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Úvod
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Region Pošembeří o.p.s. se zaměřuje na zlepšení kvality
života obyvatel a jejich spokojenosti v regionu. Podporuje konkurenceschopnost regionu a jeho
hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Respektuje specifika území a postihuje problémy i rozvojový
potenciál území i společnosti Zároveň strategie předpokládá komplexní řešení problémů, zajišťuje
provázanost stanovených cílů tak, aby nedocházelo k rozporům při řešení dílčích problémů v jednotlivých
oblastech, ale naopak aby docházelo k synergickým efektům a cíle se vzájemně podporovaly.
Strategie respektuje možnosti a zdroje území, předkládá takové cíle, které jsou pro dané území a pro
obyvatele tohoto území realizovatelné. K řešení problémů přistupuje s dlouhodobou perspektivou,
zohledňuje dosažené poznatky v oblasti udržitelného rozvoje vč. respektu k životnímu prostředí.

1. STANOVENÍ VIZE, KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE, STRUKTURA CÍLŮ A
OPATŘENÍ
1.1. CELKOVÁ VIZE ROZVOJE REGIONU POŠEMBEŘÍ:
Region Pošembeří v roce 2025 je regionem pro spokojený život, práci i aktivní odpočinek. Je to
region:









dobře vybavený a dostupný
užitečný a zábavný
zdravý a krásný
spolupracující
prosperující
bezpečný
šetrný vůči životnímu prostředí

MISE ROZVOJE REGIONU POŠEMBEŘÍ
Účelem SCLLD je zvýšit kvalitu života obyvatel regionu, potenciál regionu pro práci i volný čas a zajistit
udržitelný rozvoj regionu při zachování venkovského rázu krajiny, posilovat sounáležitost obyvatel
s regionem a podporovat kulturně historickou identitu obyvatel.

Principy rozvoje regionu:





odpovědnost k budoucím generacím
respekt k přírodě
zachování kulturního dědictví
partnerství a spolupráce
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1.2. STANOVENÍ KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE, STRUKTURA CÍLŮ A OPATŘENÍ
Na základě komunitního projednání výstupů analytické části byly definovány následující čtyři klíčové oblasti
(KO) rozvoje území:

KO 1 Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
KO 3 Životní prostředí, příroda a krajina
KO 4 Místní ekonomika a cestoví ruch

Tyto výše uvedené čtyři klíčové oblasti mají definovány strategické cíle určující ideální stav, kterého by se měl
dosáhnout implementací strategie. Jednotlivé klíčové oblasti jsou rozděleny do několika podoblastí. Strategické
cíle jsou blíže rozpracovány do specifických cílů, jejichž naplnění je vymezeno opatřeními, která jsou dále
charakterizovány aktivitami naplňujícími opatření.
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Obr. č. 1 Grafické znázornění struktury strategie
Klíčové oblasti
KO 1 Infrastruktura,
doprava, bydlení,
výstavba, vzhled obcí

KO 2 Občanská
společnost,
vybavenost, veřejné
služby, volný čas

KO 3 Životní
prostředí, příroda a
krajina

KO 4 Místní
ekonomika a
cestovní ruch

Strategické cíle (S)
S 1 Zkvalitnění
infrastruktury v obcích a
zlepšení vzhledu obcí

S 2 Lepší podmínky pro rozvoj
občanské společnosti a
zajištění dostatečné
vybavenosti obcí službami

S 3 Zvýšení ochrany životního
prostředí a zachování hodnot
přírody a krajiny

S 4 Rozvoj místní ekonomiky
včetně zemědělství a
zlepšování podmínek pro
zaměstnanost

Specifické cíle (SC)
SC 1.1 Zlepšit stav technické
infrastruktury v obcích

SC 2.1 Rozvíjet občanskou
společnost a spolupráci
v rámci obcí, měst a regionu

SC 3.1 Vytvářet podmínky pro
příznivé životní prostředí

SC 4.1 Vytvářet podmínky pro
inovace a rozvoj
environmentálně šetrného
středního a drobného
podnikání

SC 1.2 Vytvářet podmínky
pro zajištění moderní,
efektivní, bezpečné a
environmentálně příznivé
dopravy

SC 2.2 Zlepšit občanskou
vybavenost a veřejné služby
vč. zdravotnických a sociálních
služeb v obcích a městech

SC 3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

SC 4.2 Rozšířit pracovní
příležitosti v regionu a
podporovat zaměstnanost
znevýhodněných skupin
obyvatelstva

SC 1.3 Vytvářet podmínky
pro zajištění kvalitního
bydlení, přiměřenou
výstavbu a urbanistickou
kvalitu obcí a měst
v návaznosti na kapacitu
území a potřebnou
infrastrukturu a sociální
skupiny obyvatel

SC 2.3 Vytvářet podmínky pro
kvalitní trávení volného času
pro všechny věkové skupiny

SC 3.3 Vytvářet podmínky pro
efektivní odpadové
hospodářství obcí

SC 4.3 Podporovat rozvoj
zemědělství a
nezemědělských činností

SC 2.4 Rozvíjet kulturní a
historické dědictví

SC 3.4 Zvýšit soběstačnost
regionu na zásobování
energiemi a snižovat
ekologickou stopu

SC 4.4 Rozvíjet kvalitní služby
a cestovní ruch

SC 2.5 Zvýšit kapacity
v předškolním a základním
vzdělávání a zajistit dostatečně
kvalitní výchovu a vzdělávání
napříč generacemi

SC 3.5 Zvýšit povědomí
obyvatel o ochraně životního
prostředí

SC 2.6 Zvýšit bezpečnost
v obcích a městech
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Tabulka č. 1: Struktura SCLLD

KLÍČOVÁ OBLAST
KO
1
Infrastruktura,
doprava, bydlení, výstavba,
vzhled obcí

STRATEGICKÉ CÍLE, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
(strategické cíle jsou označeny jednou číslicí např. 1, specifické cíle dvěma číslicemi např. 1.1 a opatření 3 číslicemi např. 1.1.1, podtržena jsou ta
opatření, která vstupují do Programových rámců Akčního plánu )
S 1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích a zlepšení vzhledu obcí

SC 1.1 Zlepšit stav technické infrastruktury v obcích
1.1.1 Zajištění dostatečně kapacitní a kvalitní vodovodní sítě
1.1.2 Zajištění možnosti připojení obyvatel na kanalizační sítě
1.1.3 Podpora oddělení splaškových vod od dešťové kanalizace
1.1.4 Zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele regionu
1.1.5 Zajištění dostatečné kapacity ČOV
1.1.6 Zajištění dostatečného, efektivního a environmentálně šetrného veřejného osvětlení
SC 1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění moderní, efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé dopravy
1.2.1 Zajištění dostatečné a kvalitní dopravní infrastruktury vč. infrastruktury pro dopravu v klidu
1.2.2 Zachování dopravní obslužnosti, zlepšení provázanosti spojů
1.2.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy a tvorba podmínek pro průchodnost a bezpečný pohyb pro děti, seniory, handicapované
1.2.4 Posílení nemotorové dopravy vč. účelové cyklistické dopravy
1.2.5 Rozvoj veřejné hromadné dopravy, zvýšení její atraktivity, zlepšení její kvality a dostupnosti a zajištění efektivity provozu
1.2.6 Snížení objemu kamionové dopravy
1.2.7 Snížení tranzitní dopravy přes obce a města

SC 1.3 Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitního bydlení, přiměřenou výstavbu a urbanistickou kvalitu obcí a měst v návaznosti
na kapacitu území a potřebnou infrastrukturu a sociální skupiny obyvatel
1.3.1 Zachování a další zvyšování kvality bytového fondu
1.3.2 Řešení nové zástavby uváženě, snížení suburbanizace a narušování venkovského rázu krajiny
1.3.3 Adaptace brownfields pro nové využití
1.3.4 Zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejných prostranství
KO 2 Občanská společnost,
vybavenost, veřejné služby,
volný čas

S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
SC 2.1 Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci v rámci obcí, měst a regionu
2.1.1 Zlepšení komunikace mezi občany a veřejnou správou
2.1.2 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
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2.1.3 Rozvoj meziobecní spolupráce na platformě MAS
2.1.4 Zajištění společného marketingu a propagace regionu
2.1.5 Zvýšení počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu
2.1.6 Rozvoj spolupráce mezi MAS
SC 2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč. zdravotnických a sociálních služeb
2.2.1 Udržení a rozvoj efektivní sítě veřejných služeb v regionu a zefektivnění jejich provozu
2.2.2 Optimalizace sítě sociálních služeb a zajištění potřebné kvality služeb
2.2.3 Zvýšení informovanosti o sociálních službách
2.2.4 Podpora sociálních služeb vedoucích k sociálnímu začlenění
2.2.5 Podpora sociální integrace zdravotně postižených
2.2.6 Podpora vzniku sociálního bydlení
2.2.7 Zachování a rozšíření zdravotnických služeb a zdravotní prevence
SC 2.3 Vytvářet podmínky pro kvalitní trávení volného času pro všechny věkové skupiny
2.3.1 Zajištění vybavení obcí dostatečnou a kvalitní infrastrukturou pro volný čas
2.3.2 Zlepšení a tvorba podmínek pro spolkovou a zájmovou činnost obyvatel
2.3.3 Vytváření podmínek pro aktivní život seniorů
2.3.4 Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
2.3.5 Rozvoj možností aktivního trávení volného času pro -náctileté
2.3.6 Zlepšení podmínek pro rozvoj sportovních aktivit všech věkových skupin obyvatelstva
2.3.7 Podpora mladých rodin a mezigenerační ch vztahů
2.3.8 Podpora vytváření vazeb mezi starousedlíky a nově příchozími obyvateli
SC 2.4 Rozvíjet kulturní a historické dědictví
2.4.1 Oživení, udržování a rozvoj místních tradic
2.4.2 Obnova památkově chráněných objektů
2.4.3 Zpřístupnění a využívání kulturních a historických památek a cest pro současný život (tam, kde je to možné)
SC 2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a základním vzdělávání a zajistit dostatečně kvalitní výchovu a vzdělávání napříč generacemi
2.5.1 Zajištění dostatečné kapacity a vybavení předškolních zařízení a základních škol
2.5.2 Optimalizace využití kapacity škol a předškolních zařízení
2.5.3 Podpora polyfunkční úlohy škol, zejména u menších škol
2.5.4 Podpora systému celoživotního vzdělávání obyvatelstva a zájmového vzdělávání
2.5.5 Propojení systému vzdělávání s potřebami trhu práce
SC 2.6 Zvýšit bezpečnost v obcích a městech
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KO 3 Životní prostředí,
příroda a krajina

2.6.1 Zajištění dostatečné prevence kriminality
2.6.2 Zapojení různých subjektů do prevence kriminality
2.6.3 Podpora vzniku obecní městské policie
2.6.4 Integrace stávajících a doplnění potřebných monitorovacích nebo signalizačních systémů zaměřených proti rizikovému či
kriminálnímu jednání
2.6.5 Zajištění bezpečnosti před živelnými katastrofami
2.6.6 Eliminace rizikových faktorů z hlediska bezpečnosti
S 3 Zvýšení ochrany životního prostředí a zachování hodnot přírody a krajiny
SC 3.1 Vytvářet podmínky pro příznivé životní prostředí
3.1.1
Zajištění čistoty povrchových i podzemních vod
3.1.2
Zajištění čistoty ovzduší
3.1.3
Zajištění ochrany půdy
3.1.4
Eliminace různých druhů znečištění
3.1.5
Péče o zeleň a a její rozšiřování
SC 3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její prostupnost a zdraví
3.2.1
Zajištění prostupnosti krajiny
3.2.2
Obnova, revitalizace a ochrana přírodních prvků v krajině
3.2.3
Zvýšení retenční schopnosti krajiny a protipovodňová opatření
3.2.4
Zvýšení biodiverzity v krajině
3.2.5
Zvýšení ekologické hodnoty lesů a využívání lesů k rekreaci
SC 3.3 Vytvářet podmínky pro efektivní odpadové hospodářství obcí
3.3.1
Snižování nákladů obcí na likvidaci odpadů
3.3.2
Snižování produkce směsného komunálního odpadu a zvýšení výtěžnosti využitelných složek odpadů
3.3.3
Zavedení vícedruhového třídění vč. biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
3.3.4
Snížení počtu černých skládek
3.3.5
Zvýšení povědomí obyvatel o vhodném třídění a využití odpadů
SC 3.4 Zvýšit soběstačnost regionu na zásobování energiemi a snižovat ekologickou stopu
3.4.1 Podpora využití alternativních zdrojů energie
3.4.2 Snížení spotřeby energie u veřejných budov
3.4.3 Podpora snižování spotřeby energie u budov soukromých subjektů
3.4.5 Podpora úsporných technologií a provozů
SC 3.5 Zvýšit povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí
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KO 4 Místní ekonomika a
cestovní ruch

