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1 Úvod 
 

Na získané informace v analytické části navazuje strategická část SCLLD. 

Tato kapitola shrnuje důvody zpracování Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje včetně principů, kterých se budou aktéři při rozvoji území řídit. Součástí je definice 

poslání místní akční skupiny při vytváření a realizaci této strategie v příštím období. Strategie 

byla zpracována realizačním týmem MAS ve spolupráci s obcemi, podnikateli a neziskovými 

organizacemi z území MAS na období let 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Cílem 

strategie je prohloubit spolupráci mezi místními aktéry rozvoje území a nastavit směry 

udržitelného rozvoje na místní úroveň.  

Strategie je určena jako podpůrný dokument obcím na území MAS a jejich voleným 

orgánům, jejich občanům a spolkům, v nichž jsou sdruženi, na území působícím a 

podnikatelským subjektům, svazkům obcí. K uživatelům strategie může patřit také stát či kraj 

a jeho organizace. 

Zároveň má strategie pomoci připravit zájmové skupiny v rámci regionu na využívání 

evropských fondů v letech 2014 – 2020 s přesahem do roku 2023. Vznik strategie byl 

podpořen v rámci projektů „Zálabí táhne za jeden provaz“ a „Podpora vzniku strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí“. 

 

ZPRACOVATELSKÝ TÝM 

NOSITEL STRATEGIE:   Místní akční skupina Zálabí, z. s. 

VEDENÍ TÝMU:   Tereza Benešová 

ODBORNÝ KONZULTANT:  Mgr. Michal Jarolímek 

PODPŮRNÝ TÝM (REŠERŠE PODKLADŮ): Mgr. Ivana Suchánková 

Nikola Bendáková 

Mgr. Lenka Poláková 

Štěpánka Vančurová 

 

Mise MAS Zálabí  

- koordinace rozvojových činností na území MAS 

- získávání a zprostředkování financí na rozvojové aktivity členů MAS 

- podíl na realizaci těchto aktivit 

- podpora rozvoje místního potenciálu  

- propagace regionu 
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2 Stanovení vize  
 

Dlouhodobá vize rozvoje území slouží jako základní představa o budoucím směřování vývoje 

území MAS. Je zachycena mimo jiné pomocí několika klíčových pojmů, které vystihují hlavní cíle 

budoucího rozvoje. Má sloužit především pro stanovení cílového stavu, jehož by daný region chtěl 

během následného období dosáhnout. Vize je posléze dále konkretizována do dílčích strategií, 

opatření a projektových záměrů.  

 

 

Dlouhodobá VIZE rozvoje území MAS 

 

Území MAS Zálabí je prosperujícím, partnerským a tradičním 

venkovským regionem, který poskytuje kvalitní zázemí pro život. 

 
Hlavní cíle pro naplnění vize 

 

• kvalitní zázemí pro život 

• dostatek pracovních příležitostí 

• odpovídající infrastruktura 

• rozvinutá síť služeb občanské vybavenosti 

• turisticky atraktivní oblast  

• zachování tradičního rázu života na venkově 

• vysoká míra spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem 

 

Na základě oblastí, v rámci kterých byla sbírána data v analytické části, lze vizi postavit na 

následujících heslech:  

 

1. Region atraktivní (Životní prostředí, cestovní ruch a památky) 

2. Region bezpečný (Doprava, Bezpečnost) 

3. Region podnikavý (Podpora podnikatelů, Zemědělství) 

4. Region zdravý (Zdravotnictví a sociální péče, Vzdělávání) 

5. Region aktivní (Sport, kultura a volný čas)  

 

2.1 Definování z vize vyplývajících klíčových oblastí rozvoje území  

 

Území MAS Zálabí je prosperujícím, partnerským a tradičním 

venkovským regionem, který poskytuje kvalitní zázemí pro život. 
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 V rámci zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla Místní akční 

skupinou Zálabí a jejími partnery v tomto území zpracována formulačně poměrně jednoduchá a 

srozumitelná vize, do které však byla zakódována struktura horizontálních a vertikálních strategických 

cílů a z nich vyplývajících oblastí rozvoje území.  

  

Vertikální struktura je tvořena pěti tematickými oblastmi rozvoje území, které se skrývají pod 

formulaci „kvalitní zázemí pro život“.  

MAS Zálabí si v průběhu zpracování této strategie pokládala tuto otázku: Co vytváří kvalitní zázemí 

pro život v našem regionu?“.  Výsledkem úvah bylo nalezení pěti vlastností, které by jakékoliv území 

(ať už se jedná o obec či region) mělo mít k tomu, aby vytvářelo „kvalitní zázemí pro život“.  

Tyto vlastnosti jsou následující:  

 

1. Region bezpečný  

  První vlastností, která spoluvytváří kvalitní zázemí pro život je bezpečnost. Tam, kde se lidé 

cítí v bezpečí, tam mohou plně využívat a rozvíjet svůj vlastní lidský a odborný potenciál a dávat jej 

k dispozici nejen pro sebe sama a své rodiny, ale rovněž pro rozvoj komunity, ve které žijí. V MAS 

Zálabí je bezpečnost spojována především s problematikou ochrany osob a jejich majetku na 

jedné straně a bezpečnou dopravou na straně druhé. Doprava a tudíž i její bezpečnost je pro 

území MAS Zálabí zcela prioritní, protože velké procento obyvatel obcí a měst v území je ve svém 

životě závislé na dopravě do míst svého pracoviště či vzdělávání.  

   

2. Region zdravý  

 Zdravý region může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená pozornost individuálním 

potřebám lidí, kteří v daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě patří péče o stav těla 

(tedy zdravotní péče) a péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a sociální péče).   Stav služeb 

v těchto oblastech představuje „lakmusový papírek“ spokojenosti obyvatel s životem v daném 

území a velmi často se stává impulsem pro stěhování.     

 

3. Region podnikavý  

 Kromě bezpečí a fungujících základních služeb potřebují obyvatelé pro kvalitní život i 

dostatek pracovních příležitostí a tedy spolehlivý zdroj příjmů.  Pracovní příležitosti však nevznikají 

samy od sebe. Jejich vznik je vždy spojen s aktivitou, neboli s podnikavostí.  Je to vlastnost, která 

nejen jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné podmínky tak i celé území může posouvat 

dopředu. Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, ale právě podnikatelé jsou těmi, kteří 

přispívají nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování pracovních příležitostí a tedy i ke 

kvalitnímu zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců, tedy obyvatel území MAS Zálabí.    

 

4. Region aktivní   

 Nejen prací živ je člověk. Toto rčení vyjadřuje rozdíl mezi regionem podnikavým a regionem 

aktivitním. Zatímco v rámci podnikavého regionu chceme klást důraz na tvorbu a udržování 

pracovních příležitostí, v této oblasti se chceme zaměřit na rozvoj příležitostí pro mimopracovní 

aktivity. Život není jen o práci, ale také o volném čase a o aktivitách, které v tom volném čase 

mohou lidé provozovat. Ať už se jedná o tělovýchovné činnosti, sport, výtvarné a jiné kulturní 

aktivity nebo o jakékoliv jiné individuální či skupinové činnosti, vždy je třeba mít kvalitní zázemí a 
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dostatek příležitostí.  MAS Zálabí chce být územím, kde toto zázemí je a kde lidé toto zázemí 

aktivně využívají.  

 

5. Region atraktivní 

 Pátá oblast, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním 

prostředím a kulturním dědictvím daného území.  Stav životního prostředí a objektů kulturního 

dědictví ovlivňuje do značné míry spokojenost obyvatel se životem v daném území a rozvoj jejich 

kulturně – sociální identity. Současně však vytváří podmínky, díky kterým se zvyšuje atraktivita 

území pro nové obyvatele nebo pro dočasné návštěvníky území. Ve své podstatě tak představuje 

zdroj pro rozvoj cestovního ruchu.     

 

 Těchto pět klíčových oblastí tedy definuje zázemí pro život v území MAS Zálabí. Aby se však 

toto zázemí mohlo rozvíjet a mohla se zvyšovat jeho kvalita je nezbytné tento rozvoj koordinovat a 

řídit. Nelze připustit, aby jedna oblast byla rozvíjena na úkor druhé nebo aby některá z těchto oblastí 

byla dlouhodobě opomíjena.  

 

Horizontální struktura  

 Vize může být úspěšně naplněna pouze tehdy, pokud kromě aktivit v těchto pěti vertikálních 

oblastech budou realizovány i činnosti procházející napříč těmito pěti tematickými oblasti a 

vytvářející právě ten koordinační a tmelící prvek. Proto byla do strategie zakomponována horizontální 

struktura, která se skládá ze tří principů. Ty jsou ve vizi definovány třemi slovy „prosperující, 

partnerský a tradiční“.   

 

A) Region prosperující  

 Horizontální princip prosperity znamená, že by všechny aktivity realizované v některé z pěti 

tematických oblastí měly plánovány s ohledem na trojí zisk, a to ekonomický, společenský a 

ekologický. Jde tedy o prosperitu v rámci pilířů trvale udržitelného rozvoje.   

 

B) Region partnerský 

 Již zpracování této strategie se odehrávalo s důrazem na aktivitní spolupráci všech důležitých 

aktérů v území. Je tak položen kvalitní předpoklad toho, že i samotná realizace strategie bude ctít 

principy partnerství a spolupráce.  Rozvojové aktivity, pokud mají být úspěšné, efektivní a 

dlouhodobě udržitelné musí stát na širším základu, který je tvořen partnerským konsorciem. 

Každý subjekt, který je součástí tohoto konsorcia má pak možnost vložit svoji odbornost, 

zkušenost, a ekonomickou sílu a přispět tak k dosažení kvalitního výsledku.  

 

C) Region tradiční 

 Tento princip nevyjadřuje zkostnatělost a neměnnost, jak by také mohla vyznívat jeho 

interpretace, ale důraz na kontinuitu. Všechny realizované aktivity v pěti tematických oblastech by 

měly vycházet ze současného stavu a měly by stavět na tom, co je v regionu kvalitní a ověřené a 

navazovat na již realizované a úspěšné aktivity a projekty. Pod pojmem tradice je zde proto 

vnímána aktivita, která stojí na pevných historických kořenech, je ověřená a časem prověřená, ale 

dokáže se přizpůsobit současným podmínkám a potřebám.  
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 Tato struktura s vertikálními a horizontálními prvky vychází z poznatku, že každý projekt či 

aktivita má dva rozměry, které určují jeho kvalitu.  Prvním rozměrem je to co se v projektu dělá či co 

se má stát. Druhý rozměr je pak určen tím, jakým způsobem se to má stát či udělat.  

Vertikální strukturu složenou z pěti tematických oblastí je tedy možné skrýt pod otázku „Co se má 

v regionu stát?“  

Horizontální struktura složená ze tří průřezových principů pak dává odpověď na otázku „Jakým 

způsobem se to má stát?“    
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3 Priority a opatření rozvojové strategie regionu 
 

U každé klíčové oblasti byl stanoven strategický cíl. Strategický cíl vymezuje hlavní mezníky 

celkového rozvoje území místní akční skupiny. Strategický cíl směřuje k dopadům realizace 

rozvojových činnosti v dané klíčové oblasti, která je vždy strukturována do priorit, specifických cílů 

(neboli opatření), aktivit a podaktivit. Dosažení strategického cíle dané klíčové oblasti však není 

závislé pouze na realizaci aktivit v dané prioritě, ale rovněž na dalších činnostech, jak v rámci 

realizace SCLLD, tak i v rámci realizace jiných územních strategií různé úrovně.   

    

 

Priorita 1:  Region bezpečný 
V MAS Zálabí je bezpečnost spojována především s problematikou ochrany osob a jejich 

majetku na jedné straně a bezpečnou dopravou na straně druhé. Současně si však obyvatelé území 

MAS Zálabí uvědomují, že pocit bezpečí je do značné míry závislý i na způsobu a úrovni podmínek pro 

bydlení. Tyto tři výše uvedená témata tak vytváří základní strukturu jednotlivých specifických cílů této 

klíčové oblasti.  
   

 

Strategický cíl: 

Zajistit pro obyvatele takové podmínky pro osobní, rodinný a profesní život, aby byla eliminována 

rizika spojená s ohrožením života a zdraví obyvatel a s nebezpečím poškození a ztráty jejich majetku.  

 

Specifický cíl 1.1. Doprava: 

Doprava a její bezpečnost je pro území MAS Zálabí zcela prioritní, protože velké procento 

obyvatel obcí a měst v území je ve svém životě závislé na dopravě do míst svého pracoviště či 

vzdělávání.  

