sportovního
významné objekty, vodní plochy
a toky, území, pozemky, cesty, stezky
a trasy na Třeboňsku.

Turistická oblast Třeboňsko, z.s.
Palackého náměstí 46/II,
379 01 Třeboň
IČO: 05539188
tel.: 601 089 475
monika.havlova@mesto-trebon.cz
www: www.jiznicechy.cz
Účel – poslání: Hlavním posláním
a hlavním cílem spolku je koordinace
rozvoje
turistické
destinace
Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.

Třeboňská rozvojová, o.p.s.
Pístina 69,
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČO. 26074419
tel.: 728 228 039, 724 093 255
info@tr-ops.cz
-www.tr-ops.cz
Účel - poslání: Podpora sociálního
a ekonomického rozvoje Třeboňska
jako např. organizace a zajištění
kulturních a volnočasových aktivit,
cestovního ruchu a podnikatelských
aktivit v regionu.

Hamerský Potok z.s.
Nežárecká 103/IV,
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26650762
tel.: 606 325 944
nezarka@email.cz
www: www.hamerskypotok.cz
Účel – poslání: Posláním spolku je
aktivně vystupovat při ochraně
přírody
a krajiny,
podporovat
a iniciovat aktivity vedoucí k trvale
udržitelnému rozvoji života v povodí
Hamerského potoka se zaměřením na
postupnou revitalizaci povodí a na
zlepšení kvality vody.

Destinace Třeboňsko, o.p.s.
Novohradská 224,
379 01 Třeboň
IČO: 28086899
tel.: 384 701 559, 725 582 305
kosinova@trebonsko.cz
-www.trebonsko.cz
Účel - poslání: Prezentace a propagace Třeboňska jako destinace ces-
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Slavonická renesanční
společnost, o.p.s.
Na Potoku 629,
378 81 Slavonice
IČO: 26108721
tel.: 384 493 884, 602 571 087,
info@zdrojslavonice.cz
-www.zdrojslavonice.cz
Účel - poslání: Podpora principů
trvale udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic
a Slavonicka a tvorba a ovlivňování
kulturního zázemí na principech
partnerství, občanské společnosti
a mezinárodní spolupráce.

vyvážené kulturní krajiny v ČeskoRakouském pohraničí. Udržet a rozvíjet v krajině její přírodní i kulturní
stabilizační prvky, propojit historii,
současnost a přírodu k vytvoření
vyrovnaného kulturně přírodního
rázu krajiny

Spolek přátel Třeboně, z.s.
Masarykovo nám. 1,
379 01 Třeboň
IČO: 26530058
tel.: 724 244 648
jirinapsikova@seznam.cz
-www.spolekprateltrebone.cz
Účel - poslání: Spolek přátel Třeboně
je společenství občanů se zájmem
o kulturu, vlastivědu, krajinu, historii
a historické památky města Třeboně
a Třeboňska, o život v Třeboni, jeho
naplnění a kvalitu.

Volba pro Slavonicko, z.s.
Julia Fučíka 361,
378 81 Slavonice
IČO: 26601231
tel.: 384 493 249, 776 677 347
benes@slavonice-vps.info,
-www.slavonice-vps.info
Účel - poslání: Posláním VPS je působit na své členy a ostatní subjekty
v duchu odpovědnosti za rozvoj města
Slavonice a jeho okolí.

PÍSECKO
MAS Brána písecka z.s.
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Čížová 75,
398 31 Čížová
IČO: 27047792
tel.: 602 113 600, 604 746 195
info@branapisecka.cz
-www.branapisecka.cz
Účel – poslání: Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Brána Písecka. Spolek

BIOREGIO
Dešná u Dačic 84,
378 73 Dešná
IČO: 27029492
tel.: 775 909 947
info@bioregio.cz
-www.bioregio.cz
Účel – poslání: Přispívat k ochraně
a tvorbě trvale udržitelného rázu
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realizuje své aktivity v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (dále jen SCLLD – “Community-Led Local Development Strategy“)
na území MAS. Pořádání odborných
seminářů, vzdělávacích, tematických
exkurzí, stáží a praxí s tematikou
regionálního rozvoje v tuzemsku
i zahraničí. Individuální i skupinová
poradenská činnost pro členy i ostatní
zájemce.

Povltaví z.s., je nositelem Místního
akčního plánu vzdělávání – Milevsko.