3.5.1 Zvýšení ekologického povědomí obyvatel všech věkových skupin
3.5.2 Zajištění osvěty starostů a dalších představitelů obcí o správných zemědělských postupech a zajištění informovanosti a
osvěty zemědělců o ekologických postupech
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
SC 4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj environmentálně šetrného středního a drobného podnikání
4.1.1 Rozvoj podnikatelské infrastruktury
4.1.2 Tvorba podmínek pro příchod vhodných investic a investorů
4.1.3 Podpora sociálního podnikání
4.1.4 Podpora ekologicky šetrných způsobů podnikání
4.1.5 Tvorba podmínek pro provázanost podnikatelských činností, podpora spolupráce mezi podnikateli i napříč odvětvími
4.1.6 Posílení zainteresovanosti obcí na podpoře místního podnikání, podpora komunikace mezi soukromým a veřejným
sektorem, vč. škol
4.1.7 Zajištění přenosu dobré praxe z jiných regionů ČR a ze zahraničí (inovace)
4.1.8 Rozvoj vzdělávání podnikatelů směrem k inovacím
SC 4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a podporovat zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva
4.2.1 Tvorba podmínek pro pracovní uplatnění obyvatel regionu, především v místě
4.2.2 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel (rodič s malými dětmi, osoby 50+, apod.)
4.2.3 Spolupráce se školami na přípravě kvalifikované pracovní síly (technické obory)
SC .3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských činností
4.3.1 Podpora ekologicky šetrných způsobů hospodaření
4.3.2 Podpora aktivit vedoucích ke zkrácení dodavatelského řetězce
4.3.3 Podpora ekonomických činností využívající místní zdroje
4.3.4 Rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství
4.3.5 Podpora kvalitního zpracování zemědělských a potravinářských produktů
4.3.6 Podpora investic do zemědělské výroby
4.3.7 Podpora včelařství
SC 4.4 Rozvíjet kvalitní služby a cestovní ruch
4.4.1 Zlepšení marketingu a podpory prodeje turistické nabídky
4.4.2 Zvýšení atraktivity území pro šetrný cestovní ruch
4.4.3 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vč. doplňkové
4.4.4 Podpora klientsky orientovaných obchodů a služeb (blíže k zákazníkovi)
4.4.5 Vytváření podmínek pro fungování potřebných služeb v obcích
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Indikátory pro strategické a specifické cíle SCLLD

Strategický cíl
S 1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích a
zlepšení vzhledu obcí
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské
společnosti a zajištění dostatečné
vybavenosti obcí službami
S 3 Zvýšení ochrany životního prostředí a
zachování hodnot přírody a krajiny

Indikátor
 Počet osob připojených na
kanalizaci
 Délka zrekonstruovaných silnic,
místních komunikací a chodníků
 Počet škol s nově vybudovanými
odbornými učebnami
 Kapacita škol a zařízení péče o
děti
 Koeficient ekonomické stability

S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně

zemědělství a zlepšování podmínek pro

zaměstnanost

Podíl nezaměstnaných osob za
rok
Počet ekonomických subjektů na
obyvatele

Specifický cíl
1.1 Zlepšit stav technické infrastruktury
v obcích

Indikátor
Počet obyvatel regionu /
nepřipojených na kanalizaci / rok
Počet obyvatel regionu nově
připojených na vodovod / rok
Počet nových, rekonstruovaných
a intenzifikovaných ČOV nad
2000 EO/rok





1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění
moderní, efektivní, bezpečné
a environmentálně příznivé dopravy








1.3 Vytvářet podmínky pro zajištění
kvalitního bydlení, přiměřenou
výstavbu a urbanistickou kvalitu obcí a
měst v návaznosti na kapacitu území a
potřebnou infrastrukturu a sociální





Délka zrekonstruovaných silnic
v km
Počet parkovacích míst na 1
obyvatele
Počet realizací vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti v dopravě
Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras
Počet přepravených osob
veřejnou dopravou za rok
Počet parkovacích míst pro jízdní
kola



Prostředek ověření
ČSÚ a vlastní šetření MAS



Vlastní šetření MAS



Vlastní šetření MAS




Vlastní šetření MAS
ČSÚ a vlastní šetření MAS



ČSÚ a vlastní šetření MAS



ČSÚ a vlastní šetření MAS



Prostředek ověření
ČSÚ a vlastní šetření MAS



ČSÚ a vlastní šetření MAS



ČSÚ a vlastní šetření MAS



ŘO IROP, evidence projektů
MMR
ŘO IROP, evidence projektů
MMR
ŘO IROP, evidence projektů
MMR
ŘO IROP, evidence projektů
MMR






ČSÚ



ŘO IROP, evidence projektů
MMR
Evidence stavebních úřadů

Počet opravených domů a bytů

z celkového počtu
Počet navržených a

aktualizovaných územních plánů
Plocha revitalizovaných veřejných
prostranství v ha


Evidence krajského úřadu

Evidence obcí
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skupiny obyvatel


Evidence MAS a obcí



Evidence obcí



Evidence MAS



Evidence MAS a ŘO



Evidence MAS a ŘO



Evidence MAS



Evidence obcí a MAS



Počet projektů spolupráce mezi
MAS a obcemi
Podíl osob přihlášených
k trvalému pobytu z celkového
počtu obyvatel za rok
Vytvořený komunitní plán
sociálních služeb
Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci
Počet podpořených bytů pro
sociální bydlení
Počet realizovaných
volnočasových akcí
Počet vybudovaných a
zrekonstruovaných sportovišť a
dalších objektů pro sportovní
vyžití
Počet aktivních spolků v území



Evidence MAS a obcí

2.4 Rozvíjet kulturní a historické dědictví




Počet obnovených památek
Počet oživených tradic




Vlastní šetření MAS
Vlastní šetření MAS

2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a
základním vzdělávání a zajistit
dostatečně kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč generacemi



Počet podpořených vzdělávacích
zařízení
Kapacita vzdělávacích zařízení
Počet projektů na rozvoj
celoživotního, neformálního a
zájmového vzdělávání



Evidence MAS



Vlastní šetření MAS



Evidence MAS a ŘO

2.6 Zvýšit bezpečnost v obcích a ve městech



Počet trestných činů za rok



Statistika Policie ČR



Počet policistů obecní policie



Evidence obcí a MAS



Počet realizovaných
preventivních programů
Celková délka revitalizovaných
vodních toků a rozloha vodních
ploch
Hodnoty znečištění ovzduší
Počet zrealizovaných projektů
týkajících se ochrany životního
prostředí
Celková délka nově
vybudovaných a obnovených
polních cest
Počet projektů na posílení
biodiverzity
Počet zrealizovaných



Evidence MAS



Evidence MAS a ŘO




ČHMÚ
Evidence MAS



Evidence MAS



Evidence MAS



Evidence MAS

2.1

Rozvíjet občanskou společnost

a spolupráci v rámci obcí, měst i regionu


2.2 Zlepšit občanskou vybavenost
a veřejné služby vč. zdravotnických a
sociálních služeb





2.3 Vytvářet podmínky pro kvalitní trávení 
volného času pro všechny věkové

skupiny

3.1 Vytvářet podmínky pro příznivé životní
prostředí








3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její 
prostupnost a zdraví
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3.3 Vytvářet podmínky efektivní odpadové
hospodářství obcí





protipovodňových opatření
Celková produkce odpadů na
jednoho obyvatele
Podíl nákladů obcí na likvidaci
odpadů z celkového rozpočtu
Míra třídění odpadů na obyvatele
za rok
Podíl obnovitelných zdrojů na
celkové produkci elektrické
energie
Počet objektů využívajících
obnovitelné zdroje energie
Počet projektů v oblasti ochrany
životního prostředí



ČSÚ



Vlastní šetření MAS



Vlastní šetření MAS



ČSÚ



Vlastní šetření MAS



Vlastní šetření MAS

Počet podnikatelů na 1000
obyvatel
Počet vybudovaných sociálních
podniků



ČSÚ



Evidence MAS

3.4 Zvýšit soběstačnost regionu na
zásobování energiemi a snižovat
ekologickou stopu



3.5 Zvýšit povědomí obyvatel o ochraně
životního prostředí



4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj
environmentálně šetrného středního a
drobného podnikání



4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a
podporovat zaměstnanost
znevýhodněných skupin obyvatelstva




Podíl nezaměstnaných osob
Počet uchazečů na jedno volné
pracovní místo




ČSÚ
ČSÚ a vlastní šetření MAS

4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a
nezemědělských činností




Počet zemědělských podnikatelů
Počet projektů zaměřených na
podporu zemědělství
Počet vytvořených druhů
propagačních materiálů a dalších
produktů
Počet návštěvníků informačních
center



ČSÚ a vlastní šetření MAS




Vlastní šetření MAS
Vlastní šetření MAS



Vlastní šetření MAS

4.4 Rozvíjet kvalitní služby a cestovní ruch
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KLÍČOVÁ OBLAST 1 INFRASTRUKTURA, DOPRAVA, BYDLENÍ, VÝSTAVBA,
VZHLED OBCÍ

STRATEGICKÝ CÍL S 1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích a zlepšení vzhledu obcí
Specifický cíl
1.1 Zlepšit stav technické infrastruktury v obcích
1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění moderní, efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé
dopravy
1.3 Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitního bydlení, přiměřenou výstavbu a urbanistickou kvalitu
obcí a měst v návaznosti na kapacitu území a potřebnou infrastrukturu a sociální skupiny
obyvatel

Specifický cíl SC 1.1 Zlepšit stav technické infrastruktury v obcích
Opatření
1.1.1 Zajištění dostatečně kapacitní a
kvalitní vodovodní sítě

Aktivity naplňující opatření



1.1.2 Zajištění možnosti připojení
obyvatel na kanalizační sítě



1.1.3 Podpora oddělení splaškových vod
od dešťové kanalizace
1.1.4 Zajištění kvalitní pitné vody
pro obyvatele regionu



1.1.5 Zajištění dostatečné kapacity ČOV









Příprava projektové
dokumentace na výstavbu a
budování vodovodní sítě
Rekonstrukce starých a
budování nových vodovodních
sítí
Rekonstrukce starých a
budování nových
kanalizačních sítí
Budování kanalizační sítě
Rekonstrukce starých a
budování nových úpraven
pitné vody a rekonstrukce
vodních zdrojů a jejich
ochranných pásem
Rekonstrukce obecních studní
Budování nových vrtů
Rekonstrukce a intenzifikace
starých a budování nových
ČOV
Využití alternativních způsobů
čištění vody (kořenové ČOV)
Výstavba decentralizovaných

Vazba na dotační
program
OP ŽP, Středočeský
kraj

OP ŽP, Středočeský
kraj
OP ŽP, Středočeský
kraj
OP ŽP, Středočeský
kraj

OP ŽP, Středočeský
kraj
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1.1.6 Zajištění dostatečného,
efektivního a environmentálně šetrného
veřejného osvětlení



ČOV
Rekonstrukce, modernizace a
rozšíření starého a budování
moderního veřejného
osvětlení

Národní zdroje

Specifický cíl SC 1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění moderní, efektivní,
bezpečné a environmentálně příznivé dopravy
Opatření
1.2.1 Zajištění dostatečné a kvalitní
dopravní infrastruktury vč. infrastruktury
pro dopravu v klidu

Aktivity naplňující opatření





1.2.2 Zachování dopravní obslužnosti,
zlepšení provázanosti spojů




1.2.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy a tvorba
podmínek pro průchodnost a bezpečný
pohyb pro děti, seniory, handicapované






1.2.4 Posílení nemotorové dopravy vč.
účelové cyklistické dopravy






1.2.5 Rozvoj veřejné hromadné dopravy,
zvýšení její atraktivity, zlepšení její kvality
a dostupnosti a zajištění efektivity provozu




Příprava projektové
dokumentace k rekonstrukci
dopravní infrastruktury
Rekonstrukce a modernizace
silnic II a III. třídy a místních
komunikací
Zvyšování nosnosti a
průjezdnosti mostních objektů
Výstavba nových parkovacích
míst a rekonstrukce stávajících
parkovišť
Spolupráce obcí s ROPID,
Podpora meziobecní
spolupráce
Opatření vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Výstavba a rekonstrukce
chodníků, zavedení
zpomalovacích prvků,
dopravního značení,
technických úprav,
bezbariérové dopravní prvky
Výstavba a rekonstrukce
bezbariérových komunikací
Výstavba a rekonstrukce
podchodů a lávek
Výstavba a rekonstrukce
cyklostezek a cyklotras
Budování infrastruktury pro
cyklisty – parkovací místa,
bezpečná úschova, půjčovny
Tvorba cyklopruhů
Propojení místních cyklotras
vzájemně a propojení na
nadregionální a dálkové
cyklotrasy
Rekonstrukce a výstavba
autobusových a železničních
zastávek
Zavedení nízkokapacitních vozů

Vazba na dotační
program
IROP, národní zdroje

Národní zdroje

IROP, MAS

IROP, MAS

IROP, národní zdroje
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1.2.6 Snížení objemu kamionové dopravy
1.2.7 Snížení tranzitní dopravy přes obce
a města






veřejné hromadné dopravy
Zavedení školních autobusů
Budování P+R
Dopravní opatření, značení,
spolupráce obcí
Opatření ztěžující průjezd
automobilů např. zpomalovací
prvky

Národní zdroje
Národní zdroje

Specifický cíl SC 1.3 Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitního bydlení, přiměřenou
výstavbu a urbanistickou kvalitu obcí a měst v návaznosti na kapacitu území a
potřebnou infrastrukturu a sociální skupiny obyvatel
Aktivity naplňující opatření

Opatření
1.3.1

Zachování a další zvyšování
kvality bytového fondu



1.3.2

Řešení nové zástavby uváženě,
snížení suburbanizace a
narušování venkovského rázu
krajiny



