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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Zálabí, z.s.

Kód
obce

Název obce

NUTS 4/LAU
1 (okres)

ORP

533190
533238
537101
513181
574961
534994
533360
575178
533394
533441
575259
571636
533556
537586
533572
513237
537772
533700
575810
533769
533807
533815
533823
533882
534595
538035
533947
CELKEM

Bělušice
Býchory
Dobšice
Dománovice
Hlavečník
Choťovice
Jestřabí Lhota
Kladruby nad Labem
Konárovice
Krakovany
Labské Chrčice
Němčice
Ohaře
Opolany
Ovčáry
Polní Chrčice
Sány
Starý Kolín
Tetov
Tři Dvory
Týnec nad Labem
Uhlířská Lhota
Veletov
Volárna
Záboří nad Labem
Žehuň
Žiželice

Kolín
Kolín
Nymburk
Kolín
Pardubice
Kolín
Kolín
Pardubice
Kolín
Kolín
Pardubice
Kolín
Kolín
Nymburk
Kolín
Kolín
Nymburk
Kolín
Pardubice
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín

Kolín
Kolín
Poděbrady
Kolín
Přelouč
Kolín
Kolín
Přelouč
Kolín
Kolín
Přelouč
Kolín
Kolín
Poděbrady
Kolín
Kolín
Poděbrady
Kolín
Přelouč
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín
Kutná Hora
Kolín
Kolín

Počet obyvatel
obce k 31. 12.
2019
311
619
242
120
275
197
529
638
970
868
216
379
297
889
889
176
538
1639
168
967
2077
357
261
522
845
454
1705
17 148

Rozloha
obce (km2)
2,55
6,52
6,67
2,78
6,40
9,06
5,48
23,81
10,81
10,55
4,48
7,17
6,04
12,20
10,37
5,26
9,48
8,79
4,62
4,62
15,69
9,09
5,28
4,06
8,93
9,12
18,60
228,44

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území MAS Zálabí se rozkládá v úrodné Polabské nížině v oblasti Kolínska severně od řeky Labe, která
představuje významný prvek tohoto regionu. Převážná část území se nachází ve Středočeském kraji,
část území zasahuje rovněž do kraje Pardubického. MAS Zálabí zahrnuje 27 obcí a přibližně 17 tisíc
obyvatel. Celková rozloha území činí 228 km2. Většina obcí spadá pod okres Kolín (19 obcí), další pak
přísluší do okresů Nymburk (3 obce), Kutná Hora (1 obec) a Pardubice (4 obce). Území zasahuje do
dvou regionů soudržnosti: NUTS II Střední Čechy a NUTS II Severovýchod.
Důležitou charakteristikou oblasti je právě její strategická poloha ve středu Čech a z toho plynoucí
blízkost metropole a dalších významných měst (Praha, Pardubice, Hradec Králové, Kolín atd.). V těchto
velkých centrech je zajištěna veškerá občanská vybavenost a mnoho lidí z území MAS sem směřuje za
prací. Území MAS protíná dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové a také železniční koridor Praha
– Kolín – Pardubice. Díky hlavním dopravním tahům, které prochází regionem, je tak dojíždění (nejen)
za zaměstnáním do okolních měst dobře dostupné.
Velikost obcí odpovídá roztříštěné struktuře osídlení Středočeského kraje. Převažují menší obce
s počtem do 1000 obyvatel. Pouze tři obce mají nad 1000 obyvatel. Na území MAS se nachází pouze 1
město – Týnec nad Labem s počtem 2077 obyvatel.
Pro oblast je charakteristický rovinatý terén, pouze do východní části v okolí Týnce nad Labem zasahuje
výběžek Železných hor. Územím protéká řeka Labe v jižní a západní části. Řeka Cidlina ohraničuje
severní část regionu. Typickým znakem jsou borové lesy, písčitá půda a velké množství rybníků, z nichž
nejvýznamnější jsou Žehuňský rybník a rybník Proudnice u Žiželic.
Díky příznivým klimatickým podmínkám je zdejší krajina intenzivně využívána pro zemědělství. Zvláště
úrodné části nalezneme v oblasti Ovčár, Jestřabí Lhoty, Býchor, Němčic a Ohař, tedy v západní části
regionu. Mezi hlavní pěstované plodiny patří kukuřice, řepka olejka, obilí.
Region je turisticky atraktivní zejména díky svým hlubokým historickým kořenům. Většina obcí byla
založena v 10. až 13. století. První zmínky o osídlení se blíží k datu až 1500 př. n. l. Na mnoha místech
nalezneme pozůstatky osidlování včetně keltského období. Nejvýznamnější kulturní památkou v území
MAS Zálabí je bezesporu Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který je od roku 2019 zařazen na
Seznam světového dědictví UNESCO a představuje tak hlavní cíl turistů přijíždějících do regionu. Mimo
kulturní a historické památky nabízí území MAS Zálabí řadu přírodních atraktivit, ideální podmínky pro
cykloturistiku, rybaření a také bohatý spolkový život.
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1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti MAS Zálabí s vyznačením hranic obcí

