
VÝTAH
ze žádosti o podporu projektu Zelené autobusy BENE_FIT pro hosty i přírodu NP

Šumava z EU – ERDF, Programu Cíl 3, Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko na
období 2012 - 2014

určený pro jednání obcí s ubytovateli o podmínkách přistoupení
k systému BENE

FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU

Ubytovatelé, kteří se dobrovolně (tím bude vyhověno principu rovných příležitostí) přihlásí
do systému  BENE, budou vydávat svým hostům bezplatnou jízdenku  BENE, platnou
v Zelených autobusech po celou dobu ubytování (jednu jízdenku na celý pobyt). 
Z poplatku, který odvádí ubytovatel obci, bude obec (ne přímo ubytovatel) odvádět jeho
část do systému financování projektu (dopravci). Větší část  výpadku tržeb z jízdenek
BENE bude hrazena z projektu (z dotace EU, ERDF, Cíl 3. Svůj (15%) podíl nese i vedoucí
partner projektu (Správa NP a CHKO Šumava). Projekt se inspiruje systémem bezplatných
jízdenek GUTi, zavedeným v     Bavorsku v     roce 2010.  

ZÁSADA

Tím, že host po dobu ubytování může (i nemusí) cestovat v autobusech celý den zdarma,
obec / město bude odvádět dohodnutou část z poplatku od ubytovatelů do systému za
každý den ubytování,  i  kdyby host nabízenou službu ten den nevyužil. Systém bude
fungovat po tu dobu, po kterou bude služba k     dispozici.  

Jaké podmínky musí splnit ubytovatel?

• ubytovatel je zapojen do systému BENE dobrovolně. Po dobu trvání projektu (3
roky) bude pak systém (pro případné nové zájemce) uzavřen a nebude možné
z něj vystoupit. 

• ubytovatel bude na dodané registrační archy vystavovat (tisknout) jízdenky
BENE a evidovat jejich počet ve svém počítači zdarma prostřednictvím
nainstalovaného programu. Podmínkou je internetové připojení a běžný počítač
s  tiskárnou. Předpokládá se zaškolení obsluhy před spuštěním systému.

• Ubytovateli tím nevzniknou žádné dodatečné výdaje.

Jaké podmínky musí splnit obec / město?

• obec / město je zapojena/o do systému BENE dobrovolně.
• obec / město odvádí dohodnutou část z vybraných poplatků za ubytování do

systému za každý den (přenocování)*. Dá se předpokládat určitá kompenzace
ztráty tržeb obce z     poplatků od ubytovatelům zvýšeným zájmem o ubytování na jejím  
správním území.

• obce v zájmovém území NP Šumava budou přímými partnery projektu (ne jednotliví
ubytovatelé).
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PRODUKT BENE - PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

Dne 1. 9. 2011 podala Správa NP a CHKO Šumava žádost o podporu projektu z Evropské
unie, ERDF, programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko.  Tím byl
učiněn první  vážně míněný krok  směrem k realizaci  projektu.  Ve dnech 7.  a 8.  12.
rozhodne monitorační výbor o poskytnutí dotace. Do té doby je zapotřebí dovést do konce
předchozí jednání mezi Správou a starosty některých obcí, konaná před podáním žádosti,
tak, aby byl znám seznam obcí a jmenovitý seznam ubytovatelů, kteří se na roky 2012 až
2014 do systému BENE zapojí. 

ČASOVÝ PLÁN

Vypracování seznamu ubytovatelů do 10.12. 2011. 

• Ubytovatel, který se rozhodne pro zapojení do systému BENE, vyplní se zástupcem  
            obce připojený formulář. Je zapotřebí za každého ubytovatele udat lůžkovou  
            kapacitu a počet přenocování v roce 2011 za dobu nabízené služby v jeho území. 
po schůzce se starosty obcí, konané v     Modravě 22. listopadu, se jeví jako racionální  
postupovat následujícím způsobem:

Obce jako celek budou vkládat do systému BENE podíl ve výši udané v rozpočtu
projektu (ne nižší, ne vyšší) a poukáží jej dopravci jednou za rok až po vyhodnocení
sezóny, tj. do 31.10. daného roku, podle počtu přenocování. Částka v rozpočtu připadající
na rok se vydělí počtem přenocování v celém zájmovém území a tím vyjde (pohyblivá)
částka připadající na jedno přenocování. Obec pak podle počtu přenocování u
zapojených ubytovatelů na svém území odvede poměrnou část dopravci. 
(Do té doby je čas na vyjednání případných koeficientů pro obce v centrální a ostatní části
území, prázdniny a mimoprázdniny, či ponechání jedné solidární sazby pro všechny). Bude
platit princip čím větší počet přenocování celkem, tím menší částka půjde z poplatku
za ubytování do systému.

Proč se má nový produkt jmenovat BENE ?
 (italsky to znamená: dobře; dobrý; prospěch; užitečnost; Hm! 

Slovo má v italštině více významů pro dobré hodnocení osob, věcí, vlastností. 
I při neznalosti jeho přesných významů, vyvolává pozitivní asociace a má v sobě

libozvučnost. Příbuzný je i význam BENEFIT (v názvu projektu použitý tvar BENE_FIT).

Realizace  tohoto  projektu  je  novou  velkou příležitostí pro  zainteresované  subjekty
v regionu, která by se bez podpory z fondů EU nedala realizovat. 
Na  druhou  stranu  platí,  že  bez  uskutečnění  popsaných  postupných  kroků  nelze
projekt spustit.
Konečný  počet  uživatelů  je  nezbytné  znát  pro  sestavení  zadávací  dokumentace  pro
výběrová řízení na provozovatele dopravy a na dodavatele elektronického registračního
systému a fungování systému vůbec.
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• seznam (počet) zapojených ubytovatelů je základním údajem pro zadávací řízení na
zpracovatele softwarové aplikace pro registraci hostů, protože je zapotřebí udat
počet jeho uživatelů. Zadávací dokumentaci je zapotřebí zkompletovat do konce
roku a vlastní VŘ vyhlásit počátkem roku 2012.

 
Každá obec (město), která se rozhodne přistoupit do systému BENE, obdrží úplnou složku
dokumentů. 

• Projekt ZELENÉ AUTOBUSY BENE_FIT pro hosty i přírodu NP Šumava
• Pravidla fungování systému zjednodušeně 
• Přihlášku do systému BENE

Jiřička J.; poslední aktualizace 24.11. 2011
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Obr.1: Registrační formulář pro ubytované v Bavorském lese – systém jízdenek GUTi – vzor rubové
strany 1 (Obec Schönberg)
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Obr.2: Registrační formulář pro ubytované v Bavorském lese – systém jízdenek GUTi – vzor rubové
strany 2 (Obec St.Oswald-Riedlhütte)
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Obr. 3: Registrační formulář pro ubytované v Bavorském lese – systém jízdenek GUTi – vzor lícové
strany k vyplnění + „trhací“ jízdenky připravené dle skutečného počtu členů rodiny.
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