 Specifickým cílem je zajistit kvalitní podmínky pro dopravní obslužnost a dostupnost obyvatel 

do míst jejich zájmu, především pak z míst jejich bydliště do zaměstnání, škol a do míst poskytování 

dalších nezbytných služeb pro kvalitní život v území. Při naplňování tohoto cíle bude důležité 

orientovat se nejen na silniční dopravu, ale rovněž na dopravu železniční a lodní, pro kterou jsou 

v území výhodné podmínky. 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 1.1. Doprava 

Aktivity Podaktivity 

1.1.1. Dostupnost silniční 

dopravy  

 

1.1.1.1. Rekonstrukce silnic II. třídy a řešení bodových závad 

1.1.1.2. Rekonstrukce a opravy silnic III. třídy, včetně řešení bodových 

závad 

1.1.1.3. Rekonstrukce a opravy místních komunikací včetně řešení 

bodových závad 

1.1.1.4. Výstavba a rekonstrukce chodníků v obcích 

1.1.1.5. Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy (zrcadla, 

přechody, semafory, zbržďovací pruhy apod.)  

1.1.1.6. Doplnění a úprava dopravního značení 

1.1.1.7. Projektová činnost v dopravní infrastruktuře a dopravě  
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1.1.2. Obslužnost silniční 

dopravy  

 

1.1.2.1. Rekonstrukce autobusových zastávek a opatření k bezpečnému 

nástupu a výstupu z autobusů 

1.1.2.2. Zavádění alternativní dopravy k běžné autobusové dopravě 

(minibusy provozované obcemi 

1.1.2.3. Koordinace návaznosti autobusových a železničních spojů   

1.1.3. Železniční doprava  1.1.3.1. Rekonstrukce železničních zastávek a nádraží a modernizace 

zázemí pro cestující 

1.1.3.2. Koordinace návaznosti autobusových a železničních spojů 

1.1.4. Vodní doprava  1.1.4.1. Výstavba infrastruktury potřebné k provozu lodní dopravy pro 

účely cestovního ruchu (např. přístaviště, převozy, kotviště) 

1.1.4.2. Zřízení a provoz výletních linek lodní dopravy 

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

 IROP – SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

610105 
Délka nových a rekonstruovaných místních 

komunikací celkem 
Počet kilometrů 50 km 

610204 Délka rekonstruovaných silnic III. třídy Počet kilometrů 20 km 

360204 
Délka rekonstruovaných nebo nově vybudovaných 

chodníků 
Počet kilometrů 5 km 

 

Specifický cíl - 1.2. Ochrana osob a majetku   

 Specifickým cílem je vytvořit kvalitní a všem dostupné podmínky pro zajištění bezpečnosti 

obyvatel MAS Zálabí s důrazem na ochranu jejich zdraví a majetku před riziky spojenými s dopravou, 

přírodními živly a negativním působením lidského faktoru. 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 1.2. Bezpečnost  

Aktivity Podaktivity 

1.2.1. Bezpečnost dopravy 

 

1.2.1.1. Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích 

v území MAS (váhy, optimalizace dopravního značení, osvětlení apod.) 

1.2.1.2. Realizace programů dopravní výchovy v MŠ a ZŠ ve spolupráci 

s dopravní policií  

1.2.2. Ochrana zdraví a 

majetku  

 

1.2.2.1. Výstavba a rekonstrukce zázemí pro SDH 

1.2.2.2. Modernizace a doplnění výstroje a výzbroje pro SDH 

1.2.2.3. Vzdělávací aktivity pro členy sborů dobrovolných hasičů 

1.2.2.4. Podpora SDH při výchově a výcviku mládeže 

1.2.3. Protipovodňová 

opatření a opatření před 

následky jiných živelních 

pohrom 

 

1.2.3.1. Realizace protipovodňových opatření v obcích na území MAS 

Zálabí a pořizování nezbytné techniky pro odstraňování následků 

1.2.3.2. Výstavba a modernizace veřejných rozhlasů jako prvku 

varování před živelnými pohromami  

1.2.3.3. Osvěta a informování obyvatel o chování při živelných 
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pohromách 

1.2.4. Prevence drobné 

kriminality, vandalismu a 

výtržnictví 

1.2.4.1. Opatření vedoucí k posilování přítomnosti policie v obcích 

1.2.4.2. Podpora technického vybavení a zázemí obecní policie 

1.2.4.3. Vzdělávací a osvětové programy pro různé věkové skupiny 

obyvatel s využitím policistů jako lektorů  

1.2.4.4. Instalace technických opatření k posilování prevence a 

k monitorování závadného chování na veřejných prostranstvích 

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 Středočeský fond rozvoje měst a obcí 

 IROP – SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof 

 SCLLD – PR IROP – Hasiči 

 

 

Specifický cíl 1.3. Bydlení 

Bydlení patří mezi základní sociální jistoty, které dotvářejí pocit bezpečí pobytu v daném 

místě a území.  MAS Zálabí proto této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost, a to i přesto, že je 

pravděpodobné, že v období 20014 – 2020 nebude do této podoblasti proudit příliš dotačních 

prostředků.   

 Specifickým cílem je zajistit podmínky pro zvýšení kvality bydlení a pro vznik nových bytových 

jednotek dostupných pro různé sociální skupiny obyvatel.  

Specifickým cílem je tak nejen rekonstrukce stávajícího bytového fondu, ale rovněž příprava pozemků 

pro výstavbu rodinných domů na jedné straně a výstavba sociálních bytů na straně druhé.    

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 1.3. Bydlení 

Aktivity Podaktivity 

1.3.1. Rekonstrukce stávajícího 

bytového fondu (včetně opatření k 

snižování energetické náročnosti) 

1.3.1.1. Rekonstrukce stávajícího bytového fondu  

1.3.2. Příprava pozemků pro výstavbu 

rodinných domů 

1.3.2.1. Výkup pozemků pro výstavbu RD 

1.3.2.2. Zainvestování pozemků určených k výstavbě RD 

1.3.3. Výstavba sociálních bytů (včetně 

přestavby nebytových prostor na byty) 

1.3.3.1. Výstavba sociálních bytů 

1.3.3.2. Přestavba nebytových prostor na sociální byty 

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 Vlastní zdroje žadatele 

 ESF 
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Klíčová oblast 2: Region zdravý 
Zdravý region může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená pozornost individuálním 

potřebám lidí, kteří v daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě patří péče o stav těla 

(tedy zdravotní péče) a péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a sociální péče).   Stav služeb 

v těchto oblastech představuje „lakmusový papírek“ spokojenosti obyvatel s životem v daném území. 

Z výše uvedeného potom logicky vyplývá, že tato klíčová oblast je strukturována do tří specifických 

cílů. 

 

Strategický cíl: 

Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb, pomocí kterých jsou naplňovány individuální potřeby obyvatel 

území MAS v oblasti zdraví, vzdělání a sociální péče.  

 

Specifický cíl 2.1. Zdravotnictví 

Jak vyplývá z analýzy území, převážná většina zásadních zdravotnických služeb řešících akutní 

zdravotní problémy či odborně a technicky náročnou péči je poskytována mimo území MAS Zálabí. 

Přesto je však kvalita a dostupnost zdravotní péče v území důležitá a místní akční skupina na ní ve své 

strategii upírá přiměřenou pozornost.  

 Specifickým cílem aktivit v dané podoblasti je prostřednictvím kontinuálního zvyšování 

kvality materiálně technických podmínek pro činnost praktických lékařů v území MAS Zálabí, včetně 

dostupnosti jejich služeb a pomocí vhodných forem osvěty a propagace zdravého způsobu života 

přispívat ke zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v území MAS Zálabí.     

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 2.1. Zdravotnictví 

Aktivity Podaktivity 

2.1.1. Vytváření materiálně technických 

podmínek pro činnost praktických lékařů 

pro děti a dospělé, stomatologů a lékařů 

specialistů 

2.1.1.1. Modernizace přístrojového vybavení ordinací 

lékařů 

2.1.1.2.  Opatření ke zlepšení komfortu pacientů 

v ordinacích lékařů (včetně bezbariérových přístupů).  

2.1.2. Dostupnost lékařské péče v území 

MAS 

2.1.2.1. Vznik a rozvoj služeb zajišťujících dostupnost 

zdravotní péče  

2.1.3. Osvěta a propagace zdravého 

způsobu života 

2.1.3.1. Aktivity na podporu zásad zdravé výživy 

2.1.3.2. Aktivity na podporu pohybové aktivity mládeže a 

dospělých  

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 Středočeský kraj 

 Vlastní zdroje žadatele 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

55401 
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 

práci 
Počet zázemí 2 
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Specifický cíl 2.2. Sociální služby 

Analýza území ukázala, že význam tématu sociálních služeb postupně narůstá, a že tento trend bude 

nadále pokračovat, především v souvislosti se stárnutím populace. Úkolem území je proto na tento 

vývoj reagovat a připravit dostatečné kapacity a kvalitu služeb. Dalším poznatkem je, že 

poskytovatelé sociálních služeb sídlí převážně mimo území MAS Zálabí a na tomto území pouze 

poskytují své služby. Tato situace by mohla v budoucnosti přinášet i určitá rizika, která by ve výsledku 

mohla ohrozit dostupnost sociálních služeb v území. Dostupnost sociálních služeb je důležitá nejen 

pro osoby, které tyto služby potřebují, ale rovněž pro jejich rodiny, které musí často řešit problém 

skloubení péče o své příbuzné s nároky svého zaměstnání.  

V souladu s výsledky analýzy území je tato podoblast členěna na čtyři prioritní témata, která 

jsou zaměřena na služby pro seniory, osoby s omezenou možností pohybu a orientace, rodiče pečující 

o děti do 6. let věku a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  V tomto smyslu byl formulován 

specifický cíl podoblasti.  

 Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti péče a poskytovaných sociálních služeb pro 

seniory, osoby s omezenou možností pohybu a orientace, rodiče pečující o děti do 6. let věku a pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením.   

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 2.2. Sociální služby 

Aktivity Podaktivity 

2.2.1. Kvalita služeb pro seniory 2.2.1.1. Zvyšování kapacity pečovatelských domů a domů 

pro seniory 

2.2.1.2. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb 

zaměřených na seniory 

2.2.1.3. Rozšiřování nabídky kulturních, vzdělávacích a 

společenských aktivit pro seniory  

2.2.1.4. Zapojování seniorů do aktivního života společnosti  

2.2.1.5. Vzdělávání, poskytování informací a poradenství 

osobám pečujících o osobu blízkou  

2.2.2. Kvalita služeb pro osoby 

s omezenou možností pohybu a 

orientace 

2.2.2.1. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb 

zaměřených na osoby s omezenou možností pohybu a 

orientace 

2.2.2.2. Podpora služeb osobních asistentů 

2.2.3. Kvalita služeb pro rodiče pečující o 

děti do 6. let věku  

2.2.3.1. Podpora materiálně technických podmínek pro 

vznik mateřských center 

2.2.3.2. Kulturní a vzdělávací programy pro rodiče s dětmi 

do 6. let věku 

2.2.3.3. Rozvoj baby- sitting služeb 

2.2.4. Kvalita služeb pro ostatní osoby 

ohrožené sociálním vyloučením  

2.2.4.1. Podpora vzniku a rozvoje nízkoprahových center 

2.2.4.2. Programy začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením do života komunity v území MAS a na trh práce 

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 OP Zaměstnanost 

 SCLLD - PR IROP – Komunitní centra 

 SCLLD – PR IROP – Vzdělávání 
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 SCLLD – PR OPZ – Sociální služby 

 Rozpočty ORP 

 Vlastní zdroje žadatele 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

555101 Počet podpořených polyfunkčních center Počet zařízení 2 

60000 Celkový počet účastníků Počet osob 2 

511545 
Počet podpořených projektů zaměřených na 

podporu sociálních služeb 
Počet projektů 3 

 

 

Specifický cíl 2.3. Vzdělání a výchova  

Pojem „zdravý“ v názvu klíčové oblasti není chápán pouze ve smyslu fyzického zdraví. Zdravý 

region je takový, který naplňuje úsloví „Ve zdravém těle zdravý duch“ a právě pojem „duch“ je 

reprezentován intelektuálním a morálním rozvojem osobnosti, čili vzděláním a výchovou.  Důraz na 

rozvoj vzdělávání a výchovy je významnou investicí do budoucna nejen pro každého jedince, ale i pro 

jakékoliv území, na kterém jsou dostupné kvalitní výchovně vzdělávací instituce. Jde o investici, která 

se vrátí formou kvalitních lidských zdrojů, tedy lidí, kteří se mohou stát klíčovými osobami místního 

rozvoje.     

Součástí jsou čtyři priority zaměřené na předškolní výchovu, vzdělávání na základních 

školách, mimoškolní výchovu a vzdělávání a celoživotní učení. V prioritách chybí důraz na 

středoškolské a vysokoškolské vzdělávání, což je způsobeno absencí středních a vysokých škol 

v území MAS Zálabí. Neznamená to však rezignaci strategie na podporu těchto stupňů vzdělávání. 

Podpora se však bude orientovat především na nepřímá opatření, například na zajištění kvalitní 

dopravní obslužnosti pro studenty těchto škol.     

Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání a výchovy pro děti a mládež 

v rámci mateřských škol a základních škol v území MAS Zálabí. Součástí tohoto specifického cíle je 

rovněž rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných jak školskými zařízeními, tak i jinými organizacemi 

pracujícími s dětmi a mládeží. Dalším specifickým cílem je rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku 

celoživotního vzdělávání pro dospělé a reagovat touto nabídkou na potřeby trhu práce, na 

technologický vývoj a na další aktuální jevy ve společnosti (např. dluhové pasti). 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 2.3. Vzdělání a výchova  

Aktivity Podaktivity 

2.3.1. Předškolní výchova 2.3.1.1. Rozvoj kapacit mateřských školek  

2.3.1.2. Modernizace vybavení mateřských školek  

2.3.1.3. Snižování energetické náročnosti provozu 

mateřských školek a další opatření k úspoře provozních 

nákladů 

2.3.1.4. Podpora služeb asistentů, logopedů a dalších 

specialistů v mateřských školách 

2.3.1.5. Rozvoj kvality vzdělávacích programů v mateřských 

školách  

2.3.2. Kvalita vzdělávání na základních 2.3.2.1. Rekonstrukce a modernizace školních budov  
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školách 2.3.2.2. Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování 

kvality výuky 

2.3.2.2. Snižování energetické náročnosti provozu škol a 

další opatření k úspoře provozních nákladů 

2.3.2.3. Podpora služeb asistentů, logopedů, psychologů, 

výchovných poradců  a dalších specialistů ve školách 

2.3.2.4. Rozvoj kvality školních vzdělávacích programů 

ve školách 

2.3.2.5. Modernizace školních jídelen 

2.3.2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (i pro 

MŠ) 

2.3.2.7. Podpora vzájemné spolupráce škol v území MAS 

Zálabí prostřednictvím společných projektů a aktivit 

2.3.2.8. Organizace regionálních soutěží, přehlídek, výstav 

a dalších akcí pro základní školy  

2.3.3. Mimoškolní výchova a vzdělávání 2.3.3.1. Modernizace a výstavba materiálně technických a 

prostorových kapacit pro mimoškolní výchovu dětí a 

mládeže 

2.3.3.2. Podpora rozvoje nabídky volnočasových aktivit pro 

děti a mládež 

2.3.3.3. Podpora zapojování mládeže do veřejně 

prospěšných aktivit v území MAS Zálabí 

2.3.3.4. Vyhledávání a podpora vedoucích pro 

organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže 

2.3.4. Celoživotní vzdělávání 2.3.4.1. Výstavba a modernizace prostor pro celoživotní 

vzdělávání dospělých 

2.3.4.2. Podpora vzniku venkovských komunitních škol 

2.3.4.3. Podpora rozvoje nabídky programů celoživotního 

vzdělávání 

 

Zdroje financování:  Rozpočty měst a obcí 

 OP Zaměstnanost 

 SCLLD – PR IROP – Vzdělávání 

 Vlastní zdroje žadatele 

 Středočeský fond vzdělávání, sportu a volného času a primární prevence 

 MŠMT 

 OP VVV – OP 3 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Počet zařízení 5 
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Priorita 3: Region podnikavý 
Kromě bezpečí a fungujících základních služeb potřebují obyvatelé pro kvalitní život i dostatek 

pracovních příležitostí a tedy spolehlivý zdroj příjmů.  Pracovní příležitosti však nevznikají samy od 

sebe. Jejich vznik je vždy spojen s aktivitou, neboli s podnikavostí.  Je to vlastnost, která nejen 

jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné podmínky tak i celé území může posouvat dopředu. 

Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, ale právě podnikatelé jsou těmi, kteří přispívají 

nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování pracovních příležitostí a tedy i ke kvalitnímu 

zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců, tedy obyvatel území MAS Zálabí.    

 

Strategický cíl: 

Strategickým cílem je nárůst pracovních příležitostí v území MAS Zálabí   

 

Specifický cíl   3.1. Rozvoj nezemědělského podnikání 

 Specifickým cílem je zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů 

marketing a propagace lokální produkce a poradenství pro malé a střední podnikatele. 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 3.1. Rozvoj nezemědělského podnikání 

Aktivity Podaktivity 

3.1.1. Zvyšování konkurenceschopnosti 

malých a středních podnikatelů  

3.1.1.1. Modernizace výrobních kapacit a a opatření ke 

snižování výrobních nákladů  

3.1.1.2. Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí za 

účelem rozšíření výroby 

3.1.1.3. Podpora podnikání v oblasti tradiční řemeslné 

výroby 

3.1.1.4. Podpora podnikání v oblasti služeb 

3.1.2. Marketing a propagace lokální 

produkce 

 

3.1.2.1. Zpracování katalogu malých a středních 

podnikatelů a jeho distribuce  

3.1.2.2. Opatření k podpoře odbytu lokálních produktů 

(trhy, prodej v místech turistických cílů apod.) 

3.1.2.3. Zavedení a rozvoj regionálního značení místních 

výrobků a služeb  

3.1.3 Poradenství  pro malé a střední 

podnikatele  

3.1.3.1. Vzdělávání v podnikatelských dovednostech 

3.1.3.2. Organizace poradenských služeb v oblasti dotací,  

veřejných zakázek, změn v legislativě 

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 Středočeský fond životního prostředí a zemědělství 

 SCLLD : PR PRV – Podpora místních výrobků 

 SCLLD – PR PRV – Podpora podnikání 

 PRV – 6.4.1. Investice do nezemědělských činností 

 PRV – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

 

Měřitelné indikátory  
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Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

93701 
Počet podpořených podniků/příjemců (v 

agroturistice) 
Počet 1 

380200 Počet podpořených nově založených firem Počet 1 

 

Specifický cíl 3.2. Rozvoj zemědělského podnikání  

 Specifickým cílem je modernizace zemědělské techniky a zemědělských nemovitostí, 

zpracování zemědělských produktů, marketing a odbyt zemědělských produktů. Dalším specifickým 

cílem je podpora lesního hospodářství, vývoj a rozvoj alternativ k tradičnímu zemědělství, 

poskytování poradenských služeb a osvěta a rozvoj spolupráce mezi zemědělskými podnikateli 

navzájem a dalšími organizacemi.  

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 3.2. Rozvoj zemědělského podnikání  
 

Aktivity Podaktivity 

3.2.1. Modernizace zemědělské 

techniky a zemědělských nemovitostí 

3.2.1.1. Modernizace zemědělské techniky 

3.2.1.2. Rekonstrukce zemědělských nemovitostí 

3.2.1.3. Výstavba a vybavení jízdáren 

3.2.1.4. Obnova drenáží na polích 

3.2.2. Zpracování zemědělských 

produktů  

3.2.2.1. Podpora investic pro zpracování zemědělských 

produktů 

3.2.2.2. Podpora vývoje nových potravinových produktů 

3.2.3. Marketing a odbyt zemědělských 

produktů 

 

3.2.3.1. Zpracování katalogu malých a středních 

zemědělských podnikatelů prodávajících „ze dvora“ a jeho 

distribuce  

3.2.3.2. Opatření k podpoře odbytu lokálních produktů 

(trhy, prodej v místech turistických cílů apod.) 

3.2.3.3. Zavedení a rozvoj regionálního značení místních 

zemědělských výrobků, včetně propagačních aktivit 

(společně s 3.1.2.3.) 

3.2.3.4. Vznik a rozvoj odbytového družstva 

3.2.4. Lesní hospodářství  3.2.4.1. Oprava a obnova lesních cest 

3.2.4.2. Podpora výsadby stromů  

3.2.4.3. Podpora mysliveckých sdružení v péči o les a lesní 

zvěř 

3.2.5. Vývoj a rozvoj alternativ 

k tradičnímu zemědělství 

3.2.5.1. Podpora jezdeckého, dostihového, parkurového i 

drezurního sportu 

3.2.5.2. Podpora včelařství 

3.2.5.3. Popularizace zemědělství a jeho využití k výchovně 

vzdělávacím cílům 

3.2.6. Poradenství (např. v oblasti 

veřejných zakázek, dotací, související 

legislativy apod.) a osvěta  

3.2.6.1. Vzdělávání zemědělců v podnikatelských 

dovednostech a v oblasti šetrných způsobů zemědělského 

hospodaření  

3.2.6.2. Organizace poradenských služeb v oblasti dotací,  

veřejných zakázek, změn v legislativě 



17 
 

 

3.2.6.3. Vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské 

veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a 

zdravé výživy 

3.2.7. Rozvoj spolupráce mezi 

zemědělskými podnikateli navzájem a 

dalšími organizacemi (např. obce) 

3.2.7.1. Podpora rozvoje tradičních forem spolupráce a 

vzniku nových forem spolupráce zemědělských podnikatelů 

s obcemi, školami a dalšími neziskovými institucemi  

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 Středočeský fond životního prostředí a zemědělství 

 SCLLD : PR PRV – Podpora místních výrobků 

 SCLLD – PR PRV – Zemědělství 

 PRV – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 PRV – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

93701 
Počet podpořených zemědělských 

podniků/příjemců (v agroturistice) 
Počet 1 

 

 

Specifický cíl 3.3. Zaměstnanost  

 Specifickým cílem je rozvoj lidských zdrojů za účelem zvyšování či získávání nové kvalifikace a 

slaďování rodinného a pracovního života. 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 3.3. Zaměstnanost  

Aktivity Podaktivity 

3.3.1. Slaďování 

rodinného a pracovního 

života 

3.3.1.1. Osvěta a informování o nových přístupech v oblasti slaďování 

rodinného a pracovního života 

3.3.1.2. Podpora vzniku a provozu dětských skupin 

3.3.1.3. Podpora zavádění dělených a zkrácených úvazků  

3.3.2. Rozvoj lidských 

zdrojů za účelem 

zvyšování či získávání 

nové kvalifikace  

3.3.2.1. Rekvalifikační kurzy a další opatření k získání kvalifikace (např. 

odborné stáže) 

3.3.2.2. Kurzy pro osoby, které chtějí začít podnikat (s využitím mentoringu 

a dalších interaktivních metod)  

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 OP Zaměstnanost 

 Rozpočty obcí a měst 

 

 

Klíčová oblast 4:  Region aktivní  
Nejen prací živ je člověk. Toto rčení vyjadřuje rozdíl mezi regionem podnikavým a regionem 

aktivitním. Zatímco v rámci podnikavého regionu chceme klást důraz na tvorbu a udržování 
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pracovních příležitostí, v této oblasti se chceme zaměřit na rozvoj příležitostí pro mimopracovní 

aktivity. Život není jen o práci, ale také o volném čase a o aktivitách, které v tom volném čase mohou 

lidé provozovat. Ať už se jedná o tělovýchovné činnosti, sport, výtvarné a jiné kulturní aktivity nebo o 

jakékoliv jiné individuální či skupinové činnosti, vždy je třeba mít kvalitní zázemí a dostatek 

příležitostí.  MAS Zálabí chce být územím, kde toto zázemí je a kde lidé toto zázemí aktivně využívají. 

 

Strategický cíl: 

Strategickým cílem je aktivní zapojení obyvatel území MAS Zálabí do volnočasových aktivit a 

intenzivnější využívání infrastrukutry, která k těmto aktivitám byla či bude vybudována. Cílem je 

současně nárůst příležitostí pro volnočasové aktivity tak, aby obyvatelé měli dostatečný výběr pro 

realizaci svých zájmů.      