Zdroj: MAS Zálabí, z.s.
Obrázek 2 Území působnosti MAS Zálabí v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php
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1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
První kroky ke vzniku partnerství byly podniknuty již v roce 2006, kdy vzniklo sdružení s názvem „Zálabí,
místní akční skupina“. Sdružení zahájilo řadu administrativních kroků, aby mohlo fungovat. Bohužel
nebylo podpořeno a jeho činnost se tak na čas utlumila. V březnu 2009 se na Valné hromadě MAS
Zálabí aktéři místního partnerství domluvili, že budou ve své činnosti pokračovat a sdružení
profesionalizují. Prvním krokem bylo vytvoření „Rozvojového plánu Zálabí“.
V následujících letech MAS pravidelně získávala finanční podporu na rozvoj regionu od jednoho ze
svých zakládajících partnerů, automobilky TPCA Czech s.r.o. Finance z Grantového programu TPCA
směřovaly jednak na profesionalizaci MAS, a především pak na řadu zajímavých projektů napříč
regionem. Díky těmto grantům došlo například k modernizaci vybavení učeben vybraných škol,
instalaci ukazatelů rychlosti, k obnově autobusových zastávek, pořízení mobiliáře MAS či výsadbě
zeleně v obcích. Významný zdroj financování projektů v regionu MAS představovaly také dotační
prostředky od Středočeského kraje.
MAS Zálabí se zapojila do činnosti Národní sítě MAS ČR a navázala spolupráci se sousedními místními
akčními skupinami (Lípa pro venkov, Podlipansko, Říčansko, Společná Cidlina, Hradecký venkov, Krajina
srdce, Podchlumí), s nimiž spolupracovala na řadě projektů. Mezi ně patří vznik expozice rodu Pernerů
a historie Týnecka v Muzeu Týnec nad Labem, realizace akce Advent na vsi, vydání propagačních
materiálů na podporu místních řemeslníků a rozvoje cestovního ruchu, pořízení mobiliáře za účelem
zvýšení kulturního dění, pořádání festivalů řemesel, propagace regionálních výrobců Polabí či
každoroční konání akce Olympiáda mateřských škol.
Od roku 2014 MAS Zálabí vytvářela svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro
programové období 2014 – 2020. Ta byla finálně schválena v listopadu 2017 a díky tomu mohla MAS
následně začít vyhlašovat výzvy a podporovat projekty konečných žadatelů. Program rozvoje venkova
(PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program zaměstnanost (OPZ) jsou
hlavními zdroji podpory pro území. Z PRV směřují finanční prostředky především na podporu
zemědělců, nezemědělských podniků, místních výrobků či zatraktivnění lesního prostředí. Z IROP
čerpají obce na investiční akce v oblasti bezpečné dopravy, vzdělávací infrastruktury, komunitních
center a zodolnění hasičských zbrojnic. Z OPZ byly podpořeny příměstské tábory, dětský klub či terénní
programy pro začleňování sociálně vyloučených či ohrožených skupin obyvatel.
Kromě administrace výzev v rámci SCLLD se spolek věnuje také dalším činnostem. Již tradičně MAS
pořádá akci Školkohry - sportování pro děti mateřských škol, či Advent v Týnci nad Labem. Podílí se
také na organizaci dalších akcí v regionu, a to především prostřednictvím zapůjčování svého mobiliáře.
Zároveň se snaží různými formami propagovat území MAS Zálabí coby turisticky atraktivní region.
V průběhu realizace programového období 2014 – 2020 přistoupila do území působnosti MAS Zálabí
obec Uhlířská Lhota. Naopak pro nové období 2021+ vystoupila obec Veltruby. Do období 2021-2027
MAS Zálabí vstupuje jako spolek sdružující 60 členů na území 27 obcí. Partnery MAS tvoří obce,
dobrovolné svazky obcí, podnikatelé a neziskové organizace působící na Kolínsku.
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1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Do tvorby strategie CLLD byly zapojeni aktéři z území MAS Zálabí napříč širokým spektrem veřejnosti.
Zastoupeni byli jak členové MAS, tedy především zástupci obcí, spolků, zemědělci a nezemědělští
podnikatelé, tak i širší veřejnost z řad pedagogů, rodičů, seniorů apod.
V průběhu března, dubna a května 2021 se uskutečnila série společných setkání a individuálních
rozhovorů, kde byly diskutovány aktuální problémy a potřeby regionu, jeho rozvojový potenciál a
možnosti podpory. Cílem bylo zmapovat stav území MAS Zálabí jako celku. Získané odpovědi a podněty
se staly podkladem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu.
Za účelem získání podkladů k přípravě SCLLD probíhalo rovněž dotazníkové šetření formou
elektronického dotazníku, který byl zveřejněn na webu a facebooku MAS a jednotlivých obcí.
Použité metody zapojení veřejnosti, včetně období realizace těchto činností, jsou shrnuty v tabulce
níže.
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS

1. 3. 2021 – 31. 5. 2021

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor

3. 3. 2021 - Krakovany
10. 3. 2021 - Týnec nad Labem
15. 3. 2021 - Němčice
19. 3. 2021 - Žiželice
31. 5. 2021 - Opolany

Dotazníkové šetření

23. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Sběr podnětů od členů MAS v rámci emailové
komunikace

1. 1. 2021 – 31. 5. 2021

Veřejné projednání návrhu strategie Valnou
hromadou

5. 8. 2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Dokumenty dokládající komunitní projednání SCLLD jsou uloženy na webu MAS – odkaz níže:
https://www.maszalabi.eu/archiv/projekty/strategie-mas-zalabi-2021-2027/

.
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2. Analytická část
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Pro účely tvorby Strategie CLLD proběhly individuální rozhovory se starosty obcí a rovněž skupinové
diskuse s dalšími aktéry v území. Rovněž probíhal sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření.
Výstupem je vznik analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území MAS Zálabí.
Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb území MAS Zálabí

Rozvojová potřeba
A. Bezpečná
udržitelná
doprava

Popis potřeby pro rozvoj území
a Nejčastěji uváděnou potřebou v rámci komunitního projednání je
výstavba a rekonstrukce chodníků v obcích, včetně instalace
bezpečnostních prvků pro zklidnění dopravy. Za účelem zpomalení
dopravního provozu je žádoucí instalovat průjezdové semafory,
ukazatele rychlosti, zpomalovací retardéry apod. Problémem je rovněž
špatný stav místních komunikací v důsledku silné dopravní zátěže
v některých úsecích.
Rovinatý terén oblasti Polabí nabízí obrovský potenciál pro rozvoj
cyklodopravy, přesto se území MAS potýká s nedostatkem kvalitních
cyklostezek a cyklotras, které by obyvatelům sloužily k dojíždění do
zaměstnání, škol či za službami. Jejich výstavba a rekonstrukce vyžaduje
rovněž budování doprovodné infrastruktury jako jsou odpočívadla,
stojany na kola atd.
V současné době je cestování po dopravně zatížených silnicích pro pěší a
cyklisty nebezpečné. Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit stav
místních komunikací, chodníků, cyklostezek/cyklotras a přispěje tak ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a celkovému propojení obcí. Cílovou
skupinou jsou obyvatelé území MAS Zálabí a návštěvníci regionu.

B. Rozvoj
cestovního
ruchu

Cestovní ruch má v území MAS Zálabí velký potenciál, a to zejména díky
rovinatému terénu vhodnému pro cykloturistiku, tak i díky řadě
kulturních památek a přírodních atraktivit. Pro podporu turismu je třeba
vybudovat doprovodnou infrastrukturu jako odpočívadla pro cyklisty a
pěší turisty, informační tabule či naučné stezky.
S podporou cestovního ruchu úzce souvisí i potřeba zmíněná již v bodě
A., tedy zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, jejichž špatný stav či
absence limituje návštěvníky na dvou kolech v poznávání řady
atraktivních lokalit v MAS Zálabí.
Slabou stránkou je rovněž upadající rekreační funkce lesa. Řešením je
obnova a údržba lesních cest, vznik naučných stezek včetně instalace
informačních tabulí, laviček, odpadkových košů a dalšího potřebného
mobiliáře.
Součástí aktivit v rámci cestovního ruchu je také kvalitní a ucelená
propagace a marketing místních atraktivit. Podpora udržitelného
cestovního ruchu se pozitivně projeví v růstu zaměstnanosti a
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ekonomické konkurenceschopnosti regionu, zejména po krizi spojené
s COVID-19.
C. Revitalizace
veřejných
prostranství

Často zmiňovanou potřebou obcí v území MAS Zálabí je zlepšení stavu
veřejných prostranství coby míst, kde se setkávají místní obyvatelé při
volnočasových aktivitách a během konání společenských akcí. Stávající
nevyhovující prostředí a neuspokojivý vzhled veřejných prostor lze řešit
budováním funkčních prvků zelené infrastruktury, výsadbou vegetace,
doplněním obecního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, veřejné WC),
instalací veřejného osvětlení, vodních prvků, vznikem dětských a
workoutových hřišť s herními a fitness prvky. Jedná se zejména o
prostory náměstí, návsí, parků, alejí či okolí vodních ploch.
Zlepšení stavu veřejného prostranství umocní pozitivní dojem pro
návštěvníky regionu a zvýší atraktivitu obcí pro rezidenty. Dojde ke
snížení znečištění ovzduší, vodních ploch, omezení hlučnosti a
celkovému pozitivnímu dopadu na životní prostředí.

