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C. STRATEGICKÁ ČÁST
C.– I. STANOVENÍ VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ, SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ
(opatření se skládá z jednoho nebo více podopatření /aktivit)

VIZE REGIONU: Harmonicky se rozvíjející oblast respektující kulturní a přírodní bohatství,
s rozvinutou občanskou společností a zdravým životním prostředím.
Motto: Region MAS Rozkvět - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou
Dlouhodobá vize rozvojového směřování regionu MAS Rozkvět byla stanovena již při zpracování
integrované mezisektorové rozvojové strategie v roce 2007 a jak bylo potvrzeno při průběžné
evaluaci jejího naplňování, strategické směřování regionu je správné a obyvatelé regionu MAS
považují za správné tuto vizi nadále naplňovat.
Strategie MAS Rozkvět je zpracována v souladu s metodikami CLLD a MA21, zohledňuje principy
partnerství v rámci komunity, klade důraz na posilování konkurenceschopnosti regionu jako celku
i jednotlivých aktérů rozvojového území MAS. Tato strategie si klade za cíl využít vnitřního
kapitálu a potenciálu území MAS a dosáhnout maximálního efektu investic pro jeho rozvoj,
dosažení stability a udržitelného růstu založeného na znalostech a podporující sociální soudržnost.
Účelem strategie je sladit představy místních aktérů v rámci regionu MAS o dalším rozvoj území,
definovat nejdůležitější a také pro region optimální rozvojové aktivity, zkoordinovat rozvojové
činnosti jednotlivých místních aktérů a podpořit je při přípravě a realizaci rozvojových projektů, které
jsou v souladu se strategií, a zajistit financování realizace vybraných rozvojových projektů
prostřednictvím programových rámců strategie.
Strategie je postavena na principech partnerství, udržitelného rozvoje, rovných příležitostí a
posílení orientace regionu na využívání sociálních, organizačních i technických a technologických
inovací – zde je posun oproti předchozí verzi strategického plánu: inovace se staly jedním ze
základních principů (zobrazeno také graficky v logu strategie MAS).

STRATEGIE 2007 - 2013

STRATEGIE 2014 - 2020
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Globální cíl SCLLD:
 Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategické cíle SCLLD:
 Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomickou stabilitu a rozvoj regionu
 Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS
 Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
 Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS
 Zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost
 Prosadit koordinaci regionálních opatření pro rozvoj a zajistit vzájemnou synergii

PRIORITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI SCLLD:

LIDÉ – PODNIKÁNÍ -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH –
- MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE.
LIDÉ – Specifický cíl prioritní rozvojové oblasti: rozšířit nabídku a zlepšit kvalitu i územní
dostupnost infrastruktury a služeb pro obyvatele, zlepšit podmínky pro kvalitní život v obcích
regionu, posilovat komunitní aktivity a aktivní činnost občanského sektoru a vytvářet podmínky pro
efektivní výkon veřejné správy
PODNIKÁNÍ - Specifický cíl prioritní rozvojové oblasti: zlepšit infrastrukturu pro podnikání i
technologické vybavení firem, podpořit lokální hospodářské prostředí a místní trh práce v regionu
MAS tak, aby byl využit a rozvíjen přirozený potenciál území, využity nové trendy a příležitosti.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Specifický cíl prioritní rozvojové oblasti: zlepšit stav základní, technické
a dopravní infrastruktury v regionu MAS, zlepšit vzhled krajiny a funkce přírody, snížit energetickou
náročnost a zvýšit energetickou soběstačnost regionu, zefektivnit odpadové hospodářství. Podpořit
lokální dopravní obslužnost a využívání moderních, environmentálně šetrných forem dopravy.
Zlepšit plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje. Rozšířit
vzdělávání obyvatel v environmentálních oblastech. Zavést využívání participativních metod.
CESTOVNÍ RUCH - Specifický cíl prioritní rozvojové oblasti: zajistit vyvážený rozvoj turismu a
cestovního ruchu jako významného odvětví regionální ekonomiky, který bude postaven na šetrném
využití přírodního, historického a kulturního dědictví, na zvyšování kvality služeb, propagace,
spolupráce a lidských zdrojů a při současném respektování zájmů a hodnot udržitelného rozvoje.
Zajistit obnovu kulturního a přírodního dědictví a místních tradic.
M.A.S. (MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE) - Specifický cíl prioritní rozvojové
oblasti: rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu podpůrných služeb MAS pro obce, soukromý a
veřejný sektor, obyvatele regionu MAS i jeho návštěvníky, posilovat všechny formy rozvojové
spolupráce a komunikace na místní, regionální i přeshraniční a mezinárodní úrovni, zavádět MA21.
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Grafické zobrazení provazby globálního cíle SCLLD na strategických cílů jednotlivých prioritních
oblastí:
VIZE REGIONU: Harmonicky se rozvíjející oblast respektující kulturní a
přírodní bohatství s rozvinutou občanskou společností a zdravým
životním prostředím.
Globální cíl SCLLD:
 Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS

Prioritní oblast: LIDÉ
Strategický cíl SCLLD:
 Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS

Prioritní oblast: PODNIKÁNÍ
Strategický cíl SCLLD:
 Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS

Prioritní oblast: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Strategický cíl SCLLD:
 Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS

Prioritní oblast: CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl SCLLD:
 Zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost

Prioritní oblast: MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)
Strategický cíl SCLLD:
 Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomickou stabilitu a rozvoj regionu
 Prosadit koordinaci regionálních opatření pro rozvoj a zajistit vzájemnou synergii
 Posílit a rozšířit meziresortní spolupráci
 Rozvíjet mezinárodní spolupráci
 Pokročit v zavádění MA21
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Prioritní rozvojové oblasti SCLLD MAS Rozkvět.z.s. naplňují prioritní
udržitelného rozvoje, také v kontextu přijatých Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

cíle

SDGs jsou de facto programem na vymýcení chudoby, pro společnou prosperitu a partnerství, který
zohledňuje naléhavost změny klimatu a je založen na rovných příležitostech a respektu k právům.
Aby byly SDGs naplněny, musí svým dílem přispět prakticky všichni lidé, všechny organizace a
státy. Je tedy nutné, aby o nich věděl a seznámil se s nimi každý člověk – proto je MAS Rozkvět
propaguje v rámci své působnosti jako člena Národní sítě Zdravých měst a aplikuje prostřednictvím
vlastních projektů a implementací strategií.

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ STRATEGICKÉ OBLASTI:

LIDÉ – Cíle a opatření pro naplnění prioritní rozvojové oblasti:
 Zlepšení stavu a dostupnosti a rozvoj veřejných služeb a infrastruktury
 Zlepšení podmínek pro kvalitní život a zvýšení atraktivity území regionu MAS pro obyvatele
 Zvýšení efektivity služeb výkonu místní správy
 Posilování zapojování komunit a podpora spolkové činnosti
 Rozvoj regionální i přeshraniční spolupráce
PRIORITNÍ OBLAST

LIDÉ
L.1.1.
L.1.2.
LIDÉ
L.2.1.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti a veřejných služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na venkově
Podpora rozvoje bytové výstavby
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L.2.2.
LIDÉ
L.3.1.
L.3.2.
LIDÉ
L.4.1.
L.4.2.
PRIORITNÍ
OBLAST

LIDÉ
L.1.1.
L.1.1.1.
L.1.1.2.
L.1.1.3.
L.1.1.4.
L.1.1.5.
L.1.2.
L.1.2.1.
L.1.2.2.
L.1.2.3.
L.1.2.4.
L.1.2.5.
L.1.2.6.
L.1.2.7.
L.1.2.8.
L.1.2.9.
L.1.2.10.
LIDÉ
L.2.1.
L.2.1.1.
L.2.1.2.
L.2.1.3.
L.2.2.
L.2.2.1.
L.2.2.2.
LIDÉ
L.3.1.
L.3.1.1.
L.3.1.2.

Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální vzdělávání a volný čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
Podpora místních spolků
Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
Podpora SDH

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti a veřejných služeb
Rekonstrukce/výstavba/ vybavení objektů občanské vybavenosti a veřejné správy, vč.
odstraňování bariér
Rekonstrukce/výstavba/ vybavení kulturních domů/ kluboven/ spolkových center
Zvýšení kvality systémů využívaných veřejnou správou
Zlepšování služeb veřejné správy pro občany
Modernizace a zlepšení vybavení JPO v rámci IZS, vč. infrastruktury
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu, vč. terénních
služeb a komunitních center
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - infrastruktura (rekonstrukce, výstavba), vč.
komunitních center
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb sociálních služeb - provozní náklady, vč.
komunitních center
Podpora služeb pro seniory - provozní výdaje
Podpora služeb pro seniory - infrastruktura (rekonstrukce, výstavba), vybavení
Podpora dalších podpůrných služeb mimo zákon o soc.službách - provozní výdaje
Podpora osob pečujících o dalšího závislého člena rodiny (vzdělávání, síťování odlehčovacích
služeb, apod.)
Komunitní plánování sociálních služeb v regionu MAS
Mezinárodní spolupráce v rozvoji sociálních služeb a komunitního života a sociálního
začleňování
Podpora přeshraniční spolupráce složek IZS
Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na venkově
Podpora rozvoje bytové výstavby
Výstavba infrastruktury a sítí k nové bytové výstavbě
Nová bytová výstavba
Modernizace bytového fondu
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Výstavba/zřizování prostupného bydlení
Výstavba/zřizování sociálního bydlení
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální vzdělávání a volný čas
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení pro zkvalitnění vzdělávání
Rekonstrukce/výstavba objektů a vybavení pro zájmové a celoživotní vzdělávání, včetně
neformálního
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L.3.1.3.
L.3.1.4.
L.3.1.5.
L.3.1.6.
L.3.2.
L.3.2.1.
L.3.2.2.
L.3.2.3.
L.3.2.4.
L.3.2.5.
L.3.2.6.
L.3.2.7.
L.3.2.8.
L.3.2.9.
L.3.2.10.
L.3.2.11.
L.3.2.12.
LIDÉ
L.4.1.
L.4.1.1.
L.4.1.2.
L.4.1.3.
L.4.1.4.
L.4.2.
L.4.2.1.
L.4.2.2.
L.4.2.3.

Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení
Rodinná a mateřská centra - infrastruktura, vybavení
Obnova objektů knihoven,rozšíření a modernizace vybavení knihoven
Modernizace stávajících/zřizování nových sportovišť a volnoč.areálů - infrastruktura, vybavení
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni předškolní výchovy
Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni základního školství
Tvorba a realizace místních akčních plánů vzdělávání
Budování systému podpory dětí a žáků při průchodu vzdělávacím systémem, aktivizace CS
Vytváření podmínek pro rovné příležitosti a inkluzivní vzdělávání v obcích se SVL
Kooperační projekty škol, podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání
Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje
Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje
Vzdělávání dospělých (neformální, zájmové a osvětové)
Posilování lokálního patriotismu
Mezinárodní spolupráce v rozvoji vzdělávání a aktivního trávení volného času
Podpora jazyk. vzdělávání pro všechny věkové skupiny, aktivizace výuky NJ nejen na školách
Podpora místních spolků
Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
Podpora aktivit spolků - provozní výdaje, akce
Spolkové a kulturní kalendárium - synchronizace realizace akcí
Podpora rozvoje dobrovolnictví, propojování a síťování organizací
Mezinárodní spolupráce v oblasti spolkových aktivit a dobrovolnictví
Podpora SDH
Modernizace a zlepšení vybavení SDH
Zavedení systému vzdělávání členů SDH (první pomoc, krizové situace a další)
Mezinárodní spolupráce sborů dobrovolných hasičů

PODNIKÁNÍ – Cíle a opatření pro naplnění prioritní rozvojové oblasti:
 Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
 Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
 Zvyšování dostupnosti pracovních příležitostí v místě
 Zvyšování kvalifikace pracovních sil a kvality managementu firem
 Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
 Kooperace, vytváření sítí a rozvoj spolupráce
PRIORITNÍ OBLAST

PODNIKÁNÍ
P.1.1.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podnikání
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P.1.2.
PODNIKÁNÍ
P.2.1.
P.2.2.

Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Vzdělávání pro zaměstnanost
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
PODNIKÁNÍ Podpora podnikání a zaměstnanosti
P.1.1.
Podnikání
Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení), vč. vzniku firem a
P.1.1.1.
diverzifikace činností
Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení),
P.1.1.2.
rozšiřování produkce
P.1.1.3.
Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) pro
P.1.1.4.
předprůmyslové zpracování
P.1.1.5.
Podpora dřevařských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
P.1.1.6.
Podpora rybářských firem - nákup zařízení a inovačních technologií
P.1.1.7.
Využití brownfields za účelem zřízení inovativních podniků
P.1.1.8.
Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje tradičních řemesel na venkově
P.1.2.
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
P.1.2.1.
Podpora vytváření sítí a trhů - prodejní síť regionálních produktů
P.1.2.2.
Podpora vytváření sítí a trhů - propagace místní produkce
P.1.2.3.
Zavádění krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a místních trhů
P.1.2.4.
Sdílení zařízení a strojů (v odvětvích: zemědělství, potravinářství, lesnictví)
P.1.2.5.
Zakládání spin-off firem a podpora jejich činnosti
P.1.2.6.
Sociální podnikání využívající primárně místní zdroje
P.1.2.7.
Vytváření meziresortních platforem a klastrů, vč. mezinárodních
P.1.2.8.
Podpora zavádění nových nástrojů managementu, marketingu a odbytu vč. přeshraničního
PODNIKÁNÍ Vzdělávání pro zaměstnanost
P.2.1.
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
P.2.1.1.
Vzdělávání pro zaměstnanosti - další vzdělávání zaměstnanců, zvyšování kvalifikace
P.2.1.2.
Vzdělávání pro zaměstnanosti - vzdělávání podnikatelů
P.2.1.3.
Předávání znalostí a informací v zemědělství a lesnictví
P.2.1.4.
Zavádění sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti
P.2.1.5.
Mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací na podporu zaměstnanosti
P.2.1.6.
Mezinárodní spolupráce v oblasti obnovy a rozvoje tradičních řemesel na venkově
P.2.2.
Kooperace zaměstnavatelů se školami
P.2.2.1.
Budování systému podpory učňů/studentů při průchodu vzdělávacím systémem
P.2.2.2.
Prezentace řemesl. oborů a zvyšování manuální zručnosti, podpora tech.vzdělávání na MŠ/ZŠ
P.2.2.3.
Spolupráce zaměstnavatelů a střeních škol / učilišť - praxe
P.2.2.4.
Podpora podnikavosti a kreativity dětí, žáků a mládeže
P.2.2.4.
Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory kreativity dětí, žáků a mládeže
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Cíle a opatření pro naplnění prioritní rozvojové oblasti:
 Zlepšení péče o krajinu a její šetrného využívání
 Zlepšení stavu technické infrastruktury
 Zlepšování dopravní obslužnosti a služeb
 Zefektivnění odpadového hospodářství
 Snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti regionu
 Spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu
 Vzdělávání a osvěta obyvatel v environmentálních oblastech
 Zavádění využívání participativních metod

PRIORITNÍ OBLAST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.2.1.
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.3.1.
Z.3.2.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.4.1.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.5.1.
Z.5.2.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.6.1.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z.7.1.
Z.7.2.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Prostranství a zeleň
Úpravy krajiny
Struktura lesů
Modernizace a výstavba technické infrastruktury
Místní komunikace
Vodovody a kanalizace
Cyklostezky a cyklotrasy
Další technická infrastruktura
Snižování energetické náročnosti a energetický management
Snižování energetické náročnosti objektů a emisí
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství
Dopravní obslužnost a služby
Lokální dopravní obslužnost
Elektromobilita
Plánování
Plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje
Vzdělávání a osvěta, participace obyvatel
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Participativní metody

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Ž- PROSTŘEDÍ Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Z.1.1.
Prostranství a zeleň
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Z.1.1.1.
Z.1.1.2.
Z.1.1.3.
Z.1.1.4.
Z.1.1.5.

Zakládání/ revitalizace veřejných prostranství, funkčních ploch a sídelní zeleně
Revitalizace návesních rybníků
Pořízení strojů/nástrojů na údržbu zeleně
Zelená infrastruktura (doprovoné opatření)
Rekultivace skládek, sanace kontaminovaných lokalit
Zřizování a rozšiřování přírodních zahrad, arboret, komunitních ovocných sadů a bylinných
Z.1.1.6.
zahrad
Z.1.2.
Úpravy krajiny
Z.1.2.1.
Pozemkové úpravy, včetně společných zařízení
Z.1.2.2.
Revitalizace polních cest, zemědělská infrastruktura
Z.1.2.3.
Revitalizace lesních cest, vč. doprovodné infrastruktury
Z.1.2.4.
Jiná úprava krajiny (protierozní opatření, revitalizace vodních toků…)
Z.1.2.5.
Mezinárodní spolupráce v oblasti regenerace krajiny a posilování funkčnosti krajin.struktur
Z.1.3.
Struktura lesů
Z.1.3.1.
Zlepšování struktury lesů (druhové, věkové, prostorové)
Z.1.3.2.
Přeshraniční spolupráce v oblasti zlepšování struktury lesů
Ž- PROSTŘEDÍ Modernizace a výstavba technické infrastruktury
Z.2.1.
Místní komunikace
Z.2.1.1.
Opravy/budování nových místních komunikací a chodníků
Z.2.1.2.
Zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích, odstraňování barier
Z.2.2.
Vodovody a kanalizace
Z.2.2.1.
Obnova, rekonstrukce a výstavba vodovodů, posílení zdrojů pitné vody
Z.2.2.2.
Obnova, rekonstrukce a výstavba kanalizací, vč. ČOV
Z.2.3.
Cyklostezky a cyklotrasy
Z.2.3.1.
Budování a obnova cyklostezek vč. značení a zázemí pro cyklostezky
Z.2.3.2.
Budování, obnova a značení cyklotras a zázemí cyklotras
Z.2.3.3.
Přeshraniční spolupráce v oblasti budování cyklostezek a cyklotras a jejich sítí
Z.2.4.
Další technická infrastruktura
Z.2.4.1.
Zavádění vysokorychlostního internetu
Z.2.4.2.
Modernizace/výstavba veřejného osvětlení
Z.2.4.3.
Modernizace/výstavba veřejného rozhlasu/ propojení oznam.systémů
Ž- PROSTŘEDÍ Snižování energetické náročnosti a energetický management
Z.3.1.
Snižování energetické náročnosti objektů
Z.3.1.1.
Snižování spotřeby energie na veřejných budovách
Z.3.1.2.
Budování veřejných staveb v pasivním energetickém standardu veřejných budov
Z.3.1.3.
Snižování energetické náročnosti podnikateských objektů a provozů
Z.3.1.4.
Snižování energetické náročnosti bytového fondu
Z.3.2.
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Z.3.2.1.
Z.3.2.2.
Z.3.2.3.
Z.3.2.4.
Z.3.2.5.
Ž- PROSTŘEDÍ

Realizace obnovitelných zdrojů tepla na veřejných budovách
Podpora využívání obnovitelných zdrojů v podnikatelskými objektech
Podpora využívání obnovitelných zdrojů na obytných budovách
Využívání místních energetických zdrojů pro lokální spotřebu
Mezinárodní spolupráce v oblasti zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Nakládání s odpady
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Z.4.1.
Z.4.1.1.
Z.4.1.2.
Z.4.1.3.
Z.4.1.4.
Z.4.1.5.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.5.1.
Z.5.1.1.
Z.5.1.2.
Z.5.2.
Z.5.2.1.
Z.5.2.2.
Z.5.2.3.
Z.5.2.4.
Z.5.2.5.

Odpadové hospodářství
Budování, obnova a rozšiřování zázemí pro sběr komunálního odpadu
Budování, modernizace a vybavení zařízení pro nakládání s bioodpadem a jeho zpracování
Zlepšování sběru, seprace a odvozu odpadů - pořizování techniky, organizační zajištění
Zpracování odpadů - pořizování techniky, organizační zajištění
Uplatnění nízkouhlíkových technologií při využívání druhotných surovin a nakládání s energií
Dopravní obslužnost a služby
Lokální dopravní obslužnost
Nákup busů/mikrobusů pro lokální oblužné systémy
Podpora přeshraniční dopravní obslužnosti
Elektromobilita
Pořízení elektromobilů pro terénní sociální služby a veřejnou správu
Zřízení sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola
Pořízení elektrokol pro cestovní ruch a bikesharing, provoz systému bikesharingu
Pořízení elektromobilů pro carsharing a provoz systému carsharingu
Mezinárodní spolupráce v oblasti zavádění elektromobility

Ž- PROSTŘEDÍ
Z.6.1.
Z.6.1.1.
Z.6.1.2.
Z.6.1.3.
Z.6.1.4.
Z.6.1.5.
Z.6.1.6.
Z.6.1.7.
Z.6.1.8.
Z.6.1.9.
Z.6.1.10.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.7.1.
Z.7.1.1.
Z.7.1.2.
Z.7.1.3.
Z.7.1.4.
Z.7.2.
Z.7.2.1.
Z.7.2.2.
Z.7.2.3.
Z.7.2.4.