Komunitní nadace
Blanicko - Otavská
Tyršova 53,
397 01 Písek
IČO: 65986920
tel.: 778080809
kancelar@konabo.cz
-www.konabo.cz
Účel – poslání: Posláním nadace je
rozvoj komunitního života v Blanicko
– Otavském regionu. Své poslání naplňuje hledáním, iniciováním a podporou regionálních projektů.
Okrašlovací spolek Podhorák
Dolní Novosedly 6,
397 01 Písek
IČO: 03500497
tel.: 602 321 233
info@podhorak.cz
-www.podhorak.cz
Účel – poslání: Účelem spolku je
podpora
společenského
života,
ochrana přírody a krajiny, ochrana
proti nevhodným zásahům do vzhledu
obce a zvelebování jednotlivých součástí obce.

Místní akční skupina Střední
Povltaví z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Kovářov 63,
398 55 Kovářov
IČO: 26998807
tel: 382 594 218, 727 896 290
mas-sp@seznam.cz
-www.masstrednipovltavi.cz
Účel – poslání: Poradenství v oblasti
získávání dotací, propagace mikroregionu, pořádání vzdělávacích akcí,
pořádání kulturních akcí, konzultační
činnost… Místní akční skupina Střední
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Spolek pro popularizaci
jižních Čech Milevsko
Riegrova 128,
399 01 Milevsko
IČO: 70815259
tel.: 382 525 781
josef.bilek@jiznicechy.org,
spolek@jiznicechy.org
-www.spolek.jiznicechy.org
Účel – poslání: Popularizace regionu
ve společnosti a poskytování informací o zajímavých místech a památkách
regionu.

-www.regiopisek.cz
Účel – poslání: Poskytování veřejnosti obecně prospěšných služeb
v oblastech vzdělávání, cestovního
ruchu, volnočasových aktivit a práce
s dětmi a mládeží. Služby v oblasti
environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty (EVVO).

Společnost pro česko-německou
spolupráci Písek z.s.
Budějovická 102/5,
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO: 27043754
tel.: 382 281 127, 776 207 247
pisek.gesellschaft@email.cz
-www.pisekgesellschaft.cz
Účel – poslání: Podpora spolupráce
občanů regionu Písecka s partnerskými městy, organizacemi i jednotlivci v německy mluvících zemích.

Milevský kraj o.p.s.
Husovo nám. 391,
399 01 Milevsko
IČO: 26031663
tel. 383 809 101
email: infocentrum@milevskem.cz
-www.milevskem.cz
Účel - poslání: Shromažďování,
zpracování
a
poskytování
všestranných informací o Milevsku,
milevském regionu a blízkém okolí
a o aktuálním dění ve městě
a regionu.

Institut pro památky a kulturu,
o.p.s.
Putim 71,
397 01 Písek
IČO: 28072219
tel.: 732 533 033
info@instituteu.cz
-www.instituteu.cz
Účel – poslání: Spolupráce při obnově, financování a využívání památek.
Aktivity související s obnovou, financováním a využíváním kulturního
dědictví.

Naše Chyšecko, spolek
Chyšky 30,
398 53 Chyšky
IČO: 01633210
nasechysecko@email.cz
-www.nasechysecko.cz
Účel – poslání: Péče o životní prostředí na Chyšecku se zaměřením na
kulturní dědictví a to jak hmotného
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tak i nehmotného charakteru v souladu s trvale udržitelným rozvojem
obce.

i kultury, propaguje region v ČR
i zahraničí a aktivně vyhledává
příležitosti pro další kooperace.
Místní akční skupina BLANSKÝ
LES - NETOLICKO, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
IČO: 26080575
tel.: 388 325 356, 773 660 983
kancelarmas@netolice.cz
-www.mas-netolice.cz
Účel – poslání: Podpora rozvojových
projektů, a to péče o kulturní
a hospodářský
rozvoj
oblasti,
spoluúčast na projektech evropské
spolupráce, péče o životní prostředí
a rozvoj ochrany životního prostředí,
meziregionální
a
mezinárodní
spolupráce,
podpora
malého
a středního podnikání a vzniku
a provozu
regionálních
podnikatelských sítí, péče o rozvoj
cestovního ruchu