D. Zlepšení zázemí V území MAS Zálabí působí celá řada spolků, které zajišťují společenské,
pro spolkovou kulturní, sportovní a další volnočasové aktivity v obcích. Jedná se
činnost
především o sbory dobrovolných hasičů, sportovní kluby, rybářské,
myslivecké či kulturní spolky a mnoho dalších. Tyto organizace pořádají
různé veřejné akce, avšak nedisponují dostatečnými finančními
prostředky pro jejich realizaci. Často řeší problémy v oblasti údržby
infrastruktury, která je mnohdy na hranici životnosti. Je zapotřebí
investic do rekonstrukcí kluboven a dalších prostor pro aktivity spolků,
nákup vybavení a celkové zlepšení stavu zázemí pro spolkovou činnost.
Intervence v této oblasti přispějí ke zlepšení kvality života obyvatel
v MAS Zálabí, umožní pestřejší nabídku trávení volného času a přispějí
také k prevenci sociálně-patologických jevů nejen u dětí a mládeže.
Dojde k naplnění potřeby společného setkávání, které bude mít pozitivní
dopad na sociální začleňování ohrožených cílových skupin do komunity
regionu.
Většina obcí v území působnosti MAS má své obecní jednotky Sboru
dobrovolných hasičů, které plní důležitou roli při řešení krizových situací
a jsou také důležitým prvkem v komunitním životě obcí. Pro efektivní
činnost JSDH je třeba zajistit rekonstrukce a vybavení hasičských
zbrojnic, pořídit novou požární techniku a celkově obnovit zastaralé
vybavení včetně výstroje a výzbroje. Žádoucí jsou rovněž investice do
revitalizací umělých zdrojů požární vody. Naplnění této potřeby přispěje
k zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH v území MAS.
E. Obnova
kulturního
dědictví

Problémem mnoha obcí je nedostatek financí na obnovu chátrajících
kulturně-historických památek a památek místního významu. Je nutná
oprava kostelů a celé řady drobných sakrálních staveb jako jsou kapličky,
pomníky, zvoničky, křížky. Velké množství těchto památek není v dobrém
technickém stavu a je tak ohroženo zachování kulturního dědictví pro
další generace.
Revitalizace místních památek napomůže celkovému zlepšení vzhledu
obcí, zvýší atraktivitu území MAS a zároveň přiláká do regionu více
11

turistů. Celkově dojde ke zvýšení povědomí o historii dané lokality. Nabízí
se také využití rekonstruovaných či nově zpřístupněných památek pro
účely realizace kulturních akcí. Obnova kulturního dědictví představuje
významný celospolečenský přínos, z něhož profitují návštěvníci i
rezidenti.
F. Oživení venkova V regionu MAS Zálabí existuje poměrně bohatý kulturní a společenský
život ve smyslu pořádání plesů, hudebních koncertů, posvícení, trhů,
dětských dnů a mnoha dalších tradičních akcí. Tyto veřejné akce jsou
přístupné pro všechny obyvatele včetně sociálně vyloučených či
ohrožených osob, které se tímto začleňují do místní komunity a mají
prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.
Pandemie Covid-19 však tento společenský život značně utlumila.
Hrozbou tak může být rostoucí individualismus a odklon od tradičního
venkovského způsobu života, kdy dochází ke zpřetrhání komunitních
vazeb a omezení setkávání. Je také potřeba reagovat na důsledky
spojené s pandemií, mezi které patří zejména zájem mladé generace o
život mimo městské aglomerace.
V území MAS funguje celá řada neziskových organizací, které se starají
právě o zkvalitnění nabídky kulturního a sportovního vyžití. Žádoucí je
tedy podpora fungujících spolků a zajištění prostor pro jejich činnost,
podpora společenských akcí a aktivní zapojování obyvatel do veřejného
života.
Naplnění dané potřeby je přínosem pro celou venkovskou populaci
napříč generacemi. Dojde k posílení spolupráce a sociální soudržnosti,
udržení komunity a zpestření nabídky volnočasových aktivit. To vše
pozitivně ovlivní také duševní zdraví obyvatel obzvláště v době
pandemie, kdy se nejen starší generace cítí izolovaná a osamělá.
G. Investice
do
infrastruktury
občanské
vybavenosti

Příznivý demografický vývoj, nová výstavba rodinných domů a dynamický
rozvoj obcí, to vše se pozitivně projevuje v nárůstu počtu mladých rodin
s dětmi v území MAS. V řadě obcí je však problémem nedostatečná
kapacita mateřských škol. Rodiče, kteří nemohou umístit své děti do MŠ,
mají znesnadněný návrat či nástup do zaměstnání a jsou tak vystaveni
sociálnímu vyloučení. S růstem počtu dětí, které budou v následujících
letech přecházet z MŠ do ZŠ, se problém omezené kapacity bude týkat
také základních škol.
V oblasti základního vzdělávání je třeba pokračovat v investicích do
zlepšení infrastruktury pro výuku odborných předmětů, zejména ve
vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Chybí odborné učebny, jež
by disponovaly moderními technologiemi a byly zázemím pro rozvoj
logického a technického myšlení. Vzdělávání tak není schopné adekvátně
reagovat na potřeby území a trhu práce.
Mateřské i základní školy řeší také problém se zastaralým zázemím
školních kuchyní, jídelen, sociálním zařízením či technickým stavem
sportovišť. Podpora je zapotřebí do infrastruktury a materiálně
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technického vybavení nejen MŠ a ZŠ, ale i do sektoru neformálního a
celoživotního vzdělávání.
Obce však bojují také o zachování další občanské vybavenosti jako jsou
knihovny, pošty, obchody, kulturní domy apod. Problémem je jednak
špatný stav některých veřejných budov, tak i nedostatečné materiální
vybavení zejména knihoven a kulturních domů. Ty mohou plnit zároveň
roli komunitních center coby prostor pro setkávání obyvatel a sociální
začleňování ohrožených cílových skupin. Je potřeba zajistit rovněž
bezbariérovost objektů, která často chybí. Nedostatečná je i
infrastruktura pro sportovní aktivity. Pro udržení mladých rodin na
venkově je tak velmi důležitý vznik či obnova dětských hřišť, sportovišť a
koupališť. Velkou výzvou pro zvýšení kvality života je podpora zavádění
vysokorychlostního internetu v obcích.
Mezi důležitý aspekt občanské vybavenosti patří také nastavení
komunikace obce a jejích občanů, a to jak v rovině krizového řízení
(informovanost v naléhavých – krizových momentech a způsob rychlého
a efektivního poskytování informací.). Nejen k tomuto aspektu je přímo
navázána potřeba vytváření „chytré“ infrastruktury reagující na vyvíjející
se postupnou digitalizaci. A to jak v oblasti samospráv, tak veřejné
správy.
Zlepšení občanské vybavenosti má význam pro všechny skupiny obyvatel
regionu. Naplnění dané potřeby přispěje ke kvalitě života a zvýší
atraktivitu území MAS jako dobrého místa pro život. Umožní zachovat
venkovskou komunitu a reagovat na příliv mladé generace zpět do obcí.
H. Zlepšení
pracovních
a
podnikatelských
příležitostí na
venkově

