Tabulka provázanosti

Rozvojová
potřeba

Popis v čem naplnění dané potřeby přispěje k rozvoji území působnosti MAS

Strategický cíl

Až na výjimky mají všechny obce a jejich místí části v Regionu Pošembeří kanalizaci (Český Brod Zahrady, Škvorec - Třebohostice), vodovod (část obce Zlatá) a napojení na čistírnu odpadních vod
(technická infrastruktura) (část obce Zlatá).
Pro nově budované lokality (satelity), případně stávající zástavbu, nedostačuje kapacita technické
infrastruktury včetně veřeného osvětlení (obec Tuklaty, Poříčany, Tismice, Škvorec).
V území chybí systematické pokrytí vysokorychlostním internetem. Proto MAS bude podporovat
osvětu k investicím do vysokorychlostního internetu a osvětu k jeho používání (město Úvaly).
Naplnění potřeby přispěje ke zlepšení a zajištění dostatečného množství pitné vody, k
dostatečnému pokrytí území kanalizační sítí a adekvátní kapacitou čistíren odpadních vod, sítí
veřejného osvětlení a digitalizaci území.
A. Rozšíření a
doplnění
kvalitní
technické
infrastruktury.

Indikátor Strategického cíle

Specifický cíl

Popis opatření

Vodovod (rekonstrukce starých a budování nových),
zdroj pitné vody

Počet aktivit vedoucí ke
zkvalitnění infrastruktury v
obcích a zlepšení vzhledu
obcí. Výchozí stav 0, Cílová
hodnota 15, Měrná jenotka
je počet

Opatření

Rozvojová
potřeba

1.1.1 Zajištění kvalitní pitné vody
pro obyvatele regionu a
dostatečně kapacitní a kvalitní
vodovodní sítě
připojení obyvatel na kanalizační
sítě, dostatečné kapacity ČOV

SC 1.1 Zlepšit stav
technické
infrastruktury v
obcích

Výstavba, rekonstrukce, výměna za úsporné veřejné
osvětlení podél chodníků, hlavních a vedlejších silnic.

1.1.3 Podpora oddělení
splaškových vod od dešťové
kanalizace
1.1.4 Zajištění dostatečného,
efektivního a environmentálně
šetrného veřejného osvětlení

A.

Investice obcí či soukromých investorů do pokrytí
vysokorychlostním internetem (předchází tomu osvěta,
proč vysokorychlostní internet mít)

3.1 Vytvořit vhodné
podmínky pro
diverzifikaci
ekonomické základny
regionálních center a
jejich venkovského
zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit
propojení
podnikatelských
subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce.

1.1.5 Podpora pokrytí území
vysokorychlostním internetem

V Regionu Pošembeří chybí síť (účelových) stezek pro pěší, cyklostezek (Úvaly, Přistoupim, Mochov,
Květnice, Horoušany) a tím i zařízení pro bezpečné odstavení – cykloboxy, cyklodomy (Břežany II.,
S 1 Zkvalitnění infrastruktury
Český Brod), nabíjecí stanice pro elektrokola, elektrokoloběžky i elektroautobusy (Český Brod). Dále
v obcích, modernizace
je v návaznosti na přestupní terminály (železniční a autobusová síť) nedostatečná kapacita
dopravy a zlepšení vzhledu
parkovišť, P+R, parkovacích domů apod. (Tuklaty, Úvaly, Český Brod). Komunikace v obcích jsou
obcí
dlouhodobě zatíženy tranzitní (nákladní a osobní) dopravou zejména mezi D1 a D11 a tím dochází k
B. Zajistit
devastaci silnic č. 101, 113, 245, 272 a 330. Ve frekventovaných částech obcí často chybí chodníky,
moderní řešení natož bezbariérové (Poříčany, Doubravčice, Mochov, Kšely, Květnice, Kozojedy, Jirny, Horoušany,
dopravní
Dobročovice, Černíky, Bříství, Břežany II). Dále v obcích chybí části dopravní infrastruktury – lávky,
infrastruktury a mostky, zastávky autobusů, točny, kruhové objezdy (Tuchoraz, Škvorec, Klučov, Úvaly, Český Brod) a
obslužnosti v bezpečnostní prvky – retardéry, semafory, bezpečné přechody apod. (Klučov, Kozojedy, Přistoupim,
regionu.
Černíky).
Zároveň je potřeba posílit autobusovou dopravu a spoje (Chrášťany, Horoušany) včetně efektivní,
případně i levnější dopravy – malokapacitní autobusy (Doubravčice).
Realizace výše uvedeného přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, dopravního komfortu a
zmírnění negativního dopadu na životní prostředí.
Většina obcí v území zpracovává nový územní plán (Štíhlice, Mrzky, Hradešín, Chrást, Sluštice). V
současnosti si již ve větších sídelních celcích uvědomují důležitost stavebních regulativů a omezení v
částech obcí, příležitostí k využití brownfields (Český Brod, Poříčany), význam uvážlivého
vyčleňování území pro novou výstavbu, včetně rozšiřování bytového fondu (Poříčany, Škvorec,
Vykáň), i v souvislosti s budováním podpůrné infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejného
C. Zlepšení prostranství. V některých obcích je potřeba rekonstruovat stávající bytový fond (Tuklaty,
urbanistické Šestajovice). Stále v mizivém množství je v území využívání architektonických studií a soutěží.
kvality, vzhledu Naplnění potřeby přinese vyšší standard bydlení v původních i nových částech obcí a kvalitní novou
obcí a měst. výstavbu i větší ztotožnění se obyvatel s místem, kde žijí.

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

Chodníky (rekonstrukce, oprava, nové); cyklostezky,
cyklotrasy; parkoviště, P+R, parkovací domy, cykloboxy
na nádraží, cyklodomy u železniční tratě; nabíjecí
stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky;
bezpečností prvky, dopravní značení; rozvoj veřejné
dopravy, státní, krajské, místní komunikace; zastávka 1.2.1 Investice do dopravní
autobusu, parkoviště, točna autobusů; kruhový
infrastruktury a bezpečnosti
objezd, mostek, lávky; vysokorychlostní trať
dopravy

B.