 

Specifický cíl 4.1. Kultura  

 Specifickým cílem je rozvoj materiálně technických a prostorových podmínek pro kulturní 

aktivity v území a rozvoj nabídky kulturních aktivit a jejich realizace 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 4.1. Kultura  

Aktivity Podaktivity 

4.1.1. Materiálně 

technické a prostorové 

podmínky pro kulturní 

aktivity v území 

4.1.1.1. Modernizace místních knihoven 

4.1.1.2. Rekonstrukce a modernizace místních kulturních sálů, včetně jejich 

vybavení 

4.1.1.3. Materiálně technické zázemí pro pořádání kulturních akcí a aktivit 

4.1.2. Rozvoj nabídky 

kulturních aktivit a jejich 

realizace  

4.1.2.1. Zkvalitňování a rozšiřování nabídky kulturních akcí a aktivit v obcích 

MAS Zálabí 

4.1.2.2. Koordinace a propagace nabídky kulturních akcí a aktivit v území MAS 

Zálabí 

4.1.2.3. Systém udržitelného financování realizace tradičních kulturních akcí a 

aktivit v území MAS Zálabí 

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 Rozpočty obcí a měst 

 Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 

 Středočeský fond kultury a obnovy památek 

 Ministerstvo kultury 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

410402 
Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných 

kulturních zařízení 
Počet 2 

 

 

Specifický cíl 4.2. Tělovýchova a sport 

 Specifickým cílem je rozvoj materiálně technických a prostorových podmínek pro sportovní a 

tělovýchovné aktivity v území a rozvoj nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit a jejich realizace 
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Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 4.2. Tělovýchova a sport 

Aktivity Podaktivity 

4.2.1. Materiálně 

technické a prostorové 

podmínky pro sportovní 

a tělovýchovné aktivity v 

území 

4.2.1.1. Rekonstrukce a výstavba sportovišť a hřišť pro neorganizované 

pohybové aktivity  

4.2.1.2. Rekonstrukce a výstavba sportovišť pro organizovaný výkonnostní 

sport  

4.2.1.3. Materiálně technické zázemí pro pořádání sportovních akcí (pro 

sportovce i diváky)  

4.2.2. Rozvoj nabídky 

sportovních a 

tělovýchovných aktivit a 

jejich realizace  

4.2.2.1. Organizace a pořádání rekreačně pohybových aktivit pro veřejnost  

4.2.2.2. Rozvoj nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit dětí mládeže 

4.2.2.3. Podpora tvorby a organizace sportovních soutěží pro děti a mládež 

4.2.2.4. Koordinace a propagace nabídky sportovních, tělovýchovných a 

turistických akcí a aktivit v území MAS Zálabí 

4.2.2.5. Vyhledávání a podpora cvičitelů a trenérů dětí a mládeže  

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 Rozpočty obcí a měst 

 Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 

 Středočeský fond měst a obcí 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

632515 Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet 2 

632516 
Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních 

zařízení 
Počet 2 

632518 
Počet regenerovaného a revitalizovaného území 

vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství 
Počet 1 

 

 

Specifický cíl 4.3. Volnočasové aktivity  

 Specifickým cílem je rozvoj materiálně technických a prostorových podmínek pro 

volnočasové zájmové aktivity v území a rozvoj nabídky volnočasových zájmových aktivit a jejich 

realizace 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 4.3. Volnočasové aktivity  

Aktivity Podaktivity 

4.3.1. Materiálně 

technické a prostorové 

podmínky pro 

volnočasové zájmové 

aktivity v území 

4.3.1.1. Rekonstrukce a výstavba zázemí pro volnočasové aktivity rekreačního 

neorganizovaného charakteru (dětská hřiště, koupaliště, apod.)    

4.3.1.2. Rekonstrukce a výstavba zázemí pro činnost organizovaných 

zájmových spolků a organizací   

4.3.1.3. Nákup a modernizace vybavení pro činnost organizovaných zájmových 

spolků a organizací   

4.3.2. Rozvoj nabídky 

volnočasových 

zájmových aktivit a jejich 

4.3.2.1. Podpora akcí a aktivit zájmových spolků určených pro veřejnost  

4.3.2.2. Podpora akcí a aktivit zájmových spolků určených pro děti a mládež 

4.3.2.3. Podpora průběžné činnosti zájmových spolků organizované pro děti a 
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realizace  mládež 

4.3.2.4. Systém udržitelného financování činnosti zájmových spolků a 

organizací v území MAS Zálabí 

4.3.2.5. Vyhledávání a podpora dobrovolníků pracujících v zájmových spolcích 

a organizacích na veřejně prospěšných aktivitách (včetně práce s mládeží)  

4.3.2.6. Propagace činnosti zájmových spolků a organizací a prezentace jejich 

nabídky veřejně prospěšných aktivit  

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 

 Rozpočty obcí a měst 

 Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 

 Středočeský fond měst a obcí 

 MŠMT 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

651201 
Počet nově vybudovaných objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity 
Počet 2 
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Klíčová oblast 5:  Region atraktivní  
Pátá oblast, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním prostředím a 

kulturním dědictvím daného území.  Stav životního prostředí a objektů kulturního dědictví ovlivňuje 

do značné míry spokojenost obyvatel se životem v daném území a rozvoj jejich kulturně – sociální 

identity. Současně však vytváří podmínky, díky kterým se zvyšuje atraktivita území pro nové 

obyvatele nebo pro dočasné návštěvníky území. Ve své podstatě tak představuje zdroj pro rozvoj 

cestovního ruchu. 

 

Strategické cíle: 

Strategickým cílem je zvýšit atraktivitu území pro obyvatele i návštěvníky území MAS Zálabí 

prostřednictvím citlivého přístupu k ochraně životního prostředí a využívání přírodních zdrojů tohoto 

území a současně prostřednictvím obnovy kulturních památek a rozvíjení kulturních a duchovních 

tradic.  

 

Specifický cíl 5.1. Životní prostředí a přírodní dědictví regionu  

  Specifickým cílem je zlepšovat kvalitu nakládání s odpady, zvýšit čistotu ovzduší, čistotu vod 

a zásobování pitnou vodou. Dalším specifickým cílem je zajistit ochranu půdy, revitalizovat zeleň 

v krajině a v sídlech a podporovat osvětu, informování a vzdělávání obyvatel v oblasti životního 

prostředí. 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 5.1. Životní prostředí a přírodní dědictví regionu  

Aktivity Podaktivity 

5.1.1. Odpady 

 

5.1.1.1. Likvidace černých skládek 

5.1.1.2. Osvěta a motivace ke třídění odpadu 

5.1.1.3. Likvidace bioodpadu, zřizování kompostáren 

5.1.1.4. Sběrné dvory (zřizování, provoz, modernizace) 

5.1.2. Čistota ovzduší 5.1.2.1. Opatření k ekologizaci lokálního vytápění 

5.1.3. Čistota vod a 

zásobování pitnou vodou  

 

5.1.3.1. Revitalizace rybníků, tůní, vodních toků a nádrží za účelem jejich 

opravy a vyčištění 

5.1.3.2. Výstavba kanalizace a ČOV v některých obcích 

5.1.3.3. Vyčištění a obnovení koupališť dříve využívaných pro rekreaci 

5.1.4. Ochrana půdy 

 

5.1.4.1. Protierozní ochrana půdy 

5.1.4.2. Podpora biodiverzity 

5.1.5. Zeleň v krajině a v 

sídlech 

 

5.1.5.1. Revitalizace alejí a parků 

5.1.5.2. Výsadba nových stromů 

5.1.5.3. Revitalizace zelených ploch v intravilánu obcí 

5.1.5.4. Zvyšování podílu zelených ploch v intravilánu obcí (přípravné studie 

i vlastní realizace) 

5.1.6. Osvěta, 

informování a vzdělávání 

obyvatel v oblasti 

životního prostředí 

5.1.6.1. Osvěta obyvatel v oblasti ekologicky šetrného vytápění, ochrany 

rostlinstva a zvířectva 

5.1.6.2. Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí 

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 
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 OP ŽP 

 SCLLD – PR PRV – Lesnická infrastruktura 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

221150 Počet rekultivovaných starých skládek Počet 2 

250100 
Obnova stabilního vodního režimu krajiny a prvků 

ekologické stability 
Počet akcí 3 

651120 
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné 

zeleně 
ha 1 

232000 Délka nových a zrekonstruovaných vodovodních sítí Počet km 10 

230700 
Délka nových a zrekonstruovaných kanalizačních 

řádů 
Počet km 10 

230800 
Počet rekonstruovaných a nových úpraven pitné 

vody 
Počet 2 

260200 
Počet projektů zaměřených na zlepšování stavu 

přírody a krajiny 
Počet projektů 1 

250200 
Celková plocha, na které byla realizována opatření 

na podporu biodiverzity 
ha 0,5 

93901 
Počet subjektů s podporou pro lesnickou 

infrastrukturu 
Počet 1 

250400 Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin Počet 20 

 

 

Specifický cíl 5.2. Kulturní dědictví regionu 

 Specifickým cílem je péče o nemovité památky a jejich oživení, péče o movité památky a 

prezentace kulturního dědictví 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 5.2. Kulturní dědictví regionu 

Aktivity Podaktivity 

5.2.1. Péče o nemovité 

památky a jejich oživení 

 

5.2.1.1. Rekonstrukce drobných památek v obcích a krajině (křížky, pomníky 

apod.) 

5.2.1.2. Rekonstrukce bývalých tvrzí a šlechtických sídel a jejich nové využití  

5.2.1.3. Inventarizace památek místního významu 

5.2.2. Péče o movité 

památky 

5.2.2.1. Rekonstrukce movitých památek 

5.2.2.2. Obnova a údržba 

5.2.3. Prezentace 

kulturního dědictví  

 

5.2.3.1. Založení malých expozic/muzeí s místními zajímavostmi 

5.2.3.2. Rozvoj expozic místních muzeí o nové interaktivní prvky a exponáty 

5.2.3.2. Podpora vzniku průvodcovských služeb po regionu, včetně vydávání 

místopisných publikací o kulturním dědictví regionu 

5.2.3.3. Podpora rozšíření nabídky dalších služeb v muzeích   

5.2.3.4. Společná propagace regionu 

 

Zdroje financování:  Vlastní zdroje žadatele 
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 Středočeský fond kultury a obnovy památek 

 Ministerstvo Kultury 

 IROP – SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

410401 
Počet zregenerovaných nemovitých kulturních 

památek 
Počet 5 

 

 

Specifický cíl 5.3. Cestovní ruch 

  Specifickým cílem je rozvoj turistické infrastruktury, zvyšování kvality služeb cestovního 

ruchu, turistických cílů a produktů, marketing cestovního ruchu a založení organizace cestovního 

ruchu v území 

 

Aktivity a podaktivity k naplnění specifického cíle 5.3. Cestovní ruch 

Aktivity Podaktivity 

5.3.1.  

Turistická infrastruktura  

5.3.1.1. Výstavba cyklostezek, včetně značení a mobiliáře 

5.3.1.2. Zvyšování kvality cyklotras (povrch, značení, mobiliář)  

5.3.1.3. Značení a úprava cest pro hipoturistiku včetně doprovodného 

mobiliáře 

5.3.1.4. Opatření k využití řek Labe a Cidlina pro cestovní ruch 

5.3.1.5. Zvyšování kvality pěších tras (povrch, značení, informační naučné 

panely, mobiliář) 

5.3.1.6. Podpora pravidelné údržby cyklostezek, cyklotras, hipotras a pěších 

stezek 

5.3.2. Kvalita služeb 

cestovního ruchu  

5.3.2.1. Zvyšování ubytovací kapacity v území MAS Zálabí pro různé cílové 

skupiny návštěvníků  

5.3.2.2. Zvyšování kvality stravovacích služeb  

5.3.2.3. Podpora rozvoje doplňkových služeb pro cestovní ruch (sport, 

koupání, rybaření, wellnes) 

5.3.2.4. Zvyšování kvality informačních služeb pro návštěvníky území  

5.3.3. Turistické cíle a 

produkty – vznik nových 

a rozvoj stávajících 

 

5.3.3.1. Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných 

s cílem zvýšit návštěvnost území MAS 

5.3.3.2. Investice do infrastruktury pro pořádání kulturních, sportovních a 

společenských akcí pořádaných s cílem zvýšit návštěvnost MAS  

5.3.3.3. Využití lokálních (řemeslných, potravinových, uměleckých a dalších) 

produktů pro účely cestovního ruchu 

5.3.3.4. Podpora rozvoje agroturistiky jako produktu cestovního ruchu 

v území 

5.3.3.5. Podpora rozvoje hipoturistiky jako produktu cestovního ruchu 

v území 

5.3.3.6. Podpora využití vodních ploch a toků pro cestovní ruch (rybaření, 

vodní turistika, koupání)  
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5.3.4. Marketing 

cestovního ruchu  

 

5.3.4.1. Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu v území MAS 

Zálabí 

5.3.4.2. Tvorba marketingové značky území, včetně doprovodných opatření  

5.3.4.3. Zavedení jednotného informačního systému v území  

5.3.4.4. Tvorba a distribuce propagačních materiálů o území (na základě 

marketingové strategie) 

5.3.4.5. Opatření k propagaci území mimo toto území (včetně webu, výstav 

CR, regionální a celostátní média apod.) 

5.3.5. 

 Organizace cestovního 

ruchu v území  

5.3.5.1. Rozvoj spolupráce se subjekty poskytujícími služby v oblasti 

cestovního ruchu 

5.3.5.2. Založení organizace destinačního managementu, její rozvoj a 

zajištění financování 

 

Zdroje financování: Vlastní zdroje žadatele 

 Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání 

 MMR 

 

Měřitelné indikátory  

Číslo Parametr Jednotka Cílový stav 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km 3 

410303 
Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti 

cestovního ruchu 
Počet 1 
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4 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie  
4.1 Zdroj inspirace  
 Zdrojem inspirace pro místní akční skupinu se staly především přístupy a metody, které byly 

aplikovány v jiných místních akčních skupinách, které v období 2007 – 2013 realizovaly své 

Strategické plány LEADER. Za účelem získání zkušeností a realizace prospěšných projektů vstoupila 

MAS Zálabí do spolupráce s několika místními akčními skupinami a měla tak možnost v rámci 

realizace konkrétních projektů získat zkušenosti a poznatky, které byly významnou inspirací pro další 

činnost a pro přípravu strategie komunitně vedeného místního rozvoje.    