Adaptace brownfields pro nové
využití
Zlepšení vzhledu a funkčnosti
veřejných prostranství



1.3.3
1.3.4








Projekty cílené na
rekonstrukce, zlepšení kvality
bydlení
Urbanistické studie území
předcházející územnímu plánu
Tvorba územních plánů
nenarušující venkovskou sídelní
struktura a krajinu
Revitalizace nevyužívaných
objektů a ploch
Revitalizace a adaptace
veřejných prostranství
Projekty zaměřené na úklid a
upravenost, neomšelost,
vhodnou barevnost, hlukovou a
senzorickou kvalitu.
Projekty zaměřené na
bezbariérovost budov a
veřejných prostranství

Vazba na dotační
program
Národní zdroje

IROP

OP ŽP
OP ŽP
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KLÍČOVÁ OBLAST 2 OBČANSKÁ SPOLEČNOST, VYBAVENOST, VEŘEJNÉ
SLUŽBY, VOLNÝ ČAS

SLŽBY, VOLNÝ ČAS
STRATEGICKÝ CÍL S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění
dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
2.1

Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci v rámci obcí, měst i regionu

2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč. zdravotnických a sociálních služeb
2.3 Vytvářet podmínky pro kvalitní trávení volného času pro všechny věkové skupiny
2.4 Rozvíjet kulturní a historické dědictví
2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a základním vzdělávání a zajistit dostatečně kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč generacemi
2.6 Zvýšit bezpečnost v obcích a městech

Specifický cíl SC 2.1 Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci v rámci obcí, měst a
regionu
Opatření
2.1.1

Zlepšení komunikace mezi
občany a veřejnou správou

2.1.2

Zvýšení efektivity výkonu
veřejné správy

2.1.3

Rozvoj meziobecní
spolupráce na platformě
MAS

2.1.4

Zajištění společného
marketingu a propagace

Aktivity naplňující opatření

Zkvalitnění komunikace mezi obecními
úřady, vedením obcí a veřejností, zajištění zpětné
vazby od různých cílových skupin

Budování a modernizace veřejných
rozhlasů
 Vzdělávání zaměstnanců a představitelů místní
samosprávy
 Projekty na snižování administrativní zátěže
 Tvorba strategických dokumentů
 Projekty spolupráce v rámci území MAS
 Aktivní zapojení občanů, jejich informovanost
a spolupráce
 Pomoc obcím při vytváření sdružení za účelem
výstavby a rekonstrukce infrastruktury a
zlepšení občanské vybavenosti
 Vznik informačních center

Vazba na dotační
program
OPZ, IROP

OPZ

Národní zdroje

Národní zdroje

16

2.1.5

2.1.6

regionu
Zvýšení počtu obyvatel
přihlášených k trvalému
pobytu
Rozvoj spolupráce mezi
MAS




Spolupráce informačních center s MAS
Motivační programy, pozitivní kampaně,
výměna zkušeností

Národní zdroje



Národní a mezinárodní projekty spolupráce

PRV

Specifický cíl SC 2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč.
zdravotnických a sociálních služeb
Opatření

Aktivity naplňující opatření


2.2.1 Udržení a rozvoj efektivní sítě
veřejných služeb v regionu a
zefektivnění jejich provozu
2.2.2 Optimalizace sítě sociálních 
služeb a zajištění potřebné kvality
služeb
2.2.3 Zvýšení informovanosti o

sociálních službách


2.2.4 Podpora sociálních služeb

vedoucích k sociálnímu začlenění




2.2.5 Podpora sociální integrace
zdravotně postižených
2.2.6 Podpora vzniku sociálního
bydlení
2.2.7 Zachování a rozšíření
zdravotnických služeb a zdravotní
prevence








Zachování stávající nabídky služeb a občanské
vybavenosti v obcích (knihovny, pobočky
pošty)
Komunitní plánování sociálních služeb pro
území MAS nebo pro území ORP Český Brod

Vazba na dotační
zdroj
Národní zdroje

OP, IROP, MAS

OPZ, MAS
Programy na zvýšení informovanosti o využití
jednotlivých služeb
Webové portály k sociálním službám
Informační materiály
OPZ , IROP, MAS
Podpora rozvoje sociálních služeb a vznik
nových služeb,
Aktivity na podporu osob pečujících o osobu
blízkou,
Podpora služeb sociální prevence
, podpora služeb pro dlouhodobě
nezaměstnané, pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Podpora krizového ubytování,
OPZ, IROP, MAS
Služby sociální rehabilitace
Půjčovna kompenzačních pomůcek
IROP, MAS
Výstavba a rekonstrukce objektů za účelem
vzniku sociálního bydlení
Vytvoření kvalitních podmínek pro práci lékařů Národní zdroje
v obcích
Realizace preventivních programů v oblasti
zdravého životního stylu a prevence před
chorobami

Specifický cíl SC 2.3 Vytvářet podmínky pro kvalitní trávení volného času pro
všechny věkové skupiny
Opatření
2.3.1 Zajištění vybavení obcí

Aktivity naplňující opatření


Výstavba a rekonstrukce společenských sálů,

Vazba na dotační
zdroj
Národní zdroje
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dostatečnou a kvalitní
infrastrukturou pro volný čas
2.3.2 Zlepšení a tvorba podmínek
pro spolkovou a zájmovou činnost
obyvatel
2.3.3 Vytváření podmínek pro
aktivní život seniorů
2.3.4 Podpora volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi
2.3.5 Rozvoj možností aktivního
trávení volného času pro -náctileté
2.3.6 Zlepšení podmínek pro rozvoj
sportovních aktivit všech věkových
skupin obyvatelstva

kulturních domů, objektů pro realizaci aktivit
ve volném čase vč. knihoven, kin
Podpora organizací působících v oblasti sportu,
kultury, různé zájmové činnosti




Národní zdroje

Národní zdroje



Vznik míst pro setkávání seniorů např. kluby
seniory, realizace akcí zaměřených pro seniory
Akce pro rodiny s dětmi



Aktivity pro smysluplné trávení volného času

Národní zdroje



Budování a rekonstrukce sportovišť a
sportovních zařízení vč. koupališť, veřejně
přístupných sportovních plácků, hřišť a fit
parků pro různé cílové skupiny, především
pro náctileté…
Aktivity podporující mezigenerační soužití

Národní zdroje

Aktivity ke zlepšení vzájemných vztahů a ke
ztotožnění s místem bydliště

Národní zdroje

2.3.7 Podpora mladých rodin a

mezigenerační ch vztahů
2.3.8 Podpora vytváření vazeb mezi 
starousedlíky a nově příchozími
obyvateli

Národní zdroje

Národní zdroje

Specifický cíl SC 2.4 Rozvíjet kulturní a historické dědictví
Opatření

Aktivity naplňující opatření

2.4.1

Oživení, udržování a rozvoj
místních tradic



Podpora aktivit směřujících k oživení a
zachování místních tradic

2.4.2

Obnova památkově
chráněných objektů




2.4.3

Zpřístupnění a využívání

kulturních a historických

památek a cest pro současný
život (tam, kde je to možné)

Rekonstrukce památek
Zpřístupnění a využívání kulturních a
historických památek
Nové využití památek
Obnova historických cest, jejich nové
využití

Vazba na dotační
zdroj
Národní zdroje

Národní zdroje

Národní zdroje

Specifický cíl SC 2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a základním vzdělávání a zajistit
dostatečně kvalitní výchovu a vzdělávání napříč generacemi
Opatření
2.5.1 Zajištění dostatečné kapacity a 
vybavení předškolních zařízení a
základních škol



Aktivity opatření
Výstavba, rozšíření a vybavení
mateřských škol
Rekonstrukce a rozšíření kapacit ZŠ,
Vybavení ZŠ ve vztahu ke klíčovým

Vazba na dotační
zdroj
IROP, MAS,, národní
zdroje
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2.5.2 Optimalizace využití kapacity
škol a předškolních zařízení





2.5.3 Podpora polyfunkční úlohy škol, 
zejména u menších škol
2.5.4 Podpora systému celoživotního 
vzdělávání obyvatelstva a zájmového
vzdělávání
2.5.5 Propojení systému vzdělávání

s potřebami trhu práce

dovednostem
Podpora vznik u dětských skupin a
zařízení péče o děti od 0 do 6 let
Spolupráce, síťování škol
Sdílení nepedagogických pracovníků –
školní logoped, psycholog
Stanovení školského obvodu
Projekty komunitních škol

OP VVV

OP VVV

Osvětové a vzdělávací programy
v různých společenských oblastech

IROP, MAS

Spolupráce škol se zaměstnavateli,
s úřady práce

IROP, OPZ, MAS

Specifický cíl SC 2.6 Zvýšit bezpečnost v obcích a městech
Opatření
Zajištění dostatečné

prevence kriminality
2.6.2 Zapojení různých subjektů do 
prevence kriminality
2.6.3 Podpora vzniku obecní městské 
policie
2.6.1

Aktivity o
patření
Realizace preventivních programů,
prevence sociálně patologických jevů
Podpora NNO zapojených do prevence
kriminality
Vytvoření materiálně technických
podmínek a finančních podmínek pro
vznik obecní policie
Zavedení a rozšíření kamerových systémů
Zavedení dalších moderních systémů či
prostředků zvýšení bezpečnosti

Vazba na dotační
zdroj
Národní zdroje
Národní zdroje
Národní zdroje

2.6.4 Integrace stávajících a doplnění
potřebných monitorovacích nebo
signalizačních systémů zaměřených
proti rizikovému či kriminálnímu
jednání
2.6.5 Zajištění bezpečnosti před
živelnými katastrofami






Propojení prvků jednotného záchranného
systému - technika, mobily, náhradní
elektr. zdroje apod.

IROP

2.6.6 Eliminace rizikových faktorů
z hlediska bezpečnosti



Vytvoření útulku či jiného zařízení pro
opuštěné psy, osvětlení tmavých míst

Národní zdroje

Národní zdroje

19

KLÍČOVÁ OBLAST 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA
Klíčlast 3Í PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA
STRATEGICKÝ CÍL S 3 Zvýšení ochrany životního prostředí a zachování
hodnot přírody a krajiny
Specifický cíl
3.1 Vytvářet podmínky pro příznivé životní prostředí
3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její prostupnost a zdraví
3.3 Vytvářet podmínky efektivní odpadové hospodářství obcí
3.4 Zvýšit soběstačnost regionu na zásobování energiemi a snižovat ekologickou stopu
3.5 Zvýšit povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí

Specifický cíl SC 3.1 Vytvářet podmínky pro příznivé životní prostředí
Opatření

Aktivity naplňující opatření


3.1.2

Zajištění čistoty
povrchových i podzemních
vod
Zajištění čistoty ovzduší

3.1.3

Zajištění ochrany půdy



3.1.1





3.1.4
3.1.5

Eliminace různých druhů
znečištění
Péče o zeleň a a její
rozšiřování




Revitalizace vodních toků a rybníků, jejich
čištění, obnovování zaniklých rybníků, budování
nových rybníků
Zlepšení dostupnosti ekologických způsobů
vytápění, opatření na snižování emisí
Protierozní opatření, dodržování správných
zemědělských postupů
Využití všech možností komplexních
pozemkových úprav i proti odplavování orné
půdy
Projekty na snížení negativních dopadů hluku a
světelného znečištění
Revitalizace, rozšiřování veřejné zeleně a její
údržba, studie obnovy a revitalizace zeleně,
podpora techniky na údržbu zeleně (multif.
sekačky, mulčovač, křovinořez…, plány péče,
nové výsadby - využití odborníků

Vazba na dotační
zdroj
OP ŽP

OP ŽP
OP ŽP, PRV

OP ŽP
OP ŽP

Specifický cíl SC 3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její prostupnost a zdraví
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Opatření

3.2.1

Aktivity naplňující opatření

Zajištění prostupnosti krajiny 

Informační systémy vztahující se k prostupnosti
krajiny – značení, mapy, infotabule
Obnova a údržba polních cest, - údržba
stávajících cest a obnova využitelných
původních
Vyhledávání, revitalizace a ochrana přírodních
prvků
Obnovení a vytváření krajinotvorných prvků,
studie a plánování krajinotvorných prvků
Realizace protipovodňových opatření
Využití vsakovacích jímek pro řešení odvodu
povrchové vody
Realizace digitálních protipovodňových plánů
Budování nových přírodních prvků vedoucích ke
zvýšení biodiverzity krajiny - výsadba zeleně,
zakládání remízků apod.
Vytváření prvků Územních systémů ekologické
stability (ÚSES) i jakožto orientačních bodů a linií
v krajině – shluků stromů a alejí
Využití lesů v zemědělské krajině v blízkosti měst
nejen užitkově, ale i pro rekreační účely a
přizpůsobení těžebních plánů tomuto účelu
Výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty,
bezpečnostních prvků (lávky, mostky, zábradlí)
Realizace značení, výstavba herních a naučných
prvků



Obnova, revitalizace a
ochrana přírodních prvků v
krajině



3.2.3

Zvýšení retenční schopnosti
krajiny a protipovodňová
opatření




3.2.4

Zvýšení biodiverzity v krajině

3.2.2







3.2.5

Zvýšení ekologické hodnoty
lesů a využívání lesů k
rekreaci





Vazba na
dotační zdroj
OP ŽP

OP ŽP

OP ŽP

OP ŽP

PRV

Specifický cíl SC 3.3 Vytvářet podmínky pro efektivní odpadové hospodářství obcí
Opatření