Důležitou součástí rozvoje území MAS Zálabí je podpora malého a
středního podnikání. V regionu je velké zastoupení podnikatelských
subjektů, které mají zájem modernizovat a inovovat vybavení či
rekonstruovat prostory pro svou hospodářskou činnost. Ke zvýšení
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky je žádoucí diverzifikovat
podnikatelské aktivity, zavádět inovace ve výrobě, vytvářet krátké
prodejní řetězce, propojovat místní producenty a spotřebitele. Neméně
důležitý je „krok s dobou“ v oblasti digitalizace a principů Průmyslu 4.0,
jejichž zavádění se v nejbližší době nevyhnou ani podnikatelé z regionu.
Důležitá je také podpora spolupráce a vzájemné sdílení zkušeností mezi
jednotlivými subjekty.
Vzhledem k úrodné oblasti Polabí má území MAS dlouhou tradici v
zemědělství. Nachází se zde řada drobných zemědělských podnikatelů,
kteří se věnují rostlinné i živočišné výrobě. Je třeba přispívat k zajištění
kvalitní infrastruktury, materiálního a technického vybavení zemědělců
a zároveň podněcovat ekologické a šetrné hospodaření na zemědělské i
lesní půdě.
Místní zemědělci a řemeslníci produkují řadu kvalitních regionálních
produktů. Je žádoucí podporovat jejich vývoj, zpracování a uvádění na
trh a tyto výrobky dále propagovat, například prostřednictvím systému
regionálních značek.
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Podpora zemědělského i nezemědělského podnikání je klíčová pro rozvoj
celého území MAS. Zajistí vznik a udržení pracovních míst, zvýší
konkurenceschopnost místních firem a přispěje k ekonomické
soběstačnosti regionu.
V důsledku pandemie Covid-19 se v území může projevit růst
nezaměstnanosti. Je tedy potřeba připravit se na různé scénáře a
podporovat tvorbu pracovních míst na venkově, zejména pro
znevýhodněné osoby, které jsou nejvíce ohrožené ztrátou zaměstnání.
Místní zaměstnavatelé stále dostatečně nevyužívají flexibilních způsobů
zaměstnávání jako například zkrácené či sdílené pracovní úvazky,
distanční práci, volnou pracovní dobu či homeoffice. Aktivity v této
oblasti přispějí k udržení přirozené míry zaměstnanosti a ke zvýšení
adaptability na ekonomické krize.
I.

Podpora
prorodinných
opatření

V území MAS Zálabí funguje řada organizací, které se starají o zpestření
volnočasových a sportovních aktivit pro rodiny s dětmi. Je však potřeba i
nadále rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit pro děti a mládež,
zejména v menších obcích. Nedostatek příležitostí ke sportovní nebo
zájmové činnosti vede k nežádoucí, někdy i kriminální činnosti
dospívajících.
Pro sladění rodinného a profesního života je důležitá podpora vzniku
zařízení, která doplní chybějící kapacitu a institucionální formy
vzdělávání (školní družiny, dětské kluby) s dobou provozu odpovídající
potřebám rodičů. Zájem je rovněž o zajištění doprovodu dětí na kroužky
a zájmové aktivity, tak o péči o děti v době školních prázdnin (příměstské
a komunitní tábory). Školská zařízení pak potřebují posílit odborné
personální kapacity jako je např. psycholog, kariérový poradce, speciální
pedagog apod.
Žádoucí je zajištění rekvalifikací, vzdělávacích kurzů a profesního
poradenství ohrožených osob jako jsou právě rodiče, nízkopříjmové
skupiny obyvatel, zdravotně znevýhodnění či osoby ohrožené závislostmi
a dalšími rizikovými jevy.
Pestřejší nabídka pro trávení volného času pozitivně ovlivní zdravotní
stav dětí i dospělých a sehrává důležitou roli v prevenci sociálněpatologických jevů zejména u mládeže. Naplnění dané potřeby přispěje
ke slaďování pracovního a rodinného života, prevenci sociálního
vyloučení a ke zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce. Do
řešení problémů sociálního začleňování ve venkovských oblastech mají
být co nejvíce zapojení lokální aktéři.
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
V roce 2027 bude území MAS Zálabí kvalitním a bezpečným místem pro život a zároveň atraktivní
lokalitou pro návštěvníky, a to díky dostatečné občanské vybavenosti, příznivému životnímu
prostředí, široké nabídce volnočasových aktivit a prosperující ekonomice, která využívá místní
zdroje a chytrá řešení.
3.1.2 Strategické cíle
Pro naplnění vize bylo definováno 5 strategických cílů, které jsou definovány níže.
1. Bezpečný region
MAS Zálabí je místem, kde se lidé cítí bezpečně. Toho je dosaženo díky zajištění bezpečnosti dopravy
včetně rozvoje jejích udržitelných forem. Ochrana osob a majetku je posílena díky adekvátnímu
vybavení a zázemí jednotek SDH, které umožňuje efektivní činnost při řešení krizových situací.
2. Atraktivní region
MAS Zálabí je atraktivním místem pro jeho obyvatele i návštěvníky. Nabízí příznivé životní prostředí,
zachovalé kulturní dědictví a dostatečnou turistickou infrastrukturu, která přispívá rozvoji udržitelného
cestovního ruchu.
3. Aktivní region
MAS Zálabí je místem, kde lidé tráví svůj volný čas aktivním životním stylem. Poskytuje kvalitní
sportovní zázemí, bohatý kulturní a společenský život a dostatečnou nabídku volnočasových aktivit pro
děti a mládež. Klade důraz na zachování tradic, spolupráci místních aktérů a soudržnost venkovské
komunity.
4. Zodpovědný region
MAS Zálabí je regionem zodpovědným za kvalitní vzdělávání, dostatečnou občanskou vybavenost a
sociální začleňování ohrožených cílových skupin. Do zlepšování kvality života obyvatel zapojuje chytrá
řešení.
5. Podnikavý region
MAS Zálabí je region s vhodným podnikatelským prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a
prosperující ekonomikou, která je založena na konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
využívá zejména místní zdroje.
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce

1.1 Zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti dopravy

Specifický Rozvojová
cíl
potřeba

2.1 Rozvoj cestovního
ruchu

2. Atraktivní region

1.2 Podpora jednotek
SDH

1. Bezpečný region

Strategický
cíl

A

Opatření
1.1.1 Výstavba a rekonstrukce chodníků
Cílem je zvýšení bezpečnosti pohybu chodců prostřednictvím
výstavby a rekonstrukce komunikací pro pěší, včetně zajištění
jejich bezbariérovosti.

A

1.1.2 Instalace bezpečnostních prvků pro zklidnění dopravy
Cílem je posílení bezpečnostních opatření v obcích za účelem
zpomalení dopravního provozu (průjezdové semafory, ukazatele
rychlosti, zpomalovací retardéry, apod.)

A

1.1.3 Oprava místních komunikací
Cílem je oprava místních komunikací v úsecích, které jsou
vlivem dopravní zátěže ve špatném stavu.

A, B

1.1.4 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek/cyklotras včetně
doprovodné infrastruktury
Cílem je zkvalitnění a rozšíření sítě cyklostezek/cyklotras, které
slouží obyvatelům k dojíždění do zaměstnání, škol či za službami
a také návštěvníkům regionu v souvislosti s rozvojem
cykloturistiky. Součástí opatření je i budování doprovodné
infrastruktury (odpočívadla, stojany na kola apod.).