 

Konkrétními zdroji inspirace pro MAS Zálabí byla:  

1) Spolupráce na mezinárodním projektu „Za poklady venkova“. Jedná se o mezinárodní projekt 

spolupráce se zapojením šesti partnerských MAS: Krajina srdce, Podlipansko, Říčansko, Zálabí 

a mezinárodní MAS LAG Kaunas district a Karhuseutu. Projekt "Za poklady venkova" má za cíl, 

co nejúčinněji podporovat regionální výrobce, posilovat kulturní a komunitní dění v 

regionech. Dalšími prioritami jsou: zvýšení zájmu o tradiční řemesla a jejich obnova-podpora 

regionální identity, intenzivní spolupráce a předávání si zkušeností mezi všemi partnerskými 

MAS-kulturní výměna formou mezinárodních festivalů a workshopů, soutěže řemeslníků, 

propagace místních výrobců a řemeslníků-podpora podnikání vytvořením propagačních 

katalogů, vitrín a certifikací výrobků. Podpora cestovního ruchu v regionech - vytvořením 

zážitkových balíčků, orientovaných na tradiční řemesla. Projekt byl realizován v letech 2011 – 

2013  

 

2) Spolupráce na projektu „Dědictví našich předků“, kterého se kromě MAS Zálabí zúčastnily i 

MAS Hradecký venkov, MAS Společná Cidlina a MAS Podchlumí. Tito partneři vytvořili v rámci 

projektu na svém území podmínky pro historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů, 1 

muzea a Hankova domu, kde vybudovali 3 stálé a 1 putovní expozici. Společně ve spolupráci s 

regionálními partnery uspořádali 3 propagační akce pro širokou veřejnost za účelem 

poznávání historie a tradic regionů a navázání další spolupráce mezi regionálními partnery. 

Partnerské MAS si pořídily do svého vlastnictví mobilní výstavní panely a vytvořily společný 

propagační materiál, který je zaměřen na propagaci specifických regionálních památek a 

lidových a kulturních tradic partnerských MAS. Předmětem projektu za MAS Zálabí byla 

rekonstrukce muzea v Týnci nad Labem, aby vznikly prostory vhodné pro vybudování stálé 

expozice rodu Pernerů, historie Týnecka a okolí. Výstupem projektu se staly také putovní 

kampanologická výstava (výstava zvonů), která byla obohacena o zvony sousedních regionů.  

 

3) Spolupráce s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu „Putovní 

olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“. Projekt spolupráce byl zaměřen 

na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřoval k rozvíjení pohybových schopností 

předškolních dětí. Poutavou formou se snažil o zlepšení jejich fyzické kondice a vstřícného 

vztahu ke sportu. V neposlední řadě došlo v důsledku projektu k navázání a upevnění vztahů 

mezi obcemi, školkami a účastníky za účelem výměny zkušeností. 
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4) Realizace projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ v rámci kterého došlo k vyzkoušení a 

ověření metod práce a procesů při vyhlášení výzvy k podávání projektů, jejich výběru a 

následné administraci.   

 

4.2 Integrační prvky  
Strategie je postavena na struktuře s vertikálními a horizontálními prvky, což vychází 

z poznatku, že každý projekt či aktivita má dva rozměry, které určují jeho kvalitu.  Prvním rozměrem 

je to co se v projektu dělá či co se má stát. Druhý rozměr je pak určen tím, jakým způsobem se to má 

stát či udělat.  

Vertikální strukturu složenou z pěti tematických oblastí je tedy možné skrýt pod otázku „Co 

se má v regionu stát?“  

Horizontální struktura složená ze tří průřezových principů pak dává odpověď na otázku „Jakým 

způsobem se to má stát?“.  

Vize může být úspěšně naplněna pouze tehdy, pokud kromě aktivit v těchto pěti vertikálních 

oblastech budou realizovány i činnosti procházející napříč těmito pěti tematickými oblasti a 

vytvářející právě ten koordinační a integrující prvek. Proto byla do strategie zakomponována 

horizontální struktura, která se skládá ze tří principů. Ty jsou ve vizi definovány třemi slovy 

„prosperující, partnerský a tradiční“.   

 

A) Region prosperující  

 Horizontální princip prosperity znamená, že by všechny aktivity realizované v některé z pěti 

tematických oblastí měly plánovány s ohledem na trojí zisk, a to ekonomický, společenský a 

ekologický. Jde tedy o prosperitu v rámci pilířů trvale udržitelného rozvoje.   

 

B) Region partnerský 

 Již zpracování této strategie se odehrávalo s důrazem na aktivitní spolupráci všech důležitých 

aktérů v území. Je tak položen kvalitní předpoklad toho, že i samotná realizace strategie bude ctít 

principy partnerství a spolupráce.  Rozvojové aktivity, pokud mají být úspěšné, efektivní a 

dlouhodobě udržitelné musí stát na širším základu, který je tvořen partnerským konsorciem. 

Každý subjekt, který je součástí tohoto konsorcia má pak možnost vložit svoji odbornost, 

zkušenost, a ekonomickou sílu a přispět tak k dosažení kvalitního výsledku.  

 

C) Region tradiční 

 Tento princip nevyjadřuje zkostnatělost a neměnnost, jak by také mohla vyznívat jeho 

interpretace, ale důraz na kontinuitu. Všechny realizované aktivity v pěti tematických oblastech by 

měly vycházet ze současného stavu a měly by stavět na tom, co je v regionu kvalitní a ověřené a 

navazovat na již realizované a úspěšné aktivity a projekty. Pod pojmem tradice je zde proto 

vnímána aktivita, která stojí na pevných historických kořenech, je ověřená a časem prověřená, ale 

dokáže se přizpůsobit současným podmínkám a potřebám.  
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4.3  Inovativní prvky, metody nebo způsoby řešení současných problémů 

přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace  
 Zkušenosti MAS Zálabí ukazují na to, že některé tradiční postupy při realizaci rozvojových 

projektů a aktivit nepřinášejí kýžený efekt a očekávané výsledky. V několika případech jsou dokonce 

brzdou pro efektivnější využití veřejných podpor. Z analýzy zkušeností z dosavadní praxe vyplynuly 

tyto poznatky: 

a) Příliš velké spoléhání se na dotace a veřejné podpory a neuvědomění si, že zdroje pro podporu 

důležitých aktivit lze hledat i uvnitř samotného území. Pro všechny je snazší psát projekty a 

využívat širokou nabídku dotačních programů, než usilovat o sdružování místních finančních a 

jiných zdrojů. Společenská odpovědnost podnikatelských subjektů tak není dostatečně využívána 

a není rozvíjena lokální filantropie.  

b) Poměrně běžným zažitým přístupem je pasivní vyhledávání kvalitních lidských zdrojů s vysokým 

potenciálem pro zapojení se do rozvojových aktivit obcí a neziskových organizací. Často se 

očekává, že se někdo sám nabídne a i pak je typická zvýšená opatrnost a dokonce i strach před 

„neznámým“ a aktivním člověkem. Zcela chybí aktivní vyhledávání a zapojování „talentů místního 

rozvoje“.    

c) Současný přebujelý systém dotací a veřejných podpor přináší na jedné straně velké možnosti 

získat dotaci v podstatě na cokoliv, ale na straně druhé vede k určité pohodlnosti a neochoty 

zapojovat se formou svépomocné a dobrovolné práce na realizaci různých aktivit projektů. 

Pravdou je však i to, že těmto přístupům brání pravidla mnohých dotačních programů, které tuto 

práci neuznávají jako způsobilou pro započítání do spoluúčasti příjemce. Běžným přístupem tak je 

realizace aktivit „na klíč“, bez významnějšího zapojení příjemce, případně jeho partnerů 

d) Velmi častým přístupem k přípravě a realizaci rozvojových aktivit je individualismus. Žadatel se 

mnohdy nezajímá o to, jestli se v území již nerealizoval projekt, na který by mohl navázat či využít 

jeho výsledků, popřípadě zkušeností jeho nositelů. Nízká schopnost propojovat projekty 

v podobných tématech opět snižuje celkovou efektivitu vynaložených finančních prostředků, 

které do území formou dotací a podpor přicházejí. Tento běžný přístup lze označit jako 

nedostatečný smysl (a někdy i odvaha) pro vzájemnou kooperaci. 

e) Běžnou skutečností často bývá, že mnoho prospěšných a inovativních projektových nápadů není 

realizováno, protože nositel těchto inovativních záměrů nemá dostupné finanční prostředky na 

zrealizování tohoto záměru. Dokonce, i když existuje možnost, získat na tento záměr podporu 

z nějakého dotačního programu, nemá tento nositel možnost předfinancovat celý projekt 

z vlastních zdrojů a teprve poté si nechat vymezené procento proplatit. Pravidla většiny dotačních 

programů neumožňují vyplácení záloh a získat úvěrové prostředky bývá například pro neziskové 

organizace velmi složité. Mnoho záměrů tak končí nerealizována.      

 

4.4 Přírůstková inovace  
Inovativní povaha Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyplývá ze samotné 

 povahy metody  LEADER, pomocí které bylo sestaveno věcné zaměření strategie a byl uspořádán 

způsob realizace této strategie. Dosud v žádném jiném programu vyjma programů LEADER nedošlo 

k tomu, že by místní akční skupina přebírala odpovědnost za výběr projektů, které budou naplňovat 

cíle místní akční skupinou sestavené strategie.  Mikroregion je v případě metody LEADER seznamován 

se zcela novým přístupem k rozvoji venkovského prostoru, který přenáší největší díl zodpovědnosti 

na samotné obyvatele tohoto prostoru. Ne tedy pouze na místní samosprávu, jak tomu bylo dosud, 
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ale na všechny složky venkovské společnosti, tj. na místní podnikatelské subjekty a nestátní neziskové 

organizace.   

Místní akční skupina Zálabí chápe tuto metodu jako příležitost pro uplatňování inovačních 

aktivit. Inovace je vždy spojena s větší mírou rizika a právě metoda SCLLD  umožňuje tyto rizika 

snižovat, respektive rychle eliminovat následky, pokud se riziko změní ve skutečnost. Formulace 

inovačních přístupů, které MAS bude uskutečňovat či podporovat lze rozdělit následujícím 

způsobem:  

a) netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci 

projektů, 

b) zavádění nových metod při využívání potenciálu území, 

c) nová akce či aktivita prováděná v území poprvé. 

 

4.5 Zajištění udržitelnosti inovace  
Rizikem pro požadovanou účinnost, udržitelnost a očekávané přínosy inovačních postupů jsou 

vždy: 

a) metody, kterým se tyto inovační postupy prosazují a  

b) metody, kterými se sleduje jejich používání.  

  

Pokud se tyto dvě skupiny rizik odstraní či významně eliminují, může být zaručena účinnost a 

udržitelnost metod.  

Ad a) Pro metody prosazování inovačních postupů je důležité, aby tyto metody byly 

motivační a tato motivace byla pozitivní. Například zařazení hodnocení inovačních postupů v rámci 

preferenčních kritérií je příkladem metody pozitivní motivace. Žadatel je motivován k použití 

inovačních přístupů, ale může se bez obav z nějakých sankcí těchto přístupů vzdát.  

Dalším pozitivní metodou je metoda propagace úspěšných příkladů, které mohou inspirovat 

a motivovat ve smyslu „když to dokážou oni, tak proč ne já“.  

Uvedené dvě metody určitě zajistí to, že se žadatelé k inovačním postupům přihlásí.  

 

Ad b) Důležité pak bude, aby nezůstalo pouze u příslibů, ale aby opravdu došlo k jejich naplnění. 

V tomto případě pak nejdůležitějšími metodami, které by MAS měla používat je kontrola, asistence 

a monitoring, včetně pravidelného podávání informací o výsledcích inovačních postupů. Důležité je, 

aby nedošlo k zformalizování inovativního přístupu. Toto riziko může být velké například u 

uplatňování zásady kooperace nebo u zavádění svépomocné dobrovolné práce.  

V tomto směru musí MAS dbát na to, aby všichni členové a zaměstnanci zapojení do 

administrativních procesů chápali inovativní přístupy stejně a aby všichni drželi stejně vysokou 

úroveň posuzování inovativních přístupů.    
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5 Vazba na strategické dokumenty  
Pro vhodné nastavení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je třeba zajistit návaznost 

stanovených cílů, strategií a opatření na existující strategické dokumenty na úrovni národní, krajské a 

místní. 