1.2 Zlepšit dopravní
spojení mezi metropolemi
a významnými
středoevropskými centry
osídlení, posílit kvalitní
dopravní spojení mezi
metropolemi a jejich
zázemím, zvyšovat
atraktivitu jiných způsobů
dopravy než individuální
automobilové dopravy a
zlepšovat propojení
různých módů dopravy.

C.

1.4 Efektivně využívat
zastavěné území, omezit
zastavování volné krajiny
vyvolávané růstem
3.4 Pečovat o prostředí
metropolitních území,
obce a stabilizovat
rozšiřovat a propojovat dlouhodobé využívání
plochy a hmoty zeleně v krajiny a zamezit její
intravilánech a zefektivnit
degradaci.
hospodaření s vodou a
energií v metropolitních
územích.

Posílení nemotorové dopravy vč. cyklistické do práce i
rekreační; rozvoj veřejné hromadné dopravy, zvýšení
její atraktivity; zlepšení její kvality a dostupnosti a
1.2.2 Rozvíjet dopravní
zajištění efektivity provozu: malokapacitní autobusy,
obslužnost
sdílená doprava např. kola, koloběžky atd.

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

Budování, rozšiřování a rekonstrukce bytového fondu
(obecní, státní)

Územní plán obce, strategický plán, architektonické
studie a soutěže na novou zástavbu (obecní,
družstevní, soukromé byty a domy)

1.3.1 Zachování a další zvyšování
kvality bytového fondu, členění
podle účelu (startovací)
1.3.2 Řešení nové zástavby
uváženě, snížení suburbanizace
a narušování venkovského rázu
krajiny

Architektonické studie a soutěže na využití brownfields 1.3.3 Adaptace brownfields pro

nový účel včetně využití
možností architektonických
soutěží

Vazba na SRR
21+
Regionální
centra

1. 4 Efektivně využívat
zastavěné území, omezit
zastavování volné krajiny
vyvolávané růstem
metropolitních území,
rozšiřovat a propojovat
plochy a hmoty zeleně v
intravilánech a zefektivnit
hospodaření s vodou a
energií v metropolitních
územích.

Kanalizace (dešťová, normální - (rekonstrukce starých a
1.1.2 Zajištění možnosti
budování nových)), ČOV (výstavba x intenzifikace)

Napojení na kanalizaci a ČOV, retenční nádrže

Vazba na SRR
21+ Metropole

3.2 Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci
regionů.

D. Posílení
vazby obyvatel
na místo svého
bydliště a
zlepšení
podmínek pro
rozvoj občanské
společnosti.

E. Rozšířit
občanskou
vybavenost a
zvýšit portfolio
veřejných
služeb.
Zmodernizovat
zdravotnická
zařízení.
Zkvalitnit
komunitní
sociální práce a
sociální služby.

Pro efektivní a dostupnou komunikaci mezi úřady a občany je třeba podporovat rozšiřování
digitalizace, je třeba mít na celém území vysokorychlostní infrastrukturu, ochotné a schopné lidi s ní
pracovat (Úvaly -infocentrum). Vysokorychlostní internet (mobilní síť) a lidé jsou základem online
služeb a jeho používání. (Šestajovice - el. úřední deska, Tuchoraz - zavedení veřejného rozhlasu).
Vzhledem ke skokovému zvyšování počtu obyvatel zatím nedochází k tzv. sžití/asimilaci nových
obyvatel s původními, nejsou dobudovány, natož posilovány vazby k místu bydliště. Zákonitě tím
jsou oslabeny podmínky pro budování občanské společnosti a její další rozvoj (Kounice, Květnice,
Zlatá).
Podobnou situaci řeší mnoho obcí a MAS v okolí velkých měst. Sdílení příkladů řešení je efektivním
způsobem přenosu dobré praxe (Krajské sdružení MAS).
Řešením těchto problémů může dojít postupně k posílení vazby nových obyvatel na místo svého
bydliště a tím i ke zlepšení relevantního rozvoje občanské společnosti.

Rostoucí populace na území Pošembeří a rostoucí zájem o atraktivnější bydlení vede k postupnému
rozšiřování, zkvalitňování a zájmu o vyšší dostupnost prvků občanské vybavenosti a veřejných
služeb, např. pošty, knihovny atd. Vzhledem ke zvyšování dopravní intenzity v území a počtu
obyvatel, výskytu živelných pohrom a dalších událostí ohrožujících bezpečnost obyvatel, je třeba
podpořit složky, které zajišťují tuto bezpečnost v našem regionu. Některé jednotky požární ochrany
v našem území mají již zastaralou techniku, či jim chybí obnova zásahových obleků a vybavení k
výkonu práce (Jirny, Sibřina, Klučov, Poříčany – nákup hasičského auta, Štíhlice, Jirny – rekonstrukce
hasičské zbrojnice, většina jednotek hasičské služby - nákup zásahových obleků a bot). Většina obcí
nemá ani smluvně zajištěnou službu obecní a městské policie, je zde potenciální riziko zvýšené
kriminality a výskytu drogově závislých. Proto dochází k ohrožení bezpečnosti obyvatel i jejich
majetku. Je tedy nutné vytvářet podmínky pro vznik obecní a městské policie, podporovat investice
do obnovy a vybavení bezpečnostních složek (Sluštice - obecní bezpečnostní agentura).
Ačkoliv se v území zvyšuje podíl mladé generace, nemělo by se zapomínat i na seniory, kteří
mnohdy žijí sami a můžou být tak vyloučeni z dění společnosti. Je tedy potřeba se zaměřit jak na
soudržnost nebo funkčnost rodin mladých lidí, tak na činnosti podporující starší generaci. Je tedy
důležité rozvíjet přirozené vazby, spolupráci obyvatel i mezigenerační soužití ve venkovské
komunitě. V území nedostačují komunitní zařízení nebo zařízení zaměřená na seniory (Sibřina dům sociálních služeb pro důchodce, Vykáň a Poříčany – dům s pečovatelskou službou). Zároveň se
v území stále objevují skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, jako např. osoby ohrožené
zadlužeností, osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a další. Je proto důležité v
regionu Pošembeří stále zkvalitňovat a rozšiřovat komunitní sociální práce a sociální služby včetně
jejich zázemí (Český Brod – poradenské pracoviště).
Na území se vyskytují také zdravotnická zařízení, která jsou zastaralá a chybí modernější
zdravotnické vybavení (Český Brod, Úvaly). Zároveň je nutné podpořit časovou i místní dostupnost
zdravotnických služeb (Poříčany – rekonstrukce zdravotního střediska).
Dále nedostačuje pobytová kapacita, chybí azylová ubytování nebo je omezená dostupnost
sociálního bydlení (Český Brod – azylový dům pro matky s dětmi, Tuklaty – obecní byty).
Naplnění výše uvedených potřeb povede ke zkvalitnění života obyvatel na venkově a posílí se
vzájemná spolupráce a přirozená venkovská komunita. Podpoří se soudržnost a funkčnost rodiny.
Dojde k zajištění potřebných služeb pro celé spektrum cílových skupin ohrožených sociálním
vyloučením, rodin s malými dětmi a seniorů.