PRACHATICKO
Místní akční skupina ROZKVĚT,
z.s.
člen Krajského sdružení NS MAS ČR,
z.s. v Jihočeském kraji
Školní 124,
384 02 Lhenice
IČO: 26658691
tel.. 774 139 464, 773 187 564
kancelar@masrozkvet.cz,
krejcickova@masrozkvet.cz
-www.masrozkvet.cz
Účel - poslání: Jádrem MAS je
Chelčicko-Lhenický mikroregion. MAS
Rozkvět se zabývá podporou rozvoje
podnikání, zemědělství i spolkového
života,
spolupracuje
s místními
samosprávami i regionálními svazky
obcí
při plánování
a realizaci
nadstavbových projektů, podporuje
rozvoj vzdělanosti, sociálních služeb

Velká lóže pecařská, spolek
Lenora 3,
384 42 Lenora
IČO: 70516332
tel.: 723 015 152
l.psotkova@seznam.cz
-www.nalok.cz
Účel – poslání: Podpora a rozvoj
pekařství dle starých receptur – veřejné pečení chleba.
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IMPAKT Společnost pro aktivizaci
periferií, z. s.
Mlýn 33,
384 25 Dub
IČO: 22664157
tel.: 777 186 208
info@impakt.cz,
dupydub@gmail.com
-www.impakt.cz
Účel – poslání:
Aktivní šíření kulturních a
společenských hodnot a ochrana
kulturního dědictví. Vzdělávání a
výchova dětí, mládeže a dospělých
Ochrana přírody a krajiny.

Kulturní a okrašlovací spolek
Čkyně
Čkyně 2, 384 81 Čkyně
IČO: 27034330
tel.: 604 253 413
kosckyne@seznam.cz
-www.kosckyne.cz
Účel – poslání: Pořádání kulturních
akcí za účelem podpořit a pozvednout
kulturní a společenský život ve městě.

ARCHEOS, společnost
pro archeologii a památky
Prachatice
Nebahovská 1016,
383 01 Prachatice
IČO: 63914344
tel.: 388 314 284, 602 114 149
benes.jaromir@g-mail.com
-www.archeos.cz
Účel – poslání: Zabýváme se prováděním předstihových a záchranných
archeologických výzkumů na plochách budoucích stavenišť, v historických jádrech měst, památkových
zónách, na hradech a zámcích. Realizujeme přírodovědné analýzy. Vydáváme a publikujeme vědecké knihy.

Občanské sdružení U NÁS VOLARY
Tolarova 355,
384 51 Volary
IČO: 27059286
volaryunas@seznam.cz
-http://volary.vesele.info
Účel – poslání: Zabezpečujeme
informační a poradenskou činnost
pro občany Volar a jeho okolí,
podporu vzájemné komunikace
mezi občany
Regionální sdružení Šumava
Stachy 422,
384 73 Stachy
IČO: 47259957
tel.: 380 120 263
rs.sumava@tiscali.cz
Účel – poslání: Zájmové sdružení
právnických osob
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STRAKONICKO

Účel – poslání: Účelem spolku je
rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na příslušném
území a přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje.
Vzdělávání dospělých, zvýšení znalostí a zaměstnanosti občanů, podpora
aktivního trávení volného času…MAS
Šumavsko, z.s., je nositelem Místního
akčního plánu vzdělávání - Prachatice, Vimperk.

MAS Strakonicko, z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Palackého náměstí 1090,
386 01 Strakonice
IČO: 26660121
tel: 383 387 331
lag.strakonicko@seznam.cz
-www.strakonicko.net
Účel – poslání: Přispívat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje s využíváním principů
metody LEADER a dalšími dostupnými nástroji k dosahování všestranného a udržitelného rozvoje svého zájmového území. Podpora při sebevzdělávání členů spolku, podpora
celoživotního učení a vzdělávání
dospělých, neformální vzdělávání dětí
a mládeže na podporu rozvoje osobnosti. MAS Strakonicko, z.s., je nositelem Místního akčního plánu vzdělávání Strakonice.

MAS Vodňanská ryba, z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
nám. Svobody č.10/I,
389 01 Vodňany
IČO: 26663996
tel.: 602 373 536,
725 353 150
masvodryba@centrum.cz
-www.vodnanskaryba.eu
Účel – poslání: Účelem spolku je
rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného sektoru na příslušném
území a přispívat tak k realizaci komunitně vedeného místního rozvoje.
Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých,
členů a pracovníků spolku i veřejnosti, poradenská činnost…MAS Vodňanská ryba, z.s., je nositelem Místního
akčního plánu vzdělávání – Vodňany.