 

A) Národní úroveň:  

 

1) Obecné  

• Národní program reforem 2013  

• Strategie mezinárodní konkurence-schopnosti ČR  

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –2020  

• Strategie politiky zaměstnanosti  

• Politika územního rozvoje ČR  

 

2)Vzdělávání  

• Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020  

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  

• Akční plán podpory odborného vzdělávání  

• Národní akční plán inkluzívního vzdělávání  

• Strategie celoživotního učení  

• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

• Bílá kniha terciárního vzdělávání 

 

3)Výzkum a inovace  

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (aktualizace s výhledem do roku 2020)  

• Národní inovační strategie  

• Strategie inteligentní specializace (S3)  

• Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol  

• Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015  

• Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2020  

• Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015  

• Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015  

• Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015  

• Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2020  

 

4) Doprava  

• Dopravní politika ČR pro období 2014 -2020 s výhledem do roku 2050  

• Dopravní sektorové strategie  

• Národní akční plán udržitelné mobility  

• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020  



30 
 

 

• Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů dokumenty krajů v dané oblasti (např. územní 

generely a dopravní koncepce)  

 

5) Státní správa  

• Státní politika v elektronických komunikacích (Digitální Česko)  

• Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030  

• Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+  

• Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+  

• Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální 

ekonomice  

 

6) Energetika  

• Státní energetická koncepce  

• SET plán  

• Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů  

• Akční plán energetické účinnosti ČR, Plán odpadového hospodářství  

• Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020  

 

7) Sociální oblast  

• Strategie sociálního začleňování 2014 –2020  

• Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 –2015  

• Strategie reformy psychiatrické péče 

 

8) Životní prostředí a zemědělství  

• Státní politika životního prostředí  

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR  

• Plán odpadového hospodářství ČR  

• Plány oblastí povodí  

• Plány hlavních povodí  

• Koncepce zemědělství  

• Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu  

• Národní lesnický program  

• Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020  

• Politika ochrany klimatu  

• Plány zvládání povodňových rizik podle Povodňové směrnice (2007/60/ES)  

• (Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR)  

 

9) Podnikání  

• Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 

 

B/ Regionální úroveň  

 

Mezi již existující strategické dokumenty s dopadem na území MAS Zálabí patří mimo strategických 

plánů rozvoje jednotlivých obcí a mikroregionů také následující.  
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• Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020 

 - střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje 

 - ekonomická a sociální dimenze 

 

• Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 

 - doplnění a úprava cyklistické infrastruktury s ohledem na obslužnost a bezpečnost 

 - návaznost na jiné druhy dopravy 

 

• Integrovaný plán rozvoje města Kolín  

 - 2008 – 2015 

 - priority plánu rozvoje: Dostupnost a mobilita, Přitažlivé město, Sociální integrace, 

 Životní prostředí 

 

• další rozvojové dokumenty města Kolín: 

o Strategický plán rozvoje města Kolín 

o Komunitní plánování 

o Územní plán města Kolín 

o Regulační plán města Kolín 

o Kolín – generel cyklistických tras a cyklostezek 

o Plán odpadového hospodářství Kolína 

o Povodňový plán 

 

• Strategický plán lokálního partnerství Kolín 

 - Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 

 - pro období 2012 – 2014 

 

• Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 

 - celostátní rozsah působnosti 

 - obnova a rozvoj venkovských obcí 

 - participace obyvatel venkova, spolků a sdružení při obnově obcí v souladu  s místními 

tradicemi 

- Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku. 

- Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 

- Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. 

- Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. 

 

• Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2014 

 - celostátní rozsah působnosti 

 - odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách 

 s pečovatelskou službou  

 

• Mezinárodní projekty Středočeského kraje 

V současné době je Středočeský kraj aktivně zapojen do dvou mezinárodních projektů financovaných 

z operačního programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Jedná  se o projekty SoNorA a LABEL, 
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které tematicky navazují na projekty A-B Landbridge a  ELLA. Projekt SoNorA si, stejně jako jeho 

předchůdce, klade za cíl zlepšování dopravní infrastruktury na ose sever-jih a navíc má dosah na 

evropskou politiku transevropské dopravní sítě TEN-T. Cílem projektu LABEL je přispět ke snížení rizik 

a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof. Výstupem Středočeského kraje v tomto 

projektu je např. koncepce protipovodňových opatření. 1.1.2010 byla spuštěna realizace 

mezinárodního projektu DART (Declining Ageing and Regional Transformation), který prošel 

schvalovacím procesem programu INTERREG IV C. Centrálním tématem tohoto projektu jsou 

demografické změny, zejména stárnoucí a ubývající populace. Středočeský kraj se rovněž v tuto 

chvíli podílí na přípravě dalších dvou mezinárodních projektů, které budou předloženy  do třetí výzvy 

operačního programu Central Europe. 
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6 Programové rámce a fiche 
 

Programový rámec IROP 
Název Opatření CLLD 1 

Bezpečná doprava 

 

Vazba na Specifický cíl IROP 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

4.1 IROP – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Popis a cíl opatření  

Hlavní prioritou tohoto opatření je zlepšení a zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy 

a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 

službami. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím zavádění bezpečnostních prvků 

v dopravě, přizpůsobením komunikací pro pěší osobám s omezenou pohyblivostí nebo 

orientací a vytvořením podmínek pro v regionu hojně využívanou cyklistickou dopravu pro 

dojíždění do škol, za zaměstnáním a za službami.  V rámci cyklodopravy bude podpořena 

rekonstrukce a modernizace cyklostezek a cyklotras. Jako součást projektů na  posílení 

bezpečných a bezbariérových komunikací pro pěší je také žádoucí zlepšit prostředí 

autobusových zastávek a vytvořit tak odpovídající zázemí pro cestující veřejnou hromadnou 

dopravou, kteří mají sníženou schopnost pohybu či orientace. 

Tyto cíle vychází z potřeb území MAS – viz kapitoly: Analytická část – 2.1.3 Doprava, 2.2.2 

Oblast rozvoje: Doprava, Bezpečnost, 2.3.6 Potřeby v oblasti Doprava a bezpečnost 

 

Vazba na specifické cíle SCLLD  

1.1. Doprava 

5.3. Cestovní ruch 

 

Typy projektů 

Bezpečnost a bezbariérovost 
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic II. a III. třídy a 

místních komunikací, které budou přizpůsobeny osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší 

k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

- Realizace souvisejících prvků (přechody pro chodce, nástupiště autobusových 

zastávek, dopravní značení, veřejné osvětlení komunikace pro pěší,…) 

 

Cyklodoprava 
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-  rekonstrukce a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a 
dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená 
automobilová doprava.  

- rekonstrukce a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu 
integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo 
víceúčelové pruhy.  

- Součástí projektu bude budování doprovodné infrastruktury (stojany na kola, 
úschovna kol, odpočívadel, dopravního značení).  

- Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň (zelené pásy a liniové výsadby u 
cyklostezek a cyklotras).  

Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami.  
 

Typy příjemců 

- kraje  

- obce  

- dobrovolné svazky obcí  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  

- dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  

- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, 
pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou 
provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

 

Principy preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

Kód Název 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v osobní dopravě 

7 62 00 Délka zrekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

 

 

Monitorovací indikátor výsledku 

Kód Název 
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7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 
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Název Opatření CLLD 2 

Hasiči 

 

Vazba na Specifický cíl IROP 

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

4.1 IROP – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Popis a cíl opatření   

Toto opatření má za cíl zajistit adekvátní odolnost stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se 

změnám klimatu a novým rizikům, aby složky IZS mohly plnit své úkoly v době mimořádné 
události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech 
stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení a technologií. Podpořit je možné 

jednotky požární ochrany, které působí v exponovaných územích vymezených přílohou č. 5 

Programového dokumentu IROP. Jedná se o ORP Kolín (sucho, havárie nebezpečných látek), 

ORP Kutná Hora (sucho), ORP Poděbrady (sucho). 

Plánované aktivity vychází rovněž z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti 

základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 

záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu 

a novým rizikům v období 2014-2020“. 

Tyto cíle vychází z potřeb území MAS – viz kapitoly: Analytická část – 2.1.15 Bezpečnost, 

2.2.2 Oblast rozvoje: Doprava, Bezpečnost, 2.3.6 Potřeby v oblasti Doprava a bezpečnost 

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

1.2. Bezpečnost 

 

Typy projektů 
Stavební úpravy stanic základní složky IZS ve stávající dislokaci: 
- výstavba nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění 
prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a 
prostředků k nasazení,  

- pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový 
provoz stanice.  
 

Typy příjemců 

podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů)  
- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o 

požární ochraně). 

  

Výše způsobilých výdajů 
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Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

 

Principy preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

Kód Název 

5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

 

 

Monitorovací indikátor výsledku 

Kód Název 

5 75 20 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Název Opatření CLLD 3 

Komunitní centra 

 

Vazba na Specifický cíl IROP 

2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

4.1 IROP – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Popis a cíl opatření  

Cílem tohoto opatření je boj proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím aktivit, které 

povedou k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených nebo osob sociálním vyloučením 

ohrožených. Podpora bude zaměřena na veřejná víceúčelová zařízení pro setkávání a 

integraci členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a 

rekreačních aktivit. V komunitních centrech bude poskytována kombinace kulturních a 

veřejných služeb a základní sociální poradenství. Tento záměr vychází z požadavků území 

MAS. Realizací těchto projektů má být dosaženo snížení předsudků a sbližování kultur, 

zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity, získávání kompetencí k řešení složitých 

životních situací, lepší uplatnitelnost na trhu práce. Zázemí komunitních center budou 

otevřena veřejnosti a budou poskytovat sdílený prostor pro organizaci různých typů 

integračních aktivit. V komunitních centrech nebudou poskytovány služby dle zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro 

masovou zábavu.  

Tyto cíle vychází z potřeb území MAS – viz kapitoly: Analytická část – 2.1.4 Vybavenost obcí a 

služby, včetně zdravotnictví a sociálních služeb, 2.1.12 Život v obcích – spolky, kulturní a 

sportovní vybavenost a aktivity, 2.2.4 Oblast rozvoje: Zdravotnictví a sociální péče, 

Vzdělávání, 2.2.5 Oblast rozvoje: Sport, Kultura a volný čas, 2.3.8 Potřeby v oblasti 

Zdravotnictví, sociální péče, Vzdělávání, 2.3.9 Potřeby v oblasti Sport, kultura a volný čas. 

 

Vazba na specifické cíle SCLLD  

2.2. Sociální služby 

2.3. Vzdělávání a výchova  

4.1. Kultura  

4.3. Volnočasové aktivity  

 

Typy projektů 

Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat stavby, stavební úpravy, pořízení 

vybavení a související úpravy venkovního prostranství (tj. zeleň, parková úprava) za účelem 

vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.  

Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro integraci cílových skupin 

obyvatel.  
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Doplňkově bude podpořeno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách (zelení zdi, střechy, 

aleje, hřiště, parky) jako součást projektů na rozvoj infrastruktury komunitních center.  

 

Typy příjemců 

- nestátní neziskové organizace  

- organizační složky státu  

- příspěvkové organizace organizačních složek státu  

- kraje  

- organizace zřizované nebo zakládané kraji  

- obce  

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- dobrovolné svazky obcí  

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- církve  

- církevní organizace  

  

Výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

 

Principy preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

Kód Název 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

 

 

Monitorovací indikátor výsledku 

Kód Název 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce  
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Název Opatření CLLD 4 

Vzdělávání 

 

Vazba na Specifický cíl IROP 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

4.1 IROP – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Popis a cíl opatření  

Cílem tohoto opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný 

přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí žáků v oblastech komunikace 

v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti 

práce s digitálními technologiemi. Díky tomu má být mj. dosaženo zlepšení uplatnitelnosti na 

trhu práce.   

Podpořena budou vzdělávací zařízení pro předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské 

skupiny) za účelem zajištění dostatečné kapacity těchto zařízení, a dále pak zařízení pro 

základní vzdělávání v základních školách, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 

celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence.  

Rozšíření kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové kompetence může být realizováno na území ORP, 

kde se nachází sociálně vyloučené lokality, tj. Kolín, Kutná Hora, Poděbrady. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze 

sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Tyto cíle vychází z potřeb území MAS – viz kapitoly: Analytická část – 2.1.5 Vzdělávání, 

školství, 2.2.4 Oblast rozvoje: Zdravotnictví a sociální péče, Vzdělávání, 2.3.8 Potřeby v 

oblasti Zdravotnictví, sociální péče, Vzdělávání. 

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

2.2. Sociální služby  

2.3. Vzdělání a výchova 

 

Typy projektů 

- Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora dětských skupin a 

mateřských škol) - stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem 

zajištění dostatečné kapacity. Součástí projektu mohou být úpravy 

venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). V rámci předškolního vzdělávání 

bude podpořena sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, 

učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a 

kompenzačního vybavení pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 

sociálně vyloučeným osobám.  
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- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - stavební 

úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních vědy, 

práce s digitálními technologiemi). V rámci základního vzdělávání bude 

podpořena sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben, 

školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek 

a kompenzačního vybavení pro děti se SVP. Zároveň bude podpořena vnitřní 

konektivita škol a připojení k internetu.  