Aktivity naplňující opatření


3.3.1

Snižování nákladů obcí na
likvidaci odpadů

3.3.2

Snižování produkce směsného  Rozšíření sběrných míst a kontejnerů na
komunálního odpadu a zvýšení
tříděný odpad
výtěžnosti využitelných složek

odpadů
Zavedení vícedruhového
 Podpora separace odpadů a jejich druhotného
třídění vč. biologicky
využívání
rozložitelného odpadu (BRO)
 Zřizování, rozšiřování a modernizace sběrných
míst a kompostáren
 Svoz bioodpadu a následné využití
 Využívání kompostérů
Snížení počtu černých skládek  Kamerový dohled v místech černých skládek
 Rekultivace uzavřených a starých (černých)
skládek odpadů

3.3.3

3.3.4

Spolupráce obcí, např. společná svozová firma,
společné smluvní podmínky

Vazba na
dotační zdroj
OP ŽP ,
národní
zdroje
OP ŽP

OP ŽP

OP ŽP
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3.3.5

Zvýšení povědomí obyvatel o
vhodném třídění a využití
odpadů



Řešení problému kontaminovaných skládek
průzkumy a odbornou pomocí s dotačním
managementem
Evidence, návrhy a snížení nebezpečnosti
starých skládek
Vzdělávací a motivační programy, internetové
aplikace apod.

národní
zdroje

Specifický cíl SC 3.4 Zvýšit soběstačnost regionu na zásobování energiemi a snižovat
ekologickou stopu
Opatření
3.4.1 Podpora využití alternativních
zdrojů energie

Aktivity naplňující opatření





3.4.2 Snížení spotřeby energie u
veřejných budov
3.4.3 Podpora snižování spotřeby
energie u budov soukromých subjektů



3.4.5 Podpora úsporných technologií
a provozů





Výstavba a rekonstrukce zařízení pro
obnovitelné zdroje
Doplňkové využití energie z obnovitelných
zdrojů
Podpora instalace fotovoltaických článků
Znovuvyužití odpadní ch produktů –
přebytkové teplo z bioplynových stanic
Izolace budov, tepelné regulace
Podpora výměny kotlů v domácnostech,
instalace technologií snižujících spotřebu
energie a vody
Nabídka poradenství, dotační management

Vazba na
dotační zdroj
OP ŽP

IROP, OP ŽP
Národní
zdroje
OP ŽP,
národní
zdroje

Specifický cíl SC 3.5 Zvýšit povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí
Opatření
3.5.1 Zvýšení ekologického povědomí
obyvatel všech věkových skupin

Ativity opatření




3.5.2 Zajištění osvěty starostů a
dalších představitelů obcí o správných
zemědělských postupech a zajištění
informovanosti a osvěty zemědělců o
ekologických postupech





Podpora vzniku a činnosti informačních center
v oblasti ochrany životního prostředí
Vzdělávací programy pro různé věkové a
profesní skupiny, přednášky
Tvorba informačních materiálů, webové
aplikace, hry
Obnova a rozšíření stávajících naučných stezek
Vzdělávací programy, workshopy, informační
materiály
Spolupráce s orgány Mze a SZIF

Vazba na
dotační zdroj
Národní
zdroje

Národní
zdroje, PRV
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KLÍČOVÁ OBLAST 4 MÍSTNÍ EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

STRATEGICKÝ CÍL S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování
podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj environmentálně šetrného středního a drobného podnikání

4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a podporovat zaměstnanost znevýhodněných skupin
obyvatelstva
4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských činností
4.4 Rozvíjet kvalitní služeby a cestovní ruch

Specifický cíl SC 4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj environmentálně
šetrného středního a drobného podnikání
Opatření
4.1.1 Rozvoj podnikatelské
infrastruktury

Aktivity naplňující opatření






4.1.2 Tvorba podmínek pro
příchod vhodných investic a
investorů



4.1.3 Podpora sociálního
podnikání








Výhodné pronájmy prostorů pro podnikání pro
drobné podnikatele
Podpora začínajících podnikatelů
Podpora poradenství a vzdělávacích aktivit pro
podnikatele
Podpora marketingových nástrojů na rozvoj
podnikání
Zvýšení povědomí o místních podnikatelích u
místních obyvatel
Zmapování rozvojových ploch, brownfields,
vytvoření „katalogu“
Propagace rozvojových ploch určených pro
podnikání
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
sociálních podniků, včetně společensky
odpovědného zadávání zakázek
Zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním
podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů
Podpora vzdělávacích programů, vzdělávání a
poradenství související s podporou vzniku,

Vazba na
dotační zdroj
OPPIK,
národní
zdroje

OPPIK

IROP, OPZ
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založením, provozem a marketingem sociálního
podniku
4.1.4 Podpora ekologicky šetrných
způsobů podnikání



4.1.5 Tvorba podmínek pro

provázanost podnikatelských
činností, podpora spolupráce mezi
podnikateli i napříč odvětvími
4.1.6 Posílení zainteresovanosti

obcí na podpoře místního
podnikání, podpora komunikace
mezi soukromým a veřejným
sektorem, vč. škol
4.1.7 Zajištění přenosu dobré
praxe z jiných regionů ČR a ze
zahraničí (inovace)
4.1.8 Rozvoj vzdělávání
podnikatelů směrem k inovacím

Projekty podnikání šetrné k přírodě

Vznik podnikatelského klastru, vznik Klubu
podnikatelů

OPPIK, PRV,
národní
zdroje
OPPIK

Uplatnit systém opatření zvýhodňující zachování,
rozvoj a vznik služeb v obcích – úlevy na místních
poplatcích a nájmech, oslovování místních
podnikatelů k podání nabídek do výběrových řízení
od obcí apod.).

Národní
zdroje



Projekty spolupráce zaměřené na získání
inovativních poznatků

Národní
zdroje



Spolupráce s podnikatelskými inkubátory, ev. jejich
založení v území, s VŠ a inovačními centry (centry
inteligence)

OPPIK

Specifický cíl SC 4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a podporovat
zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva

Opatření
4.2.1 Tvorba podmínek pro
pracovní uplatnění obyvatel
regionu, především v místě

Aktivity naplňující opatření




4.2.2 Podpora zaměstnanosti

znevýhodněných skupin obyvatel
(rodiče s malými dětmi, osoby 50+, 
apod.




4.2.3 Spolupráce se školami na



Podpora flexibilních forem zaměstnávání – práce na
zkrácené úvazky
Podpora vzdělávacích a poradenských aktivit
vedoucích k orientaci na trhu práce – základní
kursy, pracovní pohovory, životopisy, prezentace
Podpora získání pracovních návyků
Poradenství a vzdělávací aktivity zaměřené na ženy
na MD a RD, 50+ ad.
Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem
zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění
slučitelnosti pracovního a rodinného života
Přeškolování nezaměstnaných – rekvalifikační kursy
Podpora pracovní rehabilitace
Podpora činností vedoucích k uplatnění sociálně
vyloučených na trhu práce – vznik tréninkových
míst
Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení
mužů do péče o děti a další
Stáže studentů v místních podnicích a službách.

Vazba na
dotační zdroj
OPZ, MAS

OPZ, MAS

OPZ
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přípravě kvalifikované pracovní
síly (technické obory)

Specifický cíl SC 4.3 Podporovat rozvoj multifunkčního zemědělství
Opatření

Aktivity naplňující opatření

4.3.1 Podpora ekologicky šetrných
způsobů hospodaření
4.3.2 Podpora aktivit vedoucích
ke zkrácení dodavatelského
řetězce
4.3.3 Podpora ekonomických
činností využívající místní zdroje



4.3.4 Rozvoj mimoprodukční
funkce zemědělství



4.3.5 Podpora kvalitního
zpracování zemědělských a
potravinářských produktů
4.3.6 Podpora investic do
zemědělské výroby
4.3.7 Podpora včelařství















Podpora zemědělských činností týkající se
revitalizace a údržby krajiny
Prodej ze dvora, bedýnkové systémy, donáškové
systémy ad
Vznik odbytového družstva
Projekty podnikatelských činností využívajících

místní zdroje
Podpora podnikatelských aktivit nezemědělské
povahy (např. tzv. přidružená výroba, exkurze,
muzeum zemědělské techniky jízdárny.)
Podpora agroturistiky
Podpora gastroturistiky
Podpora investic pro zpracování zemědělských
produktů
Podpora vzniku nových produktů
Nákup zemědělských strojů a zařízení
Pořízení investic do rostlinné a živočišné výroby
Podpora investic do včelařství
Podpora začínajících včelařů
Podpora zpracování včelařských produktů

Vazba na
dotační zdroj
PRV, MAS
PRV, MAS

PRV, MAS

PRV, MAS

PRV, MAS

PRV, MAS
Národní zdroje

Specifický cíl SC 4.4 Rozvíjet kvalitní služby a cestovní ruch
Opatření
4.4.1 Zlepšení marketingu a
podpory prodeje turistické
nabídky
4.4.2 Zvýšení atraktivity území
pro šetrný cestovní ruch

Aktivity naplňující opatření


Koncentrovat marketing a podporu prodeje pod
jeden subjekt CR (např. MAS)



Vytváření turistických produktů příměstského
(šetrného) cestovního ruchu
Vytváření zajímavých cílů pro turistický ruch se
zaměřením na zážitkovou turistiku (např. exkurze
do pivovaru, Berry apod., zaměření na osobnosti
regionu a využití historických příběhů )
Podpora stávajících a rozvoj nových informačních



4.4.3 Rozvoj infrastruktury pro



Vazba na
dotační zdroj
Národní
zdroje
Národní
zdroje

Národní
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cestovní ruch vč. doplňkové

4.4.4 Podpora klientsky
orientovaných obchodů a služeb
(blíže k zákazníkovi)
4.4.5 Vytváření podmínek pro
fungování potřebných služeb v
obcích




center v regionu
Doplnit chybějící infrastrukturu CR dle základních
standardů pro CR
Projekty podporující vstřícné postupy vůči
zákazníkovi

zdroje

Systém opatření podporující zachování a vznik
služeb v obci

Národní
zdroje

Národní
zdroje
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1.3. POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE
Na základě provedených analýz a šetření byly ve strategii vytyčeny čtyři klíčové oblasti (KO):
KO1 Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí
KO2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
KO3 Životní prostředí, příroda a krajina
KO4 Místní ekonomika a cestovní ruch
První klíčová oblast reaguje na stále nejnaléhavější potřeby obcí – dobudování moderní a efektivní technické
infrastruktury, zajištění moderní, efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé dopravy a zajištění
kvalitního bydlení, přiměřené výstavby a urbanistické kvality obcí a měst v návaznosti na kapacitu území a
potřebnou infrastrukturu. Většina obcí v území se stále potýká s potřebou vybudovat kanalizaci či vodovodní
připojení. Řešení těchto problémů znamená pro obce enormní finanční zátěž, která jim brání v realizaci
dalších potřebných projektů. Tato oblast se dále věnuje palčivému problému, kterým je špatný technický stav
komunikací a chodníků, případně absence chodníků a dalších komunikací.
Druhá klíčová oblast se zabývá zlepšením klíčových veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionu. Klade důraz na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, jejímž důsledkem je m. j.
nedostatečná kapacita škol, předškolních a školských zařízení a nedostačující občanská vybavenost. Zabývá
se i kvalitou výchovy a vzdělávání, propojením vzdělávání s trhem práce a vzděláváním celoživotním.
Strategie řeší též důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti – spolupráce veřejného a ziskového
sektoru, posílení sounáležitosti obyvatel s místem bydliště, dobrou správu území i zvýšení efektivity veřejné
správy. Část této oblasti je věnována opatřením v oblasti sociálních služeb, která by měla vést k optimalizaci
sítě poskytovaných služeb a k rozvoji terénních sociálních služeb. Dalším významným tématem řešeným
v této oblasti je otázka bezpečnosti, v území není totiž stále uspokojivě řešena ochrana obyvatel i majetku, a
to zejména v menších obcích. Strategie se v této oblasti rovněž zaměřuje na ochranu kulturního a
historického dědictví, snahou je obnovovat památky pro jejich nové využití.
Ochranou životního prostředí, přírody a krajiny se zabývá třetí klíčová oblast. Ve strategii je podporováno
zdravé životní prostředí, biodiverzita, retenční schopnost krajiny a její prostupnost. Samostatnou kapitolou
v této oblasti je odpadové hospodářství, opatření v této části směřují k podpoře třídění odpadů, k pomoci
obcím snížit náklady na likvidaci odpadů a k odstraňování černých skládek. Mezi strategické cíle této oblasti
patří zvýšení rozlohy lesů, jejich ekologické hodnoty a možnosti využívat lesy k rekreaci. Strategie se rovněž
zabývá zásobováním energiemi, obsahuje opatření na snížení spotřeby energií. Poslední částí této oblasti je
podpora ekologické výchovy a osvěty.
Poslední čtvrtá klíčová oblast se zaměřuje na ekonomickou stabilitu regionu, snížení nezaměstnanosti,
podporu místního podnikání, rozvoj kvalitních obchodů a služeb, vytváření podmínek pro inovace a rozvoj
environmentálně šetrného středního a drobného podnikání. Měly by být podporovány činnosti vedoucí
k rozvoji podnikatelské infrastruktury, k podpoře spolupráce podnikatelů a k posílení zájmu obcí o podporu
místního podnikání. Zdůrazněna je podpora sociálního podnikání umožňující zapojit se do trhu práce i
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znevýhodněným sociálním skupinám. Část věnující se zaměstnanosti se zaměřuje na vytváření podmínek pro
pracovní uplatnění, tj. na poradenské a vzdělávací aktivity a na podporu flexibilních forem zaměstnávání.
V této oblasti jsou dále navržena opatření pro oblast zemědělství a cestovního ruchu. V zemědělství je
snahou podporovat činnosti využívající místní zdroje a ekologicky šetrné způsoby hospodaření a zkrácení
dodavatelského řetězce. Cestovní ruch se zaměřuje na zvýšení atraktivity území se zaměřením na zážitkovou
turistiku a na zlepšení marketingu a podporu prodeje turistické nabídky.