D

1.2.1 Zodolnění hasičských zbrojnic
Cílem je rekonstrukce objektů požárních zbrojnic pro zvýšení
akceschopnosti jednotek SDH při řešení krizových situací.

D

1.2.2 Pořízení požární techniky, výstroje, výzbroje
Cílem je obnova zastaralého vybavení pro efektivnější činnost
jednotek SDH při provádění záchranných a likvidačních prací.

D

A, B, C

B

1.2.3 Revitalizace umělých zdrojů požární vody
Cílem jsou investice do revitalizací umělých zdrojů požární vody
pro zajištění dostatečného množství vody při hašení požárů.
2.1.1 Budování doprovodné turistické infrastruktury
Cílem je budování a revitalizace doprovodné infrastruktury pro
rozvoj cestovního ruchu v území MAS (např. odpočívadla pro
cyklisty a pěší turisty, sociální zařízení, informační tabule, vznik
turistických tras a naučných stezek, či zlepšení sítě značení
turistických cílů).
2.1.2 Obnova rekreační funkce lesa
Cílem je obnova a údržba lesních cest a vznik naučných stezek
včetně instalace informačních tabulí, laviček, odpadkových košů
a dalšího potřebného mobiliáře.
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B, E

3.1 Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
3.2 Zvýšení
kulturního
dění

3. Aktivní region

2.2 Revitalizace veřejných
prostranství

B, E, H

B, C

2.1.3 Oprava kulturně-historických památek
Cílem je obnova chátrajících kulturně-historických památek a
památek místního významu pro zlepšení vzhledu obcí a
zachování kulturního dědictví dalším generacím. Jedná se o
kostely a drobné sakrální stavby (kapličky, pomníky, zvoničky,
křížky).
2.1.4 Propagace místních atraktivit
Cílem je kvalitní destinační management a ucelená propagace
území MAS Zálabí coby turisticky atraktivního regionu.
2.2.1 Budování zelené infrastruktury
Cílem je budování funkčních prvků zelené infrastruktury a
souvisejících opatření pro zlepšení kvality veřejných prostranství
(výsadba vegetace, vodní prvky,...). Opatření přispěje ke snížení
znečištění ovzduší, vodních ploch, omezení hlučnosti a bude mít
celkový pozitivní dopad na životní prostředí.

2.2.2 Doplnění obecního mobiliáře
Cílem je zatraktivnění veřejných prostranství prostřednictvím
B, C, G
instalace doplňkového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
herní a fitness prvky) a obnovy veřejného osvětlení. Jedná se
zejména o prostory náměstí, návsí, parků, okolí vodních ploch.
3.1.1 Infrastruktura pro sportovní aktivity
Cílem jsou investice do rozšíření a obnovy sportovního zázemí
B, C, D, F, jako jsou dětská a workoutová hřiště, tělocvičny, venkovní
G, I
sportoviště či koupaliště. Opatření umožní reagovat na trend
aktivního a zdravého životního stylu a na příliv mladé generace
zpět do obcí.
3.1.2 Rekonstrukce a vybavení zázemí pro spolky
Cílem je investiční podpora spolkových zařízení, která v území
MAS Zálabí zajišťují kulturní, sportovní a další volnočasové
D, F, G, I
aktivity (SDH, sportovní kluby, rybářské, myslivecké či kulturní
spolky apod.). Jedná se zejména o rekonstrukce a vybavení
kluboven a dalších prostor pro činnost spolků.
3.1.3 Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit pro děti a mládež
Cílem je rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit
pro děti a mládež, kterým se mohou věnovat v době mimo
F, I
školní docházku. Účelem je prevence či eliminace nežádoucích
sociálně-patologických jevů u této generace. Opatření reaguje
na rostoucí zájem mladých rodin s dětmi o život mimo městské
aglomerace.
3.2.1 Podpora kulturních akcí a zachování místních tradic
Cílem je oživit kulturní a společenský život v MAS Zálabí
podporou místních akcí typu plesy, hudební koncerty, posvícení,
B, F, I
trhy, dětské dny, pálení čarodějnic, adventy apod. Opatření
přispěje k posílení spolupráce místních aktérů, sociální
soudržnosti a udržení venkovské komunity.
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B, F, I

G, I

G, I

4.2 Posílení občanské vybavenosti

I

4.3 Podpora
sociálního
začleňování

4. Zodpovědný region

4.1 Zkvalitnění vzdělávání

G, I

D, F, G, I

F, G

F, G

F, H, I

3.2.2 Neinvestiční podpora činnosti spolků
Cílem je neinvestiční podpora spolků, které v území MAS Zálabí
pořádají různé veřejné akce, avšak nedisponují dostatečnými
finančními prostředky pro jejich realizaci.
4.1.1 Infrastruktura a vybavení mateřských škol
Cílem je rozšíření kapacity mateřských škol v reakci na příznivý
demografický vývoj v obcích, obnova zázemí školních jídelen,
kuchyní, sociálního zařízení či dětských hřišť a pořízení
materiálně-technického vybavení včetně herních prvků.
4.1.2 Infrastruktura a vybavení základních škol
Cílem jsou investice do učeben pro výuku odborných předmětů
ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků, pořízení
moderních technologií pro rozvoj logického a technického
myšlení, a obnova zázemí školních jídelen, kuchyní, sociálního
zařízení, kabinetů, tělocvičen a venkovních sportovišť.
4.1.3 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
Cílem je vznik a rozšíření kapacity zařízení pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání včetně posílení jejich
materiálně-technického vybavení.
4.1.4 Posílení personálních kapacit školských zařízení
Cílem je posílení personálních kapacit do školských zařízení
(např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog,
kariérový poradce, logopedický asistent).
4.2.1 Zachování občanské vybavenosti
Cílem je zlepšení stavu budov občanské vybavenosti (knihovny,
kulturní domy, pošty, obchody,...) včetně zajištění jejich
bezbariérovosti. Investice mají směřovat do rekonstrukcí a
vybavení zejména knihoven a kulturních domů, které mohou
plnit také roli komunitních center coby prostor pro setkávání
obyvatel a sociální začleňování.
4.2.2 Zavádění chytrých řešení
Cílem je podpora zavádění a rozvoje chytrých řešení v území
MAS, a to jak investiční, tak neinvestiční. Jedná se o využívání
moderních technologií, materiálů a činností či zajištění
digitalizace samosprávy.
4.2.3 Podpora krizového řízení
Cílem je zajištění investiční i neinvestiční podpory pro území
MAS v oblasti krizového řízení a informovanosti obyvatel i
návštěvníku.
4.3.1 Podpora prorodinných opatření
Cílem je sladění rodinného a profesního života prostřednictvím
péče o děti nejen v době školních prázdnin (komunitní a
příměstské tábory), podpora aktivit a zařízení, která doplní
chybějící kapacitu školských zařízení (dětské kluby, doprovod
dětí na zájmové kroužky apod.)
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H, I