MAS Šumavsko, z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Archiváře Teplého 102,
387 06 Malenice
IČO: 26663091
tel: 607 955 600, 724 058 536
info@massumavsko.cz
-www.strakonicko.net
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MAS Blatensko, o.p.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Spálená 727,
388 01 Blatná
IČO: 26081822
tel.: 602 400 140
mas@blatensko.cz
-www.blatensko.cz
Účel – poslání: Místní akční skupina
Blatensko, o.p.s., je nositelem Místního akčního plánu vzdělávání - Blatná.
Podpora komunitní spolupráce na
území MAS Blatensko. Podpora
a realizace vzdělávacích aktivit, akcí
a programů. Podpora vzdělávání
a školství.

PRO Šumavsko, z.s.
Archiváře Teplého 1,
387 06 Malenice
IČO: 03686612
tel.: 380 831 059
info@prosumavsko.cz
-www.sumavsko.cz
Účel – poslání: Účelem spolku je
řízení destinace Šumavska, jako kancelář destinačního managementu této
oblasti.
Sdružení pro obnovu
Řepice a okolí
Řepice 92,
386 01 Strakonice
IČO: 69569592
tel.: 777 554 597, 721 363 341
sporaoko@seznam.cz
-www.sporaoko.wz.cz
Účel – poslání: Obnova, udržování
a provozování nemovitých památek
na území bývalého prácheňského
kraje, zejména na území obce Řepice.

Prácheňsko a Pošumaví, z.s.
Zámek 1,
386 01 Strakonice
IČO: 26081822
tel.: 737 285 550
vendula.hanzlik@post.cz
-www.jiznicechy.cz
Účel – poslání: Účelem spolku je
propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru přispívat k rozvoji cestovního ruchu
v destinaci Prácheňsko a Pošumaví
a k vytvoření fungující spolupráce
vedoucí k obohacení cestovního ruchu
v oblasti Prácheňska a Pošumaví.
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TÁBORSKO

prospěšných služeb vedoucích k rozvoji území Táborsko – Jih. Poskytování zejména obecně prospěšných služeb jako je například realizace vlastních projektů či poskytování podpůrných služeb při realizaci projektů
vedoucích k rozvoji regionu, tvorba
informační databanky s informacemi
pro rozvoj regionu, realizace vzdělávacích akcí vedoucích k rozvoji regionu, realizace aktivit vedoucích ke
zlepšování vzhledu obcí, propagace
regionu, spolupráce s dalšími subjekty
a orgány při rozvoji regionu a mnoho
dalších aktivit a služeb.

MAS Lužnice, z.s.,
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Sudoměřice u Bechyně 105,
391 72 Sudoměřice u Bechyně
IČO: 26677849
tel.: 724 180 824, 777 793 720
mas.luznice@sudomerice.cz
-www.masluznice.bechynsko.cz
Účel – poslání: Podpora rozvoje
občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, realizace komunitně
vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD), organizování konferencí,
seminářů, besed a stáží, poradenská
a informační služba… MAS Lužnice
z.s. je nositelem Místního akčního
plánu vzdělávání – Soběslav.

MAS Krajina srdce, z.s.
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Žižkovo náměstí 82,
391 43 Mladá Vožice
IČO: 26663503
tel.: 775 317 757, 775 317 001
maskrajinasrdce@seznam.cz
-www.maskrajinasrdce.cz
Účel – poslání: Rozvoj místního
partnerství soukromého a veřejného
sektoru na příslušném území, podpora komunitně vedeného místního
rozvoje. Všestranná podpora trvale
udržitelného rozvoje daného území,
zejména činnostmi ve prospěch obcí,
neziskových organizací, drobných
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na
území MAS.

MAS Lužnicko o.p.s.
Člen Krajského sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje
Zákostelní 720,
391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 28154851
tel.: 777 876 768, 731 627 447
reditel@masluznicko.cz,
manazer@masluznicko.cz
-www.masluznicko.cz
Účel – poslání: MAS Lužnicko
o.p.s. je společností, která byla založena za účelem poskytování obecně
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TOULAVA, o.p.s.
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
IČO: 28149637
Tel.: 775 012 001, 770 779 401
info@toulava.cz
-www.toulava.cz
Účel – poslání: Koordinace rozvoje
regionu TOULAVA ve všech oblastech.
Rozvoj a propagace regionu TOULAVA a jeho turistického potenciálu.
Vytváření nových forem a možností
ekonomického a turistického využití
krajiny.