Cílem strategie je dosáhnout co největší provázanosti jednotlivých specifických cílů a opatření, aby byl
podporován synergický efekt realizace strategie. Jsou provázány všechny čtyři klíčové oblasti strategie.
Jako příklad lze uvést propojenost opatření v dopravě –opatření 1.2.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy a tvorba
podmínek pro průchodnost a bezpečný pohyb pro děti, seniory, handicapované a
1.2.4 Posílení nemotorové dopravy vč. účelové cyklistické dopravy . Tato opatření se musí pozitivně odrazit
na stavu životního prostředí, tj. jsou provázány s klíčovou oblastí Životní prostředí, příroda a krajina (KO 3)
totéž se týká opatření 1.2.6 Snížení objemu kamionové dopravy a opatření 1.2.7 Snížení tranzitní dopravy
přes obce a města, který má taktéž pozitivní dopad na životní prostředí.
Dále je zřejmá propojenost opatření v klíčové oblasti Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný
čas (KO 2) opatření 2.2.1 Udržet a rozvinout efektivní síť veřejných služeb v obcích regionu a zefektivnit
jejich provoz povede ke zvýšení pracovních příležitostí, tedy zde vzniká vazba na opatření 4.2.1. Tvorba
podmínek pro pracovní uplatnění obyvatel regionu, především v místě a opatření 4.2.2 Podpora
zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel – rodičů s malými dětmi, 50+ ad.
Další vazby se týkají opatření v oblasti podnikání – opatření 4.1.1 Rozvoj podnikatelské infrastruktury vede
ke snížení nezaměstnanosti.
Vazby opatření v oblasti vzdělávání –opatření 2.5.5. Propojení systému vzdělávání s potřebami trhu práce e
mají vliv na opatření 4.2.1 Tvorba podmínek pro pracovní uplatnění obyvatel v regionu, především v místě .
Propojenost opatření v oblasti technické infrastruktury – opatření 1.1.2 Zajištění možnosti připojení
obyvatel na kanalizační sítě je propojen s opatřeními v klíčové oblasti Životní prostředí, příroda a krajina
(KO 3)
Vazby opatření v oblasti zemědělství – opatření 4.3.1 Podpora ekologicky šetrných způsobů hospodaření
ovlivňují efektivitu opatření v klíčové oblasti 3 Životní prostředí, příroda a krajina s opatřením 3.1.3
Zajištění ochrany půdy.

Inovativní rysy strategie
S inovativností přístupu k řešení problémů v regionu má MAS zkušenosti z minulého programového období,
kdy uplatňovala metodu LEADER ve své činnosti. Inovace byla jedním z hodnotících kritérií při posuzování
žádostí o dotaci. Inovace byla chápána jako obnovení, zdokonalení, uplatňování nových poznatků, metod a
strategií v osobním životě a v práci. Sledovalo se, zda v rámci projektu vzniká nový produkt či nová
technologie či projekt řeší vybraný problém neobvyklým, unikátním způsobem a jeho realizace povede k
mimořádné efektivnosti a modernizaci dosud užívaných postupů.
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Z hlediska předkládané strategie lze definovat inovativní rysy strategie obecně a následně k jejím
jednotlivým klíčovým oblastem.
Obecné inovativní rysy strategie:
- odpovědnost MAS za veškeré rozdělování dotací, tato skutečnost nutí MAS, aby uvažovala
strategicky, aby uměla plánovat a aby uměla čerpat z toho, co nabízí území.
- strategie vede rámci metody LEADER k vytváření nových vazeb, k rozvíjení komunitního života, snaží
se propojit tři sektory, veřejný, soukromý a neziskový a vytvářet partnerství .
- nastavení strategie vybízí k aktivizaci aktérů z území, snaží se vyvolat jejich zájem o problémy z území
- strategie MAS získává z území příklady dobré praxe a dále je rozšiřuje.
- strategie je „širokorozchodná“, snaží se podchytit problémy všech sociálních skupin v území
- strategie se snaží upozornit na opomíjené historické hodnoty v území – např. slovanská hradiště
- opatření ve strategii jsou polyfunkční – např. opatření 2.4.3 Zpřístupnění a využívání kulturních a
historických památek a cest pro současný život (tam, kde je to možné – spojení ochrany historického
dědictví s novým využitím.
- při tvorbě strategie se využíval individuální přístup k aktérům z území
- strategie se snaží zvýšit povědomí a sounáležitost obyvatel se svým regionem
Inovativní rysy strategie ve vztahu ke klíčovým oblastem:
-

strategie má zcela nové nástroje k řešení problémů v území
strategie využívá nové operační programy (IROP, OPZ)
strategie nově řeší sociální problémy v území
strategie bude podporovat komunitní plánování a rozvoj
strategie hledá ekologické možnosti dopravy
strategie nově řeší bezpečnost dopravy
strategie řeší sociální formy podnikání
strategie chce vytvořit nová partnerství a komunikační formy při řešení nezaměstnanosti
strategie bude podporovat nové formy odbytu zemědělských produktů

1.4. VAZBA SCLLD NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY
V této části jsou popsány strategické dokumenty, jejichž realizované cíle se týkají území MAS Pošembeří. Pro
přehlednost jsou vazby na jednotlivé dokumenty rozlišeny podle úrovně působnosti.
Národní úroveň
Základním výchozím koncepčním dokumentem na národní úrovni je Strategie regionální rozvoje ČR 2014 2020, která byla schválena dne 15. 5. 2013 vládou ČR.
Tento dokument definuje 9 priorit – P.1 Využití potenciálu rozvojových území, P. 2 Rozvoj klíčové
infrastruktury nadregionálního významu, P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území, P. 4
Vyvážený rozvoj stabilizovaných území, P. 5 Oživení periferních území, P. 6 Obnova a využívání krajinného
potenciálu v regionálním rozvoji, P. 7 Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejích dopadů, P. 8
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Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů a P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální
úrovni.
Z hlediska SCLLD se MAS Region Pošembeří nejvíce dotýkají priority P.4., P.6. a P.9.
Mezi další strategické dokumenty na národní úrovni, které jsou obsahově provázány se
Pošembeří patří z hlediska jednotlivých klíčových oblastí:

SCLLD MAS

KO 1 Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí






Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
Koncepce bydlení ČR do roku 2020
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (2015)
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)

KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020
 Národní strategie ochrany práv dětí
 Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015
 Strategie prevence kriminality 2012-2015
 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015
 Národní akční plán podporují pozitivní stárnutí 2013-2017
 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015
 Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020
 Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období 2015 až 2020
 Aktualizace státní kulturní politiky na léta 2013–2014 s výhledem na roky 2015-2020
 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016
 Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+
 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017
 Strategie sociálního začleňování 2014-2020
 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2011-2015
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015
 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015
 Koncepce boje proti organizovanému zločinu pro období let 2015-2017
 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
 Koncepce požární prevence ČR 2012-2016
 Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 (2010)
 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (akt. 2015)
 Strategie prevence kriminality 2012-2015
 Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2015-2017
 Strategie realizace Smart Administration 2007-2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby)
 Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2010-2017
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Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007-2017
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2013-2015
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
Národní program reforem ČR 2015
Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018
Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (akt. 2013)

KO3 Životní prostředí, příroda a krajina
 Akční plán pro biomasu v ČR 2012-2020
 Politika ochrany klimatu ČR 2009-2020
 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020
 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020
 Národní akční plán energetické účinnosti ČR III. (2014-2020)
 Státní energetická koncepce České republiky (2015)
 Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
 Plán hlavních povodí ČR 2007-2027
 Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024
 Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)
 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2005-2015

KO














4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020
Národní inovační strategie ČR 2012-2020
Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce
2013
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů
Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2012-2015
Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020
Priority spotřebitelské politiky 2015-2020
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020
Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby ČR
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009-2015 (akt. 2013)
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie) (2014)

Krajská úroveň

Na krajské úrovni je výchozím dokumentem Program rozvoje územního obvodu Strategie rozvoje
Středočeského kraje pro období 2014 až 2020.
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Propojení a vazby cílů u Programu rozvoje Středočeského kraje jsou znázorněny v níže uvedené tabulce:

Tabulka č. 2: Promítnutí vazby SCLLD na dokumenty krajské úrovně
Specifický cíl
SCLLD

1.1 Zlepšit stav
technické
infrastruktury
v obcích 1

1.2 Vytvářet podmínky
pro zajištění moderní,
efektivní, bezpečné
a environmentálně
příznivé dopravy

2.1 Rozvíjet
občanskou společnost
a spolupráci v rámci
obcí, měst i regionu

2.2 Zlepšit
občanskou
vybavenost a veřejné
služby vč.
zdravotnických a
sociálních služeb

Relevantní
opatření v PRK
Stč. Kraje

B.1.2 Rozvoj a
modernizace
technické
infrastruktury

B.1.1 Rozvoj a
modernizace dopravní
infrastruktury

D1.3 Podpora
spolupráce
venkovských obcí a
jejich vzájemná
komunikace .

B.3.1 Podpora bydlení
a budování občanské
vybavenosti v obcích

B.2.1 Zlepšení dopravní
obslužnosti
Středočeského kraje

C.1.3 Vzdělávání a
zaměstnávání osob se
speciálními potřebami
C.2 Podpora
dostupnosti a
zvyšování kvality
sociální a zdravotní
péče

Specifický cíl
SCLLD

2.3 Vytvářet
podmínky pro
kvalitní trávení
volného času pro
všechny věkové
skupiny 2

2.4. Rozvíjet kulturní a
historické dědictví

2.5 Zvýšit kapacity
v předškolním a
základním vzdělávání a
zajistit dostatečně
kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč
generacemi

2.6. Zvýšit bezpečnost
v obcích a městech

Relevantní
opatření v PRK
Stč. Kraje

C.3.1 Rozvoj a
podpora
volnočasových aktivit
– kultura, sport,
zájmové činnosti

B.3.2 Péče o památky a
kulturní dědictví

C.1.1 Zvyšování
vzdělanosti obyvatel a
celoživotní učení

B.5.1 Zajištění
bezpečnosti občanů
Středočeského kraje

Specifický cíl
SCLLD

3.1 Vytvářet
podmínky pro
příznivé životní
prostředí 3

3.2 Posilovat ochranu
přírody a krajiny a její
prostupnost a zdraví

3.3 Vytvářet
podmínky efektivní
odpadové
hospodářství obcí

3.4 Zvýšit
soběstačnost regionu
na zásobování
energiemi a snižovat
ekologickou stopu

Relevantní
opatření v PRK

E1.1 Ochrana
významných a
chráněných území,

E1.1 Ochrana
významných a
chráněných území,

E.2.2 Odpadové
hospodářství, staré
ekologické zátěže

E.2.1 Snižování
energetické náročnosti
a využívání
alternativních
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Stč. Kraje

krajiny a krajinných
prvků, ochrana
neživé přírody

krajiny a krajinných
prvků, ochrana neživé
přírody

Specifický cíl
SCLLD

3.5. Zvýšit povědomí
obyvatel o ochraně
životního prostředí

4.1 Vytvářet podmínky
pro inovace a rozvoj
environmentálně
šetrného středního a
drobného podnikání 4

4.2 Rozšířit pracovní
příležitosti v regionu

4.3 Podporovat rozvoj
multifunkčního
zemědělství

Relevantní
opatření v PRK
Stč. Kraje

E.3.1
Environmentální
vzdělávání, výchova a
osvěta

A.1.1 Podpora vytváření
příznivého
podnikatelského
prostřední a
podnikatelské
infrastruktury

D.1.2 Podpora
podnikání a vytváření
pracovních příležitostí
na venkově

D.2.2. Podpora
alternativních aktivit
zemědělců,
agroturistika

A.1.2 Podpora malého a
středního podnikání a
inovačních aktivit
Specifický cíl
SCLLD

4.4 Rozvíjet kvalitní
služby a cestovní
ruch

Relevantní
opatření v PRK
Stč. Kraje

D.1.1 Dostupnost a
vybavenost
venkovských obcí

zdrojů energie

A.3.2 Zlepšení
podmínek uplatnění
znevýhodněných osob
na trhu práce

A.1.3 Podpora
rozvoje cestovního
ruchu

Mezi další dokumenty vydané krajem patří:

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - aktualizace 2012
Jde o koncepční dokument pro rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky pro období 2013 -2020.
Nahrazuje v plném rozsahu dokument Aktualizace Generelu cyklistický tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje z roku 2008.