5.1 Posílení rozvoje a
konkurenceschopnosti
podnikatelských subjektů v
regionu

5. Podnikavý region

H

H

H
H, I

4.3.2 Zvýšení uplatnitelnosti ohrožených cílových skupin na
trhu práce
Cílem je zajištění rekvalifikací, vzdělávacích kurzů, motivačních
programů či profesního poradenství pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením (rodiče na mateřské či rodičovské
dovolené, nízkopříjmové skupiny obyvatel, zdravotně postižení,
osoby ohrožené závislostmi či dalšími rizikovými jevy).
5.1.1 Podpora malého a středního podnikání
Cílem jsou inovace, modernizace vybavení (dle principů
průmyslu 4.0), digitalizace - diverzifikace podnikatelských
aktivit.
5.1.2 Podpora zemědělství
Cílem je materiálně-technické vybavení zemědělců včetně
podpory ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské a
lesní půdě.
5.1.3 Podpora regionálních produktů.
Cílem je vývoj, zpracování a uvádění na trh.
5.1.4 Tvorba pracovních míst na venkově
Cílem je podpora flexibilních úvazků, sdílených úvazků, apod.
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

4.
Zodpově
3. Aktivní region
dný
region

2. Atraktivní region

1. Bezpečný region

Strategický
cíl

Indikátor strategického cíle

Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti dopravy

Počet podpořených jednotek SDH

Specifické cíle
1.1 Zvýšení
bezpečnosti a
udržitelnosti
dopravy
1.2 Podpora
jednotek SDH

Opatření Strategického rámce
1.1.1 Výstavba a rekonstrukce chodníků
1.1.2 Instalace bezpečnostních prvků pro zklidnění dopravy
1.1.3 Oprava místních komunikací
1.1.4 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek/cyklotras včetně doprovodné infrastruktury
1.2.1 Zodolnění hasičských zbrojnic
1.2.2 Pořízení požární techniky, výstroje, výzbroje
1.2.3 Revitalizace umělých zdrojů požární vody
2.1.1 Budování doprovodné turistické infrastruktury
2.1.2 Obnova rekreační funkce lesa

2.1 Rozvoj
Počet revitalizovaných památkových
cestovního ruchu
objektů
2.1.3 Oprava kulturně-historických památek
2.1.4 Propagace místních atraktivit
Počet realizací v oblasti revitalizace
2.2 Revitalizace
veřejných prostranství
2.2.1 Budování zelené infrastruktury
veřejných
prostranství
2.2.2 Doplnění obecního mobiliáře
3.1 Rozvoj
3.1.1 Infrastruktura pro sportovní aktivity
sportovních
a
Počet podpořených NNO
3.1.2 Rekonstrukce a vybavení zázemí pro spolky
volnočasových
aktivit
3.1.3 Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit pro děti a mládež
Počet podpořených kulturních akcí
3.2.1 Podpora kulturních akcí a zachování místních tradic
3.2 Zvýšení
kulturního dění 3.2.2 Neinvestiční podpora činnosti spolků
4.1.1 Infrastruktura a vybavení mateřských škol
4.1 Zkvalitnění
Počet podpořených škol či
vzdělávání
vzdělávacích zařízení
4.1.2 Infrastruktura a vybavení základních škol
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4.1.3 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
4.1.4 Posílení personálních kapacit školských zařízení
Počet podpořených objektů
občanské vybavenosti

5. Podnikavý region

Počet podpořených zázemí pro
sociální začleňování

Počet podpořených podniků
v území MAS

4.2 Posílení
občanské
vybavenosti
4.3 Podpora
sociálního
začleňování
5.1 Posílení
rozvoje a
konkurencescho
pnosti
podnikatelských
subjektů v
regionu

4.2.1 Zachování občanské vybavenosti
4.2.2 Zavádění chytrých řešení
4.2.3 Podpora krizového řízení
4.3.1 Podpora prorodinných opatření
4.3.2 Zvýšení uplatnitelnosti ohrožených cílových skupin na trhu práce
5.1.1 Podpora malého a středního podnikání
5.1.2 Podpora zemědělství
5.1.3 Podpora regionálních produktů.
5.1.4 Tvorba pracovních míst na venkově
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Území působnosti MAS Zálabí se rozkládá převážně ve Středočeském kraji, část území zasahuje rovněž
do kraje Pardubického. Většina obcí spadá pod okres Kolín (19 obcí), další pak přísluší do okresů
Nymburk (3 obce), Kutná Hora (1 obec) a Pardubice (4 obce). Území zasahuje do dvou regionů
soudržnosti: NUTS II Střední Čechy a NUTS II Severovýchod.
Typologicky dle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ spadá území MAS Zálabí do typu území
Regionální centra a jejich venkovské zázemí. Relevantní Specifické cíle SRR ČR 21+ jsou následující:
SC 3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních center a
jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení podnikatelských
subjektů ve vtahu k potřebám trhu práce.
SC 3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů
SC 3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem
na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy spojené se
stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit.
SC 3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
SC 3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center.
Cíle Strategie CLLD MAS Zálabí na období 2021-2027 jsou ze 74 % v souladu s cíli Strategie regionálního
rozvoje ČR 21+, tj. 26 % opatření nenaplňuje žádný specifický cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

1.1.1 Výstavba a rekonstrukce chodníků
1.1.2 Instalace bezpečnostních prvků pro
zklidnění dopravy
1.1 Zvýšení bezpečnosti a
1.1.3 Oprava místních komunikací
udržitelnosti dopravy
1.1.4 Výstavba a rekonstrukce
cyklostezek/cyklotras včetně doprovodné
infrastruktury

1.2 Podpora jednotek
SDH

2.1 Rozvoj cestovního
ruchu

1.2.1 Zodolnění hasičských zbrojnic
1.2.2 Pořízení požární techniky, výstroje,
výzbroje
1.2.3 Revitalizace umělých zdrojů požární
vody
2.1.1 Budování doprovodné turistické
infrastruktury
2.1.2 Obnova rekreační funkce lesa
2.1.3 Oprava kulturně-historických památek
2.1.4 Propagace místních atraktivit

Specifický cíl SRR ČR 21+
3.2
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.2

3.2
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.1
3.1
3.3
3.1
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2.2 Revitalizace veřejných 2.2.1 Budování zelené infrastruktury
prostranství
2.2.2 Doplnění obecního mobiliáře
3.1.1 Infrastruktura pro sportovní aktivity
3.1 Rozvoj sportovních a 3.1.2 Rekonstrukce a vybavení zázemí pro
volnočasových aktivit
spolky
3.1.3 Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit
pro děti a mládež
3.2.1 Podpora kulturních akcí a zachování
3.2 Zvýšení kulturního
místních tradic
dění
3.2.2 Neinvestiční podpora činnosti spolků
4.1.1 Infrastruktura a vybavení mateřských
škol
4.1.2 Infrastruktura a vybavení základních
škol
4.1 Zkvalitnění vzdělávání
4.1.3 Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání
4.1.4 Posílení personálních kapacit školských
zařízení
4.2.1 Zachování občanské vybavenosti
4.2 Posílení občanské
4.2.2 Zavádění chytrých řešení
vybavenosti
4.2.3 Podpora krizového řízení
4.3.1 Podpora prorodinných opatření
4.3 Podpora sociálního
4.3.2 Zvýšení uplatnitelnosti ohrožených
začleňování
cílových skupin na trhu práce
5.1 Posílení rozvoje a
5.1.1 Podpora malého a středního podnikání
konkurenceschopnosti
5.1.2 Podpora zemědělství
podnikatelských subjektů
5.1.3 Podpora regionálních produktů.
v regionu
5.1.4 Tvorba pracovních míst na venkově