Podmínky pro kvalitní trávení volného času jsou v regionu rozdílné. Dvě třetiny obcí mají potřebu
vybudovat, opravit, zrekonstruovat, vybavit objekty a zázemí pro volnočasové aktivity, které jsou
potřebné pro setkávání obyvatel všech věkových kategorií, pořádání nejrůznějších akcí apod. Jedná
se zejména o kulturní domy (Český Brod, Bříství, Vykáň, Rostoklaty, Poříčany, Tismice, Šestajovice),
klubovny (Sluštice, Kšely, Sibřina), komunitní centra (Škvorec, Hradešín, Dobročovice), polyfunkční
centra včetně polyfunkční funkce škol (Kounice, Štíhlice, Poříčany, Český Brod), společenské sály
(Tismice, Břežany II), knihovny (Úvaly, Sibřina Český Brod), rekreační areály (Jirny). Velkým
F. Zlepšit
nedostatkem je zároveň nabídka trávení volného času pro mládež a seniory, kdy v regionu chybí
podmínky pro nebo je potřeba opravit dětská a multifunkční hřiště (Černíky, Bříství, Dobročovice, Hradešín,
kvalitní trávení Horoušany, Květnice, Kozojedy, Chrást, Zlatá, Vykáň, Český Brod, Úvaly, Tuklaty, Tismice, Štíhlice,
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj
volného času. Škvorec, Sibřina, Přistoupim, Poříčany, Mrzky), skate parky (Přišimasy, Mochov, Český Brod), fitness
občanské společnosti a
prvky pro různé věkové kategorie (Kounice), sportovní areály a haly (Přišimasy, Kozojedy, Český
zajištění dostatečné
Brod).
vybavenosti obcí službami
Naplněním potřeby dojde ke zkvalitnění podmínek pro trávení volného času, jak pro rodiny s dětmi,
mládež a seniory, tak obyvatele v produktivním věku. Komunita se bude mít kde scházet a obyvatelé
si vybudují vztah k místu, kde bydlí. Bude zlepšena kvalita života obyvatelstva a dojde k jejich
většímu zapojení např. do sportu. Díky sportování může docházet ke zlepšení zdravotního stavu
občanů v regionu.

Počet aktivit vedoucích ke
zlepšení podmínky pro rozvoj
občanské společnosti a
zajištění dostatečné
vybavenosti obcí službami
Výchozí stav 0, Cílová
hodnota 20, Měrná jenotka
je počet

Digitalizace, vyrokorychlostní internet, elektronizace,
komunikace obec x veřejnost (veřejné rozhlasy budování, informování obyvatel sms)

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

Příklady dobré praxe a její sdílení např. trvalý pobyt
obyvatel, zapojení nových obyvatel do dění
(informování a spolupráce), projekty spolupráce mezi
MAS

2.1.1 Rozvoj efektivity výkonu a
komunikace veřejné správy

2.1.2 Rozvoj meziobecní
spolupráce na platformě MAS a
rozvoj spolupráce mezi MAS

D.

6.2 Rozvíjet strategické
plánování na bázi
funkčních regionů a
posilovat spolupráci aktérů
v území

E.

1.3 Zajistit občanskou
vybavenost v dostatečném
rozsahu a dostupnosti v
jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v
širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální
polarizace a
segregovaných či
vyloučených lokalit.

3.3 Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních
centrech i v jejich
venkovském zázemí s
důrazem na kulturní
dědictví, péči o
památky a místní
specifika a reagovat na
problémy spojené se
stárnutím a existencí či
vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

F.

1.3 Zajistit občanskou
vybavenost v dostatečném
rozsahu a dostupnosti v
jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v
širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální
polarizace a
segregovaných či
vyloučených lokalit.

3.3 Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních
centrech i v jejich
venkovském zázemí s
důrazem na kulturní
dědictví, péči o
památky a místní
specifika a reagovat na
problémy spojené se
stárnutím a existencí či
vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

Veřejné aktivity a akce v obcích a městech

2.1.3 Podpora aktivit posilujících
vazby k místu bydliště,
podmínek pro budování
občanské společnosti
Investice (objekty, zařízení, vybavení) ve prospěch
služeb obecného zájmu hospodářské povahy: obecní a
městské policie, pošty, hasičů, knihoven (zachování
stávajících, vznik nových), místní dopravy (doprava
2.2.1 Investice do infrastruktury
zřizovaná obcí)

a vybavení veřejných služeb

SC 2.2 Zlepšit
občanskou
vybavenost a veřejné
služby s důrazem na
zdravotnické a
sociální služby

Sociální služby (zajištění jejich kvality a kvantity,
zvýšení informovanosti cílových skupin o nabídce
služeb, informační materiály o sociálních službách,
www portály sociálních služeb, senior taxi), aktivity
podporující sociální začleňování (občanské
poradenství, protidluhová poradna, sociální šatník,
potravinová banka), výstavba a rekonstrukce objektů
za účelem vzniku sociálního bydlení.