Program prevence kriminality na rok 2014

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016. Koncepce analyzuje
současnou situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na
základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu vývoji památkové
péče v kraji.
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Místní úroveň
Na území MAS jsou zpracovány následující strategické plány jednotlivých měst a obcí:
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 definuje 9 klíčových oblastí rozvoje:
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň
2. Podnikání, zaměstnanost, služby
3. Doprava
4. Bydlení
5. Zdravotnictví a sociální služby
6. Bezpečnost
7. Cestovní ruch a památky
8. Vzdělávání
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času
http://www.cesbrod.cz/item/aktualizovany-strategicky-plan-mesta-cesky-brod-do-roku-2022-prosinec-2011

Strategický plán rozvoje obce Horoušany (resp. obcí Horoušany a Horoušánky) pro období 2010 – 2016 –
dokument schválen v roce 2010, jsou v něm definována konkrétní opatření zaměřená především na
infrastrukturní projekty. http://www.horousany.cz/urad-obce/strategicky-plan-rozvoje-obce-horousany/¨¨
Strategický plán rozvoje obce Květnice - dokument je z roku 2012 a vymezuje 5 rozvojových oblastí:
Územní rozvoj a ochrana sídelních hodnot obce
Infrastruktura
Sociálně-ekonomické prostředí
Životní prostředí
Řízení a správa
http://www.kvetnice.eu/view.php?cisloclanku=2012070006
Strategický plán rozvoje obce Mochov
http://www.mochov.cz/data/strategicky_plan/strategicky_plan_obce_na_roky_2011_az_2016.pdf
Plán rozvoje obce Sibřina – dokument je z roku 200ý a definuje 3 prioritní oblasti rozvoje obce
1. Sibřina - obec s plnohodnotnou infrastrukturou.
2. Obec spravovaná jako služba obyvatelům.
3. Obec s plnohodnotným společenským, sportovním, sociálním životem
http://www.sibrina.cz/vize_obce.htm
Strategický plán města Úvaly – dokument byl schválen v srpnu 2008
http://www.mestouvaly.cz/mesto/rozvoj-mesta/strategicky-rozvojovy-plan/
Integrovaný plán rozvoje města Úvaly – zaměřen na rozvoj infrastruktury
http://www.mestouvaly.cz/mesto/rozvoj-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/
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Strategický plán obce Šestajovice –z roku 2008
http://www.sestajovice.cz/special/strategicky-plan-obce.html
Program rozvoje obce Poříčany 2015-2025
http://www.obecporicany.cz/e_download.php?file=data/editor/307cs_1.pdf&original=N%C3%A1vrh+pl%C3%A1nu+rozvoje+o
bce.pdf

1.5. VAZBA SCLLD NA HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY
Strategie je vyhodnocena z hlediska tří horizontálních principů, rovných příležitostí a nediskriminace, rovných
příležitostí mužů a žen a udržitelného rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Strategie je z hlediska dopadu rovných příležitostí a nediskriminace pozitivní. Pozitivní dopad se projevuje
zejména v navržených opatření v OP Zaměstnanost. Implementace opatření Rozvoj sociálních služeb a
podpora sociálního začleňování podpoří rovný přístup na trh práce a začlenění do společnosti. Pozitivní
dopad se projeví i v opatření Sladění rodinného a pracovního života, které umožní snazší návrat rodičům po
ukončení mateřské či rodičovské dovolené na trh práce a rovněž jim umožní stabilní působení na trhu práce.
Dále se pozitivní dopad týká opatření Sociální podnikání v regionu, které podporuje rovný přístup na trh
práce.
Kladný účinek je možné rovněž prokázat u Programového rámce IROP u opatření Vzdělaný region, kde
budou podporovány projekty zajišťující rovný přístup ke vzdělávání a nediskriminující vybrané sociální
skupiny. Další opatření v rámci IROP Sociální služby a rozvoj komunity, podpora inkluze a opatření Sociální
podnikání v regionu podporují rovný přístup k sociálním službám, přístup na trh práce a začlenění do
společnosti.

Rovné příležitosti mužů a žen
SCLLD je z hlediska rovných příležitostí mužů a žen neutrální.
Udržitelný rozvoj
Strategie má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, pokud je vnímán jako dosahování rovnováhy mezi
ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. Opatření v rámci programového rámce IROP jsou
zaměřena na zlepšení životního prostředí. Nejvýznamnější pozitivní dopad má opatření Do práce i do školy
bezpečně, jehož aktivity povedou ke snížení intenzity automobilového provozu a v návaznosti na to i ke
snížení hlukové zátěže a znečištění životního prostředí emisemi. Nelze opomíjet i ekonomickou stránku
automobilovou provozu. Pozitivní účinek má i opatření Sociální podnikání v regionu, které bude podporovat
formy podnikání šetrné vůči životnímu prostředí. Navržené Fiche v rámci PRV jsou rovněž pozitivní ve vztahu
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k udržitelnému rozvoji. Budou podporovány projekty zaměřené na produkci ohleduplnou vůči životnímu
prostředí.

Vyhodnocení vazby horizontálních principů k jednotlivým opatřením

Opatření

Do práce i do školy bezpečně a v pohodě
Vzdělaný region

Podpora rovných
příležitostí a
nediskriminace

neutrální
podporuje

neutrální
neutrální

podporuje
neutrální

neutrální

neutrální

neutrální

neutrální

podporuje
podporuje

neutrální
neutrální

neutrální
neutrální

podporuje
neutrální

neutrální
neutrální

neutrální
podporuje

neutrální

podporuje

neutrální
neutrální

podporuje
podporuje

neutrální

podporuje

Sociální služby a rozvoj komunity, podpora
sociálního začleňování
podporuje
Rozvoj sociálních služeb v regionu a podpora
sociálního začleňovaní
podporuje
Sociální bydlení
Sociální podnikání v regionu
Slaďování rodinného a pracovního života

Rovnost mužů a
Udržitelný rozvoj
žen

Podpora místního zemědělství
Zpracování zemědělské produkce a uvádění na
trh
neutrální
Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje
nezemědělských činností
neutrální
Neproduktivní investice v lesích
neutrální
Projekty spolupráce
neutrální
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2. AKČNÍ PLÁN
2.1 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP – ALOKACE 52 821 000 KČ
Číslo a název opatření
OP 01 DO PRÁCE I DO ŠKOLY BEZPEČNĚ A V POHODĚ
Vazba na specifické cíle OP
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (zastávky, chodníky, parkoviště, bezpečnost, bezbariérovost
Popis a cíle opatření CLLD
Opatření reaguje na zvýšenou potřebu zajistit bezpečnost dopravy v důsledku velké intenzity dopravního
provozu. Intenzita provozu na komunikacích je ovlivněna skutečností, že se území MAS Pošembeří nachází
v blízkosti Prahy a že přes něj vedou důležité tranzitní tahy směrem na Prahu. Dále opatření v sobě reflektuje
potřeby vybraných obcí vybudovat cyklostezky a zajistit tak snazší dostupnost dopravy za službami, přestupu
na veřejnou dopravu a do zaměstnání. Opatření se rovněž snaží reagovat na závazek ČR zvýšit podíl
cyklistické dopravy na celkových dopravních výkonech na 25 %. Zájmem je rovněž zvýšit nemotorovou
dopravu s ohledem na její příznivý dopad na životní prostředí.

Vazba na SCLLD
Klíčová oblast: 1
KO 1 Infrastruktura, doprava, bydlení a vzhled obcí
Strategický cíl
S 1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích a zlepšení vzhledu obcí
Specifický cíl
SC 1.2 Vytvářet podmínky pro zajištění moderní, efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé dopravy

Příklady možných projektů
Výstavba a rekonstrukce cyklostezek
Výstavba a modernizace cyklotras
Budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
– pouze jako součást projektu na cyklostezky
Doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras, např. zelené pásy, aleje a liniové výsadby.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v
přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu
Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci - např. projekt na řešení bezpečnosti chodců v okolí školy
Bezbariérový přístup zastávek – komplexní projekty
Příjemce dotace
- Obce
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-

Dobrovolné svazky obcí

Limity pro výši způsobilých výdajů:
Min. 100 000 Kč
Max. 5 000000 Kč
Jde o orientační hranice způsobilých výdajů. Konkrétní limit celkových způsobilých výdajů bude stanoven
v příslušné výzvě v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj
CLLD.
Míra podpory
dotace max. 95% způsobilých nákladů
Principy pro určení preferenčních kritérií

víceodvětvový přístup

bezpečnost projektu

provázanost projektu

trvale udržitelný rozvoj

princip zdola nahoru
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS.

Indikátory výstupu
Název indikátoru
Počet realizací vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti v dopravě
Délka
nově
vybudovaných
cyklostezek a cyklotras
Počet parkovacích míst pro kola

Kód
2014+
75001

NČI

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

realizace

0

2

76100

km

0

4

76401

Parkovací místa

0

4

Výchozí hodnota
7

Cílová hodnota
10

Indikátory výsledku
Název indikátoru
Podíl cyklistiky na přepravních
výkonech

Kód NČI 2014+
76310

Měrná jednotka
%

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Z hlediska naplňování tohoto cíle (
výstavba nových cyklostezek) byly zjištěny potřeby vyšší (cca 7 km). Tento požadavek však není možné
pokrýt s ohledem na potřeby regionu v dalších oblastech (podpora vzdělávání, zázemí pro sociální služby). Z
tohoto důvodu byl indikátor stanoven na 4 km s orientačními průměrnými náklady 4,5 mil. Kč na 1 km nové
cyklostezky. Předpokládá se vytvoření 4 parkovacích míst pro kola, které budou součástí projektu na
výstavbu nové cyklostezky. Při budování parkovacích míst bude respektována průměrná jednotková cena ve
výši 5000 Kč za jedno parkovací místo. V rámci tohoto cíle se předpokládají 2 projekty vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě. Ve skutečnosti byly zjištěny vyšší potřeby, avšak navržená alokace neumožňuje
38

stanovit vyšší indikátor. Navržené realizace v rámci tohoto cíle by měly být provedeny za průměrnou cenu 2
mil. Kč za 1 projekt.

Horizontální témata
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí neutrální
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou neutrální k rovným příležitostem a
nediskriminace
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má pozitivní vliv na životní prostředí. Aktivity realizované v rámci
tohoto opatření snižují intenzitu automobilového provozu a v návaznosti na to vedou ke snížení hlukové
zátěže a znečištění životního prostředí emisemi. Nelze opomíjet i ekonomickou stránku automobilovou
provozu.
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Číslo a název opatření
OP 02 VZDĚLANÝ REGION
Vazba na specifické cíle OP
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Cíle opatření CLLD
Hlavním problémem územím je nedostatečná kapacita mateřských a základních škol. Každým rokem se
zvyšují počty dětí povinné školní docházkou. Od roku 2000 do roku 2014 se počet narozených dětí navýšil o
113,9%. Svůj vliv hraje i výrazný pozitivní migrační přírůstek vzhledem k tomu, že východní část území je
suburbanizována. Školy se potýkají s nedostatečným materiálně technickým zázemím, chybí jim odborné
učebny, vybavení, kabinety a potřebují zlepšit technický stav budov. Největší poptávka je po jazykových
učebnách učebnách IT a venkovních učebnách pro environmentální výchovu. Nárůst dětí v mateřských a
základních školách se rovněž odráží ve zvýšené poptávce po zájmovém a neformálním vzdělávání.
Cílem opatření je tedy zvýšit kapacity škol z hlediska rozvoje odborných znalostí dětí a podpořit neformální
a zájmové vzdělávání. Podpora se bude týkat též celoživotního vzdělávání ve vztahu na posílení kompetencí
pro uplatnění na trhu práce.
Vazba na SCLLD
Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby,volný čas
Strategický cíl
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
SC 2.5 Zvýšit kapacity v předškolním a základním vzdělávání a zajistit dostatečně kvalitní výchovu a
vzdělávání napříč generacemi
Příklady projektů
- rozšíření kapacit zařízení pro děti mladší 3 let ( mateřské školy, dětské skupiny, zařízení péče o děti;
součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy
venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
- stavební úpravy a vybavení v základních školách podporující rozvoj v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a v práci s digitálními technologiemi. –
rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení
- rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
- podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.
- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže v oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.

Okruh možných žadatelů:
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- obce
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- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizace zřizované kraji

Limity pro výši způsobilých výdajů:
Min. 100 000 Kč
Max. 5 000000 Kč
Jde o orientační hranice způsobilých výdajů. Konkrétní limit celkových způsobilých výdajů bude stanoven
v příslušné výzvě v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj
CLLD.
Míra podpory:
dotace max. 95% způsobilých nákladů
Kritéria přijatelnosti:
Projekt je v souladu s Místním akčním plánem
Projekt není diskriminační vůči žádné sociální skupině dětí
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

Principy pro stanovení preferenčních kritérií
 inovativnost
 provázanost projektu
 princip zdola nahoru
 zhodnocení rizik projektu
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS.

Horizontální témata
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí neutrální
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou pozitivní k rovným příležitostem,
budou podporovány projekty zajišťující rovný přístup ke vzdělávání a nediskriminující vybrané sociální
skupiny.
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.