Plánování
Plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje
Územně plánovací dokumentace obcí
Studie a dokumentace cyklostezek a cyklotras, cyklogenerely
Protierozní opatření - plánování využití půdního fondu
Plánování krajiny a přírodě blízkých protipovodňových opatření
Plánování společného nakládání s odpady
Energetický management regionu
Plánování lokální dopravní obslužnosti a elektromobilitry
Územní studie veřejné technické a dopravní infrastruktury
Územní studie veřejných prostranství
Sběr informací a tvorba podkladů pro zajištění ochrany přírody
Vzdělávání a osvěta, participace obyvatel
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Osvěta obyvatel pro snižování produkce odpadů
Osvěta a vzdělávání občanů na mimořádné události a krizové situace
Výchova a osvěta k trvale udržitelnému rozvoji
Mezinárodní spolupráce v oblasti EVVO
Participativní metody
Participativní metody v územním plánování
Participativní systémy - carsharing, bikesharing
Lokální energetická družstva
Sdílení dobré práce v oblasti udržitelného rozvoje a participativních aktivit, vč. mezinárodní
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CESTOVNÍ RUCH – Cíle a opatření pro naplnění prioritní rozvojové oblasti:
 Zajištění obnovy kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
 Zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu v regionálním i národním měřítku
 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro cestovní ruch
 Zvyšování kvality a dostupnosti služeb cestovního ruchu, rozšíření nabídky
 Rozvoj managementu cestovního ruchu a tvorba strategických partnerství
 Posílení marketingu cestovního ruchu regionu MAS, využití přírodního a kulturního kapitálu

PRIORITNÍ OBLAST

CESTOVNÍ RUCH
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
CESTOVNÍ RUCH
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Podpora lokálního turismu
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

CEST. RUCH
C.1.1.
C.1.1.1.
C.1.1.2.
C.1.1.3.
C.1.1.4.
C.1.1.5.
C.1.1.6.
C.1.2.
C.1.2.1.
C.1.2.2.
C.1.3.
C.1.3.1.
C.1.3.2
C.1.3.3.
C.1.3.4.
CEST. RUCH
C.2.1.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Obnova památek
Obnova drobných památek v obcích a v krajině
Obnova kulturních památek
Obnova národních kulturních památek
Obnova technických památek
Obnova přírodních památek
Obnova movitých památek
Muzejní a galerijní expozice
Vytvoření nových expozic, vytváření nových expozic
Rekonstrukce objektů muzeí/galerií a zřizování nových muzeí/galerií
Živé kulturní dědictví
Podpora činnosti tradičních kulturních spolků
Podpora národopisu a uchování tradic regionu - publikační činnost
Podpora národopisu a uchování tradic regionu - pořádání kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce v oblasti zachování a rozvoje kulturních tradic
Podpora lokálního turismu
Rozvoj služeb v cestovním ruchu

C.2.1.1.

Investice do CR - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura, vybavení)
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C.2.1.2.
C.2.1.3.
C.2.1.4.
C.2.1.5.
C.2.2.
C.2.2.1.
C.2.2.2
C.2.2.3.
C.2.2.4.
C.2.2.5.
C.2.3.
C.2.3.1.
C.2.3.2.
C.2.3.3.
C.2.3.4.
C.2.3.5.
C.2.3.6.
C.2.3.7.
C.2.3.8.
C.2.3.9.
C.2.3.10.
C.2.3.11.

Zřizování / zkvalitňování návštěvnické infrastruktury
Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu a certifikace kvality
Rozvoj služeb zážitkové turistiky
Budování sítí místních průvodců
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj destinačního management
Podpora propagace regionu, medializace
Podpora monitoringu návštěvnosti regionu
Zavádění a rozvoj regionálního značení místních produktů a certifikace služeb
Zavádění moderních navigačních systémů podporujících návštěvnost
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro soft-turismus
Neproduktovní investice v lesích zaměřené na posílení rekreační funkce lesa
Rekonstrukce a budování atraktivit - přírodní koupaliště, koupaliště, koupací biotopy
Rekonstrukce a budování atraktivit - rozhledny, vyhlídková místa
Rekonstrukce a budování atraktivit - lyžařské areály/lanovky
Rekonstrukce a budování atraktivit - turistické pointy, infocentra
Rekonstrukce a budování atraktivit - další (bobové dráhy, lanová centra, golf…)
Zavádění a zlepšování navig. a info-systémů pro senzoricky postižené návštěvníky
Zpřístupňování atraktivit cestovního ruchu
Zajištění údržby tras pro běžkování, rozšíření sítě tras
Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje infrastruktury pro soft-turismus vč. sítí

MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) – Cíle a opatření pro naplnění prioritní
rozvojové oblasti:
 Další rozvoj činností MAS v oblasti regionálního rozvoje a zavádění MA21
 Další rozvoj činností MAS v oblasti rozvoje lidských zdrojů, sociálního začleňování, rovných
příležitostí, rovnosti žen a mužů a nediskriminace
 Rozšíření nabídky a zlepšování kvality podpůrných služeb MAS pro obce, soukromý a
veřejný sektor, obyvatele regionu MAS i jeho návštěvníky
 Posílení všech forem rozvojové spolupráce a komunikace na místní, regionální i
přeshraniční a mezinárodní úrovni

PRIORITNÍ OBLAST

M.A.S.
M.1.
M.2.
M.3.
M.4.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

MAS - servisní organizace a lídr regionálního rozvoje
MAS jako servisní organizace
Místní Agenda
Vzdělávání
Zaměstnanost
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M.5.
M.6.
M.7.

PRIORITNÍ OBLAST

M.1.
M.1.1.

M.1.2.
M.1.3.
M.1.4.
M.1.5.
M.1.6.
M.1.7.
M.1.8.
M.1.9.
M.2.
M.2.1.
M.2.2.
M.2.3.
M.2.4.
M.2.5.
M.2.6.
M.2.7.
M.2.8.
M.2.9.
M.3.
M.3.1.
M.3.2.
M.3.3.
M.3.4.
M.3.5.
M.3.6.
M.3.7.
M.3.8.
M.3.9.
M.4.
M.4.1.
M.4.2.
M.4.3.
M.4.4.

Podpora podnikání
Mezisektorová spolupráce
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
MAS - servisní organizace a lídr regionálního rozvoje
MAS jako servisní organizace
Administrativní činnosti v rámci SCLLD, animace
Poskytování a rozšíření servisních služeb MAS (zpracování žádostí, facilitace a veřejná
projednání, studie a analýzy, zajištění výběrových řízení, dotační management,
monitoring, evaluace,…)
Regionální informační e-servis (www)
Zpracování propagačních materiálů
Publikační činnost
Provoz navigačního systému (mobilní průvodce)
Sdílení pracovního týmu, sdílení zaměstnanců
Zpracování studií pro rozvoj turismu
Zvyšování kvality služeb MAS a jejích standardů
Místní Agenda
Organizace kampaní podporujících udržitelný rozvoj
Organizace veřejných fór, facilitace veřejných projednávání a meetingů
Zavádění participativních metod, eParticipace
Monitoring a evaluace kvality života obyvatel regionu MAS
Rozvoj činností MAS v rámci členství v NSZM ČR
Rozvoj činností MAS v rámci členství ve SPOV, spolupráce se SMS ČR
Rozvoj činností MAS v rámci členství v krajském sdružení MAS
Administrace grantu MAS na podporu lokálních komunitních aktivit a aktivit MA21
Vytvoření a provoz regionálního crowdfundingového fondu
Vzdělávání
Strategické plánování a kooperace v oblasti rozvoje kvality vzdělávání (ZŠ, předškolní
vzdělávání)
Animace aktivit zvyšování kvality vzdělávání na úrovni MŠ/ZŠ
Vzdělávání potenciálních žadatelů a relizátorů projektů v rámci Prog.rámců SCLLD
Akreditace MAS jako vzdělávací instituce, zpracování vlastních vzdělávacích programů
Vzdělávací akce pro management organizací (projektový management, fundraising …)
Vzdělávací akce pro management obcí
Vzdělávání místních turistických průvodců
Zvyšování kvalifikace a rozšiřování týmu kanceláře MAS
Kooperace v oblasti zvyšování kvalifikace managementu MAS, vč. mezinárodní
Zaměstnanost
Zprostředkování sdílení zaměstnanců / pracovních týmů
Organizace sítě místních průvodců
Provoz regionální databáze spolujízdy
Provoz regionální burzy práce
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M.4.5.
M.4.6.
M.4.7.
M.5.
M.5.1.
M.5.2.
M.5.3.
M.5.4.
M.5.5.
M.6.
M.6.1.
M.6.2.
M.6.3.
M.6.4.
M.6.5.
M.6.6.
M.6.7.
M.6.8.
M.6.9.
M.7.
M.7.1.
M.7.2.
M.7.3.
M.7.4.
M.7.5.

Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost)
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Mezinárodní spolupráce v oblasti trhu práce, sociálních inovací a zaměstnanosti
Podpora podnikání
Informační a poradenský servis po podnikatele
Podpora lokálního fair trade
Katalog podnikatelů a služeb v regionu
Regionální burza zakázek
Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a prostupné
zaměstnávání
Mezisektorová spolupráce
Organizace mezisektorové spolupráce , síťování zastřešené MAS
Podpora mezisektorové spolupráce a kooperací podniků a kooperací se školami
Zapojení MAS do meziresortních platforem
Podpora komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS a na krajské úrovni
Katalogizace sociálních a doprovodných služeb
Podpora společenské zodpovědnosti firem
Katalogizace NNO, podpora sítí NNO
Podpora meziobecní spolupráce, Fórum starostů
Mezinárodní kooperace v oblasti mezisektorové spolupráce
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem
Regionální a národní kooperace MAS
Kontaktní spolupráce s okrajovými (místními) částmi Českých Budějovic a
managementem IPRÚ
Přeshraniční spolupráce MAS (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Evropské kooperace - sítě LEADER, ERP, NNO, regiony
Venkovský parlament Jižní Čechy
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C.-II. POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE A HIERARCHIE
CÍLŮ, VČETNĚ JASNÝCH A MĚŘITELNÝCH CÍLŮ PRO VÝSTUPY A VÝSLEDKY

Meziresortní vazby v rámci SCLLD a jednotlivých opatření odpovídají požadovanému
stupni integrace strategie, současně jsou adekvátní vymezení zájmových skupin MAS.
MAS sdružuje 5 zájmových skupin, konkrétní složení je uvedeno na webových stránkách
MAS. Členové MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou
problematiku činnosti MAS a realizace SCLLD. MAS Rozkvět tvoří tyto zájmové skupiny (v
těchto sektorech): a) Zemědělské podnikání a potravinářství (neveřejný sektor), b)
Nezemědělské podnikání (neveřejný sektor), c) Spolkový život a komunita (neveřejný
sektor), d) Místní správa, samospráva a školství (veřejný sektor), e) Aktivní občané
(neveřejný sektor).
Grafické znázornění provázanosti klíčových opatření prioritních oblastí v rámci SCLLD
a provázanosti opatření v rámci jednotlivých prioritních oblastí:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )
M.

P.O.

L1
L2
L3
L4
P1
P2
ZP 1
ZP 2
ZP 3
ZP 4
ZP 5
ZP 6
ZP 7
CR 1
CR 2

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

L L L L P P ZP ZP ZP ZP ZP ZP ZP CR CR A.
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 S.

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na
venkově
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu,
neformálního vzdělávání a volného času
Podpora místních spolků
Podpora podnikání a zaměstnanosti
Vzdělávání pro zaměstnanost
Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Modernizace a výstavba technické
infrastruktury
Snižování energetické náročnosti a
energetický management
Nakládání s odpady
Dopravní obslužnost a služby
Plánování
Vzdělávání a osvěta, participace obyvatel
Ochrana kulturního a přírodního dědictví a
místních tradic

Podpora lokálního turismu
MAS - servisní organizace a lídr regionálního
M.A.S. rozvoje
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Prioritní oblast LIDÉ
PRIORITNÍ
OBLAST L.1.1. L.1.2. L.2.1. L.2.2. L.3.1. L.3.2. L.4.1. L.4.2.