2.2.2 Investice do sociálních
služeb včetně vzniku sociálního
bydlení

Zvyšování kvality (investice) infrastruktury pro
zdravotnické služby. Zvyšování kvalitních podmínek pro
práci lékařů v obcích. Realizace preventivních
2.2.3 Investice do infrastruktury
programů v oblasti zdravého životního stylu a
a rozšíření sítě zdravotnických
prevence před chorobami

služeb včetně jejich vybavení

Programy na spolupráci mateřských center a domovů
pro seniory, podpora mezigeneračních vztahů, aktivity
podporující rodinné i komunitní vazby (sousedská
výpomoc, setkávání rodin s dětmi, seniorů atd.)

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

Dostatečná a kvalitní infrastruktura a vybavení pro
volný čas, lepší podmínky pro spolkovou a zájmovou
činnost (kulturní domy, klubovny, komunitní centra,
polyfunkční centra, společenské sály, knihovny,
rekreační areály, koupaliště) vč. polyfunkčního využití
škol (komunitní školy), rozvoj sportovních aktivit
(dětská a multifunkční hřiště, skate parky, fitness
prvky, sportovní areály a haly)

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, mládež,
seniory; podpora mezigeneračních vtahů; odpora
organizací působících v oblasti sportu, kultury, různé
zájmové činnosti

2.2.4 Rozvíjet aktivity
podporující mezigenerační
soužití

2.3.1 Investice do infrastruktury
a vybavení pro volný čas

2.3.2 Rozvoj volnočasových
aktivit napříč generacemi

vybavenosti obcí službami

Podpora aktivit směřujících k oživení a zachování
místních tradic

Kulturně historický potenciál území Pošembeří má předpoklad k rozvoji příměstského šetrného
cestovního ruchu a jeho služeb (blízkost hl. m. Prahy) zejména pro místní obyvatele a druhoplánově
pro příchozí (Český Brod - singltrek - rozšíření o trail, půjčovnu kol, občerstvení). Dlouhodobou
potřebou v této oblasti se jeví neexistující instituce/organizace na úrovní destinačního
managementu, která by území za úzké spolupráce obcí a dalších relevantních subjektů spravovala,
rozvíjela a propagovala alespoň na úrovni lokální oblasti cestovního (příměstského) ruchu. V území
G. Rozvíjet
nejsou trvale zpřístupněny kulturní památky, jejich průběžná renovace a údržba vázne (Tvrz
využití
kulturního a Tuchoraz - propojování prohlídek s obnovou místních tradic (jabkobraní), Škvorec - gastronomické
historického akce a doprovodné služby na zámku, Tismice - nové varhany v bazilice, Štíhlice - rekonstrukce
dědictví i jejich zvoničky, Horoušany - rekonstrukce pomníků). Potřebou je i hledání nového využití zejména
obnovu pro venkovských památek a knihoven, zachování řemesel vč. udržování a rozvoje místních tradic a tím i
potřeby území s posilování sounáležitosti s územím. Dále chybí propojení cyklotras do uceleného systému, vč. jejich
akcentem na napojení na dálkové trasy. To úzce souvisí s prostupností území (např. obnova historických cest)
cestovní ruch. vzhledem k přetrvávajícímu hospodaření na velkých zemědělských plochách.
Naplnění výše uvedených potřeb přinese obnovu a využití kulturního a historického dědictví pro
potřeby území a zviditelnění regionu Pošembeří, zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb a nových
produktů zejména pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky z nejbližšího okolí, případně celé ČR.

H. Zajistit a
stabilizovat
kvalitní
vzdělávání v
regionu.

Rekonstrukce památek; Zpřístupnění a využívání
kulturních a historických památek

2.4.1 Oživení, udržování a rozvoj
místních tradic
2.4.2 Obnova památkově
chráněných objektů a drobných
památek

Nové využití památek; obnova historických cest, jejich
nové využití

2.4.3 Zpřístupnění a využívání
kulturních památek a
historických cest pro současný
život

SC 2.4 Rozvíjet
kulturní a historické
dědictví

3.3 Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních
centrech i v jejich
venkovském zázemí s
důrazem na kulturní
dědictví, péči o
památky a místní
specifika a reagovat na
problémy spojené se
stárnutím a existencí či
vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

G.

Propagační materiál pro informování nových obyvatel;
společná propagace regionů pro lokální obyvatele;
2.4.4 Podpora společného
vznik informačních center; spolupráce informačních
marketingu a propagace regionu
center s MAS

Podpora investic: infrastruktura, vybavení,
optimalizace využití, příklady oblastí vzdělávání témata: chytrá řešení a inovace: ekologie a
environmentální povědomí , moderní hospodářské
postupy v zemědělství, třídění a využití odpadů,
principy modro zelené infrastruktury, prevence
kriminality a podpora bezpečnosti, propojení
vzdělávání s potřebami trhu práce

V území je omezena nabídka kvalitních vzdělávacích center (plánovaná výstavba svazkových škol
Doubravčice a Český Brod, ZŠ LOŠBATES pro Štíhlice, Klučov – výstavba nové MŠ), nebo chybí
vybavení (škola a školka v Sibřině, Mochov ZŠ).
Je nezbytné zároveň podpořit propojení dalšího vzdělávání k potřebám trhu práce (v celém regionu)
a spolupráce podniků se školami (studenti a pedagogové) na přípravě kvalifikované pracovní síly
(technické obory) jak ZŠ, gymnázia Český Brod, SŠ v Liblicích, tak ve spolupráci se sousedními
regiony.
Starostové obcí a zastupitelstva často nedisponují vědomostmi mimo obory jejich osobního zájmu.
Především v počátku funkčního období uvítají potřebné vzdělávání.
V území je nedostatečně rozvinutý systém dalšího vzdělávání, vzdělávání podnikatelů a veřejnosti,
celoživotního vzdělávání a učení napříč obory a generacemi včetně „pouhé“ osvěty (chytrá řešení a
inovace: ekologie a environmentální povědomí, moderní hospodářské postupy v zemědělství,
třídění a využití odpadů, principy modro zelené infrastruktury, prevence kriminality a podpora
bezpečnosti, propojení vzdělávání s potřebami trhu práce...).
Naplnění potřeby přispěje ke zvýšení vzdělanosti obyvatel, rozsahu a kvality občanské vybavenosti a
tím atraktivnějšího bydlení na venkově. Naplnění potřeby povede k vytvoření takového prostředí,
ve kterém bude nemyslitelné jiné chování a hospodaření než environmentální. Příkladem je
regionální akce např. "Ukliďme Pošembeří" či "Učíme se filmem", Český Brod "Zažít město jinak" či
environmentální výchova ve školách.