3.4
3.4
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.3
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.1, 3.3
3.3
3.3
3.3
3.1, 3.3
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.3
3.1
Opatření nenaplňuje
žádný SC SRR ČR 21
3.3
3.3
3.1
3.4
3.1
3.1
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

2.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
4.1.1
4.1.2

3
3
2
3

5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.4

5.1.3

5.1.2

5.1.1

4.3.2

X
3 X
3 3 X
2 3 X
3 3 3 X
2
X
2
X
X
3 3
3

X
X
X

4.2.3

5.1.1

4.3.1

X
3 X

4.2.2

4.3.2

4.2.3

X
3 X
2
X
2 3 3 X

4.1.4

4.3.1

4.2.2

4.2.1

4.1.4

X
3 X
3 3 X

4.1.3
4.2.1

4.1.3

4.1.2

4.1.1

3.2.2

3.2.1

3.1.3

3.1.2

3.1.1

2.2.2

2.2.1

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1

X

1.2.3

2.1.3

1.2.3

X

1.2.2

2.1.2

1.2.2

X
2 X

1.2.1

2.1.1

1.2.1

1.1.4

1.1.3

SR

1.1.2

Opatření

1.1.1

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Zálabí 21+

X
2 3 2 3
2

X
2

X
X
3 X
3 2 X
3 2
X

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
Vazba 0 a 1 není z důvodu přehlednosti v tabulce uváděna. Vzhledem k vysové integrovanosti a
provázanosti opatření byl kladen důraz především na identifikaci vazeb v hodnotě 2 (středně silná
vazba) a 3 (silná vazba).
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1.1.1 & 1.1.2
Podporou obou opatření (výstavba a rekonstrukce chodníků, instalace bezpečnostních prvků pro
zklidnění dopravy) dochází k synergickému efektu v rámci posílení bezpečnosti dopravy pěší, cyklistické
i automobilové.
1.1.4 & 2.1.1 & 2.1.2 & 2.1.3 & 2.1.4
Vznik sítě cyklostezek/cyklotras nezbytně vyžaduje budování doprovodné infrastruktury pro cestovní
ruch. Nově vzniklá infrastruktura pro cyklisty a pěší turisty zlepší mimo jiné rekreační funkci lesa a
přitáhne do regionu více návštěvníků, kteří zamíří rovněž na revitalizované kulturní památky.
Propagace místních atraktivit pak dále umocňuje rozvoj cestovního ruchu a zvyšuje tak přínosy
z turismu. Mezi opatřeními 2.1.2 a 2.1.3 nebyla identifikována vazba.
1.2.1 & 1.2.2 & 1.2.3
Opatření se vzájemně doplňují a společně tak zvyšují akceschopnost jednotek SDH při řešení krizových
situací.
2.2.1 & 2.2.2
Zatraktivnění veřejných prostranství prostřednictvím výsadby vegetace a budování prvků zelené
infrastruktury bude dále umocněno instalací doplňkového mobiliáře, čímž dojde k vytvoření jednak
kvalitního životního prostředí a zároveň funkčního prostoru pro volnočasové aktivity obyvatel.
3.1.1 & 3.1.2 & 3.1.3 & 4.1.1 & 4.1.2
Investice do sportovního zázemí znemanejí rovněž zlepšení zázemí pro spolkovou činnost, jelikož řada
spolků využívá právě prostory vnitřních i venkovních sportovišť pro pořádání různých sportovních i
kulturních akcí pro děti a dospělé. Tím dochází také k rozšíření nabídky mimoškolních aktivit pro děti a
mládež. Nově vybudovaná infrastruktura pro sport pak může být využívána i školskými zařízeními (MŠ,
ZŠ) v rámci školní docházky. Mezi opatřeními 4.1.1 a 4.1.2 nebyla identifikována významná vazba.
3.1.2 & 3.1.3 & 3.2.1 & 3.2.2 & 4.3.1
Rekonstrukci a vybavení kluboven či dalšího zázemí pro místní neziskové organizace doplní rovněž
neinvestiční podpora činnosti spolků. Tím dojde k oživení venkova ve smyslu pořádání kulturních a
společenských akcí. Zároveň se zvýší nabídka mimoškolních aktivit pro děti a mládež. Řada spolků
organizuje různě zaměřené tábory pro děti, dochází tedy i k naplnění potřeby podpory prorodinných
opatření.
4.2.1 & 3.2.1 & 4.3.2
Investice do občanské vybavenosti umožní mimo jiné zlepšení stavu knihoven a kulturních domů, které
mohou plnit také roli komunitních center coby prostor pro setkávání obyvatel a sociální začleňování
ohrožených skupin. V těchto prostorách se budou konat kulturní akce, různé vzdělávací či rekvalifikační
kurzy a motivační programy pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
4.1.4 & 4.1.1 & 4.1.2
Opatření na posílení personálních kapacit do školských zařízení přímo doplní investiční aktivity pro
rozvoj infrastruktury základních a mateřských škol.
5.1.1 & 5.1.2 & 5.1.3 & 5.1.4
Opatření na posílení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu spolu úzce souvisí a
vzájemně se doplňují. Podporou malých a středních podniků včetně soukromých zemědělců dojde k
tvorbě nových pracovních míst na venkově a podpoře regionálních produktů. Mezi opatřeními 5.1.3 a
5.1.4 nebyla identifikována významná vazba.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Místní akční skupina Zálabí, z. s. je spolek sdružující obce, neziskové organizace, firmy a drobné
podnikatele působící na Kolínsku. Jedná se o místní partnerství, jejichž společným cílem je zefektivnit
čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty a aktivity
v regionu.
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. MAS Zálabí vyvíjí svou činnost v regionu, který je
vymezen územím obcí, jež souhlasily se zařazením do územní působnosti MAS Zálabí pro implementaci
Strategie CLLD na období 2021-2027.
Účelem spolku je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie CLLD. Cílem je
zejména:
-

Naplňování principu místního partnerství, spolupráce mezi subjekty veřejné správy,
podnikatelským a neziskovým sektorem, a dalšími místními aktéry
Podpora rozvoje občanských iniciativ
Ochrana přírodního prostředí a kulturního dědictví
Zajištění trvale udržitelného rozvoje včetně rozvoje vzdělávání
Zajištění finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu
Realizace dalších činností, které vycházejí z účelu vzniku spolku

Veškeré další podrobnosti o činnosti spolku jsou uvedeny ve Stanovách
(https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2017/03/Stanovy_24_9_2015.pdf).

MAS

Implementace Strategie CLLD navazuje na splnění podmínek standardizace MAS. V souladu
s podmínkami pro standardizaci dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN)
má MAS ustaveny tzv. povinné orgány. Jejich činnost, pravomoci a způsob jednání podrobně upravují
Stanovy MAS a jednací řády příslušných orgánů zveřejněné na webu MAS
(https://www.maszalabi.eu/dokumenty/).
Povinné orgány spolku jsou:
-

Valná hromada
Rada
Výběrová komise
Kontrolní výbor

–
–
–
–

nejvyšší orgán MAS
rozhodovací orgán MAS
výběrový orgán MAS
kontrolní orgán MAS

Statutárním zástupcem je předseda, který zastupuje spolek navenek. Předseda je zastupován
místopředsedou.
Dále je zřízena kancelář MAS, která pro spolek zajišťuje především administrativní činnosti, funkční
zázemí, informační servis, propagaci a další aktivity. Podílí se rovněž na tvorbě strategických
dokumentů. Kancelář MAS je řízena manažerem MAS, který odpovídá za chod kanceláře a plní funkci
vedoucího pracovníka odpovědného za realizaci Strategie CLLD. V rámci kanceláře MAS působí také
další zaměstnanci zajišťující plnění svěřené agendy. Jedná se o projektové manažery, kteří jsou
odpovědní za realizaci příslušných operační programů. Dále v rámci organizace působí účetní na
částečný úvazek.
Kontakty na pracovníky kanceláře a statutárního zástupce jsou zveřejněny na webu MAS
(https://www.maszalabi.eu/kontakty/).
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Realizace jednotlivých programových rámců SCLLD se bude řídit dokumentací zpracovanou dle
požadavků příslušného ŘO.
Obrázek 3 Organizační struktura MAS Zálabí, z.s.