OPATŘENÍ

Zlepšení stavu infrastruktury občanské
vybavenosti a veřejných služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších
služeb pro občany
Podpora rozvoje bytové výstavby
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj infrastruktury pro školství,
neformální vzdělávání a volný čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a
aktivního trávení volného času
Podpora spolkových aktivit a
dobrovolnictví
Podpora SDH

L.1.1.
L.1.2.
L.2.1.
L.2.2.
L.3.1.
L.3.2.
L.4.1.
L.4.2.

Prioritní oblast PODNIKÁNÍ
PRIORITNÍ OBLAST P.1.1. P.1.2. P.2.1. P.2.2.

OPATŘENÍ

Podnikání
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami

P.1.1.
P.1.2.
P.2.1.
P.2.2.

Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRIORITNÍ
OBLAST

Z.1.1.

Z.1.2.

Z.1.3.

Z.2.1.

Z.2.2.

Z.2.3.

Z.2.4.

Z.3.1.

Z.3.2.

Z.4.1.

Z.5.1.

Z.5.2.

Z.6.1.

Z.7.1.

Z.7.2.

Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
Z.2.1.
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
Z.3.1.
Z.3.2.
Z.4.1.
Z.5.1.
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Z.5.2.
Z.6.1.
Z.7.1.
Z.7.2.

Prioritní oblast CESTOVNÍ RUCH
PRIORITNÍ
OBLAST C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.2.1. C.2.2. C.2.3.

Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

Prioritní oblast MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
PRIORITNÍ
OBLAST M.1. M.2. M.3. M.4. M.5. M.6. M.7.

MAS jako servisní organizace
Místní Agenda
Vzdělávání
Zaměstnanost
Podpora podnikání
Mezisektorová spolupráce
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem

M.1.
M.2.
M.3.
M.4.
M.5.
M.6.
M.7.

Inovace považujeme za jeden ze základních principů,
které by měly být v rámci implementace naší strategie
využívány. Strategie je dále postavena na principu
udržitelného rozvoje, principu partnerství a principu
rovných příležitostí – graficky zobrazeno jako „orbital“
klíčových rozvojových oblastí LIDÉ – PODNIKÁNÍ –
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – CESTOVNÍ RUCH.
Proto jsou uvedené principy součástí hodnocení projektů i
celkové SCLLD.
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Inovací ve fázi přípravy SCLLD MAS Rozkvět bylo určitě absolvování procesního auditu, který
pomohl nastavit vnitřní procesy, na jejichž kvalitě a standardu stojí interní fáze implementace
SCLLD (organizační inovace)
Za inovaci nejen z pohledu vlastní MAS Rozkvět považujeme přístup ke zpracování SCLLD
v kontextu 17 strategických cílů udržitelného rozvoje (SCGs) a zavedení těchto kritérií do
hodnocení SCLLD; také z tohoto důvodu byl v přípravné fázi SCLLD zpracován návrh plánu
rozvoje globální odpovědnosti MAS. MAS již od roku 2013 – také v souvislosti s přípravou SCLLD –
zahájila zavádění plnění Místní Agendy 21.
Inovační je také systém hodnocení realizace SCLLD MAS Rozkvět a její řízení, které je
založeno na naplnění zejména provázanosti hlavních cílů 1. řízení výzev ve vztahu k plnění věcných a finančních cílů SCLLD
2. nastavení procesu hodnocení a výběru projektů, jehož výsledky povedou při využití co
nejméně zdrojů k naplňování cílů SCLLD, resp. řešení identifikovaných problémů (dále také
výběr kvalitních projektů)
3. posílení důvěryhodnosti schvalovacího procesu (dále také důvěryhodnost)
4. snížení administrativní zátěže primárně na straně žadatelů / příjemců, ale také na straně
MAS (dále také zjednodušení).
Mezi klíčové principy řízení SCLLD, které jsou prostředkem k jejich dosažení, patří 3E - zásada
řádného finančního řízení zahrnuje zásady účelnosti, efektivnosti (nebo také účinnosti) a
hospodárnosti. Pro řádné využívání zdrojů je nutné, aby byly vždy naplněny všechny tři principy
současně, a to na všech úrovních procesu.
Pro sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS do vnitřního systému
hodnocení sadu vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků.
MAS-ČI
00001.
00002.
00003.
00004.
00005.
00006.

Další indikátory výstupů a výsledků - MAS
počet podpořených příjemců
počet vytvořených pracovních míst
počet partnerů (MAS) v projektu
indikátor přínosů pro soc.začleňování, UR, RP
inovační indikátory (počet nových živností/nových produktů, inovací…)
objemové indikátory (počet objektů/setů/…)

Tyto indikátory budou využity v rámci konkrétních programových rámců. Kromě objemových
indikátorů a sledování zvyšování zaměstnanosti jde především o monitoring zavádění inovací,
rozšiřování spolupráce na bázi partnerství a nově také sledování přínosů projektů pro sociální
začleňování, udržitelný rozvoj a rovné příležitosti tak, abychom dokázali vyhodnocovat přínosy
strategie pro SCGs. Tento postup propojuje inovaci „produktu“ a „procesu“ SCLLD, ve
vazbě na organizační inovace MAS.
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Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD
Specifický

Opatření

cíl SCLLD

SCLLD

oL.1.2.

SC 1

IDENTIFIKACE programu
Program

IROP

Identifikace indikátorů

Prioritní

Investiční

Specifický

Kód

Měrná

Typ

Cílová

osa OP/

priorita OP

cíl OP/

NČI2014+

jednotka

indikátoru

hodnota

Priorita

Prioritní

operace

(výstup/
výsledek)

Unie

oblast

PRV

PO 2

IP 9a

SC 2.1

oL.1.2.

OP Z

PO 2

IP 9vi

L.3.1.1.

IROP

PO 2

IP 10

oL.3.2.

P.1.1.1.

P.1.1.2.

SC 2
PODNIKÁNÍ

P.1.1.3.

P.1.1.4.

IROP

OP Z

PRV

PRV

PRV

PRV

PO 2

PO 2

M19

M19

M19

M19

IP 10

IP 9vi

19.1.b

17.1.b

17.1.a

26.

Klienti

výsledek

245

5 54 01
5 54 02
5 51 01

Zázemí
Služby
Zařízení

výstup
výstup
výstup

Projekty

výstup

67010

osoby

výsledek

5
2
2
7
350

5 00 20

%

výsledkový

90,5

5 00 00

Zařízení

výstupový

5 00 01

Osoby

výstupový

5 00 30

%

výsledkový

5 00 30

%

výsledkový

5 00 00

Zařízení

výstupový

5 00 01

Osoby

výstupový

osoby

výsledek

5
110
5
5
3
45
80

62000

Projekty

výstup

3

93701

počet

výstupový

8

94800

počet

výsledkový

0

93701

počet

výstupový

8

94800

počet

výsledkový

2

93701

počet

výstupový

8

94800

počet

výsledkový

3

93701

počet

výstupový

5

94800

počet

výsledkový

0

93102

počet

výstupový

2

93701

počet

výstupový

2

9 10 10

Návštěvy/rok

výsledkový

27500000

9 10 05

Návštěvy/rok

výstupový

1500

9 05 01

objekty

výstupový

1

9 06 01

revitalizace

výstupový

1

9 08 01

realizace

výstupový

1

93701

počet

výstupový

8

94800

SC 2.3.1 62000
SC 2.4

LIDÉ

L.3.1.3.

6 75 10

SC 2.4

SC 2.3.1 67010
19.2.1.

19.2.1.

19.2.1.

19.2.1.

P.1.2.3.

PRV

M19

35.2.d

19.2.1.

C.1.1.3.

IROP

PO 3

IP 6c

SC 3.1

SC 4
CESTOVNÍ
RUCH

C.2.1.1.

PRV

M19

19.1.b

19.2.1.

počet

výsledkový

3

oM.4.

OP Z

PO 2

IP 9vi

SC 2.3.1 62000

projekt

výstup

1

50130

osoby

výsledek

7

50105

podniky

výstup

1

92501

EUR

výstup

66459

SC 5 M.A.S.

oM.7.

PRV

M19

44.

19.3.1.
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Přehled hlavních indikátorů (měřitelných cílů) pro vnitřní postupy jak sledovat výstupy a výsledky
jednotlivých opatření v rámci SCLLD – grafické znázornění provázanosti integrovaného přístupu
v rámci implementace SCLLD, také prostřednictvím programových rámců, a inovačních přístupů
k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
indikátor
výstupů 1

OPATŘENÍ

L.1.1.
L.1.2.
L.2.1.
L.2.2.
L.3.1.
L.3.2.
L.4.1.
L.4.2.
P.1.1.
P.1.2.
P.2.1.
P.2.2.
Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
Z.2.1.
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
Z.3.1.
Z.3.2.
Z.4.1.
Z.5.1.
Z.5.2.
Z.6.1.
Z.7.1.
Z.7.2.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
M.1.
M.2.

Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti a
veřejných služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro
občany
Podpora rozvoje bytové výstavby
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální vzdělávání
a volný čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení
volného času
Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
Podpora SDH
Podnikání
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami
Prostranství a zeleň
Úpravy krajiny
Struktura lesů
Místní komunikace
Vodovody a kanalizace
Cyklostezky a cyklotrasy
Další technická infrastruktura
Snižování energetické náročnosti objektů a emisí
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Odpadové hospodářství
Lokální dopravní obslužnost
Elektromobilita
Plánování zohledňující TUR a environmentální aspekty
rozvoje
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Participativní metody
Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
MAS jako servisní organizace
Místní Agenda

indikátor
výstupů 2

indikátor
výsledků 1

indikátor
výsledků 2

počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. pr.místa

počet proj. dopady UR

počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. inovační

počet proj. pr.místa

počet obj. inovační

počet proj. dopady UR

počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. návštěvnost
počet obj. počet obcí počet proj. návštěvnost
počet obj. počet obcí počet proj. návštěvnost
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. počet obcí počet proj. návštěvnost
počet obj. počet obcí počet proj. dopady UR
počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

počet obj. kat. MA

počet proj. dopady UR
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M.3.
M.4.
M.5.
M.6.
M.7.

Vzdělávání
Zaměstnanost
Podpora podnikání
Mezisektorová spolupráce
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem

počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

počet obj. partner.

počet proj. dopady UR

(barevně označená opatření zařazená do Programových
rámců SCLLD)
indikátory dle Programových rámců jsou
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů MAS) uvedeny v kapitole C.-IV.