2.5.1 Investice do infrastruktury a
podpora kvalitního a moderního
vybavení zařízení pro vzdělávání
dětí, mládeže a pedagogických
pracovníků

IT, využívání a používání digitalizace, chytrá řešení a
inovace, ekologie a environmentální povědomí ,
moderní hospodářské postupy, třídění a využitelnost
odpadů, principy modro zelené infrastruktury,
prevence kriminality a podpora bezpečnosti, propojení 2.5.2. Vzdělávání veřejné správy
vzdělávání s potřebami trhu práce
formy: osvěta, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce

SC 2.5 Zajistit
dostatečně kvalitní
Příklady oblastí vzdělávání - témata: chytrá řešení a
výchovu, vzdělávání
inovace: ekologie a environmentální povědomí ,
a osvětu

moderní hospodářské postupy v zemědělství, třídění a
využitelnost odpadů, principy modro zelené
infrastruktury, propojení potřeb trhu práce se
vzděláváním
formy: osvěta, sdílení příkladů dobré praxe, spolupráce

H.

2.5.3. Vzdělávání a osvěta v
podnikatelské sféře vč.
propojení vzdělávání dětí,
mládeže a ped. prac. s
potřebami trhu práce

1.3 Zajistit občanskou
vybavenost v dostatečném
rozsahu a dostupnosti v
jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v
širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální
polarizace a
segregovaných či
vyloučených lokalit.

3.3 Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních
centrech i v jejich
venkovském zázemí s
důrazem na kulturní
dědictví, péči o
památky a místní
specifika a reagovat na
problémy spojené se
stárnutím a existencí či
vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

Celoživotní a zájmové vzdělávání: chytrá řešení a
inovace: ekologie a environmentální povědomí ,
moderní hospodářské postupy v zemědělství, třídění a
využitelnost odpadů, principy modro zelené
infrastruktury, prevence kriminality a podpora
2.5.4. informace, osvěta a
bezpečnosti, propojení vzdělávání s potřebami trhu
poradenství pro veřejnost
práce; podpora vzdělávacích a poradenských aktivit
vedoucích k orientaci na trhu práce – základní kursy,
pracovní pohovory, životopisy, prezentace

V zastavěném území obce je třeba minimalizovat dopad územních celků na životní prostředí
(elektroautobusy a elektromobily v Českém Brodě, oddělená dešťová kanalizace - Český Brod,
Tismice, chytrá řešení veřejného osvětlení - Tismice, Poříčany, Škvorec), využívat brownfields a
šetrně regulovat suburbie. Okrajově jsou zatím využívány možnosti ekologických řešení technologií
budov (např. pro vytápění, energie, využití vody – modro-zelená, pasivní domy), jedná se především
o novou výstavbu (kombinace "chytrých" řešení technologií na novostavbě svazkové školy v
Doubravčicích). Modernizace stávajících objektů z důvodu ekologie není zatím dostatečně
populární. Minulé suché roky ukázaly některým obcím důležitost zachycování dešťové vody na
vlastním území (záchytné nádrže dešťové vody v Českém Brodě, Poříčany - vznik nového biotopu v
I. Užitné i
intravilánu obce). V souvislosti s větším ohřevem intravilánů je zvolna řešena i potřeba zeleně nejen
retenční využití pro jejich estetickou hodnotu, jak je ještě stále převážně vnímána (kombinace "chytrých" řešení
ploch zeleně - technologií na novostavbě svazkové školy v Doubravčicích). Naplňováním potřeby bude území
intravilán.
přispívat ke zlepšení jak místní, tak i globální situace v široké oblasti životního prostředí.

Zajištění čistoty povrchových i podzemních vod
(revitalizace vodních toků a rybnků, obnovování
zaniklých rybníků, budování nových rybníků), zajištění
čistoty ovzduší (zlepšení dostupnosti ekologických
způsobů vytápění, opatření na snižování emisí elektromobily, elektroautobusy), zajištění ochrany
půdy (protierozní opatření), eliminace různých druhů
znečištění (projekty na snížení hluku a světelného
znečištění)

Počet aktivit vedoucích k
zvýšení ochrany životního
prostředí a zachování hodot
přírody a krajiny
Výchozí stav 0, Cílová
hodnota 10, Měrná jenotka
je počet

SC 3.1 Urbanistická
ekologie obcí (vliv
obcí na životní
prostředí)

Revitalizace, rozšiřování veřejné zeleně a její údržba,
studie obnovy a revitalizace zeleně, podpora techniky
na údržbu zeleně, mobiliář a využití vody ve veřejném
prostranství

3.1.1 Eliminace různých druhů
znečištění

3.1.2 Zlepšení vzhledu a
funkčnosti veřejných
prostranství

I.

3.4 Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její
degradaci.

I. Užitné i
retenční využití
ploch zeleně intravilán.

SC 3.1 Urbanistická
ekologie obcí (vliv
obcí na životní
prostředí)

intravilánu obce). V souvislosti s větším ohřevem intravilánů je zvolna řešena i potřeba zeleně nejen
pro jejich estetickou hodnotu, jak je ještě stále převážně vnímána (kombinace "chytrých" řešení
technologií na novostavbě svazkové školy v Doubravčicích). Naplňováním potřeby bude území
přispívat ke zlepšení jak místní, tak i globální situace v široké oblasti životního prostředí.