Účel – poslání: Účelem spolku je
ochrana životního prostředí, přírody,
krajiny a kulturních památek.
Okrašlovací spolek pro Nadějkov
a okolí
Hubov 5,
398 52 Nadějkov
IČO: 22861505
okraslovak@gmail.com
-http://osno.webnode.cz
Účel - poslání: Zlepšování estetického vzhledu obce, osad i samot, jakož
i krajiny okolní, o povznesení kulturní
a o ochranu přírody a krajiny, aby
prostředí pro obyvatele zdejší a návštěvníky z krajin blízkých i dalekých
příjemné bylo.

Občanské sdružení Zachovalý kraj
Božejovice 39,
391 32 Jistebnice-Božejovice
IČO: 26530643
tel.: 739 339 028, 737 166 733
info@zachovalykraj.cz,
popelka.jiri@centrum.cz
-www.zachovalykraj.cz
Účel - poslání: Cílem sdružení je
zachování a rozvíjení přírodních
a estetických hodnot zdejší krajiny,
ochrana přírody a kulturních památek.

Soběslávka z.s.
Petra Bezruče 417/13,
392 01 Soběslav
IČO: 05183201
sobeslavka@sobeslavka.cz
-http://sobeslavka.cz
Účel – poslání: Spolek přispívá
k vytvoření fungující občanské společnosti s důrazem na kultivaci prostředí v místě bydliště a budování
komunikační platformy pro projekty
stejného cíle, uskutečňované kooperací jednotlivců, anebo státních, komerčních, příspěvkových či neziskových a jiných organizací.

Jistebnická vrchovina z.s.
Náměstí 109,
391 33 Jistebnice
IČO: 26663708
tel.: 381 273 229
jistebnicka.vrchovina@seznam.cz
-http://jistebnickavrchovina.ecn.cz
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Soběslavská pahorkatina z. s.
Sedlečko u Soběslavě 48,
392 01 Sedlečko u Soběslavě
IČO: 22761292
tel: 724 189 527
sobeslavskapahorkatina@centrum.cz
-www.sobeslavskapahorkatina.cz
Účel – poslání: Rozvoj regionu
zmnožením sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Botanické zahrady Zemědělské školy
Tábor.

Rotary club Tábor z.s.
Palackého 355,
390 01 Tábor
IČO 70812179
jiri.kubes@rotary2240.org
-www.rotary2240.org
Účel – poslání: Poskytování obecně
prospěšných služeb za účelem prosazování cílů Rotary International.

Přátelé historie Veselí nad Lužnicí
a okolí
náměstí T. G. Masaryka 109,
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 22853081
tel.: 607 190 714
petr.stovicek@centrum.cz,
veselikim@volny.cz
-www.pratelehistorie.estranky.cz
Účel – poslání: Vlastivědná, historická, osvětová činnost.
Přátelé botanické zahrady Tábor,
z. s.
nám. T. G. Masaryka 788/1,
390 02 Tábor
IČO: 60060310
tel.: 774 128 073
botgarden@seznam.cz
-http://szestabor.cz/botanicka
Účel – poslání: Ochrana, rozvoj,
zachování, propagace a popularizace
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Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji
je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob - spolek, který byl
založen na začátku roku R010 jako výsledek dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let.
Prostřednictvím svých členů sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby celého neziskového sektoru. Vytváří prostor pro komunikaci a partnerství všech
nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty, tzn. s veřejnou
správou, parlamentem, krajskými a obecními samosprávami, podnikateli, odbory
apod. Asociace NNO pomáhá svým členům i dalším NNO také v adaptaci na podmínky
Evropské unie.
Jihočeská asociace je členem Asociace nestátních neziskových organizací v České
republice, stejně jako většinově krajské všeoborové asociace, řada oborových sdružení, jakož i některé jednotlivé nestátní neziskové organizace.

Co chce:

a) napomáhat rozvoji občanské společnosti
b) společný postup při jednání s orgány státní správy i samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran
c) koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní a informační
d) prohlubovat vzájemnou informovanost
e) vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace
působící v Jihočeském kraji
f) společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru
g) motivovat členy Asociace NNO JČK ke vzdělání v oblasti zajištění nestátních
neziskových organizací

http://annojck.cz
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