Poznámky k vnitřním indikátorům výstupů:
objemové indikátory -m, ks, sety, počet akcí apod.
počet obj.
počet obcí, ve kterých je projekt realizován
počet obcí
počet zapojených partnerů
partner.
dosažená kategorie MA21
kat. MA21
počet vytvořených pracovních míst
pr.místa
počet zavedených inovací
inovační
Poznámky k vnitřním indikátorům výsledků a dopadů:
sledován celkový počet projektů
počet proj.
monitorovány pozitivní vlivy na indikátory UR
dopady UR
monitorována návštěvnost objektů /akcí
návštěvnost
Z hlediska marketingových inovací je důležitý přístup k animaci SCLLD.
Animaci chápeme jako prostředek společenské změny, funkcí a úkolem animace je také
budování lidských vztahů, zkvalitnění poradenství, pomoc s ohledem na lokální potřeby, všeobecné
zkvalitnění a rozšíření aktivit MAS včetně PR a rozšiřování informací a propagace vlastních
výsledků. Mezi základní úkoly animátorů patří také zapojení se do „politiky“ (filozofie a strategie)
organizace a reflexe současných vývojových trendů širší politiky (komunální, státní atd.). V rámci
animace SCLLD budou adekvátně využit komunikační mix a PR komunikační nástroje využitelné
pro konkrétní cílové skupiny tak, aby byl co nejefektivněji provázán strategický a marketingový plán
organizace.
V rámci animace SCLLD bude současně posilován branding (řízení značky) – „značku“ MAS
Rozkvět již nyní považujeme za naši konkurenční výhodu, která nám pomáhá oslovovat nejen nové
cílové skupiny, členy a partnery (včetně nových obcí, které v letech 2010-2013 vstoupily do
zájmového území MAS), ale slouží i jako přirozená odměna v podobě uznání a osobního naplnění
aktivních členů MAS a zaměstnanců MAS, když se věnují smysluplné práci pro organizaci s
(nad)regionálním působností a dlouhou historií (MAS Rozkvět je jednou z prvních, které vznikly
v Jihočeském kraji). Pomáhá zaměstnancům i členům vedoucích orgánů pochopit důležitost jejich
práce a je určitým „průvodcem“ při jejich každodenním rozhodování. Značka „MAS Rozkvět“ je již
v současnosti určitým měřítkem kvality poskytovaných služeb a současně symbolem ochránce
zastávaných lokálních hodnot regionu MAS.
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Pro realizaci animačních aktivit využijeme standardizovaných procesů MAS; tento postup
propojuje marketingovou inovaci s inovacemi produktovými, procesními i organizačními v
rámci SCLLD a MAS.

C.-III. VAZBY NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY
V rámci přípravy SCLLD byly vyhodnocovány soulady strategie s dalšími strategickými
dokumenty, jejichž realizace se odehrává na území MAS, a to jak na místní úrovni jednotlivých obcí
a regionálně na úrovni DSO, tak krajské a národní úrovni.
Vzhledem k délce přípravné fáze SCLLD (zahájena v roce 2013) proběhla současně aktualizace
také řady místních strategických dokumentů obcí a DSO působících v regionu MAS, často ve
vzájemné kooperaci obce/DSO a MAS. V uvedeném období se také pracovníci kanceláře MAS a
představitelé obcí regionu MAS zapojili do připomínkování klíčové krajské rozvojové strategie
(Program rozvoje Jihočeského kraje) a tvorby regionálního akčního plánu (RAP). Díky těmto krokům
bylo dosaženo maximální míry vzájemných provazeb strategií na všech uvedených úrovních a
kompatibility tvorby akčních plánů.
Cíle strategií, jejichž realizace se odehrává na území MAS a které mají na toto území dopad, jsou
v relevantním rozsahu zahrnuty do SCLLD MAS tak, aby nedocházelo k rozporům mezi existujícími
strategiemi a strategií MAS.

Relevantní významné strategické dokumenty na národní úrovni
Č.

Název dokumentu

Dostupný zdroj

1

Strategie regionálního rozvoje
ČR 2014-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie

2

Strategický rámec udržitelného
rozvoje ČR 2010-2030

http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie

3

Národní strategický referenční
rámec ČR 2007-2013

http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie

4

Dohoda o partnerství pro
programové období 2014-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie

5

Koncepce podpory Místní
Agendy 21 v ČR do roku 2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie

6

Koncepce státní politiky pro
oblast dětí a mládeže 2007-2013

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie

7

Strategie vzdělávací politiky
České republiky do roku 2020

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie

8

Národní akční plán inkluzívního

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie
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vzdělávání 2010-2013
9

Státní politika životního prostředí
ČR 2012-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie

10

Plán odpadového hospodářství
ČR 2015-2024

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie

11

Akční plán ke Koncepci státní
politiky cestovního ruchu 20142020

http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie

12

Státní program ochrany přírody
a krajiny ČR 2009-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie

13

Analýza sociálně vyloučených
lokalit v ČR

http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Analyza_socialne_vyloucen
ych_lokalit_GAC.pdf

14

Priority rozvoje sociálních služeb
pro období 2009-2012

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

15

Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb
2007-2013

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

16

Národní koncepce podpory rodin
s dětmi (2008)

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

17

Národní strategie ochrany práv
dětí (2012)

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

Národní strategie rozvoje
18 cyklistické dopravy pro léta 2013
- 2020

http://www.cyklostrategie.cz/

19

Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu 2011-2020

http://www.ibesip.cz/cz/besip/strategicke-dokumenty/narodni-strategiebezpecnosti-silnicniho-provozu/nsbsp-2011-2020

20

Strategie podpory využití
potenciálu kulturního dědictví
2014+

http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie

21

Národní akční plán podporující
pozitivní stárnutí 2013-2017

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

22

Koncepce bydlení České
republiky do roku 2020

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytovapolitika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bydleni-CR-do-roku-2020

23

Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR 2014–
2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-statni-politikycestovniho-ruchu-v-cr-na-obdobi-2014-2020

24

Marketingová koncepce
cestovního ruchu 2012 - 2020

http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/zakladniinformace/strategie-a-koncepce/
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25

Koncepce podpory malých a
středních podnikatelů 20142020

http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podporymalych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020

26

Národní akční plán ČR pro
energii z obnovitelných zdrojů
2010-2020 [akt. 2012]

http://www.mpo.cz/dokument108147.html

Strategie mezinárodní
27 konkurenceschopnosti ČR 20122020

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/strategie-mezkonkurenceschopnost-cr-7325.html

28

Národní politika výzkumu, vývoje
a inovací 2009-2015 [akt. 2013]

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844

29

Strategie celoživotního učení ČR
2007-2015

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr

30

Strategie vzdělávání pro
udržitelný rozvoj ČR 2008-2015

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavani-proudrzitelny-rozvoj-cr-2008-2015

31

Koncepce požární prevence ČR
2012-2016

http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-pozarniprevence-cr-2012-2016

Koncepce ochrany obyvatelstva
32
do roku 2020 s výhledem do
roku 2030

http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-ochranyobyvatelstva-do-roku-2020-s-vyhledem-do-roku-2030

33

Zdraví 21 - Dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR (2002)

34

Národní akční plán prevence
dětských úrazů 2007–2017

35

Strategie pro růst - české
zemědělství a potravinářství v
rámci Společné zemědělské
politiky EU po roce 2013

http://databaze-strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-pro-rust-ceskezemedelstvi-a-potravinarstvi-v-ramci-spolecne-zemedelske-politiky-eupo-roce-2013

36

Akční plán pro biomasu v ČR
2012-2020

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdrojeenergie/biomasa/akcni-plan-pro-biomasu/akcni-plan-pro-biomasu-v-crna-obdobi.html

37

Akční plán pro rozvoj
ekologického zemědělství v
letech 2011-2015

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologickezemedelstvi/akcni-plan/

38

Program předcházení vzniku
odpadů ČR 2014-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-vstoleti_2461_1101_5.html
http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-planprevence-detskych-urazu-na-leta-2007-2017?typ=download
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39

Státní politika životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi
ČR 2012-2020

40

Státní program ochrany přírody
a krajiny ČR 2009-2020

http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_prirody_a_krajiny

41

Politika ochrany klimatu ČR
2009-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/politika-ochrany-klimatu2009-2020?typ=download

42

Strategie boje proti sociálnímu
vyloučení 2011–2015

http://databaze-strategie.cz/cz/uv/strategie/strategie-boje-protisocialnimu-vylouceni-na-obdobi-2011-2015

43

Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se ZP na
období 2015-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie

44

Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v ČR na léta 2014-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie

45

Strategie sociálního začleňování
2014-2020

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

Aktivizační opatření k řešení
46 nepříznivé situace na trhu práce
2014-2017

http://databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie

Relevantní významné strategické dokumenty na úrovni kraje
Č.

Název dokumentu

Dostupný zdroj

1

Program rozvoje Jihočeského kraje 20082013

http://www.kraj-jihocesky.cz/11/koncepcni_materialy.htm

2

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014
– 2020

http://www.krajjihocesky.cz/1598/program_rozvoje_jihoceskeho_kraje_2014_
8211_2020.htm

3

Plán odpadového hospodářství
Jihočeského kraje

http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=301&par[lang]=CS

4

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
výchovně vzdělávací soustavy
Jihočeského kraje 2012 - 2016

http://www.krajjihocesky.cz/343/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_
sportu.htm

Strategie rozvoje školství Jihočeského
kraje v horizontu do roku 2020

http://www.krajjihocesky.cz/343/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_
sportu.htm

Koncepce rozvoje cestovního ruchu
v Jihočeském kraji 2015 - 2020

http://www.jccr.cz/podklady/koncepce_rozvoje_cestovn%C3%
ADho_ruchu_v_jiho%C4%8Desk%C3%A9m_kraji.pdf

Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb JčK 2014-2016

http://www.krajjihocesky.cz/1223/koncepce_z_oblasti_socialnich_veci_a_zdra
votnictvi.htm

5

6

7
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8

Dohoda o budoucnosti části Vojenského
újezdu Boletice

http://www.kraj-jihocesky.cz/11/koncepcni_materialy.htm

9

Regionální inovační strategie
Jihočeského kraje 2007 - 2015

http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1545&par[lang]=

Relevantní významné strategické dokumenty na místní úrovni
Č.