I.

3.4 Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její
degradaci.

J.

3.4 Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její
degradaci.

Modro-zelené zadržování a využívání vody a energie či
její čištění, a jiné aktivity a podpora investic
využívajících modro-zelenou infrastrukturu (zelené
3.1.3 Adaptace na změnu
střechy, zelené stěny, vsakovací dlažba, zatravňovací
klimatu
tvárnice, travnaté pásy, průlehy, stromořadí nebo
dešťové zahrady). Využití energie - solární panely,
tepelná čerpadla, větrná elektrárna
Zakládání a revitalizace prvků prostupnosti

Potřeba území vychází z přirozených přírodních funkcí, které jsou lidskými činnostmi narušovány. V
převážně zemědělském regionu se jedná především o minimalizaci negativních dopadů způsobené
intenzifikací zemědělství. Potřebou je také zadržování vody v krajině prostřednictvím biocenter a
biokoridorů, poldrů v zemědělských celcích (Klučov - alej směr Český Brod, Jirny - zachycení vody v
krajině, zadržovací nádrže, Kozojedy - vybudování rybníka na potoce, Tismice - revitalizace potoka
Bušinec a současně dvě vsakovací tůně). Potřebou je používání environmentálních principů
hospodaření v zemědělství i v lesích, v územích navazujících na zemědělskou krajinu. Potřebou je
používání komplexních řešení, např. plného využití možnosti komplexních pozemkových úprav.
Potřebou je i podpora rekreační funkce krajiny v návaznosti na územní celky (Mochov - vytvoření
J. Posílit
klidové zóny - lesopark). Naplnění potřeb řeší jak minimalizaci dopadu hospodaření na životní
ochranu přírody prostředí (čistoty vody, půdy a ovzduší) tak zadržování vody v krajině a zachování biologické
a krajiny rozmanitosti, tak prostupnost krajinou.
extravilán.

Založení a zlepšení stavů biocenter a biokoridorů

3.2.2 Obnova, revitalizace a
ochrana přírodních prvků v
krajině
Opatření zamezující vodní erozi a opatření zamezující
větrné erozi

SC 3.2 Posilovat
ochranu přírody a
krajiny, jejich zdraví a
Zakládání a dosevy květnatých luk; hmyzí hotely,
prostupnost

Výsadby a technologie pro uchování a zvýšení
přirozené druhové rozmanitosti lesních společenstev;
ochrana před lesní zvěří; investice a aktivity
podporující přírodně blízkého lesního hospodářství,
vznik chráněných lokalit různých stupňů. Využití lesů
pro rekreační a sportovní aktivity.

Většina obcí se s nadměrnou produkcí odpadu již poměrně vypořádala, ovšem stále jsou obce, které
potřebují sběrné dvory vybudovat, zmodernizovat, upravit, pořídit příslušné vybavení, případně
zmírnit náklady na svoz a likvidaci odpadů (Květnice – úprava místa pro tříděný odpad, Horoušany –
řešení provozu tříděného odpadu, Zlatá – změna odpadového hospodářství. Dalším příkladem je
město Český Brod – reusecentrum). Ideálním řešením by byl centrální sběrný dvůr s hromadnými
svozy a likvidací odpadů pro celé území. Zároveň je důležité zvyšovat a podporovat u obcí i obyvatel
ekologické povědomí (pravidelná akce MAS "Ukliďme Pošembeří") ve smyslu oběhového
hospodářství vedoucí k šetrnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů, k třídění odpadů apod. Je
potřeba předcházet zakládání černých skládek a podpořit jejich ekologickou likvidaci.
Naplněním potřeby dojde ke zlepšení udržitelného rozvoje obcí s kvalitním prostředím a službami
pro život obyvatel. Zároveň dojde ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí.

SC 3.3 Vytvářet
podmínky pro
oběhové
hospodářství v
obcích

Aktivity podporující snižování nákladů obcí na likvidaci
odpadů. Investice do zařízení, vybavení, modernizace a
dostupnosti za účelem snižování produkce směsného
komunálního odpadu a zvýšení výtěžnosti využitelných
složek odpadů. Zavedení vícedruhového třídění vč.
biologicky rozložitelného odpadu (BRO). Investice do
snížení počtu černých skládek.

3.2.5 Rozvíjet ekologickou
hodnotu lesů a využívání lesů k
rekreaci

3.3.1 Investice do oběhového
hospodářství

K.

1.4 Efektivně využívat
zastavěné území, omezit
zastavování volné krajiny
vyvolávané růstem
metropolitních území,
rozšiřovat a propojovat
plochy a hmoty zeleně v
intravilánech a zefektivnit
hospodaření s vodou a
energií v metropolitních
územích.

Snížení spotřeby el. energie (budovy a provozy) a její
akumulace; FVE, popř. malé vodní či větrné elektrárny,
tepelná čerpadla

Využívání obnovitelných zdrojů v území MAS nebylo dosud zmapováno (studie, místní šetření,
zjišťování zájmu a připravenosti), probíhá živelně a nesystémově (FVE Č. Brod – Liblice, Klučov Lstiboř, dále individuální instalace na veřejných budovách obcí, v minimu průmyslových areálů, u
soukromých podnikatelů a soukromých objektech bydlení).
L. Zvýšení
Bude proto nutné realizovat systematické zmapování celé problematiky a iniciovat vznik
využití
komunitních energetických společenství (obce a jejich organizace, podnikatelé, NNO, investoři
obnovitelných
apod.). Tato společenství se pak budou v rámci svých možností podílet na vzniku nových kapacit
zdrojů energie a
obnovitelných zdrojů (FVE, popř. malé vodní či větrné elektrárny). I nadále ale musí probíhat
snižování
postupné snižování energetické náročnosti budov, výroby i technologií (voda a teplo) a tudíž i k
energetické
nezbytným úsporám spotřeby energie vyráběné zejména z neobnovitelných zdrojů.
náročnosti
Tím může postupně dojit k řešení potřeby zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie pro potřeby
budov.
v území MAS a snižování tzv. uhlíkové stopy.
Příkladem je budoucí novostavba svazkové školy v Doubravčicích - fotovoltaika, tepelné čerpadlo