 

- Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních vědy, 

práce s digitálními technologiemi) - stavební úpravy, pořízení vybavení pro 

vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na 

potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  

 

- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže - 

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí 

(komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodních vědy, 

práce s digitálními technologiemi). 

 
- Doplňkově bude podpořeno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách. 

 

Definice příjemce dotace 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání,  

- kraje,  

- obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace,  

- nestátní neziskové organizace,  

- církve 

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.  

 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

Kód Název 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
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Monitorovací indikátor výsledku 

Kód Název 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 
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Programový rámec PRV 

Název Fiche CLLD 5 

Lesnická infrastruktura 

 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích  

 

Vymezení fiche   

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a 

společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů 

závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a 

lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, 

zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s 

přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu 

evropské krajiny.  

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

3.2. Rozvoj zemědělského podnikání  

5.1. Životní prostředí a přírodní dědictví regionu 

5.3. Cestovní ruch 

 

Oblasti podpory 

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. 

 

Aktivity 

3.2.4. Lesní hospodářství – např. oprava a obnova lesních cest, podpora výsadby stromů, 

podpora mysliveckých sdružení v péči o les a lesní zvěř 

5.1.5. Zeleň v krajině a v sídlech – např. výsadba nových stromů 

5.3.1. Turistická infrastruktura – např. výstavba cyklostezek, včetně značení a mobiliáře, 

zvyšování kvality cyklotras (povrch, značení, mobiliář), zvyšování kvality pěších tras (povrch, 
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značení, informační naučné panely, mobiliář), podpora pravidelné údržby cyklostezek, 

cyklotras a pěších stezek 

 

Definice příjemce dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich 

sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů 

50.000 Kč až 5.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se 

tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 

• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 

• Princip pracovního místa, na jehož základě bude hodnoceno vytvoření pracovního 

místa. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí 

stav 

hodnocení pro 

mid-term 

cílový stav 

9 27 02 Počet podpořených operací (akcí) 0 1 2 

9 30 01 Celková plocha (ha) 0 1 2 
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Název Fiche CLLD 6 

Zemědělství 

 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení fiche  

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 

konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora 

inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména 

prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a 

usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na 

trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

3.2. Rozvoj zemědělského podnikání 

3.3. Zaměstnanost 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na 

investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 

školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro 

zemědělskou výrobu a 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. 

 

Aktivity 

3.2.1. Modernizace zemědělské techniky a zemědělských nemovitostí – např. modernizace 

zemědělské techniky, rekonstrukce zemědělských nemovitostí, obnova drenáží na polích 

3.2.2. Zpracování zemědělských produktů – např. podpora investic pro zpracování 

zemědělských produktů, podpora vývoje nových potravinových produktů 

3.2.3. Marketing a odbyt zemědělských produktů – např. zpracování katalogu malých a 

středních zemědělských podnikatelů prodávajících „ze dvora“ a jeho distribuce, opatření 

k podpoře odbytu lokálních produktů (trhy, prodej v místech turistických cílů apod.), 

zavedení a rozvoj regionálního značení místních zemědělských výrobků, včetně propagačních 

aktivit, vznik a rozvoj odbytového družstva 

3.2.5.  Vývoj a rozvoj alternativ k tradičnímu zemědělství – např. popularizace zemědělství a 

jeho využití k výchovně vzdělávacím cílům 
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3.2.7. Rozvoj spolupráce mezi zemědělskými podnikateli navzájem a dalšími organizacemi 

(např. obce) – např. podpora rozvoje tradičních forem spolupráce a vzniku nových forem 

spolupráce zemědělských podnikatelů s obcemi, školami a dalšími neziskovými institucemi 

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života – např. podpora zavádění dělených a 

zkrácených úvazků 

 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel.  

 

Výše způsobilých výdajů 

50.000 Kč až 5.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se 

tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 

• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 

• Princip pracovního místa, na jehož základě bude hodnoceno vytvoření pracovního 

místa. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

Číslo  výchozí 

stav 

hodnocení pro 

mid-term 
cílový stav 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 3 

 

Monitorovací indikátor výsledku 

číslo  výchozí hodnocení pro cílový stav 
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stav mid-term 

9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (LEADER) 
0 1 2 
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Název Fiche CLLD 7 

Podpora místních výrobků 

 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

Vymezení fiche  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 

zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s 

výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž 

se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace 

potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 

dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A 

Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 

zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 

zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a 

organizací producentů a mezioborových organizací.  

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

3.2. Rozvoj zemědělského podnikání 

3.3. Zaměstnanost 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh. 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 a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud 

nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální 

kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín 

nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a 

určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s 

odfiltrovanými nečistotami.  

 

Aktivity 
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3.2.1. Modernizace zemědělské techniky a zemědělských nemovitostí – např. modernizace 

zemědělské techniky, rekonstrukce zemědělských nemovitostí, obnova drenáží na polích 

3.2.2. Zpracování zemědělských produktů – např. podpora investic pro zpracování 

zemědělských produktů, podpora vývoje nových potravinových produktů 

3.2.3. Marketing a odbyt zemědělských produktů – např. zpracování katalogu malých a 

středních zemědělských podnikatelů prodávajících „ze dvora“ a jeho distribuce, opatření 

k podpoře odbytu lokálních produktů (trhy, prodej v místech turistických cílů apod.), 

zavedení a rozvoj regionálního značení místních zemědělských výrobků, včetně propagačních 

aktivit, vznik a rozvoj odbytového družstva 

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života – např. podpora zavádění dělených a 

zkrácených úvazků 

 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve 

zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU jako vstupní produkt. 

  

Výše způsobilých výdajů 

50.000 Kč až 5.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se 

tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 

• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí hodnocení pro cílový stav 



50 
 

 

stav mid-term 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 2 
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Název Fiche CLLD 8 

Podpora podnikání 

 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

 

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.  

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

3.1. Rozvoj nezemědělského podnikání 

3.3. Zaměstnanost 

 

Oblasti podpory 

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. 
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Aktivity 

3.1.1. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů – např. 

modernizace výrobních kapacit a a opatření ke snižování výrobních nákladů, rekonstrukce 

podnikatelských nemovitostí za účelem rozšíření výroby, podpora podnikání v oblasti 

tradiční řemeslné výroby, podpora podnikání v oblasti služeb 

3.1.2. Marketing a propagace lokální produkce – např. zpracování katalogu malých a 

středních podnikatelů a jeho distribuce, opatření k podpoře odbytu lokálních produktů (trhy, 

prodej v místech turistických cílů apod.), zavedení a rozvoj regionálního značení místních 

výrobků a služeb 

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života – např. Podpora zavádění dělených a 

zkrácených úvazků 

 

Definice příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 

jakož i zemědělci.  

 

Výše způsobilých výdajů 

50.000 až 5.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se 

tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 

• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí 

stav 

hodnocení pro 

mid-term 
cílový stav 
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9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 2 
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Název Fiche CLLD 9  

Projekty spolupráce 

 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení fiche  

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této 

spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, 

avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla 

schválena z PRV.  

 

Vazba na specifické cíle SCLLD 

5.2. Kulturní dědictví regionu 

5.3. Cestovní ruch 

4.2. Tělovýchova a sport 
 

 

Oblasti podpory 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu 

se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 

vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako 

hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující 

výdaje: 

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení 

místních výrobků a služeb, 

• investice související se vzdělávacími aktivitami, 

• investice do informačních a turistických center. 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány 

spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat 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 

 
Aktivity 

4.2.2. Rozvoj nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit a jejich realizace - např. podpora 

tvorby a organizace sportovních soutěží pro děti a mládež 
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5.2.1. Péče o nemovité památky a jejich oživení – např. inventarizace památek místního 

významu, rekonstrukce drobných památek v obcích a krajině (křížky, pomníky apod.) 

5.2.2. Péče o movité památky – např. obnova a údržba, rekonstrukce movitých památek 

5.2.3. Prezentace kulturního dědictví – např. založení malých expozic/muzeí s místními 

zajímavostmi, rozvoj expozic místních muzeí o nové interaktivní prvky a exponáty, podpora 

rozšíření nabídky dalších služeb v muzeích, společná propagace regionu, podpora vzniku 

průvodcovských služeb po regionu, včetně vydávání místopisných publikací o kulturním 

dědictví regionu 

5.3.2. Kvalita služeb cestovního ruchu – např. zvyšování kvality informačních služeb pro 

návštěvníky území 

5.3.3. Turistické cíle a produkty – vznik nových a rozvoj stávajících – např. podpora 

kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných s cílem zvýšit návštěvnost území 

MAS, investice do infrastruktury pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 

pořádaných s cílem zvýšit návštěvnost MAS, využití lokálních (řemeslných, potravinových, 

uměleckých a dalších) produktů pro účely cestovního ruchu, podpora rozvoje agroturistiky 

jako produktu cestovního ruchu v území 

 

Definice příjemce dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či 

zahraniční MAS) může MAS 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.  

  

Výše způsobilých výdajů 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50 tis. Kč (nevztahuje se na 

předběžnou technickou podporu) do 5 mil. Kč, resp. dle stanovené alokace MAS. 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí 

stav 

hodnota pro 

mid-term 
cílový stav 

9 25 01 Celkové veřejné výdaje v EUR 0 - 22 193 EUR 
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Programový rámec ZAMĚSTNANOST 
Název Opatření CLLD 10 

Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost 

 

Vazba na cíle SCLLD: 

Strategický cíl: Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb, pomocí kterých jsou naplňovány 

individuální potřeby obyvatel území MAS v oblasti zdraví, vzdělávání a sociální péče. 

 

Specifický cíl: 

Zvýšení kvality a dostupnosti péče a poskytovaných služeb pro seniory, osoby s omezenou 

možností pohybu a orientace, rodiče pečující o děti do 6 let věku a pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Rovněž rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných jak školskými 

zařízeními, tak i jinými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, rozvoj lidských zdrojů za 

účelem zvyšování či získávání nové kvalifikace a slaďování rodinného a pracovního života. 

 

2.2.1. Kvalita služeb pro seniory 

2.2.2. Kvalita služeb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace 

2.2.3. Kvalita služeb pro rodiče pečující o děti do 6. let věku 

2.2.4. Kvalita služeb pro ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením 

2.3.3. Mimoškolní výchova a vzdělávání 

2.3.4. Celoživotní vzdělávání 

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života 
3.3.2. Rozvoj lidských zdrojů za účelem zvyšování či získávání nové kvalifikace  
 

Popis cíle opatření  

Fiche je zaměřena na vznik a podporu sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytované pouze terénní a ambulantní 

formou, jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 

108/2006 Sb.  Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků 

sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Podporovány budou aktivity 

směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám 

zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podpora 

aktivit vedoucích k integraci sociálně ohrožených skupin na trhu práce, ke snížení lokální 

nezaměstnanosti.  

 

Vazba na specifické cíle OP 

OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

 sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

OPZ 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

 vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím 

dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování  

1.1 Sociální služby  

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování  

 

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení  

2.1 Komunitní sociální práce  

2.2 Komunitní centra  

 

3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti  

3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce  

3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin  

3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 

 

b) opatření v případě navýšení alokace 

 viz. a) 

 

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Dle finančního plánu jsou alokované částky v prvním roce čerpání 2017 na 20 % čerpání 

celkové alokované částky, v roce 2018 se čerpání zvýší o 10 % oproti roku 2017 a v roce 2019 

a 2020 se plánuje čerpání zase na 20 % (viz. graf). Posledním rokem plánovaného čerpání je 

rok 2021, kdy je naplánováno čerpání zbylé částky a to 10 % z celkové alokované částky. Na 

sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost je indikativně určeno k rozdělení ve 

výzvách v letech 2014 – 2023 celkem 4 880 000,- Kč. S vypisováním výzev v PR Zaměstnanost, 

stejně jako PRV a IROP, počínaje rokem 2017. V letech 2022 – 2023 se počítá s dobíháním 

podpořených opatření.  

 



 

 

Popis možných zaměření projektů

V rámci projektu lze realizovat akce zaměřené na podporu

ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora 

základních školách s možností podpory letních příměstských táborů, podporu dětských 

skupin pro podniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění 

znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o 

závislého člena rodiny na trh práce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a 

komunitních center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

vyloučení.  

Podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

programů.  