Název dokumentu

Dostupný zdroj

1

Integrovaná strategie rozvoje území Mikroregionu
Chelčicko- Lhenického, aktualizace 2015

obecní úřady členských obcí, předseda
svazku

Integrovaná strategie rozvoje území Svazku obcí Blata

obecní úřady členských obcí, předseda
svazku

2

3

Strategie území správního obvodu ORP PRACHATICE v
oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního
ruchu na období 2014-2023

www.smocr.cz

4

Strategie území správního obvodu ORP ČESKÝ
KRUMLOV v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
cestovního ruchu na období 2014-2023

www.smocr.cz

5

Strategie území správního obvodu ORP ČESKÉ
BUDĚJOVICE v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
cestovního ruchu na období 2014-2023

www.smocr.cz

6

Strategie území správního obvodu ORP VODŇANY v
oblasti předškolní výchovy a základního školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a
protipovodňových opatření na období 2014-2023

www.smocr.cz

7
8
9
10

Strategie rozvoje Lipenska

obecní úřady členských obcí, předseda
svazku

Komunitní plán sociálních služeb ORP Prachatice

http://www.prachatice.eu/komunitniplanovani-socialnich-sluzeb

Komunitní plánování sociálních služeb města Český
Krumlov

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20081216
144132_Komunitniplanovani.xml

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Vodňany

http://www.vodnany.eu/komunitni-plansocialnich-sluzeb/ds-27948/p1=6285

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2008 - 2017

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/uzemni-strategie-platne-v-zajmovemuzemi-mas/

Plán sociálních služeb na území ORP Český Krumlov
2012-2014

http://data.ckrumlov.cz/files/3326-plansocialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-ceskykrumlov.pdf

11

12
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Strategie rozvoje města Horní Planá

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r-2013/

Program rozvoje obce Hořice

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r-2013/

15

POV Černá v Pošumaví

obecní úřad

16

POV Lipno nad Vltavou

obecní úřad

17

POV Malšín

obecní úřad

18

PO Loučovice

obecní úřad

19

PO Frymburk

úřad městysu

20

POV Horní Planá

městský úřad

POV Chelčice

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/chelcice/

Povodňový plán VÚj Boletice

http://www.vojujezdboletice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7
15&id=1982&p1=1960

územní plán VÚj Boletice

http://www.vojujezdboletice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7
15&id=1573&p1=1664

POV Ktiš

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/ktis/

POV Lhenice

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/lhenice/

13
14

21

22

23

24

25

26

Horní Planá - územní plán

POV Malovice

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/malovice/

POV Pištín

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/pistin/

Pištín - územní plán

obecní úřad

POV Sedlec

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/sedlec/

27

28

29

http://www.horniplana.cz/dokumentyformulare-horni-plana.php

30
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31

Sedlec - územní plán

obecní úřad

32

Černá v Pošumaví - územní plán

obecní úřad

33

Frymburk - územní plán

úřad městysu

34

Hořice na Šumavě - územní plán

městský úřad

35

Chelčice – územní plán

obecní úřad

36

Lhenice – územní plán

úřad městysu

37

Lipno nad Vltavou - územní plán

obecní úřad

38

Loučovice - územní plán

obecní úřad

39

Malšín - územní plán

obecní úřad

40

Čejkovice - územní plán

obecní úřad

41

Dasný - územní plán

obecní úřad

42

Dívčice - územní plán

obecní úřad

POV Dívčice

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/divcice-1/

44

Dříteň - územní plán

obecní úřad

45

Hlavatce - územní plán

obecní úřad

46

Křišťanov - územní plán

obecní úřad

47

Ktiš – územní plán

obecní úřad

48

Libějovice – územní plán

obecní úřad

49

Malovice – územní plán

obecní úřad

50

Mičovice – územní plán

obecní úřad

51

Mydlovary - územní plán

obecní úřad

52

Nákří - územní plán

obecní úřad

43
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53

Nová Pec - územní plán

obecní úřad

54

Olešník - územní plán

obecní úřad

55

Truskovice - územní plán

obecní úřad

56

Zahájí - územní plán

obecní úřad

57

Zliv - územní plán

městký úřad

58

Želnava - územní plán

obecní úřad

59

Aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje území ORP
Český Krumlov (2012)

městský úřad

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava
(KIPR)

http://www.masrozkvet.cz/uzemimas/strategie-jednotlivych-obci-do-r2013/uzemni-strategie-platne-v-zajmovemuzemi-mas/

60

Zdroje: webové stránky jednotlivých subjektů, vlastní šetření

C.- IV. AKČNÍ PLÁN OBSAHUJÍCÍ POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ VČETNĚ
PRINCIPŮ PRO URČENÍ PREFERENČNÍCH KRITERIÍ (a v případě PRV v nich
obsažených Fichí)

Vzhledem k platným metodikám pro SCLLD, realizovaným analytickým pracím a vlastních šetřeních
v rámci přípravné fáze SCLLD a také indikativním alokacím, budou v rámci SCLLD MAS Rozkvět,
z.s. zrealizovány 3 programové rámce, a to programový rámec IROP, Programový rámec OP
Zaměstnanost a Programový rámec PRV.
Administrativně byly pro MAS již také stanoveny maximální částky dotací pro jednotlivé programové
rámce, a to v souvislosti s velikostí území zájmového území MAS a počtu obyvatel.

Fond

Programový rámec
SCLLD

EFRR
ESF
EZFRV

IROP
OP Z
PRV
dotace celkem:

Koneční žadatelé

33 016 000 Kč
13 007 000 Kč
37 675 700 Kč
83 698 700 Kč

Projekty spolupráce MAS

- Kč
- Kč
1 797 583 Kč
1 797 583 Kč

V níže uvedených tabulkách jsou definována opatření, které budou v rámci jednotlivých
programových rámců realizovány a podporovány prostřednictvím SCLLD MAS Rozkvět.
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Z hlediska preferenčních kriterií bude pro jednotlivé programové rámce definována škála
preferenčních kritérií, hodnocení všech projektů bude primárně založeno na posouzení socioekonomických přínosů a vlivu na rovné příležitosti a sociální začleňování, což zvyšuje
impakt metody CLLD na úroveň systémového řešení na lokální úrovni.
V rámci Programového rámce SCLLD – IROP bude podpora zaměřena na zlepšení vybavení a
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, rozvoj školství, služeb péče o děti a podpory
rodiny, rozvoj komunitních center a obnovu národních kulturních památek.
Preferenčními kritérii bude vytvořená kapacita zavedených nových služeb a rozšířených služeb,
efektivita investic do infrastruktury a vybavení, rozsah inovací, komplexnost projektů, kooperace
partnerů v rámci projektů a sítí a vlivy projektů na rovné příležitosti, sociální začleňování a udržitelný
rozvoj a naplňování cílů SCGs. U opatření C.1.1.3. bude hodnocena míra nového zpřístupnění
národní kulturní památky.

Programový rámec SCLLD – IROP (Integrovaný regionální operační program)
PRIORITNÍ
OBLAST

LIDÉ
L.1.2.1.
L.1.2.2.
LIDÉ
L.3.1.1.
L.3.1.3.
CESTOVNÍ
RUCH
C.1.1.3.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu, vč.
terénních služeb a komunitních center
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - infrastruktura (rekonstrukce,
výstavba), vč. komunitních center
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení pro zkvalitnění
vzdělávání
Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení
Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Obnova národních kulturních památek

zdroj OP

IROP 2.1.
IROP 2.1.

IROP 2.4.
IROP 2.4.

IROP 3.1.

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD – IROP (alokace dotace pro konečné příjemce):
OPATŘENÍ

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

Alokace dotace SCLLD

oL.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.2.)

L.3.1.1.
L.3.1.3.
C.1.1.3.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - infrastruktura
(rekonstrukce, výstavba), vč. komunitních center
ŠKOLSTVÍ
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení pro
zkvalitnění vzdělávání
PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení
PAMÁTKY
Obnova národních kulturních památek
Alokace dotace SCLLD - Programový rámec IROP - celkem:

14 016 000,00 Kč
11 500 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
33 016 000,00 Kč
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Podrobnější přehled indikátorů výstupů a výsledků plánovaných pro Programový rámec
IROP – SCLLD uvádíme v kapitole D.-V. POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ.
V rámci Programového rámce SCLLD – OP Zaměstnanost bude podpora zaměřena na udržení a
rozšíření sociálních služeb, včetně terénních, zavedení provozů komunitních center a služeb péče o
děti a podpory rodiny.
Část aktivit bude realizováno v rámci tzv. klíčového projektu MAS, a to konkrétně podpora
spolupráce lokálních partnerů na trhu práce a zprostředkování zaměstnání a vzniku flexibilních
pracovních míst (oblast podpory Zaměstnanost).
Preferenčními kritérii bude kapacity zavedených nových služeb a rozšířených služeb, efektivita
provozních výdajů, rozsah inovací, komplexnost projektů a vlivy projektů na rovné příležitosti,
sociální začleňování a udržitelný rozvoj a naplňování cílů SCGs.
Programový rámec SCLLD – OP Z (Operační program Zaměstnanost)
PRIORITNÍ
OBLAST

LIDÉ
L.1.2.1.
L.1.2.3.
LIDÉ
L.3.2.7.
L.3.2.8.
MAS
M.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.5.
M.5.5.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu, vč. terénních
služeb a komunitních center
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb sociálních služeb - provozní náklady, vč.
komunitních center
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje
Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje
MAS - servisní organizace a lídr regionálního rozvoje
Zaměstnanost
Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost), provoz regionální burzy práce
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Podpora podnikání
Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a prostupné
zaměstnávání

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD – OP Z (alokace dotace pro konečné příjemce,
včetně klíčových projektů MAS):
Verze 1 (indikovaná alokace):
OPATŘENÍ
SCLLD

oL.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Zaměstnanost

Alokace dotace
SCLLD

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení
provozu a provozních nákladů, vč. terénních služeb a komunitních
center

6 200 000 Kč
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oL.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.5.5.)

PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit a
trávení volného času dětí a mládeže- provozní výdaje

2 500 000 Kč

ZAMĚSTNANOST
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost), provoz regionální
burzy práce; Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání

1 350 000 Kč

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec OP Zaměstnanost - celkem:

10 050 000 Kč

Verze 2 (maximální alokace – zapracována do finančního plánu SCLLD):
OPATŘENÍ
SCLLD

oL.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)
oL.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.5.5.)

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Zaměstnanost

Alokace dotace
SCLLD

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení
provozu a provozních nákladů, vč. terénních služeb a komunitních
center

6 900 000 Kč

PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit a
trávení volného času dětí a mládeže- provozní výdaje

2 900 000 Kč

ZAMĚSTNANOST
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost), provoz regionální
burzy práce; Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání

3 207 000 Kč

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec OP Zaměstnanost - celkem:

13 007 000 Kč

Podrobnější přehled indikátorů výstupů a výsledků plánovaných pro Programový rámec OP
Zaměstnanost – SCLLD uvádíme v kapitole D.-V. POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO
HODNOCENÍ.
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V rámci Programového rámce SCLLD – PRV (Program rozvoje venkova) bude podpora zaměřena
na široké spektrum podnikatelských aktivit v zemědělství, zpracování zemědělských produktů,
lesnictví, živnostenském podnikání a MSP a služeb v cestovním ruchu.
Fiche budou nastaveny relevantně výzvám na úrovni podopatření (rozpracované návrhy níže).
Preferenčními kritérii bude vytvoření nových pracovních míst (včetně zahájení podnikatelské
činnosti), šíře kooperace partnerů v rámci projektů sítí, míra využití místních zdrojů, kapacity
zavedených nových služeb v cestovním ruchu, rozšíření produkce a její diverzifikace, efektivita
investic do infrastruktury a vybavení, rozsah inovací, přínosy pro udržitelný rozvoj a naplňování
SCGs.
Vytvoření nových pracovních míst bude významným preferenčním kritériem ve všech Fichích
s alokací nad 5 milionů Kč; v Programovém rámci PRV by mělo být v regionu MAS Rozkvět
vygenerováno minimálně 8 nových pracovních míst.