Pro výraznou část území MAS je charakteristické, že nefunguje jako místo pro život, ale pouze jako
místo pro bydlení. Na území regionu je sice 771 podnikatelských sídel, ale jen 304 provozoven.
Obyvatelé regionu výraznou měrou vyjíždějí za prací zejména do Prahy. Podnikání v území má svá
slabá místa, která byla zjištěna při setkání místních podnikatelů a MAS. Jde především o
nedostatečnou či špatnou komunikaci mezi obcemi a místními podnikateli, absenci užší spolupráce
a propagace místního podnikání. Obce mohou motivovat místní podnikatele k jejich podnikání
(snížení nájmu, odpuštění poplatků atd.). Území není obecně připravené na příchod nových
investorů (nepřipravenost investičních příležitostí) a rozvoj podnikání s přidanou hodnotou.
Řešení tohoto problému spočívá v podpoře rozvoje a diverzifikace ekonomických činností v regionu
vedoucí ke zvýšení počtu pracovních příležitostí zejména v oborech podnikání s vyšší přidanou
hodnotou. Je potřeba do budoucna stimulovat vznik pracovních míst v území a vytvářet opatření
M. Vytvářet
směrem k podpoře místního podnikání (začínající truhlář Poříčany, rekonstrukce penzionu
podmínky pro
Šestajovice, rozšíření kapacity pivovaru v Šestajovicích), rozvoji kvalitních obchodů a služeb
podnikání s
(Kozojedy - oprava obchodního centra), vytváření podmínek pro inovace a rozvoj environmentálně
vyšší přidanou
šetrného malého a středního podnikání (podporovat zemědělce a živnostníky). Měly by být
hodnotou.
podporovány činnosti vedoucí k rozvoji podnikatelské infrastruktury, k podpoře spolupráce
podnikatelů a k posílení zájmu obcí o podporu místního podnikání. Zdůrazněna by měla být

3.2.3 Investování do rozvoje
retenční schopnosti krajiny a
protipovodňová opatření

broukoviště, ptačí budky, netopýroviště, zídky, jezírka; 3.2.4 Rozvíjet biodiverzitu v
výsadby a obnovy původních druhů dřevin
krajině

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

K. Vytvářet
podmínky pro
efektivní
oběhové
hospodářství.

3.2.1 Zajištění prostupnosti
krajiny

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

3.4.1 Investice do chytrých
technologií využívajících
obnovitelné zdroje energie

Výhodné pronájmy prostorů pro MSP, podpora
začínajících podnikatelů, podpora marketingových
nástrojů na rozvoj podnikání, zvýšení povědomí o
místních podnikatelích u místních obyvatel, podpora
podnikatelů, kteří využívají ekologicky šetrný způsob
podnikání (robotizace, automatizace)

Počet aktivit vedoucích k
rozvoji místní ekonomiky
včetně zemědělství a
zlepšování podmínek pro
zaměstnanost
Výchozí stav 0, Cílová
hodnota 5, Měrná jenotka je
počet

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

3.5 Umožnit
energetickou
transformaci
venkovského zázemí
regionálních center.

L.

4.1.1 Rozvoj podnikatelské
infrastruktury a podpora
ekologicky šetrných způsobů a
technologií pro podnikání

M.

1.1 Napomáhat
transformaci metropolitních
ekonomik směrem k
činnostem s vyšší přidanou
hodnotou a k ekonomice
založené na znalostech,
vytvářet podmínky pro
významnější a
intenzivnější zapojení firem
do evropské a světové
ekonomiky a pro posílení
postavení metropolitních
území ve střední Evropě v
konkurenci podobných

slabá místa, která byla zjištěna při setkání místních podnikatelů a MAS. Jde především o
nedostatečnou či špatnou komunikaci mezi obcemi a místními podnikateli, absenci užší spolupráce
a propagace místního podnikání. Obce mohou motivovat místní podnikatele k jejich podnikání
(snížení nájmu, odpuštění poplatků atd.). Území není obecně připravené na příchod nových
investorů (nepřipravenost investičních příležitostí) a rozvoj podnikání s přidanou hodnotou.
Řešení tohoto problému spočívá v podpoře rozvoje a diverzifikace ekonomických činností v regionu
vedoucí ke zvýšení počtu pracovních příležitostí zejména v oborech podnikání s vyšší přidanou
hodnotou. Je potřeba do budoucna stimulovat vznik pracovních míst v území a vytvářet opatření
M. Vytvářet
směrem k podpoře místního podnikání (začínající truhlář Poříčany, rekonstrukce penzionu
podmínky pro
Šestajovice, rozšíření kapacity pivovaru v Šestajovicích), rozvoji kvalitních obchodů a služeb
podnikání s
(Kozojedy - oprava obchodního centra), vytváření podmínek pro inovace a rozvoj environmentálně
vyšší přidanou
šetrného malého a středního podnikání (podporovat zemědělce a živnostníky). Měly by být
hodnotou.
podporovány činnosti vedoucí k rozvoji podnikatelské infrastruktury, k podpoře spolupráce
podnikatelů a k posílení zájmu obcí o podporu místního podnikání. Zdůrazněna by měla být
podpora sociálního podnikání umožňující zapojit se do trhu práce i znevýhodněným sociálním
skupinám.
V zemědělství je snahou podporovat činnosti využívající místní zdroje a ekologicky šetrné způsoby
hospodaření a zkrácení dodavatelského řetězce.
Naplněním této potřeby dojde ke stabilizaci nabídky základních služeb zejména v menších a malých
obcích, vzniku nových a rozvoji stávajících podnikatelských subjektů vč. tvorby dalších pracovních
příležitostí. Rovněž se omezí nucená vyjížďka obyvatel za těmito službami mimo území obcí a
regionu.