Valná hromada
- nejvyšší orgán
Je složena ze všech členů
(partnerů) MAS.

Rada

Výběrová komise

Kontrolní výbor

- rozhodovací orgán

- výběrový orgán

- kontrolní orgán

(volí svého předsedu)

(volí svého předsedu)

(volí svého předsedu)

Manažer MAS

- vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD

Kancelář MAS

- projektoví manažeři OP,
účetní
Zdroj: MAS Zálabí

4.2 Popis animačních aktivit
Místní akční skupina Zálabí v rámci svých animačních aktivit na podporu realizace SCLLD využívá celou
řadu nástrojů.
Pravidelný informační servis pro partnery MAS a další veřejnost je zajištěn prostřednictvím webových
stránek, které jsou dle potřeby průběžně aktualizovány. Na webu jsou k dispozici jednak povinně
zveřejňované informace o činnosti spolku (výzvy MAS, výroční zprávy, strategické dokumenty, zápisy
z jednání orgánů, podklady pro žadatele o podporu, apod…), tak i informace o aktuálním dění v území
MAS Zálabí (propagace kulturních, sportovních akcí). Rovněž jsou zde uveřejňovány užitečné odkazy
na další dotační příležitosti z evropských i národních zdrojů a také nabídky školení a seminářů pro
zástupce obcí, spolků či podnikatelů. Ve snaze oslovit širší veřejnost byl založen facebookový profil,
kde jsou sdíleny a propagovány informace z webu MAS.
MAS Zálabí nevydává svůj vlastní tištěný zpravodaj, avšak využívá periodika členských obcí za účelem
informování o činnosti MAS, aktuálních výzvách, podpořených projektech a dalších připravovaných
akcích.
Za účelem podpory rozvoje území MAS vznikají také tištěné propagační materiály různě tematicky
zaměřené. Dosud byla vydána např. publikace s názvem „MAS Zálabí, místo, které žije“ na podporu
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cestovních ruchu v regionu, která mimo jiné seznamuje veřejnost s činností MAS, realizací SCLLD a
metodou LEADER. Publikace jsou průběžně distribuovány do členských obcí, turistických informačních
center, muzeí, i mimo území MAS a jsou využity jako reprezentativní materiál MAS Zálabí během
měkkých akcí pořádaných nejen v regionu. Na akcích v území jsou vystavovány také bannery a letáky
informující o činnosti MAS Zálabí ve vztahu k realizaci SCLLD.
Kromě povinných jednání orgánů MAS se uskutečňuje také neformální setkání členů spolku s cílem
informovat o činnosti MAS, a společně diskutovat aktuální problémy a potřeby regionu. Tato setkávání
slouží mimo jiné k vzájemnému poznávání se a propojování aktérů v území, sdílení zkušeností a
příkladů dobré či špatné praxe. Do oživení venkova se MAS zapojuje i prostřednictvím
spoluorganizování kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s členskými obcemi a spolky (např.
Svátky Labe, Advent na vsi, Školkohry), a také zapůjčováním vlastního mobiliáře na různé společenské
události v regionu. Na těchto akcích jsou mimo jiné prezentovány činnosti MAS v souvislosti s realizací
SCLLD.
Tabulka č. 7 Přehled animačních činností MAS Zálabí, z.s.

Typ činnosti
Animace v rámci Akčního plánu
SCLLD

Obsah činnosti
•
•

Dotační poradenství

•
•
•

Vzdělávání, osvěta,
informování

•

Informování o dotačních možnostech v rámci SCLLD (web,
setkání členů, individuální konzultace)
Semináře pro žadatele a příjemce v rámci SCLLD
Informování o dalších dotačních možnostech (evropské,
národní, krajské,…)
Vyhledávání projektových záměrů v území
Konzultace k projektovým záměrům

•
•
•
•

Organizace vzdělávacích akcí (pro starosty, podnikatele,
neziskové organizace,…)
Organizace a spolupořádání kulturních a sportovních akcí
Vydávání publikací o regionu
Spolupráce s místními školami (společná organizace akcí)
Prezentování činnosti MAS a přínosů CLLD (web, facebook,
bannery, letáky, obecní zpravodaje)

Podpora inovací

•
•

Organizace odborných exkurzí (ukázky řešení)
Podpora vzniku nových produktů (regionální značky)

Síťování a koordinace

•

Setkávání se s aktéry území (pracovní skupiny, neformální
setkání s členy, individuální rozhovory)
Propojování subjektů v území za účelem pořádání akcí a
realizace projektů (akce MAP, trhy, festivaly řemesel,
sportovní a kulturní akce)
Koordinace činností v území (kalendář akcí na webu MAS)
Podpora využití místních zdrojů a ekonomického potenciálu
(propagace místních řemeslníků, certifikace lokálních
produktů, podpora cestovního ruchu)

•
•
•

Přenos znalostí a zkušeností
mimo území MAS

•
•

Zapojení MAS do rozvojových sítí (KS MAS, NS MAS)
Sdílení znalostí a zkušeností MAS na společných akcích
(LeaderFEST, semináře, …)
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4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Zálabí, z. s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem
pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální
politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.
4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 8 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický
cíl

1. Bezpečný
region

Měrná jednotka

Výchozí
hodnota
(1. 1. 2021)

Cílová
hodnota
(31. 12. 2027)

realizace

0

10

jednotky SDH

0

10

Počet revitalizovaných
památkových objektů

objekty

0

10

Počet realizací v oblasti
revitalizace veřejných prostranství

realizace

0

10

Počet podpořených NNO

subjekty

0

5

akce

0

10

zařízení

0

5

objekty

0

5

zázemí

0

5

podniky

0

20

Indikátor strategického cíle
Počet realizací vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti dopravy
Počet podpořených jednotek SDH

2. Atraktivní
region

3. Aktivní
region

Počet podpořených kulturních akcí
Počet podpořených škol či
vzdělávacích zařízení

4.
Zodpovědný Počet podpořených objektů
občanské vybavenosti
region
Počet podpořených zázemí pro
sociální začleňování
5. Podnikavý Počet podpořených podniků v
region
území MAS

1

Národní číselník indikátorů
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování
standardů MAS.

V Týnci nad Labem, dne 15. 9. 2021

Dušan
Žmolil

Digitálně podepsal
Dušan Žmolil
Datum: 2021.09.15
10:01:16 +02'00'

……………………………………………………….
Statutární zástupce MAS Zálabí, z. s.
Bc. Dušan Žmolil
Svazek obcí Týnecko
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