Programový rámec SCLLD – PRV (Program rozvoje venkova)
PRIORITNÍ
OBLAST

PODNIKÁNÍ
P.1.1.
P.1.1.1.
P.1.1.2.
P.1.1.3.
P.1.1.4.
P.1.2.
P.1.2.3.
CEST. RUCH
C.2.1.
C.2.1.1.
M.7.
M.7.1.
M.7.3.
M.7.4.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podnikání
Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení), vč. vzniku firem
a diverzifikace činností
Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), rozšiřování produkce
Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) pro
předprůmyslové zpracování
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Zavádění krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a místních trhů
Podpora lokálního turismu
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Investice do cest. ruchu - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura, vybavení)
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem
Regionální a národní kooperace MAS
Přeshraniční spolupráce MAS (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Evropské kooperace - sítě LEADER, ERP, NNO, regiony
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Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD – PRV (alokace dotace pro konečné příjemce,
včetně opatření Projekty spolupráce MAS):
PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV

OPATŘENÍ

P.1.1.1.

P.1.1.2.

P.1.1.3.

P.1.1.4.

P.1.2.3.

C.2.1.1.

Alokace dotace SCLLD

MSP
Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), vč. vzniku firem a diverzifikace činností
ZPRACOVÁNÍ ZEM.PRODUKTŮ
Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje
(infrastruktura, vybavení), rozšiřování produkce
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení)
LESNICKÉ TECHNOLOGIE
Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení) pro předprůmyslové zpracování
KRÁTKÉ ŘETĚZCE
Zavádění krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř.
a místních trhů
CESTOVNÍ RUCH
Investice do cest. ruchu - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny
(infrastruktura, vybavení)
Alokace dotace SCLLD - Programový rámec PRV - celkem:

oM.7.
(M.7.1.
M.7.3.
M.7.4.)

MAS-SPOLUPRÁCE
Projekty spolupráce MAS

OPATŘENÍ

PROGRAMOVÝ
RÁMEC PRV indikátor 1

indikátor 2-x

P.1.1.1.

P.1.1.2.

počet
indikátor
ZPRACOVÁNÍ vytvořených přínosů pro
ZEM.PRODUKTŮ pracovních soc.začleňování,
míst
UR, RP

P.1.1.4.

indikátor
přínosů pro
soc.začleňování,
UR, RP

ZEMĚLĚLSKÉ
PODNIKY

počet
vytvořených
pracovních
míst

indikátor
přínosů pro
soc.začleňování,
UR, RP

LESNICKÉ
TECHNOLOGIE

počet
vytvořených
pracovních
míst

indikátor
přínosů pro
soc.začleňování,
UR, RP

P.1.1.3.

7 600 000 Kč
11 500 000 Kč
3 000 000 Kč
2 075 700 Kč
8 000 000 Kč
37 675 700 Kč

1 797 583 Kč

počet
vytvořených
pracovních
míst

MSP

5 500 000 Kč

indikátor 3-x
inovační
indikátory
(počet nových
živností/nových
produktů…)
inovační
indikátory
(počet nových
živností/nových
produktů…)
inovační
indikátory
(počet nových
živností/nových
produktů…)
inovační
indikátory
(počet nových
živností/nových
produktů…)

indikátor 4-x

indikátor
výstupů 1

indikátor
výsledků 1

objemové
indikátory
počet
(počet
podpořených
objektů/setů/…) příjemců

počet
vytvořených
pracovních
míst

objemové
indikátory
počet
(počet
podpořených
objektů/setů/…) příjemců

počet
vytvořených
pracovních
míst

objemové
indikátory
počet
(počet
podpořených
objektů/setů/…) příjemců

počet
vytvořených
pracovních
míst

objemové
indikátory
počet
(počet
podpořených
objektů/setů/…) příjemců

počet
vytvořených
pracovních
míst
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P.1.2.3.

C.2.1.1.
M.7.1.
M.7.3.
M.7.4.

inovační
indikátory
KRÁTKÉ
(počet nových
živností/nových
ŘETĚZCE
produktů…)
inovační
počet
indikátor
indikátory
vytvořených přínosů pro
(počet nových
CESTOVNÍ RUCH pracovních soc.začleňování, živností/nových
míst
UR, RP
produktů…)
počet
indikátor
partnerů
přínosů pro
(MAS) v
soc.začleňování, inovační
Projekty
projektu
UR, RP
indikátory
spolupráce MAS
počet
vytvořených
pracovních
míst

indikátor
přínosů pro
soc.začleňování,
UR, RP

objemové
indikátory
počet
(počet
podpořených
objektů/setů/…) příjemců
objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/…)
objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/…)

počet
vytvořených
pracovních
míst

počet
počet
vytvořených
podpořených pracovních
příjemců
míst
počet
počet
partnerů
podpořených (MAS) v
příjemců
projektu

Název Fiche

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
- stručný popis
Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.

- vazba na cíle
SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání
Strategický cíl: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
Podopatření: P.1.1. Podnikání
Aktivity: P.1.1.1. Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), vč. vzniku firem a diverzifikace činností

Oblasti podpory

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v
(Popis
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
podporovaných
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd
aktivit dle SCLLD a 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
jednotlivých
a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s
specifických
cílů/článků Nařízení pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), J (Informační a komunikační
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
PRV vycházející z
výjimkou oddílu 70), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
potřeb území)
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.), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
Doplnění oblasti podpory dle Metodiky pro tvorbu Fichí
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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
Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
Max. 5 mil. Kč

Míra podpory dle Pravidel PRV (bude ještě
upřesněno)

25% velké podniky
35% střední podniky
45% malé podniky

Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 17, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
- stručný popis 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.

- vazba na cíle SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání
Strategický cíl: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
Podopatření: P.1.1. Podnikání
Aktivity: P.1.1.2. Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje
(infrastruktura, vybavení), rozšiřování produkce

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do
(Popis podporovaných výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení
aktivit dle SCLLD a
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
jednotlivých
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a
specifických cílů/článků
investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
Nařízení PRV
surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
vycházející z potřeb
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním
území)
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Doplnění oblasti podpory dle Metodiky pro tvorbu Fichí
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
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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.
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

Min. 50 tisíc Kč
Max. 5 mil. Kč

Míra podpory – dle PRV

40% způsobilých výdajů (bude ještě upřesněno)

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche
- stručný popis
Fiche

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

- vazba na cíle
SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání
Strategický cíl: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
Podopatření: P.1.1. Podnikání
Aktivity: P.1.1.3. Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení)

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle
SCLLD a jednotlivých specifických
cílů/článků Nařízení PRV vycházející z
potřeb území)

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.

Doplnění oblasti podpory dle Metodiky pro tvorbu Fichí
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.
Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
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Max. 5 mil. Kč
40 – 60% z způsobilých výdajů ( 10 % začínající
zemědělec, 10% přírodní omezení) – bude ještě
upřesněno

Míra podpory dle PRV

Název Fiche

Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 26

Vymezení Fiche
- stručný popis Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Fiche
- vazba na cíle
SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání, Životní prostředí
Strategický cíl:
- Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
- Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS
Opatření:
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
- Zlepšení péče o krajinu a její šetrného využívání
Podopatření: Z.1.3..Struktura lesů P.1.1. Podnikání
Aktivity: Z.1.3.1. Zlepšování struktury lesů (druhové, věkové, prostorové) P.1.1.4. Investice
do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) pro
předprůmyslové zpracování P.1.1.5. Podpora dřevařských podniků - investice do rozvoje
(infrastruktura, vybavení)

Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých
specifických
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z
potřeb území)

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na
lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje
pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní
školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).

Doplnění oblasti podpory dle Metodiky pro tvorbu Fichí
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k
očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní
těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
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Definice příjemce dotace

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední
podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický
potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací
lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
Max. 5 mil. Kč
50% způsobilých výdajů (bude ještě upřesněno).

Míra podpory dle PRV

Název Fiche

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 35, odstavec 2., písmeno d)

Vymezení Fiche
- stručný popis
Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.

- vazba na cíle
SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání
Strategický cíl: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
- Kooperace, vytváření sítí a rozvoj spolupráce
Podopatření: P.1.2. Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Aktivity: P.1.2.1.Podpora vytváření sítí a trhů - prodejní síť regionálních produktů
P.1.2.2.Podpora vytváření sítí a trhů - propagace místní produkce P.1.2.3.Zavádění
krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a místních trhů
P.1.2.4.Sdílení zařízení a strojů (v odvětvích: zemědělství, potravinářství, lesnictví)

Oblasti podpory

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a
(Popis
společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné
podporovaných
pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo
aktivit dle SCLLD a
modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační
jednotlivých
činnost, tvorba studií a podnikatelského plánu.
specifických
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
cílů/článků Nařízení zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících
PRV vycházející z
definici místního trhu (viz kapitola 1 Základní pojmy a zkratky).
potřeb území)

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se
jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, NNO
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.
Min. 50 tisíc Kč
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Max. 5 mil. Kč
Míra podpory dle Pravidel PRV (bude ještě
upřesněno)

50% způsobilých výdajů

Název Fiche

Cestovní ruch

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche
- stručný popis
Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností v oblasti cestovního ruchu.

- vazba na cíle
SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Prioritní oblast: Podnikání, Cestovní ruch
Strategický cíl: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
Opatření: Podpora lokálního turismu
- Zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu v regionálním i národním
měřítku
- Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro cestovní ruch
- Zvyšování kvality a dostupnosti služeb cestovního ruchu, rozšíření nabídky
Podopatření: P.1.1. Podnikání, C 2.1. Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Aktivity: P.1.1.1. Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), vč. vzniku firem a diverzifikace činností
C.2.1.1. Investice do CR - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura,
vybavení)
C.2.1.3.Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu a certifikace kvality
C.2.1.1. Rozvoj služeb zážitkové turistiky

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle
SCLLD a jednotlivých specifických
cílů/článků Nařízení PRV vycházející z
potřeb území)

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: I (Ubytování,
stravování a pohostinství), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a
agentur a ostatní rezervační služby); R 93 (Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti)

Doplnění oblasti podpory dle Metodiky pro tvorbu Fichí
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.
Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a
malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
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Max. 5 mil. Kč
Míra podpory dle Pravidel PRV (bude ještě
upřesněno)