N. Rozšířit
pracovní
příležitosti v
regionu.

Pro výraznou část území MAS je charakteristické, že nefunguje jako místo pro život, ale pouze jako
místo pro bydlení. Obyvatelé regionu výraznou měrou vyjíždějí za prací nejen do Prahy. V regionu je
menší počet pracovních míst a jsou většinou méně finančně ohodnoceny. Občané tedy dojíždějí a
tráví čas v prostředcích místo toho aby žili život v regionu. Když budeme podporovat pracovní
příležitosti formou podnikání v regionu, lidé získají čas na žití. Zdůrazněna by měla být podpora
podnikání umožňující zapojit se do trhu práce i znevýhodněným skupinám obyvatel (rodič s malými
dětmi, osoby 50+, apod.). Je třeba podporovat práci na částečné úvazky či práce z domu. Příkladem
S 4 Rozvoj místní ekonomiky
nových pracovních příležitostí je budoucí výstavba svazkové školy (Doubravčice x Český Brod), kde
včetně zemědělství a
budou potřebovat personál a učitele, nejlépe z místa, je pravděpodobné, že některé úvazky budou
zlepšování podmínek pro
jen částečné. Další potřebou je zajistit pomoc starším obyvatelům s rekvalifikací, aby našli své
zaměstnanost
pracovní uplatnění (příkladem může být obec Poříčany - obchod obce – (zaměstnanec z místa),
rozšíření podnikání o ubytování ve vinařství Klučov - vybavení pokojů a Wellnes (sezónní pracovníci),
soukromý podnikatel - Agroturistika v Chotouni, ubytování, sportovní/stravovací zařízení). Je třeba
propojit trh práce a systém vzdělávání, velké plus by bylo posílení spolupráce firem se středními
školami a to především v kontextu zajištění praktické přípravy žáků v rámci odborného školství a
zapojování odborníků z praxe do výuky.
V současné době není v regionu velká nezaměstnanost, ale po době kovidové s největší
pravděpodobností nastane.
Naplněním potřeby dojde ke vzniku pracovních míst a tudíž k dílčímu snížení nezaměstnanosti a
propojení praxe se vzděláváním.

Na území Pošembeří je poměrně velké množství zemědělských i nezemědělských podnikatelů, u
nichž se zvyšuje zájem o modernější výrobní zázemí, vybavení a prostředky (včelař z Českého Brodu
– rozšíření výroby medu, Sady Tuchoraz – lis do moštárny, soukromý zemědělec z Chotouně –
mechanizace pro RV). Je třeba podporovat jejich nové cesty k uvádění výrobků na trh a zvýšit
efektivitu výroby. Důležité je zaměřit se na zlepšení a podporu kvality místní zemědělské produkce,
přičemž i na zmírnění dopadu na životní prostředí (šetrné pesticidy a hnojiva, volba vhodných plodin
apod.). Chybí dostatečná podpora multifunkčního zemědělství a podpora místních producentů a
prodeje ze dvora (Farma Král – prodej vajíček ze dvora, Sady Tuchoraz – vlastní prodejna jablek,
Berry Břežany II. – vlastní prodej ze dvora – rozšíření sortimentu, Jatky Tismice – maso, uzenina – ze
O. Podpora
dvora).
místní
Naplněním potřeby dojde ke zlepšení kvality služeb i produktů v regionu, jakož i zvýšení sortimentu.
(zemědělské i
Podpoří se místní zemědělské činnosti a zkvalitní se dodavatelské služby.
nezemědělské)
produkce.

zlepšování podmínek pro
zaměstnanost
Výchozí stav 0, Cílová
hodnota 5, Měrná jenotka je
počet

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

Zmapování rozvojových ploch, brownfields, vytvoření
katalogu, propagace investičních příležitostí

4.1.2 Tvorba (vytváření)
podmínek pro příchod vhodných
investorů

Zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním
podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů,
podpora vzdělávání a poradenství související s
podporou vzniku, založením, provozem a marketingem 4.1.3 Podpora sociálního
sociálního podniku
podnikání

M.

1.1 Napomáhat
transformaci metropolitních
ekonomik směrem k
činnostem s vyšší přidanou
hodnotou a k ekonomice
založené na znalostech,
vytvářet podmínky pro
významnější a
intenzivnější zapojení firem
do evropské a světové
ekonomiky a pro posílení
postavení metropolitních
území ve střední Evropě v
konkurenci podobných
území.

Provázanost podnikatelských činností, spolupráce mezi
podnikateli napříč odvětvími

4.1.4 Podpora krátkých
dodavatelských řetězců

Podpora flexibilních forem zaměstnávání – práce na
zkrácené úvazky, práce z domu; podpora získání
pracovních návyků

Aktivity pro podporu zaměstnanosti zvevýhodněných
skupin obyvatel

SC 4.2 Rozšířit
pracovní příležitosti v
regionu a
Stáže studentů v místních podnicích a službách;
podporovat
zapojení odborníků z praxe do výuky
zaměstnanost
znevýhodněných
skupin obyvatelstva

Podpora zemědělských činností týkající se revitalizace
a údržby krajiny
Prodej ze dvora, bedýnkové systémy, donáškové
systémy
Projekty podnikatelských činností využívajících místní
zdroje

SC 4.3 Podporovat Podpora podnikatelských aktivit nezemědělské
rozvoj zemědělství a povahy; podpora agroturistiky
nezemědělských
činností

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,
samoživitelky, osoby 50+, apod.)
N.

3.1 Vytvořit vhodné
podmínky pro
diverzifikaci
ekonomické základny
regionálních center a
jejich venkovského
zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit
propojení
podnikatelských
subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce.

O.

3.4 Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její
degradaci.

4.2.3 Spolupráce podniků se
školami na přípravě
kvalifikované pracovní síly
(technické obory)

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

Podpora investic pro zpracování zemědělských
produktů; podpora vzniku nových produktů

4.3.5 Podpora kvalitního
zpracování zemědělských a
potravinářských produktů

Nákup zemědělských strojů a zařízení; investice do
rostlinné a živočišné výroby

4.3.6 Podpora investic do
zemědělské výroby vč.
inovativních

Investice do včelařství; podpora začínajících včelařů

4.3.7 Podpora včelařství