Indikátory výsledku
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Název indikátoru
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém

Kód
2014+
50030

NČI

Kód
2014+
50000

NČI

Měrná
jednotka
%

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

5,4

5

Měrná
jednotka
Zařízení

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

5

Indikátor výstupu:
Název indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. MAS má v zásobníku projektů cca 5
projektových záměrů majících za cíl vybudovat či zrekonstruovat odborné učebny ve školách. Předpokládá
se, že průměrná cena jedné realizace bude činit cca 4 mil. Kč. Tyto ceny vychází z kvalifikovaných odhadů
potenciálních žadatelů.
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Číslo a název opatření
OP 03 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Vazba na specifické cíle OP
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Cíl opatření SCLLD
Na území chybí některé typy sociálních služeb (azylové ubytování , krizové a intervenční centrum) a rovněž je
žádoucí některé služby rozšířit, zejména služby nízkoprahového centra a sociálně aktivizační služby. Velkým
problémem je absence protidluhového poradenství. Na území je poptávka po vybudování jednoho
komunitního centra, kde by byly poskytovány vybrané sociální služby a volnočasové aktivity. V území nejsou
k dispozici žádné formy sociální bydlení. Navrhované opatření by mělo podpořit vznik nových služeb
chybějících v území, vytvořit podmínky pro rozvoj ambulantních a terénních služeb a zapojit komunitu do
rozvoje sociálních služeb. Na území neexistuje žádná forma sociálního bydlení . Cílem opatření je podpořit
výstavbu sociálních bytů či rekonstrukci objektů za účelem zajistit dostupné bydlení a zabránit sociálnímu
vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva. Přitom z komunitního plánování sociálních služeb je zřejmé, že
nabídka sociálních bytů chybí a její absenci využívají nejrůznější soukromé ubytovny.
Vazba na SCLLD
Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas
Strategický cíl
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
SC 2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč. zdravotnických a sociálních služeb

Témata možných projektů
-

-

nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s
cílovými skupinami.
vybudování zázemí pro terénní služby,
vybudování zázemí pro realizaci činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence
či odborného sociálního poradenství.
podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
rozvoj infrastruktury komunitních center
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení

Horizontální témata
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí neutrální
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Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou pozitivní k rovným příležitostem,
budou podporovány rovným přístup k sociálním službám a realizace takových projektů, které nediskriminují
vybrané sociální skupiny.
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.

Příjemce dotace – sociální služby
- nestátní neziskové organizace
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Příjemce dotace – sociální bydlení
- obce; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace
Kritéria přijatelnosti
Projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku
- projekt splňuje parametry sociálního bydlení tj. splňuje stavebně technické parametry dané stavebními
předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení;
- sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení
nábytkem;
- sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva;
- v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava;
- sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu;
- podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin;
- pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání
žádostí o dotaci

Limity pro výši způsobilých výdajů:
Min. 100 000 Kč
Max. 3 000 000 Kč
Jde o orientační hranice způsobilých výdajů. Konkrétní limit celkových způsobilých výdajů bude stanoven
v příslušné výzvě v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce výzvy řídicího orgánu pro integrovaný nástroj
CLLD.
Míra podpory
dotace max. 95% způsobilých nákladů
Preferenční kritéria
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soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje
zhodnocení rizik projektu
dopad projektu na sociální začlenění
inovativnost
provázanost projektu
princip zdola nahoru
podpora rodiny
podpora zaměstnanosti

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS.

Indikátory výsledku
Název indikátoru
Kapacita služeb a sociální práce

Název indikátoru
Průměrný počet osob využívající
sociální bydlení

Kód
2014+
67510

NČI

Kód
2014+
75001

NČI

Kód
2014+
55401

NČI

Kód
2014+
55301

NČI

Měrná
jednotka
%

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

10

Měrná
jednotka
Osoby/rok

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

9,6

Měrná
jednotka
zázemí

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

2

Měrná
jednotka
Bytové
jednotky

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

4

Indikátor výstupu:
Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci

Název indikátoru
Počet podpořených
sociální bydlení

bytů

pro

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Podle zásobníku projektů by měla být
podpořena 2 zázemí pro sociální práci s odhadovanou kapacitou 10 klientů. Náklady na rekonstrukci nejsou
ještě známá, tudíž je obtížné stanovit průměrnou cenu za vybudované zázemí. Tato hodnota by neměla
překročit doporučení stanovené ŘO, tj. 480 000 Kč za jedno zázemí.
.
Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Na území byl zjištěn jeden potenciální
žadatel, který má kapacitu na vybudování sociálního bydlení. Předpokládá se vybudování 4 bytových
jednotek s tím, že do roku 2018 nebude vybudována žádná z nich.
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Číslo a název opatření
OP 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
PODOPATŘENÍ č. 4/1 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Vazba na specifické cíle OP
SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Cíl opatření SCLLD
Na území neexistuje žádný sociální podnik, pouze v jednom městě pracují zaměstnanci sociální firmy
RUBICON na základě zakázky města. Na území je potenciál pro zaměstnávání znevýhodněných skupin, Jde o
klienty úřadu práce, kteří mají základní vzděláním a dále o osoby zdravotně postižené. Počet uchazečů se
zdravotním postižením vzrostl cca o 30% , v roce 2008 bylo evidováno 90 osob se zdravotním postižením , v
roce 2014 šlo o 119 osob. Tato skutečnost je impulsem pro rozvoj sociálního podnikání v území. Dalším
podnětem pro podporu sociálního podnikání je skutečnost, že v území sídlí ústav sociální péče, jehož klienti
by se potřebovali dostat na trh práce Cílem opatření podporovat zaměstnanost znevýhodněných skupin
obyvatelstva na trhu práce a zabránit tak sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva . Rovněž je
důležité podporovat soběstačnost klientů – uchazečů o práci.
Vazba na SCLLD
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj environmentálně šetrného středního a drobného podnikání

Možná témata projektů
- výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
- vznik nového sociálního podniku
- rozšíření kapacity podniku

Povinná kritéria
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán minimálně s těmito údaji:
I. Informace o sociálním podniku a strategii jeho dalšího rozvoje
II. Popis podnikatelských aktivit
III. Vymezení a analýza trhu
IV. Marketingová strategie
V. Harmonogram aktivit v době realizace a udržitelnosti projektu
VI. Technické a technologické řešení
VII. Finanční plán
VIII. Popis rozšíření kapacity podniku, pokud k němu dochází
IX. Management a lidské zdroje
X. Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku
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XI. Analýza rizik podniku
XII. Sociální aspekty podnikání
Specifická kritéria přijatelnosti
Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
sociální prospěch - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z
celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin, vztahy v sociálním
podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování,
-

ekonomický prospěch - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku,

-

environmentální a místní prospěch- uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních
zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty,

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku

Typy příjemců
- osoby samostatně výdělečné činné
- malé a střední podniky
-dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- nestátní neziskové organizace
- církve
Principy preferenčních kritérií
- Zvýšení zaměstnanosti v území
- Zhodnocení rizik
- Realizace v místě, kde nachází nevyužitá rozvojová plocha
- Inovace
- Vznik regionálního produktu nebo služby
- Příznivý vliv na životní prostředí
Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS.
Horizontální témata
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí neutrální
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou pozitivní k rovným příležitostem,
budou podporovány rovným přístup k uplatnění na trhu práce
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj vzhledem k tomu, že budou
podporovány formy podnikání ohleduplné vůči životnímu prostředí
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Indikátor výsledku
Název indikátoru

Míra nezaměstnanosti osob s
nejnižším vzděláním

Kód
2014+
10411

NČI

Kód
2014+
10000

NČI

Měrná
jednotka
%

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

28,5

22

Měrná
jednotka
podniky

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

1

Indikátor výstupu
Název indikátoru

Počet
podniků
podporu

pobírajících

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. MAS má v zásobníku jeden projektový
záměr na sociální podnikání.
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2.2. PROGRAMOVÝ RÁMEC OP ZAMĚSTNANOST
PROGRAMOVÝ RÁMEC OP ZAMĚSTNANOST – ALOKACE MAX. 10 470 000 KČ
Číslo a název opatření
OP 04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
PODOPATŘENÍ č. 04/2 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ:
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Navržené opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1.OPZ. Jeho smyslem je podpořit zaměstnanost
sociálně znevýhodněných skupin obyvatel a umožnit jim lépe se začlenit do společnosti.
Popis cíle opatření
Cílem opatření je podpořit rozvoj takového podnikání, které umožní zaměstnanost osoby znevýhodněné na
trhu práce např. dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně postižené, nejlépe projekty využívající místní zdroje
Na území neexistuje žádný sociální podnik, pouze v jednom městě pracují zaměstnanci sociální firmy
RUBICON CENTRUM na základě zakázky města. Na území je potenciál pro zaměstnávání znevýhodněných
skupin. Jde o klienty úřadu práce, kteří mají základní vzděláním a dále o osoby zdravotně postižené. Počet
uchazečů se zdravotním postižením vzrostl cca o 30% , v roce 2008 bylo evidováno 90 osob se zdravotním
postižením , v roce 2014 šlo o 119 osob. Tato skutečnost je impulsem pro rozvoj sociálního podnikání v
území. Dalším podnětem pro podporu sociálního podnikání je skutečnost, že v území sídlí ústav sociální
péče, jehož klienti by se potřebovali získat uplatnění na trhu práce. Cílem opatření podporovat
zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce a zabránit tak sociálnímu vyloučení
ohrožených skupin obyvatelstva. Rovněž je důležité podporovat soběstačnost klientů - uchazečů o práci.
Vazba na cíle SCLLD:
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
SC 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SPC 4.1 Vytvářet podmínky pro inovace a rozvoj environmentálně šetrného středního a drobného podnikání
Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Opatření je přímo provázáno s návrhem opatření Sociální podnikání v regionu v IROP, ze kterého bude
možné financovat výstavbu, rekonstrukci a vybavení nových sociálních podniků.
Priorizace opatření
Opatření bude financované z alokované částky.
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Opatření bude naplňováno od ledna 2017 do června 2023.
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Příklady projektů
Vznik a rozšíření kapacity podniku nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační
sociální podnik
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
Sociální prospěch:
- zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze
znevýhodněných skupin činí 30 %
- účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
- důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců
Ekonomický prospěch:
- případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho
veřejně prospěšných cílů
- nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
- alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech
Environmentální prospěch: zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
Místní prospěch:
- přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
- využívání přednostně místních zdrojů
- spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Principy pro určení preferenčních kritérií
 inovativnost
 provázanost projektu
 princip zdola nahoru
 podpora rodiny
 podpora zaměstnanosti
 vytvoření partnerství

Podporované cílové skupiny
 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
 Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)
 Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v
posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)
 Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po
opuštění výkonu trestu)
 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do
12 měsíců od opuštění zařízení
Okruh možných žadatelů:
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-

obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ.

Absorpční kapacita MAS
MAS má v zásobníku projektů jeden záměr vzniku sociálního podniku.

Indikátory
Indikátor výstupu
Název indikátoru

Kód dle NČI
2014+

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře

10210

organizace

0

1

Název indikátoru

Kód dle NČI
2014+

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře, které fungují i po
skončení podpory

10211

organizace

0

1

Název indikátoru

Kód dle NČI
2014+

Měrná
jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Celkový počet účastníků

6000

účastníci

0

3

Rizika

Podcenění absorpční kapacity území
Náročnost podmínek pro sociální
podnikání
Pochybení při administraci žádosti
Nesplnění stanovených indikátorů
finančního plánu
Zajištění
projektů

kontinuity

Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika
V=
P
D
PxD
Odpovědné mapování potřeb území
2
5
10
2

8

2

4

8 Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců

2

5

Odpovědné plánování, včasné zachycení změn
10 v potřebách území

4

3

12 Hledání dalších možností financování

a

realizovaných

Konzultace, sdílení příkladů dobré praxe

4
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Číslo a název opatření
OP 05 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU A PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ:
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Navržené opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1.OPZ. Jeho hlavním obsahem bude podpora
sociálního začleňování na místní úrovni a podpora vybraných sociálních služeb vedoucích k sociálnímu
začlenění.
Popis cíle opatření
Navržené opatření reaguje na potřeby území v regionu , kde nefungují některé typy sociálních služeb nebo
není dostatečná kapacita existujících služeb. Cílem opatření bude podpora zejména terénních a
ambulantních sociálních služeb, dále pak podpora aktivit vedoucích k eliminaci sociálního vyloučení. Rovněž
bude podporována komunitní sociální práce. Vymezení tohoto opatření vychází z následujících slabých
stránek území:
- opomíjení významu sociálních služeb z hlediska samosprávy v menších obcích
- nedostatečná kapacita domova pro seniory
- absence azylového ubytování pro matky s dětmi
- absence sociálního bydlení
- zvýšený výskyt drogově závislých
- nedostatečná podpora prevence sociálně patologických jevů
- nedostatečná propojenost a návaznost sociálních služeb
- oslabení Českého Brodu v oblasti poskytování zdravotní péče - chybějící odborní lékaři a z toho vyplývající
nutnost dojížďky do Prahy a Kolína
- časté opomíjení potřebnosti sociálních služeb v závislosti na demografickém vývoji
- zadluženost obyvatelstva a s tím související riziko jejich sociálního vyloučení
Vazba na SCLLD:
Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby,volný čas
Strategický cíl
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
SC 2.2 Zlepšit občanskou vybavenost a veřejné služby vč. zdravotnických a sociálních služeb
Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření je propojené s opatřením OP 6. Sladění rodinného a pracovního života, které bude podporovat
aktivity umožňující rodičům a dalším osobám pečující o děti snazší vstup na trh práce. Dostupnost sociálních
služeb řešená v rámci tohoto opatření umožní flexibilitu pečujících osob na trhu práce. Rovněž je
samozřejmá provázanost s IROP, v rámci něhož bude MAS implementovat opatření „Sociální služby, rozvoj
komunity a sociální bydlení“, které umožní vybudovat technické zázemí pro provoz chybějících služeb.
Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financováno z alokované částky.
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Časový harmonogram
Opatření bude naplňováno od ledna 2017 do června 2023.