25% velké podniky
35% střední podniky
45% malé podniky

Vzhledem k významu inovací v rámci realizace strategie včetně hodnotících kritérií,
definujeme inovace v souladu s ČSÚ takto (Popis jednotlivých inovačních typů):
1) Produktová inovace
Jde o zavedení zboží nebo služeb nových nebo významně zlepšených s ohledem na jejich
charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje významná zlepšení v technických specifikacích,
komponentech

a materiálech,

software,

uživatelské

vstřícnosti

nebo

jiných

funkčních

charakteristikách.
Inovace produktů mohou využívat nových znalostí nebo technologií, anebo mohou být postaveny na
nových užitích nebo kombinacích existujících znalostí či technologií. Termín „produkt“ je používán
pro pokrytí jak zboží, tak služeb. Inovace produktů zahrnují jak zavedení nového zboží a služeb tak
i významná zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách stávajícího zboží a služeb.
Nové produkty představují zboží a služby, které se od produktů dříve produkovaných daným
podnikem významně liší svými charakteristikami nebo zamýšleným užitím.
Významná zlepšení stávajících produktů se mohou objevit prostřednictvím změn v materiálech,
komponentech a jiných charakteristikách zlepšujících výkonnost.
Inovace produktů ve službách mohou zahrnovat významná zlepšení v tom, jak jsou poskytovány
(například pokud jde o efektivnost nebo rychlost), přidání nových funkcí nebo charakteristik ke
stávajícím službám, nebo zavedení zcela nových služeb.
2) Procesní inovace
Představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce anebo dodavatelských metod. To
zahrnuje významné změny v technice, zařízení a/nebo softwaru.
Procesní inovace zahrnují nové nebo významně zlepšené metody pro tvorbu nebo poskytování
služeb. Mohou obsahovat podstatné změny v zařízení, software používaných v podnicích
zaměřených na služby nebo procedury či techniky, které jsou užívány při dodávání služeb.
Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně zlepšené techniky, zařízení a software
v přidružených podpůrných činnostech jako je nákup, účetnictví, práce na počítači a údržba.
3) Marketingová inovace
Představuje zavedení nové marketingové metody obsahující významné změny v designu produktu
nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či ocenění.
Marketingové inovace se zaměřují na lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů,
nebo nové umístění podnikového produktu na trh, s cílem zvýšit své prodeje.
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Rozlišujícím znakem marketingové inovace ve srovnání s ostatními změnami v marketingových
nástrojích podniku je zavedení marketingové metody, která nebyla podnikem dříve používána. Musí
být součástí nového marketingového konceptu nebo strategie, která reprezentuje významný odklon
od stávajících marketingových metod podniku. Nová marketingová metoda může být buď vyvinuta
inovujícím podnikem, nebo převzata od jiných podniků nebo organizací. Nové marketingové metody
mohou být implementovány jak pro nové tak stávající produkty.
Marketingové inovace zahrnují významné změny v designu produktu, které jsou součástí nového
marketingového konceptu. Změny v designu produktu se zde vztahují ke změnám v podobě
a vzhledu produktu, které nemění jeho funkční nebo uživatelské charakteristiky. Obsahují rovněž
změny v balení produktů, jakými jsou potraviny, nápoje apod., u nichž balení představuje hlavní
determinantu vzhledu produktu. Příkladem marketingové inovace v designu produktu je zavedení
významné změny v designu nábytkové řady, která jí dá nový výraz a zvýší její přitažlivost. Inovace
v designu produktu mohou rovněž zahrnovat zavedení významných změn v podobě, vzhledu či
chuti potravin anebo nápojů, jako je uvedení nových příchutí potravinového produktu, jehož cílem je
zasáhnout nový segment zákazníků. Příkladem marketingové inovace v balení je použití
fundamentálně nového obalu pro kosmetiku, jehož záměrem je dát produktu osobitý vzhled
a zapůsobit tak na nový tržní segment.
Nové marketingové metody v umístění produktu zahrnují primárně zavedení nových prodejních
kanálů. Prodejní kanály se zde vztahují k metodám používaným k prodeji zboží a služeb
zákazníkům a nikoliv k logistickým metodám (doprava, skladování a přesun produktů), které se
zabývají hlavně efektivností.
Nové marketingové metody v podpoře produktu se týkají použití nových konceptů podpory
podnikového zboží a služeb.
Inovace v oceňování zahrnují nové cenové strategie prodeje podnikového zboží nebo služeb.
Sezónní, pravidelné a jiné rutinní změny v marketingových nástrojích se obecně nepovažují za
marketingové inovace. Aby takové změny byly marketingovými inovacemi, musí zahrnovat
marketingové metody, které nebyly podnikem dříve používány.
4) Organizační inovace
Představuje zavedení nové organizační metody v podnikových obchodních praktikách, organizaci
pracovního místa nebo externích vztazích.
Rozlišujícím znakem organizační inovace ve srovnání s jinými organizačními změnami v podniku je
implementace organizační metody (do podnikových praktik, organizace pracovního místa nebo
externích vztahů), která nebyla v podniku dříve použita a je výsledkem strategického rozhodnutí
přijatého managementem.
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C.-V. VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Cíle SCLLD jsou postaveny na základních principech udržitelného rozvoje, především:
1. propojení základních oblastí života regionu MAS – ekonomické, sociální a životního
prostředí; pouze řešení zohledňující všechny významné aspekty považujeme za dlouhodobě
efektivní a trvale udržitelné. Dlouhodobá perspektiva řešení – strategická rozhodnutí je potřeba
přijímat s ohledem na hlediska dlouhodobých dopadů, je potřeba strategicky plánovat.
2. činnosti na místní úrovni ovlivňují současně problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo
je mohou pomoci řešit, a naopak. S tím současně je spojena odpovědnost k budoucím generacím.
3. kapacity životního prostředí jsou omezené a v některých případech neobnovitelné (krajina,
suroviny, schopnost absorpce odpadů a znečištění …), a ne vždy předjímatelné.
4. prevence jako mnohem efektivnější řešení než následné odstraňování negativních dopadů;
na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů
(časových, finančních i lidských),
5. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní,
kulturní a další - má individuální i komunitní rozměr
6. sociální zodpovědnost – příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny a sdíleny mezi
různými sociálními skupinami i sektory - chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje,
7. demokratické procesy – zapojením veřejnosti již do plánování vytváříme nejen objektivnější
plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.
SCLLD se snaží napříč všemi prioritními oblastmi podporovat rovné příležitosti pro všechny –
přístup k zaměstnání, vzdělání, na pracovištích a v sektoru sociální péče; současně je nutné
podporovat participaci občanů, ale i zaměstnanců ve firmách, a také fakt, aby si lidé uvědomili svá
práva na nediskriminaci a rovné zacházení. Současně realizace strategie směřuje k podpoře
respektu a tolerance, které podpoří soudržnost komunit.
Princip nediskriminace spočívá především v právu na rovné zacházení a ochranu před
diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, náboženství či víry nebo činnosti v politických stranách či politických hnutích, odborových
organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného
stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení.
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V souladu se strategiemi na národní i mezinárodní úrovni je rovnost pohlaví ústředním bodem
nediskriminačního přístupu strategie. Tato problematika je také důležitá za účelem dosažení
ekonomických a sociálních cílů

SCLLD MAS.

Je důležité si uvědomit, že pojem „rovnost“

neznamená „stejnost“, ale bere v úvahu rozdílnost a rozmanitost k zajištění rovného zacházení pro
každého. Proto je důležité zaměřovat pozornost na vícero základních témat - stejná ekonomická
nezávislost pro muže a ženy, slaďování soukromého a pracovního života, rovné zastoupení při
rozhodování, vymícení všech forem násilí založené na pohlaví, odstranění genderových stereotypů
a podpora rovnosti pohlaví v rozvojových politikách. Také z provedených šetření a statistik vyplývá
zvýšená možnost sociálního vyloučení a ohrožení chudobou zejména u starších žen a matek
samoživitelek.

Významnou otázkou zvláště v periferních venkovských lokalitách je podpora

dostatečných příjmů - pro to, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení, propojenost přístupu rovných
příležitostí s trhem práce (odstraňování překážek na trhu práce zaváděním aktivních a preventivních
opatření, zajištění odpovídající úrovně sociální ochrany) a také propojenost s lepším přístupem ke
kvalitním službám (důraz na dostupnost služeb – fyzická i finanční, a kvalitu služeb – investice do
lidského kapitálu, pracovní podmínky, bydlení).
Strategie také podporuje realizaci doplňkových opatření, jedná se např. o šíření informací, zvýšení
povědomí, sdílení zkušeností, školení a další, a to jak v rámci projektů, tak animace regionu v rámci
realizace SCLLD.
Prostředkem pro motivaci realizátorů projektů k aktivní podpoře horizontálních principů budou
bodovací kritéria všech programových rámců SCLLD.
Identifikace a ohodnocení potenciálního vlivu opatření a podopatření SCLLD navržených v
jednotlivých prioritních oblastí na horizontální témata – udržitelný rozvoj, podporu rovných
příležitostí a nediskriminace a rovnost žen a mužů:

PRIORITNÍ OBLAST

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

LIDÉ
L.1.1.
L.1.2.
LIDÉ
L.2.1.
L.2.2.

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Zlepšení stavu infrastruktury obč. vybavenosti a veřejných služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na venkově
Podpora rozvoje bytové výstavby
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a
volného času
Rozvoj infrastruktury pro školství, neform. vzdělávání a volný čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktiv.trávení volného času
Podpora místních spolků

LIDÉ
L.3.1.
L.3.2.
LIDÉ

UR

RP

R Ž/M

1
1

1
2

1
1

1
1

1
2

0
1

1
1

1
2

1
1
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L.4.1.
L.4.2.
PRIORITNÍ OBLAST

PODNIKÁNÍ
P.1.1.
P.1.2.
PODNIKÁNÍ
P.2.1.
P.2.2.
PRIORITNÍ OBLAST

Ž- PROSTŘEDÍ
Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.2.1.
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.3.1.
Z.3.2.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.4.1.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.5.1.
Z.5.2.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.6.1.
Ž- PROSTŘEDÍ
Z.7.1.
Z.7.2.
PRIORITNÍ OBLAST

CESTOVNÍ RUCH
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
CESTOVNÍ RUCH
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.

Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
Podpora SDH
OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podnikání
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Vzdělávání pro zaměstnanost
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami
OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Prostranství a zeleň
Úpravy krajiny
Struktura lesů
Modernizace a výstavba technické infrastruktury
Místní komunikace
Vodovody a kanalizace
Cyklostezky a cyklotrasy
Další technická infrastruktura
Snižování energetické náročnosti a energetický management
Snižování energetické náročnosti objektů
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství
Dopravní obslužnost a služby
Lokální dopravní obslužnost
Elektromobilita
Plánování
Plánování zohledňující TUR a environmentální aspekty rozvoje
Vzdělávání a osvěta, participace obyvatel
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Participativní metody
OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Podpora lokálního turismu
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

1
1

1
1

1
1

UR

RP

R Ž/M

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

UR

RP

R Ž/M

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
1

0
0
0
0

2
2

0
0

0
0

2

0

0

1
2

1
1

1
1

2

1

1

2
2

1
1

1
1

UR

RP

R Ž/M

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1
2
1

1
1
1

1
1
1
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PRIORITNÍ OBLAST

M.A.S.
M.1.
M.2.
M.3.
M.4.
M.5.
M.6.
M.7.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ

MAS - servisní organizace a lídr regionálního rozvoje
MAS jako servisní organizace
Místní Agenda
Vzdělávání
Zaměstnanost
Podpora podnikání
Mezisektorová spolupráce
Regionální a mezinárodní spolupráce platforem

použitá zkratka

Horizontální téma

UR
RP
R Ž/M

Udržitelný rozvoj

použitá zkratka

0
1
2

UR

RP

R Ž/M

1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
Rovnost žen a mužů
Horizontální téma, identifikace vlivu
Podopatření je neutrální k horizontálnímu tématu
Podopatření je pozitivní k horizontálnímu tématu
Podopatření je zaměřeno na horizontální témata
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