Dodatek Strategie MAS
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

DŮVOD VZNIKU A ZAMĚŘENÍ DODATKU
• Na podzim 2014 se MAS zapojila do projektu SMS „MAS jako nástroj spolupráce

obcí pro efektivní chod úřadů“
 Smyslem projektu je pomoci obcím při výkonu veřejné správy, při hledání
možností pro využití kapacity MAS a podpoření spolupráce
 Pro MAS měl tento projekt praktické využití při tvorbě strategie
 Dodatek je jedním z výstupů projektu, je zaměřen na spolupráci obcí

Spolupráce obcí
SPOLUPRÁCE FORMOU DSO
Na území je 6 svazků DSO, aktivita DSO většinou účelové zaměření,

Mikroregion Polabí – vznik 2003, Bříství, Kounice
Mikroregion Černokostelecko –vznik 2001 Doubravčice, Přehvozdí ,Štíhlice
Svazek obcí NY-KO – vznik 1994, Chrást, Klučov, Masojedy, Přišimasy, Rostoklaty, Vrátkov
Svazek obcí Úvalsko – vznik 1994, Úvaly, Jirny Horoušany
Dobrovolný svazek Výmola – vznik 2002, Květnice, Sibřina, Sluštice, Dobročovice
DSO Povýmolí – vznik 2015 Úvaly, Květnice, Dobročovice, Přišimasy, Sibřina, Zlatá
? Nové DSO na Českobrodsku

Spolupráce obcí – podíl dotací na obecních rozpočtech
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Spolupráce obcí
Školství
Kapacita mateřských škol na území - 1445 míst
Kapacita základních škol na území - 3290 míst
Počty narozených dětí a vývoj počtu dětí do roku 2020
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Spolupráce obcí
Doprava
Problémy
Vysoká intenzita provozu a s tím souvisejí jevy, tranzitní doprava si přes
obce zkracuje trasu (hluk, prach, poškozování komunikací)
Nevyhovující technický stav dopravních komunikací včetně místních
komunikací
Malá kapacita místa pro parkování
Neexistující chodníky
Nízká vytíženost některých autobusových linek z hlediska výše nákladů,
které vynakládají obce na provoz veřejné autobusové dopravy

Spolupráce obcí
Odpady
- snaha obcí o spolupráci – sběrné dvory – Č. Brod, Úvaly, Horoušany
- snaha obcí o soběstačnost – Technické služby Doubravčice
- obtížná dostupnost objektivních dat o nákladech na likvidaci
odpadů
-vysoké ceny a rozdílná úroveň poskytovaných služeb ze strany
svozových společností
-problém nepřihlášených obyvatel

Spolupráce obcí
Zaměstnanost
V roce 2014 podíl nezaměstnaných 7,3% - 1402 osob (Stč. Kraj
6,3%), v roce 2013 8,3% - 1602 osob
- Vysoká vyjížďka za prací – 49,9% ekonomicky aktivních
-Chybějící koordinační článek v této oblasti
-Chybějící podpora místních podnikatelů

Co může MAS nabídnout obcím?
Dotační management
sledování dotačních programů na národní i regionální úrovni a poskytování informací
obcím o nových možnostech dotací
poradenství o vhodnosti daného dotačního titulu
poradenství při zpracování žádosti o poskytnutí dotace, v případě zájmu samotné
zpracování žádosti nebo dílčích podkladů pro žádost
případná pomoc při realizaci projektu – administrace projektu, monitorovací zprávy
Podpora podnikání a zaměstnanosti
vedení informačního portálu na webu, kde by byly soustředěny informace o
pracovních nabídkách v okolí a dále informace o výběrových řízeních na zakázky
v území
aktivní zjišťování možných pracovních příležitostí v území a vyhlášených zakázek
propagace místních produktů a jejich prodej
propagace místních podnikatelů – katalog poskytovaných služeb

Co může MAS nabídnout obcím?
Podpora cestovní ruchu
analýza kapacit pro rozvoj cestovního ruchu
náměty turistických cílů za obce,
vytváření společných produktů – mapy, letáky
společná propagace cestovního ruchu
Vzdělávací a osvětová činnost
vyhledávání vzdělávacích příležitostí pro obce
environmentální osvěta

Strategie MAS včetně dodatku
4 klíčové oblasti:
•
•
•
•

Infrastruktura, doprava, bydlení, vzhled obcí
Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
Životní prostředí, příroda a krajina
Místní ekonomika – podnikání, zaměstnanost, zemědělství,
CR

Struktura dodatku
Strategický cíl
Zlepšit a spolupráci obcí a rozvinout aktivní síťování v území
Školství
Specifický cíl – Podpořit spolupráci při rozvoji školství v území
Opatření
Podpora aktivit pro vytvoření svazkové školy v Úvalech
Podpora projektů zajišťujících sdílení odborníků pro školy – psycholog,
logoped apod.
Mapovaní potřeb území v oblasti školství
Dotační poradenství pro školy

Struktura dodatku
Zaměstnanost
Specifický cíl
Zvýšit zaměstnanost v území
Opatření
Zajištění komunikace mezi aktéry na trhu práce
Podpora podnikatelů – zřízení informačního portálu o veřejných zakázkách na
území MAS
Zřízení webového portálu s nabídkou pracovních příležitostí
Mapování rozvojový ploch
Podpora sociálního podnikání

Struktura dodatku
Doprava
Specifický cíl
Zvýšit bezpečnost dopravy v území a zlepšit dopravní obslužnost
Opatření
Společná formulace požadavků a návrhů vůči kraji týkající se stavu místních
komunikaci a tranzitní kamionové dopravy
Podněcovat spolupráci obcí s ROPID
Podporovat zavedení nízkokapacitních autobusů na alternativní pohonné
hmoty
Podporovat rozvoj cyklodopravy v území za účelem cesty do zaměstnání

Struktura dodatku
Cestovní ruch

Specifický cíl
Podpořit rozvoj cestovního ruchu v území
Opatření
Analýza kapacit pro rozvoj cestovního ruchu
Náměty turistických cílů za obce,
Vytváření společných produktů – mapy, letáky
Společná propagace cestovního ruchu