 

Podporované cílové skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a osob

Osoby se zdravotním postižením (včet

Osoby s kombinovanými diagnózami

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

Oběti trestné činnosti 

Osoby ohrožené předlužeností

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Osoby opouštějící institucionální zařízení

Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Neformální pečovatelé 

Sociální pracovníci a pracovníci v

Zaměstnanci 

Uchazeči o zaměstnání 

Zájemci o zaměstnání 

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
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Popis možných zaměření projektů 

projektu lze realizovat akce zaměřené na podporu služeb poskytovaných terénní a 

ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce, podpora dětských klubů při 

základních školách s možností podpory letních příměstských táborů, podporu dětských 

odniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění 

znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o 

závislého člena rodiny na trh práce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a 

center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

Podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) 

soby s kombinovanými diagnózami 

Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi 

Osoby ohrožené předlužeností 

Osoby ohrožené vícenásobnými riziky 

sociálně vyloučených lokalitách 

Osoby opouštějící institucionální zařízení 

nevyhovujícím nebo nejistém ubytování 

Osoby pečující o jiné závislé osoby 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

Čerpání v tisících Kč

Sociální a komunitní 
aktivity s vazbou na 
zaměstnanost

Prorodiná opatření

 

služeb poskytovaných terénní a 

dětských klubů při 

základních školách s možností podpory letních příměstských táborů, podporu dětských 

odniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění 

znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o 

závislého člena rodiny na trh práce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a 

center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

Podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

 

Sociální a komunitní 
aktivity s vazbou na 

Prorodiná opatření
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Neaktivní osoby 

 

Typy příjemců podpory 

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; 

Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; 

Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská 

sdružení; Školy a školská zařízení.  

 

Absorpční kapacita MAS 

V rámci přípravy projektů proběhla pracovní skupina s odborníky v sociální oblasti. Tito 

odborníci jsou předpokládanými žadateli (projekty mapované v rámci tvorby zásobníku 

projektů). Například: Pečovatelská služba Týnec nad Labem. 

 

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Rovnost žen a mužů - 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. 

 

Výše způsobilých výdajů 

400.000 až 6.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů opatření a tedy i SCLLD. 

Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 

• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 
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Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  
 

Monitorovací indikátor výsledku 

číslo  výchozí stav cílový stav 

6 70 10 Využívání podpořených služeb 0 30 

5 01 30 Počet osob pracující v rámci flexibilních formy práce 0 6 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí stav cílový stav 

6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí 

sociální partneři nebo nevládní organizace 

0 2 

6 00 00 Celkový počet účastníků 0 30 

5 01 05 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy 

práce 

0 2 

5 51 02 Počet podpořených komunitních center 0 1 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb 0 30 
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Název Opatření CLLD 11 

Prorodinná opatření 

 

Vazba na cíle SCLLD: 

Strategický cíl: Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb, pomocí kterých jsou naplňovány 

individuální potřeby obyvatel území MAS v oblasti zdraví, vzdělávání a sociální péče. 

 

Specifický cíl: 

Rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných jak školskými zařízeními, tak i jinými 

organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. 

 

2.2.3. Kvalita služeb pro rodiče pečující o děti do 6. let věku 

2.3.3. Mimoškolní výchova a vzdělávání 

2.3.4. Celoživotní vzdělávání 

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života 
 

Popis cíle opatření  

Fiche je zaměřena na podporu aktivit, které jsou určeny rodičům dětí a dalším pečujícím 

osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a 

zaměstnanosti. Škála přispívá ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny 

a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu. Podpora je 

určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo reřim vyhlášky č. 74/2005 

Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní 

chybějící kapacitu stávajících, institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) 

s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů. Dále je podpora určena na zajištění 

doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, na zajištění služeb péče o děti v době školních 

prázdnin (příměstský tábor), nezajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 

příměstského tábora, na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících 

pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz, na 

vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně 

výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

 

Vazba na specifické cíle OP 

OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 

 sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

OPZ 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 

 dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 

Priorizace navrhovaných opatření 

a) opatření financovaná z alokované částky 



 

  

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 

1.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

1.3 Příměstské tábory  

1.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

1.5 Dětské skupiny  

1.6 Vzdělávání pečujících osob
 

b) opatření v případě navýšení alokace 
 viz. a) 

 

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán

Dle finančního plánu jsou alokované částky v

celkové alokované částky, v roce 2018 se čerpání zvýší o 10 % oproti roku 2017 a v

a 2020 se plánuje čerpání zase na 20 % (viz. graf).

rok 2021, kdy je naplánováno čerpání zbylé částky a to 10 % z

prorodinná opatření je indikativně určeno k

celkem 2 440 000,- Kč. S vypisováním výzev v PR Zaměstnanost počí

IROP, počínaje rokem 2017. 

opatření. 

 

 

Popis možných zaměření projektů

V rámci projektu lze realizovat akce zaměřené na podporu

školách s možností podpory letních příměstských táborů, podporu dětských skupin pro 

podniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění znevýhodněných 

skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena 

rodiny na trh práce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a komunitních 

center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
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1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni  

ízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 

1.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity  

1.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

pečujících osob 

opatření v případě navýšení alokace  

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán 

Dle finančního plánu jsou alokované částky v prvním roce čerpání 2017 na 20 % čerpání 

roce 2018 se čerpání zvýší o 10 % oproti roku 2017 a v

se plánuje čerpání zase na 20 % (viz. graf). Posledním rokem plánované

rok 2021, kdy je naplánováno čerpání zbylé částky a to 10 % z celkové alokované částky. Na 

je indikativně určeno k rozdělení ve výzvách v letech 20

S vypisováním výzev v PR Zaměstnanost počítáme

. V letech 2022 – 2023 se počítá s dobíháním podpořených 

Popis možných zaměření projektů 

V rámci projektu lze realizovat akce zaměřené na podporu dětských klubů při základních 

í podpory letních příměstských táborů, podporu dětských skupin pro 

podniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění znevýhodněných 

skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena 

ce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a komunitních 

center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Čerpání v tisících Kč

Sociální a komunitní 
aktivity s vazbou na 
zaměstnanost

Prorodiná opatření

 

ízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování  

1.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora  

prvním roce čerpání 2017 na 20 % čerpání 

roce 2018 se čerpání zvýší o 10 % oproti roku 2017 a v roce 2019 

Posledním rokem plánovaného čerpání je 

celkové alokované částky. Na 

letech 2014 – 2023 

táme, stejně jako PRV a 

2023 se počítá s dobíháním podpořených 

 

dětských klubů při základních 

í podpory letních příměstských táborů, podporu dětských skupin pro 

podniky i veřejnost. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění znevýhodněných 

skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena 

ce. Podpora bude směřována do komunitní sociální práce a komunitních 

center jako prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.  

Sociální a komunitní 
aktivity s vazbou na 

Prorodiná opatření
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Podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

programů.  

 

Podporované cílové skupiny 

Rodiče s malými dětmi 

Osoby ohrožené na trhu práce 

Osoby pečující o jiné závislé osoby 

 

Typy příjemců podpory 

Obce; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; 

Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací 

instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská 

zařízení.  

 

Absorpční kapacita MAS 

V rámci přípravy projektů proběhla pracovní skupina s odborníky v sociální oblasti. Tito 

odborníci jsou předpokládanými žadateli (projekty mapované v rámci tvorby zásobníku 

projektů). Například: Pečovatelská služba Týnec nad Labem. Potřebnost vzniku zařízení pro 

děti mladšího věku má MAS téměř ve všech obcích regionu. 

 

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Rovnost žen a mužů - 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. 

 

Výše způsobilých výdajů 

400.000 až 6.000.000 Kč 

 

Preferenční kritéria 

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj, takové, jejichž 

výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů opatření a tedy i SCLLD. 

Aby se tak opravdu stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována 

preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující: 

• Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění spolupráce při 

tvorbě a realizaci projektu. 

• Princip tradice a kontinuity, na jehož základě budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené. 
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• Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena míra naplnění 

indikátorů. 

• Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude hodnocena výše způsobilých 

výdajů, ze kterých je vypočítána dotace. 

• Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude posuzována připravenost 

projektu k realizaci. 

• Princip veřejného dopadu, na jehož základě budou preferovány projekty, které se 

dotknou většího počtu občanů. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  
  

Monitorovací indikátor výsledku 

číslo  výchozí stav cílový stav 

6 70 10 Využívání podpořených služeb 0 15 

5 01 10 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 0 15 

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti 

předškolního věku 

0 15 

 

Monitorovací indikátor výstupu 

číslo  výchozí stav cílový stav 

6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí 

sociální partneři nebo nevládní organizace 

0 3 

6 00 00 Celkový počet účastníků 0 15 

5 01 00 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního 

věku 

0 3 

5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

0 15 
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7 Vazba na horizontální témata  
 

Horizontální témata definovaná Evropskou komisí průřezově zasahují do všech oblastí 

socioekonomického rozvoje a je nutné chápat je jako jeden z cílů integrované strategie. Při 

zpracování strategie byla horizontální témata zohledněna a respektována. Jedná se o problematiku 

podpory rovnosti mezi muži a ženami, nediskriminaci a udržitelný rozvoj. V případě PRV se budou 

posuzovat specifická témata programu (klima, inovace, životní prostředí).  

 

Rovné přístupy a nediskriminace 

 Aktivity, přímo zaměřené na rozvoj rovných příležitostí, zahrnují v podporovaných opatřeních 

především sociální, zdravotnickou a vzdělávací infrastrukturu a také sociální služby a prorodinná 

opatření. Prakticky se jedná o bezbariérovost infrastruktury pro sociální integraci, sociální podnikání, 

bezbariérovost pro zdravotně postižené a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami stejně jako 

bezbariérovost pro návštěvníky kulturních památek. Sociální začleňování a poskytování sociálních 

služeb v rámci opatření OP má kladný vliv na zajištění rovných příležitostí a odstranění 

diskriminačních bariér. MAS zajistí žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na 

pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 

orientaci. Současně zajistí, že nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné 

příležitosti. 

 

Rovné příležitosti mužů a žen 

 Při realizaci strategie převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast rovnosti žen a 

mužů. V omezeném rozsahu existují aktivity, s přímou vazbou na tuto problematiku, zejména vybraná 

zdravotnickou, vzdělávací či sociální infrastruktura řešená v rámci opatření IROP či prorodinná 

opatření v rámci OP Zaměstnanost. Vzhledem k tomu je dopad realizace SCLLD na rovné příležitosti 

žen a mužů neutrální. MAS zajistí, aby informace o rovnosti žen a mužů byly sledovány u všech 

realizovaných projektů při zohlednění jejich specifického zaměření. 

 

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) 

 Vliv na udržitelný rozvoj je posuzován především u environmentálních indikátorů. Součástí 

relevantních projektů bude posuzování vlivu na životní prostředí. U stavebních projektů bude rovněž 

zohledněna problematika udržitelné energie ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení 

energetické účinnosti, nalezení vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. 

Přesto však je vliv realizace SCLLD na udržitelný rozvoj spíše neutrální. K tomu přispívají i 

monitorovací indikátory "Počet osob přepravených veřejnou dopravou" a "Snížení konečné spotřeby 

energie u podpořených subjektů". 

 

Jak již bylo řečeno, struktura Strategie komunitně vedeného místního rozvoje se skládá 

z vertikální osy, která stojí na pěti tematických klíčových oblastech a z osy horizontální, která je 

složena ze tří principů prostupujících všech pět věcných klíčových oblastí. Tato konstrukce je zárukou 

integrovaného přístupu, který bude celou strategii (a přeneseně i Programové rámce) držet 

pohromadě.  

Prostředkem pro naplňování vertikálních tematických klíčových oblastí je jejich rozpracování 

do podoblastí, priorit a opatření a následná realizace konkrétních projektů, které budou řešit dílčí 

problémy a potřeby a naplňovat cíle stanovené v těchto prioritách a opatřeních.  
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Na druhé straně prostředkem pro naplnění horizontálních principů budou preferenční 

kritéria, pomocí kterých budou vybírány projekty (zaměřené na některou z pěti vertikálních klíčových 

oblastí) k podpoře. Je zřejmé, že to nemohou být kritéria jediná, ale MAS pro zdůraznění významu 

těchto principů naformuluje taková kritéria, jejichž význam bude mít minimálně 50% váhu.    

Do souboru preferenčních kritérií tak budou v rámci všech Programových rámců zařazena kritéria, 

která vyjadřují tyto horizontální principy:  

• Horizontální princip prosperity, tedy důraz na trojí zisk, a to ekonomický, společenský a 

ekologický 

• Horizontální princip partnerství a spolupráce, pomocí kterého budou preferovány projekty, 

realizované v partnerství či aktivní spolupráci více subjektů z území MAS 

• Horizontální princip tradice a kontinuity, pomocí kterých budou preferovány projekty, které 

vychází ze současného stavu a staví na tom, co je v území kvalitní a ověřené a navazují na již 

realizované a úspěšné aktivity či projekty 

 

Tímto integračním prvkem bude dosaženo toho, že projekty, ač řešící různá věcná témata, 

budou do regionu přinášet společné efekty, které budou posouvat území k naplnění formulované 

vize. 

 