Popis možných zaměření projektů
V rámci tohoto opatření budou podporovány sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména odborné
sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiče a děti,
terénní programy, raná péče, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Dále bude podpora zaměřena na
aktivity zabraňující sociálnímu vyloučení, preventivní programy, programy na zajištění finanční gramotnosti,
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního a prostupného bydlení, aktivity zaměřené na podporu neformální
péče, aktivizační, asistenční a motivační programy apod.
Rovněž budou podporovány projekty zacílené na rozvoj síťování služeb, multidisciplinární spolupráce a
participativních metod práce s klienty a komunitní plánování sociálních služeb.
Podporované cílové skupiny




















Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Národnostní menšiny
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Ohrožené osoby do 18 let věku
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

Typy příjemců podpory
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – nestátní
neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící v
sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
Absorpční kapacita MAS
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Na území působí poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají kapacitu vytvořit nebo rozšířit potřebné služby.
Největší potenciál nabízí LECCOS, z.s. a RUBICON Centrum.
Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí neutrální
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou pozitivní k rovným příležitostem,
budou podporovány rovným přístup k sociálním službám a realizace takových projektů, které nediskriminují
vybrané sociální skupiny.
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.
Principy pro určení preferenčních kritérií
- podpora rodiny
- podpora zaměstnanosti
- naplňování indikátorů stanovených SCLLD

Indikátory
Indikátor výstupu
Název indikátoru
Kapacita podpořených služeb
Celkový počet účastníků
Účastníci zaměstnaní po ukončení
své účasti, včetně OSVČ

Kód dle NČI
2014+
67001
60000
62700

Měrná
jednotka
místa
osoby
osoby

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0
0
0

8
80
4

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Předpokládá se naplnění tohoto indikátoru
na 80 osob, půjde o osoby zapojené do projektu na zvýšení zaměstnanosti a podporu sociálního začlenění. V
zásobníku projektu eviduje MAS projekt, který předpokládá zajistit zaměstnání pro sociálně znevýhodněné
osoby, zaměstnání pro 4 osoby.
Indikátor výsledku
Název indikátoru
Využívání podpořených služeb

Kód dle NČI
2014+
67010

Měrná
jednotka
osoby

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

120

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Předpokládá se, že sociální služby, zejména
poradenství využije 120 osob.
Rizika opatření
Rizika

Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika
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P
Podcenění absorpční kapacity území
Náročnost podmínek pro sociální
podnikání
Pochybení při administraci žádosti
Nesplnění stanovených indikátorů
finančního plánu
Zajištění
projektů

kontinuity

D

Odpovědné mapování potřeb území

2

5

10

4

2

8

2

4

8 Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců

2

5

Odpovědné plánování, včasné zachycení změn
10 v potřebách území

4

3

12 Hledání dalších možností financování

a

realizovaných

V=
PxD

Konzultace, sdílení příkladů dobré praxe
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Číslo a název opatření
OP 06 SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ:
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
Navržené opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1.OPZ. Jeho podstatou je podpořit zaměstnanost
rodičů a osob pečujících o své blízké tím, že jim nabídne odpovídající služby zajištění péče o děti a rovněž
nabídne služby usnadňující jejich návrat na trh práce.
Popis cíle opatření
Území je zasaženo suburbanizací, je atraktivní především pro mladé lidi či pro rodiny s dětmi. Přiliv obyvatel
do území však není doprovázen odpovídajícími službami, zejména pokud jde o zajištění péče o děti. Problém
jsou nízké kapacity mateřských škol (především na území poblíž Praze), soukromé aktivity péče o děti se
vyskytují sporadicky. Na území je registrována pouze jedna dětská skupina. Na území existuje několik
soukromých mateřských škol, jejichž služby však nemohou kvůli nákladnosti využívat všichni rodiče.
Problémy s kapacitou se týkají i školních družin, rovněž je problematická provozní doba družina, která
neodpovídá situaci, že polovina aktivně pracujících vyjíždí do zaměstnání a vrací se ze zaměstnání až v době,
kdy družiny již nefungují.
Cíl se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce. Z hlediska demografické
struktury se jeví jako nejnaléhavější pomoc ženám na mateřské a rodičovské dovolené. Podpora by se měla
týkat jejich úspěšného návratu na trh práce (rekvalifikační kursy, kursy k posílení kompetencí) a dále by se
měla zaměřit na rozšíření nabídky služeb péče o děti, které jim zajistí stabilní působení na trhu práce.
Vazba na SCLLD:
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.2 Rozšířit pracovní příležitosti v regionu a podporovat zaměstnanost znevýhodněných skupin
obyvatelstva

Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Navrhované opatření má vazbu na opatření „Rozvoj sociálních sužeb a podpora sociálního začleňování“.
Provádění kvalitních prorodinných opatření má pozitivní vliv na sociální začleňování. Vazba je rovněž
evidentní s IROP, jednak s opatřením „Sociální služby, rozvoj komunity a podpora inkluze“, které finančně
podpoří vznik zázemí pro potřebné sociální služby a dále s opatřením „Vzdělaný region“, ze kterého je možné
financovat infrastrukturu zařízení péče o děti.
Priorizace navrhovaných opatření
Opatření bude financované z alokované částky.
Časový harmonogram
Opatření bude naplňováno od ledna 2017 do června 2023.
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Příklady projektů








Podpora vzniku a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné kapacity školních družin, zajištění
doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské skupiny a příměstské tábory
Podpora zaměstnanosti – rekvalifikační programy, poradenské a motivační programy, podpora zahájení
podnikání
Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich
přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti; Vzdělávání a poradenské aktivity
pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku;
Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby
Vznik dětských skupin
Vzdělávání chův

Podporované cílové skupiny:
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 Osoby s kombinovanými diagnózami
 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 Národnostní menšiny
 Imigranti a azylanti
 Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 Oběti trestné činnosti
 Osoby pečující o malé děti
 Osoby pečující o jiné závislé osoby
 Rodiče samoživitelé
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 Osoby ohrožené předlužeností
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 Osoby v nebo po výkonu trestu
 Osoby opouštějící institucionální zařízení
 Ohrožené osoby do 18 let věku
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu
sociálního začleňování
 Místní samospráva
 Sociální pracovníci
 Pracovníci v sociálních a zdravotních službách
 Neformální pečovatelé

Okruh možných žadatelů:
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nestátní
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neziskové organizace, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi působící v
sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupina, vzdělávací a poradenské instituce, školy a
školská zařízení, obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení,
družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Absorpční kapacita MAS
Na území fungují rodinná centra, z nichž některé mají zkušenosti s hlídáním dětí a doprovodem dětí na
zájmové aktivity. Rovněž se v území rozvíjí pořádání příměstských táborů, které zajišťují péči o děti v době
školních prázdnin umožňující účast rodičů na trhů práce. Navrhované opatření podpoří potenciál těchto
organizací.
Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ
Rovnost žen a mužů a - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných příležitostí pozitivní. Navržené
opatření rozšiřuje možnosti žen participovat na trhu práce.
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou pozitivní k rovným příležitostem, je
podporován rovný přístup všech sociálních skupin na trhu práce.
Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.
Principy pro určení preferenčních kritérií
- inovativnost
- podpora rodiny
- podpora zaměstnanosti
- naplňování indikátorů stanovených SCLLD
Indikátory
Indikátor výstupu
Název indikátoru
Kapacita podpořených služeb
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

Kód dle NČI
2014+
67001
60000
50001

Měrná
jednotka
místa
osoby
místa

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0
0
0

10
50
12

Indikátory byly stanoveny na základě zjištěné absorpční kapacity regionu a jeho potřeb a upraveny dle
alokace ze strukturálních fondů, kterou bude mít k dispozici MAS. Tato hodnota zahrnuje celkový počet
účastníků jimž byla poskytnuta podpora například formou možností využít příměstské tábory, hlídání dětí či
služby dětské skupiny. Dále se předpokládá vznik dětských skupin o kapacitě 12 dětí.

Analýza rizik
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Rizika

Podcenění absorpční kapacity území

Hodnocení rizika Název opatření ke snížení významnosti rizika
V=
P
D
PxD
Odpovědné mapování potřeb území
2
5
10

Pochybení při administraci žádosti

2

4

Nesplnění stanovených indikátorů a
finančního plánu

2

5

Odpovědné plánování, včasné zachycení změn
10 v potřebách území

4

3

12 Hledání dalších možností financování

Zajištění
projektů

kontinuity

realizovaných

8 Konzultace s ŘO, vzdělávání zaměstnanců
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PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – ALOKACE 17 614 000 Kč,
z toho 802 000 Kč na projekty spolupráce
Číslo a název Fiche
OP 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Vazba na článek nařízení PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Vymezení Fiche – Fiche je zaměřena na podporu místních zemědělských podniků, na zvýšení jejich
výkonnosti a udržitelnosti a konkurenceschopnosti.
Stručný popis Fiche – Podpora je zaměřena na následující oblasti:
-

investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu.
investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora
nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Vazba na cíle SCLLD
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských činností

Definice příjemce dotace
Žadatel:
Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Výše způsobilých výdajů
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč

Principy pro stanovení preferenčních kritérií
- udržitelný rozvoj
- inovace
- vytvoření pracovního místa
- využití volných kapacit (stávající nemovitosti)
- zaměstnávání mladých lidí
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Indikátory
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
4

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

0
1
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Číslo a název Fiche
OP 08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH
Vazba na článek nařízení PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Vymezení Fiche – Fiche je zaměřena na investice, které se týkají zpracování , uvádění na trh nebo vývoje
vybraných zemědělských produktů. Fiche má přispět k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských
řetězců.
Stručný popis Fiche – Cílem Fiche je zvýšit efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a
středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
Budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a
značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a
rekonstrukcí budov a vybavení prodejen. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality
produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic
do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu.

Vazba na cíle SCLLD
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských činností
Definice příjemce dotace
Žadatel:
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Výrobce potravin
Výrobce krmiv
Jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských subjektů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU

Výše způsobilých výdajů
Min. 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Principy pro stanovení preferenčních kritérií
- udržitelný rozvoj
- inovace
- využití volných kapacit (stávající nemovitosti)
- zaměření projektu na přímý prodej
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-

místní produkty

Indikátory
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název

93701
Počet podpořených podniků

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav
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Číslo a název Fiche
OP 09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Vazba na článek nařízení PRV - Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Vymezení Fiche – Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst
Stručný popis Fiche – Cílem Fiche je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení
ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a
maloobchodu.
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE) : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou
tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny
41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování,
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní
rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních
služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat
musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Vazba na cíle SCLLD
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských činností

Definice příjemce dotace
Žadatel:
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
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Fyzické a právnické osoby podnikající – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech

Výše způsobilých výdajů
Min. 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Principy pro stanovení preferenčních kritérií
- udržitelný rozvoj
- inovace
- využití volných kapacit (stávající nemovitosti)
- místní produkty
- zaměstnanost – vytvoření místa

Indikátory
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

0
1
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Číslo a název Fiche
OP 10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Vazba na článek nařízení PRV - Článek 25
Vymezení Fiche – Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Stručný popis Fiche – Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa,
např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Vazba na cíle SCLLD
Klíčová oblast:
KO 3 Životní prostředí, příroda, krajina
Strategický cíl
S 3 Zvýšení ochrany životního prostředí a zachování hodnot přírody a krajiny
Specifický cíl
SC 3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její prostupnost a zdraví

Definice příjemce dotace
Žadatel:
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení
Výše způsobilých výdajů
Min. 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Principy pro stanovení preferenčních kritérií
- udržitelný rozvoj
- vliv na využití lesa

Indikátory
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (2018)
Cílový stav

92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
1
2
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Indikátor výsledku pro tuto operac není stanoven
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Číslo a název Fiche
OP 11 SPOLUPRÁCE MAS – ALOKACE 802 000 Kč
Vazba na článek nařízení PRV - Článek 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vymezení Fiche – Jde o projekty spolupráce mezi MAS. MAS může spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí
strategii místního rozvoje v rámci EU.
Stručný popis Fiche
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové). Akce musí být
zaměřena na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.
Za měkké akce je považováno především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů
příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy
MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.

Vazba na cíle SCLLD
Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby,volný čas
Strategický cíl
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
SC 2.1 Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci v rámci obcí, měst i regionu
Definice příjemce dotace
Žadatel:
MAS, která má schválenou SCLLD
Výše způsobilých výdajů
Min. 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Výše se odvíjí od stanovené alokace, která činí 802 000 Kč.
Míra podpory
80%
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